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Kedves Kollégák! 
 
Örömömre szolgál, hogy köszönthetem Önö-
ket a Magyar Fogorvosok Egyesületének 
Fogpótlástani Társaságának idén immár ti-
zenkilencedik alkalommal megrendezésre 
kerülő kongresszusán és továbbképző tanfo-
lyamán, melynek címe: A XXI. század kihívá-
sai a fogpótlástanban. 
Kiemelkedő tudományos munkával és klini-
kai tapasztalatokkal rendelkező nemzetközi 
előadókat hívtunk meg, hogy beszámoljanak 
a fogpótlástan területének legutóbbi ered-
ményeiről. A magyarországi kollégáink be-
jelentett, rövid előadásokban adnak számot 
kutatásaikról. Bízunk benne, hogy a résztve-
vők elméleti és gyakorlati tudása gyarapodik 
a konferencia és a továbbképzés révén. 

A szakterület egyik legrangosabb rendezvé-
nyén, a modern anyagtani vonatkozásokon 
túl az implantológiai és az esztétikai szakte-
rületeket bemutató témák mellett fogászati 
anyagok, termékek vására várja az érdeklő-
dőket, melyhez a hévízi Europafi t Hotel biz-
tosít méltó környezetet. 
 
Remélem, hogy nem csak a tudományos elő-
adásokra, hanem a szabadidős programokra, 
a közös esti vacsorára, és a Magyarország 
legjelentősebb egészségturisztikai központja 
nyújtotta rekreációs lehetőségekre is szíve-
sen fognak visszaemlékezni a továbbkép-
zésünkön és a kongresszusunkon résztvevő 
kedves kollégáink.
 

Prof. Dr. Hegedűs Csaba
Magyar Fogorvosok Egyesületének 
Fogpótlástani Társaságának elnöke

Dear Colleagues,

I am pleased to greet you on the 19th Con-
gress and Continuing Education Program of 
the Hungarian Prosthodontic Association 
titled: Challenges of the 21st Century in the 
Prosthetic Dentistry.

International lecturers with outstand-
ing scientifi c work and clinical experience 
were invited to report on the latest results 
in the fi eld of prosthodontics. Our Hungar-
ian colleagues are giving short presenta-
tions about their research. We hope that the 
conference and the CEP lectures will con-
tribute to the participants’ theoretical and 
practical knowledge.

In one of the most prestigious events of den-
tistry in Hungary, the topics include latest 
information about dental materials, dental 
implantology and aesthetic dentistry. Ad-
ditionally a dental product trade fair is or-
ganized, with the comfortable and modern 
Europafi t Hotel in Hévíz as an appropriate 
venue.

I hope that after the conference our col-
leagues will remember not only the scien-
tifi c presentations, but also the leisure ac-
tivities, the gala dinner, and the recreation 
opportunities of the signifi cant tourist 
centre of Hungary.

Prof. Dr. Csaba Hegedűs 
Chair
Hungarian Prosthodontic    
Association
 
      
 

A XXI. század kihívásai a fogpótlástanban
2011. október 7-8.
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A XXI. század kihívásai a fogpótlástanban

A konferencia elnöke: 
Prof. Dr. Hegedűs Csaba

A szervező bizottság elnöke: 
Dr. Radnai Márta

Helyszín: 
Hévíz, Europafi t Hotel, Jókai utca 3.

Támogatók:
Straumann GmbH Magyarországi fi óktelepe 

Kiállítók:
Á-Dent Kft.

Dent East Kft.
Dentech Bt.

Front Dent Kft.

A konferencia nyelve: 
magyar, angol
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P R O G R A M

P É N T E K

Kötelező szintentartó tanfolyam 

12.00 – 18.00 Regisztráció

Továbbképző előadások
Üléselnök: Dr. Borbély Judit

13.00 –13.45 Korszerű fémmentes restaurációk: fogorvos oldalról. 
  Dr. Borbély Judit
13.45 – 14.30 Fogpótlások minimál invazív eljárással   
  Prof. Dr. Hermann Péter
14.30 – 15.15 Korszerű fémmentes restaurációk: fogtechnikus oldalról.   
  Hajdu Zoltán
15.15 – 16.00 Protetikai módszerek a süllyedt harapási magasság 
  emelésére  
  Dr. Radnai Márta

16.00 – 16.15 Kávészünet

Továbbképző előadások
Üléselnök: Dr. Radics Tünde

16.15. – 17.00 Csapos elhorgonyzású fogművek a klinikai gyakorlatban  
  Dr. Radics Tünde
17.00. – 17.45 Virtuális fogászat – a kézzelfogható jövő 
  Dr. Marada Gyula
17.45 – 18.30 Leggyakoribb hibáink a protetikai ellátás során
  Dr. Körtvélyesy Andor

18.30   Tesztvizsga, Dr. Borbély Judit

19.30   Vacsora
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S Z O M B A T

8.45 – 9.00 Ünnepélyes megnyitó 
  Prof. Dr. Hegedűs Csaba

9.00 –  9. 50 Tudományos előadások 
  Üléselnök: Prof. Dr. Hegedűs Csaba, Dr. Radnai Márta

1.  Dr. Jász Máté, Dr. Schmidt Péter, Prof. Dr. Hermann Péter 
 A digitális axiográfi a gyakorlati alkalmazásának lehetőségei
 Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Fogpótlásta-

ni Klinika

2.  Dr. Schmidt Péter, Dr. Jász Máté, Prof. Dr. Hermann Péter
 T-scan, digitális okklúzió analízis gyakorlati felhasználási 

lehetőségei 
 SE FOK, Fogpótlástani Klinika

3.  Vingender Szonja, Dr. Vaszilkó Mihály, Dr. Schmidt Péter
 Temporomandibuláris ízületi diszfunkciók 

intraartikuláris kezelése szteroiddal és hyaluronsavval
 SE FOK, Fogpótlástani Klinika

4.  Dr. Kőrösi Ferenc, Dr. Marada Gyula, Dr. Benke Bea
 TMD-s páciensek megoszlásának retrospektív vizsgálata
 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Fogászati és Száj-

sebészeti Klinika, Fogpótlástani Osztály

5.  Dr. Déri Tamás, Dr. Jász Máté
 Gnatológiai szemléletű rágófelszíni rehabilitáció. Esetbe-

mutatás I.
 SE FOK, Fogpótlástani Klinika

9.50 – 10.35 Integrating a periodontal approach to fi xed prosthodontics  
  for optimal outcomes
  Dr. Wendy Turner, London, UK
 
10.35 – 11.00 Kávészünet
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11.00 – 11.45 Tudományos előadások
  Üléselnök: Dr. Radnai Márta, Prof. Dr. Hegedűs Csaba

  Emerging Technologies: Improving Care for more Patients
  Dr. Wael Att, Freiburg, Germany

11.45 – 12.30 Minimally invasive prosthodontics by using fi bre-reinforced  
  composites
  Prof. Dr. Pekka Vallittu, Turku, Finland 
 
12.30 – 13.30 Ebédszünet

13.00 – 14.30  Tudományos előadások
  Üléselnök: Prof. Dr. Szabó Gyula, Dr. Marada Gyula

