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Bozóttűz és hegyomlás, avagy ki zavarja meg a közrendet?
Nem váratlanul, de mégis meglepetésre a média erőteljesen a látótérbe helyezte az
egészségügy nem tegnap kezdődött mélyrepülését, mely a gravitációt meghaladó
gyorsasággal feneketlen mélységekbe tart. A gyászos történet, az elnyújtott agónia
nem előzmények nélkül való, és azt sem mondhatjuk, hogy új jelenségek kerültek
volna most napvilágra a krónikus válsághelyzetben. Csupán több helyen, egymástól
elszigetelten, orvosok és szakdolgozók az elektronikus kommunikáció lehetőségeit
kihasználva világossá tették, hogy elegük van ebből az áldatlan állapotból. Szeged,
Székesfehérvár és a hozzájuk csatlakozók – a Kamara szolidaritásával – elindítottak
valamit, amely mint a bozóttűz, alulról kezdte megvilágítani a „sötét égboltot”.
A közszféra megmozdult, és már nem csak parázsló, fel-fel szökkenő lángnyelvek hevítik a közhangulatot,
hanem egy jókora méretű hegyomlásnak is tanúi lehetünk. Fellázadtak a pedagógusok. Egy iskola, majd
kettő-három, végül több tucatnyi csatlakozott a mozgalomhoz, és immár tízezrekben mérik a tanítók-tanárok számát, akik nyílt kiáltványban fordultak a főhatósághoz és a társadalomhoz, jelezvén, hogy komoly bajok vannak a közoktatásban.
Az újraszabályozott, dicshimnusszal körülzengett, felmagasztalt közoktatási rendszer megbukni látszik.
Mindez Klebelsberg Kunó márkanevével! Őt jogosan lehet példaként előhívni a dicső múlt homályából,
de a róla elnevezett műintézmény, a KLIK (nomen est omen) inkább rombolta, mint sem fényesítette
a jeles előd nimbuszát. Kár volt ezt a patinás védjegyet, mai szóhasználattal „brand”-et leamortizálni.
Kései, elhíresült követői szégyent hoztak a nagy iskolateremtő és kultúrpolitikus fejére. Egy idézet tőle
többet mond minden elcsépelt programbeszédnél: „A magyar hazát ma elsősorban nem a kard, hanem a
kultúra tarthatja meg és teheti ismét naggyá.” (1922). Jó lenne a maiaknak megszívlelni, hogy a kultúra, az
oktatás, az egészségügy és a művészet a nemzet gerincét alkotja.
Az elégedetlenség kritikus szintet ért el, a szellem kiszabadult a palackból, hatalmi erővel már nem lehet
visszatuszkolni. A nemzet napszámosai példát mutatnak, hiába fizetésemelés, szebb jövő, viruló életpálya ígérgetése, a pohár betelt. Miközben mindannyian állami közalkalmazottak, nem kevés fenyegetést,
megrendszabályozást, szükségtelen szakmai kényszert szenvedtek el, mégis bátran felemelik szavukat, és
egységesen kiállnak követeléseik mellett.
Más. Amikor a reaktivált katasztrófavédelmi főember (kar)hatalommal fenyegeti meg a fővárosi „hirdetőoszlop-háborúban” a közrendet veszélyeztető, a közbiztonságot fenyegető oszlopvédő-szolgálat embereit,
és hatósági vizsgálat indul a cég ellen, akkor érdemes elgondolkodni bizonyos polgári demokratikus alapfogalmakon. A közrendi embereket (értelmező szótár: kiváltságok nélküli emberek összessége), akik azért
jelentős túlsúlyban vannak a társadalomban, nem érdeklik igazán az „oszlopos-bandaháborúk”, mert van
nekik elég bajuk amúgy is. Ők inkább akkor tartják jónak a köz rendjét, ha van rendes iskola, felkészült,
gyerekszerető tanár, jó színvonalú oktatás, nyugodt, békés légkör gyermekneveléshez. Nem szeretnék, ha
frusztrált, szorongó, stressz által meggyötört, neurotikus lenne a felnövekvő ifjú generáció. Talán nem
tévedek nagyot, ha egy országnyi közösség azt tartaná rendben lévőnek, ha jól működő, mindenki számára egyformán hozzáférhető, jó színvonalon teljesítő egészségügyi ellátásban részesülhetne.
Azonban, ha a köz, a polgár, a magyar emberek (közkedvelt, szezonális szóhasználat) mindezeket olyan
sanyarú helyzetben látja, és olyan súlyos problémákat tapasztal, melyeket már nem tud elfedni a hivatalos
propagandaözön, akkor eltűnődik azon, hogy vajon ki is zavarja meg az ő közrendjét?
Talán nem is kell felhívni rá a figyelmét, tudja magától…

Dr. Gerle János
főszerkesztő

4

Magyar Fogorvos 2016/1

Tartalom

A szék mellett
6

Dr. Bródy Andrea, Dr. Czeglédy Ágota, Dr. Dombi Csaba:
Magasabb kockázatú betegek a fogorvosi rendelőben

Magyar
Fogorvos
A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozatának lapja
XXV. évfolyam, 2016/1.

12

Camillo D’Arcangelo, Lorenzo Vanini, Matteo Casinelli, Massimo Frascaria, Francesco
De Angelis, Maurizio D’Amario, Mirco Vadini:
Az indirekt kompozit betétek adhezív rögzítése: irodalmi áttekintés

A MAGYAR ORVOSI KAMARA
FOGORVOSOK TERÜLETI SZERVEZETÉNEK LAPJA
Kiadja:

20

Manuel S. Thomas, A. R. Vivekananda Pai, Amit Yadav:
Gyógyszer okozta dentális erózió: Áttekintés

Implantológia
26

Gary Greenstein, Joseph R. Carpentieri, John Cavallaro:

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 75/A.
Postacím: 1539 Budapest, Pf. 603.
Telefon: 316-4556, 316-4598, fax: 316-9600
E-mail: lam@lam.hu

Az implantátumokhoz kapcsolódó idegkárosodások: előfordulás, kórisme és
kezelés

Továbbképzés
36

Távoktatás

MOK-figyelő
38

Fogorvosi Tagozat Alapítványa a Magyar Fogorvosokért pályázatot hirdet a
költségtérítéses szakorvosképzés rendszerében történő részvétel támogatására

39

Újra a távoktatásról

Interjú
40

Nyertes európai uniós pályázat a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi
Karán

Jog és egészségügy
42

Egy, a fogorvosi-fogtechnikai tevékenységet érintő helyi iparűzési adó ügyében hozott ítélet margójára

Felelős kiadó: CSERNI TÍMEA
Fõszerkesztõ: DR. GERLE JÁNOS
Fõszerkesztõ-helyettes: DR. HERMANN PÉTER
Szakmai szerkesztõ: DR. KISPÉLYI BARBARA, DR. DOMBI
CSABA
Szerkesztõbizottság: DR. VÁGÓ PÉTER (elnök),
DR. BORBÉLY JUDIT, DR. DOMBI CSABA, DR. FEJÉRDY PÁL,
DR. GÁBRIS KATALIN, DR. GORZÓ ISTVÁN, DR. HEGEDÛS CSABA,
DR. HERCZEG OLGA, DR. HORVÁTH JÁNOS, DR. KÁDÁR LÁSZLÓ,
DR. KELENTEY BARNA, DR. KISPÉLY BARBARA, DR. KIVOVICS
PÉTER, DR. MÁRTON ILDIKÓ, DR. NAGY GÁBOR, DR. NAGY
KATALIN, DR. OROSZ MIHÁLY, DR. RADNAI MÁRTA, DR. REDL
PÁL, DR.TÓTH VILMOS
Szerkesztõ: RÉVÉSZI VALÉRIA
Tördelőszerkesztő: GICZI GYULA
Hirdetésfelvétel: a szerkesztõségben
Nyomdai kivitelezés: Grafit Pencil Nyomda Kft.,
1046 Budapest, Klauzál u. 9.
Felelős vezető: KOROK PÉTER ügyvezető igazgató
Példányonkénti ára: 1650 Ft
Megjelenik: kéthavonta

Kongresszus
44

10. Nemzetközi Danubius Szájsebészeti Konferencia
Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság XIX. Nemzeti Kongresszusa

46

Az Európai Fogászati Népegészségügyi Társaság (EADPH) 2015. évi
20. kongresszusa

Kulturális ajánló
48

A művészet forradalma

A rovatokat gondozzák:
Preventív fogászat: Dr. Bartha Károly A szék mellett: Dr. Gerle János; Esztétikai
fogászat: Dr. Borbély Judit, Dr. Dombi Csaba; Implantológia: Dr. Czinkóczky
Béla; Távoktatás: Dr. Kispélyi Barbara;
MOK-figyelő: Dr. Gerle János, Dr. Hermann Péter;
Jogszabályok: Dr. Hermann Péter;
Nemzetközi kapcsolatok/sajtófigyelő: Dr. Linninger Mercedes

Terjesztés:
Media Unio Logistic Kft.
Ügyfélszolgálat: 06-70/672-1272
ugyfelszolgalat.meduauniokft@gmail.com
A terjesztő esetleges hibás terjesztése miatti kellemetlenségekért elnézést kérünk. Kérjük, amennyiben
valamelyik lapszámot nem kapja meg, jelezze ezt kiadónk felé a következõ elérhetõségek valamelyikén,
és azonnal pótoljuk a hiányt:
Telefon: 316-4556, E-mail: terjesztes@lam.hu
A hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.
ISSN: 1216-2213

6

Magyar Fogorvos 2016/1

A szék mellett

Távoktatás
A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozat távoktatási rendszerében az on-line továbbképzésben
meghirdetett közlemények bibliográfiája és a vonatkozó tesztvizsgakérdések a http://www.oftex.hu.hu
internetes oldalon olvashatók.

Magasabb kockázatú betegek
a fogorvosi rendelőben
Dr. Bródy Andrea, Dr. Czeglédy Ágota, Dr. Dombi Csaba
Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Orális Diagnosztika Tanszék

A fogorvosok vélekedése szerint a rendelőben többnyire – fogászati
problémájuktól eltekintve – egészséges emberek fordulnak meg. Ez a
megállapítás már évtizedekkel ezelőtt sem volt érvényes, manapság pedig
a sebészeti és a gyógyszeres kezeléseknek, valamint a növekvő általános
életkornak köszönhetően egyre több beteg él túl, egyre hosszabban
életveszélyes betegségeket.

F

elmérések szerint a fogorvosi rendelőben megforduló páciensek mintegy 30%-ának van valamilyen egészségügyi problémája. A fogorvosi ellátást nem csak a háttérben meghúzódó
betegség, de a kezelésére kapott gyógyszerek is befolyásolhatják. Ugyanakkor helytelen és szabálytalan az az
általánosan elterjedt gyakorlat, hogy valamilyen kockázati tényező felszínre kerülésekor a beteget „pánikszerűen” továbbküldik, szinte mindegy, hogy hová, csak el.
Különleges ellátást a betegeknek csak kis hányada igényel, egy krónikus hepatitises vagy HIV-fertőzött beteg
gyakorlatilag kockázat nélkül kezelhető az infekciókontroll szabályainak szigorú betartásával, és a véralvadásgátlót szedő beteg is ellátható a szakmai szabályok mentén.
HIV-fertőzött betegnél expozíció esetén – például tűszúrásos baleset – a fertőződés kockázata 0,3%, míg a gyógyszeres terápiával kezelt esetekben gyakorlatilag 0%, mivel
a kezelés eredményeképpen a betegek gyakorlatilag nem
fertőzőek, a vírus nem mutatható ki szervezetükből.

Hepatitis B hordozóknál expozíció esetén a fogékony
alany esetében a kockázat elérheti a 30%-ot is, de az egészségügyi dolgozók oltást kapnak, és védettségük a munkavállalás feltétele, így nem fertőződhetnek meg.
Hepatitis C esetén a legnagyobb a kockázat, tűszúrás kapcsán 1,8%, amennyiben a beteg ürít vírust, ami a korszerű
kezelésnek köszönhetően ritka. Egyébként is, minden beteget potenciálisan fertőző betegnek kell tekinteni, ezért minden egészségügyi beavatkozásnál be kell tartani a fertőzések
átvitelét megakadályozó higiénés szabályokat, mivel éppen
a fel nem ismert, és így kezeletlen esetek jelentik a nagyobb
veszélyt. Az indokolatlan átirányítások elkerülhetetlenül oda
vezetnek, hogy a beteg nem tájékoztatja a sokadik orvost
problémájáról, aki így nem tud felkészülni egy váratlan szövődmény bekövetkeztére. Figyelni kell a betegjogokra is, a
fertőző betegsége miatt elutasított beteg jogorvoslatot kereshet. Az ombudsmani állásfoglalás szerint „vét az ellátás szakmai szabályai ellen, sérti a hátrányos megkülönböztetés tilalmát és az emberi méltósághoz való jogot az az egészségügyi
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intézmény, amely nem látja el a speciális fertőző betegségét felfedő beteget.” 3 A fertőző, ezen belül HIV-fertőzött,
AIDS-es vagy hepatitises, valamint a véralvadásgátló kezelésben részesülő fogászati betegeket a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező szolgálatnak kell ellátnia.

A komplikációk kiszűrése
A komplikációk megelőzésének egyik legfontosabb eszköze az anamnézis részletes és alapos felvétele.1 Ez nem
mindig egyszerű, a betegek sokszor nem mondanak el
fontos információkat különböző okok miatt. Lehet az ok
korábbi rossz tapasztalat – betegsége feltárása miatt elküldték –, nem tartja relevánsnak az egyéb betegségére szedett
gyógyszerének megemlítését, állhat a háttérben mentális
probléma vagy akár nem megfelelő kommunikációs környezet, azaz türelmetlen vagy figyelmetlen orvos. Ezért
nagyon fontos nyílt kérdések segítségével felvenni az
anamnézist, és figyelni a benne feltűnő ellentmondásokra,
illetve betegségre utaló külső jegyekre. Egy példa: rendelésünkön jelent meg egy beteg góckutatásra, ennek okaként
csak veseproblémát jelölt meg, gyógyszeres kezelésről nem
tett említést. A karján és kezén látható haematomák eredetének kutatása kapcsán először annyit mondott, hogy szed
véralvadásgátlót, majd ennek okára rákérdezve közölte,
hogy a veséje miatt, és csak további faggatásra árulta el,
hogy néhány hónapja vesetranszplantáción esett át, és ezért
– a kilökődés ellen is – szed más gyógyszereket.
A páciens betegsége által okozott kockázat többirányú
lehet. Veszélyt jelenthet:
• önmagára – ilyen például a vérzékenységben szenvedő vagy immundeficiens beteg, azaz az alapbetegség megnöveli egy szövődmény veszélyét,
• környezetére, beleértve az egészségügyi személyzetet is – fertőző betegek, pszichiátriai kórképekben
szenvedők,
• mindkettőre – például HIV-pozitív betegek, akiknek az esetében számolni kell a betegség által okozott csökkent immunválasszal, valamint gondolni
kell a vírussal kapcsolatos fertőzésveszélyre is.
Más szemszögből nézve, a kapcsolat a betegség és a fogorvosi kezelés kapcsán alkalmazott beavatkozások és anyagok, gyógyszerek között kétirányú. Egyrészt a szervezet
egészét érintő kórképek módosíthatják a kezelési tervet –
gondoljunk például arra, hogy másképpen bírálunk el góckeresés kapcsán egy tünetmentes gyökérkezelt fogat egy
enyhébb bőrelváltozás vagy hajhullás, és megint másképpen egy szervátültetés előtt álló beteg esetében.
A kezelés során mindenképpen figyelembe kell venni a
beavatkozás hatását, ami ronthatja a beteg állapotát, és
veszélyes szövődményekhez is vezethet. Néha nehéz a
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döntés. Például egy szívinfarktuson nemrégiben átesett
betegnek nem adhatunk egy éven belül adrenalin-tartalmú érzéstelenítőt, a mentes készítmény kielégítő hatásossága azonban erősen kétséges egy gyulladt fog esetében, és nem hagyható figyelmen kívül, hogy a fájdalom
maga is nagy mennyiségű endogén adrenalint szabadít
fel. Ilyenkor, ha van rá mód, dönthetünk konzervatív,
gyógyszeres kezelés mellett fogeltávolítás helyett, a fogeltávolítást későbbi időpontra halasztva.
A teljesség igénye nélkül a következő betegségekben szenvedő páciensek sorolhatók a magasabb kockázatúak közé:
• Fertőző betegségek
• Autoimmun betegségek és immunhiányos állapotok
• Cardiovascularis betegségek
• Diabetes mellitus
• Hematológiai betegségek
• Daganatos betegségek
• Mozgásszervi betegségek
• Táplálkozási betegségek
• Pszichiátriai kórképek
• Gyógyszeres- és sugárterápiában részesülők

Kockázati klasszifikáció
Természetesen a kockázat mértéke nagyon különböző
lehet. Ennek becslését sokféle klasszifikáció segíti, az egyik
ilyen az American Society of Anesthesiologists által, a
műtéti kockázat jóslására kifejlesztett ASA osztályzás:2
I. Egészséges páciens.
II. Enyhe szisztémás betegség – lényeges funkcióromlás nélkül.
III. Súlyos szisztémás betegség számottevő funkcióromlással.
IV. Súlyos szisztémás betegség, amely folyamatosan
veszélyezteti az életet.
V. Moribund beteg, aki valószínűleg nem éri meg a
következő 24 órát.
A fogorvosi rendelőben elsősorban az első három csoportba tartozó betegek fordulnak meg, bár időről időre
szükség lehet a IV. csoportba tartozó beteg valamilyen
ellátására is.
Az általános egészségi állapottal összefüggő kontraindikációk száma kevés és többnyire időleges. Ilyen például
egy akut fertőző betegség vagy fekvőbeteg-intézeti ellátást
igénylő betegség, egyes pszichiátriai kórképek, korábbi fogorvosi kezelések kapcsán kialakuló súlyos allergiás reakció. A megfelelő kezelés beállítása és/vagy kivizsgálás után
ezek a betegek is elláthatók.

