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Indián nyár
A természet csodálatos ősszel ajándékozott meg bennünket. A nyárutó kellemes és élvezhető volt az aszályt és a hőséget hozó júliushoz és augusztushoz képest. Az igazi jutalom
azonban a lassan távozó indián nyár, melyet a magyar nyelvben a szépkorú hölgyek privilégiumaként aposztrofálnak. A lélekre is jótékony hatású időjárás remélhetőleg nem csak
kedélyállapotunkat, hanem gondolkodásmódunkat is pozitívan befolyásolja. Mondjuk meg
őszintén, a hagyományosan bús-borongós magyar psziché mostanság nem a legjobb állapotában leledzik, örökletes pesszimizmusa tarajos hullámokat vet.
A címben említetteknél maradva: örülök, hogy újra divatba jöttek az indián történetek.
Gyermek- és ifjúkorom kedvenc olvasmányai közé tartoztak az utolsó mohikánok, Unkasz
és Csingacsguk, a Bőrharisnya, az irokézek meg a többi bölcs és kiváló harcos. Akikkel, azért valljuk be – ha nem
akarunk a történelemhamisítás bűnébe esni –, nem bánt szépen az újkori civilizáció. Ennek egyik ékes bizonyítéka, hogy a kései bűntudat és lelkiismeret-furdalás következményeként ma már nem ünneplik hivatalosan
Kolumbusz Kristófot és Amerika felfedezését. Hiszen a rossznyelvek szerint az Újvilág megteremtése vérben,
kegyetlenségben és bűnben fogant, de ezt nem tekinthetjük rendkívülinek, ha az emberiség történelmét alaposan
tanulmányozzuk.
Manapság jobb körökben is szívesen példálóznak az amerikai kontinens őslakóival, praktikus észjárásukkal, kitűnő természetismeretükkel, félelmetes bátorságukkal. Idéznék egy mondást, melyben foglaltakat felettébb érdemes
és hasznos lenne szélesebb körben propagálni. Röviden és tömören: ha észreveszed, hogy döglött lovon ülsz,
szállj le róla.
Őszintén remélem, hogy a májusban kinevezett államtitkárunkat nem a fent említettek bírták bölcs belátásra, és
rapid távozásának nem ez volt az oka. Váratlan és hirtelen lemondása ugyan példátlannak nem nevezhető, de azért
szokványosnak se mondanám. Okairól keringenek történetek, feltételezések, talán inkább pletykák és találgatások, de
ezek valójában az „ügy” szempontjából elhanyagolhatóak. Az inkriminált eset méltóképpen és valósághűen jellemzi
az egészségügy helyzetét, válságos állapotát.
Korábban beszámoltam a kinevezése utáni kapcsolatfelvételről, személyes találkozásokról, megbeszélések tartalmáról és a jól induló együttműködésről. Bár senki, természetesen én sem láthattam előre a közelgő „végkifejletet”,
és mégis az újratervezés, amiről írtam, most mélyebb értelmet nyert. Sem temetni, sem dicsérni nem szeretném a
leköszönőt, de bátorság és elvi szilárdság kell egy ilyen lépés megtételéhez, és becsülendő, ha valaki csak meggyőződése és értékrendje szerint vállal el egy rendkívül nehéz feladatot. Cselekedete bizonyítja, hogy nem személyes
karrierjét tartotta elsődlegesnek, hanem az „ügy” volt kiemelten fontos számára.
Jól informáltak tudni vélik, nagy tülekedés nem volt az utódlásért, tapogatózás, felkérés annál több. Végül dr. Horváth Ildikó elfogadta a megbízást, akinek van minisztériumi és kórházvezetői tapasztalata. Nem csak a távozáshoz
– ilyen esetben különösen –, a vállalkozáshoz is bátorság és elszántság szükségeltetik. Korábban főosztályvezetőként
részt vett a fogyatékkal élők fogászati ellátásának országos szervezésében, a centrumok létrehozásában és kiemelt
finanszírozásuk biztosításában. Nem csak támogatta a szakmai elképzeléseket, a koncepció kidolgozását, de aktívan
és hatékonyan működött közre a megvalósulás érdekében.
Több mint elgondolkodtató azonban a kialakult helyzet, elemezni kellene, hogyan működik a főhatóságunk. Különösen akkor, amikor egyes vélemények szerint a minisztériumban „túlreprezentáltak” az orvos vezetők. Egy sok államtitkárságú rendszerben alapvető kérdés eldönteni, hogy a szakmai munkában „ki viseli a nadrágot”, különbséget
kell tenni a politikai és a szakmai felelősség között, valamint milyennek kell lennie az előkészítő-elemző folyamatnak,
és mi a döntéshozatal rendje. Nem most szembesülünk először azzal, hogy ez a kormányzati struktúra, amelyben
nincs önálló minisztériumunk, csak valahányadik államtitkársága van az egészségügynek, milyen irányítási-vezetésiszervezési hatékonyságot és minőséget produkál. Sokak véleménye szerint a problémák még gyakori államtitkárcserékkel sem oldhatók meg, máshol kéne változtatni, ami valahogy a rendszerváltás óta elmarad. Egy dolgot azonban
biztosan tudunk, elvesztegettünk egy bő fél évet. Talán már közel harmincat is…

Dr. Gerle János
főszerkesztő
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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.

Alsó metszőfogak kopásának
direkt kompozit restaurátumokkal
történő helyreállítása – klinikai
szemszögből 1. rész
Az alsó frontfogak éli kopásának helyreállítása az egyik legnehezebben
kivitelezhető és megjósolható kimenetelű restauratív beavatkozások közé
tartozik. Ez többek között azzal magyarázható, hogy az alsó metszők
gracilis mivoltuk, valamint a kopás miatt lecsökkent gingivo-incizális
dimenziójuk következtében nagyon gyakran a devitalizáció veszélyének
vannak kitéve a teljes vagy részleges koronális indirekt restaurátumokhoz
történő előkészítési műveletek során. Az ilyen és ehhez hasonló jellegű
esetek atraumatikus és költséghatékony megoldására nyújt lehetőséget a
fogak teljes felszínének kompozittal történő borítása direkt héjakkal („overmolding” technika). A módszer alkalmazása egy specializált matricarendszer
(Bioclear) használatához kötött, ennek segítségével alkalmazható
ugyanis az a kétlépcsős kompozit rétegzési technika, melynek során a
fotopolimerizációt megelőzően egy hígabb konzisztenciájú anyag felvitelét
egy magasabb viszkozitású kompozit követ, biztosítva ezzel a résmentes,
homogén átmenetet a két anyag között. A technikai kivitelezés kritikus
pontja az incizálisan kb. 1,5 mm magas, kellőképpen stabil és ellenálló
kompozitréteg számára fenntartott hely biztosítása. Ez utóbbi számos
esetben csak az okklúzió vertikális dimenziójának növelésével, illetve a
már eleve attríciós alsó metszők éli részének további redukciójával érhető
el. Másrészről, az elért eredmény a további kopással szemben fokozott
ellenállásukban, valamint a konvencionális élpótlások sérülékenységéhez
viszonyított hosszabb élettartamukban nyilvánul meg.

A szék mellett

Bevezetés
Az alsó frontterület kopásai jelentik napjaink egyik
legnagyobb kihívását a kompozitterápia területén
(1-2. ábra). Az elmúlt két évtized számos előrelépést
hozott az implantológia tudományterületén, valamint
jóval ellenállóbb kerámiák kerültek kifejlesztésre. Sajnálatos tény, hogy a kompozitok világa továbbra is ugyanabban, a még Black által kidolgozott kavitásközpontú
rendszerben foglal helyet, és ebből a „mederből” egyelőre nem sikerült előrébb jutnia, noha a konvencionális üregalakítás alapvetően távol áll a kompozitok esetében megkövetelt modern, minimál inva zív
szemlélettől. Nevezetesen, a hagyományos restaurátumtervezési módok nem veszik figyelembe a kompozit anyagából fakadó erősségeket-gyengeségeket,
nem utolsósorban a restaurátummal közvetlenül érintkező foganyag törékenységi jellemzőit (a zománc nagyfokú törékenységgel bír, míg a dentin csak igen csekély mértékben). További hiányosságok származnak a
kavitástervezés mérnöki szemmel való megközelítésének figyelmen kívül hagyása miatt: a húzási és nyomási
oldalon fellépő kötőerők közötti különbségek, a defor-
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máció, stressz, húzó- és nyírófeszültségek, valamint számos egyéb olyan tényező, amellyel egy fog töméskészítéshez történő preparálása során számolnunk kellene.
Az alábbi közlemény – egy háromrészes sorozat első
részeként – bevezetést nyújt a modern kompozit restaurációkhoz történő preparálás mibenlétéről, amelynek
további részleteit a hamarosan megjelenő szakkönyvből
(„Contemporary Cavity Preparations” – a ford.) is megismerheti a kedves olvasó (3. ábra).
Jelenlegi ismereteink, különféle folyékony (flow) típusú
és kompakt kompozit tömőanyagok, üregalakítási technikák, speciális anatómiai kialakítású – külön az anterior
régió helyreállítását célzó – matricarendszer (Bioclear)
birtokában ma már adott a lehetőség az alsó metszőfogak kopás okozta meggyengülésének egy kevésbé
invazív, mégis hosszú távú sikerességet biztosító technika alkalmazásával történő helyreállítására. Az aktuális írásban ismertetésre kerülő úgynevezett „injektált
kompozit fedőborítás – molding” technika ezekben az
esetekben egy abszolút járható alternatívája a fogaknak
valamilyen indirekt restaurátummal (például kerámia
korona, héj) történő bevonásával szemben. Az ilyen

1. ábra: Mindennapos esztétikai és funkcionális problémát felvető
exponálódott dentin preoperatív státusza – 58 éves nőbeteg (alacsony nagyítás)

2. ábra: A kiindulási állapotról készített nagyított kép. A fokozott
igénybevételnek kitett, időközben sötétedésnek indult dentinfelszín
esztétikai problémát jelent a páciens számára. A kopással szembeni

3. ábra: A hamarosan megjelenő „Contemporary Cavity

ellenállása ezeknek a fogaknak jóval gyengébb a zománchoz képest

Preparations” c. szakkönyv tervezett borítója
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Alsó metszőfogak:
kihívások és ígéretes esztétika

4. ábra: A megfelelően stabil kompozit kötőerő biztosításához
minimum 1,5 mm mélységben kell az incizális bemetszéseket ejteni.
A preparáció labiális felszínre való kiterjesztésével elkerülhetjük a
restauráció elkészülése után gyakran előtűnő „fehér sávot”

és ehhez hasonló szituációk megoldására ez idáig csupán a kerámiák jelentettek megoldást a jelenleg birtokunkban lévő empirikus eredmények, valamint a G.V.
Black által hajdanán megfogalmazott szemléletmódra
alapozva. A kompozitok nyújtotta lehetőségek száma
azonban időközben igencsak megnőtt, lehetővé téve a
korábban technikai nehézségei miatt nem, vagy csupán
kompromisszumosan kezelhető problémák korrekt és
szakszerű megoldását.
Az alsó metszők kezelése számos sajátos nehézségbe
ütközik. Ebben a cikkben igyekszünk összefoglalni mindazt az ismeretanyagot, amely az alsó frontterület elszíneződésének és kopásainak esztétikus kompozitterápiája
során a korszerű szemléletmódban történő preparálást,
matricarendszer-használatot, injektált töméstechnikát,
valamint finírozási-polírozási protokollokat illeti. A felső
metszőfogak rekonstrukcióját célzó számtalan publikációval szemben az alsó anterior régióról igen csekély menynyiségben közölt eset hátterében nagy valószínűséggel az
is szerepet játszik, hogy a klinikusok többsége egész egyszerűen nem kedveli ezen fogak anatómiai adottságaiból,
illetőleg a korlátozott restaurációs lehetőségekből adódó
direkt megoldások kivitelezését.

Az életkor előrehaladtával az arcizomzat, valamint az
ajkak tónusának megváltozása miatt a felső metszők
egyre kevésbé lesznek láthatóak, ezzel szemben az alsó
frontterület mindinkább előtérbe kerül. Ez utóbbi
jelentőségét hatványozottan fokozza a beszéd során
folyamatosan előtűnő alsó metszőélek esztétikai állapota. Számos fogorvos – jómagamat is beleértve – az
ilyen eseteket fordított kúp/ferde alakú vídiafúróval
történő retenciós felszín preparálását követően, a dentinben kialakított alámenős területen elhorgonyozott
direkt kompozit restaurációban részesítette. Ez a megoldás első ránézésre megfelelőnek tűnik, ugyanakkor
rendkívül rosszak a tapasztalatok az ilyen élpótlások
hosszú távú tartósságát illetően, amely alapvetően a
terhelés során a zománcban keletkező hajszálrepedésekből adódó degradáció következménye. Az alámenős zománcréteg kompozittal történő megerősítése
akkor is nehézségekbe ütközik, ha a metszőélek mozgásai nem akadályozottak, ugyanis a bondozóerő egykét év kihordási időt követően nagymértékben csökken az okklúziós erőviszonyok okozta mikrotraumák
miatt. A kopás előrehaladtával egyre inkább szabaddá
váló dentinfelszín elszíneződésnek indul, mindemellett pedig szinte láthatatlan módon elválnak egymástól
a dentin-kompozit „interface” zóna rétegei. Néhány
hosszú távú utánkövetés kiábrándító eredményének
köszönhetően a fogorvosok többsége egyre inkább
elzárkózik az alsó anterior régió direkt restaurációjától, helyette az invazívabbnak tekinthető indirekt kerámia megoldások kerülnek előtérbe. Az 1. sz. táblázatban
az alsó frontfogak hosszú távú restaurációját szolgáló
úgynevezett „injektált kompozitborítás” kivitelezéséhez szükséges lépések összefoglalása látható. Mivel a
technika megkövetel egy incizálisan kb. 1,5 mm magas
és kellőképpen retentív kompozitréteg számára fenntartott helyet, a klinikusnak mindenekelőtt értékelnie
kell, hogy az adott szituációban elegendő-e csupán az

1. táblázat: Alsó metszőfogak „molding” technikával történő restaurációjának főbb irányvonalai

IGEN

NEM

1,5 mm mély incizális retenciós forma létrehozása

Csupán az incizális dentinfelszín preparálása fordított kúp
alakú fúróval
Az exponálódott dentint körülvevő alátámasztatlan zománc
hátrahagyása
Az eredeti okklúziós érintkezési pontok és szélek megtartása
Self-etch rendszer használata
Helyi érzéstelenítés alkalmazása minden esetben, már az
incizális redukció során is

További 0,5 mm mélységben történő dentin „árok” kialakítása
0,75 mm széles incizo-faciális redukció
Total etch technika alkalmazása
Helyi érzéstelenítés szükségességének ellenőrzése levegőráfújással
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alsó fogak további redukciójával elérni a kívánt dimenziót, avagy az okklúzió vertikális komponensének
növelésére, azaz a posterior régióra is kiterjedő komplett harapásemelésre lesz szükség az adott fogíven.
Utóbbi esetben preparálást nem igénylő, úgynevezett
additív kompozit fedőrestaurátumok („Table Top” – a
ford.), illetve a már meglévő tömések felérdesítése és
lege artis adhezív technikával történő kiegészítése egyaránt járható utat képviselnek. Az alábbiakban bemutatásra kerülő esetben a páciens számára az incizális
redukció jelentette a megoldást, elsősorban azért, mert
a posterior régióban jelen lévő fémkerámia pótlások
nem tették lehetővé a harapási magasság additív úton
történő megemelését.
Első lépésként a kerámia héjakhoz történő preparációhoz hasonlóan, incizálisan bevágásokat ejtünk 1,5 mm
mélységben a kellő kompozit rétegvastagság biztosítása
érdekében (4. ábra). Jómagam több mint száz idősebb
páciens esetében alkalmaztam ezt a módszert, és mindaddig, amíg folyamatos vízhűtés mellett dolgozunk az
esetek túlnyomó többségében még a helyi érzéstelenítők használatától is nyugodtan eltekinthetünk. Ez szöges ellentétben áll a posterior régió fogait érintő hasonló
művelettel, ahol a pulpakamra közelsége miatt már a
dentinben való preparálás kezdeti lépéseiben szükségessé válik az anesztézia alkalmazása. Ezt követően a
fogak bukkális felszínére kiterjedő, a dentinmélységet
még el nem érő úgynevezett „szeletet” preparálunk kb.
3 mm szélességben (5-6. ábra), amely biztosítani fogja
az okklúziós kontaktterület faciális irányba történő
elmozdítása révén a sérülékeny marginális területek
védelmét. A lingvo-incizális felszínen hasonló módon
járunk el, annyi különbséggel, hogy ott elegendő egy
rövidebb és keskenyebb területen végezni a nyeső
(„slice”) preparálást. Amennyiben a fogak kopása oly
mértékben előrehaladott, hogy a mélységjelölő bemetszések és a nyeső preparáció után már nem maradna
a fogak éli területein zománc, úgy azokban az esetekben az incizális redukció helyett a már fentebb említett vertikális dimenziónövelést hajtunk végre, vagyis
az egész fogívre kiterjedő harapásemelést. Egy pusztán
dentinfelszínhez adhezív módon kötődő restaurátum
sikerességének kimenetele ugyanis igencsak kétséges
lehet különösen akkor, ha egy fokozott igénybevételnek kitett területről van szó, mint amilyen az alsó front
régió is. A szabaddá vált dentinfelszín további 0,5 mm
mélységben való mélyítése szükséges, amely nem tartalmazhat alámenős részeket, sokkal inkább széttérő
falakkal kell rendelkeznie a preparáló fúró alakjához
hasonlóan. Miután a kezdeti mélységjelölő bemetszéseket összekötöttük és a simafelszínekre is megtörtént
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a preparáció határainak kiterjesztése, ezzel a dentinben
kivitelezett járulékos felületnagyobbítással az alábbi
előnyöket érhetjük el:
• Fokozott igénybevételnek kitett területeken minimum 2 milliméteres rétegvastagság szükséges egy
dentint borító kompozit restaurátum optimális
teherbírásához. Az őrlőfogak restaurációs határain körbefutó vékony zománc-kompozit szegélyhez hasonló a front régióban nem áll rendelkezésre, éppen ezért ezeknél a fogaknál csökkenteni
kell az érintkező okklúziós pontokat a tehermentesítés érdekében.
• A kompozit restaurátumok alatt áttetsző sötétebb dentinréteg eltávolításra kerül anélkül, hogy a zománcban
túlpreparálva az adhezív technikához szükséges értékes zománcot veszélyeztetnék.
• A kialakított árokszerű forma erős makroretenciót
biztosít a kompozit számára, egyúttal pedig megakadályozza a tömőanyag elcsúszását is annak
rétegzése során.