6.  Dr. Mikulás Krisztina, Dr. Kádár László, Dr. Kivovics Péter, 
Prof. Dr. Hermann Péter

 Extra- és intraoralis defektusok komplex protetikai reha-
bilitációjának lehetőségei, speciális. Esetbemutatások 

 SE FOK, Fogpótlástani Klinika

7.  Dr. Gótai Laura, Dr. Párkányi Kinga, Dr. Kivovics Péter
 Cystaszűkítés céljából alkalmazott teljes lemezes fogpót-

lás készítése (esetismertetés)
 SE FOK, Fogpótlástani Klinika

8.  Dr. Turzó Kinga, Dr. Stájer Anette, Dr. Ungvári Krisztina, Dr. 
Pelsőczi Kovács István, Prof. Dr. Rakonczay Zoltán, Prof. Dr. 
Fazekas András, Dr. Radnai Márta, Prof. Dr. Nagy Katalin

 Fluorid és dekontamináló anyagok hatása titán felszínre
 Szegedi Tudományegyetem, Fogorvostudományi Kar, Fogpót-

lástani és Orális Biológiai Tanszék

9.  Dr. Katona Bernadett (1), Dr. Biró Sándor (2), Prof. Dr. Hegedűs 
Csaba (1), Dr. Daróczi Lajos (3), Dr. Jenei Attila (4) 

 Szinterezéssel és Béta-trikalcium-foszfáttal módosított 
Ti-felszínek hatása az osteoblastokra.

 Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudományi Centrum, 
(1) Fogorvostudományi Kar, Fogpótlástani Tanszék, (2) 
Humángenetikai Intézet, (3) Szilárdtest Fizika Tanszék, (4) 
Fogorvosi Biokémiai Tanszék

2011. OKTÓBER 7-8.  ◆  PROGRAM
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10.  Dr Baráth Zoltán(1), Dr Szendi Róbert(1), Dr Radnai Márta(1), 
Prof. Dr. Nagy Katalin(2)

 Az UniGuide rendszer klinikai vizsgálata
 SZOTE FOK, (1)Fogpótlástani és Orális Biológiai Tanszék, (2)

Szájsebészeti Tanszék

11.  Dr. Szepesi Márta, Prof. Dr. Hegedűs Csaba 
 Fogászatban használt polimerekre adott allergiás reakciók 

vizsgálata 
 Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudományi Centrum, 

DE OEC FOK, Fogpótlástani Tanszék

12.  Dr. Hardani Samaryas, Dr. Radnai Márta
 The eff ect of removable partial dentures on the 

periodontal health of abutment and non-abutment teeth
 SZOTE FOK, Fogpótlástani és Orális Biológiai Tanszék

13.  Dr. Guoth Zalán, Dr. Alföldi Ágnes, Dr. Kivovics Péter
 Teljes lemezes fogpótlás készítésének lehetőségei 
 rendkívül kedvezőtlen klinikai anatómiai adottságú 
 páciens esetén (esetismertetés)
 SE FOK, Fogpótlástani Klinika

14.  Bakó József (1), Dr. Ujhelyi Zoltán (2), Dr. Kovácsné Bácskay Il-
dikó (2), Dr. Borbíró István (3), Dr. Biró Tamás (3), Dr. Borbély 
János (4), Prof. Dr. Hegedűs Csaba (1)

 In-situ alkalmazható fogászati hatóanyag leadó rendsze-
rek előállítása és jellemzése

 Debreceni Egyetem, OEC FOK Fogpótlástani Tanszék,(1) 
Gyógyszertechnológiai Tanszék,(2) Élettani Intézet,(3) Víz- 
és Környezetgazdálkodási Tanszék

14.30 – 14.45  Kávészünet

14.45 – 15.15 Szimpózium 
 Straumann megoldások az esztétikai fogászat területén
 Dr. Kádár László

15.15 – 16.45 Tudományos előadások
 Üléselnök: Prof. Dr. Hermann Péter, Dr. Kádár László 
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15. Dr. Jurák Zsuzsanna, Dr. Oszlánszky Judit, Dr. Kivovics Péter:
 Mozgásukban korlátozott páciensek fogászati gondozásá-

nak lehetőségei
 SE FOK, Fogpótlástani Klinika

16.  Dr. Kachelmann Sára, Dr. Joób F. Árpád (2), Prof. Dr. Hermann 
Péter

 Az anticoaguláns kezelésben részesülő páciensek protetikai 
ellátása

 SE FOK, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika

17.  Dr. Bukovinszki Katalin, Bakó József, Szalóki Melinda, 
 Prof. Dr. Hegedűs Csaba
 Modern kompozitok zsugorodási paramétereinek vizsgálata
 DE OEC FOK, Fogpótlástani Tanszék

18. Szalóki Melinda(1), Dr. Borbély János(2), Prof. Dr. Hegedűs 
Csaba(1)  

 Polimer nanorészecskék hatása fogászati kompozitok 
gyanta fázisának mechanikai tulajdonságára

 (1) DE OEC FOK, Fogpótlástani Tanszék,(2) Víz- és Környe-
zetgazdálkodási Tanszék

19.  Dr. Süle Titanilla, Dr. Herberger Máté, Dr. Benke Bea 
 Diagnosztikai és terápiás nehézségek a dentalis fl uorosis 

kapcsán
 PTE, Fogpótlástani Osztály

20.  Dunavári Erika Katalin, Kende Dóra, Benke Beáta,  Krajczár Károly
 Rost-megerősítésű gyökércsapok klinikai vizsgálata 
 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Fogászati és 
 Szájsebészeti Klinika

21.  Dr. L. Kókai Erzsébet, Dr. Kárpáti Krisztina, Dr. Radnai Márta 
 Hiányzó fogak pótlásának lehetőségei gyermekkorban
 SZOTE FOK, Fogpótlástani és Orális Biológiai Tanszék

22.  Schablik Georgina, Dr. Borbély Judit, Prof. Dr. Hermann Péter
 Különböző fogszín meghatározási módszerek összehasonlítása
 SE FOK, Fogpótlástani Klinika

2011. október 7-8.  ◆  Program
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23.  T. Báthory Edit, Prof. Dr. Hermann Péter, Dr. Borbély Judit
 Nők és férfi ak fogszínmeghatározó képessége közötti különb-

ség vizsgálata számítógépes oktatóprogram segítségével
 SE FOK, Fogpótlástani Klinika

24.  Dr. Párkányi Kinga, Dr. Gótai Laura, Dr. Kivovics P.:
 Speciális szempontok fi gyelembevétele bisphosphonate 

kezelésen átesett páciensek esetén (esetismertetés)
 SE FOK, Fogpótlástani Klinika

16.45 – 17.00 Kávészünet

17.00 – 18.00  Tudományos előadások
 Üléselnök: 

25.  Dr. Beck Anita (1), Prof. Dr. Varga Gábor(2), Prof. Dr. Fejérdy 
Pál(1), Prof. Dr. Hermann Péter(1), Dr. Fábián Tibor Károly(1) 

 A fény-hang stimuláció nyálszekréciós hatásai, és azok kli-
nikai relevanciája fogpótlás intoleranciás betegek initialis 
fogorvosi pszichoszomatikus terápiájában

