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Tudjon meg többet a gyökérkezelést segítő termékkínálatunkról:
www.kerrdental.com

Bemutatjuk a legújabb vezeték nélküli elements™IC obturációs
rendszert, a megbízható társat a pontos, gyors és kiváló klinikai
eredmény eléréséhez.
• A kiszámíthatóság, amire szüksége van
Magas minőségű 3 dimenziós gyökértömés.

• Dolgozzon nagy hatékonysággal - irányítsa ön az eljárást
Backfill egység: egyetlen töltéssel legalább 16 gyökér kezelhető az eszköz alapértelmezett
hőmérsékletén, az ajánlott beállításokat használva*. Bízza magát a guttapercha patron
szintjelzőjére, az állítható hőmérsékletre és a személyre szabható motorsebességre.

• Végezze a munkáját magabiztosan
Backfill egység - A fűtőelemet aerogél szigetelés veszi körül, ami az orvos és a beteg kényelmét
is szolgálja. A Downpack egység 4 másodperc után automatikusan kikapcsol, hogy megelőzze
a foggyökér túlmelegedését.
* Rögzített adatok.
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Államtitkári látogatás a Fogorvosi Tagozat
elnökségi ülésén
E lap hasábjain részletesen beszámoltunk az év eleje óta tartó tárgyalássorozatról, amely a Kamara vezetői és a szaktárca prominens képviselői
között zajlott. A megbeszéléseket sikerült leválasztani az egészségügy többi
szereplőinek bértárgyalásairól, és szakértői szintű egyeztetések kezdődhettek
el a közfi nanszírozott fogorvosi praxisok fi nanszírozásának krónikus elégtelenségéről, az évek óta felgyülemlő feszültségek megszüntetéséről, az egyre
súlyosbodó problémák halaszthatatlan megoldásáról.
A nyári hónapokban is folytatódott az előkészítő munka az EMMI illetékes munkatársaival.
Augusztus közepén az államtitkárság összeállított egy javaslatcsomagot a finanszírozás többlépcsős
növeléséről. A Tagozat elnöke jelezte, hogy ennek megvitatása és elfogadása az elnökség hatáskörébe
tartozik, és meghívta Államtitkár asszonyt az elnökségi ülésre, a javaslat előterjesztésére.
Augusztus 30-án dr. Horváth Ildikó államtitkár az alábbiakról tájékoztatta az elnökség tagjait,
dr. Sebestyén Bea főosztályvezető és dr. Körösi László főosztályvezető-helyettes jelenlétében.
Ismételten kinyilvánította, hogy a fogorvosi alapellátó praxisok fi nanszírozását a háziorvosi praxisokhoz kell felzárkóztatni.
A javaslat szerint:
1. 2019. évben egyszeri, nem beépülő, egyösszegű 1 500 000 forintos támogatásban részesülne a
fogorvosi alap- és szakellátás.
2. 2020. január 1-jétől a bázisba beépülve, a rezsitámogatás összege 380 000 forintra emelkedne,
amely az alapellátásnál a jelenlegi 130 000 forinthoz képest plusz 250 000 forint, a szakellátásnál (mivel eddig nem részesült rezsitámogatásban) 380 000 forint emelkedést jelent.
3. 2021. január 1-jétől ez a beépült rezsitámogatás összege további 140 000 forinttal emelkedik,
mind az alap-, mint a szakellátásnál, így elérve az 520 000 forint/hó rezsitámogatás összegét.
Ennek az összegnek valamilyen módon a kb. 12% közalkalmazotti állománynál is meg kell jelennie. A jelenlévők kiemelten hangsúlyozták, hogy ezek az intézkedések első lépésnek fogadhatók el,
hiszen még így sem zárult az olló a háziorvosi és fogorvosi ellátórendszer fi nanszírozása között.
Amennyiben a továbbiakban az alapellátás többi résztvevője forrásbővülésben részesül, akkor a
fogorvosoknak szánt juttatásnak együtt kell mozognia annak a mértékével.
A Tagozat elnöke a vendégek távozása után vitára bocsátotta az előterjesztést, melynek során mindenki véleményt nyilváníthatott. Ezután név szerinti szavazás kezdődött arról, hogy ki támogatja
és ki nem a bejelentést.
A 24 fő szavazati jogú elnökségi tagból 22 fő volt jelen, akik közül 19-en szavaztak igennel (86,3%)
és 3 fő (13,6%) nemmel.
A fogászati kassza növekménye a jelzett idő alatt kb. 43%-kal bővülhet, és e felett még egyszeri
1,5 millió forint pluszforrás jut minden praxisra.

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.

Új mosolytervezés „M” arányok
felhasználásával
Új diagnosztikai módszer a mosolytervezéshez 1. rész

Alain Méthot, Marco Del Corso, Iman S. Nazzal

A klinikumban számos mosolytervezési és művészi szabályszerűséget kell
követnünk, hogy pácienseinknek természetes és megnyerő megjelenést tudjunk
biztosítani a mosolytervezés során. A mosolytervezés alapelvei közé sorolható
az aranymetszés szabálya, de a gingiva felépítését, az emergenciaprofi lt, a fogak
formáját vagy az arc anatómiáját is fi gyelembe vesszük a páciens esztétikus
mosolyának meghatározásakor. Ezek közül egyik sem alkalmas a mosoly vagy az
arc aszimmetriájának megváltoztatására, ezért szükség van egy új diagnosztikai
módszerre. A cikk leírja az úgynevezett „M” szabályok tudományos alapjait úgy,
mint egy diagnosztikus eszközt a mosolytervezéshez. Ennek az algoritmusnak az
alapja a felső középső metszők és a maxilla szélesség átmérőjének felhasználása,
amely a páciens arcához viszonyítva határozza meg a maxilláris fogak ideális
helyzetét. Ezzel a számítógépes programmal diagnosztizálni és tervezni lehet
a páciensek új mosolyát. Ezeket a szabályszerűségeket már 2005-ben is
megállapították.

A

fogászatban a legkülönfélébb diagnosztikai eszközök (röntgen- és CT-felvételek,
gipszminták, különféle képalkotó eljárások, intraorális kamerák) segítik a különféle
elváltozások, a fogszuvasodás, malokklúzió vagy egyéb
fogászati anomáliák felismerését. Több diagnosztikai

eszköz vezeti a fogorvosokat az adatok értelmezésében
és a diagnózis felállításában, de egyik sem alkalmas a
mosolytervezésre. Az esztétikai kezelésekben a fogorvosok szépérzéke alapján hozott szubjektív döntések
vezetnek a különféle kezelési tervek megalkotásához,
ami a pácienseket összezavarhatja. A szubjektivitás
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megnehezíti a tisztázni kívánt döntések meghozatalát
a diagnózisban és a kezelési tervben.
Különböző általános iránymutatók segítségként használhatók a dentofaciális esztétika meghatározásában.
A pácienssel való konzultációk alkalmával digitális
mosolytervező programok segítenek az előzetes diagnózis felállításában és a kezelési tervek megbeszélésében. További információk összegyűjtésével együtt
(röntgenek) lehetségessé válik, hogy a pácienseknek
megmutassuk a különböző kezelési tervek jövőbeli
kimenetelét.
Ez a cikk bemutatja az „M” szabályokat a diagnosztizálástól kezdve a mosolytervezésig, egy algoritmus használatával, amely a felső középső metszők együttes átmérőjén és a maxilla átmérőjén alapszik. Ezek segítségével
ismertetjük az ideális fogfelállítást a páciens arcfotóján.
A kezelés során arcfotót használunk egy számítógépes
program segítségével, amelyre 2D diagnosztikus felviaszolás készül.

A kulcs:
Mosolygós arcfotó készítése
Figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy minden tárgy
más formájúnak látszik, ha különböző irányokból tekintünk rá. Ez a deformáció két okból keletkezik: látószög
és optikai illúzió. Ha egy háromdimenziós testet vizsgá-
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lunk, két fő dolgot kell figyelembe vennünk: a távolságot és a szögeket a megfigyelő és a tárgy között. Emiatt
döntő fontosságú, hogy a fotót közvetlenül szemből, teljes természetes mosollyal, 1:10 fókusztávolsággal készítsük el. Fontos, hogy a fotókat függőlegesen és vízszintesen is torzió nélkül készítsük el.
A mosoly és a beteg archarmóniájának megfelelő értékeléséhez az első lépés egy nagyon jó minőségű, természetes mosolyú kép a páciens arcáról. A mosolytervezésnek mindig tartalmaznia kell az arc és a fogak
értékelését és elemzését is.
Számos paraméter van, amelyekkel értékelni tudjuk a
mosoly esztétikáját: a gingiva láthatósága, a középvonal,
a bukkális korridor (a szájzugban az alsó és felső ajkak
között megjelenő fekete háromszögletű rés mosolygáskor), a metszőfogak szélesség/magasság aránya, a metszőfog koronájának dőlésszöge, a gingivális kontúr és
a mosoly. Azért, hogy a mosolytervezés megfeleljen az
átfogó kezelési terv követelményeinek, a legtöbb ilyen
paraméternek látszani kell a fényképen, hogy pontosan
ki lehessen értékelni.
A szemből készített felvétel segít értékelni a páciens
mosolya és az arc szimmetriájának viszonyát. Az elemzés pontosságát és a fogtechnikai laboratóriumban a felviaszolást azonban nagymértékben befolyásolja a páciens
fejének pozíciója a kép készítése közben.
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1. ábra: A ’nem’ szabály meghatározása kulcsfontosságú a digitális rendszerben: ha a képet nem megfelelően készítjük el, megtéveszti az esztétikai diagnózist

2. ábra: Fontos, hogy a fülek és a halánték teljes egészében látszódjon a képen

A páciens fejének pozícionálását a „nem”, az „igen”
és a „talán” szabállyal határozhatjuk meg (dr. Methot
után), szemből készített kép esetén:
A „nem” = a fej jobbra és balra mozdulása a képen meghatározhatja a készülő minták oldalra mozdulását.
Az „igen” = a páciens fejének le- és felfelé történő
elmozdulása meghatározhatja a készülő minták dőlésszögét.
A „talán” = a képen a fej jobb vagy bal irányú elhelyezkedése meghatározza a készülő minták dőlését.

3. ábra: Az ’igen’ szabály, amikor a páciens a horizontot nézi

A nem:
Ha az szemből készített arcképet használunk a laboratóriumi munkák diagnosztizálására, tervezésére és a végleges fogpótlás későbbi megvalósítására akkor a jó kép
készítése kritikussá válik az esztétikai diagnózis szempontjából, és fontos a későbbi laboratóriumi munkák
pontosságának biztosításához is.
Ha a páciens jobbra vagy balra hajtja a fejét a kép készítésekor, akkor ez befolyásolhatja az oldalra kitérést és a diagnózis elkészítését egyaránt. Ez a fogak nem arányos képéhez
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vezethet a jobb vagy bal oldalra, illetve a fej középvonalának aszimmetriáját eredményezheti (1-2. ábra).
Az „igen”
Meghatározza az okklúziós sík dőlésszögét. A maxilla
okklúziós síkjának meghatározása fontos az esztétikus
mosoly értékeléséhez és létrehozásához.
A Frankfurti horizontális viszonya a vízszinteshez
képest 10–14 fokban dőlt. Ez a sík használatos Európában leggyakrabban az okklúziós sík 3D meghatározására az artikulátorban (3. ábra).
Az esztétikai sík a vízszinteshez képest 6–10 fokban
dől, ami az okklúziós sík megfelelőbb dőlését adja a
laboratóriumi munkához.
A Camper horizontális a vízszinteshez képest 0–6 fokos
dőlésszöggel rendelkezik, ami egy laposabb dőlést jelent.
Ebben az esetben ennek a síknak az átvitele a képről a
laborba problémákat vethet fel, mert az ajkak elrejthetik
a poszterior fogakat (ezt síkot leginkább Észak-Amerikában használják) (4. ábra).
A „talán”
Ez a szabály a fogak incizális élének vagy az okklúziós sík dőlésével áll kapcsolatban (5. ábra). Normálisan
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a felső fogak incizális éle párhuzamos a felső ajak alsó
vonalával (néhány kivétellel, amikor a páciens ajakfeltöltést vagy botoxos kezelést kapott az ajkaiba ezen a területen). Ha az arc szimmetrikus, akkor a fogak szimmetria-középpontja egybeesik az arc szimmetriatengelyével
és az arc középvonala merőleges az incizális síkkal és az
felső ajakkal.

Az „M” szabályok
Már korábban is láthattuk, hogy az aranymetszés szabálya nem minden páciens esetében alkalmazható,
ezért van szükség egy új, minden páciensre adaptálható formulára.
Az „M” szabályok helyettesíthetik az aranymetszés
szabályait (az „M” a feltaláló – Methot – nevének rövidítése). Az „M” szabályok matematikai alapjait a felső
frontfogak szélessége és a moláris fogak közötti távolságok, mint a felső állcsont átmérője határozzák meg.
Egy digitális eszköz segítségével határozható meg a
megfelelő egyensúly a fogak és az állcsont között, hogy
egy esztétikus mosoly jöhessen létre.
A felső állcsont átmérőjét és a felső középső metszők
átmérőjét (ami a felső kismetszők közötti térrel is jellemezhető) tekintve, minden páciens egyedi arányok-

4. ábra: Az ’igen’ szabálynak megfelelő a kép, ha az esztétikai sík párhuzamos a talajjal

5. ábra: A ’talán’ szabálynak megfelelően a kép korrigálható a kép forgatásával

114

Magyar Fogorvos 2019/3

A szék mellett

6. ábra: Számos paraméter befolyásolja az „M” vonalakat: Ez az algoritmus egy „M” arányt ad meg, amely klinikailag különbözik az aranymetszés szabályaitól

7/a–b. ábra: Az „M” vonalak segítenek diagnosztizálni az arc és a fogak aszimmetriáját,
hogy a legesztétikusabb fogfelállítást és fogformát tudjuk választani a páciens arcához. Az

8. ábra: A könyvtárból a 2D-s fogformá-

„M” arány megváltozik, ha valamelyik paramétert megváltoztatjuk. Ebben az esetben észre-

kat felhasználva megjeleníthető a végleges

vehető az aszimmetria megjelenése

eredmény

kal rendelkezik. Ezek az arányok megváltoztathatók
a mosolytervezés közben, attól függően, hogy milyen
fogformákat alkalmazunk a különböző kezelési tervekben.
Ez az eszköz egy speciális algoritmuson alapul, amelyet finomhangolva egyedi értéket biztosíthatunk minden egyes beteg számára. Ez az algoritmus (6. ábra) a
következő értékeket veszi figyelembe:
1. A középső metszők átmérője: a két metszőfog összátmérője adja meg a metszőfogak átlagátmérőjét.
2. A felső fogív szélessége: a mosolygáskor látszó utolsó
fog által meghatározott szélesség, a legtöbb esetben ez
az első moláris fog.
3. Mosolygáskor látható fogak száma.
4. „M” arány: három korábbi értékből adódik, a mosolyban látható fogak ideális elhelyezkedését jelenti.

