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KÖszÖntŐ

Kedves Kolléganők/Kollégák!

Örömmel köszöntök minden kedves résztvevőt 
a Magyar Arc, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság 
nemzeti kongresszusán a Balaton-felvidék egyik  
kiemelkedő népszerűségnek örvendő helyszínén, 
Tapolcán, a Hunguest Hotel Pelionban.

A széles tudományos repertoár biztosítása érdeké-
ben a szakma valamennyi területéről hallhatunk elő-
adásokat, kiegészítéseként pedig a kiállító cégek  
részéről work-shopot és előadást szervezünk. 
Hagyományainknak megfelelően a fiatal 35 év alatti  
kollégák előadásait értékeljük, és a Béres József 
Alapítványból a legjobb előadást díjazzuk.

A kongresszusi résztvevők egy 4 csillagos wellness 
hotelben és ennek csodás természeti környezetében 
pihenhetik ki a szakmai programok fáradalmait. 
A Kongresszus gála vacsoráját pedig a Hotel Kapitány  
reneszánsz étterme biztosítja számunkra Sümegen.

Minden kedves résztvevő számára hasznos ismeret- 
szerzést, valamint kellemesen eltöltött napokat 
kívánok!

Dr. Somlai Károly 
a kongresszus elnöke
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ÁltAlÁnos inForMÁciÓK

KoNgreSSzuS HelYSzÍNe
HuNgueST HoTel PelIoN 
8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

A KoNgreSSzuS IdeJe
2014. október 2-4. (csütörtök-szombat)

HelYSzÍNI regISzTrÁcIó

2014. október 2. – csütörtök 10:30 – 17:00

2014. október 3. – péntek 08:00 – 16:00

2014. október 4. – szombat 08:45 – 12:30

SzAKMAI KIÁllÍTÁS

2014. október 2. – csütörtök 14:00 – 16:00

2014. október 3. – péntek 09:00 – 16:00

2014. október 4. – szombat 09:30 – 13:00

réSzVéTelI dÍJAK

MAÁSZT tagok 30.000 ft

Nem tagok, külföldiek 38.000 ft

35 év alatti orvosok 20.000 ft

Rezidensek, nyugdíjasok 20.000 ft

Egyetemi hallgatók 0 ft

Napijegy csütörtökre 15.000 ft

Napijegy péntekre 15.000 ft

Napijegy szombatra 15.000 ft

Kísérők 20.000 ft
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réSzVéTelI dÍJAK TArTAlMA Résztvevőknek Kisérőknek

Előadásokon való részvétel 

Belépés a kiállítói területre  

Nyomtatott anyagok (kitűző, részvételi igazolás) 

Absztraktok 

Kávészünetekben való fogyasztás  

Nyitófogadás csütörtökön *  

Kísérői program 

* Egyetemi hallgatók ingyenes részvételi díja a Nyitófogadást nem tartalmazza

AKKredITÁcIó
A kongresszus orvosi (Oftex) akkreditációja illetve a szakdolgozói (ETI) akkreditáció 
folyamatban van. Amint rendelkezünk a megfelelő információval, közzétesszük  
a weboldalon. Minden regisztrált vendég részvételi igazolást kap a helyszínen.
A kreditpontok igényléséhez kérjük, hogy a regisztrációs pultnál található jelenlé-
ti ívet szíveskedjen kitölteni. (Ehhez szükséges az országos nyilvántartási szám is!)

elŐAdÁSoK leAdÁSA
Az előadásokat kérjük legkésőbb az adott szekció előtt 1 órával leadni a technikus 

kollégáknak.
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tÁrsAsÁgi ProgrAM

A KoNgreSSzuS HIVATAloS MegNYITóJA
2014. október 2. csütörtök | 17:30 – 19:30 | Fórum terem

A megnyitó során elhangzik Szókratész védőbeszéde Haumann Péter előadásában.

NYITófogAdÁS
2014. október 2. csütörtök | 19:30 – 21:00 | Fórum terem

A megnyitót követően állófogadásra hívjuk kedves résztvevőinket a megnyitó 
ünnepség helyszínén.
A programon való részvételt a résztvevői és kísérői díj tartalmazza.

bANKeTT VAcSorA
2014. október 3. péntek | 18:00 – 21:30

A Kongresszus Szervezőbizottsága szeretettel vár minden kedves kongresszusi 
résztvevőt a Sümegi Hotel Kapitányban tartandó bankett vacsorára.

A vacsora előtt középkort megidéző lovasjátékokat tekintünk meg, az este meg-
koronázásaként pedig a hangulatos Lovagteremben fogyaszthatják el vendégeink 
az ízekben gazdag, jellegzetes zamatú középkori lakomát.

A bankett vacsora ára: 8.000 Ft / fő

Az este programja:

16:45 – 17:00 Gyülekező a kongresszus helyszínén, a szálloda Recepciójánál

17:00 – 18:00 Busztranszfer Sümegre

18:00 – 19:00 Lovagi torna

19:00 – 21:30 Középkori vacsora

21:30 – 22:00 Busztranszfer Tapolcára, a kongresszus helyszínére



8

2014. oKTóber 2-4. | TAPolcA,  HuNgueST HoTel PelIoN

A MAgyAr Arc-,  Állcsont- és szÁjsebészeti 
tÁrsAsÁg XViii. neMzeti KongresszusA

KísérŐi ProgrAM

2014. október 3. péntek | 10:30 – 12:30
 
Szeretettel várjuk kísérői programunkra, mely során ellátogatunk a Tapolcai-
tavasbarlangba. E Közép-Európában egyedülálló látványosság a város szívében 
található, amelyet 1903-ban kútásás során fedeztek fel, majd 10 évvel később  
a látogatók előtt is megnyitottak.

Látogatásunk során kísérővel történő kb. 20 perces szakszerű vezetésen veszünk 
részt, melyet kb. 10 perces barlangcsónakázás kísér. (Csónakázáshoz külön kísérőt 
nem tudunk biztosítani!) A barlangban a levegő páradús, hőmérséklete kb. 20 °C.
Programunk befejezéseképp egy közeli cukrászdában mindenki vendégünk egy 
finom süteményre egy frissítő üdítő / kávé kíséretében.
 
Találkozó: 10:30-kor a szálloda recepciójánál.
 
A kísérői díj tartalmazza a kísérői programot!
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ProgrAMÁtteKintŐ
2014. oKTóber 2. | cSüTörTöK
10:30 – 17:00 Helyszíni regisztráció

AgórA TereM HerIoN TereM fóruM TereM
11:30 – 13:30 Vezetőségi Ülés

14:00 – 15:00
Implantológia - Fejlődési 
rendellenességek sebészete 1.

15:00 – 15:30 Kávészünet

15:30 – 16:20
Implantológia – Fejlődési 
rendellenességek sebészete 2.

16:20 – 17:20 Közgyűlés

17:30 – 19:30
Ünnepélyes 
Megnyitó

19:30 – 21:00 Nyitófogadás

2014. oKTóber 3. | PéNTeK
08:00 – 16:00 Helyszíni regisztráció

AgórA TereM SYMPoSIuM TereM
08:45 – 10:00 Onkológia – Traumatológia 1.
10:00 – 10:30 Kávészünet
10:30 – 11:45 Onkológia – Traumatológia 2.
11:45 – 12:45 Ebédszünet
12:45 – 14:00 Vegyes témák 1.
14:00 – 14:30 Kávészünet

14:30 – 15:00
Smart Dental 
Solutions Workshop

15:00 – 16:00 Vegyes témák 2.
16:45 – 22:00 Bankett vacsora

2014. oKTóber 4. | SzoMbAT
08:45 – 12:30 Helyszíni regisztráció
09:30 – 10:35 Dento-alveolaris sebészet 1.
10:35 – 10:40 Technikai szünet
10:40 – 11:10 Straumann GmbH előadások
11:10 – 11:40 Kávészünet
11:40 – 12:45 Dento-alveolaris sebészet 2.
12:45 – 13:00 Béres Károly-díj átadása
13:00 – 13:20 A kongresszus zárása
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tuDoMÁnyos ProgrAM

2014. oKtÓber 2. | Csütörtök

10:30 – 17:00 Helyszíni regisztráció

AgÓrA tereM ProgrAMjA

14:00 – 15:00 IMPlANTológIA - feJlŐdéSI    
   reNdelleNeSSégeK SebéSzeTe 1. 

 Üléselnökök: BaRaBás JózseF, Divinyi Tamás, HuszáK anDRás

A-0003 SzIlIKÁT TArTAlMú KAlcIuM foSzfÁT KerÁMIA 
AlKAlMAzÁSA A cSoNTPóTlÁSbAN, IMPlANTológIÁbAN
gáspár lajos
Gáspár Medical Center Ecto Derma Polyklinika
8 perc

A-0006 froNTrégIó KeMéNYSzöVeTI defeKTuSAINAK PóTlÁSA 
INTrAorAlIS doNorHelYeKrŐl (eSeTbeMuTATÁS)
Hevér Helén, Barabás József Béla
Semmelweis Egyetem, Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika 
8 perc

A-0009 KülöNbözŐ felüleTKezelT deNTÁlIS IMPlANTÁTuMoK 
KözéP- éS HoSSzúTÁVú TúléléSI éS SIKereSSégI 
eredMéNYeINeK öSSzeHASoNlÍTÁSA
Sulyok lili, Joób-Fancsaly Árpád
Semmelweis Egyetem, Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika 
8 perc

A-0035 KülöNbSégeK A codIAgNoSTIX IMPlANTÁcIóS 
TerVezŐProgrAM 8.5 éS 9.0 VerzIóI KözöTT 
Kálmán fanni Sára, Szűcs Attila
Semmelweis Egyetem, Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika 
8 perc

2014. október 2. | csütörtök
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A-0036 úJ eSzKözöK A SINuS lIfTINg SIKereSSégéNeK NöVeléSére
Horváth Anna1, Tóth Bernard2

1 Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Fogorvostudományi Kar, Arc- Állcsont és 
Szájsebészeti Tanszék, Debrecen; 
2 Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Fül-Orr-Gége és Szájsebészeti Osztály
8 perc 

A-0004 feJlŐdéSI reNdelleNeSSégeK TörTéNelMI ASPeKTuSAI
Nemes István, Tolvaj Balázs, Séra Brigitta
Vas Megyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Arc-, Állcsont-, és Szájsebészeti Osztály, Pathológiai 
Osztály
8 perc 

 dISzKuSSzIó

15:00 – 15:30  Kávészünet

15:30 – 16:20 IMPlANTológIA - feJlŐdéSI    
   reNdelleNeSSégeK SebéSzeTe 2. 
   Üléselnökök: nagy KaTalin, Bögi imRe, szűcs aTTila

A-0029 HAgYoMÁNYoS éS IrÁNYÍToTT IMPlANTÁcIóS elJÁrÁSSAl 
beHelYezeTT deNTÁlIS IMPlANTÁTuMoK STAbIlITÁSÁNAK 
öSSzeHASoNlÍTÁSA rezoNANcIA freKVeNcIA ANAlÍzIS 
SegÍTSégéVel
Vágvölgyi éva, Piffkó József
Szegedi Tudományegyetem, Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika
8 perc 

A-0043 IrrAdIÁlT beTegeK IMPlANTológIAI ellÁTÁSA.  
IrodAlMI ÁTTeKINTéS, egY eSeT beMuTATÁSA.
Würsching Tamás, Rásonyi-Dobos Orsolya, Bogdán Sándor
Semmelweis Egyetem, FOK, Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest
8 perc

A-0048 ulTrA-fINoMSzeMcSéS TITÁN IMPlANTÁTuM-AlAPANYAg 
öSSzeHASoNlÍTó VIzSgÁlATA
Körmöczi Kinga1, Bognár Eszter2, Joób-Fancsaly Árpád1

1 SE Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinika; 
2 BME, Anyagtudomány és Technológiai Tanszék
8 perc 

A-0010 A MódoSÍToTT furloW-SoMMerlAd PlASzTIKA SzerePe  
A SzÁJPAd-HASAdéKoK zÁrÁSÁbAN
Nagy Krisztián
Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest
8 perc

2014. október 2. | csütörtök
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A-0011 KéToldAlI AJAK-, SzÁJPAdHASAdéKoK KoMPleX KorAI 
ellÁTÁSA
Nemes bálint1, Nagy Krisztián2

1  Semmelweis Egyetem Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika;
2 Semmelweis Egyetem I. sz Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest
8 perc

 dISzKuSSzIó

16:20 – 17:20 KözgYűléS 

Herion tereM ProgrAMjA

11:30 – 13:30 VezeTŐSégI üléS 

FÓruM tereM ProgrAMjA

17:30 – 19:30 üNNePélYeS MegNYITó 
   A fóruM TereMbeN

  » üdvözlő beszédek

  » díjak átadása

  » Haumann Péter: Szókratész védőbeszéde

19:30 – 21:00 NYITófogAdÁS 

2014. október 2. | csütörtök
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2014. oKtÓber 3. | Péntek

08:00 – 16:00 Helyszíni regisztráció

AgÓrA tereM ProgrAMjA

08:45 – 10:00 oNKológIA - TrAuMATológIA 1.
Üléselnökök: szaBó gyöRgy, némeTH zsolT, 
        szenTiRmai annamáRia

A-0015 SzÁJüregI SquAMocellulÁrIS cArcINoMÁK MIrNS 
eXPreSSzIóS ProfIlJÁNAK VIzSgÁlATA
gombos Katalin1, Horváth Róbert2, Olasz Lajos2

1 PTE ÁOK Orvosi Népegészségtani Intézet; 2 PTE KK Fogászati és Szájsebészeti Klinika 
8 perc 

A-0019 PAroTIS TuMoroK KezeléSe oSzTÁlYuNKoN
Tuboly csaba, Gáti István
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Fül-orr-gége, Fej-Nyaksebészeti Osztály, Veszprém
8 perc 

A-0025 NYÁlAlAPú dIAgNoSzTIKA SzÁJüregI dAgANAToKbAN éS 
rÁKMegelŐzŐ ÁllAPoToKbAN
Márton Ildikó1, Tar Ildikó2, Fera Mária1, Szabó Adrienne3, Redl Pál3, 
Kövér Zsanett4, Olasz Lajos4, Molnár Gyöngyi5, Piffkó József5, 
Barabás Péter6, Barabás József6