Problematikus gyógyszercsoportok
Ebben a cikkben a beteg által szedett, illetve a kezelés
kapcsán alkalmazott gyógyszerekkel kapcsolatos prob-
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lémákat tekintjük át. A fogorvosnak leggyakrabban
fejfájást okozó, a beteg által szedett gyógyszercsoportok a következők: véralvadásgátlók, biszfoszfonátok,
szteroidok, kemoterápiás szerek és a különböző lehetséges gyógyszerkölcsönhatások.
A fogorvosi ellátás kapcsán kevés gyógyszert rendelünk
el, éppen ezért különösen elvárható, hogy a fogorvos tisztában legyen a lehetséges mellékhatásokkal és gyógyszerkölcsönhatásokkal. A fogorvosi praxisban leggyakrabban
szisztémásan alkalmazott gyógyszercsoportok a következők: antibiotikumok, antimikotikumok, non-szteroid
gyulladáscsökkentők, érzéstelenítők és érszűkítők.
A széles spektrumú antibiotikum-felírások száma folyamatosan nő, egyre több indikációs területen, beleértve
a profilaxist is. Mivel új antibiotikumok felbukkanására kevés a remény, létfontosságú, hogy megőrizzük
azok hatékonyságát, amelyek rendelkezésünkre állnak, ehhez pedig nagyon fontos átgondolt alkalmazásuk. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy használatuk
során súlyos, esetenként halálos mellékhatás is előfordulhat, mint például anaphylaxia, súlyos, az idősekre
különösen nagy veszélyt jelentő clostridium difficile
által okozott hasmenés, angioedema. A meggondolt
receptfelírás és infektológusok bevonásával kidolgozott antibiotikumpolitika lassítja a rezisztencia terjedését, ami a lakosság körében a halálozási mutatók romlását okozza. A rezisztencia továbbítása, mint például
a polimyxyn elleni, eddig kromoszóma-mutációhoz
kötött volt, most azonban már plazmid által közvetített
módon is átadódik, és így nagyon gyorsan kialakul és terjed5. Eddig mentsvárként alkalmazott antibiotikumokat
tesz tönkre, előrevetítve az antibiotikumok utáni korszak rémét, amikor egy egyszerű fertőzésbe is bele lehet
majd halni. Így nem csak az antibiotikumok terápiás,
de profilaktikus alkalmazásakor is szem előtt kell tartani a fenti elveket. A fogorvosi rendelőben egyre gyakrabban fordulnak meg olyan betegek, akiknél a vérzéssel járó beavatkozás előtt antibiotikum-profilaxisra van
szükség. Kötelező Magyarországon profilaxist végezni
például endocarditis veszélye, valamint biszfoszfonát
kezelésben részesülő betegek esetén. Célszerű azonban
a protokollokat időről időre felülvizsgálni, összehasonlítani a nemzetközi tapasztalatokkal, hogy az alkalmazott profilaxis a lehető legrövidebb legyen, a valószínű
kórokozókra célzottan válasszuk ki, és a legmegfelelőbb
időpontban alkalmazzuk. Amerikai adatok szerint penicillinkezelés kapcsán 15–25 halálos anaphylaxiás szövődmény jut egymillió lakosra, és ennek 64%-a nem
ismert penicillinallergia következménye.9
Arra nem lehet számítani, hogy a biszfoszfonát-kezelésben részesülő betegek száma csökkenne, ellenkező-

1. ábra: Felhívhatja a figyelmet egy háttérben meghúzódó betegségre a beteg bőrén látható haematoma, kiütés vagy oedema

leg, számuk folyamatosan növekedni fog, mivel jelentősen csökkenthető alkalmazásukkal az osteoporosis
eredetű súlyos mozgáskorlátozottság, illetve halál. Ez
azt is jelenti, hogy a jelenlegi protokoll alapján egyre
több betegnél kell hosszú antibiotikum-kezelést alkalmazni, akár évente többször is. Mivel az orálisan adott
gyógyszer esetében a necrosis veszélye rendkívül alacsony – a biszfoszfonát-kezelés első két évében közel
nulla, és csak a negyedik év után emelkedik 0,2%-ra6,
és ezzel egy időben az antibiotikum-kezelés szövődményeinek esélye nagyobb, ráadásul nincs arra sem
bizonyíték, hogy a folyamatosan adott antibiotikum
védene a necrosis kialakulásától,10 így bizonyos országokban (például az Amerikai Egyesült Államokban)
nem szerepel az ajánlásban a megelőző antibiotikumterápia/profi laxis szükségessége. Helyette a beteg felvilágosítását, négy évnél hosszabb szedés esetén a
gyógyszer felfüggesztését, a beavatkozást megelőző
napokban, hetekben fertőtlenítő szájöblítést, a beavatkozás után gondos obszervációt javasolnak, és az antibiotikum-kezelést csak szövődményre utaló jelek esetén kezdik el.6
Az infectiv endocarditis (IE) leggyakrabban fogászati
beavatkozásra vezethető vissza, és nagyon magas halálozású betegség, így a fogorvosnak mindenképpen tisztában kell lennie a megelőzés lehetőségeivel. A betegeket a kockázat szempontjából három csoportba osztjuk:
az alacsony, egyszerű és fokozott kockázatú csoport.
Az alacsony kockázatú csoportban nincs szükség antibiotikum-profilaxisra. Profilaxis szükséges például
műbillentyű-beültetés után, shunt-ök, billentyűhibák,
mitralis prolapsus , anamnézisben szereplő IE, veleszületett szívbetegségek egyes formáiban.7,8,9
Gondolni kell arra, hogy nem csak sebészeti beavatkozás okozhat bacteraemiát, de kofferdam felhelyezése,
depurálás vagy gyökércsatorna tágítás is.(4)
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2. ábra: Intravénás biszfoszfonát-kezelés után kialakult
csontnekrózis foghúzás következtében

Az antibiotikus profilaxis alapelvei
• a kezelés közvetlenül a beavatkozás előtt történjen;
• a magas rizikójú betegek urogenitalis vagy gastrointestinalis beavatkozásait kivéve egyetlen adag kell;
• az antibiotikum bevitele lehetőleg orális legyen;
• az antibiotikum legyen biztonságos, jól felszívódó,
és nyújtson megfelelő vérszintet.7
Kiválasztásánál a leggyakrabban a bacteraemiát okozó
törzset kell figyelembe venni, ami fogorvosi vonatkozásban a lepedék részét is képező Streptococcus viridans, és
amoxicillint, illetve allergia esetén clindamycint kell alkalmazni profilaktikusan. Az antibiotikumot két lépcsőben
adjuk, az első adagot fél–egy órával a beavatkozás előtt,
a másodikat pedig 6–8 óra elteltével. Ugyancsak része a
profilaxisnak a szájhigiéné javítása és a szájüreg fertőtlenítése egy-két héttel korábban kezdett klórhexidines vagy a
még hatékonyabb Solumiumos öblítéssel.
A korszerű antimikotikumok – flukonazol, itrakonazol –
biztonságosan alkalmazható szerek, azonban tisztában
kell lennünk mellékhatásaikkal és gyógyszer-kölcsönhatásaikkal. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy ezek
megjelenése és súlyossága szoros összefüggést mutat az
alkalmazott dózisokkal, melyek a fogorvosi indikációkban többnyire meglehetősen alacsonyak. Másrészt viszont
egy fennálló betegség jelentősen befolyásolhatja a gyógyszerkinetikát. A flukonazol felezési ideje mintegy harminc
óra, döntő részben a vesén keresztül ürül változatlan formában, így egy fennálló veseelégtelenség jelentősen emelheti a szérumszintet és a gyógyszerkölcsönhatások kockázatát. Sajnos esetükben is gyorsan terjed a rezisztencia,
ezért a terápiát célszerű lehetőség szerint lokális szerekkel
kezdeni, és csak ezután váltani a szisztémás adagolásra.
Erre elsőként a flukonazolt érdemes választani spektruma, rugalmas adagolása és kevés mellékhatása miatt.
Figyelembe kell azonban venni néhány fontos gyógyszerkölcsönhatást, így például azt, hogy warfarinnal együtt
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adagolva – bár a vizsgálatok általában a fogászatban alkalmazottnál magasabb dózisokkal történtek – növelheti az
INR értéket, emiatt rendszeres ellenőrzése szükséges.
Nem szabad együtt adni néhány, a QTc szakasz megnyúlását okozó vegyülettel, és ami a fogorvos szempontjából különösen fontos lehet, eritromicinnel, mivel súlyos
ritmuszavar alakulhat ki. A fluconazollal kapcsolatos legtöbb gyógyszerkölcsönhatás a fogászatban általában nem
alkalmazott, napi 200 mg-os vagy annál magasabb dózisoknál jelentkezik.
Cardiovascularis, thrombotikus események megelőzése céljából egyre több beteg részesül véralvadásgátló
terápiában, sőt, egyre többen szednek reklámok hatására is ilyen készítményt. Ez utóbbiak a trombocyta
aggregációt gátlók közül kerülnek ki, és nem kell velük
kapcsolatban komolyabb vérzéses szövődménytől tartani. Nem mondható ez el a kumarin típusú szerekre,
ezért mostanáig az általános gyakorlat az volt, hogy
szájsebészeti beavatkozás előtt ezeket leállították, vagy
adagjukat csökkentették elérendő az 1,9-es INR értéket,
vagy a beteget alacsony molekulasúlyú heparinra állították. A vizsgálatok kimutatták, hogy a gyógyszerelés
leállítása vagy a betegek átállítása jelentősen megnövelte
a tromboembóliás szövődmények és az ebből eredő
hospitalizációk és halálesetek számát, míg a kórházi elhelyezést igénylő vérzéses szövődmények száma hasonló
volt azokéhoz, akiknek nem változtattak a gyógyszeradagolásán. Ezért a Magyar Arc-, Állcsont és Szájsebészeti Társaság és a Magyar Fogorvosok Implantológiai
Társasága kidolgozott egy ajánlást, amelyben meghatározta az ajánlat körébe tartozó beavatkozásokat és teendőket, és osztályozta a véralvadásgátló gyógyszereket.
A legfontosabb változás, hogy nem javasolják a véralvadásgátló gyógyszerek adagolásának változtatását, beleértve ebbe a kumarin típusúakat is egészen az INR≤ 3,5
értékéig. Emellett a beteg részletes tájékoztatását, egy
1. táblázat: Egyszerű és fokozott kockázatú betegek IE profilaxisa8

Antibiotikum

Amoxicillin
gyermekek:
Clindamycin
(Dalacin)
gyermekek
vagy
Erythromycin
gyermekek

1. adag
2. adag
beavatkozás
beavatkozás után
előtt 1 órával
6 órával
3 g per os
1,5 g per os
50 mg /kg
25 mg/kg
Penicillinallergia
300 mg per os
150 mg per os
10 mg/kg
1 g per os

5 mg/kg
500 mg per os

20 mg /kg

10 mg/kg
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3. ábra: Petechiák a bucca nyálkahártyáján

alkalommal maximum három fog kihúzását javasolják,
és a seb zárását varrattal.11, 12
A véralvadás nem megfelelő beállítására figyelmeztethetnek a szájüreg nyálkahártyáján látható petechiák.
A fogorvosi praxisban legtöbbet felírt gyógyszerek a
non-szteroid vegyületek közül kerülnek ki, ezért feltétlenül fel kell hívni a figyelmet az általuk esetleg okozott szövődményekre. A leggyakrabban alkalmazott diclofenac,
ibuprofen, naproxen, indometacin, paracetamol, aszpirin a hagyományos non-szteroidokhoz tartoznak,
melyek elsősorban a COX-1 enzimrendszer gátlásán
keresztül fejtik ki fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő hatásukat. Ez a hatásmechanizmus felel elsősorban a gyakran kialakuló vérzéses szövődményekért,
melyek jelentősége nagy, évente több mint 16 000 ember
halálát okozzák az Egyesült Államokban. Ezért ha az
anamnézisben korábbi gyomorvérzés szerepel, akkor a
hagyományos NSAID kezelés ellenjavallt, helyette szelektív hatásút kell választani (meloxicam, celecoxib), ha
alkalmazása elkerülhetetlen. Fokozza az emésztőrendszeri vérzések veszélyét az öregkor, az egyidejűleg alkalmazott szteroidok és antikoagulánsok, az adagolás és
annak hosszabb időtartama. A tartósan NSAID-ot szedők felének gyomorerosioja, endoszkópos vizsgálatok
alapján 15–30%-uknak peptikus fekélye van, ami sokszor tünetmentes, de hordozza egy akár súlyos vérzés
veszélyét.13 Ugyancsak kerülendő alkalmazásuk terhes
pácienseknél, mert csökkentik a prosztaglandinszintet,
és növelik egy esetleges vetélés veszélyét. A vesekeringés befolyásolásán keresztül csökkentik a folyadék-kiválasztást, ezért oedemát okozhatnak. Számos gyógyszerrel lépnek fel kölcsönhatások, amelyeket a felírás előtt
figyelembe kell venni. Gondot okozhat az allergia, az
egyik NSAID-ra mutatott túlérzékenység a többi szedését is kontraindikálhatja. Előfordulhatnak súlyos
vérképzőrendszeri mellékhatások is. A mellékhatások
veszélye többszörösére nő, ha a beteg több NSAID-ot

kombinál tudtán kívül, azaz például az orvos által javasolt gyógyszer mellé megfázás elleni NSAID tartalmú
forró italt fogyaszt (Coldrex, Neo-Citran).
Összességében elmondható, hogy rizikómentes beavatkozás nincs, de jelentősen lehet és kell csökkenteni egy
általános betegség és az arra kapott gyógyszeres terápia talaján kialakuló szövődmény esélyét a beteg alapos
megfigyelése, a klinikai jelek felismerése, a leletek szakszerű értékelése, a trauma és a stressz csökkentése, a protokollok figyelemmel kísérése, a gyógyszerek megfontolt
alkalmazása, és végül, de egyáltalán nem utolsósorban
részletes anamnézis készítése révén. Fontos az információk, elvégzett kezelések, vizsgálatok, felírt gyógyszerek
pontos dokumentálása, mert ne felejtsük el, hogy „ami
nincs dokumentálva, az meg sem történt”.
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Távoktatás
A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozat távoktatási rendszerében az on-line továbbképzésben
meghirdetett közlemények bibliográfiája és a vonatkozó tesztvizsgakérdések a http://www.oftex.hu.hu
internetes oldalon olvashatók.
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A szerzők az indirekt kompozit restaurátumok adhezív beragasztásához használt anyagok
és technikák irodalmát tekintették át, melyhez főként angol nyelvű, a téma kulcsszavainak
különböző kombinációval keresett szakcikkeket dolgoztak fel. Az online adatbázisok mellett
(Medline, EMBASE, Cochrane Library, Web of Science, Google Scholar és Scopus) tudományos
folyóiratok és a felhasznált szakcikkek kereszthivatkozásai szolgáltak forrásként.
Az adhezív rendszerekre irányuló legtöbb kutatás célja a kötőerő növelése és az alkalmazás
egyszerűsítése. Az indirekt kompozit rezin magas túlélési és sikerrátájának eléréséhez a
becementezést megelőző kiegészítő felszínkezelési eljárásokra van szükség. A klinikai és
laboratóriumi folyamatok minden lépése hatással van az indirekt restaurátumok élettartamára
és esztétikumára. A becementezés tűnik a legkritikusabb lépésnek, melynek hosszú távú sikere
nagyban függ a klinikai protokollok pontos betartásától. A szerzők úgy találták, hogy az indirekt
kompozit technikák túlélése és hosszú távú esztétikuma klinikailag elfogadható.
Az adhezív beragasztási protokoll helyes kivitelezéséhez elengedhetetlen az adhezív elvek
ismerete és a klinikai előírások betartása, annak érdekében, hogy tartós kötés létesülhessen a
fogfelszín és a restaurátum anyaga között.
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kompozit rezinek és az adhezív rendszerek
száma egyszerre növekedett az anterior és
poszterior fogak esztétikus helyreállításának igényével.1 Habár a direkt kompozitok
több más kezelési lehetőséget kiváltottak, használatuk
a poszterior régióban felvet néhány problémát. A nagyfokú polimerizációs zsugorodás, a résképződés, a gyenge
kopási és szakítási ellenállás, valamint a színinstabilitás
és nem megfelelő mechanikai tulajdonságok3 mellett a
direkt ellátás további hátránya a proximális kontúr és
a megfelelő kontaktpont kialakításának nehézsége, a
széli záródás pontatlansága és a posztoperatív érzékenység.4 Ezen faktorok hatással vannak a restaurátumok
élettartamára és klinikai sikerességére is.5-7 A direkt
technikánál előforduló marginális szivárgás csökkentésére tett számos törekvés ellenére egyelőre még egyetlen
eljárás sem hozott elfogadható eredményt.8,9
A modern helyreállító fogászat a poszterior régióban
széleskörűen alkalmaz indirekt megoldásokat a direkt
eljárás hibáinak kiküszöbölésére.2 A direkt technika
során megismert adhezív koncepciók, melyek érvényesek az indirekt ellátás során is, mára a mindennapi gyakorlat részévé váltak.10 A moláris régióban az indirekt
kompozitok a kerámiák kiváló alternatívái. Mivel klinikai sikerességük a kerámiákéhoz hasonló, ellenben
költségvonzatuk relatíve alacsony, használatuk az indirekt ellátásában is megnőtt.12-14 A kerámiák igen magas
elaszticitási modulusuk miatt alig képesek a rágóerők
elnyelésére, szemben a polimer anyagokkal, amelyek
az occlusiós terhelés jelentős részét abszorbeálják, így
optimális megoldást jelentenek.10,15
Az adhezív technikával beragasztott betét sikere elsősorban a rögzítőanyagon és az adhezív rendszeren múlik.16
Több szerző vizsgálta a műgyanta bázisú ragasztócementek tulajdonságait – a kötéserősséget, a polimerizáció
fokát és a kopásállóságot – klinikai viselkedésük előrejelzésének érdekében.17-22 Az indirekt ellátás klinikai sikerességét befolyásoló paraméterek közül a ragasztócement
megfelelő polimerizáltsága kiemelkedő fontosságú.23 Az
erős adhézió ezen felül a restaurátum és a dentinfelszín
megfelelő előkezelésének függvénye.2,16
A cikk az indirekt kompozit rezin restaurációk beragasztásához használt anyagokat és technikákat tárgyalja.