A programban az „M” vonalak a következők: egy vízszintes vonal, amely a középső metszők incizális élén áthalad, egy függőleges középvonal, amely a középső metszők
között halad és egy sor függőleges vonal, amelyek egymáshoz kapcsolódnak. Az „M” arány pedig szimmetrikusan és arányosan csökken a központi vonaltól a hátsó
fogak felé. Ez egy speciális értéket ad a felső állcsontoknak, amit „M” arányszámnak nevezünk (7. ábra).
Az „M” vonalak a fogak ideális elrendezésének eszközei, de ez nem a magasság és szélesség (h/w) közti
arányt jelenti. Sokan kutatták a h/w arány hatását a
mosolyra, de ezek a kutatások nem feltétlenül mutatják
a Smile Design specifikus arányait.
Az „M” szabályok kombinálhatók egy szimulációs szoftverrel (GPS), amely egy külön mosolykönyvtárral rendelkezik, és ami azonnali mosolytervezést végez, illetve

Fájdalommal járó száj- és
garatüregi gyulladásos
megbetegedések helyi kezelésére
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9. ábra: A középső metszők szélességének megmérése két
okból történik: 1., hogy megkapjuk az „M” arányt, 2., hogy kalibráljuk a képet

11. ábra

10. ábra: A maxilla átmérője az első moláris fogak bukkális oldalát
összekötő egyenesből számolható ki

a páciens várható megjelenését mutatja be a képen. Az
„M” vonalak továbbá a fogak ideális szélességét és pozícióját adják meg a fogívben. A GPS és mosolykönyvtárak használata az „M” vonalak mellett a páciens mosolyának különböző formáit mutatják be a páciens ínyének
felépítése és a felső ajakvonal, a mosolyvonal tekintetében. Ahhoz, hogy a legjobb esztétikai eredményt kapjuk, a mosolyt a páciens arca kell, hogy meghatározza.
A legjobb esztétikai és funkcionális eredmény érdekében
a programban a fogak magasságát a középső metszőktől egészen a moláris fogakig beállíthatjuk. A rágósík is
megváltoztatható egy teljes szájrehabilitáció esetében,
hogy az ajkakhoz igazodva növeljük a funkciót és esztétikát. Mindez pedig valódi vagy digitális artikulátorra is
átvihető ’GPS Connect’-et használva.
Nincsen konkrét w/h arány a középső metszőktől a
moláris fogak felé, mivel mindegyik fognak eltérő a
h/w aránya, amely matematikai alapokon nem viszonyítható egymáshoz.

12. ábra

A fogorvos megváltoztathatja az „M” vonalak értékeit,
hogy egy teljesen más kezelési tervet és fogfelállítást is
elkészíthessen. Ez a kétoldalas és szimmetrikus eszköz a
páciens arcfotóján helyezkedik el, a felső állcsont és a felső
fogak legjobb pozícióját biztosítja az fogívben az archoz
képest. A három érték könnyen megváltoztatható az esztétikai megjelenés vagy a funkció növelése érdekében.
1-es érték: Mindkét felső középső metsző szélességének
összege felhasználható az átlag szélesség megadásához
(9. ábra) és a kép kalibrálásához. Ezután a fogorvos
méréseket végezhet a képernyőn. A legtöbb esetben
a jobb és bal oldali metszőfog különböző szélességű,
melynek számos oka lehet, például a metszők elfordulása vagy fogpótlás viselése.
2-es érték: A maxilla szélessége, amely a felső első molárisok
bukkális felszínét összekötő vonalból számítható, ahol az
„M” vonalak leggyakrabban végződnek (10. ábra).

A szék mellett

3-as érték: A látható fogak száma mosolygás közben,
amely meghatározza az „M” vonalak számát is. V vagy
U alakú állcsontforma ugyancsak diagnosztizálható az
„M” vonalak segítségével. A felső metszők és a maxilla
szélessége is befolyásolhatja a fogív U vagy V alakját.
Az ideális fogív U alakú (11. ábra).
A maxilla fogai legjobb esetben az „M” vonalak közé
esnek a középső metsző és a felső állcsont szélességének
figyelembevételével (mindig a szemből készített fényképen vizsgálva). A függőleges vonalak vezetik a fogorvost,
hogy a felső állcsont és a fogak legjobb pozícióját tervezzék meg az archoz, a páciens ajkait és ínyét figyelembe
véve, természetes mosolygás közben. Szemből nézve,
minden függőleges vonal érinti a hat frontfog disztális
felszínét és a moláris és premoláris fogak bukkális részét
úgy, hogy ez a fogak ideális kontúrját és helyzetét adja
meg a középvonal mindkét oldalán (12. ábra). A mosolygás közben látható fogak száma befolyásolja a képernyőn
megjelenő vonalak számát. (Ezek a vonalak segítik a laboratóriumot a jövőbeli felviaszolás elkészítésében).
Ezek a 2D indikátorok a laboratóriumba továbbítva segítik a technikust a felviaszolás elkészítésében artikulátorban
(GPS Connect 2D to 3D Digital Facebow platform
(BioArt ) (13. ábra).
A 2D X, Y, Z koordinátái használatosak a preoperatív
minta gipszelésében és a diagnosztikus felviaszolás elkészítésében a 3D mintán (14. ábra).
A Z-tengely; a mérések könnyen elvégezhetők az 1 mm-es
rácsvonalon az „M” vonalak segítségével (15. ábra).
Miután az „M” vonalak digitálisan be vannak illesztve a beteg
arcába:
Első lépés: Az „M” vonalak diagnosztikus eszközként
használandók az arc és a fogak középvonalának összehasonlításához. Ennek segítségével könnyen értékelhetők az arc és a fogív aszimmetriái, a maxilla függőleges és oldalirányú malpozíciói.
Második lépés: az „M” vonalakkal beállíthatjuk a
fogak ideális helyzetét az ívben, az orthodontiai vagy a
protetikai kezeléseket vizuális fogpótlásokkal, a magasság és egyéb arányok tekintetében. Mindezt egy speciális szoftverrel végezzük el, amely 2D-s diagnosztikus
felviaszolást állít elő. Ezzel a segédeszközzel megtervezhető az új mosoly és a kezelési terv. A különböző fogfelállítások megváltoztathatók a beteg szájában, és azonnal
megjeleníthetők a képernyőn. Minden egyes fog kontúrja, szélessége, magassága és dőlése is egyesével megváltoztatható.
Utolsó lépés: Az „M” vonalak kinyomtathatók, és
alapként felhasználhatók a hagyományos artiku látorban készülő diagnosztikus felviaszolás elkészítésé-
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hez. A páciens mintái a GPS mosolyszimuláció alapján
a dőlés és az oldalra mozdulás értékei szerint lesznek begipszelve, az „M” vonalak pedig megmutatják
a fogak ideális pozícióját a páciens fogívében, amely
nagy segítség a laboratórium számára a 3D-s diagnosztikus felviaszolás elkészítéséhez (szimulált mosoly). Ez
nagyon fontos eleme a folyamatnak, amely nemcsak a
klinikus és a páciens, hanem a fogtechnikus és a páciens közötti kommunikációt is segíti. Így a mosoly-

13. ábra

14. ábra

15. ábra: A Z tengely rácsvonala
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tervezés folyamata objektívebbé válik, és a projekt
megvalósítható lesz a klinikai szabályok tiszteletben
tartása mellett.

Megbeszélés
Ha kétdimenziós fotót használunk egy olyan háromdimenziós tárgy tanulmányozásához, mint például a
mosoly, akkor két dolgot kell figyelembe vennünk: a megfigyelő és a tárgy közötti távolságot és a szögeket. Fontos, hogy a fotót közvetlenül szemből készítsük el, teljes
természetes mosollyal, megközelítőleg 1:10 fókusztávolságban. A látószögből és a különböző optikai illúzióból
fakadó hibák elkerülése érdekében a fényképet vízszintes
vagy függőleges egyenesen kell elkészítenünk. Célszerű,
hogy a haj a fül mögött legyen, így a fül, a halánték, illetve
az arc teljesen látszódik.
Az aranymetszés szabálya, más néven az Isteni szabály
1: 1,618 arányt jelent. Ezt az arányt már évek óta használják, jól ismert művészi alkotásokban és építményekben
egyaránt. Az aranymetszés szabályait alkalmazták az
arc-esztétikum és a fogászat területén is, hogy matematikai irányvonalakat biztosítsanak az esztétikus mosoly
kialakításához, a metszőfogak és oldalsó fogak megfelelő arányainak meghatározásakor (a 16. ábrán az aranymetszés szabályának értékeit láthatjuk, minden vonal
az egyes fogak disztális felületét jelöli. Ezen az ábrán,

hogy illeszkedjen az 1. kvadráns fogaival, az „M” vonalak 1,5-es arányban helyezkednek el, így a frontfogak
disztális felszínei és a laterális fogak bukkális felszínei
érnek az „M” vonalakhoz). Fontos, hogy az analitikus
vonalakat a páciens arca fölé helyezzük, hogy a beteg
fogainak globális elemzését végezzük el a mosoly kialakításában, mivel a közelebbről készült kép az elemzés
szempontjából érdektelen, hiszen nincs kialakítva pontos korreláció a közeli kép és az arckép között. Ráadásul a két kép nem készíthető el pontosan ugyanabban a
pozícióban (16/a. ábra).
Számos szerző megfigyelte, hogy a természetes fogak
nem követik az aranymetszés arányát. Lombardi elsőként vette fontolóra ezt, és arra a következtetésre jutott,
hogy az aranymetszés arányának szigorú alkalmazása számos korlátot tartalmaz, és néhány korrekciót
szükséges elvégezni. Preston szerint az „aranyszabály”
használata nem megfelelő, mivel a felső fogív túlságosan szűknek hat, és az oldalsó szegmensek összenyomódnak.
Magne & Belser kimutatta, hogy az elülső fogak méretei
látszólagos szélességük szerint (17/a-b. ábra), közvetlenül
az elülső részektől nézve, nem felelnek meg az „aranyszabály”-nak. Ha ugyanazt a képet digitálisan módosítják, hogy aranymetszésre jellemző értékeket generáljanak, a mosoly szignifikánsan eltérő és szűk lesz.

16/a–b. ábra: A közeli fotó nem alkalmas az analízishez. Ezen a
fotón a páciens elfordul jobb oldalra és egy papírra harap, amely az
aranymetszés értékeit tartalmazza, de a papír nem teljesen pontosan került a fogak közé, hiszen el van forgatva

17/a–b. ábra
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18. ábra: Az aranymetszés értékei nem megfelelőek a fogak ter-

19. ábra: Az „M” arány ennél a páciensnél 1.367 (az aranymetszés

mészetes megjelenítéséhez

esetében ez 1.618)

Methot az „arany arány”-okat egy arcfotón a molárisoktól
egészen a másik oldali molárisokig felvette, és kimutatta
a felső állcsont összeszűkülését.
Az irodalomban az aranymetszés szabályait a felső nagymetszőkre és az oldalsó metszőkre alkalmazzák. Számos szerző szerint nem megfelelő a korreláció a második kismetsző és a szemfog méretei között. Ez egyrészt
a maxilla fogívének különböző variációi és a frontfogak
elhelyezkedése miatt fordulhat elő.
Az „aranyszabály”-ok jól működnek a felső középső
metsző arányainak meghatározásához, de az esetek
többségében nem nyújtanak megfelelő eredményt,

például amikor a moláris csücskökig kiterjesztjük az
arányt. Ilyenkor a fogorvosnak át kell alakítania a kezelési tervet, ami plusz időt jelent, és gyakran veszélyezteti a végeredményt.
Az említett klinikai példában (18. ábra) nyilvánvaló,
hogy az „aranyszabály”-ok nem korrelálnak a vizuális fogakkal. Az „arany arány”-hoz tartozó vonalaknál az első molárisnak a 6. és a 7. sor között kell megjelennie. A vonalak 1,618-as arányt jelenítenek meg,
amely az inter-moláris távolságot szűkebbnek mutatja,
mint ami természetesen volt. Az „M” arány a páciens
középső metszőjének szélességéhez és moláris fogak
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22. ábra: A páciens 3D-s mintája az „M” vonalakkal 1.367-as
aránnyal, a felső középső metszőkre adaptálva, amely a páciens
anatómiájához jobban illik
20. ábra: Három különböző „M” arány, különböző felső metsző
szélességgel és felső fogív átmérővel

23. ábra: Az „M” vonalak alapján készített felviaszolás
21. ábra: A páciens 3D-s mintája az „M” vonalakkal 1.618-as
aránnyal, a felső középső metszőkre adaptálva

pozíciójához igazodik, így minden fog a legjobb pozíciót mutatja (19. ábra).
A közös álláspont jelenleg az, hogy az „aranyszabály”
nem alkalmazható minden páciensre: ezért szükséges az
egyes páciensek anatómiáját figyelembe véve individualizálni és módosítani az aranymetszés szabályait.
2006 óta egy módosított szimmetrikus vonalzót javasolnak, amely az egyes páciensek esetén moláris fogak
közötti távolságra vonatkozó matematikai képleten alapszik, amely így a fogív és a felső középső metszők szélességét használja, hogy meghatározza a megfelelő egyensúlyt a fogívben. Az új matematikai képlet egy Phi-hez
kapcsolódó változó arányt határoz meg, az úgynevezett
„M” arányokat.
A 19. ábra klinikai képén a középvonal (1) a fogak középvonalával megegyező és a legkülső vonal (7) a felhasználó által pozícionálható, leggyakrabban az első moláris foghoz (a felső fogív szélességét reprezentálva) kerül.
A további vonalak (2,3,4,5,6) pedig szimmetrikusan rajzolódnak be a kettő közé a program által az „M” formulát használva. Ezeket az új arányokat „M” arányoknak

nevezzük. A szoftver lehetővé teszi, hogy a vonalat csúsztatva szimmetrikusan megtartsuk az arányukat.
A formula ellenőrzésére 2004 és 2006 között 154 pácienst (75 nőt és 79 férfit) vizsgáltak, akiknek a prototípus szoftverrel elemezték a mosolyát az „M” arányokkal. Mindegyik vizsgált esetben az arány 1,25 és 1,618
között volt. Az esetek többségében ez 1,38 volt, és csak
nagyon kevés esetben találtak alacsonyabb és magasabb arányú eltéréseket.
Az „M” arányok táblázat (20. ábra) a középső metszők
együttes szélességén alapuló „M” arányokat mutatja,
amely korrelál a három különböző arányú inter-moláris
távolságokkal.
A középső metszők szélességét a specifikus „M” arányokkal rögzítettük a számítógépes programba, és a képernyőn beállítottuk a fogak valós arányát. A felső metszőfogak szélességét a betegen mértük, és a számítógépbe
bevittük, hogy kalibráljuk a programot az egyes betegek
számára. Megfigyelhető, hogy minél nagyobb az „M”
arány, annál kisebb az inter-moláris távolság.
Annak biztosítása érdekében, hogy az „M” vonalak helyzete pontosan átvihető legyen a képekről (18-19. ábra) a
mintákra (21-22. ábra), egy milliméteres műanyag vonalzót illesztettünk a számítógép képernyőjére, a mérések
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validálásához. Az „M” arány helyessége beigazolódott,
összehasonlítva az 1,618 (21. ábra) és az „M” arány megfelelő vonalait (22. ábra).
Az új mosolyt az 1.367-es „M” arány 2D-s felhasználásával terveztük meg. Az „M” vonalakat továbbítottuk a
laboratóriumba, hogy a GPS szoftver által feltárt arányokat felhasználják a felviaszolás elkészítéséhez (23. ábra).

előzetes diagnózisok és kezelési tervek 2D-s beállításait.
A tervezett „M” vonalakat is kinyomtatva felhasználhatók az adatok artikulátorra való átviteléhez a Smile
Design legjobb eredményeinek elérése érdekében. Ez
az innováció hatalmas előrelépés a tudományban és a
művészetben egyaránt.