1 Debreceni Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Konzerváló Fogászati Tanszék, Debrecen;
2 Debreceni Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Parodontológiai Tanszék, Debrecen;
3 Debreceni Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Arc- Állcsont és Szájsebészeti Tanszék, Debrecen;
4 Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Fogászati és Szájsebészeti Klinika, Pécs;
5 Szegedi Tudományegyetem, Fogorvostudományi Kar, Szájsebészeti Tanszék, Szeged;
6 Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest
8 perc 

A-0026 célzoTT TöMegSPeKTroMeTrIÁS MódSzer KIdolgozÁSA 
éS MulTIPleX IMMuNogYöNgY-AlAPú eSSzé KIVITelezéSe 
SzÁJüregI lAPHÁMrÁK bIoMArKereINeK AzoNoSÍTÁSÁrA
lábiscsák Péter1, Bácsik Viktória1, Tőzsér József1, Szabó Adrienn2, 
Redl Pál2, Fera Mária3, Kövér Zsanett4, Olasz Lajos4, Molnár Gyöngyi5, 
Piffkó József5, Barabás Péter6, Barabás József6, Márton Ildikó3, Csősz Éva1

1 Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet, Debrecen;
2 Debreceni Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Arc- Állcsont és Szájsebészeti Tanszék, Debrecen;
3 Debreceni Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Konzerváló Fogászati Tanszék, Debrecen;
4 Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Fogászati és Szájsebészeti Klinika, Pécs;
5 Szegedi Tudományegyetem, Fogorvostudományi Kar, Szájsebészeti Tanszék, Szeged;
6 Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest
8 perc 

2014. október 3. | Péntek
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A-0027 leHeTSégeS MrNS bIoMArKereK VIzSgÁlATA SzÁJüregI 
lAPHÁMrÁKoS PÁcIeNSeK NYÁlMINTÁIbAN
Horváth József1, Sándor Attila1, Kerekes Tamás1, Mátyás Erzsébet1, 
Fera Mária2, Szabó Adrienn3, Redl Pál3, Kövér Zsanett4, Olasz Lajos4, 
Molnár Gyöngyi5, Piffkó József5, Barabás Péter6, Barabás József6, 
Márton Ildikó2, Scholtz Beáta1

1 Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet, Klinikai 
Genomika és Személyre Szabott Orvoslási Központ, Debrecen; 
2 Debreceni Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Konzerváló Fogászati Tanszék, Debrecen;
3 Debreceni Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Arc- Állcsont és Szájsebészeti Tanszék, Debrecen;
4 Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Fogászati és Szájsebészeti Klinika, Pécs;
5 Szegedi Tudományegyetem, Fogorvostudományi Kar, Szájsebészeti Tanszék, Szeged;
6 Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika, 
Budapest
8 perc 

A-0001 A KlINIKAI éP Szél MegHATÁrozÁSÁNAK MegbÍzHATóSÁgA 
A MAXIllofAcIAlIS TerüleT bASAlIoMAINAK MűTéTeINél
Sass Tamás, Kozma Péter, Oberna Ferenc
Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Osztály, Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
8 perc 

A-0032 KuTYAHArAPÁS oKozTA KITerJedT SzöVeTHIÁNNYAl JÁró 
SérüléSeK A MAXIllofAcIAlIS régIóbAN
restár lászló, Vaszilkó Mihály, Bogdán Sándor, Ujpál Márta
Semmelweis Egyetem Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest
8 perc 

 dISzKuSSzIó

10:00 – 10:30 Kávészünet

10:30 – 11:45 oNKológIA - TrAuMATológIA 2. 
Üléselnökök: oBeRna FeRenc, ReDl Pál, Pácz miKlós

A-0037 loW grAde fIbroMIXoSArcoMA fIATAl lÁNYbeTegbeN – 
eSeTbeMuTATÁS
Manninger Ádám, Somlai Károly, Nagy Attila
Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém Arc-Állcsont és Szájsebészet
8 perc 
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A-0039 VeSedAgANAToK rITKA MeTASTASISAI A feJ-NYAK 
régIóbAN
bertalan Sándor, Tuboly Csaba, Gáti István
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Osztály
8 perc 

A-0040 SINuS froNTAlISbA TörŐ TuMor rezeKcIóJA éS 
coMblebeNNYel TörTéNŐ reKoNSTruKcIóJA.-
eSeTbeMuTATÁS
baán Szabolcs, Somlai Károly, Lóderer Zoltán, Szarvas István
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
8 perc 

A-0041 KITerJedT, SzöVŐdMéNYeS, PerzISzTÁló PHArYNgocuTAN 
SIPolY MegSzüNTeTéSe MIKroSebéSzeTI 
lebeNYÁTülTeTéSSel
Heidecker Tímea1, Sass Tamás1, Tóth Ilona2, Oberna Ferenc1

1 Bács-Kiskun Megyei Kórház Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fül-Orr-Gégészeti Osztály 
2 Bács-Kiskun Megyei Kórház Anaesthesiologiai és Központi Intenzív Osztály 
8 perc

A-0049 AlSó AJAK lAPHÁM rÁKoK KéSŐI NYAKI MeTASzTÁzISAINAK 
VIzSgÁlATA KlINIKÁNK 5 éVeS ANYAgÁbAN
czompa levente, Stelescu András, Kunka Árpád, Boda Róbert
DEKK, FOK-Arc-Állcsont- és Állcsontsebészeti Tanszék, Debrecen
8 perc 

A-0045 rerobulbÁrIS HAeMAToMA: 7 éV TAPASzTAlATA 12 beTeg 
KezeléSe KAPcSÁN
Katona János1, Klenk Gusztáv1, Hirschberg Andor1, Katona József1, 
Kenderfi Gábor1, Gombos Katalin2, Csoma Éva2, Burka Gabriella2, 
Hertelendy Anna2

1 Szent János Kórház Fül-Orr-Gégészeti és Szájsebészeti Osztály, Budapest
2 Szent János Kórház Szemészeti Osztály, Budapest
8 perc 

A-0031 TrAuMÁS fogSérüléSeK ellÁTÁSI ISMereTeINeK 
felMéréSe A dél-MAgYArorSzÁgI régIóbAN
buzás Kristóf1, Raskó Zoltán2, Braunitzer Gábor1, Piffkó József2, 
Nagy Katalin1

1 Szegedi Tudományegyetem, Fogorvostudományi Kar, Szájsebészeti tanszék, Szeged;
2 Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Arc-, Állcsont-, és Szájsebészeti Klinika, 
Szeged 
8 perc 

 dISzKuSSzIó

11:45 – 12:45 Ebédszünet
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12:45 – 14:00 VegYeS TéMÁK 1.
Üléselnökök: BogDán sánDoR, HuszáR Tamás, 
        sánDoR gyöRgy

A-0050 ŐSSeJTeK éS cSoNTPóTlÁS A crANIo-MAXIllofAcIÁlIS 
régIóbAN: JeleN HelYzeT éS AKTuÁlIS PerSPeKTÍVÁK.
Sándor györgy Kálmán
Tampere és Oulu, Finnország
15 perc

A-0007 bISzfoSzfoNÁToK ÁlTAl INduKÁlT ÁllcSoNT 
oSzTeoNeKrózISoK KezeléSe oSSeJT TerÁPIA (MScS) éS 
TroMbocITA-dúS PlAzMA (PrP) loKÁlIS APPlIKÁcIóJÁNAK 
SegÍTSégéVel – HoSSzú TÁVú KlINIKAI eredMéNYeINK 
czakó lászló1, Hirjak Dušan1, Gális Branislav1, Vanko L’uboš1, Lakota Ján2

1 Comenius University Bratislava, Department of oral and maxilofacial surgery; 
2 Slovenská Akadémia Vied Bratislava, Ústav experiemntálnej onkológie 
8 perc 

A-0023 bISzfoSzfoNÁT oKozTA ÁllcSoNTelHAlÁS MulTIceNTrIKuS 
ePIdeMIológIAI VIzSgÁlATA: Az elSŐ 3 éV eredMéNYeI.
Vereb Tamás1, Czakó László2, Fülöp Gábor3, Klenk Gusztáv4, 
Oberna Ferenc5, Seres László1, Vaszilkó Mihály6, Piffkó József1

1 Szegedi Tudományegyetem, Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika;
2 Comenius University Bratislava Ružinov Hospital, Department of Oral and Maxilofacial Surgery;
3 Kaposi Mór Oktató Kórház Szájsebészeti Osztály;
4 Szent János Kórház Fül-Orr-Gége és Szájsebészeti Osztály;
5 Bács-Kiskun Megyei Kórház Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fül-orr Gégészeti Osztály;
6 Semmelweis Egyetem Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinika
8 perc 

A-0047 A bISzfoSzfoNÁT oKozTA ÁllcSoNTNeKrózIS 
ProgNózISÁT befolYÁSoló TéNYezŐK VIzSgÁlATA 121 
beTegüNK KAPcSÁN
Szentpéteri Szófia, Restár László, Vaszilkó Mihály
Semmelweis Egyetem Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinika
8 perc 

A-0024 ISMereTleN eredeTű KŐ A buccAbAN – eSeTISMerTeTéS
Németh bertalan, Pataky Levente
Semmelweis Egyetem, FOK, Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest
8 perc 
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A-0020 SINuS MAXIllArIS oSTeoMA: eSeTbeMuTATÁS
boka Nóra, Ruszin Tamás, Barabás József
Semmelweis Egyetem Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest
8 perc 

 dISzKuSSzIó

14:00 – 14:30  Kávészünet

15:00 – 16:00 VegYeS TéMÁK 2.
Üléselnökök: seRes lászló, iFJ. KlenK guszTáv, suRi csilla

A-0012 elSŐ TAPASzTAlAToK dINAMIKuS fAcIAlIS 
reKoNSTruKcIóVAl
lóderer zoltán12, Bognár Gábor1, Piffkó József2, Paczona Róbert2

1 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház;
2 Szegedi Tudományegyetem, Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika
8 perc 

A-0013 KéToldAlI, A. cAroTIS ÁgreNdSzeréT érINTŐ 
SzIgNIfIKÁNS SzűKüleT éS occluSIo KöVeTKezTébeN 
KIAlAKulT NYelV IScHAeMIA éS PAreSIS.
Kozma Péter, Jobbágy Zita, Ruzsa Zoltán, Oberna Ferenc
Szegedi Orvostudományi Egyetem Oktató Kórháza, Kecskemét
8 perc 

A-0030 gorlIN-golTz SzINdróMÁS beTegeK MulTIdISzcIPlINÁrIS 
oNlINe AdATbÁzISA
Vetró éva1, Seres László1, Oláh Judit2, Horváth Emese3, Varga Anita2, 
Nagy Nikolett3, Piffkó József1

1 Szegedi Tudományegyetem, Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika;
2 Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika;
3 Szegedi Tudományegyetem, Orvosi Genetikai Intézet 
8 perc 

A-0046 TAPASzTAlATuNK Az eAgle SYNdroMA KezeléSéVel 4 
eSeT KAPcSÁN
csizmazia dániel, Klenk Gusztáv, Szalai György, Katona József
Szent János Kórház Fül-Orr-Gégészeti és Szájsebészeti Osztály, Budapest
8 perc

A-0038 reNdKÍVülI HAlÁleSeTeK A fogÁSzATI éS SzÁJSebéSzeTI 
KezeléSeK KAPcSÁN
Kovách Sándor1, Felszeghy Endre2

1 DE KK Fogorvostudományi Kar Arc-Állcsont és Szájsebészeti Tanszék;
2 Semmelweis Egyetem Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet 
8 perc 
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A-0044 MeNTéS A NAgY HÁborúbAN
Katona József
Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Fül-orr-gége és Szájsebészeti Osztály
8 perc

 dISzKuSSzIó

16:45 – 22.00 bANKeTT VAcSorA
 16:45 – 17:00   Gyülekező a kongresszus helyszínén, a szálloda  
              Recepciójánál
 17:00 – 18:00   Busztranszfer Sümegre
 18:00 – 19:00   Lovagi torna
 19:00 – 21:30   Középkori vacsora
 21:30 – 22:00   Busztranszfer Tapolcára, a kongresszus helyszínére

Poszter KiÁllítÁs ProgrAMjA

   PoSzTer SzeKcIó

A-0028 ÁllcSoNTcYSTÁK KezeléSéVel SzerzeTT TAPASzTAlAToK 
A SzeNT JÁNoS KórHÁz fül- orr-gégéSzeTI éS 
SzÁJSebéSzeTI oSzTÁlYÁN
Katona János1, Kálmán Gyöngyi1, Czirner Eszter2, Katona József1, 
Hirschberg Andor1 
1 Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinika

syMPosiuM tereM ProgrAMjA

14:30 – 15:00 SMArT deNTAl SoluTIoNS WorKSHoP

A-0051 SMArT guIde, MINT TelJeSKörű NAVIgÁcIóS 
SzolgÁlTATÁSreNdSzer gYAKorlATI ISMerTeTéSe.  
Az elSŐ PÁcIeNSTAlÁlKozóTól A TöKéleTeS 
IMPlANTÁcIóS PóTlÁSIg
Varga endre
Smart Dental Solutions Kft.
30 perc
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08:45 – 12:30 Helyszíni regisztráció

AgÓrA tereM ProgrAMjA

09:30 – 10:35 deNTo-AlVeolArIS SebéSzeT 1. 
Üléselnökök: JoóB-Fancsaly áRPáD, szalma JózseF,   
        BanDula miHály

A-0002 KoNSTANS NYoMóerŐ HATÁSA bölcSeSSégfogAK 
gYöKérHÁrTYÁJÁból SzÁrMAzó SeJTTeNYéSzeTeKbeN
Szalma József1, Janovics Kata1, Szabó Gyula1, Olasz Lajos1, 
Szeberényi József2, Berta Gergely2

1 Pécsi Tudományegyetem, ÁOK Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Tanszék; 
2 Pécsi Tudományegyetem, ÁOK Orvosi Biológiai Intézet 
8 perc 

