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1. AZ ALL-ON-4® TECHNOLÓGIA ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA

Dr. Baráth Zoltán PhD
Szegedi Tudományegyetem, Fogorvostudományi Kar, Fogpótlástani
tanszék.

Az All-on-4® technológiát a neves implantológus, Prof. Dr. Paulo 
Malo alkotta meg. Az általa kifejlesztett innovatív fogászati megoldást a 
Nobel Biocare szabadalmaztatta. Az All-on-4® eljárás jelenleg az imp-
lantológia egyik speciális terápiás lehetőségét jelenti, amely szinte azon-
nali megoldást jelent teljes foghiány esetén.

Teljes fogatlanság során, ha a páciens a rögzítés nélküli, hagyomá-
nyos protézis használatát el szeretné kerülni, az All-on-4® koncepció 
alapján történő implantációs kezelés az egyik legkedvezőbb eljárás. Az 
All-on-4® biztonságos, hosszú távú, szakorvos által oldhatóan rögzített 
fogpótlástani megoldást tesz lehetővé a stabil elhorgonyzás révén, ezáltal 
természetesebb megjelenést biztosítva a betegek számára.

Az előadás a technológia alkalmazása esetén a sikerességet befolyá-
soló tényezőket mutatja be részletesen, valamint a tudományos eredmé-
nyek értékelését dolgozza fel az irodalom és a saját retrospektív vizsgá-
lati eredmények tükrében.    

október 3. csütörtök



október 3. csütörtök
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2. BIODEGRÁDIBILIS ANYAGOK A FOGÁSZATBAN 

Prof. Dr. Hegedűs Csaba
Debreceni Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Bioanyagtani és
Fogpótlástani Tanszék

A csontdefektusoknál a hiányzó csontszövet pótlására a korlátozott 
mennyiségben hozzáférhető allograftok és xenograftok mellett az utóbbi 
évtizedekben egyre elterjedtebben használnak szintetikus vagy félszin-
tetikus anyagokat, az alloplastokat. A legismertebb és szélesebb körben 
használt szintetikus anyagok a hidroxi-apatit (HA) és a β-trikalcium-fosz-
fát (TCP), amelyeken alapuló csontpótló termékek nagy száma elérhető a 
kereskedelmi forgalomban.

Az előadás célja, a legismertebb csontpótlásra használatos és a kísérle-
ti fázisban lévő anyagrendszerek bemutatása, összehasonlítása.

Jelen munkában mesopouros szilika aerogélt, hidrogélt állítottunk elő 
β-tricalcium-foszfáttal. Az in vitro vizsgálatokban génexpressziós tesztet 
végeztünk SAOS-2 sejtek segítségével (BMP2, BMP7, Runx2, OSX). 
Az in vivo vizsgálatokban, melyeket kálvária kritikus defektus modell 
segítségével végeztünk, egy-három-hat hónap után szövettani vizsgála-
tokat végeztünk. 

A génexpressziós vizsgálatok közepes oszteoblasztos differenciációt 
mutattak a SAOS-2 sejtvonalon hét nap után. A szövettani vizsgálatok 
szerint korai osszifikációs jelek voltak bemutathatóak kapillárisokban 
gazdag fibrózus gyulladásos jelekkel, míg a 3. és 6. hónap után új csont-
szigetek voltak láthatóak a kísérletekben.

A munka alapján a vizsgált biokerámia-rendszerek alkalmas lehetnek a 
fogászati felhasználásra új csontképződés elősegítésére.
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3. FUNKCIONÁLIS INDIVIDUALIZÁLÁS A SZÓLÓ KORONÁTÓL
    A HARAPÁSEMELÉSIG

Jász Máté, Schmidt Péter, Hermann Péter
Semmelweis Egyetem, Fogpótlástani Klinika

Arcív, egyéni értékű artikulátor, digitális axiográfia, egyéni értékű 
gipszelés, támasztócsapos regisztráció. Bár ezen fogalmak szinte mind-
egyike 100 évesnél öregebb, mégis napjainkban sokkal többet hallunk 
és beszélünk róluk mint valaha. Mi az oka annak, hogy 100 éve elérhető 
eszközök, eljárások az ezredfordulón soha nem látott mértékben kerültek 
az érdeklődés homlokterébe? Örüljünk ennek a változásnak, vagy a mun-
kánkat bonyolító, bosszantó kellékként tekintsünk rájuk? Mikor szüksé-
ges, mikor nélkülözhetetlen, és mikor felesleges a használatuk?

Az előadásban röviden áttekintjük a modern protetika eszköztárát, a 
fenti eszközöket és módszereket. Ezek használhatósága az elmúlt száz 
évben rengeteget egyszerűsödött, így használatuk valóban a mindenna-
pok részévé válhat. Ez után esetbemutatások segítségével, részletesen 
sorra vesszük, az egyes pótlásokat a szóló koronától a harapásemeléssel 
járó teljes száj rehabilitációig, és megvizsgáljuk, hogy az egyes esetek-
ben, mely kiegészítő technikák teszik biztonságosabbá a munkánkat, és 
biztosítják a páciens számára a lehető legjobb használhatóságot és funk-
cionalitást. Mert ne felejtsük a betegellátás során a megszerzett tudásunk, 
modern eszközeink, mind egyetlen célt szolgálnak: a pácienseink minél 
inkább maradéktalan gyógyulását, hogy ne csak esztétikailag, de funkci-
onálisan megtörténhessen a fogmű teljes inkorporációja.

október 3. csütörtök



4. INDIREKT KERÁMIA RESTAURÁCIÓK KLINIKUMA

Marada Gyula
PTE ÁOK Fogorvostudományi Szak Fogpótlástani Tanszék, Pécs

Az utóbbi évtizedekben mind a páciensek, mind a fogorvosok részéről 
megnőtt az igény az egyre esztétikusabb fogászati restaurációk elkészíté-
sére. Ezt olyan fejlesztések, újítások tették lehetővé, mint például a kom-
pozitok fejlődése, új összetételű és technológiájú kerámiák és a digitális 
munkafolyamatok bevezetése és elterjedése. 

A fogászatban alkalmazott kerámiák összetételének változásával mó-
dosultak azok fizikai tulajdonságai. Megjelentek az oxidkerámiák (cir-
kónium-oxid, alumínium-oxid) és a lítium-di szilikát kerámiák, mint a 
fémmentes kerámia restaurációk anyagai. A törési ellenállás javulása és 
a természetes fogszövethez mindinkább hasonló esztétikai tulajdonságok 
hatással voltak a fogorvosi munka egyes fázisaira is. Ezeknek köszönhe-
tően a preparálás ma már valóban minimál invazív, a rögzítés adhezív. 

Az előadás célja, hogy átfogó képet adjon napjaink korszerű kerámia 
rendszereiről kitérve azok fogorvosi szempontból leglényegesebb tulaj-
donságaira, felhasználásuk sajátosságaira. Gyakorlati szempontból fon-
tos tulajdonságok az egyes kerámia típusok felületkezelési lehetőségei 
és a rögzítés korszerű technológiái. A klinikai munkafolyamatok közül 
hangsúlyt kell fektetnünk a tervezésre, a preparálási formákra, a paro-
dontológiai szempontokra és a gondozásra is. 
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október 3. csütörtök



5. A RÖGZÍTETT FOGPÓTLÁSOK PARODONTOLÓGIAI 
    VONATKOZÁSAI 

Radics Tünde
Debreceni Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Bioanyagtani 
és Fogpótlástani Tanszék, Debrecen

A parodontitisz napjainkban népbetegségnek számít Magyarországon. 
A rögzített fogpótlások hosszútávú sikere ezen betegcsoport számára 
széleskörű interdiszciplináris ismeretekre épül. A pótlások készítése so-
rán gyakran kihívást jelent a már kialakult esztétikai problémák megoldá-
sa a parodontál-profilaktikai szempontok messzemenő szem előtt tartása 
mellett. A hibás fogpótlás tervezés maga is oka lehet a fogágybetegség 
progrediálásának, a helyesen tervezett és kivitelezett fogpótlás azonban 
javíthatja a fogak prognózisát. A fogpótlás elkészítését megelőzően szük-
ség lehet a társszakmák, mint ortodoncia, parodontológia bevonására is, 
ezért a betegek motiváltsága alapvetően befolyásolja a kezelések sike-
rét. A fogak preparálása és a fogpótlások technikai kivitelezése is szá-
mos ponton módosul a fogágybetegségben szenvedő páciensek esetében, 
mely érinti többek között a preparálálási módot, a preparálási határt, a 
koronák formáját, az összekötő elemek méretét, elhelyezését, a rágófel-
szín kialakítását. 

Továbbképző előadásomon a témában naprakész információkkal sze-
retném gazdagítani a résztvevők tudását. 

8

október 3. csütörtök



9

6. A TELESZKÓPPAL ELHORGONYZOTT FOGPÓTLÁSOK 
    SIKERESSÉGE

    Radnai Márta
Szegedi Tudományegyetem, Fogorvostudományi Kar, 
Fogpótlástani Tanszék

A teleszkópos elhorgonyzás régóta jól bevált módszer a részleges le-
mezes műfogsorok elhorgonyzására és megtámasztására. A sikerességet 
számos tényező befolyásolja. A teleszkópkoronákkal elhorgonyzott fog-
soroknak sok előnyük van, ilyen a jó retenció és stabilitás, a pillérfogak 
szekunder sínezése, a terhelés a fog hossztengelye mentén valósul meg, 
könnyen tisztíthatóak a primer koronák és a műfogsor is, nem látszanak 
a retenciós elemek, ami esztétikai előnyt jelent és elősegíti a beteg elé-
gedettségét, valamint a korrekciós lehetőségek is viszonylag egyszerűek. 
Mindezen előnyök azonban csak akkor valósulnak meg, ha a beteg vizs-
gálatától kezdve a tervezésen át a kivitelezésig, majd a rendszeres elle-
nőrzésig minden egyes klinikai és fogtechnikai lépés optimális módon 
valósul meg. Ellenkező esetben a hibalehetőségek miatt a módszer nem 
lesz sikeresebb, mint bármely más, foghiányokat helyreállító eljárás. 

Az előadás áttekinti a módszer előnyeit és buktatóit.

október 3. csütörtök



7. PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSOK A TELJES KIVEHETŐ 
    MŰFOGSOROK ESETÉBEN

Szendi Róbert,  Radnai Márta
Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar, 
Fogpótlástani Tanszék

Az implantátumokon elhorgonyzott rögzített és kivehető fogpótlások 
térhódításának köszönhetően manapság egyre inkább háttérbe szorul a 
teljes kivehető műfogsorok készítése. Vannak azonban olyan szituációk, 
ahol a teljes kivehető műfogsorok elkészítése az egyedüli lehetőség arra, 
hogy helyreállítsuk a páciens funkcionális és esztétikai kívánalmait.

Előadásom célja, hogy összegezze a teljes kivehető pótlások elkészülte 
után jelentkező problémákat, kellemetlenségeket. Némelyeket könnyű, 
másokat nehéz észlelni, különösen közvetlenül az átadás után. Ezeket 
a problémákat 4 fő csoportba oszthatjuk: Intaorális anatómiai variáci-
ók okozta nehézségek, klinikai faktorok, technikai faktorok és a páciens 
adaptációs készségéből eredő faktorok. Az utolsó csoportba tartozó pa-
naszok okozzák általában a legtöbb fejfájást a fogorvosoknak. Ezért sem 
lehet kellőképpen hangsúlyozni a jó orvos-beteg kapcsolat fontosságát és 
szükségességét. Fontos kiemelni, hogy a teljes kivehető pótlás átadásá-
nak napján a munkafolyamat még nem tekinthető befejezettnek, és ezt a 
páciens felé is nyomatékosan hangsúlyozni kell.

Előadásomban kitérek a leggyakoribb nehézségekre, ezeknek a felis-
merésére, továbbá a lehetséges megoldásokra. Előfordulhat, hogy ezek-
nek a problémáknak az orvoslása több időt vesz igénybe mint maga a 
pótlás elkészítése, ami, ha nem jól kommunikálunk a beteggel, sokszor 
türelmetlen és elégedetlen pácienseket eredményez.
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2019. október 4. 
péntek

A Magyar Fogpótlástani Társaság XXIII. kongresszusa
Implantációs és digitális protetika a 21. században

Dr. Ferro, Ana, DDS, MS, clinical director         12. oldal
MALO CLINIC (Lisszabon) 

Dr. Fráter Márk, PhD, M.Sc. adjunktus, megbízott                    13. oldal                      
tanszékvezető
SZTE Fogorvostudományi Kar, Konzerváló és Esztétikai 
Fogászati tanszék (Szeged)

Dr. Hangyási Dávid Botond,                                                     14. oldal
tudományos segédmunkatárs 
SZTE Fogorvostudományi Kar, Parodontológiai tanszék 
(Szeged)

Körtvélyessy Győző, tudományos segédmunkatárs                  14. oldal
SZTE Fogorvostudományi Kar, Orálbiológiai és Kísérletes 
Fogorvostudományi tanszék (Szeged)

Dr. Krajczár Károly, klinikai szakorvos          15. oldal
Pécsi Tudományegyetem, Fogászati és Szájsebészeti 
Klinika (Pécs)

Dr. med. dent. Schauermann, Marko, Implantologe              16. oldal
Zentrum für digitale Volumentomographie DVT (Köln)

Dr. Steinhof Péter Márton, fogszabályozó szakorvos            18. oldal
Fogszabályozás Centrum (Budapest) 
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október 4. péntek

8. THE MALO CLINIC PROTOCOL FOR THE REHABILITATION 
    OF EDENTULOUS PATIENTS

Ferro, Ana 

Introduction
The restoration of fully edentulous jaws has been revolutionized, 

thanks to the introduction of implant-supported restorations. The All-
on-4 Treatment Concept uses four implants to rehabilitate the edentulous 
full-arch fixed prosthesis connected on the day of surgery.

Materials and Methods
Two retrospectives studies rehabilitated through the All-on-4 Treat-

ment Concept are presented: first included 471 patients (1884 mandibu-
lar implants) followed for 10 to 18 years and the second involved 1072 
patients (4288 maxillary implants) followed till 13 years.

Results
The implant cumulative success rate for the mandible was 91.7% up to 

18 years of follow-up and in the maxilla the implant cumulative success 
rate was 93.9% with up to 13 years of follow-up. 

Conclusion
The high success rates registered for both implants and prostheses 

confirm the All-on-4 treatment concept is predictable and safe in the 
long-term outcome
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október 4. péntek

9. ÜVEGSZÁLAS MEGERŐSÍTÉSI TECHNIKÁK GYÖKÉRKEZELT
    FOGAK ESETÉN  - MIVEL, MIKOR, HOGYAN?

Fráter Márk
Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Konzerváló 
és Esztétikai Fogászati Tanszék, Szeged

Az adhezív fogászat és a biomimetikus szemléletmód elterjedése ered-
ményeként a gyökérkezelt fogak restauratív ellátása jelentős fejlődésen 
ment keresztül az elmúlt években. Újabb és újabb technikák és anya-
gok látnak napvilágot, ugyanakkor a kutatók és a cégek nem feltétlen a 
hagyományos és elterjedt üvegszálas csapok fejlesztését tűzték ki célul. 
Ennek oka a hagyományos üvegszálas csapok klinikailag tapasztalt „si-
kertelenségeiben” keresendő. Mára egyre világosabbá válik, hogy nem 
csak a technikák tökéletesítése, hanem az indikációk pontos meghatáro-
zása az egyes anyagok esetén kulcsfontosságú a sikeresség szempontjá-
ból csapozás esetén. Az előadás célja a csapozás sikerességét befolyásoló 
faktorok azonosítása, a hagyományos üvegszálas csapozás technikájában 
és a használt anyagokban rejlő hibák feltárása, egy modern intraradiku-
láris megerősítés bemutatása saját kutatások és klinikai esetek által, és a 
javasolt technika limitjeinek ismertetése.
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10. A SZELÍD ÉS AZ AGRESSZÍV - AVAGY A VÁLASZ AZ 
      IMPLANTÁTUMOT, A FEJLESZTÉST, A VILÁGMINDENSÉGET,
      MEG MINDENT ÉRINTŐ VÉGSŐ KÉRDÉSEKRE

Hangyási Dávid Botond, (1) Körtvélyessy Győző (2)
SZTE Fogorvostudományi Kar, Parodontológiai Tanszék, Szeged 
és Fogsztori Kft. Hódmezővásárhely (1), SZTE Fogorvostudományi
Kar, Orálbiológiai és Kísérletes Fogorvostudományi Tanszék, Szeged
és Denti System Kft. Szentes (2)
Absztrakt:
A Denti System Kft és a Szegedi Tudományegyetem öt Karának több, 

mint 15 fős közös kutatócsoportjának gondozásában fejlődik és gyara-
podik immáron 2,5 éve az új generációs, prémium osztályú Denti Perio 
Care implantátum család. A Vajdovich-Hangyási-Tóth-Körtvélyessy-Ga-
ál vezette kutatócsoport célul tűzte ki, hogy megtalálja a választ “az imp-
lantátumot, a fejlesztést, a világmindenséget, meg mindent érintő végső 
kérdésre”, azaz egy a parodontológiai szempontokat szem előtt tartó, mo-
dern szemléletű implantátum kifejlesztését, amely az osszeointegráció 
mellett a mukointegráció kialakítását is tökéletesebben ki tudja szolgálni, 
mint a korábbi implantátumok.