5. ábra: A mélységjelölő bemetszéseket ezután összekötjük.
Folyamatos vízhűtés mellett az esetek túlnyomó részében ez a
munkafolyamat nem igényel helyi érzéstelenítést sem. Ugyanakkor
korántsem ez a helyzet áll fent az ugyanebben a mélységben végzett preparáció során posterior fogak esetén

6. ábra: Az SS White Original fissurotómiás fúró a működő vég
méretéből és kúposságából adódóan ideális választás a dentinben
preparált árok kialakításához
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7. ábra: A végső preparációs fázis az alsó metszőfogak kopásának
direkt kompozittal történő restaurációjához

calculus eltávolításában is segít. Az új, nyeles kialakítású abrazív strippelő rendszerek, mint a ContacEZ
vagy Qwik Strip, egyedülálló módon képesek betölteni az ék funkcióját is, miközben finoman szeparálják a szomszédos fogakat egymástól a kontaktpontok
megnyitásán keresztül. Ez egy forradalmi előrelépés
a hagyományos szeparáló rendszerekhez képest. Ha
erre csupán kismértékben van szükség, elegendő egy
szondát bevezetnünk a kontaktpont alatti interdentális
területre, majd enyhe nyomás kifejtése mellett „emelő”
hatást gyakorolnunk a szomszédos fogakra a matrica
felhelyezési ideje alatt.
Miután megtörtént a kontaktpontok megnyitása, felhelyezzük a speciálisan anterior régióra kifejlesztett
Bioclear A-103 típusú matricákat (9-12. ábra). Jelen esetbemutatás során némely matrica gingivális vége enyhe
visszavágással adaptálva lett a túlzott görbületük miatt.
Az elmúlt néhány évtizedben számos improvizáció
látott napvilágot az ehhez hasonló forma létrehozása
érdekében (koronaformázók, csiszolt fémmatricák stb.).
A szabadalom alatt álló anatómikus matricarendszerek
már 50 mikronos rétegvastagság esetén is alkalmasak
kellően szoros kontaktpont kialakítására a tökéletes
görbületi kontúrok megtartása mellett, felülmúlva így
a konvencionális matricákat.

A kerámiák/kompozitok buktatója
8. ábra: (A kép egy másik eset dokumentációja során készült).
A ContacEZ fogazott élkialakítása a túl szoros kontaktpontok megnyitására szolgál. Ezt követően már könnyedén felhelyezhető a
Bioclear matricarendszer az interproximális területre. A hagyományos strippelő, illetve szeparáló rendszerek túlságosan agresszívak,
továbbá számos esetben fennáll a lágyrészek (nyelv) sérülésének
veszélye

Ezúton szeretnénk felhívni az olvasó figyelmét arra,
hogy a metszőélen végigfutó retentív forma kialakítása
során nem szabad alátámasztatlan zománcprizmákat
hagyni (7. ábra). A Black által megalapozott mechanikai
alámenős területek preparálása sem a fog, sem pedig
a kompozit restaurátum számára nem jelent előnyt.
Utolsó lépésként a kontaktpontok strippelése szükséges, ebben a műveletben a ContacEZ nevű eszköz nyújt
kitűnő segítséget (8. ábra). Ezáltal a soron következőkben bemutatásra kerülő speciális matricarendszer alkalmazása lehetővé válik anélkül, hogy az interdentális
terület természetes harmóniáját invazív módon megsértenénk. További nagy előnye a ContacEZ-nek, hogy
az approximális felszíneken esetlegesen hátramaradt

A kompozitok alsó front rekonstrukciókban nyújtotta
lehetőségeinek gyakran alábecsült mivolta, valamint a
negatív tapasztalatok oka a korábbi egyenes (Mylar típusú)
matricarendszerek használatában, ezzel együtt pedig a
kompozit anyagtani tulajdonságaiból eredő potenciál
kihasználatlanságában keresendő. Ha egy hígabb konzisztenciájú kompozitot kiegyensúlyozott módon alkalmazunk egy magasabb viszkozitású krémes állagú anyaggal kombinálva, bámulatos eredmények érhetők el az
úgynevezett injektált rétegzésű „molding” restaurációs
technikával. A másik nehézség, ami a kompozit/kerámia technikáknál felmerül, az egyértelműen a finírozáspolírozás kérdésköre. Jómagam is számos hasonló esetet
készítettem G. V. Black szemléletmódját követve, de utólag visszagondolva inkább fordítottam volna a hangsúlyt
a befejező műveletekre, ehelyett az anyag rétegzésével
fecséreltem el a munkára fordított idő értékes hányadát.
Nem mellesleg a finírozás önmagában is gyötrelmesen
nehéz volt, különösen a gingivális kontúr kialakításakor.
Az alsó metszők mérete és a munkaterülethez való nehezített hozzáférés csak további problémákat idézett elő.
Nem egyszer előfordult, hogy miután gyakran egy órás
ráadással végeztem egy ilyen munkával, azt mondtam
magamban: „Soha többet!”.
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10. ábra: Bioclear matricatároló számos anatómikus formatervezésű áttetsző matricával és ékekkel felszerelve (bal oldal).
Jobbra az A-103 típusú „kismetsző” matrica elöl-, és oldalnézeti
képe látható

9. ábra: Az anatómikus kialakítású Bioclear A-103 matrica könynyedén a helyére juttatható incizális felől gingivális irányba vezetve.
A matrica rendkívül szoros illeszkedése a kofferdam izolálással
együtt tökéletes gingivális lezárást biztosít, így ékek használatára

11. ábra: A leggyakoribb Bioclear anterior matricák kiválasztását

sincs szükség

segítő „matricakulcs”

A kompozitokról alkotott szemléletünk
megváltoztatása
Az indirekt kerámia héjak az esetek túlnyomó részében minimálinvazív, valamint esztétikailag is kifogástalan megoldást jelentenek. Ugyanakkor elkerülhetetlenül több értékes foganyagot veszítünk a héjak rigid
anyagtani karatkerisztikájából adódó retenciós formának eleget tevő preparáció során. Egy teljes borítókoronához történő „könnyű” – a megnevezés már önmagában paradox jelzésértékkel bír – csonkelőkészítés
pedig még inkább kompromisszumos alternatívák irányába viszi el a probléma megoldására irányuló törekvéseinket. Nagy elragadtatással töltött el, amikor végre
leírhattam az alábbi mondatot: „A kompozitokból a
lehető legtöbbet akkor lehet kihozni, ha azok teljes
egészében körülölelik a restaurálandó fogat”. Ehhez
mindössze két feltételnek kell teljesülni: egyrészt szükségünk van egy anatómikus/diasthema zárásra alkalmas matricarendszerre, másrészt alkalmaznunk kell
tudni az alábbiakban részletezett technika lépéseit.

A 13. ábrán két Bioclear matrica látható in situ, miközben a teljes fogfelszín savval történő kondicionálása
történik.

12. ábra: A kifejezetten alsó metszőfogakra specializált Bioclear
A-103 típusú matricák elölnézetből. A forma, a méret és az illeszkedés olyannyira ideális, hogy relatíve egyszerűen és gyorsan készíthetünk anatómikus kontúrral rendelkező direkt kompozitkoronákat
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13. ábra: Bioclear A-103 matricák felülnézeti képe a fogfelszín savval történő kondicionálása közben. Érdemes megfigyelni, hogy a
felesleges savmennyiségnek lehetősége van a matricák közötti keskeny résen távozni. A felesleg megjelenése egzakt indikátora annak,
hogy a teljes fogfelszín savazásra került

14. ábra: A hagyományos Mylar matricarendszerekkel ellentétben, a Bioclear anatómikus matricák alkalmazása során a fogfel-

15. ábra: A porcelánhéjak cementfeleslegéhez hasonlóan,

színre adaptálódó felszínt el kell tartani a flow kompozit adagoló-

itt is el kell távolítani a felesleges flow kompozitot, mielőtt a

jának csőrével, majd ezt követően rögtön ugyanígy a paszta állagú

fotopolimerizáció megtörténne. Ehhez egyszerhasználatos, száraz

anyagot tartalmazóénak a hegyével (a képen a paszta nem látszik)

Benda-Brush ecsetek használata ajánlott

Injektált kompozitbevonás („overmolding”) technika
Viszlát G. V. Black, helló D. J. Clark
Itt kezd igazán érdekessé válni az egész..., és mi tagadás,
kicsit izgalmassá is! Az 1890-ben kezdődő (és sajnos a
mai napig is tartó) Black-éra következményeként futószalagon kerültek kialakítására a fallal és szélekkel rendelkező, nagymértékben kontaminált fogfelszínekkel
határolt kavitások. Ezek adekvát megoldásként szolgáltak arany, illetve amalgám számára, de korántsem alkalmazhatók korrekt módon adhezív technikát megkövetelő restaurátumoknál. A korszerű szemlélet szerint az
úgynevezett „over-molding” technika helyes kivitelezése az alábbi pilléreken nyugszik:
1. A biofilm tökéletes eltávolítása érdekében a teljes
fogfelszín homokfúvására van szükség.

2. Az approximális területeken szekcionált anatómikus
matricarendszert kell felhelyezni.
3. Az egész fogfelszínt savazni kell (13. ábra).
4. A felszínek bondozását követően először flow kompozittal feltöltjük a gingivális kontúrok területét,
majd Filtek Supreme Plus Ultra vagy bármely egyéb,
felmelegítés hatására krémes konzisztenciájúvá alakított kompakt kompozitot injektálunk bukkális,
lingvális, majd végül okkluzális/incizális irányokból (14. ábra). A paszta állagú anyag kiszorítja a
flow kompozitfelesleget a fogat körülölelő matricák
közötti keskeny résbe, nevezetesen mid-bukkális,
illetve mid-lingvális irányba.
Az anyagfelesleg egyszerhasználatos bondecsettel történő eltávolítását követően (15. ábra) a massza megvilágítása következik. A folyamat teljes egészében megegyezik az indirekt kerámia héjak esetében alkalmazott
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16. ábra: Köztes állapotról készül fénykép a technika 3 különböző fázisának szemléltetésére. Érdemes megfigyelni az anatómikus
koronaformát és a felszínek sima átmenetét. Már 50 mikronos
rétegvastagságú matrica használata esetén is kellőképpen szoros
kontaktpontok alakíthatók ki. Erre előregyártott polikarbonát koronaformákkal vagy vastagabb matricarendszer alkalmazásával nem
volna lehetőség (szabadalmazás alatt)

38. Nemzetközi Fogászati Kiállítás
17. ábra: A „Clark” polírozási protokoll második lépése – benedvesített durvaszemcsés habkővel megtöltött gumiharang alkalmazása
után sekély karcolásokkal borított matt felszínt kapunk

eljárással. Ahhoz, hogy a lehető legszorosabb kontaktpontokat tudjuk kialakítani – és mivel jelen esetben
ékek sem kerültek felhasználásra – ajánlatos egyszerre
csak egy, legfeljebb két fogra felhelyezni a matricarendszert (16. ábra).

LEADING DENTAL
BUSINESS SUMMIT
Köln, 2019. Március 12–16.
Márkakereskedői nap. 2019. Március 12

Finírozás–polírozás:
addig nincs kész, amíg az eredmény
nem simább a porcelánnál
A kompozitok polírozása nem hasonlítható semmilyen
más anyagéhoz. Az, ami jól működik arany, kerámiák,
amalgám vagy akrilát esetében, az általában kudarcra
van ítélve, amikor egy kompozitrestaurátum befejezésére kerül a sor. A polírozókorongok által kialakított
lapos, természetellenes kontúrok a legesztétikusabban
elkészített tömés számára is csupán kompromisszu-
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mos megoldást nyújtanak. Más rendszerek komplikált
és költséges többkomponensű protokollokat írnak elő,
amelyekkel egész egyszerűen nem érhető a 19. és 21.
ábrákon látható tükörsima, de mégis enyhén hullámos
felszíni morfológia. A háromlépéses Clark-technikát
követve először egy durva kontúrozást végzünk gyémánt, illetve vídia forgóeszközökkel, majd ezek után
térünk át a tényleges fi nírozási és polírozási szekvenciára.
1. lépés: egy „brownie-point” (Shofu) segítségével közepes fordulatszámon vízhűtés mellett kialakítjuk a fent
említett fodrozott karakterisztikájú felszínt, amelyet a
mamelonok területén végzett folyamatos fel-le irányuló
mozgással érünk el.
2. lépés: egyszerű gumiharangot durvaszemcsés benedvesített habkővel töltünk meg, majd ezzel intermittáló
módon folytatjuk a polírozást. Nagyon fontos, hogy
ügyeljünk a harangok folyamatos újratöltésre, máskülönben károsíthatjuk a túlságosan felhevített fogfelszínre az előzőekben felvitt kompozitréteget.
3. Végül, a „Jazz” (SS White), vagy a „Shape and Shine
Polisher” (Clinical Research Dental) (18. ábra) folyamatos vízhűtés, mozgás és erőteljes nyomás kifejtése
mellett fejezzük be a polírozási műveletet. (Itt szeretnénk az olvasó figyelmébe ajánlani a Dr. Clark „3 step
composite polish technique” című videóját, amely az
Utube vagy a Bioclearmatrix weboldalakon érhetők
el. Az online felületen további kompozit injektálási
„molding” technikák, valamint számos egyéb közlemény is elérhető).

hogy kompozit restaurációról van szó. Ugyanakkor,
ha a metszőél az előzőeken bemutatott módon kerül
helyreállításra, szignifikánsan csökken a fogak további
kopása. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt a
tényt sem, hogy a legtöbb újonnan kifejlesztett kompozit a zománcéhoz hasonló rendívül lassú kopási
tulajdonságokkal rendelkezik, szemben a dentinével,
amelynek helyére a restaurátum kerül. Nagyon gyakran
látni idősebb pácienseknél az alsó frontfogak előrehaladott kopását, különösen, ha az antagonista fogíven
indirekt kerámia – korona, héj – restaurátumokat viselnek. Az ilyen súlyos esetben nem ritka az alsó metszőfogak pulpájának nekrózisa sem.
A fentiekben bemutatott, agresszív ugyanakkor mégis
védő jellegű „pulpabarát” eljárásnak központi helyet
kellene elfoglalnia minden fogorvos terápiás arzenáljában. Legyen szó esztétikáról, prevencióról vagy mindkettőről, bátran ajánlom a kedves olvasó fi gyelmébe
a technika alkalmazását. A módszer páratlan esztétikai eredményei mellett masszív, mégis minimálinvazív

Következtetések
Első ránézésre a cikkben bemutatott preparációs technikák meglehetősen agresszívnak tűnhetnek, lévén,

19-20. ábra: Az elkészült restaurátumok bukkális is lingvális nézet18. ábra: A polírozási munkafolyamat befejező része – gyémánt-

ből. Az anatómikus kialakítású, görbült matrica felhasználásának

tal impregnált SS White „Jazz” vagy „Shape and Shine Polisher”

köszönhetően az eredeti kontaktpontok alá kiterjesztett restaurációs

(Clinical Research Dental). Folyamatos vízhűtés, mozgás és erőteljes

szélek révén elért esztétika, tartósság, valamint a „fekete háromszö-

nyomás kifejtése a sikeres végeredmény kulcsa

gek” területének zárása. A végeredmény önmagáért beszél
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21. ábra: Nagy nagyítással (12×) készített posztoperatív kép.
A hagyományos polírozókorongokkal elérhető szemcsés, lapos fel-

AFTA?

színekkel ellentétben Clark szemlélete szerint csakis egy „élő”, tükörsimára felpolírozott réteg elérése lehet a cél

SZÁJÜREGI HERPESZ?
restaurációs lehetőséget nyújt a komplikált esetek ellátása során (19-21. ábra).
A szerzőről:
Dr. David Clark az „Academy of Microscope Enhanced
Dentistry” megalapítója, a mikrofogászat számos területén (mikroendodoncia, mikroparodontológia, mikroprotetika) végzett tudományos tevékenységéről vált közismertté. A „Newport Coast Oral Facial Institute”
(Newport Beach, CA) igazgatója, valamint társigazgatója a „Precision Aesthetics Northwest”-nek (Tacoma,
WA).Számos hazai és nemzetközi előadás és hands-on
kurzus fűződik nevéhez a fogászati mikroszkópia különböző területein. A mikrofogászati instrumentárium, képalkotó diagnosztika, operatív formatervezés, valamint
több mérföldkőnek számító publikáció is hozzá kapcsolódik. Dr. Clark 1986-ban szerzett diplomát a „University of Washington, School of Dentistry”-n. Mikrofogászati restauratív centrumában praktizál (Tacoma,
WA).
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Távoktatás
A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozat távoktatási rendszerében az on-line továbbképzésben
meghirdetett közlemények bibliográfiája és a vonatkozó tesztvizsgakérdések a http://www.oftex.hu.hu
internetes oldalon olvashatók.

A fogágybetegség
és a terhességi
komplikációk közötti
kapcsolat biológiai
mechanizmusai

Dr. Morena Petrini

Dr. Mervi Gürsoy

A terhességi komplikációk és a fogágybetegség
közötti epidemiológiai összefüggések

Dr. Stefano Gennai

Prof. Filippo
Graziani

Szisztematikus review és meta-analízis
– az Ide & Papapanou (2013) review közleményének kiegészítése

Cél: a rendelkezésre álló irodalmi adatok alapján
összefoglalni a parodontitis szerepét terhességi komplikációk alakulásában.
Anyag és módszer: Az összes 2012 májusa óta az
elektronikus adatbázisokban felellhető obszervációs
vizsgálatok (keresztmetszeti, eset-kontroll és követéses
vizsgálatok) kigyűjtése. A beválogatott közleményeket
a Newcastle-Ottawa skálán értékelték, ahol ez lehetséges
volt random alapon meta-analízist végeztek.
Eredmények: Az eredményeket a következő terhességi kimenetek szerint osztályozták: Alacsony születési testsúly (ASZT), koraszülés (KSZ), koraszüléssel társuló alacsony
születési testsúly (KASZT) és pre-eclampsia (PE). Összesen
35 közlemény felelt meg a beválogatási kritériumoknak,
de volt olyan cikk, amely több kategóriában is szerepelt.