A-0005 VÁrANdóS PÁcIeNSeK SzÁJSebéSzeTI ellÁTÁSÁNAK 
SPecIÁlIS ASPeKTuSAI
Horváth dóra, Redl Pál
DEKK, Fogorvostudományi Kar, Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Tanszék
8 perc

A-0018 A bAKTerIológIAI TeNYéSzTéS foNToSSÁgA 
gYullAdÁSoS eSeTeK KezeléSébeN- eSeTbeMuTATÁS
Halvax dorottya1, Körmöczi Kinga1, Joób-Fancsaly Árpád1, Prinz Gyula2, 
Németh Zsolt1

1 Semmelweis Egyetem, FOK, Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest
2 Egyesített Szent István És Szent László Kórház-RI, Budapest 
8 perc

A-0021 AlAcSoNY eNergIÁJú lézerTerÁPIÁbAN reJlŐ PreVeNcIóS 
leHeTŐSégeK MegISMeréSe gYógYSzer-INduKÁlTA 
ÁllcSoNT NecroSIS ÁllATKÍSérleTeS ModellJébeN.
Major lászló1, Janovszky Ágnes1, Szabó Andrea2, Garab Dénes2, 
Boros Mihály2, Piffkó József1

1 Szegedi Tudományegyetem, Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika, Szeged 
2 Szegedi Tudományegyetem, Sebészeti Műtéttani Intézet, Szeged 
8 perc 

A-0022 rIzIKóTéNYezŐ-e Az IMPAKTÁlT AlSó bölcSeSSégfog? 
ProfIlAKTIKuS bölcSeSSégfog elTÁVolÍTÁS SzerePe
Vingender Szonja, Pataky Levente, Bogdán Sándor, Joób-F. Árpád
Semmelweis Egyetem, Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinika
8 perc
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A-0008 deNTÁlIS eredeTű, orbITÁrA TerJedŐ cellulITIS - 
eSeTISMerTeTéS
Molnár gyöngyi1, Seres László1, Gyetvai Tamás2, Pető Tünde3, 
Piffkó József1

1 Szegedi Tudományegyetem Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika; 
2 Szegedi Tudományegyetem Szemészeti Klinika; 
3 NIHR Biomedical Research Centre at Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust and UCL Institute of 
Ophthalmology 
8 perc

 dISzKuSSzIó

10:35 – 10:40 Technikai szünet

10:40 – 11:10 STrAuMANN gMbH elŐAdÁS 

A-0052 cSAVArJuNK VAgY cSISzolJuNK? IMPlANTÁcIó  
A PArodoNTITIS HÁTTerébeN
Horváth Attila
Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Parodontológiai Klinika 
30 perc

11:10 – 11:40 Kávészünet

11:40 – 12:45 deNTo-AlVeolArIS SebéSzeT 2.
Üléselnökök: olasz laJos, oRosz miHály, uJPál máRTa

A-0014 HoSSzúTÁVú eredMéNYeK A SzINTeTIKuS cSoNTPóTlóK 
AlKAlMAzÁSA uTÁN.
Szmirnova Ilona, Szabó György
Semmelweis Egyetem Arc- Állcsont- Szájsebészti és Fogászati Klinika, Budapest
8 perc 

A-0034 A VÁrANdóS NŐK SzÁJSebéSzeTI ellÁTÁSÁNAK 
SzeMPoNTJAI
Komlós györgy, Körmöczi Kinga, Joób-Fancsaly Árpád
Semmelweis Egyetem Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti- és Fogászati Klinika
8 perc 
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A-0042 AlVeoluS PrezerVÁcIóS MűTéTI beAVATKozÁSoK 
rAdIológIAI érTéKeléSe
Marton rita, Molnár Bálint, Török Bálint, Orbán Kristóf, 
Hermann Boglárka, Göndöcs György, Windisch Péter
Semmelweis Egyetem
8 perc 

A-0016 AlVeoluS PrezerVÁcIó leHeTŐSégeI A deNTo-AlVeolÁrIS 
SebéSzeTbeN
d. Tóth etelka
DE OEC
8 perc 

A-0017 AlSó bölcSeSSégfogAK SebgYógYulÁSÁNAK 
ProSPeKTÍV rANdoMIzÁlT VIzSgÁlATA (Az AMoXIcIllIN 
– KlAVulÁNSAV, A clINdAMYcIN éS A KlórHeXIdIN 
öSSzeHASoNlÍTÁSA)
Körmöczi Kinga1, Oberna Ferenc2, Joób-Fancsaly Árpád1

1 Semmelweis Egyetem Arc-, Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika;
2 Bács-Kiskun Megyei Kórház , Arc-, Állcsont Szájsebészeti és Fül-, Orr Gégészeti Osztály
8 perc 

A-0033 A NerVuS AlVeolArIS INferIor INTrAcANAlIS 
SérüléSeINeK ellÁTÁSA
csomó Krisztián12, Pataky Levente1, Joób-Fancsaly Árpád1, 
Bogdán Sándor1, Koppány Ferenc1

1 Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika;
2 Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Orálbiológiai Tanszék
8 perc

 dISzKuSSzIó

12:45 – 13:00 béreS KÁrolY-dÍJ ÁTAdÁSA 

13:00 – 13:20 A KoNgreSSzuS zÁrÁSA
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AbsztrAKtoK

A szerzői nevek, előadáscímek, absztrakt szövegek a szerzők által leadott formában, 
javítatlanul szerepelnek.

A-0001 

A KlINIKAI éP Szél MegHATÁrozÁSÁNAK MegbÍzHATóSÁgA  
A MAXIllofAcIAlIS TerüleT bASAlIoMAINAK MűTéTeINél 
Sass Tamás, Kozma Péter, Oberna Ferenc 
Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Osztály, Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét 

célkitűzés: Basalioma bőrdaganat miatt az elmúlt másfél évben osztályunkon megoperált 
betegek dokumentációjának feldolgozása alapján értékeltük eredményeinket. Célunk első-
sorban az volt, hogy objektív vizsgálatra alapozva meghatározzuk, elegendő-e a biztonsá-
gi szél megítélésében a klinikai vizsgálat vagy a mindennapi gyakorlatban célszerű lenne 
bevezetni a Mohs-szerinti intraoperatív szövettani feldolgozást?

Anyag és módszer: 2013 január és 2014 július között 72 beteget operáltunk meg basalioma 
miatt. A daganatok méretüket tekintve 3 mm-től 75 mm-ig terjedtek. Minden minta orientálva 
került szövettani feldolgozásra. A szövethiány helyreállítását 10 esetben babérlevél, 6 eset-
ben ajkon végzett ék excisio után primeren zártuk. 16 esetben teljes vastag bőr átültetéssel 
fedtük a sebágyat. A többi esetben lebennyel történt a szöveti helyreállítás. Ezek során 7 
subcutan nyelezett, 3 glabella, 1 Abbe, 4 bi-lobe, 4 random nyeles, 16 forgatott, 3 értengelyű 
frontalis localis lebenyt és 2 microvascularis szabad lebenyt alkalmaztunk. 8 recidiv tumort 
operáltunk, amelyek korábban máshol kerültek ellátásra. Lokális recidívák a vizsgálat idő-
tartama alatt nem jelentkeztek. Ennek oka azonban lehet a rövid követési idő is. A betege-
ket az első év során havonta kontrolláltuk. Ezt követően 3 havonta történt a betegvizsgálat. 
Eltávolítás során 28 esetben 5 mm-es, 44 esetben 3 mm-es biztonsági zónát hagytunk. 
Azon esetekben, mikor a kimetszés fontos anatómiai struktúrát érintett, a 3mm-es ép 
széllel történő eltávolítást is elegendőnek tartottuk. A hozzánk ellátásra utalt 8 recidiv da-
ganat eseteiben 0,5-1 cm-es biztonsági zónát hagytunk, amelyek közül 4 esetben a tumor 
kevesebb, mint 1 mm-re közelítette meg a resectios szélt a pathologiai feldolgozás ered-
ménye alapján. 72 beteg közül 3 esetben transtumoralis volt a kimetszés, ebből 1 eset-
ben mélységében, ami az orrnyereg területén a csont periosteumát érintette, 1 esetben 
a fülkagyló és 1 az orrcsúcs területén. Az orrcsúcs területén lévő elváltozás megközelítet-
te az orr nyálkahártyáját. A biztonsági szél kimetszése az orrcsúcs resectiojával járt. Nyolc 
esetben a kimetszés 1 mm-nél kisebb távolságra megközelítette a tumor szélét. Közülük 
3 esetben ez az orr területén, a porc felett eltávolított daganat mélységi infiltratios szé-
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lénél mutatkozott. Öt esetben a nagyobb kimetszés fontos anatómiai képletet közelített 
meg (2 esetben szemhéjat, 2 esetben dobhártyát, 1 esetben ajakpírt). A transtumoralis 
és tumor-közeli resectiok eseteiben az elváltozások 15-20 mm-esek voltak. A szövetta-
ni feldolgozás tumor-közeli resectios szélt véleményezett a nagy méretű 65 és 75 mm-
es, szabad lebennyel rekonstruált bőrdaganatoknál is. Mindkét betegnél a tumor köze-
li rész a járomcsont periosteuma felett helyezkedett el, tehát nem volt klinikai jelentősége. 
A Mohs-szerinti pathologiai feldolgozás intraoperative segít az ép szél tisztázásában, 
azonban idő- és költségigényes. Az eredményeinket áttekintve az eljárás az orrcsúcs te-
rületén eltávolított transtumoralis kimetszés esetén jelentethetett volna jelentős előnyt, 
ill. 5 másik esetben is, amikor a tumorszél 1 mm-nél kisebb távolságban megközelítette a 
resectio szélét és funkcionális képletet érintett.

Következtetés: Azon esetekben, ahol a tumor kimetszése fontos anatomiai strukturát 
érint, ill. nehezen meghatározható a tumor széle, (elsősorban a recidiv tumorok eseteiben) 
a Mohs-szerinti pathologiai vizsgálat mérlegelendő és szükségessé is válhat. Általános, 
minden esetre való bevezetése azonban a kórházunkban jelenleg ez a költség-hatékony-
ság szempontjai alapján nem kivitelezhető.

 
A-0002 

KoNSTANS NYoMóerŐ HATÁSA bölcSeSSégfogAK 
gYöKérHÁrTYÁJÁból SzÁrMAzó SeJTTeNYéSzeTeKbeN 
Szalma József 1, Janovics Kata 1, Szabó Gyula 1, Olasz Lajos 1, Szeberényi József 2, 
Berta Gergely 2 
1 PTE ÁOK Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Tanszék; 2 PTE ÁOK Orvosi Biológiai Intézet 

célkitűzés: Manapság egyre többször merül fel a bölcsességfogak orthodontiai mozgatá-
sa, mint a canalis mandibulae-nak fokozott védelmet biztosító alternatív fogeltávolító el-
járás. Ezzel ellentétben az irodalmi információink hiányosak, hogy milyen életkorban és mi-
lyen mélységben impaktált fogaknál érdemes ezen eljárást választanunk. 

Páciens és módszer: 11 különböző életkorú páciens, különböző impakciójú alsó bölcses-
ségfogairól vett gyökérhártya mintákat gyűjtöttünk. A preoperatív röntgenfelvételek alap-
ján meghatároztuk a fog pozícióját az állcsontban (csontos vagy részleges impakció).  
A gyökérhártya mintákat sejtbiológiai lemezekre helyeztük és fibroblaszt sejttenyészete-
ket hoztunk létre belőlük. A megfelelő sejtszám elérése után mintáinkat kontroll és terhelt 
csoportra osztottuk. A terhelt csoport lemezein 4g/cm2-nek megfelelő súlyt helyeztünk 
el, ami alatt 24 órán keresztül tartottuk a sejteket. A súlyok eltávolítása után összegyűj-
töttük a tápoldatot és a sejtlizátumokat, melyekben ELISA módszerrel a PGE2, Western-
blot módszerrel a COX-2, immunprecipitációs és Western-blot módszerrel pedig a RANKL 
szintjeinek változásait vizsgáltuk. Eredményeinket az életkor és a fog előtörési állapotá-
nak függvényében elemeztük.

eredmények: A páciensek életkora egyáltalán nem befolyásolta a COX-2 és PGE2 szinte-
ket. Részleges impakciójú fogaknál viszont szignifikánsan több COX-2 és PGE2 szinteket 
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mértünk a súllyal terhelt mintákban a terheletlen mintákhoz képest (Mann-Whitney teszt, 
p=0,004 illetve p=0,009). A Western-blot eredmények alapján szignifikáns RANKL szintek 
nem voltak kimutathatóak a kontroll és terhelt csoportokban.

Konklúzió: A részlegesen előtört bölcsességfogak gyökérhártyájából származó fibroblaszt 
tenyészetek nyomási terhelésére jelentősen több csontlebontásért felelős COX-2 és PGE2 
faktor felszabadulást mértünk, mely könnyebb fogmozgatás lehetőségét sugallja. Életkori 
összefüggéseket ezzel szemben nem tudtunk kimutatni. 

 
A-0003 

SzIlIKÁT TArTAlMú KAlcIuM foSzfÁT KerÁMIA AlKAlMAzÁSA  
A cSoNTPóTlÁSbAN, IMPlANTológIÁbAN 
gáspár lajos 
Gáspár Medical Center Ecto Derma Polyklinika 

A természetes és a szintetikus kalcium-foszfát kerámiák alkalmazása jelentős alter-
natívaként jelent meg a csontpótlásban.
Si-CaP előnyös tulajdonságai:
• Felgyorsult fehérjekötés létrehozása
• A sejteknek a gyorsabb csontpótló anyaghoz kötése
• Kifejezettebb osteoblast-differenciációt létrehozó hatás
• Erősebb extracellularis matrix formációt okozó effektus
• Kedvezőbb hatások ahhoz képest, ahogyan a szilikát nélkül alkalmazott kalcium-
foszfát viselkedik

Az első 3 éves beteganyagban kiterjedt mandibula ciszták csontpótlási, valamint implan-
tológiai megoldásai, technikai bemutatásra kerül sor. A második 2 és fél éves beteganyag-
ban 51 implantátum szilikát tartalmú kalcium foszfát kerámia alkalmazásával végzett sinus 
lift műtéttel történő végzéséről készült értékelés.