 SE FOK Orálbiológiai Tanszék

26.  Szöveti transzglutamináz hatása a zománc fejlődésére, 
érésére

 Dr. Lampé István(1), Dr. Sarang Zsolt(2), Dr. Papp Tamás(3), 
Prof. Dr. Hegedűs Csaba(1), Prof. Dr. Szondy Zsuzsa(2), Dr. 
Felszeghy Szabolcs(3)

  (1) DE OEC FOK, Fogpótlástani Tanszék, (2) DE OEC, Bioké-
miai és Molekuláris Biológia Intézet, (3)DE OEC, Anatómia 
Szövet-Fejlődéstani Intézet

27.  Dr. Ábrám Emese (1), Dr. Oberna Ferenc (2), Prof. Dr. Hermann 
Péter (1), Dr. Végh András (3)

 Transzpalatinális tágítási lehetőségek kiterjedt foghiány
 SE FOK, Fogpótlástani Klinika, Dr. Oberna Ferenc Bács-Kis-

kun Megyei Önkormányzat Kórház, Kecskemét 
 Dr. Végh András Fővárosi Gyermekfogászati Központ a Heim 

Pál Gyermekkórház
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28.  Dr. Berze Ildikó (1), Dr. Jász Máté (1), Lukács Gabriella Anna 
(1), Prof. Dr. Varga Gábor (2)

 Szájvizek dentális eróziót gátló hatásának in vitro vizsgálata
 SE FOK Orálbiológiai Tanszék

29.  Dr. Linninger Mercedes (1), Dr. Kispélyi Barbara (1), 
 Prof. Dr. Nyárasdy Ida (2) 
 Gondolatok a fogfehérítésről
 SE FOK Konzerváló Fogászati Klinika

30.  Dr. Mensch Károly (1), Prof. Dr. Nagy Gábor (2)
 Orális precancerosisok és daganatok korszerű diagnosztikája
 SE FOK, Orális Diagnosztikai Részleg

31.   Dr. Nemes Katalin (1), Prof. Dr. Nagy Katalin (1), Prof. Dr. Her-
mann Péter (1)

 Dohányzás leszokás támogatásának lehetőségei-új tan-
tárgy a kurrikulumban

 (2) Szegedi Tudományegyetem

18.00 A Fogpótlástani Társaság Közgyűlése

2011. október 7-8.  ◆  Program
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In-situ alkalmazható fogászati 
hatóanyagleadó rendszerek előállítása 
és jellemzése
Bakó József  (1), Ujhelyi Zoltán (2), Kovácsné Bácskay Ildikó (2), Borbíró István (3), 
Biró Tamás (3), Borbély János (4),  Hegedűs Csaba (1*)
Debreceni Egyetem, Fogpótlástani tanszék,(1) Gyógyszertechnológiai Tanszék,(2) 
Élettani Intézet,(3) Víz- és Környezetgazdálkodási Tanszék,(4)

A biodegradábilis polimerek szövet kompatibilitása, permeábilitása, és nem toxikus 
jellege teszi alkalmas alapanyagokká a hatóanyagok leadására és szövettervezési 
feladatok megvalósítására. A fogászat esetében ezen tulajdonságok helyileg történő 
kiaknázásához kitűnő lehetőséget biztosít a fotopolimerizáció, mely csak még tervez-
hetőbbé teszi hatóanyagok megfelelő adagolását.
Céljaink megvalósítására poli-gamma-glutamin-savat (PGA) választottunk alap-
anyagul, melyet metakril-csoporttal történő módosítással reaktívvá tehetünk, amint 
azt az NMR felvételek bizonyítják is. Ez az így kialakított foto reaktív rendszer MTT 
és LDH tesztek tanúsága szerint nem toxikus, és a sejt morfológiai vizsgálatok bizo-
nyították, hogy a sejtek növekedését jelentősen nem befolyásolják. Az így kialakított 
hidrogél duzzadási sajátságaira jellemző, hogy 24 óra alatt ~ 300%-os szintet éri el, és 
5 ng/mm2 metronidazol leadására alkalmas. 
Ezek szerint, hogy a rendszer alkalmas helyi hatóanyag leadásra, ezzel növelve az al-
kalmazandó hatóanyag hatásosságát a minimálisan alkalmazandó dózis mellett is.
A kutatás „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés- innováció-ok-
tatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-
2010-0007” pályázat támogatásával valósult meg.

2 0 1 1 .  o k t ó b e r  7- 8 .   ◆   E l ő a d á s o k
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Nők és férfi ak fogszínmeghatározó képessé-
ge közötti különbség vizsgálata számítógépes 
oktatóprogram segítségével

T. Báthory Edit, Dr. Hermann Péter, Dr. Borbély Judit
Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinika

Célkitűzés:
A nem és a tapasztalat (fogszín meghatározásban jártasság) befolyásoló szerepének 
vizsgálata a fogak színének fogszínkulccsal végzett meghatározása során. 

Anyag és módszer:
A Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinikáján és további 8 ország, 14 egyete-
mén folytatott felmérésünkben összesen 614 normál színlátású önkéntes vett részt 
(305 nő és 309 férfi , foglalkozásukat tekintve 319 fogorvostan hallgató és 295 fog-
szakorvos).
Valamennyi résztvevő először egy előadást hallgatott meg színelméletről és a fog-
szín meghatározás lépéseiről. Az elméleti ismeretek elsajátítása után a fogszín 
meghatározás lépéseit először a Toothguide Trainer  számítógépes programmal 
(TT) gyakoroltattuk. Ezt követően a valódi kerámiafogakkal rendelkező elektrome-
chanikus szerkezetekkel a Toothguide Trainer Box-okkal (TTB) folytattuk a gya-
korlást és mértük a résztvevők fogszín meghatározási pontosságát.  
A tesztfeladat 15 mintafog, és az ezeknek megfelelő fogszínkulcs sikeres összepá-
rosítása volt. A 15 mintafog és választott fogszínkulcsok közötti színkülönbségeket 
(∑ΔE*ab) mértük. Az alacsonyabb színkülönbség érték pontosabb fogszín megha-
tározást jelzett.
Átlagot és szórást számítottunk, a statisztikai analízishez a Mann-Whitney U tesz-
tet alkalmaztuk (α=0.05).
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Eredmények:
A fogszín meghatározás pontosságának átlagértéke 40.7 (szórás= 20.5) volt a teljes 
vizsgált populációban. A fogszín meghatározás pontosság átlagértéke nőknél 38.0 
(SD= 19.9), a férfi ak esetén 43.5 (SD= 20.8) volt (p<0.001). A fogorvostan hallgatók 
41.2 (SD= 20.1) és a fogszakorvosok 39.2 (SD= 20.8) értékei között statisztikailag 
szignifi káns különbség nem volt. 