Adhezív rendszerek – történeti áttekintés
Ha két különböző kontaktfelszín mikroszkopikus szerkezete egyenetlenséget mutat, ragasztóanyagra van
szükség. A tradicionális, retención alapuló technikák
alternatívájaként bevezetett adhezív eljárás alapvetően
forradalmasította a helyreállító fogászatot.24 A fogászati
adhezívek fejlesztésének alapvető célja a fog keményszö-
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veteihez való erős és tartós kötés biztosítása.25 1955-ben
Buonocore kimutatta, hogy a zománc foszforsavas kezelése mikroegyenetlenségek létrehozása által növeli a megnyílt zománcfelületet, ezzel fokozva az adhéziós potenciált: a zománcbondozás modern koncepciója ebből a
felismerésből vezethető le.26 1965-ben Bowen megalkotta a dentinadhezívek első generációját.27 Az adhézió
iránti növekvő érdeklődés eredményeként az adhezív
rendszerek négy generációját fejlesztették ki. A negyedik generációval a kilencvenes évekre sikerült a dentin
bondozásában is jó eredményeket elérni.28

Modern adhezív rendszerek
A modern zománc- és dentinadhezívek a következő
három komponenst tartalmazák 29:
• Sav – a felszínt demineralizáló szerves sav, amely a
hidroxiapatit kristályok kioldása révén növeli a szabad felületi energiát.
• Primer – amfifi l vegyület, amely növeli a hidrofi l
szubsztrát (dentin) nedvesíthetőségét a hidrofób
ágens által (bond vagy műgyanta).
• Bond – folyékony műgyanta, amely a savazott és
primerrel kezelt szubsztrátba penetrál, és kötés után
valódi és tartós adhezív kapcsolatot létesít.
A zománc- és dentinszubsztrátok optimális infiltrációjának elérése érdekében az adhezív anyagok ideális tulajdonságai a következőek: alacsony viszkozitás,
magas felületi feszültség és hatékony nedvesítő képesség. Az nedvesítő képesség alapkövetelmény, amely a
folyadék és a foganyag belső tulajdonságaitól függ.30
Az adhezív rendszerek klasszifikációja savazási karakterisztikájuktól és a használatukhoz szükséges lépések
számától függ. 31
Etch-and-rinse rendszerek – Az etch-and-rinse technika során a zománcot és/vagy a dentint 35–37%-os
orthofoszforsavval előkezeljük, majd leöblítjük. Az
etch-and-rinse adhezívek továbboszthatóak háromés kétlépéses rendszerekre. A háromlépéses rendszereknél külön savazás, primerezés és bondozás szükséges. A kétlépéses rendszereknél ezzel szemben a savazó
ágens felvitele után egy a primert és bondot is tartalmazó vegyület használata következik. A savazás eltávolítja a törmelékdugókat, demineralizálja a dentint, és
megnyitja az intertubuláris dentin kollagén szálcsáit,
ideális mikromechanikai horgonyt kialakítva az
adhezív számára.32,33
Önsavazó rendszerek – Az önsavazó adhezív rendszerek
egyszerre, külön savazási lépés nélkül oldják és infiltrálják
a smear layert.31 Az önsavazó adhezíveknek létezik két-,
illetve egylépéses változata is, amely egyidejűleg biztosítja
a savazást, primeres előkezelést és a bondozást.34
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Önkondicionáló rendszerek – Az elmúlt néhány évben új
típusú rezin cementek, az úgynevezett önkondicionáló
műgyanták kerültek kifejlesztésre. Ezt a speciális rezin
cementet savazás, primerezés és bondozás nélkül applikálhatjuk a fogfelszínre.35

Preparáció
A szuvasodás és/vagy a hibás restaurátum eltávolítása
után enyhén (5–15°-ban) occlusalis irányba divergáló
falú és lekerekített belső szögletekkel rendelkező üreget
preparálunk csökkenő szemcsenagyságú (60–70 μm-től
15–20 μm-ig) cilindrikus, lekerekített végű gyémánt fúróval. Az üregszél nem ferdére preparált, hanem úgynevezett butt joint-típusú.2 Az üregalakítás befejezése előtt,
kofferdam használata mellett az azonnali dentinbondozás
(Immediate Dentin Sealing, IDS) adhezív protokollt kivitelezzük.37,38
A restaurátum abszolút izolálásban végzett behelyezésének biztosítása érdekében az interproximális
széleknek szupragingiválisan kell elhelyezkedniük.
Hogy elkerüljük a két kontaktfelszínen át történő szivárgást, az approximális ládaemeléshez ne használjunk direkt kompozitot.39 Amennyiben az üregalakítás után mély szubgingivális szél marad vissza, amely
megakadályozza a kofferdam megfelelő felhelyezését,
megfontolandó sebészi koronahosszabbítás és/vagy
ortodonciai extrúzió kivitelezése.40 A korábbi szuvasodásokból adódó alámenős részeket fényre kötő
kompozittal töltjük ki.2, 41 üregalakítást enyhén össze1. táblázat: A fogelőkészítés lépései indirekt kompozit
betétekhez

60–70 μm-től 15–20 μm-ig csökkenő szemcsenagyságú
cilindrikus, lekerekített végű gyémánt fúrók
enyhén (5–15°-ban) occlusalis irányba divergáló falak
lekerekített belső élek és szögletek
„butt joint” típusú preparációs szél
azonnali dentinbondozás kofferdam izolálásban
alámenős részek kitöltése
a preparáció befejezése gyémánt finírozókkal és szilikon
polírozókkal
2. táblázat: Az indirekt kompozit betétek belfelszínének előkezelési
lehetőségei

savazás
homokfúvás alumínium-oxiddal
szilanizálás
tribokémiai bevonatképzés
lézeres kezelés

térő falú gyémántfúrókkal és szilikon polírozókkal
fejezzük be (1. táblázat). A fogakat lenyomatvétel után
eugenolmentes ideiglenessel látjuk el.42

A dentin előkezelése
Az adhezív rendszerekre irányuló kutatások elsősorban
a kötőerő növelésére és a használat egyszerűsítésére irányulnak. A foszforsav felvitele a smear layer eltávolítása
révén növeli a dentin felületi energiáját, és elősegíti a felszíni hidroxiapatit kristályok demineralizációját. A rezin
monomerek a primer amfipatikus tulajdonságainak
köszönhetően behatolnak a kollagénszálcsák közötti,
vízzel töltött területekre, melynek révén egy kollagénből, műgyantából, visszamaradó hidroxiapatitból és vízből álló „hibridréteg” keletkezik. Ennek eredményeként
az adhezív rendszerek számára ideális mikromechanikai
horgony keletkezik a dentinen.16,43,44
Az azonnali dentinbondozás (Immediate Dentin Sealing, IDS) stratégiája szerint a frissen preparált dentinre dentinbondot viszünk fel, melyet lenyomatvétel előtt polimerizálunk.45 Javasolt „etch-and-rinse”
bondrendszerek használata. A teljes dentinfelszín előkezelésének biztosítása érdekében a savazásnak enyhén a zománcra kell terjednie. A két- vagy háromlépéses dentinbondok használata egyaránt hatékony, az
önprimerező rendszerek azonban kiterjedtebb, a széleken túlérő rezinréteget hoznak létre, melynek fúróval történő kiegészítő korrekciója szükséges. Az IDS-t
követően az esetleges alámenős részek azonnal blokkolhatók, vagy a mély üregek feltölthetők kompozittal. Ezáltal csökkenthető a restaurátum vastagsága,
és biztosítható a ragasztócement fotopolimerizációja.
Legvégül, lenyomatvétel előtt a zománcszélek újrakontúrozását végezzük, és eltávolítjuk a feleslegben
lévő kompozitot.45
Amennyiben preparáció során nem exponálódik dentin – mint például indirekt héjak esetében –, nem szükséges sem IDS kivitelezése, sem primer felvitele, hisz
a savazás és bondozás önmagában biztosítja a megfelelő zománcadhéziót.46 A lenyomatvétel sikeressége
érdekében az IDS-t az oxigéninhibíciós réteget megszüntető, például glicerinréteg alatti polimerizálással,
illetve polírozással kell befejezni.47 In vitro vizsgálatok szerint IDS esetén a késői dentinbondozáshoz
(Delayed Dentin Bonding, DDS) viszonyítva megnövekedett kötéserősség várható.48-52 Az IDS technika ezen
felül kiküszöböli a bondréteg vastagsága miatti aggodalmat, védi a dentint a bakteriális szivárgástól és az
ideiglenes ellátás során fellépő érzékenységtől.45 Ezenfelül a többrétegű adhezív fedés növeli a rezin–dentin
kötés minőségét.53
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A kompozit restaurátumok
felületének kezelése
A kötőerő növelésére több technika is javasolt, beleértve az indirekt restaurátum belső felszínének előkezelését is54, 55 (2. táblázat). A felületkezelés célja nem csupán
a restaurátum megfelelő erejű rögzülésének biztosítása,
hanem a bakteriális szivárgás megakadályozása is.56 Az
indirekt kompozit restaurátumok beragasztásához szükséges a kompozitfelszín előkezelése.57 Az irodalom foszforsavas, savas foszfát-fluoridos vagy folysavas savazásra tesz ajánlást.58-60 Az indirekt restaurátumok belső
felszínét alumínium-oxiddal, intraorális homokfújóval
abradálhatjuk. 58,59,61-63 Szilán kapcsolóágensek is használatosak az adhézió elősegítésére.65 További eljárás a
tribokémiai bevonatképzés, melynek során az szilíciumdioxid-bevonatú alumíniumrészecskékkel végzett levegőabráziós kezelés hatására szilikátmódosított felszín
keletkezik. Ez a felszín szilán kapcsolóágensek hatására
kémiailag köt a műgyantához.63,66,67
Egyes tanulmányok szerint az Er:YAG lézeres kezelés
növeli a kötőerőt a kompozit restaurátum és a rezin cement
között68,69, míg más vizsgálatok nem támasztják alá, hogy a
lézerkezelés befolyásolná a bondozóerőt.67, 70
A kompozit restaurátum ragasztási felületének felérdesítése homokfúvással, vagy a homokfúvás szilanizálással együtt a statisztikák szerint szignifikánsan növeli a
húzóerőkkel szembeni ellenálló képességet. Önmagában a savazás és szilánkezelés nem eredményez jelentős változást az ellenálló képességben, mivel a homokfújás a fő felelős az indirekt kompozit restaurációk
retentív tulajdonságainak fejlődéséért.57

Beragasztás
A rezin cementek a polimerizáció típusa szerint három
csoportba oszthatóak: önkötő, fényre kötő és dual kötésű
műgyanták.16,71
A fényre kötő rezin cementek klinikailag releváns
pozitívuma a hosszabb munkaidő és a jobb színstabilitás, de a polimerizációs idő, a restaurátum vastagsága és az alábélelő anyag szignifi kánsan befolyá-

Magyar Fogorvos 2016/1

15

solja a ragasztóanyagként használt rezin kompozit
mikrokeménységét.46,72
A duál kötésű rezin cementek előnye a kontrollált munkaidő és a fény számára nem hozzáférhető területeken
is megfelelő polimerizáció. Kezelhetőségük ezzel szemben relatíve nehéz. 23,73,74 A fotoaktiváció növeli a polimerizáció mértékét és a felszíni keménységet is.75
Az indirekt restaurációk optimális beragasztása függ a fényforrás erejétől, a megvilágítás idejétől és a választott dual
kötésű vagy fényre kötő kompozit anyagától. A megfelelő
átalakulás érdekében a polimerizációt a különböző anyagokhoz kalibrálni kell. A fényre kötő kompozitok előmelegítésével az anyag optimális folyékonysága érhető el76-78,
ehhez a javasolt hőmérséklet 39 °C.79 A restaurátum pozicionálásához és a cementfelesleg eltávolításához szükséges
idő fényre kötő ragasztócement esetén a klinikus tetszése
szerint megnövelhető, kiküszöbölve a dual kötésű cementek által biztosított relatíve korlátozott munkaidőt.2
A két- és a háromlépéses bondrendszerek első lépésénél
is javasolt a dentin savazása (total-etch).80 A klinikai folyamat egyszerűsítése és a lépések számának csökkentése céljából vezették be az önsavazó rendszereket, ahol nem kell
külön savazni.81 Irodalmi adatok szerint a szimultán savazással és öblítéssel alkalmazott többkomponensű rendszereknél az új all-in-one rendszerekhez képest magasabb
az in vitro és in vivo aktivitás.44, 82
Az önkondicionáló műgyanták használata alternatívának tekinthető az indirekt kompozit betétek nem előkezelt dentinhez történő ragasztásában83, még úgy is, hogy
a kötőerő alacsonyabb az etch-and-rinse rendszerekhez
képest.84,85 Az indirekt kompozit restaurátumok dentinhez történő ragasztása esetén az etch-and-rinse technika
megbízhatóbb kötést hoz létre az önsavazó és az önkondicionáló rendszerekhez képest.22,86-88
Az adhezív rendszerekkel történő beragasztáskor a kofferdam izoláció elengedhetetlen. A ragasztócement-felesleg eltávolítására a fúrók, korongok és polírcsíkok helyett
a teljes polimerizáció előtt szondát, szikét és fogselymet,
a polimerizálás után 15c típusú szikét használjunk a széli
záródás épségének megóvása érdekében2 (3. táblázat).

3. táblázat: Javasolt klinikai protokoll – review cikkek alapján

A dentin kezelése
Azonnali dentinbondozás háromlépéses, total-etch dentinbonddal és
töltőanyag-tartalmú adhezív rezinnel,
kofferdam izolálás mellett

A kompozitfelszín kezelése
Homokfúvás (intraoralis homokfújó
készülék: 50μm-es Al2O3 szemcsék,
2 bar nyomás)

Beragasztás
háromlépéses, total-etch, fényre
kötő kompozit cementeknél állandó
kofferdam izolálás
a fényre kötő kompozit rezin előmelegítése
cementfelesleg eltávolítása szondával,
szikével és fogselyemmel polimerizáció
előtt, 15c szikével polimerizáció után
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Összefoglalás
A műgyanta bázisú kompozitok mind mechanikai, mind
esztétikai tulajdonságaikat tekintve kiszámítható eredménynyel használhatóak indirekt restaurátumok anyagaként.2
Az indirekt technika által leküzdhető a direkt ellátás több
hibája is. Hogy a restaurátum a szájüregen kívül készül, jobb
approximális és occlusalis kontaktot, nagyobb tartósságot,
jobb széli zárást és a mechanikai tulajdonságok javulását
eredményezi a direkt eljáráshoz viszonyítva.6,85
A dentin magas szervesanyag-tartalma, tubuláris szerkezetének variációi és a kifelé irányuló folyadékáramlás miatt a dentinhez történő ragasztás kevésbé megbízható, mint a zománcbondozás.89,90 A kompozit betétek
beragasztásakor két határfelület keletkezik: egyik a dentin és a kompozit cement, másik a kompozit cement és
kompozit restaurátum között.22
A klinikai és laboratóriumi munkafázisok minden lépése
hatással van az indirekt restaurátum tartósságára és esztétikumára.91 A beragasztás a legkritikusabb lépés, amely
magában foglalja az adhezív rendszer és a kompozit
ragasztócement használatát.92, 93 Az erős és tartós kötés
létrehozása érdekében a kompozit restaurátum-belfelszín
és a dentin megfelelő előkészítése szükséges.57

Javasolt közvetlenül a preparálás után, lenyomatvétel előtt
a frissen megnyílt dentinfelszínt dentinbonddal lezárni.45
Az azonnali dentinbondozás (Immediate Dentin Sealing,
IDS) megnövekedett kötőerőt eredményez total-etch és
önsavazó adhezíveknél; ezzel szemben a mikroszivárgás
mértéke hasonló a konvencionális beragasztási technikáknál tapasztalthoz.49
Amennyiben a beragasztáshoz adhezív cementet használunk, a kofferdam izoláció, valamint a gondos kidolgozás elengedhetetlen a kiszámítható klinikai eredmény eléréséhez2 (1-4. ábra).
A szupragingivális szélek megkönnyítik a lenyomatvételt,
a kész restaurátum behelyezését és a szekunder caries észlelését.94 Ezen felül tanulmányok szerint szubgingivális
széli záródás esetén gyakoribb a fogínyvérzés, a tapadásveszteség és az ínyrecesszió, mint szupragingivális lezárásnál.95, 96 Ezért minden olyan esetben, ahol a kofferdam
felhelyezése nem megfelelően kivitelezhető, megfontolandó a sebészi koronahosszabbítás vagy az ortodonciai
extrúzió. Más esetben a hagyományosan becementezett
eljárás a választandó az adhezív technikával szemben.
A kompozit ragasztócement és restaurátum közti retenció fokozása érdekében javasolt a kompozit felszínek

1. ábra: Alsó első nagyőrlő frakturált kompozit töméssel: üregalakítás

3. ábra: Indirekt kompozit betét beragasztása

2. ábra: Azonnali dentinbondozás

4. ábra: A kész restauráció
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Irodalom
1.

2.

3.

4.

5.

5. ábra: Indirekt kompozit restaurációk túlélési rátája a 2, 6,

6.

99–102 számú referenciák adatai szerint. A túlélési arányt (%) az
USPHS kritériumoknak megfelelően számították ki

7.

homokfúvása.57, 59 A kiszámítható eredményt és a hoszszú távú klinikai sikerességet a megfelelően kiválasztott
és alkalmazott adhezív anyag biztosítja.
A United States Public Health Service átdolgozott követelményrendszere az indirekt kompozit restaurátumok
klinikai vizsgálata során használt legteljesebb és a legelterjedtebb kiértékelési rendszer.37,98
Ahogy az 5. ábra mutatja, a restaurátumok kiértékelését a kiinduláskor, illetve a megfi gyelési időszak
végén az alábbi szempontok szerint végezték: szekunder caries, széli záródás, széli elszíneződés, színegyezés, anatómiai forma, felszíni érdesség, endodonciai
komplikációk, a restaurátum, illetve a fog törése, valamint a betét retenciója.2,6,99-102 Több felhasznált követéses vizsgálatban az indirekt helyreállítási folyamatot
fogorvostan-hallgatók kivitelezték.99-102 A megfigyelési időszak során fellépő leggyakoribb komplikációk
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A dentális erózió befolyással van a fogazat hosszú távú egészségére. Az eróziós fogkopások
hátterében különböző tényezők szerepelnek, amelyek közül nem lehet figyelmen kívül hagyni
a páciensek számára felírt különböző gyógyszerek hatásait. Számos terápiás célzattal felírt
gyógyszer direkt vagy indirekt módon hatással lehet a dentális erózióra. Az egészségügyi
szolgáltatók kötelezettsége tájékoztatni a pácienseket és a kollégákat ezekről a mellékhatásokról.
Jelen cikk célja, hogy áttekintést nyújtson a különböző, dentális erózióval összefüggést mutató
terápiás gyógyszerekről. A szerzők ismertetik a megelőző intézkedéseket –„A 9 R” (angol nyelvű
kezdőbetűk) összegzésével – a gyógyszer-indukálta erózióval szemben.