Az összesen 108 2012 előtti és utáni vizsgálatból leszűrhető következtetés az volt, hogy valóban lehet bizonyos
összefüggés a parodontitis és a terhességi komplikációk
előfordulása között. Azonban ennek a kapcsolatnak
jelenleg a bizonyíthatósága még viszonylag gyenge lábakon áll. Ezt tovább nehezíti a különböző vizsgálatokban alkalmazott technikák, kutatási tervek és a kimeneti
eredmények értékelésének nagyfokú heterogenitása.
Valójában bármelyik kategóriában legalább annyi közlemény mutatott ki összefüggést, mint ahányan nem találtak semmilyen kapcsolatot a parodontitis és TK-k (terhességi komplikáció) között.
Konklúzió: Ma még nem áll rendelkezésünkre kellő
súlyú tudományos bizonyíték, amely alátámaszthatná
a parodontitis és a terhességi komplikációk közötti okokozati kapcsolatot.
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Bevezetés
A terhességi komplikáció (TK) nagyon súlyos esemény
egy anya életében, évente nagyon sok újszülött halálát vagy egy életre szóló fogyatékosságát okozza (Sanz
& Kornman, 2013). A leggyakoribb terhességi komplikációk között említhető az alacsony születési testsúly
(ASZT) a koraszülés (KSZ) a pre-eclampsia (PE). Az
ASZT-ról beszélünk, ha az újszülött születési testsúlya
<2,5 kg, nagyon alacsony születési testsúly az, amikor
az újszülött testsúlya <1,5 kg (World Health Organization & Brämer, 1992). Koraszülésnek minősül minden
37. hét előtti szülés, nagyon korai szülés a 32. hét előtti.
Ezek a második leggyakoribb okai az egy évnél fiatalabb korban bekövetkező posztnatális halálozásnak, és
évente a világon legalább 1,1 millió gyermek esik áldozatul. Ugyancsak a KSZ eredménye a megszámlálhatatlan számú fogyatékos gyermek szerte a világon (World
Health Organization & Brämer, 1992; Sanz & Kornman,
2013). Pre-eclampsia jellemzője a 20. hét környékén
hirtelen megemelkedő vérnyomás és proteinuria. Ez a
terhes anyák kb. 10%-át érinti (World Health Organization & Brämer, 1992; Duley, 2009; World Health Organization, 2011; Ide & Papapanou, 2013).
A terhességi komplikáció komoly népegészségügyi kérdés, amely nem csupán az újszülöttet, hanem az anyát
is érinti, mivel évente legalább félmillió nő hal meg
terhességi komplikációk következtében (Duley, 2009).
A pre-eclampsia vagy az eclampsia az oka a terhesség
során bekövetkező anyai halálozások 10–15%-ának. Ez
utóbbi kihat a máj, vese, agy működésére és a véralvadásra is. A pre-eclampsia a KSZ és az ATSZ egyik legkomolyabb rizikótényezője (Duley, 2009).
Bizonyított, hogy a terhességi komplikációk összefüggnek intrauterin infekciókkal, a megemelkedett lokális és
szisztémás gyulladásos faktorokkal. A parodontitissel
kettős kapcsolatot tételeznek fel (Armitage, 2013; Sanz &
Kornman, 2013). A parodontitis szintén krónikus gyulladásos betegség, amelyet perzisztáló bakteriális infekció
okoz, és ez ilyen módon potenciális forrása lehet a vérkeringésbe jutó baktériumoknak és szisztémás gyulladásos markereknek (Slade et al., 2000; Noack et al., 2001;
Hingorani & D’Aiuto, 2008). Ez hozzájárulhat terhességi
komplikációkhoz is (Gürsoy & Graziani, 2017). Azonban az irodalomban csak kevés megbízható adat áll rendelkezésünkre a terhességi parodontitis és terhességi
komplikációk valódi ok-okozati kapcsolatáról (Sanz &
Kornman, 2013; Ide & Papapanou, 2013). Az eredmények
jelentős heterogenitása miatt nehéz ezek szintézise és a
megalapozott következtetések levonása. Kimutatták,
hogy a terhességi komplikációk bizonyos, jól meghatározott rizikótényezőkkel társulnak – ilyen lehet környe-
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zeti, magatartási, pszichológiai, orvosi, biológiai és genetikai –, amelyek egy adott populációban kombinációban
is előfordulhatnak, tovább fokozva a TK-k rizikóját.
Ennek megfelelően jelen szisztematikus review közlemény célja a parodontitis és terhességi komplikációk
összefüggését elemző, az irodalomban fellelhető adatok
összefoglalása, felfrissítése és kritikai értékelése.

Anyag és módszer
Beválasztási kritériumok
A jelen összefoglaló közlemény struktúrája megegyezik
a hasonló témában 2013-ban megjelent review közlemény struktúrájával (Ide & Papapanou, 2013). A részletes
vizsgálati protokollt a PRISMA (Preferred Reporting Items
for Systematic Review and Meta-Analyses) alapján alakították
ki (Moher et al., 2009; Liberati et al., 2009). A szisztematikus review a következő kérdésekre összpontosított.
1. A parodontitisben szenvedő terhes anya esetében
magasabb-e az ASZT rizikója?
2. A parodontitisben szenvedő terhes anya esetében
magasabb-e a KSZ rizikója?
3. A parodontitisben szenvedő terhes anya esetében
magasabb-e a KASZT rizikója?
4. A parodontitisben szenvedő terhes anya esetében
magasabb-e a PE rizikója?

Adatforrások és irodalomkutatás
2012. június és 2017. április között az elektronikus adatbázisok (Medline, Embase, Web of Science, and Cochrane Central), kutatása, az alábbi kulcsszavak alapján: Periodontitis, periodontal disease, gingivitis és adverse pregnancy
outcome, birth weight, preterm birth, pre-eclampsia, stillbirth, miscarriage emberekben. A releváns parodontális
folyóiratok kézi átvizsgálását is elvégezték (Journal of Periodontolog y, Journal of Clinical Periodontolog y, Journal of Periodontal Research) és további vizsgálatot folytattak a referencialisták és különböző bibliográfiák felhasználásával is.

Közlemények szelektálása és adatgyűjtés
Az alkalmassági vizsgálatot a cím-absztrakt és teljes
közlemény analízise alapján végezték. Ha az absztrakt
nem adott kellő információt, a teljes cikk elemzését is
elvégezték. Ezt követően az összes kiválasztott releváns
teljes cikket tovább elemezték, hogy megfelelnek-e a szigorú beválasztási kritériumoknak.
A beválasztandó közlemények csak leíró, nem intervenciós vizsgálatok lehettek: követéses (cohort), eset-kontroll és keresztmetszeti vizsgálatok, amelyek értékelték
a parodontális státust (gyulladás mértéke, a betegség
súlyossága – tasakmélység vagy tapadásveszteség – (a foghiányok és teljes fogatlan esetek kizárásával). Legalább
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egy olyan paraméternek kellett lennie, amely összefüggött a terhességi komplikációkkal.
A kizárási kritériumrendszer hierarchikus volt. A legfontosabb kizáró ok: 1. nem eredeti közlemény (review,
irányelvek, megjegyzések), 2. eredeti, de nem epidemiológiai vizsgálat, 3. eredeti, de intervenciós vizsgálat,
4. eredeti, de nem a fogágybetegség terhességi hatásaival foglalkozó közlemény és végül 5. egyéb okok
(Borgnakke et al., 2013).

ket a Needleman et al. által az EFP workshop alkalmával bemutatott formában foglalták össze, ismertetve a
korábbi eredményeket, majd az új eredmények összegzése után elvégezték a végső szintézist. Az adatokat evidencia táblázatban foglalják össze, és a meta-analízist a
Forest-plot analízissel végzik. A meta-analízist csak akkor
végezték el, ha az eredmények (a terhességi komplikációk korrigált OR-ja) a rendelkezésre álló tanulmányokból legalább kettőben azonos volt.

Eredmények
Összesen 488 közleményt vizsgáltak meg. Ezeket mind
elektronikusan választották ki, mert a kézi gyűjtéssel
újabb közleményt nem találtak. A címek és absztraktok
ellenőrzése után 442 közleményt kizártak, ezek után 46
teljes közlemény maradt. A teljes közlemény ellenőrzése
után újabb 10 közleményt vetettek el, így a maradék 35
közleményt értékelték a vizsgálati módszerek minősége
és a szisztémás review számára használható adatok alapján. A minőségi elemzés számára az alábbi közlemények
feleltek meg (bizonyos esetben egy közlemény több
kategóriában is szerepelhet).
E1 Alacsony születési testsúly (ASZT) =15
Eset-kontroll (EK) = 6
Keresztmetszeti (KM) = 4
Prospektív (COH) = 5
E2 Koraszülés (KSZ) = 18
Eset-kontroll (EK) = 7
Keresztmetszeti (KM) = 5
Prospektív (COH) = 5
E3 Alacsony testsúlyú koraszülés (ATKSZ) = 6
Eset-kontroll (EK) = 4
Keresztmetszeti (KM) =1
Prospektív (COH) = 1
A nem kizárt közleményeket a következőképpen csoportosították: E1 alacsony születési testsúly (ASZT), E2 koraszülés (KSZ), E3 alacsony testsúlyú koraszülés (ATKSZ),
E4 pre-eclamsia (PE). A kiválasztott közlemények adatait
egy ad hoc kiválasztási lapon összesítették.
A követéses és eset-kontroll vizsgálat minősítését a NOS
for Assessing the Quality of Non-randomised Studies (Wells et
al., 2011) alapján végezték el. A keresztmetszeti vizsgálatok értékelését Borgnakke et al (2013) által javasolt módszerrel végezték. Ezeket a formulákat alkalmazva mind
a vizsgálatot, mint az eredményeket minősítették. Az
eredményeket az odds ratios (OR), hazard ratios (HR) és
hazard-rate ratios (HRR), rizikóarány, az arány mértéke és
a relatív rizikó (RR) alapján értékelték. Az eredménye-

E4 Pre-eclampsia (PE) = 8
Eset-kontroll (EK) = 4
Keresztmetszeti (KM) = 1
Prospektív (COH) = 3
E1: A terhességi parodontitis és alacsony születési testsúly (ASZT) közötti kapcsolatot vizsgáló
tanulmányok
Eset-kontroll vizsgálatok
A korábbi meta-analízisben öt közlemény, összesen 1744
vizsgálati alannyal szerepelt (Moore et al., 2005; Gomes-Filho
et al., 2006; Bassani et al., 2007, Cruz et al., 2009; Vettore et al.,
2008a,b). Három vizsgálat nem talált statisztikusan szig-
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nifikáns különbséget a koraszülő anyák és a normál kontrollok között, míg Vettore et al. (2008 a,b) két vizsgálatában
kicsit mélyebb átlagos tasakmélységet mért a kontrollcsoportban, de a többi paraméterben nem volt szignifikáns
különbség. Egyetlen közleményben (Cruz et. al.) mutattak
ki terhességi parodontitisben szignifikáns rizikóemelkedést (OR = 1,74, 95%). 2012 után az eredmények hat közlemény, összesen 1974 vizsgálati alanyának értékelésből
születtek (Martinez de Tejada et al., 2012; Abati et al., 2013;
Haerian-Ardakani et al., 2013; Santa Cruz et al., 2013; Mathew
et al., 2014; Jacob & Nath, 2014; Reza Karimi et al., 2015; GomesFilho et al., 2016). Mindegyikben a teljes száj parodontális
vizsgálatát végezték el, de sajnálatos módon a parodontitis
definíciója az egyes közleményekben eltért egymástól.
Konklúzió a korábbi és újabb eredmények szintézise után
11, a világ különböző táján összesen 3718 nő bevonásával végzett eset-kontrollos vizsgálatok alapján vonható le.
Megállapítható, hogy három vizsgálat, összesen 1946 nőn
nem talált szignifikáns különbségeket, míg nyolc vizsgálat
(1722 nő) szerint a parodontitis az ASZT-nak szignifikáns
rizikófaktora. Összességében az eredmények ellentmondásosak, és a betegség definíciója, a vizsgált populáció és
a metodika vonatkozásában igen heterogének voltak. Az
összesen öt közlemény alapján (Bassani et al., 2007; Mathew
et al., 2014; Jacob & Nath, 2014: Gomes-Filho et al., 2016) elvégzett meta-analízis szerint az összesített rizikótényező igen
alacsony volt (OR = 1,03, 95%).
Keresztmetszeti vizsgálatok
A korábbi eredmények három vizsgálat elemzéséből
(Lunardelli & Peres, 2005; Toygar et al., 2007; Siqueira et al.,
2007) születtek. Kettőt Brazíliában, egyet Törökországban végeztek. Ezekből a közleményekből meta-analízist
nem végezhettek. A 2012 után született új eredmények
négy közlemény 3172 alanya adatainak elemzéséből vonhatók le (Guimaraes et al., 2012; Acharya et al., 2013, Kothiwale
et al., 2014, Muwazi et al., 2014). Kothiwale et al. (2014) 770
rutin parodontális vizsgálaton megjelent nőt értékelt.
Amennyiben a PPD > 6 mm, volt az ASZT incidenciája
szignifikánsan magasabb volt, mint az egészséges csoportban (PPD < 5 mm). Ugandában Muwazi et al. (2014)
részleges CPI vizsgálatot végzett 400 nőn, és azt találták,
hogy plakk–fogkő értékek, az ínyvérzési index (BOP) és
a 4-5mm közötti PPD nem mutatott szignifikáns összefüggést a születési testsúllyal (p > 0,05). Acharya et al.
(2013) 316 terhes nő teljeskörű parodontális vizsgálatát
végezte Indiában. A súlyos gingivitis szignifikáns korrelációban volt az ASZT incidenciájával, de a parodontitis
és az ASZT között nem találtak szignifikáns korrelációt.
A parodontitis egy Brazíliában 1686 nőn végzett vizsgálatok szerint is szignifikáns összefüggést mutatott az
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ASZT incidenciával. A hét közlemény és 8025 résztvevő
vizsgálati eredményeiből a következő vonható le: Négy
közlemény (összesen 7309 résztvevő) talált összefüggést
a terhességi parodontitis és a ASZT között. A két másik,
összesen 716 nőn végzett vizsgálat nem talált szignifikáns
összefüggést a parodontitis és az ASZT között. Figyelembe véve, hogy a negatív eredményeket adó tanulmányok esetszáma alig volt a pozitív eredményeket adóknak a 10%-a , úgy tűnik, elég bizonyíték áll rendelkezésre
ahhoz, hogy kimondhassuk: az első hipotézis megalapozott, miszerint a terhességi parodontitis az ASZT rizikófaktora. A négy közlemény eredményei alapján elvégzett
meta-analízis szerint az összesített OR: 2,36, (95%).
Prospektív (követéses) vizsgálatok
A korábbi eredmények kilenc, meglehetőses heterogén,
összességében 6324 személyt magába foglaló vizsgálati
eredmények szintéziséből születettek. A 4354 személyen
végzett öt vizsgálat nem talált pozitív korrelációt a terhességi parodontitis és az ASZT között (Marin et al., 2005;
Farrell et al., 2006; Agueda et al., 2007; Srinivas et al., 2009,
Vogt et al., 2010). Mindamellett bizonyos összefüggéseket leírtak. Marin et al. (2005) és Srinivas et al. (2009) egy
bizonyos alcsoport elemzésekor azt találták, hogy a 25
évnél idősebb nőkben szignifikáns összefüggés mutatkozott. Agueda et al (2007) az ASZT csoportban magasabb parodontitis prevalenciát talált, de a multivariancia
regressziós analízis nem mutatott szignifikáns különbségeket. Vogt et al (2010) statisztikusan szignifikáns összefüggést csak multivariancia analízissel mutatott ki a
parodontitis és ASZT között (RR = 2,93, 95%).
Négy vizsgálat (1970 résztvevővel) mutatott ki statisztikusan szignifikáns asszociációt terhességi parodontitis
és ASZT között. Al-Habashneh et al. (2013) statisztikailag szignifikáns összefüggést talált csak a CAL és ASZT
incidencia között. Más progresszív vizsgálatok azonban
pozitív korrelációt találtak. Saddki et al., 2008; Rakoto-Alson
et al., 2010; Boggess et al., 2013) (RR = 2,3, 95% CI: 1,1, 4.5),
Saddki et al. (2008) korrigált OR = 3,84, 95%, volt.
Meta-analízis a terhességi parodontitisben szignifikáns
fokozott rizikófaktort összesített (RR = 1,75–95%).
A folyamatos adatelemzés azonban egymásnak ellentmondó eredményeket mutatott ki, mivel az átlagos tasakmélység nem mutatott szignifikáns eltérést a normál és
az ASZT csoportban. Azonban a CAL értékek alapján
az átlagosan 1,12 mm különbség mutatkozott a két csoport között.
Az új bizonyítékok öt közlemény elemzéséből születtek, amelyek összesen 1747 személy adatit foglalják össze
(Kumar et al., 2013, Santa Cruz et al., 2013, Wang et al., 2013;
Kothiwale et al., 2014; Tellapragada et al., 2016; Lohana et al.,
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2017). Ebből hármat Indiában, egyet Tajvanon és egyet
Spanyolországban közöltek. A Santa Cruz (2013) közleményét leszámítva, mindegyik közlemény statisztikailag szignifikáns összefüggést mutatott ki a terhességi parodontális
státus és az ASZT között, annak ellenére, hogy a különböző vizsgálatok nagyon eltérő módszereket és paramétereket használtak. Lohana et al. (2017) által 300 terhes nő
bevonásával végzett követéses vizsgálata (gesztációs életkor 20–24. hét), a betegséget súlyosság alapján csoportosította, és statisztikailag szignifikáns összefüggést mutatott
ki a parodontitis súlyossága és az ASZT incidencia között.
Tellapragada et al. (2016), 790 nőn végzett követéses vizsgálatban (gesztációs életkor, 8–24. hét) statisztikailag szignifikáns összefüggést talált az egészséges és fogágybeteg
populáció között az ASZT incidenciájában (p < 0,001).
Kumar et al. (2013) 340 20–35 év közötti primigravida
nőt választott be a terhesség 14–20 hetében. Teljeskörű
parodontális vizsgálat után szignifikáns összefüggést talált
a parodontitisben szenvedő csoport ASZT incidenciájában
(OR = 2,72, 95%). Kothiwale et al. (2014) 770 terhes nőn
folytatott parodontális vizsgálatot. Amennyiben a PPD >
6 mm volt, az ASZT prevalencia szignifikánsan magasabb
volt, mint az egészséges kontrollokban. Wang et al. (2013)
Tajvanon teljeskörű parodontális vizsgálatot folytatott 211
terhes nőn a 26 gesztációs hét előtt és szülés után. Szignifikáns összefüggést észleltek a terhességi parodontitis és
az ASZT incidenca között. Az egészséges csoportban az
ASZT incidencia 7,3% (6/82), a parodontitises csoportban
14,5% (9/62) volt. A különbségek statisztikailag szignifikánsak voltak (p = 0,005).
A következtetések összesen 14 cikk 8071 személyén
végzett vizsgálatai alapján vonhatók le: 3066 egyénen
végzett hét tanulmány mutatott ki statisztikailag szignifikáns korrelációt a terhes nő parodontális státusa és az
ASZT incidencia között. Még egy közlemény talált pozitív összefüggést a CAL és ASZT között. Ezzel szemben hat közlemény (5005 résztvevő) nem számolt be
szignifikáns összefüggésekről. Azonban még két közlemény (Marin et al., 2005; Srinivas et al., 2009) mutatott
ki szignifikáns összefüggést a 25 évnél idősebb korosztályban. Meta-analízist összesen 7 vizsgálat eredményeiből végezték el (összesített RR = 2,31, 95%). Az eredmények azonban igen heterogének voltak és nem voltak
statisztikailag szignifikánsak (p = 0,21).
E2: A terhességi parodontitis és koraszülés (KSZ)
kapcsolatának vizsgálata
Eset-kontroll vizsgálatok
A korábbi összefoglaló értékelés 19 közlemény összesen
9528 vizsgálati alanya eredményeinek összesítéséből született meg. Ebből 8 vizsgálat nem mutatott ki statisztikusan