Következtetések:
Vizsgálatunk eredményei alapján a nők szignifi kánsan pontosabb eredményeket 
értek el a mintafogak színének meghatározása során, mint a férfi ak, ami arra enged 
következtetni, hogy a nem befolyásoló tényező a helyes fogszín kiválasztásánál. A 
tapasztalatnak nincs szignifi káns hatása a fogszín meghatározás pontosságára.
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A fény-hang s timuláció nyálszekréciós 
hatásai, és azok klinikai relevanciája 
fogpótlás intoleranciás betegek initialis 
fogorvosi pszichoszomatikus terápiájában
Beck Anita (1,2), Varga Gábor (2), Fejérdy Pál (1), Hermann Péter (1), Fábián Tibor 
Károly (1)
Semmelweis Egyetem Budapest, Fogpótlástani Klinika(1), Orálbiológiai Tanszék(2)

Bevezetés: a fény-hang stimuláció eredményes fogpótlás intoleranciás betegek 
pszichoszomatikus terápiájában. Jelentős nyálszekréciós és tudatállapot módo-
sító hatással bír, ami a klinikai hatékonyság fontos tényezője. Nem tudjuk, hogy 
specifi kus stimulációs mintázatok alkalmazásával ezen hatások célzott módon is 
kiválthatók-e. Anyag és módszer: 12 alanytól (6 ffi  , 6 nő, kor 23-27 év) kevert nyá-
lat gyűjtöttünk kontrollként, és négy különböző specifi kus stimulációs mintázat 
alkalmazása alatt illetve után. Mértük a szekretált nyál mennyiségét, összfehérje 
és amiláz tartalmát, valamint elemeztük a megélt szubjektív élményt. Eredmények: 
A stimuláció jelentősen befolyásolta a szektoros ráta, a fehérje output valamint az 
amiláz aktivitás és output értéket (Friedmann ANOVA p≤ 0,05). Stimulus mintá-
zat specifi kus hatást a szekretoros ráta, a fehérje output, az amiláz output érték 
valamint a tudatállapot módosulás mértéke esetében találtunk (Wilcoxon teszt p≤ 
0,05). Következtetés: Adataink arra utalnak, hogy bizonyos specifi kus stimulációs 
mintázatoknak lehet specifi kus nyálszekréciós és tudatállapot módosító hatása.
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Szájvizek dentális eróziót gátló hatásának 
in vitro vizsgálata
Berze Ildikó (1), Jász Máté (1), Varga Gábor (2)
(1) Semmelweis Egyetem, Fogpótlástani Klinika, Budapest; (2) Semmelweis Egye-
tem, Orálbiológiai Tanszék, Budapest

Bevezetés: 
Korunk egyre növekvő fogorvosi problémáját jelenti a savhatásra kialakuló fogkopás, 
a dentális erózió. Az elváltozás elleni védekezés fontos eleme a rizikópáciensek azo-
nosítása, és a hatékony, célzott prevenció.  Utóbbi része a táplálkozási- és szájhigiénés 
szokások feltérképezése és megváltoztatása. Kísérleteinkben a Magyarországon for-
galomban lévő kétféle erózió elleni szájvíz hatását vizsgáltuk. Az erózió kvantitatív 
vizsgálatára a fog keményszöveteiből kioldódott Ca2+-ot mértük.

Anyag és módszer: 
A vizsgálatot megelőző, ellenőrizhetetlen savhatás kiküszöbölésére sebészi feltá-
rásban eltávolított, impaktált bölcsességfogakat használtunk mintaként (n=52). 
A bölcsességfogak koronai részén, a legnagyobb domborulaton standard méretű 
vizsgálati felszínt preparáltunk. A többi felszínt lakkal fedtük. A két vizsgált száj-
víz a Pronamel® (Nátrium-fl uorid, 450 ppm fl uorid) és az Elmex Erozióvédelem® 
(Nátrium-fl uorid, ón-fl uorid, 500 ppm fl uorid) volt. Kontrollként egy fogszuvaso-
dás ellen javasolt szájvizet (Nátrium-fl uorofoszfát, 112 ppm fl uorid) illetve negatív 
kontrollként desztillált vizet használtunk. A preparált mintákat először 3 percre a 
vizsgálati illetve kontroll folyadékokba helyeztük. Ezt két perces desztillált vízben 
történő mosás követte, majd a mintákat 2 óráig 10 mMol-os (pH 2) sósav oldatban 
inkubáltuk. A 2 órás savhatás után újabb két perces mosást követően megismétel-
tük a fenti ciklust. Ezt tettük a 4., 6., 8., és 10. órában is, amit további két órás sósa-
vas inkubálás követett (tehát összesen 12 órás savhatás). Az inkubáló oldatokban a 
kioldódott Ca2+ mennyiségét Radelkis OP-274 pH-ionométerrel, OP-Ca2+ -0711-es 
típusú kalciumion-érzékeny elektród segítségével mértük.

2 0 1 1 .  o k t ó b e r  7- 8 .   ◆   E l ő a d á s o k
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Eredmények: 
A 12 óra alatt történt Ca2+ kioldódás a Pronamel® szájvíznél 1,13mM/l SD:0,65; 
az Elmex erózióvédelem® esetén 1,62mM/l SD:0,98; a fl uoridos szájvíz esetén 
2,57mM/l SD:1,91; a desztillált víznél 2,82mM/l SD:2,07 volt. Az elvégzett ANOVA 
vizsgálat során szignifi káns különbséget találtunk a desztillált víz és a Pronamel® 
szájvíz erózióval szembeni védő hatása között, in vitro (P<0,05).
Következtetés: Jelen in vitro vizsgálatban mindkét erózió elleni szájvíz csökken-
tette a kalcium kioldódást, de csak a Pronamel® szájvíz esetén volt ez a különbség 
szignifi káns.
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Modern kompozitok zsugorodási 
paramétereinek vizsgálata

Bukovinszki Katalin,(1) Bakó József, (2) Szalóki Melinda, (3) Hegedűs Csaba
DEOEC Fogorvostudományi Kar Fogpótlástani Tanszék

A kompozitok egyik igen fontos alkotóeleme a polimer mátrix, amely hasonlóan 
más polimerekhez a polimerizáció során zsugorodik, és kedvezőtlenül befolyásol-
hatja az elkészített tömések élettartamát, minőségét. Munkánk során három mai 
folyékony kompozit (Filtek Ultimate 3M ESPE, Charisma Opal Heraeus Kulzer, 
SDR DENSPLY) zsugorodási tulajdonságait (zsugorodási stressz, polimerizációs 
zsugorodás és konverzió mértéke) hasonlítottuk egy kísérletes töltetlen gyantáé-
hoz (gyanta). Mérési módszereink a következők voltak zsugorodás mérés analitikai 
mérlegen (PW 254 ADAM) sűrűség feltéttel történt, zsugorodási stresszt INSTRON 
5544 készülékkel mértünk, konverziót FT-IR Nicolet 6700 vizsgáltunk. A zsugo-
rodás értékek sorrendben: gyanta(8.245%), Charisma Opal Flow (3.88%),  Filtek 
Ultimate (3.37%), SDR (2.921%).Az átlag zsugorodási stressz értékek a következő 
képen alakultak: gyanta (0.79868 MPa), Filtek Ultimate (0.38292 MPa), Charisma 
Opal Flow (0.34609 MPa), SDR (0.25241 MPa). A konverzió mértéke a Filtek eseté-
ben (35%), a Charisma esetében (16%), az SDR- nél (32%), a gyantánál (38%) érté-
ket ért el. Valamennyi paraméter esetében a töltetlen gyanta értékei meghaladták a 
vizsgált kompozitok paramétereit, mely korelál a szakirodalmi  adatokkal. 
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Gnatológiai szemléletű rágófelszíni 
rehabilitáció. Esetbemutatás I.