Különösen jó tulajdonsága az anyagnak a jó kezelhetőség, a gyurmaszerű konzisztencia,  
a szétszóródás veszélye nélküli adaptáció. A ragacsos felszínű adagok a csontfelszínhez 
tapadnak, nem mozdulnak el a környezetükbe. 

Az Actifuse csontpótlóval szerzett klinikai tapasztalatok alapján számos olyan előnyt biz-
tosít, mely sok esetben igen előnyössé teszi implantológiai alkalmazását. 
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A-0004 

feJlŐdéSI reNdelleNeSSégeK TörTéNelMI ASPeKTuSAI 
Nemes István, Tolvaj Balázs, Séra Brigitta 
Vas Megyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Arc-, Állcsont-, és Szájsebészeti Osztály, Pathológiai Osztály 

A mohácsi csatából menekülő II.(Jagello) Lajos(1506-1526) magyar király a Csele patakba 
fulladva vesztette életét – adta elő a szemtanú, Czettritz Ulrik, sziléziai származású ud-
vari kamarás. Ugyanő volt, aki megtalálta a holttestet Sárffy Ferenc győri várkapitánnyal 
együtt október közepén, de nem a patakban, hanem ahhoz közel, koporsó nélkül a föld-
ben eltemetve. Sárffy Brodarics István kancellárnak október 19-én írt levelében számolt be 
a felfedezés körülményeiről. „Re cognita corpus effodimus, caput primum, et ora abluimus, 
pulcherrime per ea signa , quae regis Majestas in dentibus ferebat, se esse indicavit.” Mi-
után a dolgot felismertük, kiástuk a holttestet és először a fejét, majd az arcát lemostuk. 
Azokról a jegyekről, amelyek Őfelsége fogain voltak, egészen pontosan látszott, hogy Ő 
az. Vagyis a tetemet nem az arcáról, hanem a fogakon lévő jelekről ismerték fel. Mégis me-
lyek lehettek ezek a jegyek ? Sajnos a korabeli leírásokban erről semmilyen információ nem 
szerepel.

Salamon Henrik professzor, az orthodontia hazai megalapítója 1941-ben publikált erről a 
kérdésről. Megállapítása szerint a királynak retrognathia superior–nak megfelelő fejlődé-
si rendellenessége lehetett, melyet édesanyjától, a francia Anna De Foix grófnőtől örököl-
hetett, aki rokonságban állt I. Ferenc francia királlyal, akinek arcképein szintén ez a fejlődé-
si rendellenesség észlelhető. Érdekességként megemlíti, hogy II. Lajos felesége, Habsburg 
Mária viszont progén volt, mint a legtöbb Habsburg. A fogakon lévő jegyek pedig lehettek 
jellegzetesek, de igazságügyi orvostani szempontból azok még nem számítanak különös-
nek, ezért az agnoszkációt hivatalosan eredménytelennek kell nyilvánítani. A Sárffy-levél 
azonban tartogat még egy meglepetést: „nunquam vidi exangue hominis tam incorruptum, 
tamque non fastidiosum et minus terrible.” Sohasem láttam még emberi holttestet, mely 
ennyire épen megmaradt volna, ennyire ne lett volna undorító és ijesztő. Nem tartjuk való-
színűnek, hogy egy hat-hét hetes holttest a meleg nyári időszakban, vízből földbe történt 
elmozdítása és áttemetése után épen maradt volna és az oszlás jól látható jelei nem ala-
kultak volna ki. Véleményünk szerint egyszerűen nem II. Lajos holttestét találták meg és a 
későbbiek során Szapolyai János által Székesfehérváron eltemetett tetem nem is volt a ki-
rályé ! A témáról II. Lajos magyar király (1506-1526) holttestének megtalálása címmel az Or-
vosi Hetilap 155. évfolyam, 2014.03.23-i 12. számában jelent meg közleményünk.
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A-0005 

VÁrANdóS PÁcIeNSeK SzÁJSebéSzeTI ellÁTÁSÁNAK SPecIÁlIS 
ASPeKTuSAI 
Horváth dóra, Redl Pál 
DEKK, Fogorvostudományi Kar, Arc-, Állcsont és Szájsebészeti Tanszék 

Várandós páciensek kezelésekor az anya és a magzat egészségének biztosítása egy-
aránt jelentős szereppel bír. Az anya ellátásának tervezésekor figyelembe kell ven-
ni a terhesség során kialakuló fiziológiás változásokat, a megváltozott anatómiát és 
anyagcserét. A magzat szempontjából kiemelkedően fontos továbbá a magzati hypoxia 
megakadályozása; a teratogén ágensek, a vetélés, illetve a koraszülés elkerülése.  
Előadásom első részében röviden összefoglalom az anyai szervezet fiziológiás változá-
sait és a magzati fejlődés azon mérföldköveit, melyek ismerete a megfelelő ellátás meg-
szervezéséhez nélkülözhetetlen. Ezt követően irodalmi adatok alapján kívánom ismertet-
ni a várandós betegek kezelésének speciális aspektusait; többek között a röntgenvizsgá-
latok elvégezhetőségének kérdését, a beavatkozások időzítését, a beteg pozícionálását, a 
gyógyszerválasztást, az esetleges intubációs nehézségeket és a súlyos dentális gyulladá-
sok ellátását. Végezetül rövid áttekintést nyújtok a terhesség során kialakuló jellemző fo-
gászati és szájsebészeti kórképekről is. 

A-0006 

froNTrégIó KeMéNYSzöVeTI defeKTuSAINAK PóTlÁSA 
INTrAorAlIS doNorHelYeKrŐl (eSeTbeMuTATÁS) 
Hevér Helén, Barabás József Béla 
Semmelweis Egyetem, Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinika 

bevezetés: Arcot érő trauma, mint például ütés, közúti baleset, sport baleset, esés, az ese-
tek nagy részében jár együtt frontfog sérüléssel. Frontfogak traumás sérülése következ-
tében gyakori a fogak elhalása, a gyökérfelszívódás valamint a gyulladás, és ennek követ-
keztében csonthiány kialakulása. 

Anyag, módszer: Az előadásban két eset bemutatására fog sor kerülni. Mindkét páciens-
nél traumát követően évekkel később kiterjedt gyulladásos folyamat alakult ki a frontfo-
gak körül, mely nagymértékű csontfelszívódást okozott az említett területen és a fogak el-
vesztéséhez vezetett. A defektusok mérete nem tette lehetővé az azonnali implantációt 
ezért intraoralis területről kiemelt csontgraftok segítségével a defektusokat helyreállítot-
tuk, majd egy következő lépésben implantátumokat ültettünk be.
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Konklúzió: Csontdefektus autológ csonttal történő pótlása megbízható módszernek bizo-
nyul. Az intraoralis donorhelyekről történő csontpótlás régóta elterjedt eljárás, mely bizton-
ságosan alkalmazható az esztétikai szempontból is fontos frontrégióban. 

A-0007 

bISzfoSzfoNÁToK ÁlTAl INduKÁlT ÁllcSoNT oSzTeoNeKrózISoK 
KezeléSe oSSeJT TerÁPIA (MScS) éS TroMbocITA-dúS PlAzMA 
(PrP) loKÁlIS APPlIKÁcIóJÁNAK SegÍTSégéVel – HoSSzú TÁVú 
KlINIKAI eredMéNYeINK 
czakó lászló 1, Hirjak Dušan 1, Gális Branislav 1, Vanko L'uboš 1, Lakota Ján 2 
1 Comenius University Bratislava, Department of oral and maxilofacial surgery; 
2 Slovenská Akadémia Vied Bratislava, Ústav experiemntálnej onkológie 

A biszfoszfonátok által indukált állcsont oszteonekrózisok kezelése mindmáig diszkutábilis. 

A standard kezelés részét legtöbbször a szájhigiéné fokozása, hosszú távú antibiotikus 
kezelés, chlorhexidines szájöblögetés és a nekrotikus csontrészek konzervatív eltávolítá-
sa jellemzi. Alternatív kezelésként alkalmazható hyperbárikus oxigénterápia, szoft-lézeres 
kezelés, oxigén dús plazma és gél lokális applikációja az érintett nekrotikus területre, gyak-
ran azonban csak a radikális sebészeti beavatkozás jelenti a megoldást. Főleg a nagy-
mértékű, II. és III. stádiumban lévő korképeknél és a recidiváló – konzervatív kezelés siker-
telen alkalmazása utáni esetekben. Eközben általában javasolt a lágy- és keményszöve-
tekből a mintavétel az alapbetegség propagációjának kizárására. Ennek ellenére a kiala-
kult csont-nekrózis az előbb felsorolt módszerekkel nem gyógyítható maradéktalanul, a 
betegek folyamatos ellenőrzése és diszpenzarizációja szükséges. A biszfoszfonát keze-
lés felfüggesztése az alapbetegség eredményes kezelése miatt legtöbbször nem is lehet-
séges, de nem is javasolt. 2009-2013 időszak alatt 82 beteget kezeltünk biszfoszfonátok 
által indukált állcsont oszteonekrózissal a Pozsony-i szájsebészeti klinikán. Betegeinket 
83%-ban II. és III. stádiumban lévő csontnekrozissal kezeltük, nagy részüknél 72%-ban int-
ravénás Zoledronát készítmény hosszú távú kezelését követően. 15 recidiváló II. és III. fokú 
betegünknél alternatív kezelési módszerként (klinikai tanulmányba való besorolásuk után) 
7 páciensnél trombocita-dús plazma (PRP), 8-nál pedig őssejtek (MSCs) lokális applikációját 
alkalmaztuk a sebészeti beavatkozás folyamán és követően kiválló klinikai eredménnyel. 
Előadásunkban ezért a standard kezelési módszerek mellett lokálisan, a nekrotikus terü-
letre applikált őssejttek (MSCs) és trombocita-dús plazma (PRP) hosszú távú regenerációs 
és klinikai eredményeit értékeljük. 



28

2014. oKTóber 2-4. | TAPolcA,  HuNgueST HoTel PelIoN

A MAgyAr Arc-,  Állcsont- és szÁjsebészeti 
tÁrsAsÁg XViii. neMzeti KongresszusA

A-0008 

deNTÁlIS eredeTű, orbITÁrA TerJedŐ cellulITIS - 
eSeTISMerTeTéS 
Molnár gyöngyi 1, Seres László 1, Gyetvai Tamás 2, Pető Tünde 3, Piffkó József 1

1 Szegedi Tudományegyetem Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika; 
2 Szegedi Tudományegyetem Szemészeti Klinika; 
3 NIHR Biomedical Research Centre at Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust and UCL Institute of 
Ophthalmology 

bevezetés: Az orbitára terjedő cellulitis egy ritka, akut, az életet és a látást veszélyeztető 
kórkép. A fertőzés általában a környező szövetekről, leggyakrabban az orrmelléküregekről 
terjed az orbitára, de véráram útján is bekövetkezhet. Azonnali beavatkozásra van szük-
ség, a gyors ellátás megmentheti a beteg látását, de egyes esetekben az adekvát terápia 
ellenére is látásromlás maradhat vissza.

esetleírás: Előadásunkban két eset bemutatásával szeretnénk felhívni a figyelmet a den-
tális infekcióból kiinduló betegségre, jellegzetes panaszokra, tünetekre, a terápia nehéz-
ségeire.

Következtetés: Feltételezésünk szerint az orbitára terjedő cellulitis mindkét betegnél den-
tális infekcióból indult ki, az első esetben hematogén úton, a második esetben direkt úton 
az arcüregen keresztül terjedt a gyulladás. A fogeredetű, orbitára terjedő cellulitis nem gya-
kori kórkép, de ezek az esetek rávilágítanak az interdiszciplináris együttműködés fontos-
ságára, mert az időben felállított korrekt diagnózis és megkezdett terápia megmentheti a 
beteg látását és életét. 

A-0009 

KülöNbözŐ felüleTKezelT deNTÁlIS IMPlANTÁTuMoK KözéP- 
éS HoSSzúTÁVú TúléléSI éS SIKereSSégI eredMéNYeINeK 
öSSzeHASoNlÍTÁSA 
Sulyok lili, Joób-Fancsaly Árpád 
Semmelweis Egyetem Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinika 

bevezetés: Már a nyolcvanas években leírták, hogy a dentális implantátumok felszíni sa-
játosságai szerepet játszanak az osszeointegráció létrejöttében, így az implantátumok 
hosszútávú sikerességében és túlélésében. A Semmelweis Egyetem Arc- Állcsont- Száj-
sebészeti és Fogászati Klinikáján különböző, a nemzetközi irodalomban leginkább elfoga-
dott és alkalmazott felületkezelt implantátumok beültetése történt, 1997 és 2008 között. 
Korábban vizsgáltuk hazánkban gyártott, lézerrel felületkezelt implantátumok hosszútávú 
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túlélését és sikerességét, melyet egy nemzetközi szakirodalomban megjelent, SLA felület-
kezelt implantátumokat vizsgáló publikáció eredményeivel hasonlítottuk össze.

Anyag és módszer: Jelen kutatásunk célja az volt, hogy a SE Arc- Állcsont- Szájsebésze-
ti és Fogászati Klinikán 6-9 éve beültetett, SLA és TiUnite felületkezelt implantátumok 
középtávú túlélését és sikerességét vizsgáljuk a korábban alkalmazott vizsgálati proto-
koll szerint. Egy kérdőív alapján felmértük a páciensek általános egészségi állapotát, kü-
lönös tekintettel a gyógyszerszedésre és dohányzásra, valamint szájhigiénés szokások-
ra. Klinikailag vizsgálható az implantátum körüli plakk mennyisége, az implantátum mellett 
parodontális tasak jelenléte, valamint az implantátum válla és a marginalis mucosa közöt-
ti távolság. Radiológiai vizsgálat során az implantátum válla és az implantátum-csont kap-
csolat közötti távolságot mértük az implantátum két oldalán. Ezeket az eredményeket ösz-
szevetettük a lézeresen kezelt felszín eredményeivel.

összefoglalás: Az implantátumok különböző felszíni kialakítása befolyásolhatja a csont-
integráció kialakulását, így az implantátumok sikerességét. A megfelelő szájhigiéné fenn-
tartása és a viselt fogpótlás típusa is egyaránt hatással lehet az implantátumok közép- és 
hosszútávú sikerességére és túlélésére. 