szignifikáns különbséget a koraszülő és kontrollcsoportok között (Moore et al., 2005; Lunardelli & Peres, 2005; Wood
et al., 2006; Vettore et al., 2008a, 2008b; Heimonen et al., 2009;
Nabet et al., 2010; Iwanaga et al., 2011). Ezzel szemben 11
közleményben számoltak be szignifikáns különbségekről a két csoport között (López et al., 2002; Jarjoura et al.,
2005; Bosnjak et al., 2006; Radnai et al., 2006; Le et al., 2007;
Santos-Pereira et al., 2007; Toygar et al., 2007; Siqueira et al.,
2007; Guimarães et al., 2010; Giannella et al., 2011; Piscoya et
al., 2012). Tizenegy közlemény (összesen 7575 résztvevő
– 2721 eset és 4854 kontroll), amely pozitív összefüggést
mutatott ki, vett részt a meta-analízisben. Ennek eredménye: OR = 2,47, 95% volt (Jarjoura et al., 2005; Lunardelli
Peres, 2005; Radnai et al., 2006; Le et al., 2007; Santos-Pereira
et al., 2007; Siqueira et al., 2007; Guimarães et al., 2010; Nabet
et al., 2010; Giannella et al., 2011; Iwanaga et al., 2011). Ezek a
vizsgálatok azonban meglehetősen heterogének voltak, és
a különbségek klinikailag sem voltak jelentősek.
Az új bizonyítékok hét publikáció és összesen 2070 részvevő adatiból születtek (Martínez de Tejada et al., 2012; Abati
et al., 2013; Ye et al., 2013; Pattanashetti et al., 2013; Macedo et
al.,2014; Bulut et al., 2014; Jain et al., 2016) Egy közlemény
kivételével – Jain et al. (2016) – a többi mind teljes száj
parodontális vizsgálatot végzett, azonban a parodontitis
definíciójában még mindig jelentős különbségek voltak.
Öt vizsgálat (összes 1345 alany) Olaszországból (Abati et
al., 2013), India (Pattanashetti et al., 2013; Jain et al., 2016),
Japan (Ye et al., 2013), Törökország (Bulut et al., 2014) nem
talált statisztikailag szignifikáns különbségeket az eset és
a kontrollcsoport között. A fennmaradó két vizsgálat statisztikailag szignifikáns különbséget mutatott ki az eset és
kontrollcsoportok között (Macedo et al., 2014, Martínez de
Tejada et al., 2012). Egyedül a Macedo et al. (2014) által végzett vizsgálat, amely új eredménynek számít, talált pozitív korrelációt a terhességi parodontitis és a KSZ között.
A szerzők cikkeikben két különböző betegségkritériumot használtak 1. parodontitis: négynél több fog mellett
a PPD ≥ 4 mm és CAL ≥ 3 mm, illetve 2. egy vagy több
fog mellett a PPD és CAL ≥ 4 mm. Az első definíció
szerint a parodontitis nem mutatott pozitív korrelációt a
KSZ incidenciával (OR = 1,62;95%); azonban a második
definíció alapján szignifikáns összefüggést mutattak ki
(OR = 1,98, 95%). Martínez et al. (2012) szignifikáns korrelációt találtak a parodontális státus és a KSZ incidenciája
között (korrigált OR = 2,38, 95% ).
A végső következtetések 25 közlemény alapján vonhatók le. Ezek közül 13 (összesen 3320 résztvevő) nem
talált semmilyen releváns különbséget az eset- és kontrollcsoport között. Ezzel szemben 11 vizsgálat (8298
résztvevő) szignifikáns összefüggést mutatott ki a terhességi parodontitis és a KSZ között. Meta-analízist
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10 közlemény alapján elvégezve, az összesített OR:
1,38, 95% volt. Az eredmények statisztikailag szignifikánsak (p < 0,01) és homogének voltak.
Keresztmetszeti vizsgálatok
Ide és Papapanou (2013) review közleményében nem szerepelt egyetlen keresztmetszeti vizsgálat sem. Az új evidenciák összesen öt, az utóbbi időben megjelent közleményből szűrhetők le (Acharya et al., 2013, Kothiwale et al.,
2014, Muwazi et al., 2014; Perunovic et al., 2016; MartínezMartínez et al. 2016). Két közleményben (Acharya et al.,
2012; Perunovic et al., 2016), pontosan nem definiálták a
parodontitist, egy CPITN indexet használt, és a maradék többi öt különböző betegségdefiníciókat határozott
meg (Armitage, 1999; Jeffcoat et al., 2001; Radnai et al., 2004;
Bassani et al., 2007; Macedo et al., 2014). Négy közleményben nem mutattak ki statisztikailag szignifikáns különbséget a terhességi parodontitis és a KSZ incidencia között
(Acharya et al., 2013, Muwazi et al., 2014, Martínez-Martínez
et al., 2016). Csak egy vizsgálat mutatott ki szignifikáns
korrelációt a terhességi parodontitis és a KSZ között.
Egyedül Perunovic et al. (2016) Szerbiában, 120 terhes nőn
folytatott vizsgálatában talált szignifikáns különbséget.
A parodontitis-prevalencia az időben szülő nők között
14,3%, míg a koraszülők között 65,3% volt.
Prospektív (követéses) vizsgálatok
A korábbi következtetések hét, összesen 7648 nőn végzett követéses vizsgálat alapján születettek (Offenbacher
et al., 2006; Agueda et al., 2008; Rakoto-Alson et al., 2010;
Vogt et al., 2010; Moore et al., 2004; Srinivas et al., 2009; Al
Habashneh et al., 2012). Ezek közül négy talált szignifikáns különbséget a KSZ és kontrollcsoportok között
(Offenbacher et al., 2006; Agueda et al., 2008; Rakoto-Alson
et al., 2010; Vogt et al., 2010).
A legújabb bizonyítékok hat, összesen 4905 vizsgálati
alany bevonásával végzett vizsgálatokból közölt közleményből vonhatók le (Kumar et al., 2013; Wang et al., 2013;
Santa Cruz et al., 2013; Kothiwale et al., 2014; Tellapragada et al.,
2016; Hassan et al., 2016; Lohana et al., 2017). A parodontitis
definíciója a vizsgálatokban eltérő volt, és egyikben nem
végeztek teljes száj vizsgálatot (Tellapragada et al., 2016).
Két közleményben nem találtak szignifikáns összefüggést a KSZ és a terhességi parodontitis között (Santa
Cruz et al., 2013, Wang et al., 2014). Santa Cruz et al. (2013)
a 26. terhességi hét előtt 170 nőt a parodontális státusok
alapján két csoportba sorolta: parodontálisan egészséges
(116) és fogágybeteg (54). Az eredmények nem mutattak szignifikáns összefüggést a terhességi parodontitis
és a KSZ között, azonban az Eikenella corrodens jelenléte
szignifikáns összefüggést mutatott a KSZ incidenciával.

Kothiwale et al. (2014) 770 18–35 év közötti indiai nőt vizsgált. A parodontitist a WHO definíciója szerint határozta meg. Az eredmények azt mutatták, hogy bár a
parodontális státus súlyosságával párhuzamosan a KSZ
incidencia is emelkedett, azonban a különbségek nem
voltak statisztikailag szignifikánsak (p = 0,051). Wang et
al (2014) egy terhesség 26. hete előtt vizsgált 211 nő esetében (22 KSZ és 189 normál időben szülő) nem talált
szignifikáns különbséget a két csoport között.
Ugyanakkor négy közlemény mutatott ki bizonyos mértékű különbségeket a csoportok között. Kumar et al. (2014)
340 18–35 év közötti primigravida nőt válogatott be a
14–20 magzati hétben. A parodontitis szignifikáns összefüggésben volt a KSZ incidenciájával (OR = 2,72, 95%).
Hassan et al. (2016) 94 szaúd-arábiai nőn végzett vizsgálatában (22 KSZ és 72 normál időben szülő) parodontális státust a második trimeszter során értékelte. Az eredmények
azt mutatták, hogy azokban, akik végül koraszülők lettek, sokkal súlyosabb volt a parodontális érintettség, mint
a normál időben szülök között (p < 0,0001). Tellapragada
et al. (2016) 726 18–35 év közötti terhes nőt vizsgált a
8–24 gesztációs hét között. A parodontális státust a CPI
Index alapján definiálták. A szerzők szerint statisztikailag szignifikáns összefüggés volt (OR = 2,39, 95%) (p =
0,02) a KSZ és a parodontitis között. Lohana et al. (2017)
300 Indiai nőt vizsgált a 20–24 gesztációs héten (248 normál és 51 KSZ). A szerzők enyhe parodontitisnek definiálták azt az esetet, amennyiben a CAL 1-2 mm, közepesen súlyosnak, amennyiben a CAL 3-4 mm és súlyosnak
amennyiben a CAL > 5 mm volt. Az eredmények szignifikáns korrelációt mutattak a parodontális státus és a születés időpontja között (p < 0,001).
A végső következtetések 21 publikáció alapján szűrhetők
el. Ezek közül 13 közlemény (összesen 6722 résztvevő)
nem talált semmilyen releváns különbséget a két csoport
között, ezzel szemben nyolc vizsgálat (4307 résztvevővel) mutatta ki, hogy a parodontális állapot szignifikáns
hatással van a KSZ-re. Meta-analízist összesen három
közlemény eredményeiből végezhettek el (az összevont
korrigált RR = 1,93, 95%). Az eredmények statisztikailag szignifikáns eltérést mutattak (p < 0,01).
E3: A terhességi parodontitis és alacsony testsúlyú koraszülés kapcsolatának vizsgálata (ATKSZ)
Eset-kontroll vizsgálatok
A korábbi összefoglaló közlemény kilenc, összesen 6442
résztvevőn végzett eset-kontroll vizsgálatok eredményét
összesítette. Három (Offenbacher et al., 1996; Gomes-Filho et
al., 2007; Toygar et al., 2007) talált szignifikáns összefüggést a parodontitis és az ATKSZ között, az OR 2,1 és 7,5
között mozgott. Khader et al. (2009) 586 nem dohányzó
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postpartum nő vizsgálatában szignifikáns összefüggést
talált a parodontitis és az ATKSZ között. Minden
egyes milliméter PPD emelkedés lineáris összefüggésben volt az ATKSZ incidencia alakulásával (OR = 2,04,
95%). Ezzel szemben abból az öt vizsgálatból, amely a
parodontitist lineáris változóként vizsgálta, négyben
nem találtak szignifikáns különbséget (Davenport et al.,
2002; Buduneli et al., 2005; Noack et al., 2005; Vettore et al.,
2008b). Az elvégzett meta-analízis alapján parodontitises
anyákban az OR érték (OR = 2,06, 95%)volt. Azonban
amidőn a parodontitist mint folyamatos változót értékelték, nem mutattak ki szignifikáns korrelációt sem a CAL
sem a BOP értékekre nézve.
Az új bizonyítékok négy eset-kontroll vizsgálatból (588
résztvevő) vonhatók le (Mesa et al., 2013, 2016; Blanc et al.,
2015; Kayar et al., 2015). Ebből három vizsgálatot Spanyolországban (Blanc et al., 2015; Mesa et al., 2013 és 2016)
végeztek. Bár mindegyikben azonos parodontitis definíciót alkalmaztak (több mint négy fog mellett egy vagy
több felszínen PPD ≥ 4 mm and CAL ≥ 3 mm), eredményeik mégsem voltak egységesek. Blanc et al. (2015)
és Mesa et al. (2016) nem talált statisztikailag szignifikáns korrelációt. Mesa et al. (2013) azonban, szignifikánsan rosszabb parodontális státust regisztrált az ATKSZ
csoportban (p < 0,01). Egy 156 nőn, közvetlenül a szü-
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lés után elvégzett vizsgálat szerint (Kayar et al., 2015) a
koraszülőkben a kontrollcsoporthoz viszonyítva szintén
szignifikánsan magasabb volt az átlagos PPD és CAL
(p < 0,05) érték. Különösen a CAL értékek fokozták a
ATKSZ rizikóját (OR = 1,39, 95%).
Az összesen 13 közlemény eredményeit értékelve megállapítható, hogy hat (összesen 4988 résztvevővel) talált
statisztikailag szignifikáns összefüggést a fogágybetegség
és az ATKSZ incidenciája között. Ugyanakkor hét tanulmány (2042 résztvevővel) nem talált szignifikáns különbségeket a koraszülő és kontrollcsoport parodontális státusában. Meta-analízist a korrigált adatok hiányában
nem lehetett elvégezni.
Keresztmetszeti vizsgálatok
Az Ide és Papapanou (2013) közleményében nem szerepelt
keresztmetszeti tanulmány. Ezt követően ebben a csoportban csak egy közlemény felelt meg a beválogatási
kritériumoknak (Acharya et al., 2013). Ebben 316 indiai
várandós nő teljes száj parodontális vizsgálatát végezték el, minden fog hat felszínén. A korrigált rizikótényező (OR) (edukáció, életkor, szociális-gazdasági helyzet) szignifikáns volt, mind a PPD > 4 mm mélyebb
tasak (OR = 1,7, 95%) és a súlyos CAL esetében (OR
= 1,1, 95%).
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Követéses vizsgálatok
A korábbi bizonyítékok 1346 résztvevőn végzett két vizsgálatból születtek (Agueda et al., 2007; Ercan et al., 2013).
A meta-analízis rámutatott arra, hogy az ATKSZ csoportban a PPD szignifikánsan magasabb volt, azonban
a CAL értékekben nem volt különbség. Az eredmények
nagyon heterogének voltak. 2012 után ebben a kategóriában csak egy vizsgálat született (Tellapragada et al., 2016).
Indiában 726, a 8-24. gesztációs hét között lévő várandós
anyán végeztek részleges parodontális vizsgálatot. Ebben
a populációban statisztikailag szignifikáns összefüggést
mutattak ki a nők parodontális státusa és az ATKSZ
incidenciája között (p = 0,001).
A végső következtetések a korábbi és jelen irodalmi
adatok szerint azt mutatják, hogy az ATKSZ anyáknak a parodontális státusa a kontrollcsoporthoz viszonyítva átlagosan rosszabb. Azonban csak Tellapragada et
al. (2016) vizsgálata mutatott ki szignifikáns különbségeket. Meta-analízist nem lehetett végezni.
E4: A terhességi parodontitis és pre-eclampsia
(PE) közötti kapcsolatot vizsgáló tanulmányok
Eset-kontroll vizsgálatok
A 2013-as megállapítások összesen 3406 nőn végzett hét
vizsgálat alapján születtek (Canakci et al., 2004; Contreras et
al., 2006; Cota et al., 2006; Siqueira et al., 2008; Nabet et al.,
2010; Taghzouti et al., 2011; Khader et al., 2006). Ezek közül
öt (Canakci et al., 2004; Contreras et al., 2006; Siqueira et al.,
2008; Nabet et al., 2010; Taghzouti et al., 2012) statisztikailag szignifikáns különbséget talált az eset és a kontrollcsoportok között (összevont OR: 1,61, 95%).
Az új megállapítások összesen 1554 nő adataiból született négy publikáció alapján vonhatók le (Abati et al., 2013;
Moura da Silva et al., 2012; Chaparro et al., 2013; Pattanashetti
et al., 2013). Az eredmények és megállapítások eltérőek
voltak. Az összesített 11 vizsgálatból négy (összesen
1462 vizsgált személy) nem talált szignifikáns különbséget az eset- és a kontrollcsoportok között, azonban a
maradék hét vizsgálat (3497 nő) a parodontitis és PE
között szignifikáns kapcsolatot talált. A hat közlemény
meta-analízise alapján az összevont rizikófaktor relatíve
magas (OR = 2,85, 95%) volt.
Keresztmetszeti vizsgálatok
A 2013-ban publikált Ide és Papapanou szisztematikus
review közleményében nem talált egyetlen keresztmetszeti vizsgálatot sem. 2013 után (Hirano et al., 2012) egy
közleményben 109 normál és 18 pre-eclampsiás nő vizsgálata alapján nem találtak szignifikáns összefüggést a
parodontális státus és PE incidenciája között.