A

fogak felszínén a demineralizáció és a reminera li záció közötti egyensúly megtartása
érdekében dinamikus ioncsere zajlik.1 Az
egyik oldalon az egyensúlyt megbillentő faktorok állnak, ilyenek a savak és a rossz szokások (például
kóla vagy gyümölcs szájban tartása), a másik oldalon
olyan faktorok szerepelnek, amelyek védik a fogfelszínek integritását, mint például a fluorid és a megfelelő
mennyiségű és összetételű nyál jelenléte (1. ábra).2,3 Az
egyensúlyi állapotban a destruktív faktorok felé történő
eltolódás foganyagveszteséget okozhat.4
A foganyag fokozatos elvesztését sav okozta maró hatás
és/vagy keláció útján – mikrobiális szerep nélkül –

dentális eróziónak hívják. 3 Ahogy fent említettük, ez
a multifaktoriális etiológiájú nem caries okozta lézió a
fogfelszínen jelenlévő ionegyensúly megbomlásának az
eredménye. 5 A foganyagveszteség mértékét a kémiai
folyamatokkal egyidejűleg egyéb tényezők is súlyosbíthatják, például a fogak attríciója vagy abráziója.6 A nem
kariogén eredetű foganyagveszteség előfordulási gyakorisága a táplálkozási és életmódbeli szokások megváltozása következtében növekszik.7 A dentális eróziót okozó
savak eredetüket tekintve lehetnek intrinsic (szervezetből származó savtartalom regurgitációja) vagy extrinsic
(külső eredetű) savak. 5,8 Sav forrása lehet továbbá a
gyakran figyelmen kívül hagyott, orvosok által előírt
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1. ábra: A fogfelszín demineralizációjának és remineralizációjának
egyensúlya. Az egyensúly megbomlás carieshez vezet. (Featherstone és
egyéb források)

2. ábra: A gyógyszer okozta
dentális erózió kialakulásának
mechanizmusa

gyógyszertípus. Egyes gyógyszerek direkt módon okoznak dentális eróziót, savas kémhatásuk vagy kelátképző
tulajdonságuk révén9, míg más gyógyszerek mellékha-

tásként, másodlagosan okozzák a fogak keményszöveteinek erózióját (2. ábra).10 Következésképpen az egészségügyi szolgáltatóknak tájékoztatniuk kell a pácienseket és
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Dentális eróziót okoznak azok a gyógyszerek, amelyeknek a kémhatása 5,5 alatti – ez a zománc kritikus pHértéke.11 Egyéb tulajdonságok is befolyásolják az erozív
potenciált, ilyenek a titrálható savmennyiség, pKaérték, kelációs képesség, az ásványianyag-tartalom,
valamint a savval történő érintkezés ideje és gyakorisága.5 Különféle terápiás készítmények saját savasságuk
következtében okoznak eróziós foganyagveszteséget.
Ezek közé tartoznak a következők:
C-vitamin és más táplálék-kiegészítők: a kiegészítő C-vitamin-tartalmú (L-aszkorbinsav) készítmények rágótabletta, szirup, pezsgőtabletta formájában kerülnek forgalomba.9 A C-vitamin-készítmények hosszan tartó
alkalmazása, különösen a rágótablettáké, bizonyítottan súlyos dentális eróziót okozhat.12 Vasat és aminosavakat tartalmazó táplálék-kiegészítők szintén hatással vannak a fogerózióra.13
Aspirin: a rágótabletta vagy por alapú Aspirin (acetilszalicilsav) krónikus fájdalmak terápiájában történő
hosszú távú alkalmazás esetén mutatott erozív potenciált.14,15 A fogakkal történő érintkezés ideje megnövekszik, amennyiben rágótabletta vagy por alapú formában
történik az alkalmazása. Ennek következtében a dentális erózió kialakulásának kockázata nő.
Sósav (HCl): sósavtartalmú készítményeket tabletta vagy
folyadék formájában, egyes gyomorbetegségek esetén
alkalmazunk. A sósav szintén a fogak erózióját okozza,

főleg ha rágják vagy öblögetnek vele, szemben az azonnali lenyeléssel.
Asztma elleni g yóg yszerek: egyes kutatók nem találtak
egyértelmű bizonyítékot az asztma és a dentális erózió
kapcsolatára,17 míg más tanulmányok az asztmás páciensek esetében magasabb rizikóról számoltak be. 18,19
Utóbbinak oka a gyógyszerek savas kémhatásában keresendő. Rávilágítottak arra, hogy a jelenleg forgalomban
lévő asztma elleni gyógyszerek (eg, beclomethasone
dipropionate, fluticasone, salmaterol és terbutaline
sulfate) – különösen a por alapúak – pH-ja alacsonyabb
a kritikus 5,5 értéknél, ami a hidroxiapatit oldódásával jár.21 Tootla et al.22 tanulmánya ismertette, hogy
nincs klinikailag szignifikáns acidogén válasz a különböző inhalációs készítmények alkalmazása során, nyálés plakk pH-esést figyeltek meg a laktóz-alapú por
inhalátumoknál. Ezek a gyógyszerek napi többszöri
használat mellett erodálhatják a fogakat.21 Az asztma
elleni gyógyszerek indirekt hatását a dentális erózióra
(sav clearance csökkentése, gastroesophagealis reflux
növelése) a későbbiekben tárgyaljuk.
Alacsony pH-értékű szájöblítők: Néhány, jelenleg forgalomban lévő szájöblítő kémhatása savas.23 Egy kutatási eredmény szerint különböző alacsony pH-jú szájöblítő alkalmazása közel olyan mértékű eróziót okoz, mint a narancslé.24
Egy másik in vitro kutatásban az EDTA-tartalmú fogkőképződést megelőző oldat a zománc oldódását okozta az
EDTA kalcium-kelátképző tulajdonsága következtében.25
Egy illóolaj-tartalmú szájöblítő (Listerine, Johnson &
Johnson, www.listerine.com) egy követéses in vitro vizsgálatban kvantitatív fény-indukálta fluoreszcencia segítségével kimutatták, hogy a kontrollcsoporthoz képest az erózió
kialakulásának mértéke nagyobb volt, de ennek lehetősége
csak 14 óra folyamatos alkalmazást követően volt szignifikáns.26 Ez felhívja a figyelmet az alacsony pH-jú szájöblítők
hosszú távú alkalmazásának veszélyeire.

3. ábra: Aminosavtartalmú rágható étrend-kiegészítő okozta den-

4. ábra: Antiasztmatikus és antihipertenzív gyógyszerek által kivál-

tális erózió egy 30 éves testépítőnél

tott hyposalivatio szekunder erózióval egy 76 éves nő páciensnél

a kollégákat azokról a gyógyszerekről, amelyek direkt
vagy indirekt erozív tulajdonsággal rendelkeznek.
E cikk célja, hogy áttekintést nyújtson a dentális eróziót okozó terápiás célzatú gyógyszerek széles skálájáról, továbbá, hogy ismertesse a különböző megelőző
intézkedéseket a gyógyszer-indukálta erózió kialakulásának csökkentése érdekében.

Direkt kapcsolat
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Folyékony g yóg yszerek/g yermekg yóg yászati szirupok: számos
olyan, szájon át szedhető gyógyszert/szirupot írnak
fel az orvosok, amelyek savasak.27 A savas kémhatású
folyékony gyógyszerek hosszú távú alkalmazása – például krónikus megbetegedések esetén – eróziós léziókat
alakíthat ki a fogakon.28 Ezekben a gyógyszerekben
különböző okok miatt savak – leggyakrabban citromsav – található, ilyen ok például a gyógyszer kémhatásának fenntartása, a tonicitás kontrollálása, a fiziológiás
kompatibilitás biztosítása és a készítmény kellemes ízének biztosítása a páciens megelégedettségére.29
Pezsgőtabletták/vízben oldódó g yóg yszerek: ezek a készítmények szintén eróziós foganyagveszteséget okoznak,
legfőképpen a magas savtartalom miatt, amit a vízzel
történő érintkezés esetében létrejövő pezsgés és oldódás elérése érdekében adnak hozzá.27
Savas kémhatású nyálhelyettesítők/nyálelválasztást fokozó
g yóg yszerek: xerostomiában szenvedő pácienseknek
javasoljuk különféle nyálszekréciót stimuláló készítmények vagy műnyál használatát. Ezeknek a készítményeknek az alkalmazása – alacsony kémhatásuk
és a nagy titrálható savasságuk miatt – a fog keményszöveteinek demineralizációjához vezethet, különösen a páciensek csökkent nyálelválasztása miatt, ami
protektív tényezőként szerepel a dentális erózió kialakulásában.30
Fog fehérítő készítmények: számos, piacon elérhető fogfehérítő készítmény savas kémhatású, ezzel legfőképpen a
lebomlást akadályozzák, és a szavatossági időt növelik.
Egy in vitro tanulmányban megfigyelték, hogy a savas
fehérítő készítmények sokkal nagyobb zománcveszteséget okoztak, mint a kevésbé savas szerek.31 A nyál
jelenléte kiküszöböli a demineralizáló hatású alacsony
kémhatást,32 ezért nagyon fontos figyelembe venni a
fehérítőszerek kémhatását és összetételét, különösen, ha
a pácienst csökkent nyálszekréció miatt kezelik.33
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Indirekt kapcsolat
Az alábbi gyógyszerek másodlagos foganyagveszteséget
okozhatnak mellékhatásként:
Gyóg yszer okozta hyposalivatio: a nyál alapvető feladata,
hogy megőrizze a fog keményszöveteinek felületi
integritását. A nyál az alábbi tényezők következtében
védőfaktorként szerepel a dentális erózióval szemben:
• a szájüregbe kerülő erozív ágensek hígítása és megtisztítása
• a savak pufferolása és semlegesítése
• demineralizáció csökkentése, a kalcium-, foszfát- és
fluoridionok által a remineralizáció fokozása
• protektív diffúziós barrier létrehozása (szerzett pellicula) a fogak felszínén
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Ezért a páciens nyálelválasztását csökkentő gyógyszerek növelik a fogerózió rizikóját, mert másodlagosan
csökkentik a nyál védőhatását az extrinsic és intrinsic
savakkal szemben (4. ábra).
A nyálelválasztást csökkentő hatású g yóg yszerek: alfa-receptor
antagonisták; antikolinerg készítmények; antidepresszánsok (például szerotonin agonisták vagy noradrenalin és/
vagy szerotonin visszavétel-gátlók); antipszichotikumok,
mint például phenotiazinok; atropinok; muszkarinreceptor antagonisták, HIV-proteáz-inhibitorok és antiasthmatikus hatóanyagok (béta-2-adrenoceptor agonisták). A gyógyszer okozta szájszárazságról további hasznos
információkat tartalmaz a Scully36 által publikált cikk.
Gyóg yszer okozta gasztroesophagealis reflux: gyógyszerek, amelyek gasztroesophagealis refluxot okozhatnak, az intrinsic
gyomorsav szájüregbe történő regurgitációját okozva növelik a dentális erózió kialakulásának kockázatát. Ilyen gyógyszer például az antispazmatikus gyógyszerek (theophylline),

antiasthmatikus, antikolinerg gyógyszerek, progeszteron,
és a kalcium ioncsatorna blokkolók. További információkat
Bartlett és Smith-féle tanulmány tartalmaz.
Gyóg yszer által kiváltott hányás: egyes gyógyszerek
hányást indukálnak, amely szintén másodlagos okozója a dentális eróziónak, például az ipecacuana szirup (vény nélkül kapható emetikum) függőség bulimiásoknál fordul elő, következményesen dentális eróziót
okozhat. Ehhez hasonlóan, a kemoterápiában részesülő malignus betegségben szenvedő pácienseknél a
gyakori hányás is erózióképződéssel járhat. A kemoterápiás szerek hosszan tartó használata másodlagosan
okozhat dentális eróziót.

Prevenció és követés
A különböző óvintézkedések, amelyek megelőzik vagy
csökkentik a gyógyszer okozta dentális erózió kialakulásának kockázatát, az 1. táblázat mutatja.

1. táblázat: A „9 R” a dentális erózió kezelésében

9 RS
Korai felismerés
Savas kontaktus
csökkentése

Savasság eltávolítása

Ellenállni a savas
oldatoknak
Egészséges életmód
javaslata

Utaljuk be a pácienst,
ha szükséges
Készítmények
szabályozása

Rendszeres szűrés

Rehabilitáció

ÓVINTÉZKEDÉSEK8,38-40
• korai észlelés és folyamatos ellenőrzés hangsúlyozása
• rágó- és pezsgőtablettás formulákat kerülni kell, különösen, ha gyógyszer okozta xerostomiát
tapasztalunk
• savas kémhatású szájöblítőket kerülni kell, különösen a hyposalivatios egyéneknél
• asztma spacer készüléket kell használni, hogy a belélegzett inhalátum direkt a légútba kerüljön
• fogvédőt kell használni
• a savak direkt semlegesíthetők fluoridtartalmú szájöblítővel/nátrium-bikarbonát oldattal/tejjel, sajttal vagy cukormentes joghurttal. Ha egyik sem áll rendelkezésre, vízzel kell öblögetni
• nyálelválasztás növelése nem savanyú cukorkákkal
• a fogfelszíneket ellenállóvá lehet tenni a savhatással szemben dentin adhezívek, fluorid vagy amorf
kalcium-foszfát-kazein foszfopeptid alkalmazásával
• alacsony pH-jú szájöblítőket nem szabad használni hosszabb ideig és soha nem szabad fogmosás
előtt használni
• puha sörtéjű fogkefe és alacsony abrazivitású fogkrém használata ajánlott
• a fogmosás savas/erozív ételek fogyasztása után minimum 1 órával történjen
• savas érintkezést követő az azonnali fogmosást kerülni kell
• savas folyékony gyógyszereket nem szabad kortyolgatva inni, szájban tartani, vagy öblögetni vele
• lehetőleg tablettás gyógyszert válasszunk folyékony helyett
• a pácienseket fel kell szólítani a gyakori vízivásra, a szájszárazságot ellensúlyozva
• utaljuk be a pácienst gasztroenterológushoz, hogy a gasztrointesztinális betegségeket kizárhassuk
• a fogorvosnak tudatában kell lennie a gyógyszer okozta dentális erózióról, kollégáit és az általános
orvosokat fel kell világosítani a szükséges óvintézkedésekről, ha ilyen gyógyszereket írnak fel
• a gyártók lehetőség szerint módosítsák a formulát kalcium, foszfát és ásványianyag-tartalom növelésével, ha lehetséges, használjanak alacsony titrálható savtartalmú adalékanyagokat
• a gyártóknak elegendő információval kell ellátni a fogyasztókat az egyes gyógyszerek erozív potenciáljáról
• a fogorvosoknak ösztönözniük kell a pácienst a rendszeres fogászati szűréseken való részvételre
• a fogorvosoknak fel kell világosítaniuk a pácienseket, hogy az általuk szedett gyógyszer direkt vagy
indirekt dentális eróziót okozhat, és ismertetniük kell a szájüregi problémákkal kapcsolatos érzékenységüket
• a dentin-túlérzékenységet kezelni kell
• esztétikai rehabilitáció
• funkcionális rehabilitáció

A szék mellett

Konklúzió
Különféle gyógyszerek – indirekt vagy direkt módon –
kiváltó tényezői lehetnek a dentális erózió kialakulásának. A fogorvosok feladata felvilágosítani a pácienst és az általános orvosokat a gyógyszer okozta
dentális erózióról, annak megelőzési lehetőségeiről, a
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különböző óvintézkedésekről és a betegség kontrollálásának fontosságáról.
Forrás: Compendium of Continuing Education in Dentistry
2015. október
Fordította: Dr. Zsédely Anikó
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Az implantátumok behelyezésénél a betegek megfelelő kiválasztása és a kezelés
megtervezése is kizárhatja az idegi sérüléseket. Az implantátum-behelyezéssel kapcsolatos
eljárások akaratlanul is kárt okozhatnak a nervus trigeminus ágaiban. Az idegkárosodás
lehet átmeneti vagy tartós, ez a megállapítás attól függ, mi a károsodás oka, és mennyire
kiterjedt a sérülés. Idegsérülés okozhat érzéketlenséget, zsibbadást vagy érzészavart.
A sérült állapotot javító terápia attól függ, hogy a klinikai és a radiológiai vizsgálatok
milyen eredménnyel járnak. A kezelés során figyelemmel kísérik az érzetek megváltozását,
amelyek ha enyhülnek, megkezdődhet a gyógyszeres terápia, az implantátum eltávolítása,
fordított nyomatékkal az implantátum kijjebb csavarása (az ideg dekompresszionálása
miatt), illetve a kezelések kombinációi és/vagy a mikrosebészhez küldés az ideg javítására.
A megváltozott érzékelés miatt a különböző sérülések különböző terápiákat igényelnek.
Egy ideg átvágása azonnali beutalást jelent az idegsebészhez. Ha egy ideget presszionál
egy implantátum vagy a szomszédos csont, az implantátumot fordított nyomatékkal kijjebb
kell csavarni, mint az ideg szintje, vagy el kell távolítani. Amikor egy implantátum távolabb
van az idegtől, de a beteg tüneteket észlel, akkor érdemes farmakológiai megoldást keresni
a tünetek javítására, vagy az implantátumot el lehet távolítani. Különböző vélemények
vannak a szakirodalomban arról, hogy milyen hosszú ideig tanácsos egy idegsérült beteget
megfigyelni, mielőtt az idegsebészhez utalnánk.
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A

nervus trigeminus egyik ágának károsodása
(például n. alveolaris inferior, n. lingualis,
n. mentalis és a nn. infraorbitali) potenciálisan kedvezőtlen következménye az implantátummal történő helyreállításnak. Idegkárosodás előfordulhat közvetlen trauma, gyulladás vagy fertőzés
okán,1 sérülés pedig a következő eljárások során következhet be: érzéstelenítésnél, lebenyemelésnél vagy kiterjesztésnél, autológ csont gyűjtésénél, oszteotómiánál és
implantációnál. Mivel a sérült idegek reparációja problematikus, a sérülés okozásának elkerülése rendkívül
fontos. Ezért van szükség az idegek anatómiai, szövettani, valamint az idegkárosodások jeleinek és tüneteinek
ismeretére, illetve az esetleges neuropátiak jelenlétének
tesztelésére. Idegsérülés esetén – a tünetek folyamatos
követése és a dokumentációja mellett – dönteni kell a
megfelelő kezelés kiválasztásáról, mely lehet gyógyszeres kezelés, implantátum-eltávolítás, a beteg elirányítása specialistához, illetve ezek kombinációi. Ez a cikk
több olyan körülményt is említ, melyek ismeretében
elkerülhetőek a sérülések kialakulásai, illetve a nervus
trigeminusnál az implantátum miatt már kialakult károsodásoknál a terápiára is tesz javaslatokat.