Vigyázat, a hivatalos absztrakt végéhez ért!

A két előadó beszámol a kutatócsoport fejlesztés és válaszok utáni ku-
tatás során bejárt kalandjairól és arról, hogy amíg a választ keresték a 
végső kérdésre, a napjainkig elérhető, megszámlálhatatlan információ al-
kotta hiperűrsztrádán hogyan keveredtek el arra a 42 millió éve elhagya-
tott luxusbolygóra, amely egykor szuperintelligens fogászati implantá-
tumok gyártásával foglalkozott és a Galaxis Implantologicum Útikalauz 
Fejlesztőknek cikkeit olvasva, a konklúziókat levonva, miként jutottak el 
a végső válaszig. 

Meg nem erősített hírek szerint, a kutatócsoport 2020. májusáig ebben 
a csodálatos univerzumban időzik, de a két előadó visszatér Szegedre 
és egy egyfelől tudományos, másrészt az első gyakorlati tapasztalataikat 
összefoglaló előadással készül kegyetlenül megkínozni az őket gyanút-
lanul megtekintő Nagyérdeműt. A legbátrabbak betekintést nyerhetnek 
az új implantátumok formavilágába és azok kialakításának miértjére is 
válaszokat kaphatnak. Az új implantátum család két legmeghatározóbb 
szereplője, a szuperintelligens Szelíd és Agresszív is fel-felbukkanak az 
előadás során és számot adnak csontszobrászati sebészi tehetségükről is.

október 4. péntek
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október 4. péntek

11. BORÍTÓKORONÁN KERESZTÜL VÉGZETT GYÖKÉRKEZELÉS
      NEHÉZSÉGEI

Krajczár Károly
PTE Fogászati és Szájsebészeti Klinika, Pécs

A rögzített fogpótlások elkészítése a kezelőorvos és a páciens részéről 
is sok időt és energiát, továbbá anyagi ráfordítást igényel. A borítóko-
ronák rögzítését követően jelentkező endodontiai betegségek kezelése 
vagy a fogmű teljes, esetleg részleges eltávolítása után lehetséges – mely 
roncsolás nélkül nehezen vagy nem lehetséges -, vagy a borítókorona 
átfúrásával kialakított trepanációs nyíláson keresztül. Ez utóbbi kezelé-
si módszer mind a fogorvos, mind a beteg számára több szempontból 
előnyös lehet, ugyanakkor a fogpótlás bizonyos mértékben itt is sérül, 
valamint az adott fog és fogmű sajátosságainak függvényében a gyökér-
kezelés végrehajtása nehezebb lehet. Előadásomban esetbemutatásokon 
keresztül ismertetem a leggyakoribb ilyen helyzeteket.
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12. THE COMBINATION OF „MAGELLAN” AND THE CONCEPT
      OF „ONE ABUTMENT - ONE TIME”

Marko Schauermann
Aesthetic dentistry in Sürth, Dr. Marko Schauermann & Team, 
Cologne, Germany

Introduction:
Using practical examples and images, the lecture will show the dig-

ital analysis and treatment planning of single-tooth implants using the 
„Magellan” software solution and the computer-supported prosthetic res-
toration based on it as part of the „one abutment - one time” concept. 

Material and method:
The „Magellan” software is used for digital analysis and treatment 

planning as part of an implant-prosthetic restoration. In a logical wor-
kflow based on a cone beam image, important anatomical structures, a 
virtual wax-up of the planned crown, the exact implant position with the 
appropriate implant parameters (diameter and length) can be displayed 
and precisely defined. Based on this backward planning, the implant is 
placed using a drilling template. Both, the temporary and the definitive 
crown, can then be computer-assisted and optically impressioned intra-
operatively. This enables immediate fabrication of the prosthetics using 
the CAD/CAM procedure. If the primary stability is sufficient, the crown 
can be inserted either as part of an immediate restoration or later, after a 
covered healing phase, directly.

This procedure is presented using numerous examples, clinical images 
and the networking of  implantologic basics and shows how it is imple-
mented and practiced in practice in Cologne.

Results:
The practice-oriented presentation shows that many single-tooth imp-

lants can be safely integrated and quickly restored in a short time using 
logical workflows within the framework of computer-supported analysis, 
planning and fabrication. 

Conclusion:
The workflow practiced in Cologne shows that with „Magellan” in 

combination with CAD/CAM, the „one abutment - one time” concept 
can be implemented very well. With a hybrid abutment crown made of 

október 4. péntek
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Lithium disilicate glass or PMMA, both of which are connected with 
an adhesive abutment made of titanium, the patient can be treated quic-
kly, aesthetically, safely and gently.

The very precise cone beam image based planning of the implantation 
using the „Magellan” software makes it possible to treat the implant eit-
her as an immediate restoration or later in small steps. The few abutment 
changes are important in this procedure, so that bone resorption on the 
implant can be prevented prophylactically.

október 4. péntek
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13. ÁLLKAPOCS ÍZÜLETI, OKKLÚZIÓS ELTÉRÉSEK KEZELÉSI
      LEHETŐSÉGE A FOGSZABÁLYOZÁS ÉS MANUÁLIS TERÁPIA
      EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL

Dr. Steinhof Péter Márton1

1Fogszabályozás Centrum, Budapest

Az előadás célja rávilágítani, hogy munkánk során a lehető legjobb 
esztétika elérése mellett figyelnünk kell a funkciós stabilitásra, az állka-
pocs ízület, a rágószerv egészségére. 

Fogszabályozó szakorvos szemszögéből láthatjuk milyen szintű prob-
lémákkal szembesülhetünk az állkapocs ízület és okklúziós eltérések 
kapcsán. Betekintést ad az egyszerűbb diagnosztikai eszközökre és terá-
piás lehetőségekre. 

Az előadó esetek bemutatásával igyekszik felvázolni egy átfogó meg-
közelítésmódot és a különböző szakmák együttműködésének jelentősé-
gét. Fókuszban a teljes test kezelésének fontosságával, a manuálterápi-
ával mint eszközzel. Az állkapocs ízület neuromuscularis eltéréseinél 
milyen támpontot adnak a különböző izmok, a fogszabályozás során 
hogy tudjuk az így nyert információt felhasználni.

Ez az előadás arra hívja fel a figyelmet, hogy a XXI. században a szak-
mákat áthidaló tevékenységet kell folytatnunk, interdiszciplináris meg-
közelítésre van szükség a problémák megoldásához.

október 4. péntek
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14. A NAVIGÁCIÓ SZEREPE A TEMPOROMANDIBULÁRIS 
      ÍZÜLET INJEKCIÓS TERÁPIÁJÁNAK KIVITELEZÉSÉBEN 

Dr. Baráth Zoltán PhD
Szegedi Tudományegyetem, Fogorvostudományi kar, 
Fogpótlástani tanszék. 

Kutatásunk célja egy olyan reprodukálható és könnyen felhasználható 
beszúrási technika kifejlesztése, amely precízebb beszúrási pontot jelent 
a temporo-mandibuláris ízületben TMI stabil fejecs pozíció mellett.

Beavatkozásaink során Cone Beam CT által vezetett háromdimenziós 
injekciós eljárást alkalmaztunk a temporo-mandibuláris ízület osteoart-
hritiszének hyaluronsavas kezelésére, melyet, mandibulo-maxillaris vi-
asz harapási blokkal stabilizáltunk. Alsó és felső viaszsáncot készítettünk 
az előzőleg levett anatómiai lenyomatokból elkészített mintákra, melye-
ket biztonságosan rögzítettünk egymáshoz, hogy stabilizálják a fejecset 
a CBCT szkennelés során, és hogy fixálják a mandibula-maxilláris hely-
zetet. A háromdimenziós CBCT felvétel használata növeli az injekció 
pontosságát: meghatározza a beszúrási pontot, a beszúrás szöget, és a 
mélységet, ami magabiztosságot és biztonságot nyújt a felhasználó orvos 
számára még az anatómiai anomáliák esetében is.

Ez az eljárás nagy stabilitást (csökkentve az izmok kontrakciós hatá-
sát) és könnyű és reprodukálható háromdimenziós módszert eredményez 
a TMJ injekció beadására, amely egyértelműen biztonságosabb, mint a 
hagyományos módszer.

október 5. szombat
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15. VIRTUAL SURGICAL PLANNING IN HEAD AND NECK 
      RECONSTRUCTION. OUR EXPERIENCE AND WHAT WE
      HAVE LEARNED

Tom Barry
Galway University Hospital, Department of Oral and 
Maxillofacial Surgery, Galway, Ireland

Introduction - Virtual Surgical Planning (VSP) has become an accep-
ted part of Head and Neck surgical oncology. 

Materials and Methods – Biopsy proven Head and Neck Cancer pa-
tients with radiologically demonstrable bone involvement were enrolled 
into the VSP pathway where reconstruction requires free tissue transfer 
of bone and soft tissue. We used VSP Reconstruction 3D Systems, Litt-
leton, Colorado, USA for pre-surgical planning with conventional CT 
and CT angiography.

Results – 10 patients (Male 9, Female 1), Age range (36 – 76 yrs). 
Squamous Cell Carcinoma commonest (n = 9) with 1 Synovial Sarcoma. 
Fibula free flap with microvascular anastomosis used with 100% success 
rate.

Conclusion – VSP is an important part of Head and Neck Surgical 
Oncology, reducing operating time and achieving excellent aesthetic and 
functional post -operative results.

október 5. szombat
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16. SOR ELLÁTÁSI FOLYAMAT A DENTO-SKELETALIS ELTÉRÉSEK
      KEZELÉSÉNÉL

Piffkó József, (1) Segatto Emil, (1) Bartha Ferenc, (2)
Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, 
Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika, (1) Szeged; 
Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Parodontológiai 
Klinika, (2) Budapest

A helyreállító fogászati beavatkozások célja a fogak vitalitásának meg-
őrzése mellett egy egészséges parodontium kialakítása, valamint a rágás 
és beszéd funkciójának helyreállítása a páciens számára elfogadható esz-
tétikai elvárások megvalósításával.

Kiterjedt fogszövethiánnyal társuló dentális és skeletalis eltérések 
helyreállító kezelése során ezen célok megvalósítását teszi lehetővé a 
SOR (sebészeti-orthodontiai-restauratív) ellátási folyamat alkalmazása a 
különböző fogászati részdiszciplinák bevonásával.  

A rendhagyó előadás célja egy átfogó, minden részletre kiterjedő teljes 
szájrehabilitációs kezelési protokoll bemutatása a tervezéstől a kivitele-
zésig, a dysgnath sebészet, a fogszabályozás és a restauratív helyreállítás 
szemszögéből.

október 5. szombat



23

17. THE ROLE OF THE SOFT TISSUE AROUND IMPLANTS: 
      A CLINICAL EXPERIENCE

Luca Savio
Private Practice. Corso Dante 126, Torino. Italy

Following many years of research and evidence dedicated to bone re-
generation the scientific world has recently focused on the importance of 
the peri-implant soft tissues.  The influence of the mucosal tissue thick-
ness on bone remodelling and on the biologic width creation has been wi-
dely described (Linkevicius et al. 2009). An adequate width of keratini-
sed mucosa is required to decrease the risk of mucosal and alveolar bone 
loss around implants (Kim  et al. 2009, Bouri et al. 2008). The natural 
bone and soft tissue remodelling following extraction can not be avoided 
hence soft tissue defects treatment  is inevitable. The use of  connective 
tissue grafts at the time of implant placement is an effective treatment to 
compensate for the expected loss of labial  soft tissue volume (Grunder 
2011). The application of mucogingival plastic surgery techniques  to 
implant dentistry  has allowed us to achieve more natural results for our 
implant supported prosthesis and the resolution of soft tissue complica-
tions caused by previous surgeries (Zucchelli et al. 2013,2016). The ad-
vent of collagen matrices as soft tissue substitutes is showing promising 
results even if the gold standard treatment is still the connective tissue 
graft (Poskevicius 2015).

október 5. szombat
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18. PERSPECTIVES ON VERTICAL  AND HORIZONTAL 
      AUGMENTATION

Urbán István                             
Urban Regeneration Institute (Budapest)

Vertical and horizontal augmentation presents one of the greatest chal-
lenges of bone regeneration in implant dentistry.  This is primarily due 
to the difficulty of the surgical procedure and its potential complications. 
Patient selection, patient preparation for surgery, precise surgical tech-
niques and postoperative management are the key factors in reducing the 
rate of bone graft complications. 

To predictably achieve successful bone augmentation angiogenesis, 
clot stability and space maintenance should be employed. 

Another important factor is flap closure during bone augmentation.  
The key to achieving wound closure is not only the clinician’s ability in 
obtaining tension free release flap but also good soft tissue quality and 
quantity. In an attempt to achieve wound closure and hence graft stability, 
the buccal mucosa is often broadly released, and this often results in a 
severe apical translocation of the mucogingival line, loss of vestibule and 
keratinized mucosa (KM).

Recent research on vertical and horizontal ridge augmentation as well 
as soft tissue reconstruction will be presented.

Utilizing these procedures may lessen the need of harvested autogen-
ous bone and may generally lead to decreased morbidity and therefore 
increased patient comfort and satisfaction associated with these regene-
rative procedures. 

Learning objectives:

1. Understand the biology of the incorporation of the bone graft.
2. Understand the surgical anatomy of the floor of the mouth
3. Learn the surgical principles of ridge augmentation surgery
4. Learn the surgical principles of the reconstruction of the vestibule
    and keratinized tissue after ridge augmentation.

október 5. szombat
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19. IMPLANTÁCIÓS PROTETIKÁT TÁMOGATÓ LÁGYRÉSZ
      SEBÉSZETI MEGOLDÁSOK

Windisch Péter
Parodontológiai Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest

Implantátumok hosszútávú sikerességéhez szükség van megfelelő szé-
lességű és vastagságú keratinizált mukózára az implantátumok körül. 
Peri-implantáris lágyrész vastagsága min. 3 mm a peri-implantáris kera-
tinizált mukóza (PIKM) szélessége min. 2 mm. Amennyiben a fent meg-
határozott implantátum körüli lágyrész dimenziók nem adottak, akkor a 
fokozott plakkakumuláció és/ vagy a fokozott marginális csontveszteség 
miatt nagyobb a peri-implantáris gyulladások kialakulásának veszélye.

Nem elegendő mennyiségű lágyszövet esetén, megfelelő implantátum-
választással, implantátum protetikával és sebészi módszerrel funkcionáli-
san stabil eredmény érhető el. Egy fázisban behelyezett, transzmukozális 
(tissue level) implantátumok és esztergált felszínű, kétfázisú implantátu-
mok körül kisebb szélességű és vastagságú keratinizált mukóza mellett is 
könnyebben tartható fent gyulladásmentes állapot. Kétfázisú, zárt csont-
gyógyulás után a megfelelő köztielem kiválasztásával, szupramukozális 
lezárású protetikát alakítunk ki. Ilyenkor a kívánt lágyrész dimenzió a 
marginális csont minimális felszívódásával is kialakul.

Felületkezelt implantátumok lágyrészének sebészi korrekciója szüksé-
ges akkor, ha a peri-implantáris mukóza valamelyik dimenziója kisebb, 
mint a fent megadott minimális értékek – a sebészi korrekció egyben 
az esztétikus eredmény elérésének záloga is. Szuprakresztális lágyrész-
volumen növeléséhez az irodalom szerint a legjobb eredmény, ún. borí-
téklebenybe alagút szerűen behelyezett saját kötőszöveti grafttal érhető. 
PIKM szélességének növelésére pedig apikálisan elcsúsztatott félvastag 
lebeny és szabad ínylebeny átültetése javasolt.
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2019. október 4. 
péntek

A Magyar Fogpótlástani Társaság XXIII. kongresszusa
Implantációs és digitális protetika a 21. században

BEJELENTETT ELŐADÁSOK
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20. MONOLITIKUS CAD/CAM KERÁMIÁK OPTIKAI  VIZSGÁLATA

Ábrám Emese(1), Fehér Dóra(1), Saláta József(1), Beleznai 
Szabolcs(2), Gajdátsy Gábor(3), Borbély Judit(1), Hermann Péter(1)
SE- Fogorvostudományi Kar, Fogpótlástani Klinika(1), Budapesti
Műszaki Egyetem, Atomfizika Tanszék(2), Furukawa Electric 
Technológiai Intézet Kft.(3)

Bevezetés: A SE Fogpótlástani Klinikáján a Budapesti Műszaki Egye-
tem Atomfizika Tanszékével közösen kutatást végzünk különböző réteg-
vastagságú és transzlucenciájú monolitikus CAD/CAM üvegkerámia- és 
cirkónium-dioxid anyagokkal kapcsolatosan. 

Anyag és módszer: Spectrofotométer és fény interferométer segítsé-
gével végeztük vizsgálatainkat. A kerámia szeletek színét és színkülönb-
ségét (ΔE), fedőképességét és felületi érdességét mértük és ezen adatok 
közötti összefüggéseket is vizsgáltuk.

Eredmények: A monolitikus minták ΔE-értékét szignifikánsan befo-
lyásolta a csonkszín, a kerámia vastagsága és transzlucenciája. A söté-
tebb csonkszínek esetében szignifikánsan nagyobb színeltérés mérhető a 
referencia mintához képest.