Következtetések

Forrás: Spectrum Dental Teamwork Vol.8 No.1 - January
2015

A mosolytervezés szempontjából kulcsfontosságú egy teljesen szemből készített fénykép. Az aranymetszés szabályok korlátai miatt az „M” vonalak, mint az egyes páciensekre adaptálható, digitális mosolytervező eszköz segíthet
vezetni a szakembereket az aszimmetriák kimutatására,
korlátozások nélkül. Az aranymetszés szabályaihoz képest,
amely csak egy arányt kínál: 1: 618, az „M” szabályok meghatározzák a páciens saját egyedi preoperatív arányait. Az
„M” vonalak meghatározása a középső metszők szélességén, az inter-moláris távolságon és a fogak számán alapszik, amelyek segítségével létrehozható a megfelelő fogfelállítás a mosolytervezéshez.
Az „M” vonalzó és a mosolyt megjelenítő szoftver használatával a beteg megtekintheti a lehetséges kezeléseket.
A klinikusok és a fogászati laboratórium közötti kommunikáció valamilyen fizikai és/vagy digitális kapcsolattal valósul meg, hogy létrehozhassuk a maxilláris
fogak megfelelő méretét, alakját és megjelenítését a
mosoly határain belül.
A számítógép képernyőjén megjelenő X és Y koordináták (a fogak kontúrja és/vagy vonalak) könnyen integrálhatók a 3D-s digitális rendszerbe, hogy korrigálják az

Fordította: Dr. Czigola Alexandra
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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.

Szájüregi fekélyes elváltozások
differenciáldiagnosztikája 2. rész
Dr. Czeglédy Ágota, Dr. Dombi Csaba
Semmelweis Egyetem, Orális Diagnosztika Tanszék

Krónikus szoliter fekélyek
Az akut szoliter fekélyeknél foglalkoztunk már a traumás fekéllyel és a nekrotizáló sialometaplasiával. Hoszszan tartó traumás fekély leggyakrabban a nyelven és az
ajkon jelentkezik, mivel a folyamatos mechanikai és
kémiai inzultus hatására a gyógyulási folyamat elhúzódhat. Jellemző ezekre a fekélyekre a pszeudomembránnal
fedett centrális ulceratív terület, az enyhén kiemelkedő hyperkeratotikus szegély. Felületvédő anyagokkal, súlyosabb esetben lokális szteroidok alkalmazásával
rövidíthetjük a gyógyulás időtartamát.
A nekrotizáló sialometaplasia a hosszú (akár 12 hét) gyógyu lási időre való tekintettel kerül megemlítésre a krónikus fekélyek között, ilyenkor a pontos anamnézis
segít tisztázni az elváltozás lehetséges kóreredetét.
Eozinofil fekély vagy traumás ulceratív granulóma a
40–60 éves populációra jellemző. Olyan helyeken fordul elő a nyálkahártyán, ahol a hám alatt izomszövet
található, az elhúzódó gyógyulást a következményes
krónikus myositis magyarázza. Az esetek 60 százalékában a nyelv, annak is a laterális hátsó oldala érintett. Az elváltozás jellemzően nem fájdalmas, 0,5 cm
és 3 cm közötti a nagysága, jellemző rá az eritémás és
hyperkeratotikus szegély.
A szájüregi malignómák 95 százaléka ulceratív laphámrák, mely jellemzően tünetmentes, vörös és fehér
exofitikus, ulceratív lézióként jelentkezik. A klinikai képet kráterszerű mély fekély jellemzi, indurált
szegéllyel. Amennyiben az ajakpíron helyezkedik el,

pörkkel fedett. Fontos kihangsúlyozni az orális karcinómák predilekciós helyeit: alsó ajak, szájfenék, nyelv
ventrális és laterális felszíne. Az ulceratív laphámrák
helyileg erősen szövetdestruktív, ezért a gyors és pontos diagnózisnak kulcsszerepe van a prognózis szempontjából.
Cytomegalovírus okozta krónikus fekéllyel immundeficiens,
különösen HIV fertőzött egyéneknél találkozunk.
Nagyméretű, nekrotikus fekély jellemzi a klinikai
képet, melynek a szegélye nem kiemelkedő. A lézió
nagyon fájdalmas, gyógyulása pár héttől több hónapig is tarthat.
Ritkán ugyan, de a tuberkulózis is okozhat szájüregi fekélyt.
Klinikailag tömött tapintatú, egyenetlen felszínű, fájdalmas lézió jellemzi, melynek szegélye aláárkolt. A nyelven
jelenik meg leggyakrabban, de előfordulhat a gingiván, a
szájfenéken, a szájpadon, az ajkakon is.
Az STD betegségek közül a szifilisz manifesztálódhat szájüregi fekély formájában. A fertőzéstől számított 21 nap múlva a behatolási kapuban (orogenitális,
oroanális kontaktus) fájdalmatlan, tömött tapintatú
sonkavörös infiltrátum jelenik meg, melynek felszíne
erodálódik (primer sánker). Jellemzően egy- vagy kétoldali fájdalmatlan nyirokcsomóduzzanat kíséri. Fontos megemlíteni, hogy a fekély 3–6 hét alatt spontán
gyógyul, így a fertőzés felderítetlen maradhat.
A gombás fertőzések közül a hisztoplazmózis a tüdőérintettséghez másodlagosan társulva okoz krónikus
fekélyt a szájüregben, mely kezdetben eritémás folt-
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Krónikus multiplex fekélyek Nyálkahártya pemphigoid

Ulceratív karcinóma

Lichen planus

Citomegalovírus okozta
fekély

Lineáris IgA betegség

Tuberkulotikus fekély
Szifilisz okozta fekély
Mélygombás fertőzés
1. táblázat: Krónikus szoliter fekélyek a szájüregben

1. ábra: Bullosus lichen

ként jelentkezik, melyből szekunder elemi jelenségként
granulomatózus fekély alakul ki.
A szájüregi blastomycosis könnyen összetéveszthető a verrukózus karcinómával, klinikailag fájdalmatlan, kiemelkedő fekélyként jelenik meg indurált szegéllyel.
A mucormycosis általában a szájpadon okoz nekrotikus
fekélyt, melynek oka a kórokozók inváziója a palatinális
érpályába (1. táblázat).

Krónikus multiplex fekélyek
A krónikus multiplex szájüregi fekélyképződés hátterében az autoimmun eredetű mucocután betegségek
állnak.
A pemphigus vulgaris primeren hólyagképződéssel járó
betegség, fogorvosi jelentőségét az adja, hogy a betegek kb. 90 százalékának vannak orális tünetei, sőt, az
esetek több mint felében a szájüregi tünetek megelőzik
a bőrelváltozások kialakulását. Maga a hólyagképződés
intraepiteliálisan zajlik, a vékony falú bullák a szájüregben gyorsan felszakadnak, felszínes eróziókat, fekélyeket hagynak maguk után. A léziók alapja gyulladásmentes. Leggyakoribb lokalizációk a szájüregben a bucca, a
szájpad és a gingiva (desquamatív gingivitis). Érdemes
megjegyezni, hogy a beteganyag kis hányadánál a tünetek csak a szájüregre korlátozódnak, és sem direkt, sem
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2. táblázat: Krónikus multiplex fekélyek

indirekt immunfluoreszcens vizsgálattal nem demonstrálhatók.
A leggyakoribb subepithelialis hólyagképződéssel járó
betegség a bullosus pemphigoid, mely főleg a 60 év feletti
populációnál fordul elő. Szájtünetek csak az esetek 16,6
százalékában jelentkeznek, jellemzően desquamatív gingivitis formájában.
A benignus nyálkahártya pemphigoid egy gyakran előforduló immunmediált subepithelialis hólyagképződéssel járó betegség, melynél a szájüregi érintettség igen
magas, 90 százalék körüli. Általában a gingiván jelentkezik, gyakran kizárólag ide lokalizálódik, de előfordulhat a buccán és a szájpadláson is. Fontos tudni,
hogy elsősorban az 50 év feletti nőknél fordul elő.
A lichen planus krónikus gyulladással járó T-sejt mediált
mucocután elváltozás, rendkívül változatos klinikai képpel. Szájnyálkahártyát érintő változata a felnőtt lakosság
egy-két százalékát érinti, a betegek között kétszer annyi
a nő, mint a férfi. A leggyakoribb lokalizáció a bucca
és a nyelv oldalsó felszíne. Fekélyes elváltozásokkal az
erozív, ulcerosus, illetve bullosus (1. ábra) formáinál
találkozhatunk. A betegség karakterisztikus jellemzője
az intermittáló lefolyás.
A lineáris IgA dermatosis subepidermális hólyagképződéssel járó autoimmun betegség, mely az esetek nagy részében orális tünetekkel is jár. Általában 60–70 éves életkorban jelentkezik, de előfordul kisgyermekkorban is.
Olyan bullosus pemphigoidnak felel meg, ahol a bullosus
pemphigoid antigének ellen nem IgG, hanem IgA típusú
ellenanyagok termelődnek. A szájüregi tünetek elsősorban a szájpadláson, a garatíveknél, buccán, nyelven és
a gingiván jelentkeznek. Intakt hólyagokat ritkán találunk, fájdalmas fekélyek eróziók jellemzőek. Etiológiája
tisztázatlan, sok esetben gyógyszermellékhatás (például vancomycin, diclophenac, penicillin) valószínűsíthető, illetve megjelenhet paraneoplasztikus tünetként is
(2. táblázat).

Rekurráló fekélyek – soliter/multiplex
A szájüregi visszatérő aphtás elváltozásokra jellemző klinikai
kép a visszatérő, kerek vagy ovoid alakú fekélyek, körülírt vörös eritémás udvarral, sárgás, szürkésfehér álhártyás alappal. Jellemzően ezek az elváltozások gyermek-
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2. ábra: Minor aphta

Rekurráló fekélyek

3. ábra: Major aphta

Visszatérő aphták
Herpes recurrens
Herpes asszociált erythema
exsudativum multiforme
Ciklikus neutropénia
Behcet-szindróma

3. táblázat: Rekurráló fekélyek

korban illetve fiatal felnőtteknél jelentkeznek először, a
népesség kb. 10%-át érintik, nőknél gyakrabban fordul
elő (2. kép). Hátterében az immunrendszer enyhe regulációs zavara sejthető, mely még nem igazán tisztázott.
A családi halmozódás genetikai prediszpozíciót sejtet.
Fontos kiemelni, hogy az aphták a nem keratinizált,
elmozduló nyálkahártyát érintik, a gingiván és a szájpadon csak nagyon ritkán jelentkeznek, semmiféle szisztémás betegséggel nem társulnak, limitált idő alatt spontán gyógyulnak. Minden más esetben csak aphta szerű
fekélyről beszélhetünk, melyre a nemzetközi irodalom
az „aphtous-like ulcers” terminológiát használja (3. táblázat).
Visszatérő aphtás pácienseink esetében megfigyelhetünk bizonyos prediszponáló tényezőket, melyek lehetséges kiiktatása, illetve mérséklése javíthatja a betegeink
állapotát:
1. Emocionális stressz
2. Lokális trauma, a nyálkahártya sérülése ráharapástól, illetve fogpótlások irritáló hatása miatt

Százalékos előfordulás
Méret (mm)
Időtartam
Heges gyógyulás
4. táblázat: Rekurráló aphták jellemzői

3. Vas, folsav, illetve B12-vitamin hiánya
4. Hormonális tényezők, elsősorban a progeszteronszint csökkenése
5. Ételallergia, diófélék, csípős ételek
6. Nátrium-lauryl-szulfát tartalmú szájápoló szerek
A klinikai kép alapján az elváltozásokat három csoportra
oszthatjuk:
1. Minor vagy Mikulicz aphta
2. Major vagy Sutton aphta
3. Herpetiform ulceráció
A legfontosabb összehasonlító jellemzőket a 4. táblázat
tartalmazza.
A major aphták (3. ábra) fontos jellemzője még, hogy a
szájüregben bárhol előfordulhatnak, a szájpadon és a
nyelvháton is, gyógyulásuk extrém sokáig, akár negyven napig is eltarthat. A herpetiform ulceráció kicsit
későbbi életkorban jelentkezik, gyakoribb nőknél, apró
hólyagokkal kezdődik, melyek gyorsan felszakadozva
tűhegynyi fekélyeket hagynak maguk után. Nagyon
fájdalmasak, gyakran egy nagy lézióvá olvadnak össze,
és olyan gyakran visszatérnek, hogy úgy tűnik, mintha
folyamatosan jelen lennének.
Tekintettel az aphták nem teljesen tisztázott etiológiájára, jelenleg idiopátiás elváltozásnak tartjuk őket, diagnózisukat a pontos anamnézis és a klinikai jellemzők
támasztják alá, semmiféle specifikus vizsgálati lehetőség
nem áll a rendelkezésünkre. Feladatunk az, hogy körbe-

Minor aphta

Major aphta

Herpetiform aphta
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2–5

>10

<5

10–14

>14

10–14

nem

lehetséges

nem

A szék mellett

4. ábra: Recidiváló herpesz

járjunk és kizárjunk minden egyéb lehetőséget, melyek
hasonló elváltozásokat mutathatnak a szájüregben.
A recidiváló herpesz (4. ábra) az elsődleges fertőzés után
a trigeminus ganglionban perzisztáló humán herpeszvírus periodikusan visszatérő reaktiválódásának következménye. Alapvetően két formáját tudjuk elkülöníteni:
a sokkal gyakoribb recurrens herpes labialis simplexet,
illetve az elsősorban immunkompromittált egyéneknél
megjelenő rekurráló intraorális herpeszt, mely elsődlegesen unilaterálisan a keratinizált mucosát (kemény szájpad) érinti. Trigger faktorok lehetnek: fizikai igénybevétel, stressz, hormonális változások, egyéb fertőzések,
UV sugárzás.
A herpesz assszociált erythema exudatívum multiforme az
akut multiplex fekélyek témakörben tárgyalt erythema
multiforme azon specifikus változata, melynél a visszatérő fekélyes nyálkahártya-elváltozások a herpes simplex
vírus reaktiválódását követő 4–7 napon jelennek meg.
Leginkább fiatal felnőtteknél fordul elő (20–40 életév),
férfiaknál gyakoribb.
A ciklikus neutropénia egy ritka, autoszom domináns módon
öröklődő betegség, melynek jellemzője a keringő neutrofil
granulociták számának 21 napos ciklusokban való csökkenése. Ezekben a 3–6 napig tartó epizódokban az egyéb
tünetek mellett a betegek szájüregi problémákkal is küzdenek, gingivitis, aphta-szerű fekélyek, parodontitis, periorális ekzematózus dermatitis jelentkezhet.
A Behcet-kór tisztázatlan etiológiájú immunmediált szisztémás vasculitis, jellemzői a visszatérő orális és genitális fekélyek, gyulladásos eredetű szembetegségek, bőrtünetek. Kialakulásában adott genetikai hajlam talaján
különböző környezeti tényezők játszhatnak szerepet,
melyek közül a fertőzések kiemelt jelentőséggel bírnak.
Jellemzően a 30-as életévekben manifesztálódó betegség, férfiakat, nőket egyaránt érinthet, az esetek majdnem 100 százalékában megfigyelhetünk visszatérő szájüregi fekélyeket. Patognomikus marker hiányában a
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diagnózist a klinikai kép, a jellegzetesen társuló tünetek
alapján állítjuk fel a minden egyéb lehetőségtől való differenciálást követően.
Mint a fenti, a teljesség igénye nélkül összeállított gondolatmenetből kiderül, a szájüregi fekélyes elváltozások
sokféle formában, sokféle kísérőtünettel jelentkezhetnek
a szájüregben. Nekünk fogorvosoknak összetett a feladatunk. Tudnunk kell, melyik típusú elváltozás az, amelyiknek kezelése egyértelműen a mi feladatunk, melyek azok
az esetek, amikor akár sürgősséggel kell megfelelő szakirányba továbbküldeni, melyek azok a betegek, akiknél
kiemelt szintű fogászati gondozásra van szükség.
Irodalom
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

http://www.eaom.eu/education/eaom-handbook
Scully, C.: Oral and Maxillofacial Medicine. The basis of diagnosis
and treatment. Elsevier. 2013;154-162.
Mortazavi H, Safi Y, Baharvand M, Rahmani S. Diagnostic features
of common oral ulcerative lesions: an updated decision tree. Int J
Dent. 2016;2016:7278925.
International Team for the Revision of the International Criteria for
Behçet Disease (ITR-ICBD). The international criteria for Behçet
disease (ICBD): a collaborative study of 27 countries on the
sensitivity and specificity of the new criteria. J Eur Acad Dermatol
Venereol. 2014;28(3):338–47.
Scully C, Felix DH. Oral medicine–update for the dental
practitioner. Aphthous and other common ulcers. Br Dent J.
2005;199(5):259–64.
Fasano A, Catassi C. Clinical practice. Celiac disease. N Engl J
Med. 2012;367(25):2419-26.
Farah C.S, Balasubramaniam R., McCullough M. J.: Contemporary
Oral Medicine. Springer. 2019.