A-0010 

A MódoSÍToTT furloW-SoMMerlAd PlASzTIKA SzerePe  
A SzÁJPAd-HASAdéKoK zÁrÁSÁbAN 
Nagy Krisztián 
Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest 

A szájpad-hasadék sebészi zárásának legfontosabb célja a megfelelő velofaryngealis 
működés és beszédfunkció helyreállítása. Ennek anatómiai alapja a megfelelő hosszúsá-
gú, sipolymentesen zárt szájpad, ami megfelelő izomműködéssel tökéletesen lezárja az 
epifarinxot nyelés és beszéd közben.Az alkalmazott műtéti technikáknak elengedhetetlen 
fontosságú feladata a megfelelő hossz és a normál funkció biztosítása. 

Célunk az volt, hogy a lágyszájpad-hasadékok zárására kialakított, megbízható, műtéti 
technikánkat bemutassuk. Ezt a sebészi módszert a Furlow-féle kettős Z-plasztika, és a 
Sommerlad-féle intraveláris veloplasztika elveinek ötvözésével fejlesztettük ki.

2012 szeptember és 2014 szeptember között 30 ajak- és szájpadhasadékos vagy izolált 
szájpadhasadékos beteg lágyszájpad-hasadékát zártuk a módosított Furlow-Sommerlad 
technikával az I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika (Semmelweis Egyetem Budapest) Sebé-
szeti Osztályán.

A műtéti technikát módosítások nélkül lehetett alkalmazni minden esetben, mind a primer, 
mind a szekunder szájpad-zárások során. Ez az eljárás egyesíti Furlow-féle plasztika és 
az intravelaris veloplasztika előnyeit, és a beszédképzés szempontjából nagyon jó korai 
posztoperatív eredményeket mutat.
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A-0011 

KéToldAlI AJAK-, SzÁJPAdHASAdéKoK KoMPleX KorAI ellÁTÁSA 
Nemes bálint 1, Nagy Krisztián 2 
1 Semmelweis Egyetem Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika; 2 Semmeweis Egyetem I. sz Gyermekgyógyászati 
Klinika 

A kétoldali ajak-, szájpadhasdék kezelése gyakran nagy kihívás elé állítja mind a szájse-
bészt, mind a fogszabályozó orvost. A nagy saggitális eltérés jelentősen megnehezítheti 
a 3 és 6 hónap között elvégzendő ajakzárást, a zárás nehézségeiből adódó hegképződés 
pedig hosszútávon kihat az elérhető eredményekre és gyógyulási hajlamra valamint a pá-
ciens esztétikai megjelenésére.

Az ajak és alveolus szegmenseire, valamint az orr formázására a leghatékonyabb az 
újszülöttkori preoperatív időszak. Ebben az életkorban a szövetek nem sebészi formázha-
tósága, csaknem elengedhetetlen azokban az esetekben amelyeknél csak súlyos kompro-
misszumok árán lehet sebészi megoldást találni.

Előadásunkban spektrumot szeretnénk mutatni hasadékos munkacsoportunk által kezelt 
19 primer bilaterális esetből, és különböző típusú és súlyossági fokú példákon szemléltet-
jük kezelési protokollunkat.

A-0012 

elSŐ TAPASzTAlAToK dINAMIKuS fAcIAlIS reKoNSTruKcIóVAl 
lóderer zoltán 1,2, Bognár Gábor 1, Piffkó József 2, Paczona Róbert 2 
1 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház; 2 Szegedi Tudományegyetem, Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika 

bevezetés: A különböző okokból létrejövő teljes vagy részleges facialis paresisek esetén 
a betegek fő panaszai az oralis kompetencia sérüléseiből valamint a mosoly és a szociális 
interakció egyik legfontosabb eszközének az elvesztéséből adódnak. Korrekciója gyakran 
jelentős kihívást jelent, jelentősége viszont a beteg szempontjából kimagasló. 
Jelen előadásunkban különböző okokból létrejött és más-más technikával végzett arc 
reinnervációs műtétek kapcsán szerzett első tapasztalatainkról kívánunk beszámolni. 

betegek és módszer: Három különböző dinamikus facialis rekonstrukciós műtéti techni-
kát ismertetünk:
Az első betegnél csecsemő korban bal arcfélen vascularis malformatio radikalis kiírtása so-
rán történt meg a facialis ideg átvágása. Suralis ideggel végzett cross-face nerve graft be-
ültetés történt, majd egy év múlva, ez év áprilisában gracilis izom szabad átültetésével má-
sodik ülésben a szájzug emelő mimikai izmok pótlását és reinnervációját végeztük. 
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A második betegnél a bal arcfélen többszörösen kiújult basalioma eltávolítása során a száj-
zug emelő izmok egy részének és a buccalis facialis ágaknak a sérülése miatt egy ülésben 
végeztünk helyreállító műtétet. Bal combról vett chimera I. típusú antero-lateralis comb és 
vastus lateralis izom lebennyel izom pótlás és egyben az érnyeles lebennyel az arc plaszti-
kai helyreállítása is megtörtént a sérült faciális ágak rekonstrukciójával együtt.
A harmadik betegnél két évvel korábban malignus folyamat miatt elvégzett parotidectomia 
totalis során alakult ki komplett periferiás facialis paresis. Gracilis izom szabad átülteté-
sével végeztünk rekonstrukciót, és ebben az esetben a reinnervatiot az azonos oldali n. 
facialis csonkja biztosította.

eredmények: Mindhárom betegnél túl rövid a műtét óta eltelt idő ahhoz, hogy a várt és ter-
vezett működésről beszámolhatnánk. A beteg követés során első bíztató funkcionális ja-
vulások figyelhetőek meg. 

Következtetés: Az arcideg rekonstrukció ma ismert korszerű módja a spontán mimikai 
mozgás minél teljesebb pótlása. A sérüléstől eltelt idő függvényében ez gyakran effector, 
tehát izom pótlást, de akár ideg graft beültetését is szükségessé teheti, ahogy azt bemu-
tatott első eseteink kapcsán mi is tapasztaltuk. Gyakorlatunkban egyre gyakrabban törek-
szünk (szigorúan megválasztott indikációk szerint ) interdiszciplináris együttműködés ke-
retében az azonnali esztétikai és funkcionális rekonstrukcióra. 
 

A-0013 

KéToldAlI, A. cAroTIS ÁgreNdSzeréT érINTŐ SzIgNIfIKÁNS 
SzűKüleT éS occluSIo KöVeTKezTébeN KIAlAKulT NYelV 
IScHAeMIA éS PAreSIS. 
Kozma Péter, Jobbágy Zita, Ruzsa Zoltán, Oberna Ferenc 
Szegedi Orvostudományi Egyetem Oktató Kórháza, Kecskemét 

bevezetés: A fej-nyaki régió szervei a test többi tájával összehasonlítva jó vérellátásuk-
ról, collaterális keringésükről közismertek, azonban több kísérő betegség együttes meglé-
te és a terhelő kórelőzmény következtében előállhat olyan helyzet, mely akut ischemiás ál-
lapotot idéz elő.

esetbemutatás: Kétoldali, az a.carotis interna (tov.: ACI) -externa (tov.: ACE)ágrendszerét 
érintő szignifikáns szűkület és occlusio következtében kialakult nyelv ischemia és paresis.
B.I. 70 éves férfi beteg reggel fejfájással, nyelvzsibbadással ébredt. Ezt követően észlelte 
beszéd, ill. nyelési képtelenségét, egyebekben panaszmentes. Az akut CT, belgyógyásza-
ti, neurológiai vizsgálat során glossoparesisen kívül kóros nem ábrázolódott, szájsebészeti 
szakvizsgálat során vetődött fel a fizikális vizsgálattal hűvös tapintatú, kissé sápadt nyelv.
Ez alapján elvégzett carotis Doppler majd digitalis substractios angiographia (tov.: DSA) 
mko.-on súlyos intima megvastagodást írt le, az ACI 90%-os szűkületével, az ACE oldalágai 
occclusiojával. A bal ACI-ACE occludalt volt.
Jobb a.femoralisból jobb ACI-a. lingualis tágítás, ballon dilatatio és stent behelyezés történt. 
Reziduális szűkület nem maradt vissza.
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eredmény: A beavatkozás után a nyelv mozgása és a dysarthria jelentősen javult. A kopo-
nya MR és cardio UH friss vérzést ill. embolia forrást nem talált.

Következtetés: A multi disciplináris sürgősségi ellátás kapcsán indikált, majd kellő körülte-
kintéssel elvégzett arc-állcsont sebészeti konzílium által felvetett, azonnal elvégzett diag-
nosztikus vizsgálatok és angiológiai intervenció segítségével a nyelv elvesztéssel fenyege-
tő keringési katasztrófa elkerülhető volt.
 

A-0014 

HoSSzúTÁVú eredMéNYeK A SzINTeTIKuS cSoNTPóTlóK 
AlKAlMAzÁSA uTÁN. 
Szmirnova Ilona, Szabó György 
Semmelweis Egyetem Arc-, Állcsont-, Szájsebészti és Fogászati Klinika, Budapest 

célkitűzés: A szintetikus csontpótlók hosszútávú ( több mint 10 éves) sikerességének 
vagy sikertelenségének kontrollálása több mint 40 beteg utánvizsgálatai alapján.

beteganyag: A SE Arc- Állcsont- Szájsebészti és Fogászati Klinikáján 2000 és 2003 között 
több mint 100 esetben végeztünk β tricalcium phosphattal ( Cerasorb) csontpótlást. Ezen 
betegeg közül 40 esetben tudtuk a 10 éves kontrollvizsgálatot eredményesen elvégezni.
Betegeink megoszlása a következő volt: ciszta feltöltés (átmérő ≥ 2 cm), 14 eset. Sinus 
elevatio 20 eset, más csontdefektus feltöltése 6 beteg.

Módszer: Fizikális, intraoralis vizsgálat és radiológiai módszerek, melyeket az eredeti, a 
műtét utáni (csontfelépítés, implantatio) és a jelen állapottal hasonlítottuk össze.

eredmények: A 40 esetből 36 beteg esetén 10 év után is szövődmény mentes állapotot 
észleltünk. A röntgen képeken a szintetikus anyagot már nem lehetett felismerni, a beül-
tetett anyag saját csonttá alakult át. 4 esetben észleltünk nagyfokú csontfelszívódást az 
„ új” csontba beültetett implantátumok körül, de ezekben az esetekben az állcsontok más 
területein is látható volt a csontreszorptio.

Megbeszélés: βTCP alkalmazása a cysta feltöltéses esetekben tökéletes csontosodást 
eredményezett. A sinus elevatios betegeknél az esetek több mint felénél minimális csont-
felszívódást észleltünk, ami az implantátumok stabilitását nem befolyásolta. Két esetben 
a csontfelszívódás olyan mértékű volt, hogy az implantátumokat el kellett távolítani. Két 
esetben pedig a fogeltávoltás utáni feltöltés és implantatio volt 5 év után sikertelen.

Konklúzió: βTCP, mint ahogy azt az előzőekben már közöltük kiváló csontpótló anyagok, 
saját csont nélkül is alkalmas csontdefektusok kitöltésére és az implantációs fogpótlások 
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minden területén kiválóan megfelel. Segitségével sok esetben eltekinthetünk saját csont 
alkalmazásától. A következő lépés a saját csont beültetés és a βTCP hosszútávú eredmé-
nyeink összehasonlítása.

 

A-0015 

SzÁJüregI SquAMocellulÁrIS cArcINoMÁK MIrNS eXPreSSzIóS 
ProfIlJÁNAK VIzSgÁlATA 
gombos Katalin 1, Horváth Róbert 2, Olasz Lajos 2 
1 PTE ÁOK Orvosi Népegészségtani Intézet; 
2 PTE KK Fogászati és Szájsebészeti Klinika

Háttér: A szájüregi laphámrák kialakulása molekuláris szinten komplex genetikai és 
epigenetikai változások sorozatával jellemezhető. A miRNS kifejeződés mértékét mind a 
genetikai mind pedig az epigenetikus eltérések képesek befolyásolni, a miRNS rendsze-
ren keresztül pedig a mRNS fehérjetranszlációját szabályozni. Vizsgálatunkban korai klini-
kai stádiumú (TNM I, II) szájüregi squamocelluláris carcinomák komplex miRNS-mRNS min-
tázatának meghatározását tűztük ki célul, melyben, a karcinogenezis folyamatában köz-
ponti szerepet játszó p53 és NFκB jelátviteli rendszereket szabályozó miRNS-ek és target 
mRNS molekuláik kifejeződését vizsgáltuk.

Anyagok és módszer: A PTE ÁOK Fogászati és Szájsebészeti Klinikán diagnosztizált és 
operált 40 szájüregi squamocellularis carcinoma és 40 ugyanazon betegből a rekonstruk-
ciós lebenyből származó normál szájüregi nyálkahártya minta miR-21, miR-155, miR-191, 
miR-146a, miR-221 és miR-222 valamint az NFκB jelátvitelben szerepet játszó Nfκb1 és 
2, Tlr1, Tnip1, Vcam és Ikbkg mRNS molekulák expresszióját vizsgáltuk LightCycler 480 
quantitatív real-time PCR rendszerben.

eredmények: Párosított kétmintás t-próba analízissel a miR-21, miR-155, miR-191 és miR-
221 szignifikánsan fokozott expressziós értékeket mutatott a szájüregi squamocelluláris 
carcinoma mintákban. A miRNS expresszió egymáshoz viszonyított arányai jellegzetes el-
téréseket mutattak a daganat lokalizációval, melyet lokalizáció specifikus expressziós tér-
képen demonstráltunk. Az összesített mi Rexpressziós eredmények alapján ROC analízist 
végeztünk a miRNS-ek biomarkerként való alkalmazhatóságának vizsgálatára, mely so-
rán a teszt szenzitivitás/ specificitás a miR-21 és miR-221 esetében 90% felettinek bizo-
nyult a szájüregi squamocelluláris carcinoma azonosításában. A fokozott miR-21, -155 és 
-221 expresszió összefüggést mutatott a daganatokban kimutatható szignifikánsan ma-
gasabb Tlr1 és Vcam target mRNS expresszióval. 