Következtetés: Vizsgálatunk bizonyítja, hogy az erősen elszínezett 
csonkok esetén sem az üvegkerámiák, sem a cirkónium-dioxid nem fed 
tökéletesen. Az objektív adatok elemzése tervezhetővé teszi az ideális 
esztétikai eredmény elérését a legújabb CAD/CAM anyagok használata 
során.

október 4. péntek
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21. OSTEOPONTIN JELENTŐSÉGE A MUCOSALIS 
      VÉDEKEZÉSBEN AUTOLÓG PERIFÉRIÁS 
      HAEMOPOIETICUS ŐSSEJT- TRANSZPLANTÁCIÓ KAPCSÁN

Ágoston Réka (1), Gebri Enikő (2), Tóth Ferenc (3), Kiss Attila (4),
Hortobágyi Tibor (5,6)
Debreceni Egyetem, FOK, V. éves fogorvostan-hallgató,(1), 
Dentoalveolaris Sebészeti Tanszék, Fogászati ambulancia,(2), 
Bioanyagtani és Fogpótlástani Tanszék,(3), Belgyógyászati Intézet
Haemopoetikus Transzplantációs Központ,(4), Neurológiai 
Klinika,(5), Debrecen, Szegedi Tudományegyetem, ÁOK, Pathológia
Intézet,(6), Szeged
Bevezetés
Az osteopontin (OPN) széles körben vizsgált, multifunkcionális, szi-

álsavban gazdag foszfoglikoprotein. Mind malignus lymphoproliferatív 
kórképekben, mind az oralis epithelium premalignus és malignus lézi-
óiban overexpresszálódik. Ismert továbbá a neutrofil migrációt szabály-
zó hatása, valamint a mucosalis védekezésben betöltött szerepe is. Az 
autológ perifériás haemopoieticus őssejt-transzplantáció (APSCT) során 
kialakuló mucosal barrier injury (MBI) vonatkozásában sem érdemi te-
rápiás alternatíva, sem hatékony biomarker azonosítása nem volt eddig 
sikeres. Célul tűztük ki az OPN oralis immunitásban betöltött szerepének 
vizsgálatát APSCT kapcsán kialakuló oralis mucositisben (OM).  

Anyag és módszer
Vizsgálatunkba 10 APSCT-n áteső beteget és korban és nemben meg-

egyező 23 kontroll személyt vontunk be. A transzplantáció négy megha-
tározott időpontjában (-3/-7; 0; +7; +14) vizsgáltuk az OPN mennyiségét 
ELISA módszerrel a nyálban és a szérumban. A mintavételek azonos idő-
pontban történtek (reggel 7-8 óra között, éhgyomorra). Az OM súlyossá-
gát a WHO alapján és két alternatív pontozásos skálán jellemeztük. Meg-
határoztuk a nyálban és a szérumban a neutrofil granulocyták abszolút 
értékét és százalékos megoszlását.  

Eredmények 
A kontroll csoporton belül 60 év felett a nyál OPN mennyisége ki-

sebb volt, mint a másik két korcsoportban (p=0,001). A nemek között 
nem volt különbség. Az APSCT során a +7. napon (p=0,011) és a +14. 
napon (p=0,034) volt megfigyelhető a nyálban az OPN növekedése, míg 
a szérum OPN az APSCT mind a négy időpontjában magasabb volt a 
kontroll csoporthoz képest (p=0,013; p=0,02; p=0,011; p=0,028).

október 4. péntek
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Mind a nyál, mind a szérum OPN mennyisége és az OM foka között szig-
nifikáns negatív korreláció igazolódott. (r= -,791*)

Következtetés
A szérum osteopontin malignus lymphoproliferatív kórképekben és 

APSCT kapcsán egyaránt potenciális biomarker lehet. Az orális immuni-
tásban és a mucosális védelemben betöltött szerepének további vizsgála-
ta javasolt nagyobb esetszámú és homogénebb betegcsoportokon. 

október 4. péntek
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22. HED SZINDRÓMÁVAL ÉLŐ GYERMEK FOGÁSZATI  ELLÁTÁSA  

Antal Dóra, Kivovics Péter, Németh Orsolya
Semmelweis Egyetem, Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet, 
Budapest

 A HED: hypohidroticus ectodermalis szindróma egy ritka, X kromo-
szómához kötött öröklődésű betegség, melyre jellemző a csökkent verej-
ték-, könny- és nyálszekréció, gyér, vékonyszálú haj, ritka vagy hiányzó 
testszőrzet. A betegség fogászati manifesztációjában pedig oligodontia, 
mélyharapás, csap/kúp alakú fogak szerepelnek.

Intézetünkben egy 6 éves, HED szindrómás, korábban fogászatilag 
nem ellátott páciens teljes körű fogászati rehabilitációját végeztük. Az 
oligodontia és a gyermek növekedési tendenciája miatt fogszabályozás-
ban használatos tágítócsavaros, osztott alaplemezű, Adams- és drótka-
pocs elhorgonyzású fogpótlást készítettünk.

A gyermek fogpótlását pár nap alatt megszokta, rövid távú kontroll 
üléseket 1, 3, 7 nap után, majd 1 hónapos és negyedévenkénti kontrollt 
javasoltunk. Ekkor állítottunk a tágító csavarokon, korrigáltuk az alaple-
mezt az esetleges nyálkahártya dekubituszok miatt.

A pótlás kiválóan alkalmas funkcionális és esztétikai rehabilitációra 
egyaránt. Előnye, hogy a tágító csavaroknak köszönhetően a pótlás a 
csont növekedésének megfelelően állítható. Hátrányai közé sorolhatjuk 
az elhorgonyzásból adódó kedvezőtlen parodontális hatásokat, valamint 
a pótlás szerkezeti instabilitását, törhetőségét.

október 4. péntek



23. ADHEZÍVEK HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA 
      ÖREGÍTÉS NÉLKÜLI ÉS ÖREGÍTETT ALACSONY 
      VISZKOZITÁSÚ BULK FILL KOMPOZIT JAVÍTÁSA ESETÉN 

Bánki Dóra Zoé (1), Martos Renáta (2)
Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar, Bioanyagtani és 
Fogpótlástani Tanszék,(1) Debrecen Debreceni Egyetem, 
Fogorvostudományi Kar Konzerváló Fogászati Tanszék,(2) Debrecen

Vizsgálatunk célja funkciós molekulát nem tartalmazó hidrofób, illet-
ve savas funkciós csoportot tartalmazó hidrofil karakterű self-etch adhe-
zív hatékonyságának vizsgálata öregítés nélküli illetve öregítésen átesett 
alacsony viszkozitású bulk-fill kompozit javítása esetén.

Dentsply SDR flow universal bulk-fill kompozit tömböket készítet-
tünk, a gyártó utasításai szerint. A kompozit tömb felszínét políroztuk, 
majd Heliobond (Ivoclair Vivadent) / Scotchbond Universal Adhesive 
(3M ESPE) adhezíveket applikáltunk a polírozott felszínre, ezután a 
kompozit tömbök felszínére Tetric Evo Ceram (Ivoclair Vivadent) uni-
verzális nanohibrid kompozitot rétegeztünk a gyártó utasításai szerint. A 
tömböket szeleteltük, majd az így nyert rudakat szakító szilárdsági teszt-
nek vetettük alá. Az eredményeket statisztikai T próbával értékeltük.

A funkciós molekulát tartalmazó adhezív szignifikánsan (p<0,05) job-
ban teljesített, minden esetben. Az öregített minták esetén szignifikánsan 
alacsonyabb (p<0,05) szakítási erőt mértünk az azonnali javítási értékek-
hez képes. Az SDR bulk-fill kompozit javítás során a funkcionális mo-
lekulát tartalmazó self-etch adhezív alkalmazása hatékonyabb minden 
vizsgált esetben. 
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24. IMPLANTÁCIÓS LENYOMATVÉTELI ELJÁRÁSOK  IN-VITRO
      ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

Benke Bea, Göbölös Kinga, Marada Gyula
Pécsi Tudományegyetem, Fogászati és Szájsebészeti Klinika, Pécs

 Bevezetés: A fogászati enosszeális implantátumok egyre nagyobb 
szerepet kapnak az ellátásaink során. Az implantátumokon elhorgonyzott 
fogművek pontosságának egyik meghatározója a lenyomatvételi eljárás 
sikeressége. A nemzetközi irodalom nem egységes az egyes lenyomat-
vételi eljárások pontosságának megítélésében sem. Vizsgálatunk célja 
különböző lenyomatvételi módszerek összehasonlítása volt egy általunk 
használt modell esetén.

Anyagok és módszerek: Két enosszeális implantátumot ágyaztunk 
párhuzamosan akrilát blokkba. A beágyazást követően fényre kötő egyé-
ni kanál anyagból zárt és nyitott egyéni kanalakat készítettünk. Ezek 
segítségével lenyomatot vettünk addíciós szilikon lenyomatanyaggal a 
következők szerint:  

1. zárt kanalas lenyomat lenyomatvételi műcsonkkal, 
2. zárt kanalas lenyomat egyenes műcsonkra illesztett lenyomatvételi
    sapkával, 
3. nyitott kanalas lenyomat lenyomatvételi műcsonkkal, 
4. nyitott kanalas lenyomat a lenyomatvételi műcsonkok akriláttal 
    egymáshoz történő rögzítésével, 
5. nyitott kanalas lenyomat a lenyomatvételi műcsonkok akriláttal 
    az egyéni kanálhoz történő rögzítésével.

Ezt követően valamennyi lenyomatot megismételtük poliéter lenyo-
matanyaggal is. A lenyomat kiöntése után kapott mintákra scan-body 
fejeket illesztettünk és laborszkenner segítségével digitalizáltuk őket. A 
digitális mintákat egy számítógépes szoftver segítségével vetettük ösz-
sze. Eredmények: A minták összehasonlítása során különbségek adódtak. 
Az egyes lenyomat vételi eljárások során nem csak lineáris elmozdulás 
volt detektálható, hanem az implantátum hossztengelyének megfelelő 
elfordulása is. Mivel az alkalmazott implantátumok elfordulásgátlással 
rendelkeznek, ez a fajta hiba szintén hozzájárul a pótlás illeszkedésének 
megváltozásához. 

Összefoglalás: Az egyes lenyomatvételi módszerek és az azokban rej-
lő esetleges hibaforrások ismerete elengedhetetlen valamennyi gyakorló 
fogorvos számára. Az implantátumok gyártói által meghatározott tűrés-
határ, ami a feszülésmentes illeszkedés feltétele, csak a lenyomatanyag 
és módszer megfelelő megválasztásával biztosítható.
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25. ÁLLÍTHATÓ LÁGYSZÁJPAD EMELŐ LEMEZ KÉSZÍTÉS
       KOPONYA TRAUMÁT SZENVEDETT BETEGNEK, 
       ESETISMERTETÉS 

Bukovinszky Katalin
Debreceni Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Bioanyagtani és 
Fogpótlástani Tanszék

A felső állcsonton alkalmazott helyreállító protetikai eszközök egy 
csoportját azok a fogpótlások képezik, melyek feladata a velofaringeális 
diszfunkciók korrekciója. 

Esetünkben egy 38 éves férfi beteg kezelését végeztük el, aki 2013-
ban közúti baleset kapcsán kétoldali subduralis és jobb oldali traumás 
subarachnoidális vérzést szenvedett el, mely súlyos fokú dysarthriával, 
dysphagiával társult. Logopédusa lágyszájpad emelő lemez készítését, a 
hypernasalis hangképzés miatt, indokoltnak tartotta. 

Az eszközt a lágyszájpad irányában kiterjesztett szituációs lenyomat 
alapján, kemoplasztikus eljárással készítettük, 

A szakirodalmi adatok alapján a betegek jelentős részénél (84%) ja-
vulás érhető el lágyszájpad emelő lemez segítségével a dysarthria ke-
zelésében, különös tekintettel a hypernasalis artikuláció esetén (76%). 
A páciensek az eszközt jól tolerálják, és a beszéd könnyebbé válásáról 
számolnak be.

A magyar szakirodalomban ilyen eszköz készítésére nem találtunk le-
írást, sőt klinikánkon sem volt hasonló kezelésre példa. Fontos tehát a 
dysarthriás betegek kezelési lehetőségeinek bővítése érdekében tapasz-
talatok szerzése.
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26. GOLDEN RATIO APPLICATIONS IN ACHIEVING THE 
      PERFECT SMILE

Coste Cristina1, Meda Lavinia Negrutiu1, Cosmin Sinescu1

1Dental Materials and Dental Technology Department, Faculty of 
Dentistry, Victor Babes University of Medicine and Pharmacy of 
Timisoara, 2 Piata Eftimie Murgu, Timisoara 300041, Romania

Introduction
Human facial beauty could be based on the Divine Proportion, also 

known as the Golden Ratio. The main component of our facial charm is 
our smile. If the smile is not in harmony with the face, it may be percei-
ved by the brain as an imbalance or disharmony. The Golden proportions 
have been used by dentist since forever in order to achieve the perfect 
smile. Most of the time, a smile does not need to respect any golden or 
divine proportions in order to be attractive. Asymmetry or irregularity 
can sometimes build a beautiful and unique smile. As a matter of fact, the 
existence of the divine or golden ratio in dentistry is not that substantial. 
Dentists can elect any of these proportion as long as they are taking into 
account factors such as facial appearance. The prosthetics also need to be 
in strong bond with the patient’s personality. The main goal of this arti-
cle was to evaluate if the dental aesthetic proportions can be found and 
observed in the oral cavity and their relation with the facial dimensions.

Materials and Methods
The study was conducted based on a sample of 50 people, aged bet-

ween 16 and 30 years. The first experimental part of the study was to 
perform measurements in order to be able to compare the results with 
different proportions. The photos were used to check if in reality can be 
found the golden proportions on the human face. The second experimen-
tal part took place on a dental software platform called VisagiSmile .

Results and Discussions
From the mesurements made in the first experiment , were noticed 

correlations between the size parameters at both halves of the face for 
the same individual and also between values of the cephalic extremity . 
From the second experiment that took part on the VisagiSmile software 
we were able to produce a STL file with a 3D aspect of the improved 
veneers.

Conclusions
The golden proportion is a good measure to start from and it is impor-
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tant to take it in consideration The VisagiSmile software is an upgrade 
from our first experiment and it can also be taken in consideration. Both 
experiments were used for proving the importance of the golden ratio in 
achieving the perfect smile.
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27. HIALURONSAVVAL TÖRTÉNŐ AJAKFELTÖLTÉS 
      HATÉKONYSÁGÁNAK META-ANALÍZIS VIZSGÁLATA

Czumbel László Márk, (1) Farkasdi Sándor, (1) Gede Noémi, (2) 
Mikó Alexandra, (2) Csupor Dezső, (3,4) Lukács Anita, (5) 
Kánáán Réém, (6) Egyed Zalán, (2) Sepp Róbert, (7) Gaál Valéria, (8)
Lujber László, (9) Hegyi Péter, (2) Varga Gábor, (1)
Orálbiológiai Tanszék, Semmelweis Egyetem, Budapest (1), 
Transzlációs Medicina Intézet, Pécsi Tudományegyetem, Pécs (2),
Farmakognóziai Intézet, Szegedi Tudományegyetem, Szeged (3), 
Természetes termékek interdiszciplináris központja, Szegedi 
Tudományegyetem, Szeged (4), Népegészségtani Intézet, Szegedi
Tudományegyetem (5), Orvosi Népegészségtani Intézet, Pécsi 
Tudományegyetem, Pécs (6), II. sz. Belgyógyászati Klinika és 
Kardiológiai Központ, Szegedi Tudományegyetem, Szeged (7), 
Szemészeti Klinika, Pécsi Tudományegyetem, Pécs (8), Klinikai 
Központ Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika, Pécsi 
Tudományegyetem, Pécs

Bevezetés 
A hialuronsav (HS) egy széleskörűen alkalmazott anyag ajakfeltöltés 

céljából. Azonban a valós előnyeinek és hatásainak tudományos bizo-
nyítékokon alapuló megalapozottsága hiányos. Ezért jelen meta-analízis 
célja, hogy értékelje a HS hatékonyságát ajakfeltöltés során, valamint 
felmérjük az esetleges súlyos és ritka mellékhatások előfordulását. 

Módszer
Meta-analízisünket a PRISMA protokoll alapján végeztük. A cikkek 

szisztematikus felkutatására három online adatbázist alkalmaztunk. Az 
analízisünkbe randomizált kontrollált vizsgálatokat és eset tanulmányo-
kat válogattunk be. Azok a cikkek melyek eltérő anyagot vizsgáltak (pl,: 
kollagén) kizárásra kerültek. A hialuronsav ajakfeltöltésre való alkal-
mazhatóságát „lip fullness” skálán mért publikált eredmények alapján 
elemeztük az „untransformed proportion (random-effects DerSimoni-
an-Laird)” módszer alkalmazásával. A ritka és súlyos mellékhatások elő-
fordulását leíró statisztikai módszerekkel jellemeztük.

Eredmények
A szisztematikus keresés a duplikátumok kiszűré után 153 találatot 

eredményezett. Ezekből 21 cikk került felhasználás a leíró statisztikai 
elemzéshez, és 10 cikk az analitikai számolások elvégzéséhez. 