A H-Dent fogászat miskolci és londoni rendelője után
megnyitja Budapest belvárosi rendelőjét.
Az Erzsébet krt. 44–46. alatti 3 székes teljesen felszerelt rendelő
üzemeltetésére pályázatot hirdet fogszakorvos kollégák részére.
A pályázati kritériumok:
• minimum 5 éves – elsősorban a protetika terület szerzett –
tapasztalat
• kiváló angol nyelvtudás (GDC regisztráció előny)
• jó szervezőkészség
A leendő üzemeltető feladatai:
A rendelő teljes szakmai munkájának megszervezése
(beosztott fogorvosok, asszisztensek)
Jövedelem:
Kiemelt jutalékos rendszerben a teljes rendelő forgalma után.
A H-Dent csapata biztosítja a teljes betegirányítási
és marketing tevékenységet.
Érdeklődni a zsudeldr@hoteldent.co.uk mailen,
vagy a 30-919-3662-es számon lehet,
Dr. Zsúdel Tamásnál.
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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.

Mikroimplantátumok a
fogszabályozásban
Az Ortho Easy rendszer

Dr. Björn Ludwig, Dr. Bettina Glasl
Dr. Björn Ludwig

Dr. Bettina Glasl

A miniimplantátumok manapság igen népszerűek a fogszabályozásban. Mára
több mint negyven gyártó forgalmaz több mint hétszáz különböző formát, emiatt
gyakran igen nehéz a sebészi és ortodonciai célból legmegfelelőbbet kiválasztani.
Az Ortho Easy egy olyan egyszerűen használható klinikai szkeletális elhorgonyzási
rendszert kínál, melyet orthodontusok együtt fejlesztettek a Forestadent céggel.

tárolni, amely biztosítja a higiénét és az optimális logisztikát. Az Ortho Easy számára egy olyan függőleges
elrendezésű műszertálcát fejlesztettek ki, amely megfelel a „ne érintsd!” elvnek. A lezárható, tartós pleixiüveg
fedélnek köszönhetően a műszerek könnyen áttekinthetők anélkül, hogy a sterilizált tárolót fel kellene nyitnunk
(1/a. ábra).)

A minicsavarokkal végzett kezelést általában két folyamat jellemzi:
1. preoperatív diagnosztika és a miniimplantátum
behelyezése,
2. a csavarfej és a fogszabályozó készülék összekapcsolása.
Egy miniimplantátum-rendszernek a fenti két folyamatot kell ötvöznie, és olyan elemeket kell kínálnia,
amelyek egymással összeegyeztethetők, lehetővé téve a
behelyezést és a tervezett fogmozgatást is. A jelen cikk
az Ortho Easy rendszer elemeit mutatja be az első lépéstől – azaz az előkészítéstől és sterilizációtól – egészen a
fogszabályozó készülékkel való összekötésig.

Minden minicsavarhoz tartozik egy, a kötelező páciensdokumentációt lehetővé tevő címke. A címke a tárolóval együtt sterilizálható, így elkerülhető, hogy a különböző címkék összekeveredjenek (1/b. ábra).

Előkészítés és sterilizáció

Diagnosztikai segédletek

A minicsavarokat és a behelyezésükhöz szükséges egyéb
eszközöket is sterilizálni kell, és olyan megfelelő tálcán

Az anatómiai képletek meghatározása céljából a műtétet megelőzően elvégzett röntgendiagnosztika különö-

Dokumentáció
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1/b. ábra

3. ábra

sen azok számára lehet hasznos, akiknek még új ez a
technika. Erre egyszerű és költséghatékony lehetőséget
biztosít az úgynevezett röntgen pin, amelyet a kívánt
helyzetben stabilan rögzíthetünk a periosteumban és
az ínyben (fogselyem-biztosítással) (2. ábra).

Előfúrás?
Általánosságban elmondható, hogy az önmetsző csavarok – mint az Ortho Easy is – nem igényelnek előfúrást. Vastag (>1 mm) vagy kevésbé rugalmas kortikális
csont esetén azonban a szükséges magas forgatónyomaték és a fellépő torziós erők csavartöréshez vezethetnek.
A szerkezetileg tömörebb területeken, mint például a
mandibula anterior régiója, a kortikális csontot gyorsan
és finoman meggyengíthetjük előfúrással.

Minicsavarok
Egy-egy rendszeren belül 2 és 154 között változik a
minicsavarok száma, hossztól, átmérőtől és fejtípustól

függően. 6, 8 és 10 mm-es hosszúságú implantátumokkal azonban majdnem minden eset megoldható, ennek
megfelelően az Ortho Easy rendszer csak ezt a három
féle csavart tartalmazza. Klinikai tapasztalatok szerint a legtöbb esetben kétféle méret szükséges csak: a
felső állcsonton 8 mm-es, az alsón 6 mm-es csavarokat
alkalmaznak leginkább (a 10 mm-es csavart bikortikális
elhorgonyzásra használhatjuk). (3. ábra).
Az Ortho Easy „Titanium 6 Alumínium 4 Vanádium”
(Ti-6Al-4V vagy TiAl6V4, Titanium Grade 5 vagy
no. 3.7165 anyag) ötvözetből készül. A titán ötvözetek
mechanikai tulajdonságai a tiszta titánhoz viszonyítva
jobbak, mind erősség, rugalmasság, kopási és szakítási
ellenállás, mind felületi tulajdonságok tekintetében.
A rugalmassági határ közel kétszer olyan nagy, mint a
tiszta fémé, ami azt jelenti, hogy bizonyos elemek, például a csavarmenetek, esztergálással megmunkálhatók.
Hogy a három különböző méretű csavart könnyebb
legyen megkülönböztetni, felszínüket különböző szí-
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átlagos ínyvastagságnak. A kónikus forma biztosítja az
ínyseb dugószerű, biztos lezárást (5. ábra).

Csavarfej

4. ábra

nűre anodizálják; ez az implantátum–csont kapcsolatot is javítja.

Alak és csavarmenet
Az Ortho Easy minicsavarok formája cilindrikus.
A szkeletális elhorgonyzásra alkalmazott eszközök
közül egyedül a minicsavarokat használhatjuk interradiculárisan is. Ennek megfelelően a csavarátmérő nem
haladhatja meg, illetve nem lehet kisebb (átlagosan) 1,6
mm-nél. Kisebb átmérőnél megnő a görbülés- és törésveszély. Az Ortho Easy átmérője a csavartest utolsó milliméterén 0,1 mm-rel megnő, ami a csont komprimálását és jobb primer stabilitást eredményez.
Az Ortho Easy minicsavarok hegye különlegesen
kemény és majdhogynem tompa, így alig lehet foggyökérbe belecsavarni. A különleges, alámenős csavarmenet
biztosítja a harmonikus nyomatékot, a csontra kifejtett
kisebb nyomást és a megnövekedett primer stabilitást
(4. ábra). Mint minden implantátumnál, a minicsavarok
esetében is a transzmukozális rész, azaz az implantátum
„nyaka” a legérzékenyebb terület. Az íny átmetszésével
a mikroorganizmusoknak lehetősége nyílik a mélybe
hatolni – ez a korai csavarvesztés egyik legjelentősebb
oka. A transzgingivális rész kb. 2 mm, ami megfelel az

5. ábra

6. ábra

A minicsavar és a fogszabályozó készülék között összeköttetést létesítő elemeket a csavarfejhez kell rögzíteni.
Praktikussági okokból célszerű univerzális csavarfejformával dolgozni, amelyhez az összes szükséges kapcsolóelem (rugók, rugalmas láncok, kerek és szögletes ívek)
rögzíthető. Ez csak keresztfejű csavarral lehetséges. Az
Ortho Easy univerzális, nyolcszögletű feje 0,022” ×
0,025” bracketszerű kereszthornyolt (6. ábra).
Az alacsonyabb csavarfej miatt a páciensek komfortérzete jobb, ez a csavarfejforma megelőzi a bucca–nyálkahártya irritációt. A szélesebb csavarfejjel egyúttal
könnyebben és pontosabban lehet dolgozni. A bevivő
eszközökön (melyek kétféle méretben érhetők el, egyenes és szögtört könyökdarabhoz) jól látható lézerjelölés mutatja a slot helyzetét, így behelyezéskor megfelelő pozíció érhető el anélkül, hogy a behelyező műszer
eltávolítását követően a csavarhelyzetet még módosítani kellene (7. ábra).

Behelyezési eszközök
A fejen található kereszthornyolás (crosshead) a nyolcszög lapjaira síkban merőlegesen található; így behelyezéskor a slot pozícióját tökéletesen mutatja a behelyező műszeren lévő jelölés. Minden, a piacon kapható
minicsavar feje hatszögletű. Miért lenne a nyolcszögletű kapcsolat egyszerűbb? A válasz a geometriában
rejlik. Hexagonális, hatszögletű forma esetén 60°-os
szögekkel dolgozunk. Ha a kereszthornyolást előre
meghatározott pozícióba szeretnénk állítani, az csak
négyszög – mint a bracketek is – és nyolcszög formával lehetséges.

7. ábra

SEGÍTSEN PÁCIENSEINEK FÁJDALMAIK
GYORS LEKÜZDÉSÉBEN!
A lágy kapszulánként 400 mg ibuprofént tartalmazó Advil® Ultra Forte hatékonyan,
akár 10 perc alatt elkezdi csillapítani a fájdalmat, fájdalomcsillapító hatása pedig akár 8 órán keresztül tart.
•

Az
A oldhatóvá tett ibuprofén (lágy kapszula) éhgyomorra való bevételt követően gyorsan felszívódik. A Cmax értéket kb. 35 perc
alatt éri el, szemben a hagyományos tablettákkal (kb. 90 perc), vagyis a hatóanyag több mint kétszer gyorsabban szívódik fel,
al
mint a hagyományos ibuprofén tabletták esetén.1

•

Randomizált,
R
kettős vak klinikai vizsgálatokban az Advil® Ultra Forte lágy kapszula gyorsabb fájdalomcsillapító hatáskezdetet,
ill
illetve hatást és általában nagyobb hatékonyságot mutatott epizódikus tenziós fejfájás, illetve fogfájás esetén, mint 2x500 mg
paracetamol egyszeri dózisban.2

•

Egy randomizált, kettős vak, parallel csoportos, 6 órás klinikai vizsgálat szerint, amelyben 59 középsúlyos, illetve súlyos
Eg
posztoperatív
po
fájdalomban szenvedő beteg Advil® Ultra Forte-t kapott, azok a betegek, akik jelentős fájdalomcsillapító hatást
tapasztaltak (a betegek 98%-a), a csillapodás első jeleit 10,2 (9,0-13,8) perc alatt észlelték.3
1
2
3

Hersh EV et al. Clin Ther. 2000; 22 (11): 1306-1318.
Packman B et al. Headache. 2000; 40 (7): 561-567.
Olson NZ et al. J Clin Pharmacol. 2001; 41 (11): 1238-1247

Az Advil
Ultra Forte akár

10 PERC

PP-AUF-HUN-0036

alatt hatni kezd.

Vény nélkül kapható Ibuprofén tartalmú gyógyszer.

ADAGOLÁS ÉS ALKALMAZÁS*
Adagolás: Minden javallat esetén: Felnőttek, idős betegek és 12 év feletti serdülők: 1 kapszula. Az adag 4 óránál gyakrabban nem ismételhető. Maximális napi adag: 1200 mg ibuprofén (3 kapszula).
Gyermekek és serdülők: Az Advil® Ultra Forte alkalmazása ellenjavallt 12 év alatti gyermekek esetében. Ha (12 éves vagy annál idősebb, de 18 éves kor alatti) serdülőknél a gyógyszer alkalmazása
3 napnál hosszabb ideig szükséges, vagy ha a tünetek rosszabbodnak, konzultálni kell a kezelőorvossal.
Az alkalmazás módja: Kizárólag szájon át történő alkalmazásra. A kapszulákat vízzel kell bevenni.