Megbeszélés: Eredményeink alátámasztják a miR-21, miR-155 és miR-221 szerepét 
a szájüregi laphámrák klinikailag korai stádiumú progresszív folyamataiban. Ez a kifejező-
dés szoros összefüggést mutatott a vizsgált daganatokban az immortalizációs szignált 
közvetítő NFκB rendszert aktiváló Tlr1 receptor mRNS fokozott expressziójával, valamint 
a neovaszkularizációt elősegítő Vcam emelkedett kifejeződésével. A szájüregi daganatok 
bár lokalizáció szempontjából heterogén csoportot képez, mégis molekulárisan jól jelle-
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mezhető célzott funkcionálisan összekapcsolódó miRNS-mRNS modulok expressziós tér-
képezésével.
A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Prog-
ram – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozá-
sa és működtetése országos program című kiemelt projekt által nyújtott személyi támo-
gatással valósult meg. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósul meg. 
 

A-0016 

AlVeoluS PrezerVÁcIó leHeTŐSégeI A deNTo-AlVeolÁrIS 
SebéSzeTbeN 
d. Tóth etelka 
DE OEC 

bevezetés: A nemzetközi , valamint hazai irodalomban és gyakorlatban egyre nagyobb fi-
gyelmet fordítanak a fogatlanná vált betegek protetikai rehabilitációjára. Foghúzást köve-
tően helyi és szisztémás faktorok hatására igen gyakori a processus alveolaris nem meg-
felelő gyógyulása, melynek következménye a fogmedernyúlvány nagyfokú rezorpciója.

célkitűzés: Előadásomban szeretném bemutatni az alveolus prezervációval összefüggő 
aktuális nemzetközi irányelveket és irodalmat saját klinikai tapasztalataink tükrében, illet-
ve összefoglalni a felhasználható anyagokat, lehetséges technikákat és költségvonzatu-
kat. 

Anyag és módszer: Amennyiben a foghúzást megelőző klinikai vizsgálatok során felme-
rül, hogy a protetikai rehabilitáció a későbbiekben során esztétikai, illetve biomechanikai 
szempontból nehezítetté vagy lehetetlenné válik, ennek megelőzésére különböző lehető-
ségek állnak rendelkezésünkre.
A lehetséges módszerek közül a várható állcsontpusztulás mérlegelését követően egyén-
re szabottan döntünk; választhatunk kollagén membrán, hyaluronsav és különböző graftok 
akár együttes felhasználása közül.

Következtetés: A szakma szabályainak megfelelően elkészített fogpótlás a beteg élet-
minőségét nagymértékben javítja. Statisztikai adatok alapján bizonyított az a tény, hogy 
akár rögzített, akár kivehető fogpótlás készítése előtt sikeresen alkalmazható az alveolus 
prezerváció, mely a ráfordított költségeket nem emeli meg jelentős mértékben, így egyre 
szélesebb körben kerül alkalmazásra.
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A-0017 

AlSó bölcSeSSégfogAK SebgYógYulÁSÁNAK ProSPeKTÍV 
rANdoMIzÁlT VIzSgÁlATA (Az AMoXIcIllIN – KlAVulÁNSAV,  
A clINdAMYcIN éS A KlórHeXIdIN öSSzeHASoNlÍTÁSA) 
Körmöczi Kinga 1, Oberna Ferenc 2, Joób-Fancsaly Árpád 1 
1 Semmelweis Egyetem Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika; 
2 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fül-, Orr Gégészeti Osztály 

célkitűzés: Bölcsességfogak eltávolítása esetén az antibiotikus és az oralis antiszeptikus 
profilaxis prospektív randomizált összehasonlító vizsgálata.

Anyag és módszer: 2013.12.01-2014.08.31 –ig a SE Arc,- Állcsont,- Szájsebészeti és Fogá-
szati Klinikáján verticalis vagy enyhe mesioangularis, részleges vagy teljes impactioban el-
helyezkedő alsó bölcsességfoggal operált 46 beteget vizsgáltunk. A bölcsességfog helyze-
te, életkor, általános állapot és sebgyógyulási ismert rizikófaktorok alapján felállított bevá-
lasztási kritériumoknak megfelelő pácienseket randomizált vizsgálati csoportokba soroltuk. 
I. antibiotikus profilaxis (ATBP) amoxicillin clavulánsavval, II. ATBP clindamycinnel, III. profilaxis 
chlorhexidinnel (CHX), IV. Kontroll. Az antibiotikus prevenciót műtét előtt 1 órával 1 dózisban 
alkalmaztuk, a chlorhexidines szájöblítést műtét előtt 2 nappal kezdve a sebgyógyulás teljes 
időtartama alatt folytattuk. A kontroll csoport sem ATBP sem CHX kezelésben nem részesült. 
A beavatkozásokat azonos gyakorlattal rendelkező orvosok végezték. 
Mindes esetben megegyező műtéti technikával: L-alakú lebeny feltárásból buccalis csont-
eltávolítás technikájával, a bölcsességfogakat egyben eltávolítva, primer, atraumatikus 
sebzárással. A postoperatív fájdalomcsillapítási és antibiotikus protokoll megegyezett.
A beavatkozások előtt, valamint varratszedéskor vizsgáltuk a duzzanat, illetve a szájnyi-
tási korlátozottság mértékét, a fellépő szövődményeket és a sebgyógyulás tényét. A seb-
gyógyulási időszak alatt a postoperatív fájdalom mértékét a páciensek kérdőíven regiszt-
rálták. 

eredmények: A kérdőíves vizsgálat és az általunk mért eredmények egyszerű statisztikai 
módszerekkel végzett elemzésekor a vizsgálati csoportok között szignifikáns eltérést nem 
találtunk. A sebgyógyulás vizsgált eseteinkben minden esetben szövődménymentesen kö-
vetkezett be, a varrateltávolítás a 7. napon megtörténhetett.

Következtetés: Bár a vizsgált csoportok között nem kaptunk szignifikáns különbséget, 
megfigyeltük, hogy a vizsgálatban résztvevő pácienseknél a varrateltávolítás időpontjá-
ban a sebgyógyulás teljes mértékben befejeződött. Egy esetben sem volt megfigyelhe-
tő haematoma, alveolitis vagy pus jelenléte, míg azoknál a pácienseknél ahol nem törté-
nik semilyen premedikáció előfordul elhúzódó sebgyógyulás a hasonló szájhigiéne és meg-
egyező műtét utáni terápiás medikáció ellenére is. Ez az észrevétel további vizsgálatok el-
végzésére adhat okot.
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A-0018 

A bAKTerIológIAI TeNYéSzTéS foNToSSÁgA gYullAdÁSoS eSeTeK 
KezeléSébeN- eSeTbeMuTATÁS 
Halvax dorottya 1, Körmöczi Kinga 1, Joób-Fancsaly Árpád 1, Prinz Gyula 2, 
Németh Zsolt 1 
1 Semmelweis Egyetem, FOK, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest; 
2 Egyesített Szent István És Szent László Kórház-RI, Budapest

bevezetés: A betegséget (actinomycosis) a normál szájflóra tagjai közé tartozó anae-
rob Actinomyces törzsek okozzák. Kialakulásért legtöbb esetben a Gram-pozitív, anaerob 
Actinomyces israelii, ritkábban az A. naeslundii, illetve az A. viscosus tehetők felelőssé. Ala-
csony virulenciájuknak köszönhetően a betegség ritka. A kórokozók a normál szájflóra tag-
jai, így a betegség sérült vagy lokálisan magasabb fertőzéshajlamú területen alakul ki (fog-
eltávolítás helye, nagy kiterjedésű caries, ínytasak, fractura).
A fertőzés a lágyrészekből indul ki, a környező szövetekre direkt módon terjed, ahol nyálka-
hártya-, izom-, bőr- és csontroncsolást okoz. A lassú progressziójú betegség során az arc-
, nyaktájékon kialakuló deszka kemény duzzanatból végül fájdalmas abscessusok, majd 
többszörös fistula nyílások keletkeznek. A sokszor nagy mennyiségben ürülő pus jellegze-
tes, szabad szemmel is látható „szulfur granulumokat” tartalmaz. A betegség diagnoszti-
zálásának alappillére a szövettani vizsgálat és a bakteriológiai tenyésztés. Mivel kiújulási 
hajlama nagy, így terápiája a hosszan tartó széles spektrumú antibiotikum kúra.

Anyag és módszer: A betegséget, illetve a kiegészítő vizsgálatok fontosságát a diagnó-
zis felállításában egy eset kapcsán mutatjuk be. A páciens egy héttel korábban eltávolí-
tott 36-os és 38-as fogak területének megfelelő kemény, nem fluktuáló arcduzzanattal je-
lentkezett. A klinikai kép postextractios periostitisre utalt, beolvadás nélkül. Párakötést al-
kalmaztunk, AB kezelést kezdtünk (Augmentin, Klion). Az alkalmazott kezelésre arcduzza-
nata nem csökkent, viszont 36-os fog extractiós sebéből, majd 33 fog mellől is genny kez-
dett ürülni. A váladékból mikrobiológiai tenyésztést készítettünk, 36-os fog helyét feltártuk, 
szövettani mintát vettünk, a területet drenáltuk. A hisztológiai vizsgálat krónikus, nem spe-
cifikus gyulladást igazolt. A Páciens ezt követően nem járt kezelésre, kontrollra, csak hóna-
pokkal később jelentkezett. Az ekkor elkészített panoráma röntgen osteomyelitis gyanú-
ját vetette fel. CBCT felvétel készült, anamnesztikus adatok miatt a Pácienst immunológi-
ai vizsgálatra utaltuk. Ismételt bakteriológiai mintavétel, illetve 36-os fog helyéről a septum 
eltávolítása történt. A vizsgálatok actinomycosist igazoltak. A Beteget az Egyesített Szent 
István és Szent László Kórház Infektológiai Osztályára irányítottuk, ahol Moxifloxacin, illet-
ve hosszan tartó Maripen Extra kezelés hozott javulást.

Konklúzió: Esetünk alátámasztja az a tényt, hogy milyen nagy szerepe van a bakterioló-
giai tenyésztésnek az elhúzódó gyulladásos esetek megfelelő diagnosztizálásában, illet-
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ve kezelésében. Mikrobiológiai vizsgálatok hiányában előfordulhat, hogy a fej-nyak régió-
ban kialakuló gyulladásos megbetegedéseket félrekezeljük. Ezáltal a gyógyulás folyamata 
megnyúlik. Éppen ezért a leoltás végzése (indokolt esetben) mindennapos eljárássá kellene 
hogy váljon a célzott gyógyszeres kezelés és a gyorsabb, biztosabb gyógyulás érdekében.

A-0019 

PAroTIS TuMoroK KezeléSe oSzTÁlYuNKoN 
Tuboly csaba, Gáti István 
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház 
Fül-orr-gége, Fej-Nyaksebészeti Osztály, Veszprém

A szerzők ismertetik a Veszprém Megyei Kórház, Fül-orr-gégészeti osztályának parotis se-
bészeti beteganyagát. Az elmúlt 18 év során 225 parotis műtétet végeztek jó és rosszin-
dulatú betegségek miatt. Jelen közleményben áttekintik a rendelkezésükre álló diagnoszti-
kai lehetőségetek és az általuk végzett műtéti megoldásokat. A retrospektív vizsgálat so-
rán egyben összehasonlították az ultrahanggal vezérelt aspirációs citológia találati ará-
nyát, a vakon végzett vizsgálatéval. 

A-0020 

SINuS MAXIllArIS oSTeoMA: eSeTbeMuTATÁS 
boka Nóra, Ruszin Tamás, Barabás József 
Semmelweis Egyetem Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest 

célkitűzés: Az osteomák gyakori jóindulatú, lassan növekvő osteogenetikus tumorok a 
szájüregben. Leggyakrabban a mandibulán alakulnak ki, a sinus maxillaris osteoma igen rit-
ka elváltozás. Az osteomák klinikai megjelenése, tünetei és komplikációi a lokalizációtól, ki-
terjedéstől és a növekedési hajlamtól függnek. Az esetek többségében ezek az elválto-
zások tünetmentesek és csak véletlenszerűen fedezik fel őket. Az osteomák felfedezé-
sét követően fontos lépés a differenciál diagnosztika a rosszindulatú elváltozásoktól, illet-
ve a további vizsgálat a Gardner szindróma kizárásának irányában. A legfontosabb kérdés 
az osteomák kezelése, mikor szükséges azok műtéti eltávolítása, illetve milyen módszerrel 
történjen ez. Célunk egy igen ritka eset részletes bemutatása a véletlenszerű felfedezés-
től egészen a műtéti eltávolításáig és a szakirodalomban előforduló esetek összehasonlí-
tása, kezelési elvek ismertetése.

Módszer: 34 éves férfi páciens a bal felső bölcsességfogának fájdalma miatt kereste fel 
Klinikánkat. Az elkészült röntgenfelvételen mellékleletként a jobb oldali sinus maxillarisban 
egy jól körül írt jelentős nagyságú radioopaque elváltozást észleltünk. Ezt követően 
CBCT-t készítettünk, amin egy kocsánnyal a laterális sinusfalhoz kapcsolódó, dió nagyságú 
csontdenzitású elváltozás körvonalazódott. Általános anesztézia alatt az elváltozást a si-
nus elülső falán keresztül, Luc-Caldwell módszer alapján tártuk fel. Az osteoma mérete mi-
att a bázisáról való leválasztást megelőzően két darabra vágtuk annak érdekében, hogy 
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könnyebben el tudjuk távolítani a kisebb csontablakon keresztül. Az osteoma könnyebb 
szétválasztása érdekében, illetve megragadás céljából oszteoszintézis csavart helyeztünk 
a csontos elváltozásba. Ezután Luc- Caldwell szerint jártunk el. A műtét utáni ötödik na-
pon került eltávolításra a tamponálás. Az eltávolított léziót szövettani vizsgálatra küldtük.

eredmények: A postoperatív periodus eseménytelenül zajlott. Egy hónapos kontroll során 
a páciens erős nasalis hangja csökkent, valamint a sinusitises tünetei enyhültek. A több hó-
napos obszerváció után készített röntgenfelvétel alapján nincs recidivára utaló jel, a páci-
ensnek panasza nincs.