Déri Tamás Zoltán,(1) Jász Máté,(1) 
Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinika

Napjainkban a komplex fogászati rehabilitáció elengedhetetlen velejárója a mo-
dern gnatológiai irányvonalak fi gyelembe vétele. 
Előadásomban egy alsó-felső kombinált fogpótlás készítésének menetét mutatom 
be, melynek során alkalmaztuk a Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinikáján 
fellelhető, a TMI ambulancián használt digitális arcívet és axiográfot, valamint 
intraoralis rajzolókészüléket az állcsontok térbeli viszonyának meghatározására. 
Ezzel elérhető, hogy a készülő fogművek az ízületi fejecsek számára leginkább meg-
felelő pozícióban (centrális reláció) stabilizálódjanak az új interkuszpidációs hely-
zetben, így kialakítva a tényleges centrális okklúziót.
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Cystaszűkítés céljából alkalmazott teljes 
lemezes fogpótlás készítése (esetismertetés)

Dr. Gótai L., Dr. Párkányi K. és Dr. Kivovics P.:
Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar,
Fogpótlástani Klinika, Budapest

A 20-25 milliméternél nagyobb átmérőjű cysták esetén abban az esetben, ha nin-
csen mód csontpótló anyag felhasználására, cysstomia műtét javasolt. Ennek cél-
ja az, hogy dekompresszióval elősegítsük a cystaüreg megkisebbedését. A cysta 
üregének a szájüregbe való beszájaztatása után gondoskodnunk kell arról, hogy a 
szájadéka a gyógyulási folyamat során ne záródjék.

Szerzők bemutatják, hogy teljes foghiányos páciens esetén milyen lehetőségei 
vannak a cystaszűkítő teljes lemezes fogpótlás elkészítésére és annak eredményes 
használatára. 
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Teljes lemezes fogpótlás készítésének 
lehetőségei rendkívül kedvezőtlen klinikai
 anatómiai adottságú páciens esetén 
(esetismertetés)

Dr. Guoth Zalán, Dr. Alföldi Ágnes, Dr. Kivovics Péter
Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinika, Budapest

Klinikai munkánk során nem csak a helyreállító protetika tevékenység kapcsán 
találkozunk rendkívül kedvezőtlen klinikai anatómiai adottságokkal. Az életkor 
előrehaladtával olyan általános és egyéni tényezők léphetnek fel, melyek megne-
hezítik a teljes lemezes fogpótlás megfelelő stabilitásának kialakítását. A szerzők a 
rendkívüli mértékben elvékonyodott nyálkahártya-csont alapzat eseteiben mutat-
ják be, milyen technikákkal lehet megfelelő stabilitást elérni kedvezőtlen klinikai 
anatómiai adottságokkal rendelkező pácienseknél.
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A digitális axiografi a gyakorlati alkalmazási 
lehetőségei

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

Az analóg axiográfi ás vizsgálat ugyan már egy évszázada a fogászati diagnosztikus 
eszköztár részét képezi, mégis a digitális axiográfi ás vizsgálatok megjelenése szá-
mos új információ megszerzését tette lehetővé.
A digitális axiográfi a három területen jelent újdonságot: az állkapocsízület normál 
mozgásainak elemzése, a kóros működések egyszerűbb, korábbi időpontban törté-
nő felismerése, valamint az egyedi mozgáspályák teljes leírása ami a technikus szá-
mára lehetővé teszi a fogpótlások tökéletes individualizálását. 
Előadásunkban a klinikánkon negyedik éve használt Arcus Digma típusú axiográff al 
szerzett tapasztalatainkat mutatjuk be fenti három témában.
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Mozgásukban korlátozott páciensek fogászati 
gondozásának lehetőségei

Jurák Zsuzsanna (1), Oszlánszky Judit (2), Kivovics Péter (3)
Semmelweis Egyetem,  Fogpótlástani Klinika, Budapest

A hátrányos helyzetű személyek jogainak érvényesítése és tiszteletben tartása 
rendkívül aktuális témának számít napjainkban. A mozgásukban korlátozott ál-
lampolgárok eltérő adottságai ugyanis kihatnak társadalmi helyzetükre, a közös-
ségi életben való részvételükre, sőt egyes esetekben meg is akadályozhatják őket 
jogaik gyakorlásában, valamint elemi emberi szükségleteik kielégítésében. A moz-
gásukban korlátozott személyek számára sok esetben nehezítetté válik a fog- és 
szájápolás optimális kivitelezése, továbbá a fogorvosi szolgáltatások igénybevéte-
le is. Az említett igazságtalan állapot megszüntetése érdekében, s ezen keresztül a 
mozgáskorlátozottságuk miatt hátrányos helyzetbe került személyek társadalmi 
integrációjának elősegítése érdekében, tartjuk lényegesnek sorra venni a mozgás-
korlátozottság és a fogászati ellátás és gondozás kapcsán felmerülő különböző prob-
lémaköröket.
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Az anticoaguláns kezelésben részesülő 
páciensek protetikai ellátása

Kachelmann Sára,(1) Joób F. Árpád,(2)  
Semmelweis Egyetem, Fogpótlástani Klinika,(1) Semmelweis Egyetem Arc- 
Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika Budapest (2)

Tartós alvadásgátló kezelés során is gyakran előfordul, hogy a protetikai ellátást 
megelőzően szájsebészeti beavatkozásokra van szükség. Dentoalveolaris sebészeti 
beavatkozások esetén ha a beteg INR értéke 2,0-3,0 közötti, nemzetközi ajánlások 
szerint nincs szükség a kumarin kihagyására. Vizsgálatunk célja egyrészt, hogy a 
nemzetközi irodalomban található irányelvek Magyarországon való bevezetésének 
lehetőségét feltérképezzük, másrészt, hogy a vérzés kockázatát a beavatkozás típu-
soknak, illetve kezelésnek megfelelően megbecsülhessük.
A műtét napján különböző alvadási paramétereket vizsgáltunk a betegeknél, és ezt 
követően vizsgáltuk ezeknek az esetleges klinikai komplikációkkal (szignifi káns 
vérzés, sebgyógyulási zavar, tromboemboliás szövődmények) való összefüggéseit.
Eddigi vizsgálataink megerősítették a bizonyítékokon alapuló, az irodalomban 
talált, javaslatokban szereplő feltételezéseket, hogy, a dentoalveolaris sebészeti 
beavatkozások nagy része a terápiás tartományú antikoaguláns kezelés mellett is 
elvégezhető.
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Szinterezéssel és Béta-trikalcium-
foszfáttal módosított Ti-felszínek hatása az 
osteoblastokra.