ELLENJAVALLATOK*: A készítmény hatóanyagával vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység. • Acetilszalicilsavval vagy egyéb nem szteroid gyulladáscsökkentővel szembeni
túlérzékenység. • Egyéb nem-szteroid gyulladáscsökkentők (NSAID) alkalmazásakor hörgőgörcs, asthma, náthás tünetek vagy csalánkiütés jelentkezése. • Aktív, illetve az anamnézisben előforduló gyomorvagy nyombélfekély, gyulladásos gyomor- bélrendszeri rendellenességek, gyomor-bélrendszeri vérzés, cerebrovascularis vérzés vagy egyéb aktív vérzés; hematológiai kórképek; súlyos májkárosodás, súlyos
vesekárosodás vagy súlyos szívelégtelenség (NYHA IV. stádium). • Közvetlenül szívsebészeti beavatkozások előtt vagy után. • A terhesség utolsó trimesztere. • 12 év alatti életkor.
LEGFONTOSABB MELLÉKHATÁSOK*: Különösen a gastrointestinalis vérzés kialakulásának kockázata függ az adag nagyságától és az alkalmazás időtartamától. Klinikai és epidemiológiai
vizsgálatokból származó adatok szerint az ibuprofén alkalmazása során kis mértékben fokozódhat az artériás thromboticus események (pl. myocardialis infarctus, stroke) kialakulásának kockázata, különösen
nagyobb adagok (2400 mg/nap) hosszabb ideig történő alkalmazása esetén.
TERÁPIÁS JAVALLATOK*: Fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő hatása miatt különböző mozgásszervi és ízületi betegségek, mint rheumatoid arthritis, osteoarthritis, izomfájdalmak kezelésére,
enyhe és közepesen erős fájdalmak, mint dysmenorrhoea, hátfájás, fejfájás, migrén, fogfájás tüneteinek enyhítésére, láz csillapítására, valamint a meghűlés és az inﬂuenza tüneteinek csillapítására javasolt.
A forgalomba hozatali engedély jogosultjának magyarországi képviselője: Pﬁzer Kft. 1123 Budapest, Alkotás u. 53., Tel.: +36-1-488-3783 email: info@pﬁzer.hu
*Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását, amely az OGYÉI honlapján az alábbi linken érhető el: https://www.ogyei.gov.hu/kiseroirat/ah/ah_0000024309_20180409120142.doc
Az utolsó jóváhagyott alkalmazási előírás dátuma: 2018. február 16. A dokumentum lezárásának dátuma: 2019. augusztus 27.
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12. ábra

8. ábra

13. ábra

9. ábra: Toló- és húzó rugó

14. ábra
10. ábra: Felállító rugó

Segédelemek

11. ábra

Az Ortho Easy rendszer egy sorozat olyan előre gyártott segédelemet tartalmaz, melyek a gyakorló fogorvos
munkáját segítik:
• L-horgony (8. ábra)
• U-horgony (8. ábra)
• toló- és húzó rugó (9. ábra)
• felállító rugó (10. és 19. ábra)
• kereszttubus, csúszókampó
• Power arm (13. ábra)
• Space Jet (14. és 18. ábra)
• laboratóriumi felépítmény (15. ábra)
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Évfolyam-találkozó
1989-ben Budapesten
végzett fogorvosnak

15/a. ábra: A palatum anteriorba helyezett Ortho Easy minicsavar

A tervezett évfolyam-találkozót október 5-én,
szombaton tartjuk 10:30-tól 12:00-ig a Szentkirályi utcai Oktatási Centrumban (Szentkirályi u. 47.), onnan mennénk ebédelni egy közeli
étterembe.
Jelentkezni a dr.farkas.tamas@t-online.hu
email címen lehet.

Sopron városában 5300 fős,
állami finanszírozású vegyes fogászati
praxis joga eladó.
Irányára:
egyéves NEAK finanszírozás.
Elérhetőség:
06-30/9363-075, 06-30/9866-383 vagy
attilakovacsdr@yahoo.com
15/b. ábra: Laboratóriumi felépítménnyel és Frog-készülékkel
összekapcsolt Ortho Easy

Jól bejáratott fogorvosi körzet praxisjoga
Szabadbattyánban eladó.
Lakosság száma 5000, állami finanszírozású
vegyes praxis.
Ár: megegyezés szerint.
Elérhetőség: kellei.gyorgyi@gmail.com
vagy +36-30/522-2649

15/c. ábra: Befejezett disztalizáció

A segédelemek kétféle méretben érhetők el: a 0,019”
× 0,025” a csavarfejhez csatlakoztatható, a 0,016” ×
0,016” például a Forestadent Quick® bracket slotjához
illeszkedik.

Győr frekventált helyén
fogorvosi magánrendelő
eladó a hozzátartozó egyéb orvosi
tevékenységre alkalmas
helyiséggel (54 nm).
Érdeklődni:
06-30/298-5378
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16/a. ábra: Az önligírozó brackettekkel (SLB) és Frog-készülékkel
végzett kezelés kezdete

16/b. ábra: A kezelés végeredménye

17. ábra: Hibrid hyrax készülék Ortho Easy minicsavarral, laborató-

a disztalizáció után

riumi felépítménnyel és Snap Lock tágítóval

Klinikai alkalmazás
Az Ortho Easy rendszerhez fogtechnikai laboratóriumban készült készülékeket is lehet csatlakoztatni, melynek
előnye, hogy míg az elhorgonyzást tisztán a minicsavarok

adják, a fogív (5–5) egyéb rendellenességeit is szimultán
kezelhetjük. Ezek a technikák különösen eredményessé
teszik a felső nagyőrlők disztalizációját (15. ábra), és a
palatum tágítását hibrid hyrax készülékkel (17. ábra).
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18. ábra: Ortho Easy minicsavar és Space jet egyoldali részárásra

19. ábra: Ortho Easy minicsavar, felállító rugó és 2D lingualis bracketek

A szerzőkről
Dr. Björn Ludwig saját magánrendelőjét vezeti a németországi Traben-Trarbachban, valamint tudományos munkatárs és adjunktus a homburgi egyetem fogszabályozási klinikáján. A Hesseni Fogorvosok Szövetségében,
illetve a Majna-Frankfurti Egyetemen az ortodonciai
továbbképzés keretében oktat. Előadásokat és gyakorlati kurzusokat tart, s eddig több mint 60 tudományos
cikke jelent meg.
Dr. Bettina Glasl Münchenben végezte fogorvosi tanulmányait, majd magánpraxisban és a Majna-Frankfurti

Egyetemen folytatta posztgraduális képzését. TrabenTrarbachban nyitotta meg magánrendelését.
Forrás: Dental Teamwork Vol.6-No.1 – January 2013
Fordította: Dr. Mikola Éva
Irodalom
Ludwig B: Mini-Implants in orthodontics – Innovative Anchorage Concepts;
Quintessence publishing, Surrey, Nagy-Britannia; ISBN 978-1-85087-174-3
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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 szájápolási szokások
javítása motivációs
beszélgetés segítségével
a klinikai gyakorlatban

Dr. Clive S. Friedman

Dr. Don Morrow

Dr. Clive S. Friedman, Dr. Don Morrow, Dr. Jennifer D. Irwin
Dr. Jennifer D. Irwin
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Palmeri Media Group által kiadott tizenkét fogászati folyóirat egyikének, a Spectrum
Dialogue-nak a honlapján a legfrissebb
főcím szerint „A Spectrum dialogue eljut
minden fogtechnikushoz és fogorvoshoz Kanadában, illetve az Egyesült Államok fogtechnikusaihoz
és vezető véleményformálóihoz. Az újság elkötelezett
a fogorvosok és fogtechnikai laboratóriumok közötti
kommunikáció előmozdítása mellett, a lehető legjobb
betegellátás érdekében” (kiemelés a szerzőtől). Nem
tudjuk eléggé hangsúlyozni a „párbeszéd” kiterjesztésének fontosságát a fogorvosok, fogtechnikusok, a
fogorvosi team minden egyes tagja, illetve a páciensek
között, természetesen a szájüregi egészség előmozdítása céljából.
Úgy tűnik, feltétlenül szükséges, hogy másképpen,
hatékonyabban kommunikáljunk. A Palmeri Publishing vezető szerepet játszik nem kevesebb, mint tizenkét fogászattal kapcsolatos folyóirat megjelenésében és

terjesztésében. Fontos egyrészt a tudás és a vele járó
legjobb klinikai gyakorlatok átadása, másfelől a releváns információk kiszűrése ezekből és számtalan más
folyóiratból, kutatási eredményekből, konferenciák
anyagából és szakmai tapasztalatokból. Jelen cikkünkben a fogorvosi team és a páciensek közötti hatékony
kommunikáció koncepcióját szeretnénk bemutatni.
A legtöbben ismerjük és használjuk az információszerzés módszereit a pácienssel való első találkozás, a fogorvosi vizsgálat, a kezelési lehetőségek megbeszélése,
az árak és biztosítások megvitatása, illetve a vizit lezárása során. Ugyanakkor leszögezhetjük, hogy a páciensekkel való kommunikáció sokkal hatékonyabb és
hatásosabb lehetne a jelenleginél.
A fogorvos vagy a fogorvosi team valamely tagja minden nap legalább egy alkalommal igyekszik rávenni
páciensét, hogy változtasson szájhigiénés szokásain.
Végtelenül sok időt töltünk azzal, hogy megpróbáljuk
meggyőzni pácienseinket, hogy javítsanak szájápo-
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lási technikájukon, elmagyarázzuk a kezelés menetét
és mindezt végül minden egyes találkozás alkalmával elismételjük – annak ellenére, hogy amit előzőleg
mondtunk, azt a páciens vagy elfelejtette, vagy nem
törődött vele. Lényegében feltételezzük, hogy a páciens értette az információt, amit nyújtottunk számára
és képes új és más, gyakran a korábbitól gyökeresen
eltérő szájápolási szokásokat kialakítani. Feltehetjük
a szónoki kérdést, hogyan működik ez az Ön páciensei esetében? Mi van, ha a nehézség nem a páciens
kooperációs készségével van, hanem mi nem vagyunk
képesek megfelelően hatékonyan kommunikálni
velük? Kicsit ironikus, hogy mi naponta biztatjuk
pácienseinket a változtatásra, de lehet, hogy nekünk
kellene módosítanunk a kommunikációs szokásainkon. Amikor a fogorvosi team tagjainak kell változtatnia a saját gyakorlatán, vajon képesek volnánk-e
rá? Ahogy háziorvosunktól sem várhatjuk el, hogy
feleljen a mi általános egészségi állapotunkért, úgy a
fogorvos sem vállalhatja a felelősséget páciensei szájüregi egészségért. A páciens jólléte és egészségi állapota saját magától függ. Egészségügyi szolgáltatóként
a feladatunk a szükséges kezelések elvégzése mellett,
hogy – a páciens beleegyezésével – átadjuk számára
a szükséges információkat, amelyek segítségével elér-
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heti a számára kívánatos jól-lét állapotát. A motivációs beszélgetés (Motivational Interviewing, MI) hathatós technika a viselkedés megváltoztatására, ami
lehetővé teszi, hogy viszonylag feszültségmentesen
kommunikáljuk arról, amit csinálunk. Továbbá megerősíti a pácienseket, hogy meghozzák a szükséges
döntéseket ahhoz, hogy a fogorvosi csapat segítségével elérjék céljukat a szájüregi egészségük megőrzése
érdekében. Cikkünk bevezetést nyújt az MI technikájába, szemléltető példákkal és esetekkel mutatja be,
hogyan működik és hogyan használható speciálisan a
fogorvosi gyakorlatban. Véleményünk szerint az MI
könnyen elsajátítható módszerével megváltoztathatjuk és/vagy jobbá, hatékonyabbá tehetjük a fogorvosi
csapat és a páciensek közti kommunikációt. Legfőbb
törekvésünk, hogy felhívjuk a fogorvosok figyelmét a
szájhigiéné rövid és hosszú távú javításában egyaránt
hasznos MI technikára.
Az MI-t többféle módon is meghatározhatjuk, legjobban talán a következőképp foglalható össze: ügyfélközpontú, mégis célorientált tanácsadási módszer,
mely a belső motiváció és elkötelezettség erősítésével segíti az embereket az egészségükkel kapcsolatos magatartásuk megváltoztatásában. Az MI megalkotói, William R. Miller és Stephen Rollnick1 olyan
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technikát igyekeztek kidolgozni, amely valamely függőségben szenvedő páciensekkel, főként alkoholistákkal dolgozó egészségügyi személyzet munkáját segíti.
Bár a „tanácsadás” kifejezés a fenti defi nícióban
azt sugallhatja, hogy a módszer kizárólag hivatásos
tanácsadók számára hasznos, a technika a legkevésbé
sem korlátozható erre a szakmára. Sőt, az MI szellemisége és gyakorlata kifejezetten könnyen megtanulható és használható bármely egészségügyi dolgozó
számára, aki szeretne pácienseivel jobb munkakapcsolatot kialakítani. Szeretnénk felhívni a figyelmet
a defi nícióban a „belső motiváció és elkötelezettség
erősítésére”, esetünkben a páciens szájápolással kapcsolatos céljai tekintetében. Az MI egy kommunikációs stílus, egy módszer, amivel segíthetjük pácienseinket az egészségükkel kapcsolatos magatartásuk
hatékony és tartós megváltoztatásában.

Mit jelent a siker egy fogorvos
számára a 21. században?
Mit jelent a siker egy páciens
számára a 21. században?
Kijelenthetjük, hogy a száj az első lépés az egészség
felé. Éppen ezért a szájüregi egészség sokkal többet
jelent, mint a páciensek fogainak és ínyének kezelése,
illetve némi információ közlése. Ugyanígy, az egészséges állapot fenntartása sokkal több, mint a fogászati
kezelési módok használata. Vajon a fogorvosi team
hány tagja válaszolna egyértelmű igennel a következő
kérdésekre:
• …azok, akiket zavar, hogy a minden kezelés során
elmondott szájhigiénés instrukciók mintha elvesznének valahol – úgy érzik, mintha ugyanazt ismételgetnék újra meg újra?
• …azok, akik úgy érzik, jóval többet tesznek a páciens
szájüregi egészségéért, mint maga az érintett?
• …azok, akik úgy érzik, mikor egy pácienssel vagy
gondviselőjével beszélgetnek, mintha azok teljesen
elzárkóznának, vagy úgy néznének rájuk, mint aki
egy másik bolygóról érkezett?
Valamiféle rés van a pácienseinkkel fenntartott kapcsolatban. Rengeteg szájápolással kapcsolatos információ és tapasztalat áll rendelkezésünkre, ám úgy tűnik,
mintha betegeink vonakodnának, hogy megfogadják
tanácsainkat, nem érzékelik a fontosságát és/vagy nem
törődnek vele – mintha szétkapcsolódnánk. Mit tehetünk, hogy kitöltsük ezt a rést, avagy fenntartsuk a kapcsolatot? Mi történne, ha ahelyett, hogy birkózni pró-

bálunk betegeinkkel, partnerként tekintenénk rájuk,
mintha például táncolnánk? Úgy gondoljuk, ahhoz,
hogy ezt elérjük, páciensekkel kapcsolatban maradhassunk és kommunikálhassunk, jó módszer az MI megismerése és alapelveinek alkalmazása.