Követéses vizsgálatok
2013 előtt három, összesen 850 nő bevonásával végzett
közlemény (Riche et al., 2002; Boggess et al., 2003; Horton et
al., 2010) statisztikailag szignifikáns összefüggést mutatott ki a súlyos parodontitis és a PE között (OR = 2,4,
95%). 2013 után összesen 1127 nő bevonásával végzett
vizsgálatokból három közlemény jelent meg (Kumar et al.,
2013, 2014; Ha et al. 2014). Kumar et al. (2013) 340 indiai
nő vizsgálta alapján igen magas (OR = 5,160, 95%) mutatott ki, míg ugyanezen szerző 2014-es vizsgálata szerint
pre-eclampsiára nézve az OR csak 2,66 volt. Szintén
szignifikáns összefüggést mutatott ki Ha et al (2014), ahol
a korrigált OR = 5,56 volt.
Végső következtetések: A korábbi és újabb vizsgálatok
eredményeit összegezve megállapítható, hogy a legtöbb vizsgálat statisztikailag szignifikáns összefüggést
talált a pre-eclampsia és a parodontitis között

Megbeszélés
A 2013 után született közlemények bizonyító értékű
eredményeit összefoglalva megállapítható, hogy hasonlóan az Ide és Papapanou 2013-as megállapításához, a
vizsgálatok nagyon heterogének voltak, és megbízható következtetések csak nagy elővigyázattal vonhatók le.
Az alacsony születési testsúllyal kapcsolatos eredmények azt sugallják, hogy bizonyos összefüggés lehet
a parodontitis és az ASZT között. A követéses vizsgálatok szerint a rizikótényező magas, és az eset-kontroll
és keresztmetszeti vizsgálatok is megerősítették ezt, bár
ezek a vizsgálatok mind módszereikben, mind a vizsgált
populációt tekintve nagyon heterogének voltak.
A koraszülés (KSZ) vonatkozásában megállapítható,
hogy a súlyos parodontitisben szenvedő anyák körében
a koraszülés gyakoribb volt. A parodontitis és terhességi komplikációk kapcsolatát vizsgáló közlemények is
összefüggést mutattak ki, azonban a bizonyítékok erejét csökkenti a vizsgálatok nagyfokú heterogenitása.
Hozzávetőlegesen legalább annyi közlemény mutatott
ki pozitív korrelációt az anya parodontális státusa és
a koraszülés között, mint ahányan negatív eredményt
találtak. Ma úgy tűnik, hogy a releváns közleményekben
közölt eredmények szerint a legszorosabb korreláció a
pre-eclampsia és a parodontitis között áll fenn. További
jól kontrollált vizsgálatokra van szükség ahhoz, hogy az
összefüggésekről és azok természetéről megbízható és
egyértelmű képet kapjunk.
A közleményt fordította és mag yarra adaptálta:
Dr. Gera István, eg yetemi tanár
Semmelweis Eg yetem, Parodontológiai Klinika
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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.

Ideiglenes fogpótlások szerepe
a komplex ortodonciai és
parodontális kezelésben
A rutin korona- és hídpótlások készítésénél az ideiglenes restaurátumok fő
célja a végleges fogpótlás átadása előtti néhány hétben a fogak védelme,
az okklúzió fenntartása, az interproximális érintkezések megtartása és
az íny egészségének fenntartása megfelelő illeszkedéssel és marginális
kontúr kialakításával (Amsterdam és Fox 1959, Yuodelis és Faucher 1980).
Ezen célok érdekében számos technikát és anyagot alkalmaznak sikerrel
a mindennapi gyakorlatban. A komplex esetekben nagyon eltérő lehet az
ideiglenes fogpótlások szerepe. Mindegyik ideiglenesnek meg kell felelnie
a fent felsorolt kritériumoknak, de összetett esetekben a kezelési folyamat
kritikus elemévé válik, és akár több hónapig, vagy – egyes esetekben –
évekig is funkcionálnia kell a szájban (Chiche 1994, Amet and Phinney
1995, Christensen 1996, Donovan and Cho 1999). Ezenkívül az elkészítés
technikája, valamint a választott anyagok különbözhetnek a hosszú távú
élettartam és az esztétikai elvárások tekintetében. A leggyakoribb esetek,
amelyekben hosszú távú ideiglenes fogpótlásokat készítünk: az ortodonciai
kezelést és/vagy parodontális műtéteket megelőző, extrakcióval járó
kezelések vagy implantátumon rögzülő fogpótlások.

Általános szabály, hogy mindig biztonságosabb és
könnyebb ideiglenes fogpótlást készíteni a parodontális
műtétet követő gyógyulás után és az ortodonciai kezelés végén, de bizonyos esetekben az ideiglenes készítésének meg kell előznie a beavatkozást. Nyilvánvaló
példa a régi koronák mellett fellépő secunder caries,

ami a meglévő koronák eltávolítása nélkül nem lenne
elérhető. Ezekben az esetekben helyénvaló levágni a
koronát, a carieses léziókat eltávolítani, és hosszú távú
ideiglenes pótlással ellátni a fogat. Ezután következhet a parodontális vagy az ortodonciai kezelés, a végleges fogpótlás elkészítése előtt. Ezáltal biztosítjuk a
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jobb végeredményt, azzal szemben, mint ha a végleges
pótlás elkészítése után történne a fogszabályozás vagy
a parodontológiai beavatkozás. Ha azonban a fog letörik, és a fog koronája nem biztosít elegendő retenciót,
akkor általában jobb amalgámmal vagy kompozittal történő felépítést végezni, befejezni az ortodonciai
vagy parodontális kezelést, és ezt követően elkészíteni
a végleges fogpótlást.
Az ortodonciai vagy parodontális beavatkozásokat megelőző ideiglenes-készítés leggyakoribb oka, hogy a fogaknak nincs koronai része, ezáltal problémák adódnak a
fog formáját illetően (Kokich 2001, Vanarsdall 1989,
Kokich and Spear 1997). Ezek lehetnek fogfejlődési
rendellenességek (például csapfogak), funkcionális jellegű eltérések (például súlyos kopás) vagy olyan egyéb
fejlődési rendellenesség eredménye, amely az összes
fogat érinti (például amelogenesis imperfecta). Ha fogszabályozást vagy parodontális műtétet tervezünk, és a
fogforma nem megfelelő, előnyös lehet annak javítása
a beavatkozások előtt.

A gyerekek kezelésének szempontjai
A gyermekek ortodonciai kezelésében, a leggyakoribb
fogazati rendellenességek általában fejlődési eredetűek
(Kotsomitis and Freer 1997, Tahmassebi et al 2003).
A fogorvos általában felismeri, hogy fogszabályozásra
van szüksége a páciensnek, és átirányítja ortodontus
kollégához. A fogszabályozó általában bracketeket helyez
fel a páciens fogaira, és szabályozza a páciens előnytelen alakú fogait, előre nem meghatározott pozícióba.
Az általános fogorvos ezután „megörökli” a pácienst

1. ábra: A fogszabályozás előtti fogfelállítás és a diagnosztikus felviaszolás súlyosan kopott elülső fogaknál

a kevésbé ideális eredménnyel. Általános szabály, ha
előnytelen alakú fog van a páciens szájában – teljesen
mindegy, hogy egy fogra, vagy egy egész fogívre korlátozódik a rendellenesség –, elvárt, hogy az ortodonciai kezelés megkezdése előtt korrigáljuk a fogak
alakját, direkt bondozásos technikával, vagy ideiglenes koronákkal.
Ezeknek a pácienseknek a kezelésében az ideális sorrend a következő:
1. Készítsük el a mintát.
2. Vágjuk ki a fogakat a mintából, hogy a fogszabályozási terv szerint át lehessen azokat helyezni.
3. Ha az áthelyezendő fogak valamelyike előnytelen
formát mutat, diagnosztikus felviaszolást végzünk
a kívánt eredmény elérése céljából.
4. Helyezzük vissza a korrigált és a nem korrigált fogakat az ortodonciai mintába (1. ábra).
Ezáltal mind az ortodontus, mind az általános fogorvos
rendelkezik egy olyan mintával, ami útmutatást nyújt
számukra. Megvizsgálhatják, hogy van-e elegendő hely
a fogformák korrigálására. Ha van, akkor szinte mindig
könnyebb a fogformát kijavítani a bracketek felhelyezése
előtt. Ha nincs elegendő hely, akkor a bracketek felhelyezésével kell kezdeni a kezelést, ezáltal a fogak mozgatásával helyet biztosítani a kívánt fogforma kialakítására. Amint kialakítjuk a tervezett helyet, a bracketek
eltávolíthatók azokról a fogakról, amelyeknek a formáját
szeretnénk megváltoztatni, ezt a javítást a fogorvos ideiglenessel elvégzi.
Az ortodonciai fogfelállítást és diagnosztikus felviaszolást az egyes fogak előnyös alakjának meghatározására használják. Miután a fog alakját korrigálták, a
páciens visszatér a fogszabályozó kollégához, aki kicseréli a bracketeket és az íveket. Az ortodonciai kezelés ezáltal a kívánt helyzetbe tudja mozgatni a fogakat,
mert a forma már ki van alakítva. Nem kell megkísérelni az előnytelen alakú fogak helyben tartását, hanem
az összes fogat interproximális érintkezésig mozgatjuk, a megfelelő foghosszúságot kialakítjuk, ezáltal az
incizális élek szintje előnyös pozícióba kerül, és sokkal
kiszámíthatóbb lesz a kezelés.
Ugyanez a koncepció alkalmazható a csírahiányos
esetekre is (Kokich 2001) (például egyoldali kismetsző apláziával és ellenoldali csapfoggal). Gyakran az
ortodontus megpróbálja megnyitni a helyet a csapfog
helyreállításához és a hiányzó kismetsző pótlásához.
Azonban nagyon nehéz egyenlően létrehozni és fenntartani a helyet a fogmozgatás során. Sokkal könnyebb
egy előzetes ortodonciai fogfelállítást készíteni, és felviaszolni a csapfogat, ezzel elérni a kívánt fog nagyságát, majd megfelelő átalakítások után elhelyezni a

A szék mellett

Magyar Fogorvos 2018/4

185

4. ábra: A bracketeket eltávolítják, majd a fogakat felépítik a
2. ábra: A páciens fogazata a kopásokkal – emiatt kiemelkedtek a

kívánt hosszúságra

fogak az alveolusból

5. ábra: A bracketek visszahelyezése után befejezték az ortodon3. ábra: A fogszabályozó orvos intrudálja a metszőket, ezáltal

ciai kezelést, a fogakat ideális esztétikai és funkcionális pozícióba

helyet teremt a felépítésnek a kívánt foghossz elérése érdekében

szabályozva

fogat az ellenoldalra, a hiányzó kismetsző helyére. Az
ortodontusnak „túl kell nyitni” a helyet, majd eltávolítani a bracketet a csapfogról, és átküldeni a pácienst
az általános fogorvoshoz, hogy a korrekciót hajtsa
végre. A páciens ezután visszatér a fogszabályozóhoz, aki visszahelyezi a bracketet az immáron helyesen kialakított oldalsó metszőfogra, ami a diagnosztikus viaszmintázaton is szerepelt, majd zárja a réseket,
ezáltal a fog eléri az ideális pozíciót.

A felnőttek kezelésének szempontjai
A felnőtt páciensek ortodonciai kezelésében gyakori
probléma a fogkopás (Kokich and Spear 1997). Csakúgy, mint az előnytelen alakú fogak esetében, itt is könynyebb az ortodonciai kezelés befejezése előtt korrigálni
a fogformát. Gyakran, ha ez nem valósul meg, a fogszabályozás során a kopott fogak incizális éleit hozzák egy
szintbe, és a páciensre bízzák a választást az opcionális
koronahosszabbítás vagy az elért eredmény elfogadása
között. Célszerűbb a kopott fogak hosszának ortodonciai kezelés előtti vagy közbeni ideiglenes fogpótlás-

sal történő helyreállítása. Ez helyesen beállított fogívet
eredményez, amelyben a fogak elhelyezkedése és mérete
is megfelelő.
A kiindulási pont ismét egy előzetesen kialakított minta,
egy ortodonciai fogfelállítás és egy diagnosztikus viaszmintázat. A kopott fogakat levágják a mintáról, és felviaszolják a helyes hosszúságukat. Ezután visszahelyezik
a mintára, ez iránymutatásként fog szolgálni a továbbiakban. Annak eldöntése, hogy az ortodonciai kezelés előtt vagy alatt hosszabbítjuk meg a fogakat, annak
függvénye, hogy van-e elegendő hely a kezelés előtt. Ha
igen, akkor ideiglenesen helyreállítható a fogak hossza
az ortodonciai kezelés megkezdése előtt. Ha nem, akkor
ortodonciai úton először helyet kell teremteni, majd eltávolítani a bracketeket a kopott fogakról, és átküldeni a
pácienst az általános fogorvoshoz, hogy ideiglenesen
állítsa helyre a fogak hosszúságát. A bracketek visszahelyezése után befejezik az ortodonciai kezelést. A fogak
korrekciója előtt gyakran helyet kell teremteni, ha az
erősen kopott vagy az alveolusból kiemelkedett fogak
intrudálását végzik (2–5. ábra).
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6. ábra: A páciens elülső fogainak nagymértékű kopása és kiemel-

9. ábra: 10 héttel a műtét után az íny szintje. A preparáció és az

kedett fogai. A felső metszőfogakat 3 mm-rel kel meghosszabbítani

ideiglenesek kiterjesztették az íny kialakított szintjéhez

a kívánt esztétika elérése érdekében

7. ábra: A páciens teljes fogívén ideigleneseket kapott a kívánt éli

10. ábra: A végleges fogpótlás demonstrálja a koronahosszabbí-

helyzet meghatározása céljából, a műtét előtt

tásból és a restaurátumok gingivalis meghosszabbításából adódó
esztétikai és funkcionális változásokat

8. ábra: Koronahosszabbító műtét, az ideiglenes fogpótlások éli
vonalát használva a csont- és íny szintjeinek meghatározására

Egyik ok az ideiglenes pótlás készítésére a parodontológiai műtéteket megelőzően, amikor az incizális éleket
kell kialakítani a műtét előtt, vagy ha csontot szeretnénk
pótolni implantáció céljából, és a páciensnek hídja van
a fogatlan gerinc területén. Ha esztétikai okokból koronahosszabbítást terveznek, kritikus fontosságú, hogy a

műtétet megelőzően azonosítsák az incizális éli helyzetet
(Spear 1991). Ez azért fontos, mert végső soron a műtét
célja a szövetek pozícionálása, ezáltal megfelelő fogméret
létrehozása a korrekt incizális élek kialakítása érdekében
(Rufenache 1990, Chiche and Pinault 1994).
Számos módszer létezik a helyes incizális éli helyzet
műtét előtti meghatározására, a meglévő fogak kontúrjának megváltoztatásával vagy felépítésével, a fogak
preparációjával és ideiglenes készítésével (Spear 1999).
A páciensnek, akinél szükséges a fogak preparációja, az
ideiglenes készítése az egyetlen, amely által vizsgálhatjuk az incizális éli vonal helyes kialakítását, mivel az éli
helyzet megváltoztatásának funkcionális aggályai miatt
az egyszerű overlay típusú ideiglenesek készítése kockázatos. Sokkal kiszámíthatóbb a fogak ideiglenes meghosszabbítása annak érdekében, hogy értékelni lehessen az új incizális éli helyzet esztétikai és funkcionális
sikerét a korona végleges meghosszabbítása előtt. Ha a
fogak alkalmasak arra, hogy az incizális éli helyzet megváltoztatására direkt felépítést használjanak, akkor ez a
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legmegfelelőbb az ideiglenes pótlás készítéséhez. Azonban ha a fogak súlyosan kopottak, és a direkt felépítés
nem reális terv, akkor elő kell készíteni őket és ideigleneseket készíteni ahhoz, hogy értékelni tudjuk a kívánt
eredményt. Amint világossá válik, hogy az új incizális
helyzet mind esztétikai, mind funkcionális szempont-
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ból megfelelő, a parodontális műtét elvégezhető az íny
szintjének korrigálására, ebből adódóan, a korona hoszszának kialakítására (6–10. ábra).
A műtét előtti ideiglenes-készítés másik indikációja, amikor fix fogpótlása van a páciensnek, és csontpótlás szükséges, vagy implantálni szeretnénk. Ezekben az esetek-

14. ábra: 1,5 mm-es mélyhúzott fólia készül a diagnosztikus mintára, amit szájba próbálnak

11–12. ábra: A fogszabályozás során szükség van az alsó metsző-

15. ábra: A fogakat savval előkezelték, adhezívet helyeztek rájuk,

fogak intrudálására, hogy helyet teremtsenek a felépítés számára

majd a sínt ráhelyezték a fogakra, kompozittal töltve

13. ábra: Az alsó metszők bracketjeit eltávolítják, és direkt módon

16. ábra: A finírozást és polírozást követő kép, a fogakra visszake-

felépítik azokat

rülhetnek a bracketek
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ben a meglévő fix restaurátumot el kell távolítani, és
ideiglenest kell készíteni. Az egyetlen különbség ez, és
bármely más megoldás között az időtartam, amíg funkcionálnia kell, és ha adott hosszúságú és többpilléres az
ideiglenes, akkor annak megerősítésére van szükség.