A nervus trigeminus anatómiája
és szövettana
A nervus trigeminus az ötödik és egyben legnagyobb
koponyaideg.2 Három fő ága van: a nervus ophtalmicus
(V1), a nervus maxillaris (V2) és a nervus mandibularis
(V3). Az állkapocsi szegmens a legnagyobb ága, és innerválja az alsó állkapocsi ajkat, az állat, a fogakat, a környező
lágyrészeket, az állkapocscsontot és a külső fül egy részét.
A nervus mandibularis motoros ágai nem sérülhetnek az
implantátum-beültetés során, mert már akkor elkülönülnek a V3-tól, mielőtt kilépne a foramen ovale-n.3
Az ideg alapegysége a rost.4 Myelinhüvelyes idegrostok vannak túlsúlyban a V3-ban. Egy ideg axonja és egy
Schwann-sejt kötőszövettel, az úgynevezett endoneuriummal van bevonva. A beburkolt idegrostok csoportjait
kötegnek (fasciculus) nevezik, ezek perineuriummal vannak körbevéve. A kötegek körül epineurium található. Az
idegköteg bármely részét érő károsodás neuroszenzoros
funkcióvesztést okozhat.
A nervus trigeminusban az axonok száma 7000–12 000,
a kötegek száma a száj különböző régióinak megfelelően változik.5 A nervus alveolaris inferior (NAI) polyfascicularis (>10 köteg), míg a nyelvi ideg (NL) kevés
köteget tartalmaz.6 Mivel a NAI több köteggel rendelkezik, mint az NL, ezért a javulási kapacitása is nagyobb a
sérülés után, a szomszédos ép kötegek miatti innerváció
miatt.3
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Az idegkárosodás típusai
A nervus trigeminus sérüléseinek oka lehet: a tömörítés, húzás és részleges vagy teljes átvágás. A károsodás
neuroszenzoros változtatásokat okozhat a tapintás-, a
nyomás-, a hőmérséklet- és fájdalomérzet tekintetében.7 A nervus trigeminus megrongálódása zavarhatja
a beszédet, az evést, az ivást, a csókolózást, a borotválkozást, a smink alkalmazását és a fogmosást.7 Ráadásul ezeknek a sérüléseknek pszichológiai hatásai is
lehetnek, befolyásolhatják a társadalmi interakciókat.8
A megváltozott érzetek (például fájdalom) már a sebészeti beavatkozások során is kimutathatóak, de a kellemetlen érzet később is felléphet.
Az axonkárosodás leírására használt kifejezések a sérülések tekintetében:9
• Neurapraxia: Nincs megszakítva az ideg folytonossága, de átesett kinyújtáson, és tompa trauma is
érte. A megváltozott érzés fokozatosan alábbhagy,
és az érzés napok, hetek alatt visszatér.
• Axonotmesis: Az ideg megsérül, degeneráció és regeneráció is bekövetkezik, de az axon nincs átvágva,
és az érzés 2–4 hónapon belül visszatér. Az esetleges gyógyulásérzés gyakran kisebb, mint a normális
esetben, és disaesthesia kísérheti.
• Neurotmesis: Az ideg elszakad, és rossz a prognózis
az összes neuroszenzoros változtatás tekintetében.
A Nemzetközi Fájdalom Tanulmányozó Szövetség (International Association for the Study of Pain) standardizált egy nómenklatúrát az idegi sérülésekkel kapcsolatban. Megváltoztatták, illetve kiszélesítették a paraesthesia
fogalmát, amely az érzés elvesztésének rövidítése volt.10
Jelenleg a következő definíciókat alkalmazzák:
• Paresthaesia: Megváltozott érzékelés, ami nem kellemetlen (például zsibbadás).
• Disaesthesia: Megváltozott érzékelés, ami kellemetlen.
• Anesthesia: Az érzékelés elvesztésének érzése vagy
érzete.
A megváltozott érzetválaszok leírására használt egyéb kifejezések a következők: allodynia – fájdalom olyan ingerre,
amely általában nem fáj; causalgia – folyamatos égő fájdalom; hypoesthesia – csökkent érzékenység az ingerlésekre;
és hyperesthesia – fokozott érzékenység ingerlésre.10
Amikor az idegek megnyúlnak vagy összenyomódnak,
a perineurium megvédi a rostkötegeket. Azonban ha a
megnyúlás nagyobb, mint 30%, akkor ez az ideg szerkezeti sérüléséhez vezethet.11 Egy ideg részleges vagy
teljes átmetszése esetén, a teljes átvágásnál általában
érzéstelenítő válaszra lehet számítani gyenge funkciókkal. Ezzel szemben a részleges idegi sérüléseknél változatos válaszok fordulhatnak elő a dysesthesia súlyosságnak tekintetében.11 A szakirodalom szerint a műtét
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utáni tartós fájdalom rossz előrejelzést jelent az ideg
spontán megújulását illetően.12,13
Későbbi perifériás idegsérülés esetén Wallerian degeneráció indul meg, ami hetekig vagy akár hónapokig is
folytatódhat.14 A sérülés helyétől disztálisan az axonok
nekrotizálnak. Ez a degeneráció progresszív, kb. 0–18
hónap alatt és visszafordíthatatlanná válik.14 A gyógyulást befolyásoló tényezők közé tartozik a beteg általános egészségi állapota, életkora és a sérülés típusa.14
A sérült ideg életének meghatározó pillanata, amikor
már nagy tömegű endoneurial tubulus változik át hegszövetté.15

van: mechanoceptív (mechanikai nyomásra vagy torzításra válasz) és nociceptív (fájdalomérzetet) (1. táblázat).
A mechanoceptív vizsgálatok közé tartozik a statikus,
könnyű érintés, a két pont különválasztása és az irányított ecsetvonás.18,19 A tűszúrásos diszkrimináció és a
termikus vizsgálatok a fájdalomérzetet vizsgáló tesztek
közé tartoznak. A sérüléssel szemközti oldalon is ösztönözni kell a megfelelő területet, annak ellenőrzésére,
hogy valóban történt-e változtatás az érzésekben az állítólagos károsodott régióban. Ízérzésvesztés panaszánál egy fültisztító pálcikára só és/vagy cukor felvitelével
lehet ellenőrizni a szenzoros diszfunkciót.

A nervus trigeminus sérülésének
hatása a páciensre

Az idegsérülések előfordulása

A fogászatban az implantáció során a leggyakrabban
sérült ideg a NAI.3,16 A struktúrakárosodás érzésvesztésben, zsibbadásban vagy dysaesthesiaban testesülhet meg
a foramen mentale környékén a bőrön, az alsó ajakon, a
szájnyálkahártyán és az ínyen a második moláris mögött.17
Ezzel szemben a betegek egy NL-sérülés esetén nyáladzásra, nyelvráharapásra, nyelvégésre, ízérzésvesztésre,
beszédváltozásra, nyelésváltozásra, ízérzékelés megváltozására és zsibbadásra panaszkodhatnak a nyelv nyálkahártyáján vagy a nyelv felületén.15
Műtét során vagy implantációt követően, egy idegsérülés esetén minden jelet vagy tünetet (fájdalom, megváltozott érzés, zsibbadás stb.) dokumentálni kell. A neuroszenzoros hiány területeit fel kell térképezni (például a
megváltozott érzékelésű területeket milliméterre pontosan le kell mérni). Ez megkönnyíti a gyógyulás követését, és segít eldönteni, hogy a mikro rekonstrukciós
műtétre szükség lesz-e.17 A sérülések mind szubjektív, mind objektív érzékszervi vizsgálatok segítségével
dokumentálhatók. A teszteknek két alapvető kategóriája
1. táblázat: Neuroszenzitív károsodás jelenlétét vizsgáló tesztek

Finom tapintás
teszt

Fájdalomteszt

Egy finom kefét helyeznek az
ajakra, és a páciensnek meg kell
határoznia, milyen irányba mozog
a kefe.18

Egy 27-es tű szúrásának segítségével megállapítható, hogy a páciens
érez-e fájdalmat.18
Két pont
Körző 2 mm-enkénti kinyitásával
diszkriminációjának lehet kipróbálni, honnantól érez
tesztje
különbséget a páciens.19
Hőmérséklet teszt
Jég vagy egy 43°C-ra hevített
fogászati tükör segítségével vizsgálható, hogy a páciens képes-e
különbséget tenni meleg és hideg
között.19

Implantátum beültetését követően a maradandó idegi
károsodást mutató megváltozott ajakérzetek 0% tól 36%ig változnak a szakirodalomban.20-22 Ezek az idézett,
régebbi szakirodalmak azonban félrevezetőek lehetnek,
mert nem relevánsak a kortárs implantációs fogászattal.
Számos idegsérülés fordult elő a vesztibulárisan vezetett
metszések miatt, amelyeket az implantáció megkönynyítése érdekében alkalmaztak. Jelenleg a midcrestalis
metszésvezetés a leginkább használt, és az előzetes tervezésben segítő számítógépes tomográfiával nagyrészt
elkerülhetők a sérülések. Ebben a tekintetben a közelmúltban megjelent cikkek jóval kisebb arányú idegkárosodásokról számolnak be a korábban közöltekhez
képest. Dannan és munkatársai implantáció utáni átmeneti nervus trigeminus károsodást az esetek 2,95%-ában
(5/169 beteg) tapasztaltak, és a betegek 1,7%-ánál állandósult a neuropátia.23 Egy másik friss egyetemi tanulmány (járóbetegek esetén) 2,69%-ban (42/1559) jegyzett
fel idegsérülést szájüregi műtéti eljárásoknál, az állandó
sérülések aránya még kisebb volt (nem minden műtét
típusnál).24 A szerzők úgy vélik, hogy még ez a csökkenő idegkárosodás-előfordulás is túl magas. Azt is meg
kell jegyezni, hogy az átmenetileg megváltozott ajakérzetek oka ödéma által kifejtett nyomás is lehet 1–2 hétig,
ez még nem tekintendő idegkárosodásnak.

A nervus lingualis károsodása sebészeti
beavatkozások során
A NL az alsó állkapocscsont moláris területén található
a nyelvi lágyrészekben. Általában koronálisabban helyezkedik el csontnál a lágyszövetekben, de közel a lingualis
kortikális csontlemezhez.25 Ezért műtéti eljárásoknál
ebben a régióban óvatosan kell eljárni, mert az ideg
közel fut a lágyszöveteknél. Bölcsességfogak eltávolításakor az esetek 0,5–2,1%-ában fordulhat elő NL károsodás.26 A NL-t érintő sérülés azonban parodontális és
implantációs műtéteknél szokatlan.27 Általános szabály-
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ként elmondható, hogy a mandibulán a moláris régióba behelyezendő implantátumok műtéti protokollja a
következő: intrasulcularisan vezetett metszések, nincsenek vertikális segédmetszések a lingualis irányban, teljes vastagságú mukoperiostalis lebeny elkészítése, melynél el kell kerülni a lebeny túlfeszítését, és fenn kell
tartani a biztonságos távolságot az idegtől, ha minden
körülmény rendelkezésre áll az oszteotómiához. A NL
sérülések mintegy 90%-a átmeneti, és a többnyire 8–10
héten belül meggyógyul.28
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A helyi érzéstelenítés mint lehetséges
idegkárosító
A NAI-nál és a NL-nál vezetéses injekciókkal való
érzéstelenítés során, a tű okozta mechanikus trauma
által keletkezett vérömleny vagy a beinjektált oldat miatt
előfordulhat trauma.17 Azonban az tisztázatlan, hogy a
tű vagy injekciós oldat összetevői hogyan okoznak idegrendszeri károsodást. Egy retrospektív tanulmányban

Műtét előtti tervezés: az idegsérülések
megelőzése
A lehető legkevesebb komplikációval járó helyes implantáció biztosítására érdemes a műtét előtt az implantációt alaposan megtervezni. Az idegsérülések elkerülése
a betegek megfelelő kiválasztásával kezdődik, ami jó
diagnosztikával társul. A számítógépes tomográfia (CT)
és esettől függően akár sebészi sablon is előnyt jelent a
műtét sikeressége szempontjából, ezért használatuk ajánlott. Az operatőrnek műtét előtt meg kell erősítenie a
mandibulában az ideg lefutását, amely már a radiológus
által is hangsúlyozott szempont. Ezenfelül a fúrási hibák
miatt egy biztonsági 2 mm-es zónát érdemes hagyni az
ideg (NAI)és a fogászati implantátumok között, ugyanis
a fúrás hosszába bele kell számolni a lehetséges radiológiai
torzítást.19,29 A 2 mm-es biztonsági zóna a csontállomány
tömörülése miatt segíthet elkerülni nyomás kifejtődését az idegre, amennyiben az implantátum közel helyezkedik el a n. alveolaris inferiorhoz vagy nn. mentalihoz
(1-2. ábra). Ha szükséges, rövid implantátumok felhasználásával megtartható a biztonsági zóna.30 A klinikusoknak
tisztában kell lenniük a fúrók jelöléseivel (amik a hosszúságot jelzik), mert léteznek extra hosszúságú kúpos fúrók
is, melyeknek hegye 0,4 mm és 1,5 mm között változhat,
a tényleges fúró méretétől függően.19,31 Ezenfelül – a túlfúrás elkerülése érdekében – javasolt a NAI-hoz vagy n.
mentalishoz közel fúróstoppokat használni.19,31 Külön
hangsúlyozandó, hogy a csont vastagsága vagy sűrűsége
a NAI környezetében nem nyújt jelentős védelmet a fúró
penetrációval szemben, ezért fúrás közben nem tanácsos
a felesleges erőkifejtés.32
Végül meg kell jegyezni, hogy az implantátum behelyezése közben előforduló idegsérüléssel kapcsolatos peres
ügyek 50%-ánál a páciensek a műtét előtt nincsenek
sem szóban, sem írásban megfelelően tájékoztatva, így
nincs olyan kézzelfogható bizonyíték, amelyet a páciens
aláírásával hitelesített.33 Külön biztosíték a kezelőorvos
számára, ha már előzőleg készíttet egy neuroszenzoros
kiértékelést az operáció megkezdése előtt, az esetleg már
meglévő érzésbeli problémák felfedésére.16

1. ábra: Az implantátum azonnal behelyezésre került a 46
fog helyére. Amint a helyi érzéstelenítés alábbhagyott, a beteg
paresztéziára (nincs fájdalom) panaszkodott a mandibulán, a jobb
ajaknál és az állon. Az implantáció idején készült periapicalis röntgenfelvétel nem bizonyította az implantátum behatolását a nervus
alveolaris inferior csatornájába

2. ábra: Az implantátum helyreállítása tíz évvel ezelőtt fejeződött
be, a beteg képes volt elfogadni a megváltozott idegérzést. A közelmúltban a beteg megjelent az egyik szerző rendelőjében, ahol CBCT
felvételt készítettek. A felvétel azt mutatta, hogy az implantátum a
46-os fog helyén közelebb áll a nervus alveolaris inferior csatornájához, mint azt korábban képzelték, ez az idegre komprimálódást
okozhatja
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úgy becsülték, hogy az idegsérülések előfordulási gyakorisága 1/26,762-től 1/160,571-ig6 terjedt, ezzel szemben
Haas és Lennon34 szerint a gyakoriság 1/785,000-ben.
Más szakirodalomi adatok alapján a NL és a NAI rövid
távú injekciók utáni károsodásának előfordulási gyakorisága 0,15%-tól 0,54%-ig26 változott, injekció miatt
fellépő maradandó károsodás a helyi érzéstelenítőknél
nagyon szokatlan: 0,0001%-tól 0,01%-ig terjed.35
Alsó álkapocs vezetéses érzéstelenítésénél a betegek mintegy 3–7%-ban áramütésszerű érzésről számolhatnak be.36,37
A tű által okozott trauma rendszerint spontán megszűnik.37
Amennyiben az orvos az injekció beadása során látja a beteg
reakcióját (összerezzen a fájdalomtól), akkor a tűt kis mértékben vissza kell húzni, és repozícionálni. Továbbá nincs
olyan ismert kezelési vagy prevenciós módszer,6 amellyel
helyi érzéstelenítésnél biztosan el lehet kerülni a vezetéses
injekció beadásánál az idegkárosodást.
Megállapították, hogy a vezetéses érzéstelenítések okozta
sérülések 70–89%-a a NL-t érinti.38,39 Egy lehetséges
magyarázat a NL kevés kötegtartalma lehet, mivel a NAI
polyfascicularis, és ezzel nagyobb lehetősége van a gyógyulásra is. Geometriai szempontból (ami befolyásolhatja a veszélyeztetettséget és a gyógyulási potenciált), egy
25-ös tű hegye 0,45 mm átmérőjű, a NL pedig 1,86 mm,
a NAI viszont hozzávetőlegesen 3 mm széles.40,41
Vezetéses érzéstelenítés beadása során neuropátia legtöbbször olyan pácienseknél fordult elő, akik 4% artikain vagy
prilokain tartalmú anelgetikumot kaptak.39,42 Kutatások
kimutatták, hogy 4% prilokain, illetve 4% artikain alkalmazásakor megnövekedett számú neuropátia következett
be a lidokainhoz képest, egészen pontosan 7,3-szer, illetve
3,6-szer többször.36,43 Garisto és munkatársai 9-ből 4 vizsgálatban kimutatták, hogy a 4% prilokain vagy artikain
nagyobb arányban okoz paraesthesiat, mint az alacsonyabb koncentrációjú érzéstelenítők.39 Ők és mások is úgy
vélik, hogy a neuropátia kockázatának csökkentése érdekében a vezetéses érzéstelenítés beadását ezekkel a szerekkel kerülni kell.39,42 Malamed szerint azonban nincsenek
alátámasztó adatok az anekdotikus beszámolók mellett,
hogy az artikain a neuroszenzoros megváltoztatás esélyének növekedését okozza a lidokainhoz képest.44 Hasonlóképpen 2013-ban egy széleskörű irodalmi áttekintésnél Toma és munkatársai arra a következtetésre jutottak,
hogy az artikainra utaló tanulmányok artikain okozott
neurotoxicitással kapcsolatban fokozottan retrospektívek,
az adatok felvétele túlságosan szubjektív, ezáltal megalapozottságuk kérdéses.45 Arra a következtetésre jutottak,
hogy az érzéstelenítő eljárás által okozott mechanikai trauma az érvényes magyarázata a neurológiai problémáknak. A szakirodalomban sok helyen eltérőek a vélemények; ezért a kezelőorvosnak a magasabb koncentrációjú

érzéstelenítők beadásáról úgy kell a döntést meghoznia,
hogy összeveti a szakirodalom javaslatait a saját tapasztalataival, illetve a gyógyszergyártó ajánlásával.