Eredményeink alapján a felső ajak esetében az alanyok 92%-nál 
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(ES=0.92, 95% CI: 0.80-0.99), (I2=88.46%, P<0.01) volt 1 vagy annál 
nagyobb ajak méret növekedés validált skálán a 12 hetes után követes 
végén Ez az érték 90% (ES=0.90, 95% CI: 0.82-0.96), (I2=74.02%, 
P<0.01) volt az alsó ajak esetében. A leggyakoribb nem kívánatos ese-
mények ödéma az injekció helyén (39.8%), bevérzés (19.28%), eritéma 
(6.33%), és herpes labialis (0.82%). Ritka (kevesebb mint 0.2%) nem 
kívánatos események: hámlás az ajak területén, hialuronsav aggregátum, 
idegentest granuloma, dizesztézia az ajkak területén, és angioödéma. 

Következtetés
Meta-analízisünk eredményeiből következik, hogy a HS biztonságosan 

és hatékonyan használható anyag ajakfeltöltés céljából. Azonban további 
randomizált kontrollált vizsgálatokra van szükség a tudományos bizo-
nyítékok megerősítése céljából. Támogatás: EFOP-3.6.2.-16-2017-0006.
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28. AZ ORÁLIS MIKROBIOM VÁLTOZÁSA SZÁJÜREGI 
      DAGANATMEGELŐZŐ ELVÁLTOZÁSBAN SZENVEDŐ 
      BETEGEK BIOPSZIÁS MINTÁIBAN 

Decsi Gábor1, Sóki József2, Pap Bernadett3, Dobra Gabriella3, 
Harmati Mária3, Körmöndi Sándor4, Pankotai Tibor5, Braunitzer 
Gábor6, Minárovits János7, Sonkodi István1, Urbán Edit2, 
Németh István Balázs8, Nagy Katalin1, Buzás Krisztina3,7

1SZTE-FOK, Szájsebészeti Tanszék, 2SZTE-ÁOK-SZAKK, Klinikai
Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet, 3MTA-Szegedi Biológiai 
Kutatóközpont, 4SZTE-ÁOK-SZAKK, Traumatológiai Klinika,
5SZTE-ÁOK, Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet, 
6dicomLAB Kft., 7SZTE-FOK, Orálbiológiai és Kísérletes 
Fogorvostudományi Tanszék, 8SZTE-ÁOK-SZAKK, Bőrgyógyászati
és Allergológiai Klinika

 Bizonyított, hogy a szájüregi daganatok kialakulásával megváltozik 
a daganatos szájnyálkahártya mikrobiótája, ám a szájüregi potenciálisan 
malignus elváltozások (OPMD, oral potentially malignant disorders) ese-
tében kevés adat áll még rendelkezésre. Szájüregi potenciálisan malignus 
elváltozásokban szenvedő betegek egészséges és beteg szájnyálkahár-
tyájából vettünk punch biopsziás mintákat metagenom szekvenálással 
történő mikrobiális analízis céljából. Az egészséges területről származó 
szövetmintákban a Firmicutes, Fusobacteria, Proteobacteria, Actinobac-
teria, és Bacteroidetes törzseket detektáltuk Ion Torrent szekvenálással. A 
beteg szövetekből származó mintákban ugyanezek, és a Fibrobacteres és 
Spirochetes törzsek is kimutathatóak voltak a módszerrel. Species szin-
ten 10 speciest csak az egészséges szövetekben, 35 speciest csak a beteg 
szövetekben, és 8 speciest mindkét területen detektáltunk. Úgy találtuk, 
hogy a Streptococcus mitis aránya csökkent a beteg szövetekben az egész-
ségesekhez képest. Ezzel szemben a Fusobacterium nucleatum – mely-
nek bizonyítottan szerepe van a karcinogenezisben - aránya nőtt. A beteg 
szövetekben számottevően nagyobb bakteriális diverzitást tapasztaltunk, 
mint az egészséges szövetekben. Kijelenthetjük, hogy a Fusobacterium 
nucleatum és a Streptococcus mitis aránya változik a daganatmegelőző 
elváltozások területén az egészséges nyálkahártyához viszonyítva.
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29. CIRKÓNIUM ÉS TITÁN IMPLANTÁTUMOK OSSZEINTEGRÁCIÓS
      TULAJDONSÁGAINAK ÉRTÉKELÉSE STANDARDIZÁLT 
      PREKLINIKAI IN VIVO MODELLBEN
 

Farkasdi Sándor,(1) Czumbel László Márk,(1) Pammer Dávid,(2)
Hriczó-Koperdák Gergely,(1,3) Hegedűs Tamás,(1) Rácz Róbert,(1)
Blazsek József,(1) Kerémi Beáta,(1) Wu Gang,(4) Varga Gábor,
(1) Semmelweis Egyetem, Orálbiológiai Tanszék,(1) Budapest, 
Budapesti Műszaki Egyetem, Anyagtudomány és Technológia 
Tanszék,(2) Budapest, Semmelweis Egyetem, Konzerváló Fogászati
Klinika,(3) Budapest, ACTA, Oral Implantology & Prosthetic 
Dentistry,(4) Amsterdam,
Bevezetés: A cirkónium-dioxid (ZrO2) implantátumok osszeointeg-

rációs képességéről szóló adatok ellentmondásosak. Célunk volt, hogy 
összehasonlítsuk a ZrO2 és titán (Ti) implantátumok osszeintegrációs tu-
lajdonságait standardizált preklinikai in vivo modell segítségével. 

Anyag és módszer: A kísérleti állatokat két fő csoportra osztottuk. Az 
A csoportban titán implantátumok, míg a B csoportban ZrO2 implan-
tátumokkerültek. Mind a két implantátum típus azonos geometriájú és 
felületkezelésű volt. Az osszeointegráció mértékét egy és négy hónapos 
gyógyulás után validáltuk biomechanikai (kitépési erőmérés Newtonban 
(N) mérve) és hisztomorfometriai elemzésekkel (a csont-implantátum 
kapcsolat arányának százalékos kimutatása (BIC%)).

Eredmények: Mindkét csoportból származó eredmény egyértelműen 
alátámasztotta az osszeointegráció kialakulását, de az integráció mérté-
ke eltérő erejű volt a különböző implantátumoknál. A kitépési erőmérés 
eredményei azt mutatták, hogy az implantátum stabilitása szignifikán-
san nagyobb volt az A csoportban egy hónapos gyógyulást követően a 
B csoporthoz képest (14,96 ± 0,84N és 5,66 ± 0,69N, p <0,05), és négy 
hónap elteltével is (208,78 ± 15,27N és 70,50 ± 9,24N, illetve p <0,05). 
Ennek ellentétére, egy hónappal a beültetés után nem volt szignifikáns 
különbség a BIC-értékekben az A és a B csoportban (27,21 ± 3,18% és 
19,78 ± 5,01%), és négy hónappal a műtét után (66,24 ± 3,31% és 75,21 
± 5,41%, illetőleg).

Következtetések: Eredményeink szerint a ZrO2 implantátum képes az 
osszeointegrációra, a szervülés ereje azonban 4 hónap elteltével a ZrO2 
alkalmazásakor jelentősen gyengébb, mint a Ti implantátumoknál. Tá-
mogatta EFOP 3.6.2-16-2017-00006.
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30. A NŐI NEM, MINT FÜGGETLEN PROGNOSZTIKUS FAKTOR AZ
      AUTOLÓG PERIFÉRIÁS HAEMOPOIETICUS ŐSSEJT-
      TRANSZPLANTÁCIÓ SORÁN FELLÉPŐ ORALIS  MUCOSITIS 
      KIALAKULÁSÁBAN

Gebri Enikő (1), Kiss Attila (2), Hortobágyi Tibor (3,4)
Debreceni Egyetem, FOK, Dentoalveolaris Sebészeti Tanszék, 
Fogászati ambulancia(1),  Belgyógyászati Intézet Haemopoetikus
Transzplantációs Központ(2), Neurológiai Klinika,(3), Debrecen; 
Szegedi Tudományegyetem, ÁOK, Patológia Intézet (4), Szeged
Bevezetés: A malignus haematologiai betegségekben alkalmazott au-

tológ perifériás haemopoieticus őssejt- transzplantáció (APSCT) kapcsán 
kialakuló immunszuppresszió gyakori szövődménye az oralis mucositis 
(OM), ami fokozza a mortalitást. Az OM terápiája még mindig döntően 
szupportív és palliatív. A betegadatok elemzésével a rizikótényezők fel-
térképezését, biomarkerek keresését és új kutatási területek azonosítását 
tűztük ki célul. 

Anyag és módszer: A Debreceni Egyetem Klinikai Központ Haemo-
poetikus Transzplantációs Központban 2011 és 2015 között 192 lympho-
ma és myeloma multiplex (MM) miatt APSCT-n átesett beteg adatainak 
retrospektív feldolgozását végeztük el. AZ OM-et a WHO ajánlása sze-
rint klasszifikáltuk. A statisztikai analízis során a túlélési adatokat Kap-
lan-Meier módszerrel elemeztük. Az esélyhányadost (odds ratio-OR) bi-
náris logisztikus regressziós modellel nyertük és statisztikai analízishez 
Chi-square tesztet alkalmaztunk. A féri-nő eloszlás vizsgálatához Fisher 
féle exact tesztet alkalmaztunk. Nem normális eloszlás esetén két csoport 
közti különbség vizsgálatára folytonos változóknál Mann-Whitney tesz-
tet használtunk.

Eredmények: Többváltozós analízis alapján a neutrophil engraftment 
(p<0.001;  p= 0.021) és a női nem (p= 0.023; p=0.038) bizonyult függet-
len prediktív faktornak, kivéve a myelomás csoportot, ahol csak a neut-
rophil engraftment (p= 0.008).  A 86 nőből 19 volt pre- és 67 postmeno-
pausális, közülük 15-nek, illetve 49-nek volt ulceratív oralis mucositise 
(OM2-4). A pre- és postmenopausalis csoport között nem volt szignifi-
káns különbség (p=0.769). A lymphomás nők körében gyakoribb volt az 
ulceratív mucositis (OM2-4), mint a myelomások esetén (p=0.009).

Következtetés: Az APSCT kapcsán kialakuló OM aetiopathogenezisé-
ben szerepe lehet a női nemi hormonok, elsősorban a csökkent ösztrogén, 
oralis immunitásra gyakorolt összetett, döntően kedvezőtlen hatásának.
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31. RITKA FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉS RÉZFÚVÓSOK 
      KÖRÉBEN – ESETBEMUTATÁS 

Heltai Nóra, (1,3) Kiss Ildikó, (2) Kereszty Éva, (3) Baráth Zoltán (1)
Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Fogpótlástani
Tanszék (1), Affidea Magyarország, Szeged (2), Szegedi 
Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Igazságügyi 
Orvostani Intézet (3), 

Bevezetés: Egy páciens MRI felvételén kerek árnyékot észleltünk az 
ajkakon. Mint kiderült, az illető rézfúvós hangszeren játszott profi szin-
ten, és bevonatlan rézfúvókát használt több mint 15 évig. 

Módszer: 4 zenészt vizsgáltunk meg: a szájhigiénés szokásaikat, élet-
stílusukat, az általuk használt fúvókát, illetve koponya MRI felvételt ké-
szíttettünk különböző irányokból és értékekkel. 

Eredmények: Nem volt hasonlóság a páciensek anamnézisében: sem 
azonos betegség, gyógyszer vagy allergia. Fogászati státuszuk is külön-
bözött, és nem volt hasonló életviteli szokásuk sem. Egyetlen hasonlósá-
got észleltünk, mégpedig dohányzás megléte mialatt bevonatlan fúvókát 
használtak. Négy páciensből kettőnél volt észlelhető a műtermék az MRI 
felvételükön. A másik két páciensnél nem volt látható ez az elváltozás, 
mivel egyikük ezüsttel bevont fúvókát használt, a másik pedig nem do-
hányzott abban az időszakban, amikor a bevonatlan réz fúvókát használ-
ta.

 Következtetések: A dohányzó, szakmai szinten játszó rézfúvósok, 
akik bevonatlan rézfúvókát használnak, oxidált réz halmozódik fel az aj-
kukban. Radiológiai szempontból ez a jelenség torzítja a hagyományos 
MRI diagnosztikai értékét, ezért szükséges a felvételt más fajta beállítá-
sokkal végezni. Ez a foglalkozási megbetegedés megelőzhető lenne be-
vont fúvókák használatával. 
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32. MAXILLA RESECTIO ESETÉN KÉSZÍTETT ZÁRÓLEMEZEK
      HELYREÁLLÍTÓ PROTETIKAI JELENTŐSÉGE 

Dr. Herczeg Fanni, Dr. Kivovics Péter 
Semmelweis Egyetem, Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet, 
Budapest 

A zárólemez maxilla resectio elvégzése után kerül szájba és biztosítja 
az orrüreg és az arcüreg elválasztását a szájüregtől, fogak nem található-
ak rajta. Két formát különböztetünk meg; az egy oldali, illetve a két olda-
li maxilla resectio esetén készített zárólemezeket. Használatuk lehetővé 
teszi a falatképzést és fontos szerepet játszanak az újra alakuló hangkép-
zési funkció helyreállításában. Elkészítésük két típusa: 

1. Preoperatív stádiumban vett szituációs lenyomat alapján készített
mintára berajzoljuk a resectio határait és ennek megfelelően készül el
a zárólemez. Ezt a protetikus a műtétet követően, vagy közvetlenül
utána adaptálja és helyezi szájba.
2. Posztoperatív stádiumban vett szituációs lenyomat alapján készített
mintára, melyet a fogorvosi rendelőben adaptálunk és helyezünk szájba.

Az első típus előnye, hogy azonnal a műtét után szájba helyezhető, 
így a rehabilitáció a műtétet követően azonnal kezdetét veszi. Hátránya, 
hogy esetenként jelentős korrekciókat kell végrehajtani. A második típus 
előnye, hogy pontosabb lemez készül, hátránya, hogy a páciens egy ideig 
zárólemez nélkül marad és így nehezebben szokja meg a fogművet. 

A szerzők esetbemutatásokkal demonstrálják az első típusú féloldali 
zárólemezek készítésének gyakorlati lehetőségeit, és protetikai jelentő-
ségét.
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33. A LABORVIZSGÁLAT SZEREPE A PERIIMPLANTARIS 
      GYULLADÁSOK PRIMER PREVENCIÓJÁBAN
 

Iványi Dóra, Nagy-Csoma Luca, Kivovics Péter
Semmelweis Egyetem, Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet, 
Budapest

Bevezetés: Az implantátum körüli szövetek gyulladásának kialakulá-
sát több tényező is elősegíti, többek közt bizonyos általános egészségi 
állapotot befolyásoló betegségek. Vizsgálatunk célja az implantátumot 
kapott betegek preventív szűrővizsgálata laborvizsgálat készítésével.

Anyag és módszer: A Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézetben 
33 implantációs betegnek készítettünk a beavatkozás előtt laborvizsgála-
tot szűrővizsgálat céljából. A vizsgálatok adatait Microsoft Excel (Red-
mond, Washington, Egyesült Államok) táblázatban kezeltük.

Eredmény: A betegcsoport átlagos életkora 62,8 év. A betegek 45,5%-
ának volt eltérés a gyulladásos paramétereknél (fehérvérsejtek mennyi-
ségi és minőségi elváltozásai, vörösvértest süllyedés, C reaktív protein), 
21,7%-nak magas volt az éhomi vércukorértéke, 51,3%-nak magas volt a 
koleszterin értéke (össz- koleszterin, LDL, HDL, triglicerid). 

Megbeszélés: Vizsgálatunkban a páciensek jelentős részénél derült 
fény olyan kóros állapotra, amelyről a beteg eddig nem tudott és negatív 
hatással lehet a kezelésünk sikerességére. A kiszűrt laboreltérések kivizs-
gálást igényelnek. Az implantációs beavatkozások előtti laborvizsgálatok 
rutinszerű alkalmazása megfelelő módszere bizonyos betegségek szűré-
sére, vagy a periimplantalis gyulladások primer prevenciójában.
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34. INTRAORÁLIS SZKENNEREK ÉRTÉKELÉSÉNEK MÓDSZERE

Joós-Kovács Gellért, Vitai Viktória, Vecsei Bálint, Hermann Péter,
Borbély Judit
Semmelweis Egyetem, Fogpótlástani Klinika, Budapest

Bevezetés
A digitális technológia térhódításával a Magyarországon elérhető int-

raorális szkennerek száma látványosan megnőtt. A hazai irodalomban 
nincs a szkennereket azonos szempontok alapján értékelő vizsgálat.

Célkitűzés
A Magyarországon elérhető intraorális szkennerek jellemzése és ösz-

szehasonlítása egységesített értékelő rendszer alapján.

Anyag, módszer
A szkennerek értékelési szempontjai: 1. Szkenner leírása: szöveges ér-

tékelés, mely a gyártói adatokból, irodalomból és tapasztaltakból kerül 
összeállításra. 2. Összefoglaló táblázat létrehozása a gyártói adatok és 
saját mérési eredmények segítségével. 3. In vivo vizsgálat: teljes fogívek, 
valamint kvadráns szkennelési idő mérése. 4. In vitro vizsgálat: PMMA 
(polimetil-metakrilát) mulázs digitalizációjával számítógépes pontosság-
mérés.  

Eredmények
A szkennerek a vizsgált paraméterek alapján jelentős különbségeket 

mutatnak.