Felvilágosítással tudok szolgálni a
szájápolással kapcsolatban. Szeretné,
hogy elmondjam Önnek?
Gondoljuk át a fenti kérdést. Mint fogorvosoknak,
magas szintű ismereteink vannak, és hajlamosak
vagyunk, illetve szokásunkká vált, hogy ezt megoszszuk, mert ezt szokták meg vagy várják el pácienseink.
Azt tanultuk, hogyan kezeljük a fogakat, gyógyítsuk
az ínyproblémákat stb., hogy megjavítsuk, ami elromlott. Az emberi viselkedés megváltoztatásában az MI
megalkotói szerint nagyon fontos, hogy tartózkodjuk
a „javítási reflex” -től, a hajlamtól, hogy előíró jellegű,
kéretlen információkat és tanácsokat adjunk. Mi volna,
ha e helyett, inkább engedélyt kérnénk a pácienstől,
hogy megosszuk vele ezeket a tudnivalókat? Ez, első
pillantásra teljesen értelmetlennek tűnik – hát persze,
hogy szüksége van a tanácsaimra, épp ezért van itt.
Ellenben, ha nem kérdezzük meg vagy kérjük a beleegyezését az információk átadására, honnan tudjuk,
hogy a beteg szeretné? Nagyszámú vizsgálatot végeztek, hogy megtudják, mi történik az egészségügyi tájékoztató füzetekkel, amiket az egészségügyi személyzet átad a betegeknek. A legtöbb az első szemetesbe
került, amint a páciens elhagyta a rendelőt. A tudás
vagy információ nem hatalom, csak lehetőség; de ha
engedélyt kapunk, hogy megosszuk, hatékony lehet.
Következésképp, a fenti kérdésre a páciens mondhatja
azt, hogy kösz, nem. Akkor hagyjuk is annyiban, ez
az ő döntése. Ám ha igent mond, máris figyel ránk, és
sikerült bezárnunk vagy legalább csökkentenünk rést a
kommunikációban. A motivációban és a viselkedésterápiában az engedély megszerzése olyasmi, mint amikor szubsztrát megfelelő enzimmel kerül kapcsolatba.
A biológiai hasonlat találó, hiszen így máris kialakult
a valódi kétirányú kommunikáció alapja. Az ember
sokkal inkább hajlamos módosítani a viselkedésén, ha
az az ő saját döntésén alapul – esetünkben a beleegyezésén – szemben azzal, ha ráerőszakolják a változtatást.2 Ugyanilyen fontos az is, hogy az ehhez hasonló
engedélykérő kérdéssel átadjuk a betegnek a saját orális
egészsége helyreállításának felelősségét. Nem kötelezhetjük őt, hogy kövesse tanácsainkat, de sokkal hatékonyabban kommunikálhatunk, ha tudjuk, mire van
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szüksége, illetve mi az, amit hajlandó meghallgatni és/
vagy tenni a megfelelő szájápolás érdekében a fogorvosi teammel közösen.

Az egészségfejlesztés során az ember
képessé válik ellenőrzése alá vonni
és javítani saját egészségi állapotát
(World Health Organisation, WHO)
Ezzel eljutottunk a megfelelő szájüregi egészség fenntartásának egyik fő jellemzőjéhez. Az egészségügyi
ellátás legalább annyira az odafigyelésről szól, mint
magáról az ellátásról. Nem várhatjuk, hogy hatni tudjunk betegeinkre, és partnerként együtt dolgozhassunk
velük, ha nem figyelünk rájuk, és nem mutatjuk meg
nekik, hogy valóban figyelünk. Az odafigyelés hatalmas és igen fontos része annak, hogy lehetővé tegyük
pácienseink számára, hogy képessé váljanak ellenőrzésük alá vonni és javítani saját egészségi állapotukat. Az
embereknek szükségük van az odafigyelésre, arra, hogy
tudják, megértjük, kik ők, és mit éreznek, de az odafigyelés legfőképp azt jelenti, hogy használjuk a fülünket,
mielőtt a szájunk reagálna. Gondoljuk át a következő
néhány példát odafigyelés/nem figyelés szempontjából!
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Gyermekkel érkező szülő a fogorvosi team egyik tagjához: „Nagyon félünk, hogy fájni fog; azt mondtam
a fiamnak, hogy nem fognak neki fájdalmat okozni.”
A szokásos, odafigyelés és megértés nélküli válasz: „Itt
ilyesmi nem fordul elő, nagyon óvatosak vagyunk.” –
példa a „javítási reflexre”. A cél a megnyugtatás volna,
de páciensre gyakorolt hatást nem látjuk, de főleg nem
halljuk meg. Sokkal inkább a problémára reagáló, „odafigyelő” válasz volna: „Megértem, hogy fél. Milyen
érzés ez Önnek? Hogyan tudnék segíteni?” Ez utóbbi
válasz elfogadja a páciens félémét, megkérdezi, milyen
érzés félni (és meghallgatja a választ) utána rákérdez,
hogyan tudna segíteni rajta. A páciensre gyakorolt hatás
alapvetően különböző. Ahelyett, hogy úgy érezné,
elutasították, valamiképpen átléptek rajta, mint a szokásos válasz esetében, az odafigyelő, valóban „halló”
válasz bevonja a pácienst a csapatba – mint az enzim–
szubsztrát kapcsolatban – és minden valószínűség szerint megalapozza a bizalmat.

Mi az, ami fontos Önnek a
szájápolással kapcsolatban?
Lehetséges, hogy a szájüregi egészség sokkal több,
mint amit a szavak jelentenek? Gondoljuk át a követ-
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kező, klinikai gyakorlatból vett példát a valódi odafigyelésre. Harminchét éves, enyhe hemofíliában szenvedő férfi jelentkezett az egyetemi fogászati klinikán.
Házas, rendkívül nyugtalan, a kórházaktól kifejezetten
fél, érezhetően elégedetlenkedő, általánosságban nehéz
természetű és a fogorvosi team tagjai szerint kellemetlen szájszag érezhető rajta. Tizenéves korában vakbélműtétet követően súlyos vérzéses szövődmény lépett
fel, majd húszéves korában bölcsességfog-eltávolítás
során is jelentős vérzés alakult ki. Nem csoda, hogy az
elmúlt tizenhét évben nem keresett fel fogorvost. Felesége győzte meg, hogy keresse fel a klinikát, de páni
félelem érződött rajta, senkinek sem engedte, hogy
megvizsgálja a száját, láthatóan remegett és szenvedett.
Mikor beszélt, kezével eltakarta a száját, de halitózisa
két méterről is érezhető volt; felesége elmondta, hogy
már nem bírja elviselni, hogy megcsókolja. A páciens
elmondta, hogy fogkefét sem mer a szájába venni, mert
fél, hogy valami eltörik és vérezni fog. Mikor végül
sikerült beszélni vele, feltették neki a szokásos kérdéseket adataival és anamnézisével kapcsolatban, valamint
egy nagyon hatásos kérdést: „Mi az, ami fontos Önnek
a szájápolással kapcsolatban?” A személyzet két tagja
nem sokkal korábban részt vett egy alapfokú MI kurzuson, és kipróbálták újonnan tanult kérdezési technikájukat. A beteg azonnal felélénkült, és elmondta, hogy
ezt még soha nem kérdezték meg tőle, és hogy három
dolgot szeretne elérni: meg akar szabadulni a szájszagától, szeretné, ha eltávolítanák a tönkrement fogait, de
elsősorban, mindenekfelett jobb kapcsolatot szeretne a
feleségével. Kiderült, hogy több, mint egy éve nem volt
meghitten együtt a feleségével, pedig nagyon mélyen
szerette őt, és a fő motivációja, hogy egyáltalán jelentkezett a klinikán, a felesége iránti érzelmeivel volt kapcsolatos. Igen hosszú folyamat során sikerült rávenni a
kezelésre, és rengeteg értő, odafigyelő beszélgetést és
bátorítást követően – mely mind az eredeti motivációjával volt kapcsolatos – teljes sikert értek el minden
szájüregi problémájával kapcsolatban (a későbbiekben még a dohányzásról is leszokott). Mindazonáltal a
kulcskérdés, a fordulópont ez a sarkalatos „mi az, ami
fontos Önnek?” kérdés volt, természetesen az odafigyelő hallgatással együtt. Ebben az esetben, és valószínűleg a legtöbb esetben sokkal többről van szó, mint
a szájápolásról. Ha a fenti kérdéshez hasonló módon,
és a válaszokra odafigyelve sikerül megtudnunk, páciensünk számára mi az, ami igazán lényeges a szájüregi problémáival kapcsolatban (azaz az MI technikát
használjuk), a fogorvosi kezelések sikeresebbé válhatnak, továbbá növelhetjük pácienseink elégedettségét és
kitartását a kezelés mellett.

Milyen céljai vannak a szájápolással
kapcsolatban?
Az odafigyelés azt is jelenti, hogy tisztázunk néhány kérdést a beszélgetés során. Az MI technika nyitott vagy
hatásos kérdéseken alapul. Véleményünk szerint a vezetett beszélgetés során, mikor a fogorvosi team egy tagja
beszélget a pácienssel – MI kommunikáció – burkoltan jelenik meg a szájápolás témaköre. Az MI-ben alkalmazott kérdések célja nem a faggatás, sokkal inkább a
páciens vezetése azok felé a változtatások felé, melyeket
maga is meg kíván tenni. Lényegében, hogy a helyzetről való beszélgetés helyett a változásokról legyen szó,
a régi szokások, a „mindig így volt” helyett lehetőségekről, hogy eljussunk a „képtelen vagyok” -tól, a „nem
működik” -től az „akarom” vagy „mindenképpen szükséges” vagy „képes vagyok”-ig. A nyitott, hatásos kérdések, melyek többnyire „Mi”-vel kezdődnek, nem pedig
„Miért” -tel, csökkentik a változásokkal szembeni ellenállást.
Figyeljük meg a fenti kérdést: arra kéri a pácienst, hogy
a saját céljait gondolja végig, ami azt eredményezi,
hogy a korábbi példában bemutatott hemofíliás betegéhez hasonló célkitűzéseket fogalmazzon meg. Ha
azt kérdezzük „Miért tartja fontosnak a szájápolást?”
vagy „Miért nem képes megfelelően ügyelni szájürege egészségére?”, a páciens vagy azt fogja elmondani, amit szerinte hallani akarunk, a „helyes választ”,
és/vagy védekezést, viselkedésének igazolását fogja
hangoztatni. A „Mi” típusú kérdések ösztönöznek, a
„Miért” típusúak, még ha jószándékúak is, ellenállást
keltenek, falakat emelnek. Ráadásul a „Mi” típusú kérdések kifejezik érdeklődésünket a páciens szempontjai (esetünkben céljai) iránt, információkat nyerünk,
ami segít a kezelési terv felállításában, illetve a páciens
igényeinek és kívánságainak megértésében. A nyitott
kérdésekre adott válaszokra történő odafigyelés viszszajelzést, a páciens válaszainak megismétlését, rendszerezését jelenti. Ha azt kérdeztük „Mit jelent az Ön
számára a szájápolás?” és a válasz ilyesmi: jó közérzetet, a fogszuvasodás elkerülését, a mosolyomat, akkor
válaszolhatunk valami ehhez hasonlót: „Akkor, ha
jól értem, Ön szép mosolyt szeretne, jó közérzetet és
amennyire lehetséges, a szuvasodások megelőzését, jól
mondom?” A páciens saját szavaival történő visszajelzés azt mutatja, hogy megértettük és helyeseljük vagy
figyelembe vesszük a válaszát. Az MI-hez képeztek
egy betűszót, ami kifejezi a motivációs beszélgetés fő
irányvonalait: OARS
• Open-ended, powerful questions (Odafigyelő, nyitott, hatásos kérdések)
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Affirming or acknowledging responses (Akkurátus, megerősítő, elfogadó válaszok)
Reflective listening (Reagálás, visszatükröző válaszok)
Summarizing (Summázás, összefoglalás)

•

Az összefoglalás tartalmazza például annak megerősítését, amit a páciens első lépésként meghatározott a
szájápolással kapcsolatban. Ha megkérjük a pácienst,
hogy foglalja össze beszélgetésünk tartalmát, megerősítheti elhatározását a tervezett változtatásokkal kapcsolatban.

•

•
•
•

Milyenek jó indító és lezáró kérdések
az MI alapján?
Az MI használatát elkezdhetjük a kezelést indító és
befejező beszélgetés keretében. Például ahelyett, hogy
„Miért érkezett a mai kezelésre?”, gondoljuk át a következő bevezető kérdésekben rejlő lehetőségeket:
• Mi a fontos Önnek a mai kezeléssel kapcsolatban?
• Mi aggasztja, ha van ilyen, a mai kezeléssel kapcsolatban?
• Mit jelent az Ön számára a szájápolás?
• Mik a céljai, mi fontos Önnek a fogaival, ínyével,
a szájápolással kapcsolatban? Rangsorolja a három
legfontosabbat!
• Mennyire elégedett jelenleg ezeknek a céloknak a
megközelítésével (1től 10-ig terjedő skálán)?
• Mikorra szeretné elérni ezeket a célokat?
• Mire kell igent mondania ahhoz, hogy elérje ezeket
a célokat?

•
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Mire kell nemet mondania ahhoz, hogy elérje ezeket a célokat? (Vannak, akik számára az igen/nem
kérdések hatásosabbak, mint a „mit változtatna”
verzió.)
Miben tudunk együttműködni Önnel, hogy elérje
a céljait?
Amennyiben csapatunknak van információja/javaslata a szájápolással kapcsolatban, szeretné, hogy
megosszuk Önnel? (A legfontosabb engedélykérő
kérdés, mellyel Millner és Rollnick nemrégiben egészítette ki az OARS alapvető irányvonalait.)

Vegyük észre, hogy ezek a kérdések mind nyitottak
és betegcentrikusak, sokkal inkább, mint a szokásos
igen/nem típusú bevezető kérdések, bár ez utóbbiak
sem „rossz” kérdések, sok releváns klinikai információhoz jutunk általuk. Mi történne, ha rendszereznénk
páciensük válaszait ezekre a viselkedés-orientált kérdésekre, és ezek alapján monitoroznánk előrehaladását céljai elérésében, illetve sikereit a szájápolás terén?
Ugyanez igaz a kezelést lezáró beszélgetésre is:
• Mi volt a legjobb a mai kezelésben?
• Hogyan lehetett volna a mai kezelés még jobb az
Ön számára?
• Milyen szempontból segített a mai kezelés közelebb
jutni a fogaival/ínyével kapcsolatos céljaihoz?
• Most, hogy távozik, mit fog másképpen tenni,
hogy elérje a fogaival/ínyével kapcsolatos céljait?
Mikor kezdi? Miben tudunk mi segíteni, hogy
elérje céljait?
• Mit gondol, mennyire értette meg a fogorvosi team
az Ön kívánságait a mai napon?
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Egy vagy két mondatban kérem, írja le, hogyan
kezelte Önt a mai napon fogorvosi csapatunk?
Kérem, mondjon példákat!
Mit tehetünk, hogy jobban vagy még hatékonyabban kezeljük Önt?

Ezek a lezáró kérdések hasznos visszajelzést jelentenek
a személyzet számára, erősítik a csapatmunkát, összefoglalják a páciens szándékát, elégedettségét és viselkedésének tervezett változtatását. A fenti, vagy ezekhez
hasonló indító és lezáró kérdések és az azokra adott
válaszok feljegyzése fokozhatja a páciens motivációjára
irányuló figyelmet a kezelő csapat és a páciens közötti,
hatékonyabb, kétirányú kommunikáció segítségével.