Oszteotómia elvégzése implantáció
előtt
Oszteotómiához éles fúrókat és bőséges vízhűtést kell
használni. Elméletileg lehetséges a túl sok keletkező hő
által okozott posztoperatív idegkárosodás.46 A hő által
kialakult nekrotikus területek mérete egyenesen arányos
a műtét során keletkező hő mennyiségével.47 Eriksson és
Albrektsson szerint a 47 ºC-on 1 percig elvégzett fúrás
már csontrezorpcióhoz vezet.48 Egy oszteotómiához
használt néhány másodperces fúrás valószínűleg nem
okoz idegi károsodást.
Ha a mandibula alveoláris gerince már erősen felszívódott, a foramen mentale egészen az alveoláris csontszél
magasságában lehet; ezért a midcrestalis metszés a foghiányos területeken nem javasolt. A metszést – az ott futó
nervus mentalis elkerülése érdekében – lingualisabban
kell vezetni a fogatlan gerincen.19,39
Ha az implantátumot a foramen mentale pozíciójához
képest frontálisabban kell behelyezni, és az implantátum
hossza nagyobb, mint az alveoláris gerinc és a foramen
mentale infundibulumának távolsága, akkor fontos egy
CT-felvétellel ellenőrizni, hogy nincs-e a nervus mentalisnak egy előrekunkorodó hurka.39

Lebeny-kiterjesztési eljárások
A lebeny kiterjesztése általában nem hajlamosítja a beteget idegkárosodásra, de óvatosan kell eljárni, különösen a
foramen mentale régiójában.49 Épp ezért pontosan tisztában kell lenni azzal, hogy a nervus mentalis hol lép ki a
canalis mentalisból, hogy ne sérüljön az ideg, amikor egy
lebenyt ebben a régióban kell kiterjeszteni.

Foghúzás
Implantáció előtt egy mandibularis molaris vagy premolaris kihúzásánál meg kell határozni az egyes gyökerek elhelyezkedését a kapcsolatos nervus alveolaris inferiorhoz vagy
nervus mentalishoz képest, mert ha az ideg a fogak gyökerei
mellett van, a fog eltávolításánál megvan a lehetőség az idegkárosodásra. Továbbá óvatosan kell eljárni nagy periapicalis
elváltozások excochleatiojánál, mert ezek a felritkulások
kommunikálhatnak idegcsatornával (3-4. ábra).

Az implantáció okozta neuropátiák
gyógyszeres terápiája
A szakirodalomban sincs egyetértés az idegsérülés utáni
gyógyszerhasználatban. Egyes szerzők a kortikoszteroidok és a nem-szteroid gyulladáscsökkentő gyógyszerek
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(NSAID-ok) alkalmazását is ajánlják.3,12,16,19,50-53 Gyógyszerek használata megfelelő lehet, ha neuroszenzoros elváltozás jelei vagy tünetei érzékelhetők, és a klinikus bizonyos
abban, hogy az ideget nem metszette át.
A 2. táblázat számos olyan helyzetet sorol fel, ahol a
gyógyszeralkalmazás előnyös lehet. Az együttes gyógyszerészeti beavatkozás érdekében Renton és Yilmaz azt
javasolja, hogy krónikus neuropátiában szenvedő betegek a sikeresebb fájdalomkezelés érdekében vegyenek
részt pszichológiai tanácsadáson.12 Az ilyen terápiák célja
a kényelmetlenségek csökkentése és a betegek fájdalomkezelésének segítése. Ezzel ellentétben Bagheri és Meyer
nem tartja valószínűnek, hogy a kortikoszteroidok alkalmazása előnyös lenne NAI sérülése után, hiszen az ideg
benne van a canalis nervi alveolaris inferiorban, és a
gyógyszer-penetráció minimális a csonton keresztül.54
Eddig nem történt olyan klinikai vizsgálat, amely során
kortikoszteroidok vagy NSAID-ok hatását vizsgálták
fogászati implantáció által okozott idegsérülésre.
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előző gondolatot megkérdőjelezheti az az eshetőség, ha a
NAI néhány szokatlan ága is jelen volt, és meg is sérült.
Egy másik szempontból, a részletesebb kiértékelés céljából
egy CBCT vizsgálat is rendelhető az implantátum és a környező alapvető szövetstruktúrák kapcsolatáról, ha eredetileg használt kétdimenziós röntgenfelvétel nem elég a helyzet biztos meghatározására (1-2. ábra).
Tekintettel az implantáció után fellépő kényelmetlenségekre, ha meg lehet erősíteni, hogy az implantátum
nincs a csatornák közelében, vannak egyéb ajánlások
is. Bagheri és Meyer 3-4 hónapnyi várakozást javasolnak, bízva abban, hogy a megváltozott érzetek a betegek
idegsebészhez utalása előtt javulnak.14 Azt is tanácsolják,
hogy ha az implantátum közel helyezkedik el az ideg-

Az idegsebészhez utalás időpontja
Jelenleg nincs egységes iránymutatás arra vonatkozóan,
hogy mikor kell a nervus trigeminus-sérült beteget az idegsebészhez utalni. Ha poszt-implantációsan megváltozott
érzet fordul elő, egyes szerzők azonnali beutalást javasolnak.33 Mások különböző ellenőrzési intervallumokat követően ajánlanak konzultációt: 2 hónap,19,55 3 hónap,3,14 kevesebb, mint 4 hónap,18 és 3–6 hónap.56 Ziccardi és Zuniga
szerint a mikrosebészeti eljárást egy éven belül el kell elvégezni, mert utána a műtét hatásossága csökkenhet.57
Idegsérülést követően az orvosnak meg kell határoznia,
hogy szükség van-e azonnali beutalásra, vagy a gyógyszeres megközelítés indokolt, vagy az implantátum eltávolítása
esetleg kissé kijjebb csavarása szolgálja legjobban a beteg
érdekeit. Különböző vélemények vannak az irodalomban arra vonatkozóan, mikor és milyen feltételek mellett
kell a beteget idegsebészhez küldeni.58,59 Általánosan elfogadott, hogy ha az implantáló orvos szerint az ideget az
implantáció során átvágták, akkor azonnali beutalás szükséges.12,51,54,60,61 Másrészt ha a beteg neurológiai tünetei csak
az implantátum-beültetést követően kezdődnek, de a klinikus bizonyos arról, hogy a fúró soha nem lépett be a canalis
mandibularisba, akkor lehetséges, hogy a posztoperatív
megváltozott érzékelést nem az ideg sérülése, hanem egy
gyulladásos folyamat okozza. Ilyen esetben farmakológiai
megközelítés lehet a megoldás.3 A klinikus könnyen megbizonyosodhat róla, hogy a fúró nem perforálja a canalis
mandibularist vagy mentalist, ha mindegyik fúrás után egy
implantátumszondával ellenőrzi a fúrás mélységét, vagy
ha a kontroll-röntgenfelvétel egyértelműen mutat néhány
milliméter csontot az implantátum és a nervus között. Az

3. ábra: Egy páciens erős fájdalommal jelentkezett a 47-es fogánál. A periapicalis röntgenfelvétel akut periapicalis gyulladást mutatott. Nem lehetett meghatározni a periapicalis lézió nagyságát a
nervus alveolaris inferiort illetően

4. ábra: CT felvétel készült az adott fogról. A felvétel a periapicalis
lézió az ideg csatornájáig való kiterjedését mutatta. Alapos tervezéssel és képalkotással a fogat sikeresen eltávolították, és a gyulladt
szövet óvatos excochleatioja is gond nélkül zajlott. A páciens semmiféle megváltozott érzésről nem számolt be posztoperatívan
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2. táblázat: Implantátum-behelyezéshez kapcsolódó nervus
trigeminus sérülések kezelésére javasolt gyógyszerek

TÜNET

TERÁPIA

Injekció okozta
megváltozott érzet

Azonnali 4 mg/ml dexamethasone
injekció a panaszos régióba, majd
3 napig csökkenő szteroid dózis.3
Az idegtörzs meg1-2 ml IV-es formájú
húzása, összenyodexamethasone (4mg/ml) helyileg
mása, vagy traumája alkalmazva 1-2 percig, majd 6
sebészi eljárás
napig dexamethasone per os (4 mg,
közben
2 tabletta 3 napig, majd 1 tabletta
3 napig).3
Idegsérülés
Magas szteroid terápia 5-7 napig.19 Megjegyzés: 8-12 mg-os
dexamethasone-nak nagyobb gyulladáscsökkentő hatása van, mint
más kortikoszteroidoknak.50
Megváltozott érzet
800 mg ibuprofen napi háromszor,
3 hétig.19
Implantátum
800 mg ibuprofen napi háromszor,
eltávolítása utáni
500 mg amoxicillin napi háromneuropátia
szor, mindkettő 5-7 napig, 50 mg
prednisolone napi egyszer 5 napig,
majd ötnaponta 10 mg-mal csökkenő dózisban.51
Krónikus neuropátia Neurológiai konzultáció és valószínűleg 5%-os lidocaintapaszok
alkalmazása.12
Poszttraumatikus
Alacsony dózisú antidepresszánneuropátia
sok, antiepileptikumok.12,52,53
3. táblázat: A nervus trigeminus mikrosebészeti reparációra adott
válasza

TANUMÁNY

PÁCIENSVÁLASZ*,**

Bagheri et al
Susaria et al62

81,7% sikeres NAI gyógyítás
63,1% a sikeressége a gyógyításnak, jótól kitűnő eredménnyel
59,4% mutatott javulást a NAI-ral
és a NL-szal kapcsolatban
55% értékelte jótól kitűnőig az elégedettségét a NAI és NL gyógyítással
54,9% számolt be előrelépésről a
NAI sebészi gyógyítása után
50% általános fájdalomérzet-csökkenés

60

Pogrel63
Lam et al64
Strauss et al65
Gregg66

*A páciensreakciók a cikkeknek megfelelően lettek közölve
**A sikeresség szerinti csökkenő sorrendben közölve.

hez, akkor a végső pozícióhoz képest egy kissé vissza
kell fordítani az implantátumot, a csontkompressziót
csökkentve. Viszont ha a beteg az implantáció elvégzése
után neuroszenzoros kellemetlenséget érez annak ellenére, hogy nincs látható jele az ideg átvágásának, java-

solt az implantátumot 36 órán belül eltávolítani, és szteroidot adni.33,51 Khawaja és Renton négy esetet közölt,
ahol a betegeknél az implantáció után szenzoros tünetek léptek fel anélkül, hogy látszólag sérülés érte volna
a NAI-t.51 Az implantátumokat eltávolították, és a négy
betegből kettőnél az idegi problémák gyorsan meg is
szűntek.12 A négy esetben az implantátumokat 18 és 36
órán, 3-4 napon belül távolították el.
Arra a kérdésre, hogy a sebészeti beavatkozásra van-e szükség, vagy a 3 hónapnyi várakozásra, ha nincs megfigyelhető átvágás az idegen, nincs végleges válasz.58 Renton,
Dawood és kollégáik azt javasolják, hogy nem szerencsés
sokáig várni, mert 3 hónap után már olyan neurális változások történnek, amelyek csökkentik a pozitív választ az
idegsebészeti beavatkozásra.59 Ezzel ellentétben Ziccardi és
Steinberg áttekintő cikkük konklúziójaként arra jutottak,
hogy ha módosult érzés van, de észrevehető kár az idegben
nem történt, akkor a beteget egy hónapig meg kell figyelni,
és mindaddig, amíg a tünetei javulnak, az ellenőrzést folytatni kell.58 Ha nincs javulás, vagy a fájdalom rosszabbodik, akkor idegsebészeti intervenció szükséges. Arra a
következtetésre jutottak, hogy a sérülés után 6-8 hónappal
kezelt betegek ugyanolyan jól vannak, mint akiket hamarabb kezdtek el kezelni.58 Szerintük a korábban megkezdett
kezelés jobb lehet, de jelenleg az adatok nem támasztják alá
ezt a következtetést. Konklúziójuk között szerepelt az is,
hogy a kisebb megváltozott érzékelési problémákat a legjobb kezeletlenül hagyni, mert a műtét nem teljesen kiszámítható, így a kívánt eredmény elérése sem biztos.
Mások a „12 hetes szabály”-t említik, ami arra az időmennyiségre utal, amennyit a sebészek általában várnak,
mielőtt döntést hoznak a mikrosebészeti beavatkozás
szükségességéről az elviselhetetlen folyamatos szenzoros érzetveszteség esetén.54 Ez a megfigyelési időszak
lerövidül, ha a betegnek fájdalomérzete van. Összefoglalva, a beteg radiológiai és klinikai leleteitől, tüneteitől és a neurális hegesedés esélyétől függ, hogy mikor
kell a beteget mikro- vagy idegsebészeti konzultációra
utalni. Az időbeliséggel kapcsolatban léteznek igazságügyi orvosszakértői szempontok is, ezért ha kétségek
mutatkoznak a vonatkozó etiológiájával kapcsolatban a
megváltozott neuroszenzoros érzékelésről, a korai idegorvoshoz utalás megfontolandó.

A sérült nervus trigeminus sebészi
helyreállítása
Az ideg sebészi helyreállításának speciális okai vannak, az
eljárások sikere különböző tényezőkön múlhat. Ziccardi és
Zuniga számos mikrosebészeti indikációt sorol fel: megváltozott érzés, ami több mint három hónapja áll fenn,
és zavarja a napi rutinfeladatokat, megfigyelt idegátvágás,

:

In combination with:
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nem javuló hypoesthesia vagy fájdalom kialakulása az ideg
beszorítása miatt.57 Az ideg-helyreállító beavatkozások
eredményeit számos tényező befolyásolhatja: a sérülés és
a javítás között eltelt idő, a kár mértéke és típusa, a sérülés
helyének érellátása, a sebész készsége, a graft kinyerése és
előkészítése, a feszülés (ha van ilyen) javítás mentén, valamint a páciens életkora és általános egészségi állapota.60
A sérült ágak mikrosebészeti helyrehozása a nervus
trigeminusnál (NAI és NL) sikeresen végrehajtható.62
A siker mértéke és az érzékszervi helyreállás nagysága
változó (3. táblázat).60,62-66 A legtöbb idézett tanulmány
csak korlátozott számú populációt vizsgált, és a végső
értékelési módszerek is eltérőek voltak; ezért nem lehetséges közvetlenül összehasonlítani a sikeresség arányát
ezekben a vizsgálatokban.
Úgy tűnik, hogy az esetek 50–60%-ában mikrosebészeti
beavatkozást követően, neurológiai javulás észlelhető a
betegeknél. Ziccardi és Zuniga azonban arra figyelmeztetnek, hogy a betegeket közepesen súlyos és súlyos idegrendszeri károsodást követően tájékoztatni kell arról,
hogy valószínűleg nem fognak teljes érzékszervi helyreállást tapasztalni.57 Mások szerint a mikrosebészeti eljárások sikerei eltúlzottak, és ha a tünetek között anaethesia,
dysaesthesia és spontán fájdalom szerepel, ezek negatív
prediktorok a sebészeti helyreállításra.51 Összességében
levonható az a következtetés, hogy a mikrosebészet segíthet egyes pácienseken; azonban a tüneteket nem tudja
kiszámíthatóan megoldani.63 Ezért a sérülések megelőzése a legjobb módja annak, hogy a betegek gyorsan
gyógyuljanak fogászati implantátum beültetése után.

Következtetés
Vannak helyzetek, amikor dönteni kell arról, hogy érdemes-e megtartani olyan implantátumot, amely osszeointegrált, de behelyezése tolerálható paresztéziát (nincs
fájdalom) okozott. A dilemmának két oldala van: nem
biztos, hogy az implantátum eltávolítása javítja a beteg
megváltozott érzékelését; ezért az implantátum felhasználható. Másrészt a beteget tájékoztatni kell arról a halvány lehetőségről, hogy traumatikus neurinoma képeződhet, ha az implantátum sérült idegen helyezkedik el.
A neurinoma az eltúlzott neurális gyógyító folyamatok és
a hyperplasia eredménye, és szükség esetén műtéti úton
lehet eltávolítani. Mindkét szempontot figyelembe véve, a
pácienssel történt alapos egyeztetéssel és a belegyezésével
kellően dokumentált kezelési tervet kell kialakítani.
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Továbbképzés

Távoktatás
A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozat távoktatási rendszerében az on-line továbbképzésben
meghirdetett közlemények bibliográfiája és a vonatkozó tesztvizsgakérdések a http://www.oftex.hu.hu
internetes oldalon olvashatók.

Dr. Bródy Andrea, Dr. Czeglédy Ágota, Dr. Dombi Csaba
Magasabb kockázatú betegek a fogorvosi rendelőben

Magyar Fogorvos, XXV. évf. 2015/1. 6–10.

Camillo D’Arcangelo, Lorenzo Vanini, Matteo Casinelli, Massimo
Frascaria, Francesco De Angelis, Maurizio D’Amario, Mirco Vadini

Az indirekt kompozit betétek adhezív rögzítése:
irodalmi áttekintés

Magyar Fogorvos, XXV. évf. 2015/1. 12–19.

Manuel S. Thomas, A. R. Vivekananda Pai, Amit Yadav

Gary Greenstein, Joseph R. Carpentieri, John Cavallaro

Gyógyszer okozta dentális erózió

Az implantátumokhoz kapcsolódó idegkárosodások:
előfordulás, kórisme és kezelés

Áttekintés
Magyar Fogorvos, XXV. évf. 2015/1. 20–25.

Debrecen belvárosában, bejáratott, egyszékes,
klimatizált, jól felszerelt

fogorvosi magánrendelő
széles pacientúrával, megbízható, gyakorlott fogorvoskollégának költözés miatt hosszú távra

kiadó, esetleg eladó.
Érd.: +36-30/9858-644

Magyar Fogorvos, XXV. évf. 2015/1. 26–35.

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata
pályázatot hirdet

fogorvosi körzet
ellátására.
A körzet lakosságszáma 9029 fő.
Érdeklődni a következő elérhetőségeken lehet:
Kovács György Polgármester 06-75/532-019
és Dr. Arbanász Zoltán fogorvos
arbanassi48@gmail.com
(praxisjoggal kapcsolatban).