Következtetés: Koivunen és mtsai javaslata alapján, ha az osteoma az orrmelléküreg 50%-t 
kitölti, akkor szükséges annak műtéti eltávolítása. A műtétek során fontos, hogy a bázisról 
válasszuk le a léziót, ott ahol a kortikális csonthoz kapcsolódik. A műtét menete függ az elvál-
tozás lokalizációjától, a méretétől és a fennálló komplikációktól. A kisebb méretű elváltozáso-
kat endoszkóp segítségével is eltávolíthatjuk, azonban a hatalmas méretű osteomákat mű-
téti feltárásból szükséges megközelíteni, leggyakrabban a fossa canina felöl egy csontabla-
kon keresztül. Ezekkel az eljárásokkal kiváló eredményeket érhetünk el, a szakirodalomban 
ezeknek az osteogenetikus jóindalatú tumoroknak a recidivája ritkán fordul elő. 

A-0021 

AlAcSoNY eNergIÁJú lézerTerÁPIÁbAN reJlŐ PreVeNcIóS 
leHeTŐSégeK MegISMeréSe gYógYSzer-INduKÁlTA ÁllcSoNT 
NecroSIS ÁllATKÍSérleTeS ModellJébeN. 
Major lászló 1, Janovszky Ágnes 1, Szabó Andrea 2, Garab Dénes 2, Boros Mihály 2, 
Piffkó József 1 
1 Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika; 2 Sebészeti Műtéttani Intézet, Szegedi Tudományegyetem, Szeged 

bevezetés: A különféle antiresorptiv vagy antiangiogén hatású gyógyszerek habár jelen-
tős mértékben javították a reumatológiai és onkológiai kezelések sikerességet, súlyos 
mellékhatásként állcsont necrosis kialakulásához vezethetnek invazív fogászati beavat-
kozást követően, nagymértékben rontva a betegek életminőségét. A klinikai megfigyelé-
sek és alapkutatási eredmények alapján az alacsony energiájú lézerterápia (LLLT) ígéretes 
prevenciós megoldás lehet a gyógyszer-indukálta állcsont necrosis (medicateion-related 
osteonecrosis of the jaw, MRONJ) megelőzésében. Kutatásunk célja egy új állatkísérletes 
modell létrehozása volt, az LLLT hatásmechanizmusának vizsgálata és megértése céljából. 
Hipotézisünk szerint a mikrokeringési gyulladásos folyamatok befolyásolása révén, melyek 
szerepet játszhatnak a betegség kialakulásában, csökkenthető az osteonecrosis gyako-
risága.
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Anyagok és módszerek: Kísérleteinket 12 hetes hím Sprague-Dawley patkányokkal kezd-
tük, random módon osztva az alábbi csoportokba: kontroll (n=5), kontroll+LLLT (n=12), 
biszfoszfonáttal kezelt (BIS; n=8) és BIS+LLLT (n=14). A 8 hetes kísérleti protokoll ideje alatt 
hetente egy g/kg ivmalkalommal történtek a kezelések, melynek során a BIS-kezelt állatok 
80  zoledronatot (Zometa®, Novartis Europharm), míg a kontroll csoportok fiziológiás só-
oldatot kaptak. A kísérlet harmadik hetében eltávolítottuk a jobb oldali alsó 1-es és 2-es 
molarisokat. Az LLLT csoportok esetében a foghúzást követően azonnal, illetve minden 
másnap, összesen 8 alkalommal végeztük az állatok lézeres kezelését (GaAlAs dióda lézer, 
3,2 J). A protokoll végén ellenőriztük a nyálkahártya-elváltozások gyakoriságát és súlyos-
ságát, az osteonecrosisra jellemző radiológiai jeleket CBCT-vel, a mikrokeringési gyulladá-
sos reakciók változásait intravitális fluoreszcens videómikroszkópiával (IVM) detektáltuk.

eredmények: A BIS-kezelés nem váltott ki spontán osteonecrosist, azonban foghúzást kö-
vetően szignifikánsan gyakoribb és súlyosabb nyálkahártya laesiokhoz vezetett a többi 
csoporthoz képest. Az LLLT-vel kiegészített BIS-kezelt csoportban csak az esetek 20%-
ában alakult ki nyálkahártya elváltozás. Önmagában az LLLT nem váltott ki kóros nyálka-
hártya-eltérést. A makroszkópos megfigyeléseket a CBCT-vel végzett képalkotó vizsgálati 
eredményeink is alátámasztották. A mikrokeringés szintjén a krónikus BIS-kezelés fokozta 
a gyulladásos interakciók (leukocyták gördülése és kitapadása az endothelialis felszínen) 
számát, melyre az LLLT nem volt befolyással.

Következtetések: Állatkísérletes modellünkkel megbízhatóan reprodukálható a MRONJ 
klinikumban is tapasztalt kórlefolyása jó kiindulási alapot nyújtva az állcsontokban zaj-
ló kórfolyamatok és az LLLT potenciális hatásainak vizsgálatára. Az LLLT által kiváltott 
mikrokeringési reakciók a kísérleti protokoll késői fázisában nem figyelhetők meg va-
lószínűsítve ezzel, hogy hatása nem ezen folyamatok befolyásolása révén valósul meg. 
Támogatások: TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001, OTKA 109388, TÁMOP 4.2.2A-11/1/
KONV-2012-0035.

A-0022 

rIzIKóTéNYezŐ-e Az IMPAKTÁlT AlSó bölcSeSSégfog? 
ProfIlAKTIKuS bölcSeSSégfog elTÁVolÍTÁS SzerePe 
Vingender Szonja, Pataky Levente, Bogdán Sándor, Joób-F. Árpád 
Semmelweis Egyetem, Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinika 

bevezetés: A fiatal, 20 év körüli korosztály 84%-a rendelkezik impaktált bölcsességfogak-
kal, amelyek 91%-a soha nem tör elő. Az impaktált alsó bölcsességfogak számos kórkép ri-
zikótényezői lehetnek, úgymint pericoronitis, abscessus, osteomyelitis, cysta, fogtorlódás, 
mandibula patológiás és trauma okozta törése, malignus elfajulás. Az áttörésben vissza-
maradt bölcsességfogak profilaktikus eltávolítása az Egyesült Államokban bevett mód-
szer, azonban máshol vita tárgyát képezi.

célkitűzés: Az előadás célja az egyes eseteken keresztül bemutatni az impaktált alsó böl-
csességfogak eltávolításának indikációit.
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Módszer: A téma feldolgozása a PUBMED elektronikus adatbázisában fellelhető szakiro-
dalom, illetve a Semmelweis Egyetem Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika be-
teganyaga alapján történt.

eredmények: Az impaktált alsó bölcsességfogak rizikótényezőként szerepelhetnek bizo-
nyos elváltozások kialakulásában. Az előadásban bemutatásra kerül egy ritka követéses 
eset (6-32 éves korig), ahol a follicularis hámból parodontalis cysta alakult ki. A follicularis 
hám malignus elfajulása igen ritka, erre is mutatunk példát. Az esetek prezentálják a 
profilaktikus bölcsességfog eltávolítás létjogosultságát.

Következtetés: A patológiás elváltozást nem mutató impaktált bölcsességfogak rutinsze-
rű profilaktikus eltávolításának evidenciáját bizonytalanság övezi. Minden esetben megfe-
lelő indikáció, vizsgálat és egyénre szabott terápia szükséges, mely folyamatokban fog-
szabályozó orvos, szájsebész és radiológus együttműködése szükségeltetik.

A-0023 

bISzfoSzfoNÁT oKozTA ÁllcSoNTelHAlÁS MulTIceNTrIKuS 
ePIdeMIológIAI VIzSgÁlATA: Az elSŐ 3 éV eredMéNYeI. 
Vereb Tamás 1, Czakó László 2, Fülöp Gábor 3, Klenk Gusztáv 4, Oberna Ferenc 5, 
Seres László 1, Vaszilkó Mihály 6, Piffkó József 1 
1 SZTE Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika; 
2 Comenius University Bratislava Ružinov Hospital, Department of Oral and Maxilofacial Surgery; 
3 Kaposi Mór Oktató Kórház Szájsebészeti Osztály; 
4 Szent János Kórház Fül-Orr-Gége és Szájsebészeti Osztály; 
5 Bács-Kiskun Megyei Kórház Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fül-orr Gégészeti Osztály; 
6 Semmelweis Egyetem Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinika 

bevezetés: Az antireszorptív gyógyszer okozta állcsontelhalás 2003-as első leírása óta el-
telt több, mint egy évtizedben számos új információ látott napvilágot a patomechanizmus, 
epidemiológia, rizikófaktorok és kezelési lehetőségek tekintetében, melyek alapjaiban vál-
toztatták meg az arc-, állcsont és szájsebészeti szakma viszonyulását a betegséghez. 
Eleinte zömében esetismertetések, kis elemszámú vizsgálatok és alig néhány nagy elem-
számú tanulmány alkotta alacsony evidenciájú tudásunk alapjait a témakörben. 2011-ben 
klinikánk célul tűzte ki egy olyan adatbázis létrehozását, amely alkalmas a biszfoszfonát 
okozta állcsontnekrózisok epidemiológiai adatainak gyűjtésére és feldolgozására. 

Módszer: A vizsgálat alapjait egy saját fejlesztésű, multicentrikus adatgyűjtésre alkalmas, 
online kérdőíves rendszer jelentette, mellyel lehetőség nyílt a különböző centrumok egyide-
jű adatgyűjtésére, valamint közös retro-, és prospektív adatbázis kialakítására.
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eredmények: Az elmúlt időszakban 8 maxillofacialis centrumból, összesen 176 klinikai tü-
netekkel rendelkező páciens epidemiológiai és klinikai adatai kerültek feldolgozásra. Elő-
adásunkban ismertetjük eddigi eredményeinket, valamint összehasonlítjuk ezeket a nem-
zetközi irodalmi adatokkal.

Következtetés: Az online, multicentrikus adatbázist kifejezetten hatékony módszernek 
tartjuk az epidemiológiai adatok gyűjtésére. Ez a módszer hozzájárulhat a különböző be-
tegségekről meglévő tudásunk szélesítéséhez, s ezáltal remélhetőleg ezeknek a megelő-
zéséhez, illetve gyógyításához.

A-0024 

ISMereTleN eredeTű KŐ A buccAbAN - eSeTISMerTeTéS 
Németh bertalan, Pataky Levente 
SE, FOK, Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest 

bevezetés: A fej-nyak régióban számos helyen találkozhatunk különböző meszesedések-
kel, kifejezett kövesedés általában a nyálmirigyeket érinti, de előfordulhat vénákban vagy a 
tonsillákban is, buccaban nagyon ritkán találkozunk kalcifikációval.

esetleírás: Középkorú férfi beteget utaltak be Klinikánkra, aki egy másik intézmény-
ben jelentkezett rákszűrésre. Pár hónapja észlelt egy csomót a jobb oldali buccájában.  
Rutinszerűen készített panorámafelvételen az elváltozásnak jól körülírt röntgenárnyéka 
volt. Helyi érzéstelenítésben került eltávolítására a jobb alsó második molaris magasság-
ban, közel az alsó áthajláshoz eső területről. Ér vagy egyéb anatómiai képlet nem volt a kö-
zelében. Makroszkóposan egy 2 cm átmérőjű tojásalakú, kőkemény képlet volt. A hisztoló-
giai vizsgálat sejtmentesnek ítélte a teljesen elmeszesedett elváltozást.

Következtetés: Az elváltozást differenciál diagnosztikailag egyértelműen el tudtuk külö-
níteni egyéb elváltozásoktól. A phlebolithok általában haemangiomákhoz kötöttek. Me-
szesedett nyirokcsomók radiológilag és klinikailag is más képet mutatnak. Ilyen méretű 
sialolith kialakulása kisnyálmirigyben nem valószínűsíthető. A kő kialakulásának oka mind-
máig ismeretlen.
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A-0025 

NYÁlAlAPú dIAgNoSzTIKA SzÁJüregI dAgANAToKbAN éS 
rÁKMegelŐzŐ ÁllAPoToKbAN 
Márton Ildikó 1, Tar Ildikó 2, Fera Mária 1, Szabó Adrienne 3, Redl Pál 3, 
Kövér Zsanett 4, Olasz Lajos 4, Molnár Gyöngyi 5, Piffkó József 5, Barabás Péter 6, 
Barabás József 6 
1 Debreceni Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Konzerváló Fogászati Tanszék, Debrecen; 
2 Debreceni Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Parodontológiai Tanszék, Debrecen; 
3 Debreceni Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Arc- Állcsont és Szájsebészeti Tanszék, Debrecen; 
4 Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Fogászati és Szájsebészeti Klinika, Pécs; 
5 Szegedi Tudományegyetem, Fogorvostudományi Kar, Szájsebészeti Tanszék, Szeged; 
6 Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest 

bevezetés: A szájüregi laphámrák [Oral Squamosus Cell Cancer (OSCC)] a szájüregi daga-
natok közel 90 %-át teszi ki. A magyar lakosság a globális OSCC incidencia és mortalitá-
si statisztikák élén áll. A betegek jelentős hányada már csak előrehaladott állapotban ke-
rül felismerésre, így az alkalmazott kombinált terápia ellenére is az 5 éves túlélés 50 % alat-
ti. A szájüregi laphámrák két leggyakoribb rákmegelőző állapota az oralis leukoplakia (OLK) 
és az oralis lichen planus (OLP). Előfordulási gyakoriságuk hazánkban növekvő tendenci-
át mutat. A szájüregi kórformák pontos diagnosztikája a biopsziás minta szövettani vizs-
gálatával lehetséges. A szájüregben jelen lévő nyál vizsgálatának nagy előnye, hogy a nyál 
könnyen, nem invazív módon nyerhető és a páciensek számára is jól tolerálható mintavé-
teli eljárás. A modern proteomikai és genomikai analízisek több olyan biomarkert azonosí-
tottak, melyek a szájüregi daganatok és rákmegelőző állapotok specifikus és korai diag-
nózisát teszik lehetővé. Szájüregi laphámrákban és rákmegelőző állapotokban a szövet-
tani és „omics” minták jelentősen eltérnek az egészséges mucosa értékeitől. A DNS, RNS 
metilációs mintázatok és a jelenlévő fehérjék jellegzetesen eltérnek az egészséges egyé-
nek, az OLP, az OLK és OSCC betegek nyálában találhatóktól, így vizsgálatuk a korai diag-
nózist jelentősen megkönnyíti. 