Ideiglenes pótlás készítésére használt
anyagok és technikák
Amikor a páciensnek ideiglenes fogpótlást tervezünk
az ortodonciai kezelés alatt, vagy a parodontális műtét
előtt, el kell döntenünk, hogy milyen módon történjen
annak elkészítése. Erre számos lehetőségünk van, és a
döntésünk attól függ, hogy mennyire hosszú távra tervezzük az ideiglenest, és mi a definitív helyreállító terv
(például héjak vagy borítókoronák). Rendszerint, ha a
fogat kompozittal vagy héjakkal szeretnénk helyreállítani, előnyben részesíthető a direkt bondozási technikát alkalmazó ideiglenes-készítés. Adott esetekben
a páciens fogszabályozáson és parodontális műtéten
esik át, és valószínű, hogy mindegyik beavatkozás után
módosításokat igényel a restauráció. Ezért olyan tech-

nikát kell alkalmazni, amellyel a kívánt fogformát elő
tudjuk állítani, és kevés időráfordítással elfogadható
esztétikai eredményt tudunk létrehozni.
A folyamat kulcsfontosságú lépése, hogy nagyon pontos diagnosztikus felviaszolással kell elérnünk a fog
kívánt alakját (Magne et al. 1996, Magne and Douglas
1999). Ezután egy alginát lenyomatot veszünk a waxupról, és kiöntjük. Ez a minta lesz a diagnosztikus viaszolás replikája, amelyre elkészítik a 1,5 mm-es mélyhúzott fóliát. Ezt bepróbáljuk szájban, és minden olyan
helyen módosítunk rajta, ahol a megfelelő illeszkedéshez szükséges. Ezután a fogfelszíneket savval maratjuk,
felvisszük a bondot, és a mélyhúzott fóliát ráhelyezzük,
benne a kompozittal. A kompozitot ezután a mátrixon keresztül polimerizáljuk, majd a mátrixot eltávolítjuk. A széleket finírozókkal simítjuk, és a fogakat szeparáljuk. Ez a technika lehetővé teszi, hogy egyszerre
több fogat gyorsan felépíthessünk. A merev összetételű
kompozitoknál a meleg vízben történő felmelegítés elősegítheti az anyag jobb áramlását a mátrix felhelyezése
során. Ha az ideiglenes-készítést a műtét vagy a fogsza-

17. ábra: A 1,5 mm-es fólia felhelyezése a preparált fogakat tartal-

19. ábra: A fólia megtöltése kompozittal, majd ráhelyezése

mazó mintára, az indirekt ideiglenes-készítés céljából

a mintára

18. ábra: Az erősítő szál ráhelyezése a mintára, majd annak meg-

20. ábra: A kidolgozott, polírozott ideiglenes képe

erősítése flow-kompozittal
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bályozás előtt végezzük, ez a technika egyszerű, mivel
a fog pozíciója nem változik, így az aktuális minta használható a diagnosztikus felviaszolás készítésére. Ha fogszabályozásra van szükség ahhoz, hogy teret nyerjünk a
helyreállításhoz, akkor új probléma merül fel. A felviaszolást ekkor nem tudjuk addig elkészíteni, ameddig a
fog pozícióját változtatjuk. Az ilyen esetekben azt ajánlom, hogy a fogszabályozó kolléga kezdje el a kezelést,
és állítsa be a fog helyzetét a lehető legjobban, még az
ideiglenes-készítés előtt. Miután a fogak elmozdultak a
kívánt pozícióba, és a megfelelő tér is rendelkezésre áll,
az ortodontus eltávolítja az íveket, veszünk egy alginát
lenyomatot a páciens szabályozott fogívéről, amelyben
a bracketek még a fogakon vannak, de az ívek nem.
A mintáról levágjuk a bracketeket azokról a fogakról,
amelyeket módosítani szeretnék, a laboratóriumban
elkészítik a felviaszolást, majd a mélyhúzott fóliát. Ez
a mátrix arra szolgál, hogy egyidejűleg több fog alakját
állítsuk helyre direkt kompozit-felépítéssel (11–16. ábra).
Számos előnnyel jár, ha kompozittal, direkt módon
építjük fel a fogakat. Tartós módszer, és mivel a fogakat nem preparáljuk, a fogak érzékenysége, rés kialakulása az ideiglenes és a fog között, továbbá a fogszuvasodás kockázata minimális, amelyek a hosszú távú viselés
során jelentkezhetnek.
Ha a fogak előkészítése indokolt, és koronát kell készíteni hosszú távú ideiglenesként, akkor ezeket a problémákat meg kell oldani. Az anyagot és a ragasztócement
típusát is ki kell választanunk.
A standard, ideiglenes-készítésre használt anyagok nem
bizonyultak jó választásnak, ha néhány hónapnál
tovább történő viselést tervezünk. Három csoportba
oszthatók a használt anyagok: a teljes fogív borítókoronákkal való ellátása esetén, fix részleges fogpótlásoknál és a laboratóriumban elkészített kompozit héjak
(például többféle laboratóriumi kompozit elérhető
különböző gyártóktól) rögzítésére önkötő ideiglenes
kompozit ragasztóanyag használható. Részleges vagy
teljes restaurátumok esetében, amelyeknek legalább
hat hónapnál vagy tovább kell funkcióképesnek lenniük, vagy ha az esztétika fenntartása kritikus ez idő
alatt, akkor fényrekötő anyagot használjunk. Akkor is
ezt az anyagot válasszuk, ha a páciens az ortodonciai
kezelés alatt viseli az ideiglenest. Végül, minden olyan
esetben, amelyeknek hat hónapnál kevesebb ideig kell
tartaniuk – kivéve a teljes fogív koronákkal való ellátását –, egy kémiai kötésű ideiglenes kompozit anyag
használható.
Csak akkor kell megerősíteni az ideigleneseket, ha hídtestek is vannak, és általában csak akkor, ha 2 vagy 3
hídtest van, és az ideiglenesnek 1-2 hónapnál tovább
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21. ábra: A kész ideiglenes a szájban

kell tartania (Hazelton és mások 1995). Szálat használjunk a megerősítéshez, és inkább az indirekt, mintára
készült ideiglenest preferáljuk ebben az esetben, továbbá
a fogak preparációja előtt felviaszolást és mátrix által
kompozit mintázatot készíttessünk. A megerősítéshez
először lepreparáljuk a fogakat, és lenyomatot veszünk,
majd kiöntjük. Ezután győződjünk meg arról, hogy a
mátrix pontosan illeszkedik a mintára. A szálat felhelyezzük a mintán levő preparált fogakra, majd folyékony
kompozittal töltjük fel. Amikor a szál fel van helyezve a
mintára, a mátrixot vissza kell próbálni, és ellenőrizni a
szál és a mátrix közötti távolságot. Ha a távolság elfogadható, akkor a mátrix eltávolítása után megerősítjük
a szálat, az egész hosszán történő flow-kompozit applikálásával. Végül izoláljuk a minta teljes felületét vazelinnel. Ezután töltsük fel a mátrixot a választott ideiglenes
anyaggal, és helyezzük a mintára. A kötés után a mintáról leválasztható, majd kidolgozás után szájba helyezhető az ideiglenes híd (17–21. ábra).
Végül ki kell választanunk a hosszú távú ideiglenes
fogpótlás cementezéséhez szükséges anyagot. Kétféle
cementet használhatunk: az egyik cink-oxid-eugenol
alapú cement, a másik rezin módosított üvegionomer
ragasztócement. A választás attól függ, hogy a pácienst
kezelik-e ortodonciai úton. Ha egy vagy két évig részesül fogszabályozó kezelésben, akkor rezin módosított
üvegionomer cementet használjunk, ami megelőzi a
secunder caries kialakulását, jó széli záródást biztosít,
csökkenti az érzékenységet, és megakadályozza az ideiglenes elmozdulását. Ezt le kell vágni az ortodonciai
kezelés végeztével, és definitív fogpótlást kell készíteni.
Minden más hosszú távú ideiglenes rögzítésére cinkoxid-eugenol alapú cementet használjunk, ez megfelelően rögzít, ritkán enged el, kiküszöböli az érzékenységet, és könnyen eltávolítható. Ha a végleges fogpótlást
adhezíven szeretnénk rögzíteni, le kell polírozni, vagy
homokfújni a fogat a végleges rögzítés előtt.
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Ha cink-oxid-eugenol cementet használunk, 8–12
hetente ellenőrzés céljából vissza kell hívni a pácienst, hogy minden ideiglenes a helyén van-e, nem
lazult-e meg.
A hosszú távú ideiglenes-készítésre vonatkozó utolsó
kérdés magában foglalja annak átalakítását (Gegauff
and Rosenstiel 1987) (például koronahosszabbítás után,
amikor a preparáción kell alakítani, a vállat apikálisan
áthelyezni). Ahelyett, hogy teljesen új ideiglenest készítünk, a meglévőket célszerűbb átalakítani. Ennek
kulcsa, hogy a használt anyag kötődjön az ideigleneshez használt anyaghoz. A következő lépésekkel elérhetjük az ideiglenes fogpótlások átalakítását és újrafelhasználását:
1. Távolítsuk el az ideiglenest, majd homokfúvással
távolítsuk el a ragasztócementet.
2. Használjunk műanyag frézert, és néhány tizedmillimétert távolítsunk el a fogpótlás belsejéből és a
széli záródás területéről.
3. Homokfújjuk a felületeket.
4. Az ideiglenest fedjük be 10 percig Naval Jelly-vel
(32%-os foszforsavat tartalmaz).
5. Ultrahangos tisztítás vízben, 5 percig.
6. Applikáljuk az adhezívet, és töltsük meg folyékony
kompozittal vagy kompozit alapú ideiglenes anyaggal.
7. Az anyag kötése után dolgozzuk ki a restaurátumot.

Következtetések
Nem fejtettem ki a hosszú távú ideiglenes fogpótlások készítésének összes lehetséges okát, sem az összes
elkészítési módot, amelyek a komplex ortodonciai és
parodontális sebészeti eseteknél szóba jöhetnek. Ismertettem azokat a leggyakoribb okokat, amelyekkel az
utóbbi 25 évben találkoztam. Bár manapság számos
anyag és technika áll rendelkezésre a hosszú távú ideiglenes fogpótlások készítésére, az itt leírt módszerek
hatékonyak az esetleges frusztráció kiküszöbölésére
ilyen komplex eseteknél, továbbá lehetővé teszik a páciens követését a teljes kezelés alatt.
A szerzőről: Frank Spear DDS, MSD 1979-ben szerezte
diplomáját a Washington-i Egyetemen, és 1982-ben MSD
fokozatát a parodontális protetika területén, ugyancsak
a Washington-i Egyetemen. A Spear Fogorvosi Oktatási Intézet alapítójaként és igazgatójaként ma is az esztétikai és helyreállító fogászat egyik legkiválóbb tanáraként tartják számon. Ezenkívül a Washington-i Egyetem
posztgraduális protetikai programjának professzora.
Magánpraxisa van Seattle-ben, amely az esztétikumra és
a rögzített fogpótlásokra épül. Tagja az Amerikai Esztétikai Fogászati Akadémiának, az Amerikai Helyreállító

Fogászati Akadémiának és az Amerikai Fogpótlástani
Társaságnak. Dr. Spear az Esztétikai Fogászat Amerikai
Akadémiájának egyik elnöke. Dr. Spear elérhető a Spear
Fogorvosi Oktatási Intézetben: Tel .: 001 888 575 0370,
honlap: www.spearinstitute.com
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Távoktatás
A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozat távoktatási rendszerében az on-line továbbképzésben
meghirdetett közlemények bibliográfiája és a vonatkozó tesztvizsgakérdések a http://www.oftex.hu.hu
internetes oldalon olvashatók.

A látható fény tartományában működő
digitális 3D képalkotás ortodonciai
felhasználása, az ortodonciai digitális
3D modellek készítésének technikája és
eszközei
Dr. Balogh Enikő, Dr. Horváth János, Dr. Németh Orsolya, Dr. Kivovics Péter
Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar
Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet

A fogszabályozás és az informatika összefonódásával létrejött digitális ortodoncia
rohamosan fejlődik. A gipszminta digitalizációja közvetett és közvetlen
modellkészítés során is kivitelezhető. A közvetlen modellezés eszközei a látható
fénytartományt használó modern orvosi képalkotók közül a szkennerek, melyek
intraorális és exraorális változatai használatosak az ortodonciában. Az intraorális
szkennereket főként a fogívek, nyálkahártya és szájpad beolvasására, míg az
extraorálisat a profil beolvasására használják. Az arc-szkennereket áruk és nagy
helyigényük miatt fokozatosan kiszorítják a digitális forradalom újabb és újabb
találmányai. Már mobiltelefonra vagy tabletre szerelt készülékekkel is lehetőség
van virtuális 3D-s arcmodellt létrehozni, mindössze körülbelül fél perc alatt.
A digitalizálódás segíti a gyorsabb és hatékonyabb betegellátást és a fogorvos
számára élvezhetőbbé, egyszerűbbé és pontosabbá teszi a fogszabályozás
folyamatát. A XXI. században a fogszabályozós szakorvosnak rendelkeznie kell a
modern képalkotók által készített leletek kiértékeléséhez szükséges ismeretekkel.
A ortodonciai praxisban használt modern képalkotók, intraorális és extraorális
szkennerek, 3D-s szoftverek nyújtotta előnyöknek köszönhetően a hagyományos
fogszabályozást fokozatosan felváltja a digitális fogszabályozás.
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1. ábra: Autoscan-DS200+ dental 3D szkenner4

4. ábra: Arc-szkenner (Facial Insight 3D™ Scanner )23

2. ábra: a True Definition szkennerhez használt poradagoló8

A digitális modellek készülhetnek manuálisan, algoritmus alapján vagy szkennelés útján. Manuális modellezésnél kézzel kerülnek rögzítésre az ábrázolandó
test pontjainak koordinátái mindhárom dimenzióban.
Az algoritmus segítségével létrehozott modellben
egy vagy több digitális képből kerülnek előállításra
a pontok, egy vonatkoztatási rendszerben, pontrólpontra haladva.3 A szkenneléses módszerrel előállított
modellek lényegében az ábrázolandó test direkt vagy
indirekt „beolvasását” jelentik. A fogszabályozásban
az utóbbi (szkennelés) modellalkotási módszer a legelterjedtebb.

Indirekt (közvetett) modellkészítés
3. ábra: CS IO 3D Arqiutionben megjelent kép a páciens alsó és
felső fogívéről és a szoftver által létrehozott virtuális „gipszmodell”

A

háromdimenzionális modellezésnek és szkennelésnek alapjait a francia festő, szobrász
és fotós Francois Willėme fektette le 1860ban, aki a tárgyakat és személyeket 24
szögből fényképezte, majd a képek segítségével hozta
létre a modellek 3D-s mását.1 Bő 150 év elteltével napjainkban a háromdimenziós számítógépes grafikában
a 3D modellezés az a folyamat, amely matematikailag
ábrázol tetszőleges háromdimenziós objektumokat.2

A modellezendő gipszminta asztali szkennerrel történő beolvasását követően egy szoftver segítségével készül el a digitális 3D-s modell. Ilyen szkennerek például azAutoscan-DS200+ Dental 3D Scanner4
vagy a dán 3Shape szkennerjei (E1, E2, E3, R1000,
R2000).5 Ezek az asztali 3D szkennerek egy fényforrást, egy vagy több fényképezőgépet (camera) és egy
olyan többtengelyű mozgórendszert tartalmaznak,
amely a gipszmintát a fény, valamint a kamerák felé
irányítja és forgatja. Az érzékelők a gipszminta által
visszavert irányított fényt érzékelik és rögzítik, majd
a trigonometrikus számítások segítségével a beolvasott felület pontjai azonosíthatóvá válnak mindhárom
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dimenzióban. A szkennerszoftver ezután háromdimenziós adatkészletet hoz létre úgynevezett Standard
Trigulation Language-ben, amely kicsi háromszögekkel írja le a digitálisan beolvasott tárgyak felszínét.
A szkennelés során STL fájl jön létre, amely egy olyan
általános fájlformátum, amit a legtöbb CAD/CAM
rendszer tud kezelni.6

Direkt (közvetlen) modellkészítés
A direkt modellkészítés eszközei az intra- és extraorális szkennerek. Az intraorális digitális szkennerek megjelenése egybeesett a számítógépes tervezési
és gyártási (CAD/CAM) technológia kifejlesztésével, valamint a szék melletti esztétikus restaurációk
készítését lehetővé tévő kerámiák CEREC (Chairside Economical Restoration of Esthetic Ceramics)
kifejlesztésével 1984-ben.7 Ezek a szkennerek olyan
orvosi elektromos eszközök, amelyeknek rendszerint három fő összetevője van: egy vezeték nélküli
mobil munkaállomás, amely támogatja az adatbevitelt, egy számítógépes monitor, amivel lehetőség van
a beállítások megadására, a beolvasások jóváhagyására, valamint a digitális fájlok felülvizsgálatára és
egy kézi kamerás pálca, amely összegyűjti a páciens
szájában a beolvasási adatokat.
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A felszíni adatpontok összegyűjtése érdekében a lézerfényből vagy a fehér fényből származó energiát a pálcából egy objektumra vetítik ki. Az objektumról visszaverődött fényt a pálcán lévő érzékelő vagy fényképezőgép
összegyűjti. Algoritmusok alapján több tíz-, akár százezer mérés készül, ami az objektum alakjának 3D
ábrázolását eredményezi. A pálca által a felszíni adatok rögzítésére használt technológia meghatározza a
szkenner mérési sebességét, felbontását és pontosságát.
Jelenleg négyféle képalkotó technológia van alkalmazásban: a háromszögelés (Trigulation), a párhuzamos
konfokális képalkotás (Parallel confocal imaging), az
AFI – (Accordion Fringe Interferometry) és a háromdimenziós mozgóképes képalkotás (Three-dimensional
in-motion video imaging).8
Mind az AFI, mind a 3D mozgóképfelvételek a valós
időben történő gyors rögzítéshez HD videokamerákat
használnak, nem pedig érzékelőt. Az AFI szkennerek
dinamikusabb fénysűrűséggel rendelkeznek, így a fényvisszaverő felületeket porfestés nélkül is beolvashatják.
Bár a nem optikai lenyomatvételi rendszerek képesek
szöveteken és a nyálon át történő beolvasásra, a felszíni
adatok pontos beolvasásához a megfelelő eltartás és izoláció elengedhetetlen.9 Az első szkennereknek még poradagolóval kiegészített pálcájuk volt. 2001-ben a Cadent
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bemutatta az Ortho CAD rendszert a 3D-s digitális
modellek gyártásához, virtuális setupok és indirekt bondozási sínek készítéséhez.10 Cadent Tero szkennere volt
az első digitális intraorális szkenner, ami párhuzamos
konfokális képalkotás és point-and-stitch rekonstrukció segítségével pontos, pormentes digitális lenyomatvételt tett lehetővé.8 2006-ra a Cadent kidolgozta az iTero
rendelői digitális lenyomatrendszert, amely 2008-ra teljes ívű intaroális szkennelést tett lehetővé, és 2009-ben
létrejött a iOC rendszer az iTero felhasználók számára.11
Mivel az iTero szoftver nyílt forráskódú fájltípust használ, amely Landlord néven ismert, a standard háromszögelési nyelv által létrehozott STL fájlok kompatibilisek az Invisalign, Harmony, Incognito, Insignia és
SureSmile12 rendszerekkel.
2012 októberében a 3M ESPE bemutatta a True
Defi nition szkennert, amely lehetővé teszi a digitális lenyomatok készítését az Incognito egyéni linguál
bracketekhez.13 Hat hónappal később az Ormco kiadta
a Lythos digitális megjelenítő rendszert az Insignia és a
Clearguide készülékrendszerek számára.14 A 3M ESPE
True Definition szkennere a forradalmian új 3D mozgóképképes technológiát alkalmazza, 2014-ben ez volt
az egyetlen Invisalign-ban használható 3D-s szkenner.
Hasonlóképpen, mint ahogy az Aligni Tero szkennere
volt, csak használható 3M Unitek Incognito rendszeréhez.8 A True Definition szkennerének felépítése egy 22
hüvelykes HP érintőképernyős kijelzővel ellátott munkaállomást, egy könnyű pálcát, egy poradagolót és egy
vezeték nélküli internetkapcsolatot tartalmaz a felhőbe
való feltöltéshez és az iTero-hoz hasonlóan egy kerekes kosárra épült a könnyed mozgathatóság érdekében.
A nagyméretű érintőképernyőnek köszönhetően, nincs
szükség a billentyűzet és az egér számára kialakított vízszintes felületre, így a munkaállomás kevésbé helyigé-