Következtetések
Értékelésünk alapján az adott indikációs területnek legmegfelelőbb 

szkennert a gyakorló fogorvos könnyen ki tudja választani.
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35. SUGÁRTERÁPIA HATÁSÁRA BEKÖVETKEZŐ VÁLTOZÁSOK 
       A SZÁJÜREGBEN
 

Kajári Szilvia1, Szabó Balázs1, Stájer Anette2

1Parodontológiai Tanszék, SZTE - FOK
2Fogpótlástani Tanszék, SZTE - FOK

A fej-nyak tájék rosszindulatú daganatos megbetegedéseinek kezelé-
sében a sebészi terápia mellett gyakran az érintett terület besugárzása is 
indokolt. A radioterápiának számos típusa van, mellékhatásaik azonban 
közösek.

A kezelés elkerülhetetlen, szisztémás velejárója a bőrreakció, valamint 
a nyálkahártya-gyulladás. A szájüregben az utóbbi mellett sokszor tar-
tóssá válik a szájszárazság és az ízérzés elvesztése. Az érzékeny száj-
nyálkahártya miatt ezen páciensek napi rutinjukon változtatni kénysze-
rülnek, ideértve az étkezést és a szájhigiénés szokásokat is. Sugárkezelés 
alatt protéziseiket kevésbé tudják viselni, a kezelés befejezése után pedig 
rendszerint új fogpótlás készítésére van szükség, illetve a további fogá-
szati ellátás mindenképp komoly körültekintést igényel, mert a beavatko-
zások után súlyos következmények léphetnek fel, akár csontelhalás is ki-
alakulhat. Ezt megelőzendő szükséges minden fogorvosi beavatkozást a 
radioterápia előtt elvégezni, majd a maradék fogakra fokozottan figyelni.

Vizsgálatunk célja a fej-nyak régió rosszindulatú daganata(i) miatt su-
gárkezelésben részesült páciensek nyálkahártya-sejtjeiben történt válto-
zások detektálása és összehasonlítása az egészséges emberek nyálkahár-
tyájával.
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36. GEROSZTOMATOLÓGIAI REHABILITÁCIÓS PROTETIKAI
      ESETBEMUTATÁS, MINIMÁL INVAZÍV TECHNIKÁVAL 
      BEHELYEZETT IMPLANTÁTUMOKON ELHORGONYZOTT
      FOGPÓTLÁSOKKAL

Katona István, Kivovics Péter 
Semmelweis Egyetem, Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet, 
Budapest

72 éves férfibeteg nagyfokú periapikális gyulladással jelentkezett in-
tézetünkben. A beteget átfogó parodontológiai kezelésben részesítettük, 
depurálás, kürettálás után szanáltuk. A rögzített pótlás igényének beje-
lentésekor prevenciós osztályunkon instruáltuk, motiváltuk a beteget,  
megismertettük az implantációs fogpótlás viselésének higiéniai alapkö-
vetelményeivel. 

Ideiglenes teljes lemezes pótlást készítettünk, amivel ellenőrizni tud-
tuk a páciens motiváltságát, és amit egyben CBCT sablonként is felhasz-
náltunk. Az elkészült CBCT felvételek után megtörtént fullguided sebé-
szi sablon tervezése és elkészítése. Lebenynélküli alsó műtét után a felső 
implantátumok behelyezése is megtörtént „all on four” pozícióban. 

Osszeointegráció után, a gyógyulási csavarokat kicseréltük intermedi-
er fejrészekre és levettük a lenyomatokat. KaVo Protar EVO 5B, részben 
egyéni értékű artikulátorba helyeztük a mintákat, és az egyéni értékeket 
beprogramoztuk. Alul CAD/CAM, felül lézerszinterezett váz készült. 
Vázpróba után, az alsó körhíd biscuit próbájakor, ellenőriztük a felső 
próbafogsort. Készre vitelt és átadást követően rövid és hosszútávú kont-
roll történt.

46

október 4. péntek



37. ALTATÁSOS FOGÁSZATI ELLÁTÁSSAL SZERZETT 
      TAPASZTALATAINK
 

Katona Krisztián, Radácsi Andrea, Csabai Laura,  Sándor Balázs, 
Szántó Ildikó 
Pécsi Tudományegyetem, Fogászati és Szájsebészeti Klinika, Pécs

Gyermekfogászati ellátás során időnként nehézséget jelenthet definitív 
kezelések elvégzése a kooperáció hiánya vagy a tervezett beavatkozás 
mértéke miatt.  Ilyen esetekben az ellátásra csak általános anesztéziában 
nyílik lehetőségünk. Bár az altatásban végzett fogorvosi ellátás egyre 
gyakoribb és elfogadottabb világszerte, a posztoperatív komplikációk és 
panaszok nem ritkák.

Vizsgálatunk célja az altatásban végzett fogászati beavatkozások után 
jelentkező panaszok, közülük is elsősorban a fájdalom gyakoriságának 
és súlyosságának felmérése. A fájdalmat enyhítő, elnyújtó, súlyosbító té-
nyezők meghatározása. 

 Vizsgálatunkban önkéntesen résztvevő, altatásban fogászati ellátás-
ban részesülő gyermekek posztoperatív panaszait, észrevételeit gyűj-
töttük össze egy szülői és egy gyermekek részére összeállított kérdőív 
segítségével. A beavatkozáson átesett 103 gyerek Wong skálán jelezte a 
fájdalom szintjét a műtétet követően a kórházi bennfekvés alatt többször, 
majd az operációt követő héten naponta. A szülők ugyanezen időpon-
tokban értékelték gyermeküknél a fájdalom előfordulását. A kérdőívek 
eredményeit a páciens adatok és a beavatkozás körülményeit figyelembe 
véve statisztikai értékelésnek vetettük alá.

A posztoperatív fájdalmat befolyásoló szignifikáns faktorok között az 
életkor, nem, a beavatkozás időtartalma, az altatás típusa, az alkalmazott 
posztoperatív fájdalomcsillapító és az eltávolított fogak típusa szerepel-
tek. Nem befolyásolta a fájdalomérzetet az intaoperatív lokális aneszté-
zia alkalmazása, illetve az eltávolított tejfogak száma. 

Az altatásos fogászati beavatkozásokat követően kialakuló fájdalom 
kezelése egyéni mérlegelést és tervezést igényel. Mind a páciens mind a 
beavatkozáshoz köthető faktorok fontosok lehetnek a személyre szabott 
kezelési stratégia kialakításában. 
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38. TRANZIENS RECEPTOR POTENCIÁL ANKYRIN 1 IONCSATORNA
      EXPRESSZIÓJA ÉS EXPRESSZIÓ-NÖVEKEDÉSE 
      SZÁJNYÁLKAHÁRTYA LAPHÁM KARCINÓMÁBAN 

Kiss Fruzsina (1), Pohóczky Krisztina (2,3,4), Kun József (2,4),
SzőkeÉva (2,4), Perkecz Anikó (2), Szállási Árpád (5), 
Helyes Zsuzsanna (2,4)
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktatókórház, Arc-állcsont-
szájsebészeti Osztály (1) Kaposvár, Pécsi Tudomány Egyetem, ÁOK
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Pécs, Pécsi Tudomány
Egyetem Szentágothai Kutatóközpont Molekuláris Farmakológia
Kutatócsoport, Idegtudományi Centrum (2) Pécs, Pécsi Tudomány
Egyetem GYTK Gyógyszerhatástani Tanszék (3) Pécs, Pécsi 
Tudomány Egyetem Szentágothai Kutatóközpont Molekuláris 
Farmakológia Kutatócsoport, Idegtudományi Centrum (4) Pécs,
Semmelweis Egyetem I sz. Patológiai és Kísérletes Rákkutató
Intézete(5) Budapest 
Bevezetés: A Tranziens Receptor Potenciál Ankyrin 1 (TRPA1) 

nem-szelektív kationcsatorna a Vanilloid 1 (TRPV1) kapszaicin recep-
torhoz hasonlóan, azzal gyakran ko-lokalizáltan expresszálódik elsősor-
ban a peptiderg szenzoros idegeken, de számos nem-neurális szövetben, 
pl. a szájnyálkahártya keratinocitáin. Oxidatív stressz során keletkező 
szöveti irritánsokkal aktiválódik és szerepet játszik ideg-ér-immun in-
terakcióban. Orrgarat és nyelv laphám karcinómáiban leírtak TRPA1 
expresszió-növekedést, azonban szájnyálkahártyára vonatkozóan nincse-
nek adatok, vizsgálataink ezért ennek meghatározására irányultak.

Anyag és módszer: A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktatókórházban 
szájnyálkahártya laphám karcinomával diagnosztizált betegekből nyert 
szövetmintákat vizsgáltunk, korban, nemben, elemszámban egyeztetett 
egészséges kontroll mintával összehasonlítva, melyek jóindulatú száj-
nyálkahártya elváltozások melletti ép területről származtak (n=6-10; 
51-90 év; 3-5 nő és férfi). A receptorok mRNS expresszióját valós idejű 
polimeráz láncreakcióval (qPCR) detektáltuk. A fehérje expresszióját és 
szöveti lokalizációját immunhisztokémiával határoztuk meg.

Eredmények: A kontroll, egészséges szájnyálkahártya minták osztódó 
keratinocitái TRPA1 immunpozitivitást mutatnak a stratum germinati-
vumban, a stratum keratinosumban viszont már nem. A tumoros min-
tákban az egészségeshez képest szignifikáns, 2,3-szoros TRPA1 mRNS 
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expresszió-növekedést tapasztaltunk, míg a TRPV1 mRNS expresz-
szióban nincs különbség. A laphámkarcinóma sejtekben, az egészséges 
osztódó keratinocitákhoz hasonlítva intenzívebb, homogén TRPA1 im-
munpozitivitás detektálható, amely a kevésbé differenciált tumorokan 
erősebb.

Következtetés: Bizonyítottuk a TRPA1 receptor up-regulációját száj-
nyálkahártya laphám karcinómában. Funkciójának és jelátviteli útvona-
lainak feltérképezésére további vizsgálatokat végzünk, amelynek ered-
ményei új perspektívákat nyithatnak e kutatási irányban.

Támogatás: GINOP-2.3.3.-15-2016-00048 Stay alive, EFOP-3.6.2-
16-2017-00006 Live Longer
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39. MEGFELELŐ-E A CBCT AZ AUGMENTÁLT ARCÜREG 
      MIKROMORFOLÓGIAI VIZSGÁLATÁRA?                                                                                  

Kivovics Márton (1), Szabó Bence Tamás (2), Németh Orsolya (1),
Dobó-Nagy Csaba (2), Szabó György (3)
Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet, Semmelweis Egyetem, 
Budapest (1), Orális Diagnosztikai Tanszék, Semmelweis Egyetem,
Budapest (2), Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinika,
Semmelweis Egyetem, Budapest (3)

Bevezetés: Klinikai vizsgálatunk célja az augmentált terület mikro-
morfometriai vizsgálata mikro-komputertomográfia (mikro-CT) és kúp 
alakú sugárnyalábot alkalmazó CT (CBCT) használatával arcüreg aug-
mentációt követően. 

Anyag és módszer: Laterális arcüreg-augmentációkat végeztünk 11 
betegen albuminnal impregnált allografttal. Hat hónapos gyógyulási időt 
követően a fogászati implantátumok beültetésekor 16 csontbiopsziás 
mintát vettünk az augmentált területekről. A mintákat mikro-CT  vizsgá-
latnak vetettük alá. 3 év múlva CBCT kontrollvizsgálatokat végeztünk, 
így az implantátumok pozíciójának ismeretében pontosan meg tudtuk 
határozni a csontbiopsziás mintavétel helyét. A 3DSlicer 4.10.2 szoftver 
segítségével az implantációk előtti preoperatív és 3 éves posztoperatív 
CBCT felvételeket regisztráltuk. A mikro-CT és CBCT felvételeken a 
CTAn szoftver segítségével mikromorfometriás paramétereket számol-
tunk és azokat összehasonlítottuk. Statisztikai analízisként a Spearman 
korrelációt választottuk. P<0,05 esetén tekintettük szignifikánsnak az 
összefüggéseket. 

Eredmények: Statisztikailag szignifikáns pozitív korrelációt találtunk 
a mikro-CT és a CBCT felvételeken számolt specifikus csonttérfogat 
arány (BV/TV) között. 

Következtetések: A CBCT, mint modalitás megbízható információt 
nyújthat az augmentált terület mikromorfológiájáról, csontminőségéről, 
mely a műtéti és protetikai tervet is befolyásolja.
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40. IMMUNSZUPRESSZÍV TERÁPIA HATÁSA AZ ORALIS 
      IMMUNITÁSRA VESETRANSZPLANTÁLTAKBAN 
 

Kovács Dea (1), Gebri Enikő (2), Tóth Ferenc (3), Varga István (4), 
Nemes Balázs Áron (5), Hortobágyi Tibor (6,7)
Debreceni Egyetem, FOK, V. éves fogorvostan-hallgató (1), 
Dentoalveolaris Sebészeti nem önálló Tanszék, Fogászati ambulancia,(2),
Bioanyagtani és Fogpótlástani nem önálló Tanszék,(3), Parodontológiai
nem önálló Tanszék,(4), ÁOK Sebészeti Intézet Vesetranszplantációs
Központ,(5), Neurológiai Klinika, (6), Debrecen; Szegedi 
Tudományegyetem, ÁOK, Patológia Intézet,(7), Szeged

Bevezetés: Egyre több a vesetranszplantáció hazánkban. A transzplan-
tációt követően a betegek tartós immunszupresszív terápiában részesül-
nek, melynek számos szájüregi mellékhatása lehet: pl. az opportunista 
infekciókkal szembeni fogékonyság (candidosis, HSV, CMV, EBV), sze-
kunder szájüregi daganatok megjelenése (laphám cc., lymphoma), vala-
mint a graft-versus-host-disease (cGVHD) orális manifesztációja (muco-
sa ulceratio, lichenoid reakció, stb.). Ezek alapján célul tűztük ki a tartós 
immunszupresszív kezeléseknek az orális immunitásra, a cariológiai- és 
parodontális- valamint szájnyálkahártya státuszra kifejtett hatásának 
vizsgálatát. 

Anyag és módszer: Kutatásunkba 16, klinikailag közel azonos stá-
tuszú, vesetranszplantált beteget vontunk be és hasonlítottunk össze a 23 
korban és nemben megegyező, alapbetegségektől mentes kontrollal. A 
transzplantációtól a vizsgálatig eltelt idő átlagosan 16,5 ± 2,0 hónap volt. 
A fogászati vizsgálat során a góckutatás részeként OP, RVG felvételek 
készültek, valamint cariológiai (DMF-T) és parodontális státusz (berni 
ajánlás szerint) került rögzítésre. Meghatároztuk az éhgyomri, nyugalmi 
kevert nyál mennyiségét (sialometria), a nyál szekretoros immunglobulin 
A (sIgA) koncentrációját (IDK sIgA) ELISA módszerrel, az sIgA szekré-
ciós rátáját, valamint a nyál neutrofil granulocyta számot (OMNC). Vizs-
gáltuk továbbá a szérum IgA szintet és az abszolút neutrofil granulocyta 
számot (ANC). Fotódokumentáció is történt. 

Eredmények: A vesetranszplantáltakban magasabb plakk index 
(p=0,001), sIgA koncentráció (p=0,034), monocytaszám (p=0,003) és 
csökkent nyugalmi kevert nyál mennyiség (p=0,0089) igazolódott. 

Következtetés: A transzplantáció után 16 hónappal az immunszup-
resszív terápia hatása a termelt nyál mennyiségére és az orális immu-
nitásban szerepet játszó immunglobulinokra szignifikáns. Ezért ennek 
további analízise és a követés indokolt.
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41. FIATAL FELNŐTTEK SZÁJEGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAPOTA                                     

Kovács Dóra1, Pásztor Norbert3, Badó Attila3, Gorzó István4, 
Tarjányi Tamás2 Radnai Márta1

1Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar, Fogpótlástani
Tanszék, Szeged
2Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar, Orálbiológiai
és Kísérletes Fogorvostudományi Tanszék, Szeged
3Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 
Szülészeti- Nőgyógyászati Klinika, Szeged
4Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar, 
Parodontológiai Tanszék, Szeged

Bevezetés: Korábbi felmérések, illetve klinikai vizsgálatok alapján 
megállapítható, hogy a felnőtt lakosság fogazati állapota nem kielégítő. 
Célunk a Szeged és környékén élő, a Nőgyógyászati Klinikán meddősé-
gi problémával jelentkező fertilis korban lévő felnőttek fogazati, illetve 
parodontológiai állapotának vizsgálata, valamint az ezt esetlegesen be-
folyásoló demográfiai, szociális tényezők feltérképezése. Ezen kívül cé-
lunk volt még az életkorral történő szájegészségügyi állapot-változások 
tanulmányozása, illetve a nők-férfiak közötti fogazati, parodontológiai 
eltérések összehasonlítása. 

Anyag és módszer: Vizsgálatunkban 116 nő és 80 férfi vett részt, át-
lagéletkoruk 34 év volt. A vizsgált felnőttek szociális helyzetének felmé-
rése céljából kérdőívet készítettünk, ezt követte a klinikai vizsgálat. Re-
gisztráltuk a szuvas, hiányzó és tömött fogakat, radixokat, végül részletes 
parodontológiai vizsgálat következett. 