Milyen a betegcentrikus szájápolás
jövője?
Az Academy of General Dentistry Impact című amerikai
folyóiratban nemrégiben megjelent egy Eric Curtis által
írt tanulmány „A szájápolás üzlet: Betekintés az amerikai fogászati vállalkozásokba”3 címmel. A cikk áttekinti
a nagy, csoportos fogorvosi praxisok – nagyüzemi fogászat – előnyeit, irányzatait és hátrányait, összehasonlítva
a kisebb, gyakran egyszemélyes praxisokkal. A gazdálkodó szervezetek gyakran csábító lehetőségeket biztosítanak, mint például személyzet toborzása, felszerelések finanszírozása, marketing, páciensek berendelése.
Ugyanakkor a szerző felhívja a figyelmet néhány nyugtalanító kérdésre, olyasmikre, mint a felesleges kezelések, alacsony színvonalú kezelés, futószalag-kezelés
és olyan problematikus üzleti fogásokra, mint az árak
csökkentése, ami hátrányosan hat a kisebb vállalkozásokra. Curits egyértelműen kijelenti, hogy függetlenül
a praxis méretétől „a legjobb ellátás alapja a jó orvos–
beteg kapcsolat”. Ha csak pénzügyi szemlélet, vállalati
szellem alapján vezetnek egy fogorvosi praxist, akkor a
páciensre nem fognak odafigyelni, nem fogják őt meghallgatni, motiválni. Akár támogatjuk a vállalati praxismodellt, akár nem, a legjobb eredmény alapvetően és
megmásíthatatlanul a lehető leginkább pácienscentrikus
ellátásra vezethető vissza.
A Dental Clinics of North America (DCNA) című lapban számos, a fogorvosi szakma érdeklődését felkeltő
cikk jelent meg. Például Akabas és munkatársai a fogorvos lehetséges befolyását vizsgálják a táplálkozási
és sportolási szokásokra, és ezek révén az általános
egészségi állapot javítására és a betegségek megelőzésére.4 A tanulmány rendkívül hatásosan kiemeli a fogorvosi team lehetséges szerepét a páciens együttműködésének megnyerésére, hogy a kívánt életmódbeli

változtatásokat (táplálkozási szokások és fizikai aktivitás terén) elérjék, az „aktív hallgatás és motivációs
beszélgetés” -ben szerzett jártasságukat felhasználva.
Ugyanebben a lapszámban a „Leszoktatás a dohányzásról a fogorvosi rendelőben”5 című cikk szerzői a
legfontosabb szájüregi egészséggel kapcsolatos kérdéskört, a dohányzási szokásokat tárgyalják, és az MI
egy változatát javasolják: „5 ’A’ a gyors beavatkozáshoz” elnevezésű klinikai gyakorlati irányelvet. Az
Egyesült Államok Egészségügyi Minisztériuma által
összeállított „5 ’A’ guideline a következő: Ask about
tobacco – kérdezz rá a dohányzásra, Advise to quit
– javasold a leszokást (vagy módosíthatjuk így: javasold a leszokást a páciens beleegyezése alapján), Assess
willingness to quit – mérd fel a beteg hajlandóságát
a leszokásra, Assist in quit attempt – segítsd a leszokási kísérletet, Arrange follow-up – szervezd meg a
beteg követését. Szintén ebben a DCNA számban egy
további cikk6 számol be a fogorvosi rendelőben kezdeményezett beavatkozásokról az elhízással, túltáplálással és cukorbetegséggel kapcsolatban. A következtetés
pedig az, hogy a fogorvosoknak és a team többi tagjának különleges és igen fontos együttműködő szerepe
van a páciens szájüregi és általános egészségvédelmében. A fogorvosi csapat a „gondnok” a szájüregi és
általános egészség „kapujában”. Természetesen az MI
segítségével elsajátított hatékonyabb kommunikációs
gyakorlat használatának nem feltétele, hogy a fogorvos minden táplálkozással, elhízással, cukorbetegséggel, dohányzással vagy bármilyen egyéb egészségügyi
kérdéssel kapcsolatban naprakész, minden részletre
kiterjedő tudással rendelkezzen. Az MI használata azt
jelenti, hogy felkeltjük a páciens érdeklődését, motivációját a változtatásra, ha szükséges együttműködünk
és segítjük a változásokat, esetleg rámutatunk, hol
kaphat speciális segítséget, hogy elérje célját szájüregi
(és ezáltal általános) egészségi állapotának javításában.
Cikkünkkel szeretnénk felhívni a figyelmet, és gyakorlati példákon bemutatni, milyen hatalmas lehetőség rejlik az MI használatában a szájápolással kapcsolatban. A fogorvosi csapat minden tagjának javasoljuk
az MI technika elsajátítását, mivel, mint minden új
ismeret, az MI is tanulást és gyakorlást igényel. Összefoglalva, az MI bizonyítékokon alapuló7, páciens központú kommunikációs módszer, mely könnyen beilleszthető a fogorvosi praxis mindennapi gyakorlatába.
A módszer azt szolgálja, hogy a páciens képessé váljon szájüregi és esetleg általános egészségi állapotának kontrollálására. A kérdésünk ez: Ön kész van-e
változtatni, hogy javítson páciensei szájápolási szokásain?
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A szerzőkről:
Dr. Don Morrow a Kineziológiai Tanszék professzora a
kanadai Western University Egészségtudományi Karán.
Kutatási és oktatási szakterületei: Motivációs beszélgetés
(MI) és életvezetési tanácsadás az egészséggel kapcsolatos viselkedés területén; alternatív / kiegészítő vagy integratív medicina; testmozgás, egészség, sport és testkultúra
a nyugati társadalmakban.
Email: donmor@uwo.ca.
Honlap: http://works.bepress.com/donald_morrow/.
Dr. Jennifer Irwin az Egészségtudományi Tanszék docense
a kanadai Western University Egészségtudományi Karán.
Szakterülete: Motivációs beszélgetés (MI) és életvezetési
tanácsadás az egészséggel kapcsolatos viselkedés területén.
Email: jenirwin@uwo.ca.
Honlap: http://works.bepress.com/jenniferirwin

pedig a New Orleans-i Egyetemen. Az Amerikai Gyermekfogászati Társaság képviselője, tagja a Fogyatékkal
Élők Fogászati Akadémiájának (ADPD) és 1981 óta
folytat főállású klinikai praxist.
Dr. Friedman nagyszámú cikket publikált és lektorált
nemzeti és nemzetközi folyóiratokban a következő témakörökben: kockázatkezelés, kisgyermekkori fogszuvasodás, motivációs beszélgetés, egyedi szükségletek és magatartástudomány. Elvégezte a „Co-Active® Leadership
Institute” (Közösen cselekvő vezető) átfogó képzését és
számtalan szájápolással, kockázatkezeléssel és motivációs
beszélgetéssel foglalkozó workshop aktív részese volt.
Email: clive@dentistryforkids.ca
Honlap: http://www.dentistryforkids.ca

Forrás: Spectrum Dental Teamwork Vol.8 No.3 – March
2015

Dr. Friedman a dél-afrikai Witwatersrand Egyetemen
szerezte diplomáját, gyermekfogászati szakképesítését

Fordította: Dr. Takács Emőke
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Könnyek helyett…
Hatállomásos szájüregi rákszűrő program tapasztalatai, tanulságai

Dr. Mensch Károly, Dr. Czeglédy Ágota, Dr. Kollár Karolina,
Dr. Kovács Dóra, Dr. Horváth Dániel, Dr. Dombi Csaba
Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar
Orális Diagnosztika Tanszék

K

önnyek helyett, tarts velünk szűrőprogramunkon! Ezen felszólítás jegyében szervez
A rák ellen, az emberért, a holnapért! Társadalmi
Alapítvány immár harmadik éve nagyszabású programsorozatot a Nemzeti Rákellenes Világnap környékén, melyen az idei évben először a Semmelweis Egyetem Orális Diagnosztika Tanszékének
munkatársai, fogorvosok (a szerzők) és asszisztensek
(Nagy Vivien Szandra, Dia Bettina, Lakatos Anna) is
részt vettek. Ebben a publikációban szeretnénk megosztani néhány fontos gondolatot a fogorvos-társadalommal a stomatoonkológiai prevenció lehetőségeiről,
jelentőségéről, valamint összegezzük a szűrővizsgálaton szerzett tapasztalatainkat.

A rák ellen, az emberért, a holnapért! Társadalmi Alapítvány
1985-ben jött létre, mint az első közadakozásból alakult
magyar rákellenes civil szervezet. Küldetésük az emberek testi, szellemi és lelki egészségének helyreállítása és
megóvása, egészségmegőrző, betegségmegelőző, illetve
onkológiai prevenciós és rehabilitációs programok szervezése, támogatása. Fontos üzenetük a társadalom felé,
hogy a rák megelőzhető, illetve az, hogy a betegségből
meg lehet gyógyulni.
Az idei egészségkampányhoz április 13. és május 29.
között hat helyszín, Aszód, Csepel, Gyöngyös, Zugló,
Pécs és Dévaványa csatlakozott. A Nemzeti Népegészségügyi Központ az alapítvány rendelkezésére bocsátotta a minden szakmai igényt kielégítő, jól felszerelt

Rendezvény

„Egészséges Magyarország” feliratú szűrőbuszát. A két
jól szeparált vizsgálóhelyiségben zajlott a bőr- és szájüregi rákszűrés.
A szájüregi rákszűréshez szükséges egyszer használatos
vizsgálóeszközöket a Dental Press Hungary Kft. biztosította. A nevezett helyszínek mindegyikén a rendezvény fővédnöke a kerület vagy város polgármestere volt.
A szűrőbusz jól látható helyen, rendszerint egészségügyi
intézmény mellett vagy a település főterén kapott helyet.
A busz mellett különböző figyelemfelkeltő plakátokat,
sátrakat helyeztek el, ahol vércukorszintmérés, vérnyomásmérés, testtartás-tanácsadás, testtömegindex-mérés,
dietetikai tanácsadás, reformkonyha-bemutató várta az
érdeklődőket. A professzionális szervezésnek része volt
a rendezvény reklámja is, melynek köszönhetően a helyszíneken átlagosan 100 fő vett részt a szűrővizsgálaton.
Összességében tehát elmondható, hogy hozzávetőlegesen 600 szájüregi rákszűrést végeztünk el.
Napjainkban a szájüregi daganatok incidenciája és
mortalitása világszerte és hazánkban is kismértékben
emelkedő tendenciát mutat. Magyarországon évente
átlagosan mintegy 3200 új esetet regisztrálnak (Nemzeti Rákregiszter alapján), és mintegy 1500 páciens
hal meg szájüregi rák következtében (KSH Demográfiai Évkönyve alapján). Ezen adatok alapján Európában incidencia és mortalitás tekintetében is első
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helyen állunk, a világban pedig a betegség incidenciáját
tekintve harmadikak, mortalitás tekintetében pedig
negyedikek vagyunk (Globocan). Összehasonlításképpen elmondhatjuk, hogy méhnyakrákban évente
körülbelül 500 páciens hal meg, közlekedési balesetben
pedig 7-800 ember. Ezen megdöbbentő epidemiológiai
adatokat érdemes kommunikálni, ugyanis a tapasztalatok szerint a páciensek nincsenek tisztában a helyzet
drámaiságával.
A klasszikus etiológiai tényezők közül a dohányzás és
alkoholfogyasztás a különböző kampányoknak köszönhetően hazánkban is és világviszonylatban is csökkenő
tendenciát mutat (WHO), ez azonban a szájüregi rák
epidemiológiai adataiban nem mutatkozik. A diszkrepancia hátterében jelentős mértékben a magas rizikójú
humán papillomavírus (HPV) törzsek etiológiai szerepe áll.1 A HPV 16 genotípus jelenléte a szájüregben
13-szoros rizikótényezőnek tekinthető a szájüregi daganat kialakulására.2 A szájüregi daganatok ezen típusaira
jellemző többek között az, hogy hiányoznak a klasszikus etiológiai tényezők, fiatalabb korosztály is érintett,
gyakori a jó szájhigiéniájú, jó szociális helyzetű páciensek körében is.
A jól szervezett szűrőprogram-sorozaton jellemzően
egészségtudatos páciensek jelentek meg. Mint alapvetően minden orvosi vizsgálatnál, a stomatoonkológiai
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szűrővizsgálatnál is az első lépés az anamnézis felvétele, melynek során irányított kérdésekkel igyekszünk a
lehetséges rizikótényezőket feltérképezni. Mikor megemlítettük a HPV vírus lehetséges etiológiai szerepét, a legtöbb páciens nagyon meglepődött. A vizsgálat további lépéseinél elmondtuk, hogy mit keresünk az
extra-, illetve intraorális vizsgálat során (megnagyobbodott, immobilis fájdalmatlan nyirokcsomókat, vöröses vagy fehéres foltot, szövethiányt vagy szövetszaporulatot, aszimmetrikus területeket, egy hétnél régebben
nem gyógyuló sebeket), és felhívtuk a páciensek figyelmét az önvizsgálat lehetőségére és fontosságára. Az
önvizsgálat instruálása, motiválása mindenképpen fontos, 3-6 havonta elvégzendő, különösen rizikópáciensek esetében. Figyelni kell azonban, hogy a páciensnél ne keltsünk karcinofóbiát. Tapasztalataink szerint
a betegek nyitottak voltak az együttműködésre, sokan
további kérdéseket tettek fel, valamint elmondták, hogy
továbbadják a hallottakat a családtagoknak, ismerősöknek. Így tulajdonképpen a 600 emberen keresztül még
legalább ennyi emberhez eljutott az információ a szájüregi rák megelőzésének fontosságáról.
Tanulságos és érdekes volt megfigyelni, hogy a páciensek miként tettek különbséget a fogorvosi vizsgálat (ismert fogalom, sokakban negatív gondolatokat
vált ki) és a szájüregi rákszűrés (újdonság, nem ismert
fogalom, nyitott érdeklődés) között. Amennyiben a
kígyózó sorban várakozókat szájüregi rákszűrésre invitáltuk, nagy örömmel jöttek, ha véletlenül fogorvosi

vizsgálatra hívtuk be őket, sokan visszahátráltak, nem
vették igénybe. Ezért inkább szájüregi rákszűrést említettünk, és a vizsgálat közben világosítottuk fel a pácienseket. Sokan azt gondolták, hogy valamiféle speciális vizsgálat lesz, akár kenetvétel, valamilyen eszköz
bevetése. Amikor elmondtuk, hogy a rutin fogorvosi
vizsgálat része a szájüregi rákszűrés, a betegek nagy
része azt mondta, hogy nekik ilyen vizsgálatban még
sosem volt részük, mindaddig, amíg meg nem vizsgáltuk őket. Tanulság tehát, hogy nevesíteni kell minden új páciensnél és a meglévő pácienseknél legalább
évente elvégzendő szájüregi rákszűrést, ezzel is tudatosítva a páciensekben ennek a rendkívül alattomos
betegségnek a veszélyét, és könnyen kivitelezhető, fájdalommentes szűrési lehetőségét.
Ennek kapcsán feltétlenül megemlítendő a szűrővizsgálat nagyon fontos tanulsága. A megjelent teljes lemezes fogpótlást viselő páciensek (és sok esetben részleges
lemezes fogpótlást viselő páciensek is) arra a kérdésre,
hogy mikor járt utoljára fogorvosnál, meglepődve, megrökönyödve válaszolta, hogy „de hát nekem már nincs
is fogam”, vagy „fogsorom van”. A fogsort viselő pácienseknél 65%-ban kimutatható a szájüregi Candidainfekció,3 a nem megfelelően illeszkedő fogpótlás egy
folyamatos mechanikai irritációt jelent, rossz száj- és
fogsorhigiénia következtében fogsorstomatitis alakulhat ki, és ennek következtében a gyulladás és dysplasiás
folyamatok is gyakoribbak.4 Nem ritka sajnos, hogy a
páciensek fogorvos helyett – jellemzően anyagi okok-
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ból – fogtechnikussal készíttetik el a fogpótlást, ami
azon kívül, hogy szabálytalan, sok szakmai és etikai
irányelvet megsért, ráadásul a stomatoonkológiai szűrés is elmarad. Ez ellen nehéz tenni, azonban saját
páciensek esetén kiemelkedően fontos a jó száj- és
fogsorhigiénia megtanítása, az önvizsgálat bemutatása
és a szájüregi rákszűrés fontosságának hangsúlyozása,
valamint a rendszeres visszarendelés.
Szomorúan tapasztaltuk, hogy a szűréseken az egészségtudatos páciensek jelentkeztek nagyobb arányban, a
szájhigiénia és szájegészség sok esetben hagyott kívánnivalót maga után. A szájüregi daganatokról a páciensek alig egyharmada hallott.
A hat helyszínen megvizsgált mintegy 600 páciens esetében négy leukoplakiának imponáló léziót, tíz benignus
elváltozást, két hólyagos elváltozást és huszonöt szájüregi Candida-fertőzést találtunk. A pácienseket a területileg illetékes fogorvosi vagy szájsebészeti ellátóhoz
utaltuk.
Összességében elmondható, hogy a szűrések jó hangulatban teltek, örömteli volt, hogy nagy tömeget mozgatott meg az esemény. A programon megjelentek a
kerület vagy település polgármesterei, ismert sportolók, színművészek is. A programot idén ősszel és jövő
évben is tervezi megszervezni A rák ellen, az emberért, a
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holnapért! Társadalmi Alapítvány, amiben munkacsoportunk továbbra is részt vesz. A szájüregi rákról beszélni
kell, tudatosítani kell a páciensekben a veszélyét és relatíve könnyű prevencióját, amihez azonban elengedhetetlen, hogy a betegek megjelenjenek fogorvosi, szájsebészeti vagy fül-orr-gégészeti rendeléseken, valamint
tisztába legyenek azzal, milyen típusú etiológiai tényezők játszhatnak szerepet a daganatok kialakulásában.
E célok eléréséhez kiemelkedően hasznosak az ilyen és
ehhez hasonló, jól szervezett szűrőprogramok.
Irodalom
1.