Kiváló felszereltségű,
4000 fős területi ellátású

Szekszárd központjában lévő háromszékes,
korszerű, jól felszerelt rendelőnkbe tapasztalt

fogászati praxisjog
eladó,

fogorvost, szájsebészt
és implantológust

Szegedhez közeli városban.
Telefon: +36-30/978-2028

keresünk.
Érdeklődni a najibg96@gmail.com e-mail címen
vagy a 06-30/31-32-904 telefonszámon lehet.
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Admira Fusion

•#XKN½IGNUĩVKU\V½PMGT½OKCCNCRÖVÒOĩCP[CIC
• A legalacsonyabb polimerizációs zsugorodás (1,25 %) és különösen
alacsony zsugorodási stressz**
•5GONGIGUÉI[VÒMÅNGVGUGPDKQMQORCVKDKNKUÅUGNNGP½NNC\GNU\ÉPG\ĩFÅUPGM
• A legmagasabb elvárásoknak is megfelel az anterior és poszterior régióban is
•-KVŅPĩMG\GNJGVĩUÅIGI[U\GTŅGPOCICUHÅP[ŅTGRQNÉTQ\JCVÏCOCICU
 HGNØNGVKMGOÅP[UÅIICTCPV½NLCCJQUU\CPVCTVÏGNUĩQU\V½N[ÖGTGFOÅP[V
• Kompatibilis az összes hagyományos ragasztóval
* Aktuális akcióinkkal kapcsolatban kérjük keresse a magyarországi VOCO viszonteladókat.
** az összes hagyományos helyreállító kompozittal szemben

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Németország · Tel. +49 4721 719-0 · www.voco.com
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MOK-figyelő

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
• 2016. január 1. – 2016. 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 tartalmaznia kell:
• Pályázati adatlap
• Nyilatkozat

• A felsőoktatási intézmény által a pályázó saját nevére
és lakcímére kiállított számla eredeti példánya(i), az
adható támogatási összeg mértékéig, a 2016. január
1. – 2016. 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: 2016. 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.

MOK-figyelő

A pályázati adatlap és nyilatkozat a www.ftamf.hu
honlapról letölthető.

A pályázat elbírálása
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levelezési címén (1068 Budapest, Szondi u. 100. III/32.),
valamint a Magyar Fogorvos c. lapban is megtekinthető.

A pályázatokat 2016. november 30-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, illetve a Magyar Fogorvos c. lapban és
a www.ftamf.hu honlapon is közlésre kerül.

A pályázat kiírója: Fogorvosi Tagozat Alapítványa a
Magyar Fogorvosokért

A pályázat kiírása

Budapest, 2015. november 30.

A pályázati kiírás felelőse:
az Alapítvány Kuratóriumának elnöke
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet:
Hrágyel Ágnes a 06-1-354-04-69-as telefonszámon,
hétfőn: 8.30-tól 12 óráig.

A pályázati kiírás a www.ftamf.hu honlapon, az Alapítvány székhelyén (7400 Kaposvár, Pázmány Péter u. 15.),

Dr. Gerle János
a kuratórium elnöke

Újra a távoktatásról
A Magyar Fogorvos decemberi számában 2016-ra akkreditált távoktatást
hirdettünk meg kedvezményes részvételi díjjal, melyen a maximálisan jóváírható
20 kreditpont szerezhető meg.
A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezetének vezetése korábbi gyakorlatához híven folyamatosan törekszik minél több kedvezményes vagy térítésmentes továbbképzést szervezni, hogy a kollégák
anyagi terheit csökkenthesse.
A Kamara Fogorvosok Területi Szervezete jogi és
gazdasági szakértők bevonásával átalakította a távoktatás feltételeit, és tagi szolgáltatásként tagjai számára térítésmentessé tette. Létrejött a megállapodás
a szakmai szerkesztőséggel és az elektronikus szolgáltatóval (webes vizsgafelület biztosítása). A fi nanszírozási lehetőségek figyelembevételével 2016. I. félévben
500 fő vehet részt a távoktatásban, a jelentkezés sorrendjében. Kedvező tapasztalatok és pénzügyi forrásbővülés esetén a II. félévben emelkedhet a résztvevők száma.
Szeretnénk a kollégák „otthonába” vinni a pontszerzés
lehetőségét, és őszintén reméljük, hogy növekedni fog a
felhasználói kör, a számítógépet rendszeresen használó
táptalajon „felnövekvő” fiatal kollégák mellett sikerül

megnyernünk a középső generációt és az örökifjú idősebb korosztályt is.
Dr. Hermann Péter
MOK Fogorvosok Területi Szervezete elnök
A távoktatási tanfolyamok – a korábbiak szerint – évente
6 alkalommal kerülnek meghirdetésre. A tanfolyamokra az
OFTEX portálon keresztül lehet jelentkezni.
Kódszámok:
SE-FOG/2016.I./00063, 00064, 00065
Címek:
Távoktatás 2016 I./1
Távoktatás 2016 I./2
Távoktatás 2016 I./3
Díja: a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete rendezett tagdíjjal rendelkező tagjai részére térítésmentes.
Kreditpont: a távoktatásról szóló 64/2011. (XI.29.) NEFMI
rendelet 4.§ (3) bekezdése szerint évente 20 pont írható
jóvá, melyet az évi 6 alkalommal elérhető 24 pontból szerezhetnek meg.
Célcsoport: a fogorvosi diplomával vagy fogorvosi diplomával megszerezhető szakképesítéssel rendelkezők számára
a tanfolyamon megszerzett pontszám a „szabadon választható” pontok közé kerül jóváírásra.
www.oftex.hu
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Nyertes európai uniós pályázat
a Semmelweis Egyetem
Fogorvostudományi Karán
Több hónapos intenzív előkészítő tevékenységet követően a Semmelweis
Egyetem Fogorvostudományi Karának négy munkatársa – dr. Kivovics
Péter (Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet), dr. Madléna Melinda
(Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika), dr. Márton Krisztina
(Propedeutikai Tanszék), dr. Nagy Gábor (Fogászati és Szájsebészeti Oktató
Intézet) – nemzetközi partnerekkel együtt sikeresen pályázott egy konzorcium
keretében benyújtott, az Európai Unió által finanszírozott nagyszabású projekt
megvalósulása érdekében. Az aktív nemzetközi együttműködés ilyen jellegű
megteremtése része volt dr. Kivovics Péter egyetemi docens intézetvezetői
pályázatának, ezért őt kérdezzük a projekt részleteiről.
Mag yar Fogorvos: Mi a sikeres pályázat lényege, célkitűzése?
Kivovics Péter: A pályázat pontos elnevezése „ADVOCATE:
Innovation for Added Value of Oral Care”, mely a
Horizon 2020-ként meghirdetett EU program keretében finanszírozott. Az összes európai benyújtott pályázat közül 2015-ben csupán öt százalék nyert támogatást
az Európai Uniótól, így nagy örömünkre szolgál, hogy
a Semmelweis Egyetem is bekerült ebbe a szűk körbe.
Tervezett munkánk célja a fogászat, ezen belül hangsúlyosan a népegészségügyi fogászat fejlesztése, a preventív szempontok hangsúlyozása. Az egyes országok adatainak feldolgozásával, a lakosság egészségi állapotának
vizsgálatával – különös tekintettel a szájállapot helyzetére – és a fogorvosi ellátórendszerek összehasonlításával olyan indikátorokat kívánunk kidolgozni, melyek
értékelése segítséget és iránymutatást nyújthat az Európai Unión belüli fogászati-szájsebészeti fejlesztések pontosabb megtervezéséhez, és bizonyítékul szolgálhat a
prevenció hosszú távon mutatkozó gazdaságosságának
és hasznosságának hangsúlyozásához.
M. F.: Említette, hog y a pályázat nemzetközi. Milyen szervezetek, illetve országok vesznek részt a pályázatban?
K. P.: Az Európai Unió hat országából (Dánia, Németország, Magyarország, Írország, Hollandia és az Egyesült Királyság) vannak résztvevők, például University of

Heidelberg, Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam, University College Cork, az Egyesült Királyságból az University of Leeds, National Health Service és
végül, de nem utolsósorban ehhez a rangos körhöz tartozik a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kara.
Ezeken kívül még számos szervezet (Colgate, Procter
and Gamble, Kaiser Permanente, Bridges Data, Health
Intelligence, Denplan, Aridhia and Better Oral Health
in Europe) is együttműködik a célok megvalósításában.
Az egész projekt vezetője dr. Helen Whelton profesz-
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szor asszony, aki a Leeds-i egyetem Fogorvostudományi
Karának dékánja és az IADR elnöke.
M. F.: Kik és milyen feladatokkal vesznek részt a Semmelweis
Eg yetem részéről a pályázatban?
K. P.: A projekt magyarországi vezetője dr. Nagy Gábor
egyetemi tanár, a Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet Orális Diagnosztika osztályának vezetője. Magyarországon, mint egyetemi oktató, egyedül ő rendelkezik
nemzetközi Orális Medicina szakvizsgával. A munkában részt vesz dr. Madléna Melinda a Gyermekfogászati
és Fogszabályozási Klinika habilitált egyetemi docense,
aki a gyermekfogászati és a prevenciós vonatkozásokat
képviseli a munkában. Dr. Márton Krisztina habilitált
egyetemi docens, a Propedeutikai Tanszék igazgatója
az adatok elemzésével, összehasonlításával biztosítja az
eredmények validitását. Jómagam az Országos Fogászati és Szájsebészeti Szakfelügyelői munkám, valamint
Council of European Chief Dental Officers vezetőségi
tagjaként szerzett tapasztalatok alapján többek között a
fogászati ellátórendszerek összehasonlításával kívánok
hozzájárulni a pályázati tevékenységhez. Számomra a
projekt sikere azért is igen fontos, mert mint az utolsó
magyarországi, a fogászati járóbeteg-ellátás teljes spektrumát felölelő, közalkalmazottakkal dolgozó intézet
igazgatója, rendszerhű képet kell alkotnom a magyarországi fogászati és szájsebészeti ellátásról. Úgy gondolom, sikerünk a magyarországi résztvevők korábbi kiterjedt nemzetközi aktivitásának is köszönhető.
M. F.: Kaptak- e támogatást a sikeres pályázathoz?
K. P.: Igen, mind a Fogorvostudományi Kar, mind a Semmelweis Egyetem vezetése egyértelműen és egyöntetűen
támogatta pályázati törekvéseinket. A pályázati anyaghoz
csatolhattuk azt az ajánlólevelet, amit személyesen dr. Szél
Ágoston professzor úr írt alá, mint rektor.
M. F.: Mit gondol, mi az a plusz, ami miatt éppen az Önök
pályázata aratott sikert?
K. P.: Úgy gondoljuk, az orális egészség igen fontos ügy.
Jelenleg a fogászat két fő ágra oszlik. Az egyik azoknak
a kezeléseknek, beavatkozásoknak, prevenciós tevékenységeknek az együttese, melyek a széles néprétegek szájegészségét hivatottak megtartani, illetve helyreállítani a
prevenció különböző szintjein. A másik irány, olyan igényeknek a felkeltése és kielégítése, melyek nem feltétlenül
szükségesek a szájegészség mindennapos fenntartásához.
Az első csoportba tartoznak a szájüregi megbetegedések kialakulását megelőző primer prevenciós tevékenységek, vagy a szekunder és tercier prevenció köreibe tartozó beavatkozások, például a szuvas fogak ellátása, a

gyulladásos állapotok, a daganatok korai diagnosztizálása
és gyógyítása, a rágóképesség helyreállítása és hasonló, a
fogorvosok mindennapos tevékenységébe beilleszthető
ellátás. A másodikba olyan – a mindennapos gyakorlattól kissé eltávolodó – tevékenységek sorolhatók, mint például az esztétikai fogászat, implantológia, fogfehérítés és
„esztétikai fogszabályozás”. Ez utóbbiak divatos témái a
médiának, de az átlagos beteg igényeitől néha távol állnak. Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy a két halmaznak,
a két irányzatnak vannak közös elemei. A pályázatban
való részvételhez, pályázatunk sikeréhez hozzájárulhatott
a korábbi elkötelezett prevenciós tevékenységünk alapján belénk helyezett bizalom is, de a támogatás legfőbb
oka, hogy a pályázók, beleértve a hazai résztvevőket is,
az úgynevezett népegészségügyi fogászat („community
dentistry”) területén dolgoznak. Ennek a tevékenységnek a mutatóit kívánják vizsgálni, és konkrét bizonyítékokat szeretnének szolgáltatni ahhoz, hogy a napjainkban
még mindig vezető szerepet játszó kuratív szemlélettel
szemben a primer prevenció előtérbe helyezése, az egészségügy ilyen irányba történő fejlesztése mind társadalmi,
mind gazdasági szempontból előnyösebb. Az egészség
egyik szinonimája a jólét. Ehhez szeretnénk hozzásegíteni a társadalom szélesebb rétegeit az orális egészség
szempontjából.
M. F.: Köszönöm a beszélgetést, és sok sikert kívánunk a munkájukhoz!
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Egy, a fogorvosi-fogtechnikai tevékenységet érintő helyi
iparűzési adó ügyében hozott ítélet margójára
Mint minden vállalkozásnak, az egészségügyi, ezen belül a fogorvosi-fogtechnikusi
vállalkozásoknak is nagyon szigorú, kötött gazdasági, jogi környezetben kell működnie.
Különösen oda kell figyelnünk a gazdasági-jogi környezetre akkor, amikor ez a környezet,
azaz a jogszabályok folyamatosan és meglehetősen gyakorta változnak. A helyzetet
még az is bonyolítja, hogy a jog nem egzakt tudomány. Egy adott jogszabály, paragrafus
értelmezése nagyban függ az értelmező személytől, annak érdekeitől. A jogértelmezést
hivatalossá igazán csak egy jogerőre emelkedett bírósági ítélet teszi. A jogerős bírósági
ítélet a jogértelmezés szempontjából még akkor is igen fontos, ha, mint tudjuk,
Magyarországon nem a precedensjog szerű igazságszolgáltatás van érvényben.
Az elmúlt években több fogorvosi vállalkozásnál tartottak helyi iparűzési adóval kapcsolatos vizsgálatot. Ezen
vizsgálatok kapcsán több elmarasztaló ítélet is született,
mely súlyos anyagi következményekkel járt: pótlólagos
adófizetés, kamatköltség, bírság. A teljes fogorvosi társadalmat érintő ügyben azonban egy fogorvosi vállalkozás
fellebbezett, 2015. évben a Kúria felülvizsgálta a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság korábbi határozatát, és pozitív ítéletet hozott. A fogorvosi rendelőket
működtető – fogorvossal munkaviszonyban nem rendelkező – felperesi vállalkozó társaságnál a Helyi Önkormányzat Adóosztálya vizsgálta a közreműködő fogorvosi
teljesítéseknek a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény
(Htv.) az adott időszakban hatályos 52.§ 40. pontja alapján
való közvetített szolgáltatásként való elszámolhatóságát,
illetve a fogtechnikusi vállalkozásban készített fogművek
értékének a Htv. 52.§ 37. pontja alapján anyagköltségként,
illetve közvetített szolgáltatásként való elszámolhatóságát, melynek elszámolhatóságát elutasította a Társaságnál.
A vállalkozó Társaság az elsőfokú Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak keresetet nyújtott be ennek
elbírálására. A Bíróság vizsgálta, hogy: az alvállalkozókkal, azaz a fogorvosokkal és fogtechnikusokkal fennálló
szerződések írásban kötött vállalkozási szerződések-e, és
a megrendelőkkel, azaz a páciensekkel köt-e a Társaság
írásban megrendelést/vállalkozási szerződést, és tartalmaz-e akaratnyilatkozatot. Ezen vizsgálat megállapítása
szerint a felperes megrendelői szerződésekkel egyáltalán
nem rendelkezett (a betegekkel nem kötött megrendelői
szerződést). Ezt azzal indokolta, hogy a szerződéses jogviszonyokra való tekintettel az adójog szempontjából az
Adóhatóság bizonyos esetekben megkövetelhet a polgári
jogtól eltérő, más tartalmi, illetve formai többletelemeket.