Eredmények: A DMFT (szuvas, hiányzó, tömött fogak) index a nők 
és férfiak között szignifikánsan különbözik; nők:10, férfiak: 12. A DMFS 
(szuvas, hiányzó, tömött felszínek) index szintén szignifikánsan külön-
bözik, férfiaknál 21, míg nőknél 19 az értéke. A 196 vizsgált személy 
esetében megállapítottuk, hogy átlagosan fogazatuk 31%-án található 
fogkő. A gyakoriság nők és férfiak között szignifikánsan eltér, férfiaknál 
24%, nőknél azonban 36%. Az életkor alapján elkülönített csoportok-
nál is szignifikáns a különbség, itt az életkor előrehaladtával csökkenő 
tendenciát mutat a fogkő gyakorisága. A plakk index átlagosan 0,6 volt, 
itt nem volt szignifikáns különbség sem nő-férfi, sem az életkor szerinti 
összehasonlításban. A BOP (bleedig on probing) értékek sem mutattak 
szignifikáns különbséget, az összes vizsgált embernél átlagosan 42% lett 
az érték. 
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Konklúzió: Vizsgálatunk korlátja a viszonylag kis létszám, így nem 
tudunk egyértelmű konklúziót levonni a kapott adatokból arra vonatko-
zóan, hogy az életkor előrehaladtával javul-e a szájegészségügyi állapot. 
Arra azonban következtethetünk, hogy a parodontológiai-szájhigiéniai 
állapot (a fogkő gyakorisága, a plakkindex értékei, a szondázási mélység 
és a BOP értékei alapján) javult az életkor előrehaladtával. Azonban a 
DMFT és DMFS index értéke nőtt, tehát a kariológiai státusz romlott eb-
ben a betegcsoportban. Nőket és férfiakat tekintve a férfiaknál láthattunk 
jobb parodontológiai állapotot, míg a kariológiai helyzet a nőknél kielé-
gítőbb. Az elvégezett vizsgálatok alapján kapott adatokból megállapít-
hatjuk, hogy a felnőtt lakosság szájüregi egészségi állapota nem kielégí-
tő, szükség lenne nagyobb hangsúlyt fektetni a prevencióra, instruálásra, 
a szájhigiénia javítására. 
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42. MRONJ PREVENCIÓRA IRÁNYULÓ KÜLÖNBÖZŐ KLINIKAI 
       AJÁNLÁSOK ÖSSZEVETÉSE                                     

Körmendi Szandra (1), Lőrincz Gergely (2), Hermann Péter (1), 
Dobó-Nagy Csaba (3) 
(1)Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinika, Budapest (2)
Semmelweis Egyetem Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika,
Budapest, (3)Semmelweis Egyetem Orális Diagnosztika Tanszék, 
Budapest

Bevezetés: A biszfoszfonátokat először 2003-ban hozták összefüggés-
be állcsont nekrózissal (1). 2014-ben kapta a kórkép a MRONJ (Medica-
tion-Related Osteonecrosis of the Jaw) elnevezést, mivel nyilvánvalóvá 
vált, hogy a biszfoszfonátok mellett más gyógyszerek alkalmazása esetén 
is kialakulhat állcsontnekrózis. A különböző ajánlások nagy eltérést mu-
tatnak a MRONJ megelőzési lehetőségeinek megítélésében, valamint a 
fogpótlástani teendőkben.

Anyag és Módszertan: 15 különböző a MRONJ megelőzésére és ke-
zelésére 2006 és 2018 között kiadott, az elérhető legújabb ajánlást vizs-
gáltunk meg. Ezek a következőek voltak: ausztrál, dél-koreai, spanyol, 
francia, ír, japán, kanadai, magyar, német, olasz, osztrák, román, skót és 
két amerikai ajánlás. Vizsgáltuk, hogy ajánlanak-e fogászati szanálást a 
terápia megkezdése előtt, javaslatot tesznek-e valamilyen antibiotikum 
profilaxisra, hogy támogatják-e a drug holiday-t valamint, hogy alkal-
maznak-e valamilyen rizikócsoport besorolást.

Eredmények: 15 ajánlásból 12 kiemeli a fogászati szanálás jelentősé-
gét a kezelés megkezdése előtt. 9 javasol valamilyen antibiotikum profi-
laxist és 8 említi meg lehetőségként a drug holidayt valamilyen rizikó-
csoport beosztás alapján, egyes csoportoknál.

Következtetések: A MRONJ megelőzésében a kezelőorvos és a fogor-
vos közötti jó kommunikációnak kiemelkedő szerepe van. Fontos a sza-
nálásra való felhívás és a betegek tájékoztatása arról, hogy a terápiájának 
a fogászati kezelést befolyásoló hatása lehet.

1., Kim TH, Seo WS, Koo CH, Lee JH. Evaluation of the predisposing factors and 
involved outcome of surgical treatment in bisphosphonate-related osteonecrosis of the 
jaw cases including bone biopsies. J Korean Assoc Oral Maxillofac Surg 2016;42:193-
204
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43. A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FOGÁSZATI ELLÁTÁS SORÁN KÉSZÜLT
      FOGPÓTLÁSOK STATISZTIKAI JELLEMZŐI

Kurucz Imola, Kivovics Péter
Semmelweis Egyetem, Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet, 
Budapest 

A Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet olyan közalkalmazottakkal 
működő közintézmény, mely lefedi a fogászati- szájsebészeti járóbeteg 
ellátás teljes spektrumát és szerződésben áll a Nemzeti Egészségbiztosí-
tási Alapkezelővel (NEAK). Az intézet népegészségügyi fogászati ellá-
tással foglalkozik, tehát a népesség széles rétegeinek orális egészségéért 
felelős. Az ellátás jelentős részét teszi ki a foghiányok pótlása. 

A szerzők elemzik 5 év statisztikai adatai alapján az Intézetben készült 
fogpótlásokat. Vizsgálják a kivehető és a rögzített fogpótlások arányát, a 
hagyományos és az implantációs fogpótlások megoszlását. Adatokat kö-
zölnek a kivehető fogpótlások elhorgonyzásának eszközeiről, valamint a 
rögzített fogpótlások átlagos tagszámáról. 

Az adatok támpontot nyújtanak arra nézve, hogy egy NEAK szerző-
déses intézetnek milyen fogtechnikai laboratóriumi hátteret kell biztosí-
tania.
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44. ION  IMPLANTÁCIÓS TECHNOLÓGIÁVAL ELŐÁLLÍTOTT EZÜST
     NANORÉSZECSKÉKKEL FEDETT TITÁN FELSZÍN 
     TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA                                      

Lampé István1, Beke Dezső2, Biri Sándor3, Csarnovics István4, Csík
Attila3, Dombrádi zsuzsanna5, Gáll József8, Hajdu Péter3, Hegedűs
Viktória6, Rácz Richárd3, Varga István7, Hegedűs Csaba1

1Debreceni Egyetem FOK, Bioanyagtani és Fogpótlástani Tanszék,
2Debreceni Egyetem, Szilárdtest Fizikai Tanszék, 3MTA Debreceni
Atommag Kutató Intézete, 4Debreceni Egyetem, Tudomány és 
Technológiai Kar, Kísérleti Fizika Tanszék, 5Debreceni Egyetem,
ÁOK, Orvosi Mikrobiológiai Tanszék, 6Debreceni Egyetem, FOK,
Fogszabályozási Tanszék, 7Debreceni Egyetem, FOK, Parodontológiai
Tanszék, 8Debreceni Egyetem, Informatikai Tanszék

Célkitűzés: Implantátumok használata ma már egy jól elfogadott, 
gyakran használt módszer a hiányzó fogak pótlására. Ahogy egyre több 
és több implantátum kerül beültetésre nyilvánvalóvá vált, hogy gyakori 
az implantátum körüli gyulladások kialakulása is. Célunk az volt, hogy 
megvizsgáljuk az általunk létrehozott ezüst nanorészecskékkel borított 
titán felszín antibakteriális hatását, mely szerepet kaphat az ilyen gyulla-
dások megelőzésében.

Anyag és módszer: Az alkalmazott 4 lépéses folyamattal hoztunk 
létre 1x1 cm-es Grade 2 titán lapocskákon elhorgonyzott ezüst nanoré-
szecskéket. Az antibakteriális hatást Staphylococcus aureus törzzsel, a 
cytotoxycitást Alamar Blue teszttel végeztük.

Eredmények: A vizsgálatokkal bizonyítottuk az ezüst nanorészecskék 
jelenlétét a titán felszínen, a kitöltési faktor 25% , az átlag átmérő 58nm 
volt, mely Gauss eloszlást követett. Az antibakteriális teszt 64,6%-os, 
szignifikáns hatást mutatott ki. A vizsgálatok azt is kimutatták, hogy a 
részecskék el vannak horgonyozva a felszínen, és a felszín nem citotoxi-
kus.

Következtetés: A kialakított felszín egy opció lehet antibakteriális ha-
tás kialakítására, mely segíthet megelőzni az implantátum körüli gyulla-
dásos folyamatokat. Közlemények bizonyítják az ezüst nanorészecskék 
esetleges patogén hatását, ezért kiemelkedően fontos azok biztonságos 
rögzítése a felszínen.
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45. SIKERTELEN VAGY CSAK RÉSZBEN SIKERES IMPLANTÁCIÓS
      FOGPÓTLÁSOK IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI ASPEKTUSAI 

Lászlófy Csaba (1) Baráth Zoltán (2)
Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, 
Igazságügyi Orvostani Intézet, Szeged (1) Szegedi Tudományegyetem
Fogorvostudományi Kar Fogpótlástani Tanszék, Szeged (2)

Bevezetés: a fogászati implantáció, mint bármely más orvosi beavat-
kozás néhány esetben nem, vagy csak részben sikeres. Kérdésként merûl 
fel, hogy részleges sikernek tekinthetjük-e, ha a beültetett implantátu-
mokra nem lehetséges szakmai szempontból kifogástalan fogpótlást ké-
szíteni. 

Anyag és módszer: a szerzők az arc-, állcsontsebészet, szájsebészet 
és fogorvostan igazságügyi szakértői területein előforduló néhány esetet 
mutatnak be elsősorban  igazságügyi szakértői nézőpontból.

Eredmények: előadásunk elsősorban kazuisztikai jellegű, így az ered-
mények egy-egy kezelés eredményei vagy eredménytelenségei, azaz va-
lós és kézzelfogható tények.

Következtetés: mint azt elméletben mindannyian tudjuk, az implan-
tációs fogpótlások esetében elengedhetetlen a körültekintő tervezés és 
tervezésnek megfelelő „kivitelezés”. Ennek gyakorlattá tételével mini-
malizálhatóak a balul sikerült esetek.
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46. SZÁJPADHASADÉKOS PÁCIENS TELJES PROTETIKAI 
      REHABILITÁCIÓJA                                     

Makra Dániel, Kivovics Péter
Semmelweis Egyetem, Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet, 
Budapest

Az egy oldali ajak- és szájpadhasadék leggyakoribb formája a száj-
padhasadék. Ez az intrauterin korban kialakuló fejlődési rendellenesség 
a későbbiekben jelentős problémákat okoz a táplálkozás, a hangképzés, 
valamint az esztétika terén. 

Magyarországon az előfordulása 2,02 ezrelék. Annak ellenére, hogy 
ma már ez egy jól kezelhető elváltozás sajnos előfordul, hogy a legkifino-
multabb műtéti technikák alkalmazásával sem lesz megfelelő a végered-
mény, az oro- nazális kommunikációt nem sikerül megszüntetni. Felnőtt 
korban a korrekciós műtétek megterhelőbbek, gyakran elhatárolódnak 
tőlük a páciensek. Ilyen esetekben a protetikus feladatkörébe tartozik 
a különleges anatómiai viszonyok figyelembevételével egy olyan fog-
pótlás készítése, ami a hasadék lezárásával helyreállítja a sztomatognáth 
rendszer működését. 

Esetismertetésünkben olyan egyoldali ajak- és szájpadhasadékkal szü-
letett páciens teljes protetikai rehabilitációját mutatjuk be, akit gyermek-
korában többször is sikertelenül műtöttek a szájpadot érintő hasadék zá-
rása érdekében.
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47. ADHEZÍVEK HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA MAGAS
     VISZKOZITÁSÚ BULK FILL KOMPOZIT AZONNALI JAVÍTÁSA
     ESETÉN 

Mezei Sándor László, Dr. Martos Renáta
Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar, Konzerváló Fogászati
nem önálló Tanszék, Debrecen

Bevezetés: Vizsgálatunk célja különböző felületi kezelések és funkci-
ós molekulát nem tartalmazó, illetve savas funkciós csoportot tartalmazó 
self-etch adhezív hatékonyságának vizsgálata magas viszkozitású bulk-
fill kompozit azonnali javítása esetén.

Anyag és módszer: Tetric Evo Ceram Bulk Fill kompozit tömböket 
készítettünk, a gyártó utasításai szerint. A kompozit tömb felszínét 1200 
grit finomságig políroztuk, ezután a tömbök felét homokfújtuk, majd He-
liobond / Tokuyama Bond Force II adhezívet aplikáltunk a polírozott és 
homokfújt felszínekre, ezután elvégeztük a kompozit tömbök javítását 
Tetric Evo Ceram univerzális nanohibrid kompozittal. A tömböket szele-
teltük, majd az így nyert próbatesteket szakító szilárdsági tesztnek vetet-
tük alá. Az eredményeket statisztikai T próbával értékeltük.

Eredmények: A funkciós molekulát tartalmazó adhezívvel, illetve a 
homokfújással kezelt minták szignifikánsan (p<0,01) jobban teljesítettek.

Következtetés: A kompozit javítás során az MDP funkcionális mole-
kulát tartalmazó self-etch adhezív alkalmazása homokfújt felületen ered-
ményezi a leghatékonyabb javítást.
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48. CSONT FIZIKAI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA 
      ENOSSEALIS IMPLANTÁCIÓ ELŐTT ÉS UTÁN KÍSÉRLETES
      MODELL  ALAPJÁN                                 

Nagy Ádám László1, Tóth Zsolt2, Tarjányi Tamás2, Práger Nándor 
Tamás1, Baráth Zoltán Lajos1

1Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Fogpótlástani
Tanszék, Szeged, 
2Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Kísérletes 
Fogorvostudományi és Orálbiológiai Tanszék, Szeged

Bevezetés: Manapság rutinszerű beavatkozásnak számít az enossealis 
implantátumokon elhorgonyzott pótlások készítése, akár teljes foghiány 
esetén is. Vizsgálatunk célja volt, hogy hogy összehasonlítsuk a borda-
csontok fizikai tulajdonságait  az implantációs beavatkozás előtt és után. 

Anyag és módszer: A mintákat három csoportba osztottuk, az első 
csoportnál ALL-ON-FOUR protokoll szerint fúrtuk elő a mintákat, és 
helyeztük be az implantátumokat (n=17), a második csoportnál ugyan-
úgy ALL-ON-FOUR protokoll szerint fúrtuk elő a mintákat, de implan-
tátumokat nem helyeztünk be (n=16), a harmadik csoport volt a kontroll 
csoport érintetlen mintákkal (n=18). A csontok vizsgálatához statikus és 
dinamikus terhelést alkalmaztunk. 

Eredmények: A statikus terhelés során nem volt szignifikáns különb-
ség az implantált és natúr bordák között, azonban a csontok szívóssági 
értékei nagy mértékben csökkentek a csontok előfúrása miatt. A dina-
mikus terhelési tesztek eredményei alapján az implantált minták közel 
szignifikánsan különböznek a csupán előfúrt mintáktól. 

Következtetések: az előfúrt minták jóval gyengébbnek bizonyultak 
mind a statikus, mind a dinamikus terhelési tesztek során, mint az imp-
lantált, vagy a kontroll csoport. A fárasztásos törési teszt eredményei sze-
rint az implantált minták bizonyos számú terhelési ciklus után ugyanúgy 
viselkedtek, mint a kontroll csoport mintái, mely eredményből arra kö-
vetkeztethetünk, hogy az implantátum behelyezése stabilizálta a csont 
struktúrát, azonban amennyiben akár egy implantátumot is elveszítünk a 
műtéti területen, erre a stabilizáló effektusra nem számíthatunk.  
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49. EVALUATION OF THE INTERFACE BETWEEN TOOTH AND
      DIRECT VENEER WITH TWO TOP TECHNOLOGIES: OPTICAL
      COHERENCE TOMOGRAPHY AND MICRO COMPUTED 
      TOMOGRAPHY 

Carina Sonia Neagu1, Andreea-Codruţa Cojocariu1, Raul
Ciprian Ionel2, Florin Ionel Topală1, Mihai Romînu1, Meda Lavinia
Negruţiu1, Cosmin Sinescu1, Virgil Florin Duma2, Adrian Gh. 
Podoleanu3

1Dental Materials and Dental Technology Department, Faculty of 
Dentistry, Victor Babes University of Medicine and Pharmacy of 
Timisoara, 2 Piata Eftimie Murgu, Timisoara 300041, Romania
2 Department of Measurements and Optical Electronics, The Faculty of
Electronics and Telecommunications, University “Politehnica” 
Timişoara, Bd. Vasile Parvan, Nr. 2, 300223, Timişoara, Romania 
3Applied Optics Group, School of Physical Sciences, University of
Kent, Canterbury, CT2 7NH, UK

Introduction
The aim of this study is to analyse the quality of the interface between 

direct composite veneers and the tooth surface, using Optical Coherence 
Tomography and Micro Computed Tomography.