Katona Bernadett
DEOC FOK Fogpótlástani tanszék

A fogászati implantátum ill. műgyökér beültetése korunk egyik legigényesebb mód-
ja egyes foghiányok rehabilitációjának. Cél az, hogy a beteg részére a legoptimáli-
sabb fogpótlást készítsük, melyet a megfelelően, és lehetőség szerint gyorsan rög-
zülő implantátumok segíthetnek. Fontos, hogy implantátum és környezete között 
osszeointegrációs folyamatok során direkt csontos kapcsolat jöjjön létre. Az ilyen tí-
pusú biológiai fi xáció előfeltétele az implantátum megtámasztású, ill. elhorgonyzású 
fogpótlások kialakításának, mely nélkülözhetetlen a hosszútávú sikerhez. Munkánk 
során a béta-trikalcium-foszfáttal összeszinterezett Ti-granulátum lemezek hatását 
vizsgáltuk a csontképző sejtekre. Kísérletünk célja, hogy az új béta-trikalcium-foszfát 
tartalmú rendszert állítsunk elő és összehasonlító vizsgálatokkal meghatározzuk mi-
lyen százalékos koncentrációjú béta-trikalcium-foszfát a legkedvezőbb az emberi 
csontképzősejtek diff erenciációja és az extracelluláris mátrix képzés szempontjából, 
melyek kulcsfolyamatok az implantátum osszeointegrációjában. A különböző száza-
lékos arányban (0%, 5%, 25%) összekevert béta-trikalcium-foszfáttal szinterezett Ti-
granulátum lemezeken tenyésztett osteoblastokat (HEPM 1486, ATCC, Manassas, 
VA, USA) felhasználva kísérleteink során vizsgáltuk a sejtek kitapadását, morfológi-
áját konfokális mikroszkóppal (LSM 510, 40X/0.6 Na objektívvel), az osteogenetikus 
génexpressziót (osteocalcin) a csontképző sejtek örökítőanyagában a különböző fel-
színeken real-time reverz transzkripciós polimeráz láncreakció segítségével. Ered-
ményeink alapján valószínűsíthető, hogy a béta-trikalcium-foszfát jelenléte elősegíti 
a csontképzést az implantátum körül, de a koncentráció jelentős emelése e rendszer-
ben előnytelenül hat a sejtek kitapadására. További célunk, hogy mostani eredménye-
ink alapján megtaláljuk azt a megfelelő tömegszázalékos arányt amelynél a fi zikai tu-
lajdonságok, felületi morfológia, a béta-trikalcium-foszfát és a titán aránya optimális.
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Szöveti transzglutamináz hatása a zománc 
fejlődésére, érésére

Lampé István (1), Sarang Zsolt (2), Papp Tamás (3), Hegedűs Csaba (1), Szondy 
Zsuzsa (2), Felszeghy Szabolcs (3)
 DE OEC FOK, Fogpótlástani Tanszék, Debrecen (1), DE OEC, Biokémiai és Moleku-
láris Biológia Intézet, Debrecen (2), DE OEC, Anatómia Szövet-Fejlődéstani Intézet, 
Debrecen (3)

A szöveti transzglutamináz (TG2) a szervezetben általánosan előforduló szöveti en-
zim, mely szerepet játszik számos fi ziológiás és patológiás folyamatban. Szerepét a 
sejtet adhéziójában, a csontszövet fejlődésében már korábban kimutatták, azonban 
csak kevés adat található a fogfejlődésre és érésre gyakorolt hatásáról.
TG2 knock-out egerek esetében vizsgáltuk a fogfejlődés folyamatát, a felnőtt fog mor-
fológiáját, és mértük a fogzománc keménységét az alsó középső metsző fogakon. A 
fogfejlődés különböző stádiumában végzett hisztológia vizsgálatok nem tudtak kü-
lönbséget kimutatni a TG2 knock-out egerek és a normál kontrol csoport esetében. A 
felnőttkori morfológiai adatokat mikro-CT metszeteken végzett mérésekkel nyertük. 
Nem tudtunk különbséget kimutatni a két egércsoport fogainak morfológiai adatai-
ban. A zománcréteg keménységét az apikális, középső és incizális harmadban mér-
tük Buehler MicroMet Hardness Tester készülékkel.  Az eredmények azt mutatták, 
hogy bár a zománc végső keménysége az incizális harmadban azonos a két csoportnál, 
aTG2 knock-out egereknél a zománc érési folyamata hamarabb kezdődik.
Eredményeink azt sugallják, hogy a TG2-nek szerepe van a fogzománc érési folyama-
tában.
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Néhány gondolat a fogfehérítésről

Linninger M, Borbély J, Hermann P.
Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinikia

Az esztétikai fogászatban manapság a „Hollywood-smile” szinte mint terminus 
technicus jelenik meg. Amerikában a  fogorvoshoz forduló páciensek jelentős szá-
zaléka csupán esztétikai problémával, és nem funkciózavarral jelentkezik.
Ezen páciensek orvosolására született meg az Egyesült Államokban a „Cosmetic 
dental industry” fogalma, mely nevében is hordozza a gyógyítástól való eltérést, és 
szolgáltatás-szerű gazdasági ágazatot feltételez.
A fogfehérítést, orthodonciát és a fogpótlástan héj- és koronakészítés részét magá-
ba foglaló terület képviselői többségében az amerikai elit ellátására szakosodtak, és 
annak a véleménynek adnak hangot, hogy a fogpótlások viselési ideje nem azok el-
használódásától, hanem a környező fogak visszaszíneződésétől függ.
Előadásunk gondolatébresztő kíván lenni a hazai szakorvosok körében annak te-
kintetében, hogy etika, esztétika és megélhetés hogyan férnek meg egymással az 
arany középúton.
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Orális precancerosisok és daganatok korszerű
diagnosztikája

Mensch Károly (1), Nagy Gábor(2)
Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Orális Diagnosztika Részleg(1,2), 
Fogpótlástani Klinika (1), Budapest

Bevezetés.  
Napjainkban a fej nyaki daganatok incidenciája rohamosan emelkedik. Sajnálatos 
módon Magyarország első helyen áll ezen betegség gyakoriságát tekintve. Az oralis 
precancerosisok és daganatok karai diagnosztikájával azonban jelentősen csök-
kenthetjük a fej-nyaki malignus folyamatok számát.

Anyag Módszer. 
A mindennapos fogorvosi gyakorlatban elvégzendő konvencionális orális vizsgálat 
során (továbbiakban COE) csak makroszkóposan manifeszt elváltozások kiszűré-
sére van lehetőség, azonban a világ több részén használatosak olyan – hazánkban 
nem elterjedt – módszerek, melyek a szemmel nem látható kóros elváltozások diag-
nosztizálását teszik lehetővé. Előadásunkban ezen eljárások kerülnek áttekintésre, 
kiemelve egy módszert (VELscope), mely Egyetemünk Orális Diagnosztika Részle-
gén az országban egyedülállóan elérhető.

Eredmények: 
Vizsgálataink során a konvencionális szájvizsgálat során észlelt elváltozásokon túl-
menően VELscoppal több  hyperkeratotikus elváltozást észleltünk, a szabad szem-
mel észlelt elváltozások közül több esetben dysplasiás képet kaptunk.
Konklúzió: Saját vizsgálataink alapján (a nemzetközi irodalommal megegyezően) is 
elmondható, hogy a COE-t kiegészítő korszerű stomatoonkologiai vizsgálómódsze-
rek nagy mértékben hozzájárulnak a korai diagnózishoz, ezzel a fej-nyaki területet 
érintő malignus folyamatok visszaszorításához. 
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Extra- és intraoralis defektusok komplex 
protetikai rehabilitációjának lehetőségei
Speciális esetbemutatások

Mikulás Krisztina, Kádár László, Kivovics Péter, Hermann Péter
Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Fogpótlástani Klinika, Budapest