2.

3.

4.

Dalla Torre D, Burtscher D, Edlinger M, et al. Comparison of the
prevalence of human papilloma virus infection in histopathologically
confirmed premalignant oral lesions and healthy oral mucosa by
brush smear detection. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology
and Oral Radiology. 2015; 119: 333-339.
Candotto V, Lauritano D, Nardone M, et al. HPV infection in the oral
cavity: epidemiology, clinical manifestations and relationship with
oral cancer. Oral Implantol (Rome). 2017; 10: 209-220.
Patil S, Rao RS, Majumdar B, et al. Clinical Appearance of Oral
Candida Infection and Therapeutic Strategies. Front Microbiol.
2015; 6: 1391.
Zomorodian K, Haghighi NN, Rajaee N, et al. Assessment of Candida species colonization and denture-related stomatitis in complete denture wearers. Med Mycol. 2011; 49: 208-211.
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Osstem World Meeting – 2019
Ez év május 11-12-én rendezték meg Tokióban az éves
Osstem World Meetinget. A kétnapos rendezvényen 35
ország több mint 1200 szakembere jelent meg. Magyarországot – Lutter Ervin, a magyarországi Osstem képviselője jóvoltából – öten képviseltük.
A kongresszus nagyszabású, impozáns szervezéssel, a
gigászi méretekkel bíró tokiói The New Otani Hotelben zajlott. A szálloda auditóriumába, ahol az előadások elhangzottak, 1500 résztvevő fért be, legtöbben
természetesen Japánból és Koreából érkeztek, de szép
számmal képviseltették magukat az orosz és ukrán
kollégák is.
Hat klinikai előadás, két élőműtét, négy Hands-on kurzus és harminc poszterbemutató szerepelt a programban, és mint minden nagyszabású rendezvényen, a
kiállítói termékek gazdag választékával is megismerkedhettünk. A tudományos program főbb témái a következők voltak:
1. OneCas Guided Surgery segítsége zárt sinuslift esetében
2. Szóló implantáció esetén történő azonnali fogpótlás

3. Digitális munkafolyamatok az orális implantológiában
4. Teljesen fogatlan állcsont implantológiai ellátása és
azonnali fogpótlása
5. Lágy- és keményszövetek menedzsmentje az implantátumok körül
6. Fogatlan állcsont implantológiai ellátása navigált sebészetben
A jó hangulatú, szakmailag igen tartalmas, ugyanakkor
a japán ízléssel megrendezett kongresszus mellett nagy
élményt jelentett Tokió metropolisz építészeti stílusa,
az ázsiai város pörgő-nyüzsgő élete, az ősi városrészek
sajátos kultúrája, Buddha szobrai és szentélyei, a szigetet markánsan meghatározó, felhőkig nyúló Fuji-hegy,
a káprázatos természeti szépségek és természetesen a
helyi kulináris élmények.
A jó hír az, hogy jövőre szintén egy csodaszép és történelemi látnivalókban gazdag városban, Isztambulban
kerül megrendezésre a kongresszus, amit jó szívvel ajánlok minden, a fogászati implantológia iránt érdeklődő
kolléga számára.
Dr. Poncz Ernő
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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.

Alain Méthot, Marco Del Corso, Iman S. Nazzal

Dr. Czeglédy Ágota, Dr. Dombi Csaba

Új mosolytervezés „M” arányok felhasználásával:
Új diagnosztikai módszer a mosolytervezéshez 1. rész

Szájüregi fekélyes elváltozások differenciáldiagnosztikája
2. rész

Magyar Fogorvos, XXVIII. évf. 2019/3. 110–121.

Magyar Fogorvos, XXVIII. évf. 2019/3. 122–125.

Dr. Björn Ludwig, Dr. Bettina Glasl

Dr. Clive S. Friedman, Dr. Don Morrow, Dr. Jennifer D. Irwin

Mikroimplantátumok a fogszabályozásban
Az Ortho Easy rendszer

A szájápolási szokások javítása motivációs beszélgetés
segítségével a klinikai gyakorlatban

Magyar Fogorvos, XXVIII. évf. 2019/3. 126–133.

Magyar Fogorvos, XXVIII. évf. 2019/3. 134–142.

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 pontszámról, a továbbképzések
szervezőiről és egyéb paramétereiről.
Közzéteszi:
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A szürrealista mozgalom Dalitól Magritte-ig
Válság és újjászületés 1929-ben
A szürrealista mozgalom legismertebb alkotóinak munkáival találkozhatnak a látogatók a Magyar Nemzeti
Galéria – a párizsi Pompidou Központtal közösen szervezett – kiállításán.
A kiállítás a mozgalom történetének egy rendkívül izgalmas szeletére fókuszál: az 1929-es év eseménydús, személyes és művészi ellentétekben gazdag időszakán keresztül
mutatja be a szürrealizmus fő tendenciáit, a csoport vezéralakjait, kiemelkedő alkotóit. 1929 történései közül érdemes kiemelni a katalán Salvador Dalí feltűnését a párizsi
művészeti színtéren, aki rövidesen kulcsszerepet vállalt a
csoport életében. Ekkor mutatják be a Louis Buñuellel
együtt készített Un chien andalou (Andalúziai kutya) című
filmjét, a szürrealista mozgóképművészet első remekművét, amely megmutatja, hogy a mozgalom által hirdetett
rendhagyó látásmód, új alkotói felfogás a lehető legváltozatosabb technikai megoldásokkal alkalmazható.
A kiállítás széles, sokszínű áttekintést nyújt a szürrealista csoport ekkor készült munkáiból, olyan művészek
felvonultatásával, mint Salvador Dalí, Max Ernst, Joan
Miró, Yves Tanguy, René Magritte, Pablo Picasso, Francis Picabia, Alberto Giacometti, Jean Arp. A szürrealista fotóművészetet Man Ray, André Kertész és Brassai alkotásai képviselik, emellett olyan kevésbé ismert,
de igen jelentős alkotókkal is megismerkedhet a közönség, mint Jacques-André Boiffard, Eli Lotard vagy Jean
Painlevé.
A kiállítás hét nagyobb szekcióban tekinti át a szürrealizmust, illetve a mozgalom előzményeit. Az első kiállítási egység az 1929-es esztendőre és a párizsi helyszínre
fókuszál. Az év a szürrealizmus történetében is fordulatot hozott: ekkor jelent meg Salvador Dalí a mozgalomban, ekkor született meg a szürrealista film, Dalí és Luis
Salvador Dalí: Láthatatlan alvó nő, ló, oroszlán, 1930

Buñuel remekműve, az Andalúziai kutya, s ekkor következett be az első szakadás a szürrealista művészek között.
A második szekció a szürrealizmus előzményeit mutatja
be. Itt különösen fontos a dadaizmus szerepe, mivel sok
szürrealista művész, például Francis Picabia vagy Man
Ray a dadaizmus radikálisan antikonformista világából
érkezett. Ebben a szekcióban kapott helyet a metafizikus
festő, Giorgio de Chirico is, akit a szürrealisták kezdetben mesterüknek tekintettek. A harmadik kiállítási egység középpontjában két művész áll: Max Ernst és Joan
Miró. Új témáik, újfajta képalkotó technikáik, meghökkentően új látásmódjuk s nem utolsósorban elgondolkoztató, költői és humoros címadásaik révén mindketten meghatározó alkotói a szürrealizmusnak. A negyedik
szekció elsősorban Salvador Dalíról szól. Talán ő az egész
szürrealizmus legismertebb mestere. A katalán művész
1929 tavaszán tűnt fel Párizsban, novemberben már
önálló kiállításon mutatta be képeit. Álomszerűség, költőiség és pszichoanalitikus utalások jellemzik művészetét, s hatása már kortársán, Yves Tanguy-n is érzékelhető.
Az ötödik szekció annak a művészcsoportnak a munkásságát mutatja be, amelynek ténykedése 1929-ben komoly
válsághoz vezetett a szürrealista körökben. A Grand Jeu
(Nagy Játék) csoport egyik különleges mestere a cseh
származású Josef Šima volt. A hatodik szekcióban a belga
René Magritte művei állnak a középpontban. Az ellentétek és ellentmondások dialektikájára különösen érzékeny
Magritte munkássága a szürrealizmus történetének egyik
legnépszerűbb s a modern popkultúrában is továbbélő
fejezete. A kiállítás hetedik szekciója annak a Georges
Bataille köré szerveződő Documents című folyóiratnak a
művészeit mutatja be, akik egyrészt szemben álltak André
Breton erősen kommunista elköteleződésű köreivel, másrészt pedig alkotásaikban nem annyira a tudat alatti, mint
inkább a mindennapi valóság élményeit dolgozták föl.
A valóság olykor nyers, riasztó, vagy éppen nyíltan erotikus töltetű ábrázolása jellemzi munkáikat.
Az 1929-es év eseményei fordulópontot hoztak a szürrealizmus történetében, hiszen a mozgalom bomlására utaló
jelek ellenére éppenséggel az újjászületését indították el.
A kiállításon látható mintegy 120 festmény, grafika, szobor, fotó, film és dokumentum zöme a párizsi Pompidou
Központ gyűjteményéből érkezett, de láthatók művek a
madridi Museo Thyssen-Bornemiszából, a Magyar Fotográfiai Múzeumból és magángyűjteményekből is.
Forrás: mng.hu

Olaj, vászon, 50,2 × 65,2 cm, Párizs, Centre Pompidou, Musée national d’art moderne – Centre de création industrielle
Credit: Centre Pompidou, MNAM-CCI/Philippe Migeat/Dist. RMN-GP © Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dali
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Robert Capa, a tudósító
A Capa Kortárs Fotográfi ai Központ egyik kiállítóterében az intézmény
névadójának, Robert Capának a munkássága látható.
Robert Capát (Friedmann Endre, 1913. október 22.
– 1954. május 25.) a XX. század több háborújának (a
spanyol polgárháború, a második kínai-japán háború,
a II. világháború, az első arab-izraeli háború és az
első indokínai háború) egyedülálló képi krónikásaként
jegyzi az egyetemes és a magyar fotótörténet.
Az öt harcmezőt megjárt magyar származású fotográfus tragikusan rövid élete során is maradandót alkotott:
a frontokon és a hátországokban készült fotóival iskolateremtő képi világot hozott létre, és az őt követő nemzedékeknek máig hatóan mutatta meg, hogy milyen nagy a
mély humanizmusból építkező képek ereje.
A világhírt Capa számára a spanyol polgárháborúban,
1936-ban készült, A milicista halála című fotó hozta
meg, de életének egyik legszomorúbb pillanata is
ehhez az időszakhoz köthető: szerelmének és munkatársának, a lengyel származású fotográfusnak, Gerda
Tarónak az elvesztése.
A katonákról, a partizánokról készült, a hétköznapi pillanatokat és a harcokat ábrázoló fotográfiáit – ahogy ez
jellemző volt rá – a résztvevő megfig yelő pozíciójából készítette, határtalan empátiával. Ott volt, együtt velük, egészen közel, így születtek a képei. Capa világhírű szavaival: Ha nem elég jók a képeid, nem voltál elég közel.
Capa javaslatára alapították meg 1947-ben Henri CartierBresson, George Rodger és David „Chim” Seymour
fotográfusokkal közösen a Magnum Photos ügynökséget.
Robert Capa, Eyemo filmfelvevővel (fotó: Gerda Taro, 1937)

Az „etikus kalandorok” – Henri Cartier-Bresson szóhasználatával – által létrehozott, a függetlenséget
a legalapvetőbb értéknek tartó Magnum Photos
azóta is működik, 2017-ben ünnepli a fennállásának
70. évfordulóját. A világhírű fotóügynökség meghatározó alapelvei mind a mai napig a fotográfiai képalkotás fontosságába vetett hit; az egyéni látásmód tisztelete és a belső iránytű követése a témaválasztás és
megvalósítás terén; valamint a folyamatos párbeszéd
a fotográfia társadalmi szerepéről, a kép létezésének
sajátosságairól.

Robert Capa, a tudósító
című kiállítás válogatása, az életút egészének mintegy
ötven képét tartalmazza, az első megbízások egyikeként készült Trockij beszédét megörökítő képtől egy,
az indokínai háborúban exponált felvételig.
A célunk az volt, hogy az életmű egészének esszenciális erejét tegyük láthatóvá.
Ezen kívül, a kiállított tematikai egységek erőteljes felütéseivel – amelyek néhány képbe sűrítve jelenítik meg a
történéseket – szeretnénk megmutatni Robert Capa kompozíciós virtuozitását, az alapos, részletekbe menő megfigyelésekből épített képeit és emellett egyedülálló képességét a gyors lefolyású akciók megörökítésében is.
Fontosnak tartottuk azt is, hogy a világhírű felvételek
előtt vagy éppen az azok után készült képekkel egészítsük ki a már ismertet, azaz a képek ‘hátországát’ is
bemutassuk. A spanyol polgárháború egyik kiállított
felvételén az a Federico Borell Garcia látható, aki A milicista halála című képen is, és a partraszállás képei esetében pedig az ott fekvő halottak sorát néző francia
halászokról készült fotográfia látható.
Robert Capa sosem csak az esemény önmagában való
megörökítését tartotta fontosnak, hanem az előzményekét és a következményekét csakúgy: egy háború sosem
az első lövéssel kezdődik és nem is az utolsóval ér véget.
Ezek a fotográfiák nem csak a háborúk világát mutatják meg, hanem Robert Capa képként fennmaradt békés
pillanatainak őrzői is.
Forrás: capacenter.hu
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