5. ábra: Mobiltelefonra szerelt Bellus 3D Face Camera Pro és az
általa létrehozott 3D arcmodell24

nyes, továbbá a virtuális digitális nagyítót is biztosítja,
amely lehetővé teszi az operátor számára a 3D-s modell
megtekintését, forgatását és nagyítását a beolvasás után.
Az Invisalign-t használó orvosok szkennelést követően
bejelentkezhetnek egy saját profilba, majd a profilhoz
biztosított tárhelyen megtekinthetik a szkennelt képet
vagy képeket.8
Az Ormco Lythos digitális szkennere egy eredetileg a
repülőgépipar számára kifejlesztett technológián alapulva kifejezetten ortodonciai használatra lett kifejlesztve,8 amely az AFI-módszerrel végzi a képalkotást,
ezért általában nem igényel porfestést. A Lythos szkenner legjelentősebb jellemzője a kompakt mérete. A székvezető egység tetején helyezkedik el, és könnyen mozgatható a mindössze 25 kg-os eszköz. Az egység az
adatbevitelhez szükséges kisméretű érintőképernyős
monitorból, egy közepes méretű ergonomikus pálcából
és a vezeték nélküli modemből áll.15 A monitor képe a
nagyobb láthatóság érdekében, a kiterjesztő kar segítségével akár 15”-os méretre is növelhető. A szoftverfrissítések az interneten keresztül töltődnek le, és a rendszer kompatibilis az Apple termékekkel is.16 2015-ben
7 féle ortodonciai intraorális szkenner állt a fogszabályozó fogorvosok rendelkezésére: az iTero, Lava C.O.S.,
a Carestream Dental’s CS 3500, The True Definition
Scanner és a 3 Shape’s Trios, Cirona’s Cerec and Apollo
System, The Lythos Scanner.17 A 2015 márciusában
bevezetett új iTero Element™ intraorális szkenner párhuzamos konfokális képalkotó technológiája optikai
és lézeres szkennelést alkalmaz, 6000 képkockát készít
másodpercenként, és a képérzékelőt úgy tervezték meg,
hogy lehetővé tegye a jelenlegi iTero szkennerhez képest
20-szor gyorsabb olvasási sebességet, aminek köszönhetően a digitális szkennelés valós idejű 3D-s megjelenítése biztosított az értintőképernyőn.18 A beolvasás után
a szkennelt adatokból a szoftver pillanatokon belül megalkotja a digitális virtuális ,,gipszmintát”, kielemzi azt
és felállítja a diagnózist,valamint kezelési tervet is javasol. A legmodernebb intraorális szkennerek már vezeték nélküliek, a világon az első ilyen típusú szkennert
a 3Shape forgalmazza. A3Shape Trios 3 Wireless gyorsan, pontosan és valósághű színekkel, egész napos folyamatos szkennelést tesz lehetővé vezetékes kapcsolat nélkül.19
A fogszabályozás jelenlegi trendje azt mutatja, hogy a
páciensek számára egyre inkább a megjelenés a fontos,
így a funkció háttérbe szorul, ezért esetenként hangsúlyosabbá válik a profil, mint a fogak helyzete az adott
fogívben. A profilelemzést az egyéb felvételeket helyettesítve extraorális szkennerekkel is végezhetjük, melynek jellemző technikája a lézeres szkennelés, amely
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során egy lézerforrásból több trillió fotont küldünk a
szkennelendő objektumra. Ezeknek csak kis része verődik vissza, melyeket egy optikán keresztül történő érzékelés dolgoz fel a rendszer. Mivel a lézer pozícionálása
nagyon gyors, ezért kis idő elteltével is teljes modellt
kaphatunk az objektumról. Az első 3D szkennerek még
különállóan tartalmazták a lézerforrást, melyet kézzel
mozgatva kellett végigvezetni az objektumon, és egy
különálló fényképező rögzítette a képet. A szkennelés
pontossága érdekében egy speciális háttérre is szükség volt (például David 3D szkenner).20 A fejlettebb
3D szkennerek beépített lézereket és beépített optikát
(kamera) tartalmaznak, nem igényelnek speciális hátteret, az objektumra helyezett jelzőpontok alapján készül
el a kép. Ilyen szkenner például 2015-ben Reddot díjat
nyert hordozható Handyscan 3DScanner.21
A Go! Scan 3D™ termékcsalád a legegyszerűbb hordozható 3D szkennelési élményt nyújtja, gyors és megbízható méréseket biztosítva. A kézi 3D szkennerekkel
a 3D adatok teljes színben is rögzíthetők. Az innovatív technológia megkerüli az előkészítési lépéseket és
a speciális beállításokat, nagyon gyors mérési sebességet biztosít (kb. 5 perc vagy kevesebb is elegendő), és
nem igényel kézi adatfeldolgozást. Szükség esetén vizuális útmutatást biztosít a sikeres szkennelés érdekében.22
A Fogszabályozásban az extraorális szkennerek közül
főként az arc-szkennereket használják. Az Insight3D®
nem sugárzó arc-szkennere nagyfelbontású, pontos
3D-s szkennelésen túl arcelemzésre és arcfelismerésre
is képes.23 Az arc-szkennerek rengeteg előnye ellenére
hatalmas hátránya, hogy ezek a berendezések költségesek, és a helyigényük is nagy. Napjainkban már kompakt, mobiltelefonnal használható 3D-s „arc-szkennerek” is forgalomban vannak, ezek egyik típusa a Bellus
3D Face Camera Pro. A Face Camera Pro készülék egy
okostelefonhoz vagy egy tablethez csatlakozatva működik. A fej forgatása során szerzett adatokból, másodpercek alatt képes 3D-s arcmodelleket készíteni. A felhasználó megoszthatja virtuális arcképét másokkal,
vagy akár 3D nyomtatóval modellt készíthet az arcáról.24 1999-ben a Columbiai egyetemen Hannam és
Langenbach kifejlesztették a 3D-s modell dinamikus
változatát. A dinamikus 3D modell eltér a számítógépes tomográfia vagy egyéb 3D-módszerek által nyújtott
3D-adatoktól, mivel az anatómiai részek, azaz az izmok,
fogak, csontok és lágyrészek különállók, manipulálhatók, mozgathatók és egyénileg módosíthatók, ami egy
igazi interaktív, betegspecifikus szimulációt tesz lehetővé.25 A digitalizációnak köszönhetően ezek a modellek továbbfejlődtek, és pontosabbá, könnyebben kezelhetővé váltak.
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Az elektronikus cigaretta akut
szájüregi hatásai és összehasonlítása
a hagyományos cigarettával
Dr. Szabó Szilvia, Dr. Maiyaleh Petra, Dr. Kaán Réka, Dr. Abafalvi Lilla, Dr. Kispélyi Barbara
Semmelweis Egyetem, Fogpótlástani Klinika

Az elmúlt években egyre nagyobb szerepet kapott a dohányzás káros
hatásainak felismerése, ismertetése a lakossággal és a leszokás elősegítése. Ma
már köztudott a dohányzás és számos betegség közvetlen kapcsolata. Felelős
különböző szív- és érrendszeri megbetegedésekért, daganatos elváltozásokért
és számos krónikus tüdőbetegségért. Az egyik legfontosabb rizikófaktora a
szájüregi precancerosus és cancerosus elváltozásoknak is, melyek prevalenciája
hazánkban kiemelkedően magas. Nem véletlen tehát, hogy nagy érdeklődés
övezi az elektronikus cigarettát, ami a 2000-es évek elején jelent meg a piacon
a hagyományos dohánytermékek alternatívájaként. A gyártók által kevésbé
károsnak tartott eszköznek valódi hatásait még alig támasztják alá tudományos
kutatások, de egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A köztudatban ugyanis,
számos pozitívum terjedt el erről az eszközről: nem tartalmazza a papír
égése során keletkező káros égéstermékeket (például a kátrányt), a leszokás
elősegítésére létezik nikotinmentes változata is, és nem utolsósorban óvja a
környezetet a passzív dohányzás veszélyeitől. Mindazonáltal az elektronikus
cigaretta megítélése mind a mai napig nem egyértelmű, ezt mutatja az a tény is,
hogy az Európai Unió területén a szabályozása tagállamonként eltérő.

A

z elektronikus cigaretta mind felépítését,
mind működését tekintve merőben más,
mint a hagyományos cigaretta (1. ábra). Nem
tartalmaz dohányt, így használata során
nem keletkezik sem dohányfüst, sem égéstermék. Épp
ezért az angol nyelvben már elterjedt egy külön elnevezés mind az elektronikus cigarettát használókra (’vaper’),
mind pedig az e-cigaretta használatra (’vaping’). A magyar
nyelvben egyelőre nem honosodott meg erre külön szóhasználat.

Használata folyamatosan nő, egyre népszerűbb termék.
Magyarországon 2012 és 2013 között 2%-ról 4,2%-ra
nőtt az elektronikus cigaretta használat a 17 évesnél idősebb lakosság körében. 2;3
Az elektronikus cigaretta működése közben egy folyadékot melegít fel, ennek a gáz halmazállapotú páráját
lélegzi be a felhasználó. Ez a folyadék az e-liquid, melynek fő összetevői a propilénglikol, a növényi eredetű glicerin, a víz és a különböző aromák, valamint tartalmazhat nikotint, de létezik nikotinmentes változata is.5
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1. ábra: Az elektromos cigaretta felépítése 8

Az e-liquidben található anyagokat az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyelet (Food and Drug Administration, FDA) folyamatos vizsgálatnak veti alá. Így például a propilénglikol is számos komoly kritériumnak
felelt meg, emberi fogyasztásra alkalmasnak találták, és
az elektronikus cigarettán kívül számos élelmiszeripari
fogyasztási cikkben is megtalálható.
Különböző független vizsgálatok arra jutottak, hogy
az e-liquidben és a kifújt párában is nagyon alacsony
koncentrációban találhatóak meg különböző karcinogén anyagok, például a dohányspecifikus nitrózaminok
(TSNAs – Tobacco Specific Nitrosamines). Egy FDA
által készített vizsgálat nem is mutatta ki a rákkeltő
TSNA jelenlétét az aeroszolban. Egyedül a dietilénglikol jelenléte nyert egyértelműen igazolást, körülbelül 1% koncentrációban, ami viszont nem éri el a toxikus szintet.6
Jelentős különbség a hagyományos cigarettához képest,
hogy az elektronikus cigarettában nem történik égés.
A hagyományos cigaretta körülbelül 950 Celsius-fokon
ég, az egészségre leginkább káros anyagok pedig az
égés során melléktermékként keletkeznek. Ezzel szem-

ben az elektronikus cigarettában 50–60 Celsius-fokon
porlasztás történik, így valószínűsíthető, hogy a káros
anyagok kevésbé érhetik el – a szájüregen keresztül –
a mélyebb légutakat, illetve szennyezik a kilélegzett
párát.6;13;14
Az akut szájüregi hatások változását a következő paramétereken keresztül lehet elsősorban vizsgálni: a nyugalmi és a stimulált nyálmennyiség, a nyál pH-értékének és a pufferkapacitásának változása, a kilélegzett
levegő szén-monoxid tartalmának és a szén-monoxidot kötött hemoglobin százalékos arányának változása,
továbbá a szájüregi nyálkahártya véráramlásának változása.
A dohányzás akut hatásaiért elsősorban a nikotin felelős.
Habár a nikotint a köztudatban a függőség kialakulásáért okolható anyagként tartják számon, az elmúlt években folyamatos kutatások zajlottak ezen a téren, melyek
egyértelműen azt mutatják, hogy a nikotin önmagában is indukálhat szomatikus mutációkat, csökkenti az
immunválaszt, és képes befolyásolni az immunrendszer
sejtjeinek génexpresszióját, ezáltal hatással lehet a daganatok kialakulására.4
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eltelt idő (perc)
2. ábra: A vér nikotinszintjének változása a hagyományos és különböző típusú elektronikus cigaretták használata során 9

A nikotin akut hatásait tekintve viszont befolyásolhatja
a nyál mennyiségi és minőségi jellemzőit. Egy cigaretta
elszívása során a nyáltermelés átmenetileg fokozódik.
Ez összhangban van a nikotinnak a mirigyszekrécióra kifejtett pozitív hatásával. Viszont hosszú távon
nincs befolyással a nyáltermelés mennyiségére, hanem
sokkal inkább a nyál összetételére, pH-értékére és
pufferkapacitására. Ezt támasztja alá egy 2015-ös vizsgálat, miszerint nincs szignifikáns különbség a dohányosok és nem dohányzók nyáltermelési rátája között,
viszont a nyáltermelés csökkenése összefüggésben van
a dohányzás időtartamával és az életkor növekedésével. A nyugalmi és a stimulált nyálmennyiség szignifikánsabban alacsonyabb azon vizsgált alanyok esetében, akik régóta dohányoznak.12
Dohányzás hatására csökken a száj pH-értéke, és a nyál
pufferkapacitása is gyengül – mind a két változás cariogén
környezetet teremt, így fokozódik a fogszuvasodás kialakulásának rizikója is.7 Ami a nyál pufferkapacitását illeti,
egy 2016-os kutatás egyértelműen alátámasztja, hogy a
dohányosok nyálának pufferkapacitása szignifikánsan
alacsonyabb, mint a nem dohányzóké. 1
Elektronikus cigaretta használata során a nikotin akut
hatásai kevésbé érvényesülnek. Ennek magyarázata két
okban keresendő. Egyrészt a nikotinfelszívódás e-ci-

garetta használata során nem olyan hatékony, mint
hagyományos cigaretta esetén. Egy 2017-ben készült
kutatás során azt vizsgálták, hogy mekkora különbség van a vérplazma nikotinszintjében hagyományos,
illetve elektronikus cigaretta használata után. A kutatás eredménye azt mutatta ki, hogy az elektronikus
cigaretták használata során kevesebb nikotin szívódik
fel, mint a hagyományos elszívása után. A használat
ideje átlagos 4–6 perc volt minden terméknél, és habár
egységnyi idő alatt az elektronikus cigarettából többet
szippant a felhasználó, a vérplazmában kimutatható
nikotin mennyisége egyik típusú eszköznél sem közelíti
meg a hagyományos cigarettahasználat után mért értékeket. A különbség szignifikáns volt, és eltérést tapasztaltak az alapján is, hogy a kilenc eltérő fajta elektronikus cigaretta mennyire hatékonyan képes bejuttatni
a nikotint a szervezetbe. Ez alapján megállapították,
hogy az első generációs, cig-a-like típusúak kevésbé,
míg az újabb, főleg a harmadik generációs e-cigaretták
sokkal hatékonyabbak ezen a téren. A nikotinfelszívódás szempontjából az elektronikus cigaretta típusa
tehát sokkal inkább számít, mint az e-liquid nikotintartalma (2. ábra).9
A másik ok, amiért a nikotin hatásai kevésbé érvényesülnek, hogy az e-liquidek nikotintartalma nem egysé-
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ges, a nikotinkoncentráció 0 és 30 mg/ml között változik. Általában öt különböző koncentrációjú e-liquidből
lehet választani: 0 mg, 6 mg, 12 mg, 18 mg, illetve 24
mg.10
A belélegzett dohányfüst összetevői között megtalálható
szén-monoxid belélegzése mérhető változásokat okoz a
szervezetben, amit a kilélegzett CO és a CO-Hb (karboxihemoglobin, a szén-monoxidot kötött hemoglobin)
százalékos arányának monitorozásával tudunk nyomon követni. Hagyományos cigaretta használata során
a kilélegzett levegő szén-monoxid tartalma megnő, és
a nyugalmi érték is magasabb a nem dohányzó személyek megfelelő értékeivel összehasonlítva. Ugyanez
mondható el a szén-monoxidot kötött hemoglobin százalékos arányáról. Mivel elektronikus cigaretta használata során nem történik égés, ezért szén-monoxid sem
keletkezik, így a fent említett változások nem mutathatók ki.
A nikotin farmakológiai hatásai miatt a dohányzás
akutan pozitív szívhatásokat, pulzus- és vérnyomásemelkedést okoz, fokozza a szekréciós folyamatokat, valamint tágítja az ereket. A krónikus cigarettahasználat következtében érvényesülő vasoconstrictor
hatás viszont csökkenti a szájnyálkahártya vérátáramlását. Ezzel szemben az elektronikus cigaretta használata során a nikotin mellett vízgőz is éri a szájüreget,
ami a nikotinnal ellentétes hatású lehet, különösen,
ha figyelembe vesszük a csökkent nikotinfelszívódást, illetve az e-liquidek alacsonyabb nikotintartalmát (3. ábra).
Az elektronikus cigaretta hatásainak vizsgálata napjainkban különösen időszerű, ezért egyre több tudományos kutatás lát napvilágot a témában. Hosszú távú
következtetések levonásához azonban ezek még nem
elegendőek. Az eszközt övező egyre nagyobb érdeklő-
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dés azt vetíti előre, hogy ez a helyzet a közeljövőben változni fog, és választ kapunk arra a kérdésre, hogy vajon
az elektronikus cigaretta csak egy újabb káros, addikciót
okozó eszköz, vagy pedig – és a kutatások eddigi részeredményei erre engednek következtetni – egy kevésbé
káros alternatívája lehet a dohányzásnak.
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Felhívás adategyeztetésre
Magyar Orvosi Kamarai választások 2019

Tisztelt Kolléga!
A Magyar Orvosi Kamarán belül 2019-ben esedékes
tisztújító választások sikeres és zökkenőmentes lebonyolítása érdekében kérjük, hogy a Magyar Orvosi
Kamara www.mok.hu honlapjára történő bejelentkezés
után (felhasználónév: kamarai nyilvántartásba regisztrált e-mail címe, jelszó: természetes személy adóazonosító jele) a Személyes menü/Tag személyes adatok
menüpont alatt található adatlapján nyilvántartott adatait
mielőbb ellenőrizni szíveskedjék. Amennyiben valamilyen
adata nem megfelelően, vagy hiányosan van feltüntetve, kérjük, hogy a www.kamara.fogorvos.hu / Tagfelvételi kérelem és Nyomtatványok link alatt található
Adatváltozás bejelentő lapot kitöltve legkésőbb 2018. december
31-ig szíveskedjen a hibás vagy idejétmúlt adatait módosítani, valamint a hiányzókat megadni, különös tekintettel a munkahelyi adatokra, mivel ez alapján történik
az egyes tag választókerületi besorolása, ahol választási
jogosultságát gyakorolhatja.