Materials and methods
The procedure was performed on 10 extracted teeth using G-aenial 

(GC) composite. The probes were veneered using the layer after layer 
technique. The composite that was used is A3 colour for the dentin and 
JE for the enamel. The interfaces were evaluated by employing real time 
imaging system OCT,  working in Time Domain mode at 1300 nm. 500 
slices were obtained for each investigation with 10 micron distance bet-
ween every slice. During the MicroCT evaluation, for inspection was 
used the X-ray system microme|x DXR HD equipped with GE DXR250 
detector and CT-Option. The parameters used by this system were 180 
kV, 20 W microfocus X-ray tube. The system is equipped with a unique 
temperature stabilized detector: GE DXR250RT. The final analysis of 
the probes was made with VG Studio Max 2.2 software.

Results
The interface was first evaluated with the OCT and then the results 

were validated with the MicroCT system. There were observed leakages 
at the interface between the tooth and the composite materials . The de-
fects can eventually lead to secondary decays, colorations and in the end 
to the failure of the veneer . 
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Conclusions
The small size of the leakages makes them impossible to be detected 

during a normal eye inspection or using the manual instruments. Mic-
roCT allows an analisys of the entire tooth structure and gives higher 
accuracy, but it’s limitation is that it can be used only during In Vitro 
studies.  The OCT system can penetrate in the dental tissue only 2-3 mm 
and the accuracy is not as high as Micro CT but it is a valuable tool for 
observing any defects located at the interfaces or inside the composite. 
Also it is totally uninvasive and it can be used in both In Vitro and In 
Vivo studies.
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50. ORVOS REHABILITÁCIÓS KEZELÉS ALATT ÁLLÓ BETEGEK
      ORÁLIS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK VIZSGÁLATA

Orsós Mercédesz, Moldvai Júlia, Németh Orsolya
Semmelweis Egyetem, Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet, 
Budapest 

Bevezetés: A fogyatékkal élők fogászati szempontból is veszélyezte-
tett csoportba tartoznak, a funkcióveszteség eredményeként a szájhigié-
niás rutin és a rendszeres fogorvosi kontroll nehezített.

Célkitűzés: Célunk az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben ke-
zelt speciális ellátást igénylő betegek szájhigiéniás állapotának felméré-
se, új ellátási modell kialakítása.

Anyag és módszer: 608 rehabilitációs kezelés alatt álló beteg fogorvo-
si klinikai vizsgálata történt meg WHO ajánlás alapján. Kérdőív segítsé-
gével a szájhigiénés rutinról, fogorvoshoz járás gyakoriságáról, étkezési 
szokásokról és szociális háttérről nyertünk adatokat. 

Eredmény: Az 55 évnél idősebb csoportban az átlag  DMF-T érték 
22,56. A fogászati és szájnyálkahártya elváltozások okozta panaszaik mi-
nimálisak szájüregi állapotukhoz képest, 69,41% nem észlelt fogfájást az 
elmúlt 12 hónapban, DMF-T értékük 19,67.  

Következtetés: Az általunk vizsgált fogyatékkal élők dentális állapota 
rossz, ennek oka, hogy ezen betegcsoport fogászati terápiája, gondozása 
a mindennapi gyakorlatban nem megoldott.
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51. A FOGÁSZATI REHABILITÁCIÓ ALAPJAINAK 
      MEGTEREMTÉSE ARC- ÁLLCSONT SÉRÜLTEKEN                               

Raskó Zoltán
University Hospital Limerick/University College Hospital Galway,
Ireland

A különböző súlyosságú arc- állcsont sérülést szenvedett páciensek 
fogazatának illetve harapásának és esztétikai állapotának helyreállítása a 
sérültek első ellátásakor kezdődik.

Sok esetben a fogorvos csak a már töréséből gyógyult pácienssel ta-
lálkozik, és gyakorlatilag – amennyiben további műtéti beavatkozás nem 
tervezett – egy végállapottal szembesül.

A tapasztalat az, hogy az előzmények, illetve a sérülés jellemzőinek, 
mértékének ismerete nélkül szinte lehetetlen mind az orvos, mind a beteg 
számára is elfogadható rehabilitációt véghezvinni.

Néhány eset ismertetése kapcsán kívánjuk bemutatni a sérültek első 
ellátását és azt az emögött levő koncepciót, hogyan segítsük elő a későb-
bi fogászati rehabilitációt. Szeretnénk rávilágítani arra, mekkora szükség 
van a szoros együttműködésre a sebész és a protetikus között a beteg 
felépülése, és a sérülés előtti állapotot legalább megközelítő esztétikai és 
funkcionális helyzet kialakításában.
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52. AZ AE ÉS NKCC TRANSZPORTEREK POLARIZÁLT AKTIVITÁSA
      HAT-7 AMELOBLASZT SEJTEKBEN

Rácz Róbert, Varga Gábor
Semmelweis Egyetem, Orálbiológiai Tanszék, Budapest

Bevezetés: Az amelogenezis során a zománc megfelelő éréséhez szük-
ség van a klorid és bikarbonát ionok koordinált transzportjára. Jelen ta-
nulmányban összehasonlítottuk a HCO3-/Cl- anion-cserélő (AE) és a 
nátrium-kálium-klorid kotranszporter (NKCC) apikális és bazolaterális 
aktivitását HAT-7 sejtes 2D modellünkben.

Módszer: A HAT-7 sejteket Transwell membránon tenyésztettük, és a 
szoros kapcsolatok, a polarizáció kialakulását a transzepitél rezisztencia 
mérésével követtük. Az intracelluláris pH változását mikrofluorometri-
ával, a BCECF fluorokróm segítségével detektáltuk. A transzporterek 
aktivitását a Cl-ionok meg-vonásával, illetve specifikus inhibitorokkal 
vizsgáltuk. 

Eredmények: Magas bazolaterális AE aktivitást detektáltunk, ami 
DIDS-vel gátolható volt (0,149±0,017 vs 0,055±0,008 dpH/dt, p<0,05), 
míg az apikális AE aktivitás nagyon alacsony volt, és a DIDS hatása nem 
volt szignifikáns (0,020±0,009 vs -0,006±0,006 dpH/dt, p>0,05). Jelen-
tős NKCC aktivitást detektáltunk (-0,084± 0,005 dpH/dt), amely bazola-
terálisan gátolható volt bumetaniddal (-0,060±0,004 dpH/dt, p<0,05), az 
apikális gátlás nem szignifikáns (-0,068±0,004 dpH/dt, p>0,05).

Következtetés: Az AE és NKCC transzporterek bazolaterálisan és api-
kálisan eltérő aktivitásait tudtuk kimutatni a Transwell membránon nö-
vesztett HAT-7 ameloblaszt sejtekben, ami azt jelzi, hogy modellünk egy 
funkcionális vizsgálatokra alkalmas ígéretes eszköz a zománcképződés 
transzportfolyamatainak jobb megértéséhez. 

Támogatás: EFOP-3.6.2.-16-2017-0006 és NKFIH K-125161

október 4. péntek

65



53. A COMPARATIVE STUDY OF ORAL HYGIENE IN PSYCHIATRIC
      DISEASES (SCHIZOPHRENIA AND ALZHEIMER’S DISEASE)

Reza Aghasizedeh Sherbaf, Nagy Katalin, Berkovits Csaba
University of Szeged Faculty of Dentistry Department of Oral Surgery

Objective: Psychiatric patients are a special needs population. Ac-
cording to the literature and the Proponent’s previous work/own obser-
vations, oral hygiene is an especially problematic point for this patient 
population. 

Material and Methods: A full-mouth periodontal and dental exami-
nation would be carried out on populations of patients suffering from 
different psychiatric contidions. The target conditions are schizophrenia 
and Alzheimer. The required number of patients for each condition is ap-
proximately 40. The dental and oral hygiene status of the patients would 
be determined by various indices (see below).  The findings would be 
summarized in publications in international journals. 

Indices to be assessed and calculated: DMF indexes (DMFt,DMFs), 
Plaque Index (PI) , Bleeding on probing index (POB), PD (pocket depth), 
CAL (clinical attachment level).

Results: Within the scope of this research a total of 91 patients were 
examined. The two groups however, were not homogenous regarding the 
amount of examined patients. Altogether 50 Schizophrenic patients were 
included while those suffering from Alzheimer’s disease were 41 pati-
ents. All patients underwent dental status and periodontal examination as 
well as radiological imaging (orthopantogram) to assess remaining teeth 
as well as endodontically treated teeth.

In contrast to the research group, the control group is based on gender 
and age differentiation (+/- 2 years). Within this control group, 28 cont-
rol patients were age/gender referenced against the schizophrenic group, 
while 39 are included into the Alzheimer’s cohort. The search for further 
control patients is currently ongoing. 

Conclusion: Preliminary results: no significant differences were found 
in the Alzheimer’s group, while significant oral hygiene differences were 
seen and noted in the schizophrenic patient group in contrast to the cont-
rol cohort. 
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54. A NYÁL ÉS SZÉRUM IMMUNGLOBULIN A JELENTŐSÉGE 
      AUTOLÓG PERIFÉRIÁS HAEMOPOIETICUS ŐSSEJT- 
      TRANSZPLANTÁCIÓ KAPCSÁN KIALAKULÓ ORALIS 
      MUCOSITISBEN                               

Sipos Helga (1), Gebri Enikő (2), Tóth Ferenc (3), Kiss Attila (4), 
Hortobágyi Tibor (5,6)
Debreceni Egyetem, FOK, V. éves fogorvostan-hallgató,(1), 
Dentoalveolaris Sebészeti Tanszék, Fogászati ambulancia,(2), 
Bioanyagtani és Fogpótlástani Tanszék,(3), Belgyógyászati Intézet
Haemopoetikus Transzplantációs Központ,(4), Neurológiai 
Klinika,(5), Debrecen, Szegedi Tudományegyetem, ÁOK, 
Pathológia Intézet,(6), Szeged

Bevezetés
Az autológ perifériás haemopoieticus őssejt- transzplantáción (APSCT) 

áteső  betegeknél alkalmazott nagydózisú, intenzív citosztatikus kezelés 
hatására kialakuló orális (OM)  ill. enteralis mucositis (EM) multifak-
toriális aetiopathogenezisű kórkép. A protectiv mucosa barrier sérülése 
kaput jelent a kórokozók számára, melyek a véráramba jutva nemritkán 
fatalis kimenetelű sepsist okoznak. A mucositis jelentősen rontja a bete-
gek életminőségét, növeli a hospitalizáció időtartamát és a mortalitást. A 
mucositis terápiája döntően szupportív és palliatív. Figyelembe véve a 
nyálban a szekretoros immunglobulin A (sIgA) mucosalis immunitásban 
betöltött szerepét, kutatásunk célja a sIgA és szérum IgA mennyisége és 
az orális mucositis kialakulása közötti összefüggés vizsgálata.

Anyag és módszer
Vizsgálatunkba 8 malignus haematológiai betegség miatt APSCT-n át-

eső beteget és 24 korban és nemben megegyező, krónikus betegségben 
nem szenvedő kontroll személyt vontunk be. A transzplantáció 4 idő-
pontjában (-3/-7.; 0.; +7.; +14. nap) meghatároztuk a  szérum IgA, a  nyál 
sIgA (IDK ELISA módszerrel) és a  nyugalmi kevert nyál mennyiségét.  
A mintavételek azonos időpontban (reggel 7-8 óra között, éhgyomorra) 
történtek. Az OM fokát a WHO alapján klasszifikáltuk.

Eredmények
A szérum IgA folyamatos, nem szignifikáns csökkenést mutatott az 

APSCT során. Az sIgA szekréciós ráta csökkenése a +14. napra vált szig-
nifikáns mértékűvé (p=0.0126). A nyugalmi kevert nyál mennyisége a 
transzplantáció 0., +7., +14. napján mind a kontroll csoporthoz, mind a 
-3/-7. naphoz viszonyítva csökkent (p=0.0006). Korreláció analízis alap-
ján sem a serum IgA (g/L), sem az sIgA szekréciós rátája (μg/min) és az 
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oralis mucositis mértéke között nem találtunk szignifikáns összefüggést 
(p=0.685; p=0.1729). Ezzel ellentétben szignifikáns negatív korreláció 
(r=-0.3622) igazolódott a nyugalmi nyál mennyisége és az OM súlyos-
sága között.

Következtetés
Az sIgA és IgA analízise ígéretes kutatási terület a szájüregi gyulladá-

sos folyamatok pathobiológiájának jobb megismeréséhez. 
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55. EGYEDI IMPLANTÁCIÓS FOGPÓTLÁSOK KÉSZÍTÉSÉNEK
      VIZSGÁLATA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ 
      IMPLANTÁTUMOKKAL ILLESZKEDŐ FELÜLETEK 
      GYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁJÁRA                         

Sörnyei Flóra, Mühl Attila, Marada Gyula  
Pécsi Tudományegyetem, Fogászati és Szájsebészeti Klinika, Pécs

Napjainkban, ahogy a várható élettartam növekszik, egyre nő a száma 
a fogpótlást viselőknek és ebből kifolyólag a páciensek igényei is na-
gyobbak és jellemzően a rögzített pótlásokat részesítik előnyben. Nagy 
foghiánnyal rendelkező páciensek esetében azonban ez csak implantá-
tumok alkalmazásával érhető el. A fogászatnak lépést kell tartania a nö-
vekvő elvárásokkal, amely a megfelelő funkció és hosszútávú sikeresség 
mellett a magasfokú esztétika. Egyre jobban előtérbe kerül az egyénileg 
készített implantátumfejek alkalmazása, amelyek számos előnnyel ren-
delkeznek a gyári fejekhez képest. Ilyen például az implantátum körüli 
gingiva és az koronaszél fokozott esztétikája, valamint az implantátum-
tengely korrigálásának lehetősége. 

 Azonban a tapasztalatok alapján több probléma is felmerül ezek alkal-
mazásakor, mint például a periimplantitis, illetve a csavarlazulás ame-
lyek az implantátum elvesztéséhez vezetnek. Ezeknek a kialakulása a 
fej-implantátum között létrejövő rés és mikromozgások következménye, 
amelynek oka az egyéni fej nem várt méretbeli különbsége. Hibák lép-
hetnek fel a gyártási lépések során, melyek például a fúrófejek alakjának, 
vagy kopásának következménye, amik így nem tudják elég pontosan lét-
rehozni a kívánt formát. A gépek minősége is nagyban befolyásolhatja a 
munkát, mint a gép vibrációra való hajlama, vagy a hőmérsékletingado-
zás kompenzálására való képessége, amellyel ki tudja iktatni az anyagok 
hőtágulásából adódó deformitásokat.

Mindezeknek a hibáknak a feltételezett kiküszöbölése után is készül-
het azonban nem megfelelő fej, amelynek okát a gyártási munkafolyamat 
elején keressük. Minden gyártási gépnek van egy tűréshatára a méret-
beli különbségekre, amelyet ideálisan kicsire választanak. Az implan-
tátumokhoz gyártott eredeti fejek mérésekor ezen a tűréshatáron belüli 
értékeket kapunk, de maga az eredeti méret és az intervallum ismeretlen. 
Amennyiben nem elég nagy számú fej kerül mérésre, a meghatározott 
méret és tűréshatár különbözhet az eredeti cég adataitól és így a tökélete-
sen kivitelezett gyártási műveletek ellenére is készülhetnek nem megfe-
lelő implantátum fejek. Így a nem megfelelő egyéni fejek okát a hibásan 
meghatározott méretekben keressük.
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56. KIHÍVÁSOK A MAXILLO-FACIÁLIS REHABILITÁCIÓBAN

Stájer Anette1, Kajári Szilvia2, Szabó Balázs2

1Fogpótlástani Tanszék SZTE FOK
2Parodontológiai Tanszék SZTE FOK

A foghiányok pótlása kihívást jelent a mindennapi életben, egy-egy 
foghiány típus többféle lehetőséggel pótolható. Az elkészült fogpót-
lás megfelelő kell legyen statikailag, esztétikailag és funkcionálisan is, 
emellett minél hosszabb ideig használja az elégedett páciens, annál jobb 
az eredmény. 

Azoknál a pácienseknél, akik valamilyen műtéten esnek át, balese-
tet szenvednek, esetleg fejlődési rendellenesség miatt kell fogpótlást 
készíteni, a felsorolt kritériumok teljesítése sokkal nehezebb feladat. A 
csonkoló műtétek, a röntgen besugárzás, a sérüléskor elvesztett fogak 
és lágyrészek, vagy a nem megfelelően fejlődött fogak és a különböző 
foghiányok minden esetben dilemma elé állítják a fogorvost. Ki kell vá-
lasztania, melyik fogpótlás-típus az, amelyikkel elégedett lesz a páciens 
hosszú időn keresztül és megjelenésben is kielégítő eredményt nyújt.