Ennek következtében a helyi iparűzési adó adóalapból
sem a szerződéses fogorvosok részére kifizetett költségeket, sem a fogtechnikus közreműködésével készült fogművek esetében felmerült költségeket nem lehetett volna
levonni. A felperesi társaság a Fővárosi Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróság ítéletével szemben felülvizsgálati
kérelmet terjesztett elő a Kúriánál.
A felülvizsgálati kérelem eredményeként a Kúria érdemben döntött:
• egyrészt megállapította, hogy a Htv. 52.§ 40. pontjában
rögzített, írásban kötött szerződés követelményét nem lehet
szigorúan, szó szerint értelmezni, a rendelkezésére álló felperes által használt iratminták alapján megállapította, hogy
azok megfelelnek az írásbeliséget megkövetelő előírásnak,
azaz nem szükséges kifejezetten a páciens esetében a „megrendelem” kifejezést tartalmaznia, mely írásbeli szerződésben rögzítettek alapján a páciensek tudták, hogy a kezelést
nem a felperesi társaság, hanem az általa javasolt fogorvosok végzik, közvetített szolgáltatásról van szó, melynek
értéke levonható a helyi iparűzési adó alapjából.
• másrészt megállapította, hogy a fogtechnikusi teljesítés költsége is levonható az adó alapjából, ugyanis azok
anyagköltségnek minősülnek. Megjegyezzük, hogy a
vizsgált időszakban a Htv. a közvetített szolgáltatások
definíciója alá sorolta az alvállalkozói teljesítést is, ez ma
már különálló fogalom a Htv.-ben. Az eset tanulságaképpen érdemes a páciensdokumentáció és a fogtechnikai laboratóriumokkal, valamint (ha van) az alvállalkozó
fogorvosokkal megkötött szerződések felülvizsgálata.
Levonva a következtetéseket, érdemes felülvizsgálni: a
Vállalkozó fogorvosok/társaságságok és a páciens szerződéseinek pontos megfogalmazását is, illetve annak
belső tartamát a Htv. szerinti elszámolhatóság miatt:
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- a páciens és a vállalkozó fogorvos által kötendő
szerződés pontos megnevezése,
- a fogorvos, illetve a szerződéses fogorvos neve és
szerződéses jogállása,
- a kezelések részletezésére, melyik kezelés és mekkora az általa fizetendő összeg,
- garanciavállalás időtartalma,
- a kezelés páciens általi megrendelésének írásbeli
elfogadó nyilatkozat megfogalmazása,
- vita esetére az illetékes bíróság megnevezése.
A teljes dokumentáció érdekében minden esetben a vállalkozó fogorvosnak/társaságnak a pácienssel és a szerződéses fogorvossal, illetve a fogtechnikai laboratóriummal:
eredményorientált Vállalkozási szerződést kell kötni, melyben a fogpótlás, egyedi fogimplantátum tervezése, elkészítése, behelyezése és beültetése (egyedi, új dolog előállítása és annak átruházása a páciens részére) történik. Az
orvosi szerződések vagy kezelési szerződések köre nagyon
jól körülhatárolt, kivételt jelent az a típusú fogorvosi tevékenység, amelynek a fő eleme nemcsak a beteg gyógyítása,
a fog-, az íny és egyéb szájbetegségek gyógyítására irányuló
orvosi tevékenység (gondossági kötelem), hanem ettől egyértelműen elválasztható tevékenység (eredménykötelem):
a fogpótlás, egyedi fogimplantátum tervezése, elkészítése,
behelyezése és beültetése (egyedi, új dolog előállítása és
annak átruházása a páciens részére történik).
Ez által vállalkozási tevékenységnek minősíthető, mert
több elemében is eredményorientált:
1. a tevékenységgel új, egyedi dolog előállítására kerül sor,
2. amely új dolog a páciens tulajdonába megy át, és annak
tulajdonát fogja képezni,
3. amelynek beültetésével (behelyezésével) egy új, a páciens által kívánt magasabb életszintet garantál a szolgáltató; és ahol
4. az elkészítendő és felhasznált fogmű hangsúlyos eleme
a teljesítésnek és
5. garanciát vállal rá a vállalkozó,
6. a páciens azt megrendeli, a fogmű eredményét elfogadja és aláírásával igazolja.
Ezért ebben az esetben az orvosi szolgáltatás esetén is
vállalkozási szerződés jön létre.
Összefoglalásképpen elmondhatjuk, hogy érdemes egy új
jogi szituációban gondosan megvizsgálni a lehetőségeket.
Ha értelmesen, megfelelő jogi támogatással tudunk érvelni
az igazunk mellett, sok esetben számíthatunk a szakértő
bíróság számunkra kedvező döntésére is. Bár, mint a bevezetőben említettük, Magyarországon nem a precedens jog
alapján működik a jogszolgáltatás, de újabb bírósági döntések általában nem hagyják, nem hagyhatják teljesen figyelmen kívül más szakértő bíróságok döntéseit.
Tepli Tamás, Dr. Kivovics Péter
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10. Nemzetközi Danubius Szájsebészeti Konferencia
Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság XIX. Nemzeti
Kongresszusa
A 2015 októberében Harkányban megrendezett háromnapos kongresszus során nyolc szekcióban, összesen
57 előadás hangzott el, melyekből kilencet prominens
meghívott előadók tartottak: prof. Miso Virag (Horvátország – Treatment of oral cancer by peroral excision
only – advantages and drawbacks), prof. Seong-Gon
Kim (Dél-Korea – The application of botulinium toxin
for the oral and maxillofacial surgeons: experimental
evidence and clinical applications), prof. Leon Chen
(USA – Sinus perforation: treatment and classifications),
Umberto Garagiola (Olaszország – Biomaterials and
bone tissue engineering for the reconstruction of jaw
bone atrophy), prof. George K. B. Sándor (Finnország
– Poszterior koponya-disztrakció), prof. Dóczi Tamás
(PTE KK Idegsebészeti Klinika – A trigeminus neuralgia az idegsebész szemszögéből), prof. Kásler Miklós (Országos Onkológiai Intézet – Rekonstrukciós
lehetőségek a fej-nyaki tumorok radikális eltávolítása
után, akinek az előadását betegsége miatt prof. dr.
Olasz Lajos tartotta meg), prof. Varga Gábor (SE, FOK
Orálbiológiai Tanszék – Standardized preclinical model
for investigation bone remodelling around titanium
implants, Czakó László (Szlovákia – A sinus frontalis
töréseinek kezelése klinikánkon).
Az előadások igen magas színvonalat mutattak, az előadók között – legnagyobb örömünkre – számos fiatal
kollégát üdvözölhettünk. A szóbeli előadások mellett
három poszter is kiállításra került. A legnagyobb érdeklődés az implantológia irányában nyilvánult meg, amelyből két szekciót tartottunk. A szekciókban elhangzott
előadások a maxillofaciális és a dentoalveoláris sebészet
egész területét felölelték, kiegészítve néhány experimentális előadással.
A csütörtöki kongresszusi megnyitó ünnepség során
kerültek átadásra a „Szájsebészetért” díjak, melyeket idén
prof. dr. Divinyi Tamás, prof. dr. Orosz Mihály és prof.
dr. Vajdovich István professzorok vehettek át.
A pénteki napon a tudományos programok után a
MAÁSZT-közgyűlés megválasztotta az elkövetkező
három éves ciklusra társaságunk új vezetőségét.
A szombati napon a kongresszus zárásaként adták át a
legjobb 35 év alatti előadóknak járó díjakat, melyeket idén dr. Boka Nóra, dr. Kozma Péter, dr. Kövér
Zsanett, dr. Tóth Adrienn és dr. Vlocskó Máté kaptak, illetve a Béres Károly Alapítványi díj, melyet

dr. Körmöczi Kinga vehetett át. Előbbiek jutalma a
2016-os MAÁSZT kongresszus regisztrációs díjának
elengedése, utóbbi díjazott 25 000 forint készpénzjutalmat vehetett át.
A szervezőbizottság nevében:
Prof. Dr. Olasz Lajos
Dr. Szalma József
a kongresszus elnöke
a szervezőbizottság titkára

A Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti
Társaság vezetőségválasztó Közgyűlése
A Magyar Arc-, Állcsont - és Szájsebészeti Társaság
aktuális vezetőségének hároméves ciklusa és mandátuma idén ősszel lejárt. A XIX. Nemzeti Kongresszus
keretében zajlott le a Társaság vezetőségválasztó Közgyűlése.
A vezetőség, illetve az elnökség tagjai
Elnök: Dr. Németh Zsolt
Past President: Dr. Piffkó József
Alelnök: Dr. Oberna Ferenc
Alelnök: Dr. Orosz Mihály
Főtitkár: Dr. Joób-Fancsaly Árpád
Jeg yző: Dr. Seres László
Pénztáros: ifj. Dr. Klenk Gusztáv
A vezetőség további tagjai
Dr. Bandula Mihály
Dr. Redl Pál
Dr. Barabás József
Dr. Somlai Károly
Dr. Bogdán Sándor
Dr. Szentirmai Annamária
Dr. Fülöp Gábor
Dr. Szalma József
Dr. Szűcs Attila
Dr. Huszák András
Dr. Tóth Bagi Zoltán
Dr. Huszár Tamás
Dr. Olasz Lajos
Póttagok
Dr. Csáki Gábor
Dr. Korchma Enikő
Dr. Nagy Krisztián

Dr. Paczona Róbert
Dr. Suri Csilla

Dr. Joób-Fancsaly Árpád
MAÁSZT Főtitkár

6. NEMZETKÖZI

CAMLOG KONGRESSZUS
2016. JÚNIUS 9-11..
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MEGBIRKÓZNI
A MINDENNAPI
KIHÍVÁSOKKAL
A 6. Nemzetközi CAMLOG Kongresszuson mind a tudományos, mind a gyakorlati
megoldásokra összpontosítani fogunk. Ismerje meg gyakorlatias hands-on workshopjainkat
egy innovatív elĘkongresszus keretein belül, ahol izgalmas elĘadásokat hallhat és
megbarátkozhat a legújabb digitális újdonságokkal!
Vegyen részt az interaktív szakmai beszélgetéseken, és találkozzon nemzetközileg elismert
elČadóinkkal a kellemes és barátias hangulatú Network Lounge-ban!
A krakkói ICE Kongresszusi Központ tökéletes helyszínt biztosít a rendezvénynek.
Krakkó - amellett, hogy a UNESCO Világörökség része - pezsgĘ és elbĦvölĘ város egyben.
A Special Speaker, a legendás CAMLOG Party és a vonzó partnerprogramok lesznek a
kongresszus további fénypontjai.
Regisztráljon most - már várjuk a találkozást!

Információ és regisztráció:
www.camlogcongress.com
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Kongresszus

Az Európai Fogászati Népegészségügyi Társaság (EADPH)
2015. évi 20. kongresszusa
A European Association of Dental Public Health (EADPH) a törökországi Isztambulban tartotta
20. kongresszusát, 2015 őszén. Hazánkat e sorok írója képviselte a rendezvényen.
A Társaság, mint nemzetközi, független, tudományos alapon működő fórum, 1996-ban alakult Németországban,
Marburgban. Az egyesület nagy jelentőségű szervezetté
fejlődött Európában, és valamennyi európai országból
vannak tagjai. Az évente megrendezésre kerülő Európai
Fogászati Népegészségügyi Kongresszus ma már meghatározó jelentőségő szakmai-tudományos esemény.
A kongresszusokon nemzetközileg elismert meghívott előadók tartanak előadásokat és vezetnek munkacsoportokat.
A konferencia plenáris ülésekből és poszterszekcióból áll,
melyekhez hét különböző munkacsoport programjai csatlakoznak. Az EADPH ugyanis rendelkezik speciális témakörű csoportokkal, akiknek tagjai különösen érdeklődnek
a fogászati (nép)egészségügy különböző részterületei iránt.
A csoportok részére évente workshopokat rendeznek.
A 2015. évi kongresszus fő témája az „Ageing and Oral
Health-related quality of life” volt. Az „öreg Európa”
drámai elöregedése okán igen időszerű hangsúlyozottan beszélni a vonatkozó fogászati problémákról. A nyitó
tudományos ülésen Jacques Vanobbergen az esendő időskorú páciensek átfogó fogászati gondozásáról, Yoke Duyck
a fogászati és általános egészség összefüggéseiről beszélt.
Bemutatta az állapot mérésére alkalmazható interRAI
nemzetközi eszközkészlet jellemzőit, használatát, amelyről
igen hasznos információk hangzottak el. A második napon
is kiváló előadók szerepeltek, többek között Finbarr Allen
(Cork, Írország), Andreas Schulte (Németország), Gülcin
Bermek (Isztambul), Nigel Pitts (London, UK).
A poszterszekciók keretében 110 poszterprezentáció
hangzott el, és élénk szakmai vitákra is sor került.

A konferencia helyszínének kiválasztása telitalálatnak
minősült. A gyönyörű mega-city, Isztambul látványosságainak megtekintésére nehezen lehetett időt szakítani,
a legtöbben emiatt egy-két nappal megtoldották az ott
tartózkodásukat. A konferencia színhelyéül szolgáló,
régi várfalakba beépített Kalyon Hotel a Márványtenger
partján fekszik, és sétatávolságra van a historikus félsziget nevezetes látványosságaitól. Így könnyen elérhető
volt a Hagia Sophia, a Grand Bazaar, a Topkapi Palace.
Sok mindent sikerült felfedezni és lenyűgöző élményeket szerezni.
A Betul Kargul által szervezett konferencia jó hangulatban, meleg baráti és szakmai légkörben zajlott. A kollégákkal folytatott diszkusszió, a tudományos és társasági programok élvezetesek, tanulságosak és sikeresek voltak.
Megválasztották a Társaság új elnökét és más tisztségviselőit. A leköszönő elnök Georgios Tsakos munkáját,
az új elnök Jacques Vanobbergen (University of Ghent,
Belgium) folytatja.
A következő, 2016. évi kongresszust Budapesten rendezik szeptember 29. és október 1. között. A magyarországi rendezvény szervezését helyi rendezőbizottság
segíti, melynek elnöke dr. Szőke Judit, és tagjai sorában jelen van valamennyi hazai fogorvostudományi
kar képviselője. A soron következő konferencia rangját az is jelzi, hogy elfogadta felkérésünket a WHO
Európai Irodájának igazgatója, Jakab Zsuzsanna, aki
„Inequalities in Health: Challenges and Opportunities
in Europe” címmel tart előadást.
Dr. Szőke Judit

In memoriam

Dr. Glied-Berke Magdolna

1952–2015

Elment az eltökéltséggel párosult derű, a leplezetlen nyitottság és őszinteség. Ez mind ő volt. Szerette az életet, és az élet is
szerette őt, egészen az utolsó időkig. Mindent megkapott vagy elért, mind a magánéletben, mind fogorvosként, és mindennek
örvendeni is tudott. Igényessége és kíváncsisága közel vitte a szakmai kihívásokhoz, a daloló baráti közösséghez és protestánsként a Csíksomlyó-i búcsúhoz egyaránt. Bakonyjákón, majd Pápán talált boldog otthonra, és teremtett sikeres munkahelyet
szerető férje és szakmájában őt követő lánya társaságában. Számunkra felejthetetlen és pótolhatatlan marad örökre.
Szeretettel gondolunk rá. Hiányozni fog. Búcsúznak tőle az 1976-ban Marosvásárhelyen végzett évfolyamtársak.
Dr. Ritoók Judit
Veszprém megyei választókerületi elnök
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A művészet forradalma
Orosz avantgárd az 1910–1920-as években

A Jekatyerinburgi Szépművészeti Múzeum kollekciója az orosz
avantgárd művészetének egyik legrégebbi és legegységesebb
gyűjteménye. Ez az Oroszországon kívül még soha ki nem állított
anyag mutatkozik be most Budapesten, a Magyar Nemzeti
Galériában. A negyven kiemelkedő művet felvonultató kiállításon
többek között olyan nevek szerepelnek, mint Kazimir Malevics,
Vaszilij Kandinszkij, Alekszandr Rodcsenko, El Liszickij, Natalja
Goncsarova vagy Mihail Larionov.
A Jekatyerinburgi Művészeti Múzeum az 1910–1920-as
évek orosz avantgárd művészetének egyik legjelentősebb
gyűjteménye. A múzeum alapítása szorosan összefügg
az orosz kulturális élet forradalom utáni átszervezésével.
A Közoktatási Népbiztosság (Narkomprosz) moszkvai képzőművészeti osztályán 1918-ban azzal a céllal
gyűltek össze az avantgárd művészek, hogy a modern
művészeti múzeumok és az állami kiállítások népnevelési elveit megvitassák. Anatolij Lunacsarszkij közoktatási népbiztos 1918 decemberében jóváhagyta azoknak
a kortárs művészeknek a névsorát, akiknek a műveit a
Narkomprosz az állami művészeti alap számára meg

kívánta vásárolni. 1920-ban ebből a hatalmas anyagból
válogatták A modern festészet összes irányzata című nagyszabású kiállítást, amely a későbbiekben a jekatyerinburgi
múzeum gyűjteményének is az alapját képezte. A gyűjteményt 1925 és 1934 között az Uráli Állami Múzeumban
őrizték, majd 1936-ban átkerült az újonnan megnyílt
Szverdlovszki (Jekatyerinburg neve a szovjet időkben)
Művészeti Galéria tulajdonába.
A múzeum gyűjteményében az orosz avantgárd csaknem valamennyi irányzata – kubizmus, kubofuturizmus, neoprimitivizmus, szuprematizmus, konstruktivizmus – kiemelkedő fő művekkel van jelen. Az 1910-es

Vaszilij Kandinszkij: Improvizáció No. 217. Szürke ovál, 1917

Olga Rozanova: Nővérem, Anna Vlagyimirovna Rozanova arcképe, 1912

© Jekatyerinburgi Szépművészeti Múzeum

© Jekatyerinburgi Szépművészeti Múzeum
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Kazimir Malevics: Szuprematizmus, 1915
© Jekatyerinburgi Szépművészeti Múzeum

Ilja Maskov: Székben ülő nő portréja, 1913
© Jekatyerinburgi Szépművészeti Múzeum

évek sajátosan orosz neoprimitivista stílusát Mihail
Larionov, Natalja Goncsarova és Olga Rozanova munkái képviselik. A Káró Bubi művészcsoport legendás
alkotói közül többek között Alekszandr Kuprin, Arisztarh Lentulov, Ilja Maskov és Robert Falk képei találhatók a gyűjteményben. Nagyezsda Udalcova kubista
Mihail Larionov: Zsidó Venus, 1912
© Jekatyerinburgi Szépművészeti Múzeum

kompozíciója ott volt a híres 1915-ös Utolsó futurista
festménykiállítás. 0,10 című tárlaton. A Jekatyerinburgi
Múzeum büszkesége, Vaszilij Kandinszkij és Kazimir
Malevics egy-egy remekműve, szintén szerepel Budapesten. A szuprematizmus követői közül a gyűjtemény Olga Rozanova, Ivan Kljun és Ljubov Popova
munkáit őrzi. A múzeum tulajdonában van Alekszandr Rodcsenko Absztrakt kompozíciója, amely a festő
Alekszandr Kuprin: Csendélet (Csendélet pipával), 1917
© Jekatyerinburgi Szépművészeti Múzeum
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Alekszandr Rodcsenko: Absztrakt kompozíció, 1919
© Jekatyerinburgi Szépművészeti Múzeum

Nagyezsda Udalcova: Konyha, 1915
© Jekatyerinburgi Szépművészeti Múzeum
Olga Rozanova: Absztrakt kompozíció, 1916
© Jekatyerinburgi Szépművészeti Múzeum

1910-es évek végén alkotott művei közül az egyik legjelentősebb alkotás.
A Magyar Nemzeti Galéria kiállítása végigvezeti a
látogatót az 1910-es és 1920-as évek orosz avantgárd
művészetének legfontosabb irányzatain. A történelem viharos eseményei is megelevenednek korabeli
dokumentumokon keresztül, hiszen az orosz avantgárd kivételes művészi aktivitása csak az orosz társadalom jellegzetességeinek ismeretében és a történések
sodrában értelmezhető. A tárlat korabeli dokumentum- és művészfilmek részleteinek tematikus válogatásával idézi meg a forradalmi korszak atmoszféráját.
Időutazást kínál a múltba: az archív képkockákon történelmi személyek és sorsdöntő mozzanatok villannak
fel, megelevenedik a társadalom különböző rétegeinek
élethelyzete és hétköznapi tevékenysége.
A kiállításhoz kétnyelvű (magyar–angol) impozáns
katalógus készült. A Jekatyerinburgi Szépművészeti
Múzeum teljes avantgárd gyűjteményének publikálása
igazi művészettörténeti szenzáció.
A kiállítás kurátora: Gergely Mariann, a Magyar Nemzeti Galéria művészettörténésze.
A Jekatyerinburgi Szépművészeti Múzeum avantgárd
gyűjteménye a Magyar Nemzeti Galéria C épületében,
2016. január 29. – május 1. között tekinthető meg.
Forrás: www.mng.hu

Inspiráljuk Önt!
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