A szájüregi rosszindulatú daganatok száma nagymértékben megnőtt az elmúlt 
években.  A korai felismerés, a rendszeres kontroll és a premalignus laesiok elválto-
zásának monitorozása nagyon fontos szerepet játszanak a megelőzésben.
A szájüregi tumorok sebészi resectiója mandibula deviációt és maxilla defektuso-
kat eredményez, amelyek komoly funkcionális zavarokat okoznak a nyelésben, a 
beszédben, a rágásban a páciens életminőségét nagymértékben csökkentve. 
A funkcionális és esztétikai szempontoknak megfelelő fogpótlás tervezése és el-
készítése a daganatos és az ajak- és szájpadhasadékos betegek számára nagy ki-
hívást jelent a fogorvosnak. A szerzők esetbemutatásaik során a daganatos ill. az 
ajak- és szájpadhasadékos páciensek extra- ill. intraoralis defektusainak komplex 
protetikai ellátását és ezek hosszú távú gondozásának tapasztalatait mutatják be. A 
rehabilitáció kulcsa ezeknél a pácienseknél a folyadék ill. táplálék orrjáratba törté-
nő beáramlásának megakadályozása, a beszéd, a nyelés, a rágóképesség, továbbá az 
esztétikai megjelenés ill. a páciens életminőségének javítása.
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Dohányzásról leszoktatás elősegítése: 
Új tantárgy a curiculumban

Nemes Katalin (1), Nagy Katalin (2), Hermann Péter (1) 
Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Fogpótlástani Klinika,(1), 
Szentgyörgyi Albert Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi Kar,(2) Szeged

A 2011/12-es tanévben új tantárgy került bevezetésre klinikánkon. A tantárgy cél-
ja olyan képzés biztosítása a fogorvostanhallgatók számára, mellyel szert tesznek 
azokra a képességekre és ismeretekre, amelyekkel a leszoktatásban aktív segítsé-
get és támogatást tudnak adni pácienseiknek. Nem titkolt szándékunk az esetlege-
sen dohányzó hallgatók leszoktatása sem. Előadásunkban az elméleti és gyakorlati 
módszerek lehetőségét és alkalmazását illetve a tantárgy felépítését szeretnénk be-
mutatni.
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Speciális szempontok fi gyelembevétele 
bisphosphonate kezelésen átesett páciensek 
esetén (esetismertetés)

Párkányi Kinga (1), Gótai Laura (2), Kivovics Péter (3)
Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Fogpótlástani Klinika, Budapest

A biszfoszfonát kezelésnek számos indikációja ismeretes. Az indikációk közé tarto-
zik többek között a különböző típusú rosszindulatú daganatok adjuváns terápiája, 
valamint az idős korban fellépő osteoporosis kezelése is. A Magyar Arc-,Állcsont-és 
Szájsebészeti Társaság állásfoglalásában pontosan meghatározza a biszfoszfonát 
kezelésen átesett páciensek fogsebészeti indikációit és kontraindikációit. Azt az 
ajánlást azonban, amit a protetikai ellátás területén javasolnak, nem tartjuk meg-
felelőnek. 
Szerzők bemutatják azokat a megoldási lehetőségeket, melyeket biszfoszfonát ke-
zelés után teljes lemezes fogpótlás készítésénél javasolnak. 
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Különböző fogszín meghatározási módszerek 
összehasonlítása
Schablik Georgina (1), Borbély Judit (2), Hermann Péter (3)
Semmelweis Egyetem, Fogpótlástani Klinika, Budapest

Bevezetés  
A fogszínt helyesen meghatározni, az információt hatékonyan a fogtechnikushoz 
juttatni a sikeres fogpótlás egyik alapvető feltétele. A szubjektív vizuális fogszín 
meghatározás a digitális technika kínálta objektív mérési lehetőségekkel kiegészít-
ve megbízható fogszín választást tesz lehetővé.

Anyag és módszer  
A Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinikáján a hagyományos 16 színből álló 
Vitapan Classical fogszín kulccsal, a Vitapan 3D Master fogszín kulccsal történő 
vizuális fogszín meghatározás és a Vita Easyshade Compact spektrofotometrián 
alapuló digitális fogszín meghatározó eszköz által mért fogszín értékeket hasonlí-
tottuk össze. A vizsgálatban 25 klinikai orvos, és 25 fogorvostan hallgató vett részt, 
normál színlátásukat Ishihara teszttel ellenőriztük. A fogszín meghatározás mód-
szerét a hallgatókkal a Toothguide Training Box (TTB) eszközökkel gyakoroltattuk. 
A résztvevők egyazon paciens 21-es fogának színét határozták meg szín összeha-
sonlításos és színméréses módszer segítségével. A méréseket a fogfelszín 3 pontján 
végeztük.

Eredmények  
Az oktatók 56,67%-ban A2-es fogszínt „tippeltek” (B2-16,67%). 
A hagyományos fogszín kulccsal választott színek oktatók esetében: A2-44%, B2-
16%. Hallgatóknál TTB-al történő gyakorlás előtt: C1-36%, B2-20%, a gyakorlás 
után: B2-40%, C1-24% volt.
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A Vita 3D Master fogszínkulccsal az oktatók: 2-es világosság(V)-66%, 1,5-ös 
telítettség(T)-33,3% és M-es színezet(Sz)-44% választottak.  A hallgatók TTB gya-
korlás előtt: V3-52%, T2-40%, M Sz-56%, majd TTB gyakorlás után: V2-84%, T2-
52%, M Sz-60% értékeket választották. 
Easyshade-del klasszikus színkulcs értékeivel kifejezve az oktatók B2-92%, a hall-
gatók B2-96%; 3D Master értékekben az oktatók V2,5-64%, T2-57,14%, L Sz-71,42% 
míg a hallgatók V2,5-44%, T2-54%, L Sz-96% eredményeket mértek.

Következtetések 
A gyakorlati tapasztalatok befolyásolják a színválasztást. A fogszín meghatározó 
képesség gyakorlással fejleszthető, a hallgatók fogszín választási eredményei a TTB 
használatát követően javulást mutattak. A digitális eszközökkel jobban reprodukál-
ható eredményeket kaptunk.
A legjobb eredmény elérése érdekében mindkét módszer (vizuális és digitális) 
együttes alkalmazása a célravezető.
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T-scan, digitális okklúzió analízis gyakorlati 
felhasználási lehetőségei

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

A temporomandibuláris ízület megbetegedései napjaink egyik legnagyobb kihívást 
jelentő fogorvosi feladatai. Nemcsak a diagnózis, de a helyes terápia megválasztá-
sában is komoly segítséget jelenthet néhány újabb digitális készülék. Az okklúziós 
viszonyok, az egyes fogak érintkezéseinek helyes beállítása mindig is komoly fel-
készültséget és szakmai tapasztalatot kívánó feladatok voltak. A mai modern fog-
pótlások, nem rigid, kopásálló kerámia felületek szintén kiemelt gondosságot kö-
vetelnek maguknak. Ezt segíti elő egy korszerű, a fogak okklúziós érintkezéseinek 
analízisét elvégző digitális készülék, a T-scan. segítségével a fogakat érő erőhatáso-
kat analizálhatjuk, azok térbeli és időbeli változásait is nyomon követhetjük, ezáltal 
elérhetők olyan fi nom beállítások is, melyeket a hagyományos artikulációs fóliákkal 
lehetetlen létrehozni.