Előadásomban több olyan eset ellátását mutatom be, amelyekben ne-
hézségekkel és buktatókkal szembesültem, de átgondolt tervezéssel és 
gondos kivitelezéssel sikerült megtalálni az adott helyzetben optimális 
megoldást. 
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57. PROTETIKAI SZEMPONTOK A PARODONTÁLIS
      OKI TERÁPIÁBAN                               

Szabó Balázs1, Stájer Anette2, Kajári Szilvia1

1Parodontológiai Tanszék SZTE FOK
2Fogpótlástani Tanszék SZTE FOK

A parodontális terápia általában több lépésből álló kezeléssor. Az ese-
tek összetettségétől függetlenül az oki parodontális terápia alapvető je-
lentőségű, annak sikeressége döntően befolyásolja a későbbi kezelési fá-
zisokat, illetve az egész terápia kimenetelét. Az oki terápia egyik fontos 
feladata a már meglévő, nem megfelelő minőségű restaurátumok eltá-
volítása, cseréje. A tömések, pótlások biológiai szélességhez való viszo-
nyulása, széli zárása, a pillérfogak sínezésének szükségessége, a rágóerő 
eloszlása és a konzervatív parodontális terápia kivitelezhetősége döntő 
faktorok az oki terápiában lezajló protetikai kezelések tekintetében.

Előadásomban a szegedi Fogászati és Szájsebészeti Klinika beteg-
anyagából választott eseteken keresztül mutatom be az oki terápiában 
felmerülő, fogpótlásokkal kapcsolatos gyakori nehézségeket. Ezek pél-
dául a nem megfelelő csonkelőkészítés, kariológiai előkezelés hiánya, 
rosszul tisztítható restaurátumok, endodonciai problémák és a szekunder 
okklúziós trauma.
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58. MAGYARORSZÁGI FELMÉRÉS A TANÁROK ÉS A SZÜLŐK
       TÁJÉKOZOTTSÁGÁRÓL  A  FOGBALESETEK TEKINTETÉBEN

Szántó Ildikó, Katona Krisztián, Radácsi Andrea, Csabai Laura,  
Fittler Márton, Müller Fanni, Sándor Balázs
Pécsi Tudományegyetem, Fogászati és Szájsebészeti Klinika, Pécs

Bevezetés: Gyermekfogászatokon szerzett tapasztalataink és az iro-
dalmi adatok alapján jelentős hiányosságokat találtunk a felnőttek den-
tális tájékozottságára vonatkozóan. Kérdőíves vizsgálattal felmértük a 
magyarországi pedagógusok és szülők tudását, amit további célok meg-
valósításakor felhasználhatunk.

Anyag és módszer: 1000 szülő (2-14 éves gyerekek) és 1800 pedagó-
gus (óvoda-általános iskola) válaszait értékeltük és statisztikai módsze-
rekkel elemeztük.

Eredmények: a megadott helyes válaszokat a szülők nagy szórásban, 
átlag 35-40%-os pontossággal választották, míg a pedagógusok lak-
hely-életkor-szakirány függvényében 10-90 % között válaszoltak helye-
sen.

Összegzés: Mindkét felnőtt csoport az elvárhatóhoz képest jelentősen 
gyengébb tudásról adott számot. Mivel a gyermekek egészségi és szá-
legészségi állapotát döntő módon a körülöttük élő felnőttek határozzák 
meg, feltétlenül szükséges a felnőttek tájékoztatása, edukációja ezen a 
területen.
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59. POLIMER ALLERGIA A FOGÁSZATBAN EGY KÜLÖNLEGES 
      ESET KAPCSÁN                             

Szegedi Márta, Szalóki Melinda, Hegedűs Csaba
Debreceni Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Bioanyagtani és 
Fogpótlástani Tanszék 

Bevezetés: Fogászati beavatkozások során számos anyagot használ-
nak, melyek esetenként allergiás reakciókat válthatnak ki mind lokáli-
san, mind szisztémásan. Szisztémás reakciók közé tartozik az anafilaxiás 
sokk, valamint a különböző bőrelváltozások. A lokális reakciókhoz soro-
landó az orális lichenoid lézió, a kontakt stomatitis allergica, az allergiás 
kontakt cheilitis, és egyéb jelenségek, mint például az égő száj szindróma 
és a lingua geographica. A leggyakoribb fogászati allergének a fémek és 
az akrilátok. Az akrilátok megtalálhatók fogsorok alaplemezében, kive-
hető fogszabályozó készülékekben, ideiglenes koronákban, fogsor alábé-
lelőkben, tömőanyagokban, bondokban, gyantával megerősített üvegio-
nomerekben, gyökértömő anyagokban.

Anyag és módszer: Munkánk során egy 10, és egy 2 éves retrospek-
tív vizsgálat eredményeit mutatjuk be, mely a Debreceni Egyetem Fog-
orvostudományi Karának allergológiai szakrendelésére érkező betegek 
epikután tesztjeinek felhasználásával történt. A statisztikai kiértékelést 
SPSS statisztikai programmal végeztük el. 

 
Eredmények: A szerzők a nők körében több pozitív epikután tesztet 

találtak, mint férfiaknál. Az allergia leggyakrabban kombinált formában 
(fémre és polimerre egyszerre) jelentkezett a vizsgált betegcsoportnál. 
Metil-metakrilát és biszfenol-A allergénekre nagyobb gyakorisággal ta-
láltak pozitív tesztet mind nők, mind férfiak körében. Összesített korel-
oszlás vizsgálatban a 21 és 50 év közötti betegeknél közel 70 %-os volt 
az előfordulási gyakoriság.  

Következtetések: Az akrilátok káros hatásáért a polimerizációs reak-
ció során el nem reagált komponensek és a képződő melléktermékek a 
felelősek. 
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60. A COPD-BEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁJÜREGI ÁLLAPOTA 
      (PILOT-TANULMÁNY)

Tián Tamás(1), Somfay Attila(2), Makk László(3), Tipszics Gergő(3),
Gorzó István(1), Radnai Márta(1)
Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Parodontológiai
Tanszék,(1) Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi
Kar Tüdőgyógyászati Tanszék,(3) Csongrád Megyei Mellkasi 
Betegségek Szakkórháza
Bevezetés: A krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) megelőzhető 

és kezelhető népbetegség, amelyet perzisztáló és általában progresszív 
bronchiális obstrukció jellemez. A COPD globális prevalenciája a 40 év-
nél idősebb korú lakosság körében 9-10%. Magyarországon pontos epi-
demiológiai adatok nincsenek, de a becsült betegszám 400-500 ezer.

A magyar lakosság mindössze 12%-a rendelkezik egészséges parodon-
ciummal. A 35-44 éves magyar lakosság 20%-a szenved enyhe fogágy-
betegségben, emellett a súlyos forma a populáció 7%-ára jellemző. A pa-
rodontitisz és a COPD közötti összefüggést számos kutatás vizsgálta, de 
a patomechanizmus pontos menete még mindig feltárásra vár. 

Célunk, hogy felmérjük a COPD-ben szenvedő betegek szociális-, pa-
rodontális- és fogazati státuszát.

Anyag és Módszer: COPD-s betegek szűrése a Csongrád Megyei 
Mellkasi Betegségek Szakkórháza Szegedi Tüdőgondozó Intézetében 
történt 2019 februárjától 2019 augusztusáig. Az ott kezelt betegek közül 
önkéntesen jelentkezők anamnézisét, fogászati és parodontális vizsgála-
tát végeztük el.

Eredmények: A vizsgált egyének száma 84 fő. A vizsgálati csoport 
nemek szerinti megoszlása 52% nő, 48% férfi. Az átlagéletkor 62,5 év. 
Foglalkozás tekintetében jelenleg a betegek 77%-a nyugdíjas, 15%-a fi-
zikai munkát, 4%-a szellemi, valamint 4%-a egyéb jellegű munkát vé-
gez. A páciensek 43%-a véli úgy, hogy a tüdejére vonatkozóan veszélyes 
anyaggal foglalkozik vagy foglalkozott aktív korában. A vizsgált szemé-
lyek 92%-a városban, 8%-a faluban él. Iskolai végzettség tekintetében a 
betegek 37%-a szakmunkásképzőt végzett, 27%-a érettségivel rendelke-
zik, 19%-a általános iskolát és 17%-a felsőbb fokú iskolát végzett. 

A válaszadók 60%-a jelenleg is dohányzik, melyből 15% napi max. 5 
szálat, 26% max. 10 szálat és 18% napi 20 vagy annál több szál cigarettát 
szív. A dohányzás időtartamát tekintve a betegek 63%-a 40 éve vagy ré-
gebb óta aktív dohányos és ebből 16%-uk a dohányzást 14 éves kora előtt 
kezdte el. A megmaradt fogak száma átlagosan 10 db/beteg. A 84 
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érvényes választ adó közül 53 betegnek van 14 db-nál kevesebb meg-
maradt foga. A 84 alanyból 19 fő teljesen fogatlan és 37 fő rendelkezik 
kivehető fogpótlással. 

A 84 főből 58 főnek volt valaha fogkő eltávolítása, ebből 19 főnek 1 
éven belül. A 84 főből 40 fő vesztette el fogát foglazulás miatt, valamint 
27 fő tapasztalt a családjában korai fogvesztést foglazulás miatt. 

Következtetés:
A COPD-ben szenvedő páciensek szociális helyzete és a dohányzás 

negatívan befolyásolhatják a betegek fogazati státuszát. 
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61. ARCÜREG AUGMENTÁCIÓ SZÉRUM ALBUMIN BEVONATÚ 
      ALLOGRAFT ÉS A-PRF ALKALMAZÁSÁVAL 

Trimmel Bálint (1),Kivovics Márton (2), Gyulai-Gaál 
Szabolcs (1),Szabó György (3)
Semmelweis Egyetem Orális Diagnosztikai Tanszék, Budapest (1)
Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet, 
Budapest (2) Semmelweis Egyetem Arc- Állcsont- Szájsebészeti 
és Fogászati Klinika, Budapest (3)

Bevezetés: Vizsgálatunk célja arcüreg augmentáció során az implantá-
cióhoz szükséges optimális gyógyulási idő meghatározása szérum albu-
min bevonatú allograft és platelet-rich fibrin (A-PRF) kombináció esetén.

 
Anyag, módszer: 30 db külső arcüregemelést végeztünk. A teszt cso-

portban 3 hónappal, kontroll csoportban 6 hónappal az augmentáció után 
implantátum beültetését végezzük. A műtét során csonttrepánnal szövet-
tani mintát veszünk hisztológiai, hisztomorfometriai és mikromorfomet-
riai értékelés céljából. A behelyezett implantátumok stabilitását Osstell 
ISQ készülékkel monitorozzuk. 

Eredmények: A két gyógyulási csoport implantátumainak ISQ értékei 
- 0 hét: ISQ 69,05 (n:21) teszt vs ISQ 68,43 (n:7) kontroll csoport, 12 hét: 
ISQ 72,1 (n:10) teszt vs ISQ 77,25 (n:4) kontroll csoport - nem mutatnak 
eltérést. 

Következtetés: Külső arcüregemelés esetén a gyógyulási idő 3 hó-
napra csökkenthető, amit az ISQ értékek mellett hisztomorfometriai és 
mikro-CT vizsgálaink is alátámasztanak. 
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62. INTRAORÁLIS SZKENNEREK PONTOSSÁGA 7 SZKENNER 
       VIZSGÁLATA  ALAPJÁN

Vecsei Bálint, Vitai Viktória, Joós-Kovács Gellért, Hermann Péter, 
Borbély Judit
Semmelweis Egyetem, Fogpótlástani Klinika, Budapest

Bevezetés: A lenyomatvétellel történő megfelelő információ átadás kulcs-
fontosságú a sikeres fogpótlás elkészítéséhez. Az intraorális szkennerekkel 
in vitro körülmények között pontosabb lenyomatvétel lehetséges, mint ha-
gyományos lenyomatvételi eljárásokkal, azonban vannak korlátai az egyes 
rendszereknek.

Célkitűzés: A Magyarországon forgalomban levő intraorális szkennerek 
pontosságának bevizsgálása adott szempontrendszer alapján.

Anyag, módszer: Polimetil-metakrilát felső állcsont referencia mintáról 
digitális lenyomatvétel történik a gyártói utasításoknak megfelelően 7 kü-
lönböző gyártmányú intraorális szkennerrel (GC Aadva, Cerec Primescan, 
Medit DiOS 4.0, DWIO 11, iTero Element 2, Planmeca Emerald, Trios Pod 
3). Geomagic Verify programmal az exportált STL-fájlokat a referenciamin-
ta szkennjére történő illesztést követően vizsgáljuk a szkenner leképzésének 
valódiságát.

Eredmények: 10-10 mérést átlagolva teljes fogív pontossága szkenneren-
ként a felsorolás szerint: 87.7, 26.2, 31.9, 139.1, 28.5, 145.9, 89.2 µm.

Következtetések: A szkennerek pontossága klinikailag elfogadható tar-
tományban mozog kvadráns szkennelése esetén, de teljes fogív szkennelése 
során jelentős eltérések mutatkoznak a pontosságban az egyes rendszereknél.
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63. FOGORVOSTAN HALLGATÓKAT ÉRŐ STRESSZHATÁSOK 
      FELTÉRKÉPEZÉSE KÉRDŐÍVVEL  

Veres Csilla1, Tarjányi Tamás2, Radnai Márta1

1Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar, 
Fogpótlástani Tanszék, Szeged
2Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar, Orálbiológiai
és Kísérletes Fogorvostudományi Tanszék, Szeged

Bevezetés: Korábbi felmérések alapján megállapítható, hogy a fog-
orvostanhallgatók kifejezett stressznek vannak kitéve tanulmányaik és 
egyetemi életük során. Célunk a Szegedi Tudományegyetem fogorvostan 
hallgatóit érő, kifejezett stresszt okozó tényezők és a hallgatók szubjektív 
véleményének feltérképezése volt.

Anyag és módszer: Vizsgálatunkban 137, 1-5. évfolyamos fogorvos-
tan hallgató által kitöltött, 34 kérdésből álló kérdőív statisztikai módsze-
rekkel történő elemzését végeztük el statisztikai elemző módszerekkel.

Eredmények: A statisztikai számítások azt mutatták, hogy a harmadik 
évfolyamba járó diákokat éri legnagyobb mértékben stressz. Ezt többek 
között a harmadik évfolyam többi évfolyamokkal összehasonlított gyen-
gébb tanulmányi átlaga, a hallgatók által szubjektíven bevallott rossz 
stressz kezelési módszerek vagy módszerek hiánya, illetve a követel-
ményrendszer hallgatók által történt szubjektív értékelése jelezte. Kér-
dőívünk eredményei hűen tükrözik az évfolyamok előrehaladtával egyre 
emelkedő gyakorlatszám eredményeként a gyakorlati órákon is tapasz-
talt, klinikumban megjelenő magabiztosság emelkedését, ugyanakkor 
megállapítható, hogy a hallgatók által bevallott stressz kezelési képesség 
1. évfolyamtól 5. évfolyamig  folyamatosan csökken (1. évfolyamosok 
84%-a, míg az 5. évfolyamosok már csak 25%-a állította önmagáról, 
hogy jól kezeli a stresszt). Hallgatóink válaszaiból következtethető, hogy 
a stressz csökkentésében leginkább a családtagok, barátok körében el-
töltött idő, valamint a sport és a természetben eltöltött idő szerepének 
tulajdonítanak legnagyobb pozitív, stresszcsökkentő hatást.

Konklúzió: Vizsgálatunk korlátja a viszonylag kis számú hallgató 
által kitöltött kérdőív, és a kérdőívben előforduló szubjektív, kifejtett 
válaszadás lehetőségét adó kérdésekre adott válaszok szubjektív kateg-
orizálásából adódó hibaforrások előfordulása. Ezen kérdésekre adott vá-
laszokból azonban következtethetünk az oktatási struktúrát és a követel-
ményrendszert érintő esetleges változtatások lehetőségére az egyetemi 
oktatás színvonalának emelése céljából.
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64. INTRAORÁLIS SZKENNEREK ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉRTÉKELÉSE
      WEBOLDAL

Vitai Viktória, Joós-Kovács Gellért, Vecsei Bálint, Hermann Péter, 
Borbély Judit
Semmelweis Egyetem, Fogpótlástani Klinika, Budapest

Bevezetés
A Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinika a Magyarországon elérhe-

tő intraorális szkennereket összehasonlító vizsgálatának adataiból weboldalt 
készít.

Célkitűzés
A webes felület célja az intraorális szkennerek bemutatása, összehasonlí-

tása, és ezáltal a fogorvosok segítése a számukra megfelelő szkenner válasz-
tásában.

Anyag, módszer
A weboldal az intraorális szkennerek összehasonlító értékelése című vizs-

gálat webes megjelenítésére szolgál. Az alábbi menüpontok szerint rendsze-
rezett az oldal: Kezdőlap, Intraorális szkennerek, Önnek megfelelő szkenner 
keresése, Fogtechnikai laboratóriumok, Vizsgálat, Média. A munkacsopor-
tunk által vizsgált szkennerek bemérésével nyert adatok folyamatosan fel-
töltésre kerülnek a honlapra. Az adatbázisban szűrőfunkciók segítségével 
kereshetők az egyes szkennerek tulajdonságuk alapján. Az interaktív keresés 
szempontjai a vizsgált paraméterek alapján kivitelezhető.

Eredmények
A vizsgált szkennerek rangsorolhatók, összehasonlíthatók a szűrőfunkci-

ók segítségével.

Következtetések
A weboldal hozzájárul Magyarországon a digitális technológia megisme-

réséhez, annak elterjedéséhez. 
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