A választókerületi besorolás a Szervezeti és Működési Szabályzat 4.1.1. pontja alapján kerül meghatározásra. Amennyiben jelenlegi választókerületi besorolásával nem ért egyet, kérjük, hogy azt írásban jelezze
számunkra.
Felhívjuk szíves fi gyelmét, hogy a Magyar Orvosi
Kamara Alapszabálya 15./b) pontja szerint a tag kötelessége az adataiban történt változásokat – azok bekövetkeztétől számított 15 napon belül – a tagnyilvántartásnak bejelenteni.
További kérdés esetén az Ügyviteli Szervezet munkatársai az alábbi elérhetőségeken készséggel állnak rendelkezésére (telefon: 06-1/353-2188, e-mail:
ugyfelszolgalat@fogorvos.hu).
Együttműködését előre is köszönjük!

A Mag yar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete
Üg yviteli Szervezet munkatársai

Tájékoztatás továbbképzésekről
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt tagságot, hogy az elfogadott szakmai továbbképzések jegyzékét az alábbi internet-elérhetőségen találják meg: www.oftex.hu.
A fenti oldalon tájékozódhatnak a továbbképzési programokról, a továbbképzés teljesítéséért megszerezhető

Balatonfűzfő OEP finanszírozott
vegyes fogászati körzet praxisjoga
nyugdíjazás miatt eladó.
Végzősök és házaspárok is jelentkezhetnek.
Érdeklődni lehet az esti órákban:
+36-30/444-8671.

pontszámról, a továbbképzések szervezőiről és egyéb
paramétereiről.

Közzéteszi: MOK Fogorvosok Területi Szervezete

Közalkalmazotti jogviszonyban ellátandó
vegyes fogorvosi praxis eladó
Szigetszentmiklóson.
A korszerűen berendezett,
klimatizált rendelőhöz panorámaröntgen
és szájsebészeti ellátás is rendelkezésre áll.
Érdeklődni: +36-20/330-9025,
tinnyei@4publicity.hu
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Marosvásárhelytől Bangladesig
Beszélgetés dr. Szőke Ildikóval

Van egy menekülttábor a világ egyik legszegényebb és legsűrűbben lakott országában, Bangladesben. A kutupalongi
menekülttáborban nagyjából négyszer négy kilométeres területen több mint 1 millió ember él, a Burmából, a mai Mianmarból az etnikai tisztogatás elől menekült rohingyák.
Van egy doktornő, aki úgy járt és dolgozott ott, tette ezt
olyan szerénységgel, hogy még a közvetlen, szombathelyi
kollégái sem tudtak róla. Nekem is úgy mesélt erről a nem
mindennapi szolgálatról, mintha csak azt mondta volna el,
hogy kiment a falujában a nehezen mozgó betegeihez otthoni kezelésre, vagy éppen a máltaiakkal fát osztott vagy
gyűjtést szervezett a rászorultaknak, amit egyébként rendszeresen megtesz.
Herczeg Olga: Nyáron tele volt a sajtó a Református Szeretetszolgálat
missziójáról, az önkéntes orvosokból álló csoport szolgálatáról szóló
tudósításokkal. Utólag olvashattuk, hog y személyedben eg y fogorvosnő
is részt vett ebben a munkában. A nyugati határmenti fogorvosokról
ilyen jellegű híradást még nem hallottam.
Szőke Ildikó: Véletlenül kerültem Nyugat-Magyarországra.
Marosvásárhelyen Sütő András mellett tüntettünk, mert felhívták a rádióban a magyar lakosságot, hogy a magyar oktatásért legyünk szívesek kivonulni. Akkor mindenki, aki
magyar érzelmű volt, elindult a főtérre, és az lett a vége, hogy
oldalról a tankok vonultak, és adott pillanatban ellenünk for-

Dr. Szőke Ildikó

dultak. Persze mindenki rohant százfelé, a tüntetőket lefényképezték, és gyűjtötték össze az embereket.
Akkor végeztem Erdélyben, a decemberi úgynevezett „forradalom” után. Az egyetem elvégzését követően Jászvárosba
helyeztek, de a forradalomnak köszönhetően visszakerültem Marosvásárhelyre, ezért tudtam a tüntetésen ott lenni.
A tüntetés utáni időszakban a rendelőből csak felügyelet
alatt mehettünk haza. Akkor mondták a szüleim, hogy át
kellene jönnöm Magyarországra. Trianonnál a család fele
úgyis itt rekedt, fele ott, amikor meghúzták a vonalat. Átjöttem, azonnal kaptam politikai menedékjogot, három hónap
alatt állampolgárságot, így kerültem Zebegénybe. A Márianosztrai börtönben kezdtem el dolgozni. Nagyon szerettem
a rabokat, leveleket is fordítottam nekik. A börtönlakók, ha
fájt a foguk, már nem igényelték a kezelésre járó utazást, ami
nekik egyébként szórakozás volt. Inkább az én ellátásomat
kérték.
A férjem is odakerült dolgozni a börtönbe, de neki valahogy
nem sikerült megmaradnia. Ő épületgépész mérnök-közgazdász. Mindenáron szeretett volna eljönni a környékről.
Amikor befejeztük a házunkat, felújítottuk, másnap bezártuk és elmentünk a kietlenbe, Szombathelyre albérletbe.
H. O.: Honnan van az indíttatás, hog y Te nem csak magánrendelsz, körzetet viszel, hanem állandóan valamilyen karitatív
tevékenységet is folytatsz?
Sz. I.: Ezen nem gondolkodtam sokat, ez belülről jön, nincs
semmi extra indíttatás. Ha az utcán meglátok valakit, aki
bajban van, akkor is segítek. Ott, Szombathelyen is nagyon
nehezen kezdtem el dolgozni. Elvállaltam egy hátrányos
helyzetű területet Vas és Zala megye határán. Busz csak reggel van és este, nincs posta, nincs üzlet, nincs semmi. Segítségre szoruló ember viszont rengeteg. Elvállaltam a „szegényeket”. Sok a mentális betegség is, így a pszichiáterekkel is
kapcsolatba kerültem. Ők hozzám küldik a skizofréneket és
a többi betegeiket. Sok tehetséges ember van közöttük. Kiállítást is szerveztünk, vettem tőlük képeket. Kérdezték tőlem:
„Te miért vetted meg a képet negyvenezer forintért, hiszen
nincs rajta semmi?” Mondtam, azért, mert aki festette, valamit mégiscsak tett, fontosnak, hasznosnak érezte magát.
Tehát ne úgy segítsünk az embereken, hogy „adok neked
pénzt”. Úgy segítsünk, hogy érezzék, ők is fontosak. Ezeken
nem szoktam gondolkodni, csak teszem a dolgom. Azt vallom, hogy közvetlenül kell segíteni az embereket. Mindenkit
persze nem tudunk, de a lehetőségeinkhez mérten segíteni
kell. A feltétel nélküli szeretetet és elfogadást kellene alkalmazni, csak hát ezt nagyon nehéz megvalósítani.
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H. O.: A hétköznapok folyamatos segítségnyújtásán túl, tudom,
hog y szervezett missziókon is részt vettél, mint a kárpátaljai árvíz
és most Bangladesben, a menekülteken. Hog y lehet elviselni a látottakat, a rengeteg szenvedést, nyomorúságot?
Sz. I.: Számomra nem volt meglepő, tudtam, hogy mire
számítsak, voltam már Indiában is és még sok más hasonló
helyen, fel voltam készülve.
H. O.: Eg ymillió ember van összezsúfolva, ezt hog yan kell elképzelni?
Sz. I.: A bangladesi kormány szerint egymillió háromszázezren. A tábor a lehetőségekhez képest jól szervezett.
Körzetekre van osztva, amit a menekültek nem hagyhatnak
el. Nagyon jól felépített rendszer, a bangladesi vöröskereszt
irányít mindent. Számtalan ország kb. száz segélyszervezete
dolgozik ott. Kutakat fúrnak a körzetekben, egy körzetben
van öt-hat mosdó, négy négyzetméteren laknak, sárházban,
amit a monszun rendszeresen elmos. A menekülteket próbálják foglalkoztatni, csirkekeltetőkben dolgoznak, fordítanak, sőt, a biztonsági szolgálatot a rohingyák is végzik. Rengeteg gyerek van. Szinte minden nő terhes. Mianmarban a
férfiakat megölték, a fiúgyermekeket tűzbe dobták. Borzasztó. Az anyáknak mindezt végig kellett nézniük. A férfiakat irtották ki elsőnek, utána jöttek a fiúk. A nőket bevitték a házakba, megerőszakolták őket, és rájuk gyújtották a
házat. Sokan, akik ezekből az égő házakból ki tudtak menekülni, terhesen maradtak. Kevés férfi van. Nagyon sok a
lőtt seb, amelyek nem gyógyulnak, mert nagy a hőség, és
nincs tisztálkodási lehetőség. A tolmácsom mesélte, hogy
ők is erdőn-vízen át menekültek. Ott mindenkit le- vagy
meglőttek. Hátára volt kötve a két gyerek, derékig érő sárban jöttek három napon keresztül.
H. O.: Mit tudott az orvoscsoport, és mit tudtál te segíteni?
Sz. I.: A csapat egyik része tanított, a másik része gyógyított.
Higiéniára tanítottuk őket. Otthon képeket, ábrákat készítettünk, majd kinyomtattuk, hogy az amputáció után hogyan
kell leszállni az ágyról, hogyan segítsen az asszisztens, hogy
ne legyen fertőzés, hogy ne kapjon tüdőgyulladást stb. Gyakoroltattuk a sebvarrást, sebkezelést, az újraélesztést. Nagyon
örültek ezeknek az előadásoknak. A fogorvosi tevékenységre
nagy szükség volt. Rengeteg fogat húztam, tályogot nyitottam. A menekülteknek nagyon rossz a fogazati állapotuk.
Sok a torlódott fogazat. Érdekes módon caries kevés van.
Egyáltalán nem mosnak fogat. A bételdió levelébe beleteszik
a diót, megfűszerezik különféle fűszerekkel és összecsomagolják. Ezt rágják. Hol mosnának fogat, hiszen nincs se vizük,
se ruhájuk, miért lenne éppen fogkeféjük? A dohányt egyik
oldalról a másikra tolják, köpnek, így tisztítják a nyálkahártyát. Nem vért köpnek, ez egy barna köpet a bételrágás miatt.
Mindenkinek ilyen barna-fekete a foga, mert amit rágnak, az
savas, elszínezi a fogakat, fellazítja a fogzománcot, abradálttá
válnak. Az ételek – chips, mogyoró – csípősek, hogy jó erősek
legyenek, és a baktérium ne tudjon megtapadni.
Mindenki négy-öt órát dolgozott. Lehetetlen volt 40 fokban
többet. Reggel soha nem volt száraz ruhám, reggelente folyt

Munka közben

a víz a szoba falán. Két óra volt oda és két óra vissza az út.
Minden nap biztonságba kellett helyeznünk minden holminkat. Egy-egy munkanap közel kilenc órát vett igénybe.
H. O.: Mennyire volt veszélyes az ottani munka?
Sz. I.: Nők nem dolgozhattak külön. Velem is mindig jött
egy fiú asszisztens segíteni biztonságból. A japánok egy nagy
Toyotával vittek ki, egy sofőr és egy biztonsági ember. Az
ablakot nem volt szabad lehúzni. Veszélyes volt, mi nem éreztük, de ők tudták. Hat után nem mehettünk ki. Van, aki szereti, hogy a rohingyákat pártolják és segítenek rajtuk, van, aki
nem. A táboron, a lakhelyünkön kívül is nehéz volt a helyzet.
Éppen választások zajlottak amikor ott voltunk. Egyik tüntetés a másik után. Aztán jött a monszun. Két-három napig
úgy esett az eső, hogy nem lehetett átlátni rajta. Az emberek,
a vidék nagyon szegény, de van egy mérhetetlenül gazdag
réteg, ahogy Indiában is, és máshol a világban. Sok nemzet
volt üldözve, mindenki megéli a saját történetét. Kockázatos
volt az út, de én sosem gondoltam a veszélyekre.
H. O.: Hová mész legközelebb, mi a következő karitatív terved?
Sz. I.: Nem biztos, hogy most szervezetten, csoportban
és külföldön szeretnék dolgozni. Egyedül és itthon is lehet
segíteni. Van egy régóta dédelgetett álmom. Szeretnék egy
kis létszámú, mentális és fizikális rehabilitációs kórházat,
ahol nem kellene a betegeknek fizetni. Nagyon sok barátomban, ismerősömben megvan az indíttatás, a segítő szándék. Az ő bevonásukkal és esetleg a jelenleg fogorvostanhallgató fiammal megalapítanánk ezt a gyógyító helyet.
H. O.: Köszönöm a beszélgetést, s kívánom, hog y sikerüljön megvalósítani az álmodat!
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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. Morena Petrini, Dr. Mervi Gürsoy, Dr. Stefano Gennai,
Prof. Filippo Graziani

Dr. David Clark
Alsó metszőfogak kopásának direkt kompozit restaurátumokkal
történő helyreállítása – klinikai szemszögből 1. rész

A fogágybetegség és a terhességi komplikációk közötti kapcsolat biológiai mechanizmusai. A terhességi komplikációk
és a fogágybetegség közötti epidemiológiai összefüggések

Magyar Fogorvos, XXVII. évf. 2018/4. 164–173.

Magyar Fogorvos, XXVII. évf. 2018/4. 174–182.
Dr. Balogh Enikő, Dr. Horváth János, Dr. Németh Orsolya,
Dr. Kivovics Péter

Frank Spear
Ideiglenes fogpótlások szerepe a komplex ortodonciai és
parodontális kezelésben

Fogorvos, XXVII. évf. 2018/4. 183–190.

A látható fény tartományában működő digitális 3D
képalkotás ortodonciai felhasználása, az ortodonciai
digitális 3D modellek készítésének technikája és eszközei
Magyar Fogorvos, XXVII. évf. 2018/4. 191–195.

Minden kedves olvasónknak
és hirdetőpartnerünknek békés
karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt kívánunk!
Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozata
A Magyar Fogorvos szerkesztősége
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Szakmai Kollégium

Állásfoglalás
A Szakmai Kollégium Fog- és Szájbetegségek Tagozata és Tanácsa a vérlemezkében gazdag plazma
(Platelet-Rich Plasma, PRP) és újgenerációs vérlemezke-koncent rátu mok (Platelet-Rich Gel, PRG,
Platelet-Rich Fibrin, PRF) fogászat területén történő alkalmazásáról

3. A vérvétel, a PRP, a PRG és a PRF biztonságos
alkalmazása miatt a fent megjelölt szakképesítések
(Dento-alveoláris sebészet, Fogpótlástan, Parodontológia) törzsképzésének anyagába be kell építeni
transzfúziós ismeretek oktatását.
Budapest, 2018. szeptember 14.

1. A fogászatban (elsősorban a dento-alveoláris sebészet és a parodontológia területén) a vérlemezkében
gazdag plazma és az újabb generációs produktumok alkalmazása biztonságos és eredményes terápiás eljárásnak tekinthető.
2. Tekintettel arra, hogy a módszer speciális tudást
igényel, a fogorvosi diplomához kötött szakképesítések közül a Dento-alveoláris sebészet, a Fogpótlástan, illetve a Parodontológia szakvizsgákkal
rendelkezők alkalmazhatják az elvégzéséhez szükséges minimumfeltételek megléte esetén (1. sz. melléklet).

1. sz. melléklet
1. sz. melléklet
A 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló rendelet alapján
a PRP, PRG és PRF eljárás alkalmazására alkalmas az előírt feltételeknek
megfelelő fogorvosi rendelő, amennyiben az orvosi laboratóriumi diagnosztika 0. szintjének követelményei közül az alábbiaknak is megfelel:
1. Elkülönített vérvételi hely
2. 1 db centrifuga
3. Elkülönített hűtőkapacitás (+4 °C)
4. Zárt vérvételi rendszer

Dr. Fejérdy Pál

Dr. Hermann Péter

Dr. Windisch Péter

Tagozat elnöke

Tanács elnöke

Magyar Parodontológiai Társaság elnöke

Császártöltésen vegyes fogorvosi körzet
NEAK finanszírozással rendelkező praxisjoga
nyugdíjazás miatt eladó.
Az ingatlan 2018-ban európai uniós támogatással
teljes körűen felújításra került.

Tervezett nyugdíjba vonulás miatt
Pest megyében (Budapest, valamint
az M0-s dél-keleti szakasza közelében)
lévő kisvárosban, NEAK finanszírozott
vegyes fogorvosi körzet praxisjoga eladó.

Érdeklődni a 06-30/9252-933 telefonon vagy a
b.domokos@freemail.hu e-mail címen lehet.

Érdeklődni lehet az esti órákban:
+36-70/313-2380.

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata
pályázatot hirdet fogorvosi körzet ellátására.
A körzet lakosságszáma 8894 fő.
A pályázat leadási határideje: 2018. december 15.
Az állás 2019. január 1-től tölthető be.
Érdeklődni a következő elérhetőségeken lehet:
Kovács György polgármester: 06-75/532-019.

Inspiráljuk Önt!

Köszönjük a bizalmat!

Cégünk jövőre ünnepli alapításának 25. évfordulóját, és most értékesítettük az 500. KaVo
kezelőegységünket, melyet a véletlen úgy hozott, hogy ugyanazon kedves ügyfelünknek
Dr. Csiszér Zsombornak adhatunk át, aki 1999-ben az első kezelőegységet is vásárolta tőlünk.

Minőség • Tapasztalat • Bizalom
9400 Sopron, Faller Jenő u. 5 | Tel.: 99/508-698 | Fax: 99/508-696
iroda@dentalplus.hu | www.dentalplus.hu
Bemutatóterem: BCW Irodaház . 1113 Budapest, Nagyszőlős u. 11-15. / I. emelet
(Budapesti bemutatótermünkben előzetes egyeztetés alapján tudjuk fogadni Önöket!)

A pajzs, ami
szakadatlanul véd
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