36

A XXI. század kihívásai a fogpótlástanban

Polimer nanorészecskék hatása fogászati 
kompozitok gyanta fázisának mechanikai 
tulajdonságára

Szalóki Melinda (1), Borbély János (2), Hegedűs Csaba (1)
Debreceni Egyetem, Fogpótlástani tanszék (1), Víz- és Környezetgazdálkodási Tan-
szék (2)

A fogászati kompozitok legjelentősebb problémája a polimerizációs zsugorodás és 
a zsugorodási feszültség. Jelen tanulmányban az előre polimerizált szerves nano 
méretű töltőanyagok hatásának vizsgálatát tűzte ki céljául. A Bis-GMA (bisfenol-
A-diglicidilmetakrilát) alapú fogászati gyanták szerves töltőanyaggal módosított 
keverékének mechanikai tulajdonságait (nyomószilárdság, hajlítószilárdság, zsu-
gorodás, viszkozitás) vizsgáltuk és statisztikailag hasonlítottuk össze a töltetlen 
gyantával. A polimerizációs zsugorodás meghatározása sűrűség mérés alapján 
történt. A viszkozitást AR 550 reométeren, hajlító szilárdságot Instron 5544, míg 
a nyomószilárdságot Instron 4302 mechanikai vizsgáló berendezésen vizsgáltuk. A 
zsugorodás 62 %-kal csökkent nanorészecskék alkalmazásával. A nyomó- és hajlító 
szilárdsági adatok alapján megállapítható, hogy a módosított gyanták szívósabbak, 
mint az alapgyanta.   Az elvégzett vizsgálatok alapján megállapítható, hogy az elő 
polimerizátumok alkalmazása kedvezően hat a fogászati gyanták mechanikai para-
métereire. 
A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés- innováció-oktatás fej-
lesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-
0007.



37

2 0 1 1 .  o k t ó b e r  7- 8 .   ◆   E l ő a d á s o k

Fogászatban használt polimerekre adott 
allergiás reakciók vizsgálata

Szepesi Márta, Hegedűs Csaba
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Fogorvostudományi 
Kar, Fogpótlástani tanszék

A fogászati kezelések során a betegek potenciális allergének egész sorozatának 
vannak kitéve. A fogászatban használatos anyagokra adott allergiás reakciók gya-
korisága az anyagok számának növekedésével párhuzamosan nő. Az allergológiai 
szakvizsgálat alapját képező tünetek lehetnek szubjektívek és objektívek, valamint 
generalizáltak és lokálisak. Klinikánk allergológiai szakrendelésén epicutan bőr-
teszt segítségével igazoljuk allergiás reakció jelenlétét. Átfogó, 10 éves felmérésünk, 
632 pozitív allergiás reakcióval rendelkező beteg közül, 314 fogászatban használt 
polimerekre érzékeny beteg adatainak statisztikus feldolgozásával történt. Ered-
ményeink alapján elmondhatjuk, hogy a fogászatban alkalmazott polimerekre adott 
allergiás reakciók döntően a nők körében fordulnak elő, leginkább a 21-50 éves kor-
osztályban. A fogászatban alkalmazott polimerek jellemzően gyenge, egy keresztes 
bőrreakciót adnak, s előfordul, hogy ez 72. vagy 96. órára negatívvá válik, ami felveti 
az irritáció lehetőségét. Vizsgálataink alapján elmondhatjuk, hogy a fogászatban 
használt polimerek közül a leggyakrabban előforduló antigén a metil- metakrilát, 
ezt követi a hidrokinon és a formaldehid.
A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés- innováció-oktatás fej-
lesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-
0007
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Temporomandibularis ízületi diszfunkcók  
intraarticularis kezelése szteroiddal illetve 
hyaluronsavval
Vingender Szonja, Vaszilkó Mihály (1), Schmidt Péter (2)
Semmelweis Egyetem Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika (1) 
Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinika (2)

Bevezetés: A TMI-diszfunkció olyan heterogén elváltozások csoportját foglalja magába, 
amelyek mind a krónikus arcfájdalomért, mind a rágó-és beszédfunkció csökkenéséért 
felelősek lehetnek. A kórkép az egyéb, inkább időskorban gyakori ízületi elváltozásokkal 
ellentétben a kamaszokat és a fi atal felnőtteteket is egyaránt érintheti. A fájdalom eff ek-
tív csökkentése és a diszfunkció helyreállítása mindmáig komplex feladatnak bizonyul, 
egyrészt a kórkép növekvő prevalenciája, másrészt annak multidiszciplinaritása miatt. 
A kutatás célja volt megvizsgálni azt a kérdést, hogy a TMI-diszfunkció kezelésében a 
hyaluronsavval történő beavatkozás, vagy az azonos módon intraarticularis injekció for-
májában, ízületbe juttatott szteroid biztosít-e jobb terápiás hatást. 
Anyag és módszer:  A Semmelweis Egyetem Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Kliniká-
ján kérdőív és személyes interjú segítségével vizsgáltuk a TMI-diszfunkció diagnó-
zissal kezelt betegeket. Rögzítettük a betegek adatait, a beavatkozás előtt meglévő pa-
naszokat és a kezelést követő szubjektív megítélésüket 2 hónapos utánkövetéssel. A 
páciensek átlagéletkora 35 év. A vizsgálatban 5 szteroiddal (5 nő), és 4 hyaluronsavval (3 
nő, 1 férfi ) kezelt páciens vett részt. A hyaluronsavval kezelt 4 páciens közül 3 nő korábban 
intraarticularis szteroid injekciót kapott az állkapocsízületébe. Összesen szteroidot 7 ízü-
letbe, hyaluronsavat pedig 5 ízületbe injektáltunk. Szteroidkezelés alkalmával 2ml fi zioló-
giás sóoldattal lavaget és 1ml Diprophos injekciót alkalmaztunk, hyaluronsavat (Hynoval) 
pedig ízületenként 1ml oldat formájában, háromszor injektáltunk, hét napos időközökkel.
Eredmények:  Az eredményeket három skálán értékeltük, melyekben összevetet-
tük a két módszer eredményességét és recidiva arányát. Rövid utánkövetésünk 
során a hyaluronsav tartósabb hatását és a tünetek szteroidkezelés utáni lényeges 
recidiváját tapasztaltuk.  
Következtetés: Mind a hyaluronsavas, mind a kortikoszteroidos intraarticularis injekci-
óval történő kezelés hatásos módszer a TMI-diszfunkció tüneteinek enyhítésére. Ered-
ményeink tükrében azonban elmondható, hogy a hyaluronsav alkalmasabbnak bizonyul 
az ízületi diszfunkció gyógyítására és igen megbízható terápiás eredményt nyújt.
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EGYSZERÛEN JOBB
STRAUMANN® SLActive

Straumann® SLActive    a felszíntechnológia következô korszaka – 
 Nagyobb biztonság és gyorsabb osszeointegráció minden indikációban    Rövidebb gyógyulási idô, 6-8 hét helyett  

akár 3-4 hét  A kezelések jobb előreláthatósága a klinikai protokolokban

 

Based on the following studies: preclinical: Buser et al. (2004), 
Schwarz et al. (2006/2007) clinical: Zöllner et al. (2007), 
Oates et al. (2007) internal data on file
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Straumann® SLActive

További információ:
Straumann GmbH Magyarországi Fióktelepe

Tel.: +36 1 787 10 95
info.hu@straumann.com

www.straumann.hu