Anyagok és módszerek: Az OSCC, valamint OLP, OLK betegek nyálmintáit multicentrikusan 
a négy hazai fogorvosképző hely Szájsebészeti Osztályain és Tanszékein gyűjtjük. Kisszá-
mú szövet- és nyálmintában nagykapacitású módszerekkel azonosítjuk az OSCC-t és rák-
megelőző állapotokat jellemző markermintázato(ka)t, majd azokat kiegészítő módszerek-
kel hitelesítjük. Ezt követően a prospektív vizsgálatba bevont nagyszámú betegek körében 
vizsgáljuk tovább a markermintázatokat. 

eredmények: Tanulmányunk „pilot study” részében 33 OSCC mintát gyűjtöttünk a Debre-
ceni Egyetemen, melyekhez 30 kontroll korban és nemben megfelelő, illetve másik 30 kont-
roll mintát gyűjtöttünk, fiatal, egészséges, szájüregi kórforma mentes személyektől. To-
vábbá a négy hazai fogorvosképző hely Szájsebészeti Osztályaitól és Tanszékeitől kapott 
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70 OSCC, 11 OLK, 39 OLP és 20 kontroll mintát dolgoztunk fel. Valamennyi, „de novo” OLP, 
OLK OSCC és kontroll mintához tartozó személy adatát adatbázisban tároljuk. Rögzítjük 
a demográfiai adatokat (életkor, nem, lakóhely, foglalkozás, kereseti viszonyok, a fogásza-
ti és orvosi gondozás igénybevételének gyakorisága), kórtörténeti adatokat (a jelen pana-
szok fellépése és alakulása, társuló betegségek, ismert kockázati tényezők expozíciója: így 
alkoholfogyasztás, dohányzás, diétás szokások, szájhigiénés módszerek, valamint rend-
szeresen/gyakran szedett gyógyszerek) és a betegségre vonatkozó adatokat (szövettan, 
grádus és stádium). Minden résztvevőnél rögzítjük a szájüregi státuszt, melyből a követke-
ző stomatológiai indexek kerültek kiszámításra (DMF-T, DMF-S, plakk index, gingivalis index, 
szondázási mélység és recesszió). 
A kapott eredményeket a szerzők előadásukban ismertetik.

Következtetések: A tanulmány eredményei hozzájárulnak a rákmegelőző állapotok és a 
már kialakult daganatok minél korábbi felismeréséhez és ezen keresztül az OLP, az OLK és 
az OSCC patobiológiájának mélyebb megismeréséhez, valamint hozzásegítenek végső cé-
lunk megvalósításához, a beteg minél korábbi és minél jobb életminőséggel történő meg-
gyógyításához. 

A tanulmány az OTKA K105034 pályázat támogatásával készül.

A-0026 

célzoTT TöMegSPeKTroMeTrIÁS MódSzer KIdolgozÁSA éS 
MulTIPleX IMMuNogYöNgY-AlAPú eSSzé KIVITelezéSe SzÁJüregI 
lAPHÁMrÁK bIoMArKereINeK AzoNoSÍTÁSÁrA 
lábiscsák Péter 1, Bácsik Viktória 1, Tőzsér József 1, Szabó Adrienn 2, Redl Pál 
2, Fera Mária 3, Kövér Zsanett 4, Olasz Lajos 4, Molnár Gyöngyi 5, Piffkó József 5, 
Barabás Péter 6, Barabás József 6, Márton Ildikó 3, Csősz Éva 1 
1 Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet, Debrecen; 
2 Debreceni Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Arc-, Állcsont-, és Szájsebészeti Tanszék, Debrecen; 
3 Debreceni Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Konzerváló Fogászati Tanszék, Debrecen; 
4 Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Fogászati és Szájsebészeti Klinika, Pécs; 
5 Szegedi Tudományegyetem, Fogorvostudományi Kar, Szájsebészeti Tanszék, Szeged; 
6 Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest 

bevezetés: A nyál, mint testfolyadék gyűjtése egyszerű, nem-invazív módon történik és al-
kalmazása, mind diagnosztikai, mind prognosztikai markerek detektálására egyre nagyobb 
jelentőséggel bír. A nyálban megtalálhatók különböző fehérjék, nukleinsavak, stb., melyek po-
tenciális biomarkerként szolgálhatnak az egyes betegségek diagnosztizálásában vagy a be-
tegség kimenetelének prognosztizálásában. A későn felállított diagnózis lehet a szájüregi 
laphámrák magas mortalitási rátájának elsődleges oka, ezért a korai diagnosztizáláshoz a 
megfelelő biomarkerek felhasználása kulcsfontosságú lehet. A különböző proteomikai és 
genomikai módszerek elmúlt évtizedben tapasztalt fejlődése révén a nyálmintából történő 
potenciális biomarkerek azonosítása és alkalmazása nagy lendületet vett.

A szakirodalomban ezen a területen az elmúlt években publikált eredmények alapján több 
lehetséges fehérjét azonosítottak nyálmintából, mint OSCC biomarker. A galektin-3-kötő-
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fehérje, S100-A9, CD59, CD44, cyfra 21-1, kataláz, thioredoxin, és profilin fehérjék szintjei 
szignifikánsan magasabbak voltak a beteg csoportban a kontroll csoporthoz viszonyítva. A 
tumor-specifikus fehérjék megtalálása és vizsgálata lehetőséget adhat az OSCC korai de-
tektálására és a korai diagnózis felállítására.

Kutatásunk célja az volt, hogy kifejlesszünk és validáljunk egy célzott tömegspektrometriás 
módszert a szakirodalomban korábban közölt potenciális OSCC biomarkerek relatív meny-
nyiségi vizsgálatára. Továbbá célunk volt, szintén korábban a szakirodalomban megjelent 
eredmények alapján, a nyál bizonyos citokinjeinek multiplex immunogyöngy-alapú mód-
szerrel (Luminex) történő vizsgálata.
Az antitest-alapú és a célzott tömegspektrometriás módszerekkel kapott eredmények fel-
használásával létre kívánunk hozni egy OSCC biomarker panelt, mely alkalmas nyálmintá-
ból a magyar populáció szűrésére.

Anyagok és módszerek: Az 5 ml nem-stimulált nyál gyűjtése, centrifugálása, majd a tiszta 
felülúszó Bradford módszerrel történő totál protein meghatározása után a minták kiporci-
ózásra kerültek és a további felhasználásig -70°C-on tároltuk.
A nyálminták oldatban történő tripszines emésztése után következhetett a célzott 
tömegspektrometriás analízis, melyet 14 humán fehérjére már előzetesen kifejlesztettünk.
A tömegspektrometriás meghatározás esetében 5 kontroll és 16 OSCC-ben szenvedő be-
tegtől származó nyálmintát analizáltunk duplikátumban. A relatív mennyiségi meghatáro-
záshoz a mintákhoz ismert mennyiségben marha szérum albumin, mint belső standard fe-
hérjét kevertünk.
A nyál citokinek koncentrációjának meghatározásához egy immunogyöngy-alapú multiplex 
(Milliplex) kitet alkalmaztunk. A multiplex analízisek során 9 kontroll és 26 OSCC-ben szen-
vedő beteg nyálmintáját analizáltuk duplikátumban.
Mind a tömegspektrometriás, mind az immuno-gyöngy alapú módszerek esetében a ka-
pott eredmények statisztikai elemzése során a Mann-Whitney U-tesztet alkalmaztuk.

eredmények: A célzott tömegspektrometriás módszer előzetes eredményei alapján szig-
nifikánsan magasabb értéket kaptunk az OSCC-ben szenvedő betegek esetében az 
S100-A9 (p=0,020) és a kataláz (p=0,032) fehérjék szintjében a kontroll csoporthoz viszo-
nyítva. A thioredoxin fehérje szintjében is megnövekedett értéket kaptunk az OSCC-ben 
szenvedő betegcsoport esetében. A CD44 fehérje szintje a kontroll csoportban mutatott 
szignifikánsan magasabb szintet (p=0,043).
A multiplex méréseink eredményei azt mutatják, hogy az IL-1 béta (665,7±410,7 pg/ml, 
p<0,001), IL-6 (390,0±184,4 pg/ml, p<0,001), IL-8 (5035±2564 pg/ml, p=0,024), és TNF-alfa 
(44,13±22,2 pg/ml, p=0,002) citokinek szintjei szignifikánsan magasabb voltak az OSCC be-
tegcsoport esetében szemben a kontroll csoportban mért koncentráció értékeivel (IL-1 
béta: 98,75±49,4 pg/ml, IL-6: 13,26±5,32 pg/ml, IL-8: 2152±1075 pg/ml, TNF-alfa: 8,61±3,19 
pg/ml).
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Következtetések: Előzetes eredményeink azt mutatják, hogy a korábban publikált 
és általunk kiválasztott 14 fehérje célzott tömegspektrometriás analízise és multiplex 
immunogyöngy-alapú módszerrel történő vizsgálata szerint az S100-A9, kataláz fehérjék, 
valamint IL-1 béta, IL-6, IL-8 és TNF-alfa citokinek lehetséges biomarkerként szolgálhatnak 
az OSCC detektálására a magyar populációban.

A tanulmány az OTKA K105034 pályázat támogatásával készül. 

A-0027 

leHeTSégeS MrNS bIoMArKereK VIzSgÁlATA SzÁJüregI 
lAPHÁMrÁKoS PÁcIeNSeK NYÁlMINTÁIbAN 
Horváth József 1, Sándor Attila1, Kerekes Tamás1, Mátyás Erzsébet1, Fera Mária2, 
Szabó Adrienn 3, Redl Pál 3, Kövér Zsanett4, Olasz Lajos4, Molnár Gyöngyi 5, 
Piffkó József 5, Barabás Péter 6, Barabás József 6, Márton Ildikó2, Scholtz Beáta1 
1 Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet, Klinikai Genomika és 
Személyre Szabott Orvoslási Központ, Debrecen;  
2 Debreceni Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Konzerváló Fogászati Tanszék, Debrecen; 
3 Debreceni Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Tanszék, Debrecen; 
4 Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Fogászati és Szájsebészeti Klinika, Pécs; 
5 Szegedi Tudományegyetem, Fogorvostudományi Kar, Szájsebészeti Tanszék, Szeged; 
6 Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest 

bevezetés: Az elmúlt években jelentősen megemelkedett a szájüregi daganatos megbe-
tegedések, köztük a szájüregi laphámrák előfordulási gyakorisága mindkét nemben, illet-
ve a megbetegedés egyre nagyobb arányban figyelhető meg a fiatalabb korosztályokban. 
Mivel az 5 éves túlélési arány, részben a késői felismerés miatt meglehetősen alacsony, in-
tenzív tudományos érdeklődés fordult a korai diagnózist lehetővé tevő kutatások felé. A 
vizsgálatok jelentős hányada a könnyen és nem invazív módon nyerhető nyál vizsgálatára 
irányult, elemezve a nyálban megtalálható biomarkereket. Néhány munkacsoport kutatá-
sa alapján 7 gént azonosítottak, melyek expressziója szignifikánsan magasabb volt a száj-
üregi laphámrákban szenvedő páciensek nyálmintáiban a kontroll páciensek mintáival ösz-
szehasonlítva, melyek a következők: IL8, DUSP1, IL1B, OAZ1, H3F3A, SAT és S100P. Mun-
kánk során ezen gének expressziós szintjét mértük tumoros páciensekben, valamint idős 
és fiatal kontroll páciensekben, nyálmintákból izolált RNS-ből.

Anyag és módszer: Munkánk során minden nyálminta feléből szabad (sejten kívüli) RNS-t 
izoláltunk, másik felét pedig proteomikai analízis céljából archiváltuk. Ezt követően egy több-
génes panel expresszióját valósidejű kvantitatív PCR-ral elemezve azonosítottuk a megfe-
lelő normalizáló géneket, melyek expressziója nem, vagy alig változik a tumoros és a kont-
roll páciensek között. Végül pedig ugyanezeken a mintákon a már korábban azonosított 7 
mRNS biomarker analízisét is elvégeztük. Ezen kísérletek során először azt vizsgáltuk, hogy 
a magyar betegpopuláció esetében hasonló eredményeket kapunk-e, mint a korábban 
vizsgált amerikai és szerb betegpopuláció esetében. Eddig 26 szájüregi laphámrákos és 24 
idős, valamint 24 fiatal kontroll páciens nyálmintájából izoláltunk RNS-t. A tumoros illető-
leg az idős kontroll páciensek mintáin elvégeztük a valósidejű kvantitatív PCR méréseket.  
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eredmények és következtetés: A tumoros és idős kontroll páciensek mintáit összehason-
lítva a 7 vizsgált mRNS expressziója nem mutatott szignifikáns eltérést a tumoros pácien-
sek mintáiban. A fiatal, szájüregi kórformáktól mentes személyektől nyert nyálminták ana-
lízise még folyamatban van. Az eddig elvégzett vizsgálatok eredményeinek értékelése so-
rán figyelembe kell venni a magyar lakosság rossz szájhigiénés viszonyait, amely jelentős 
befolyásoló tényezőként szerepelhet a nyálban jelenlévő biomarkerek diagnosztikus fel-
használhatóságának értékelése folyamán. 

A tanulmány az OTKA K105034 pályázat támogatásával készül. 

A-0028 

ÁllcSoNTcYSTÁK KezeléSéVel SzerzeTT TAPASzTAlAToK A SzeNT 
JÁNoS KórHÁz fül- orr-gégéSzeTI éS SzÁJSebéSzeTI oSzTÁlYÁN 
Katona János 1, Kálmán Gyöngyi 1, Czirner Eszter 2, Katona József 1, 
Hirschberg Andor 1 
1,2 Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai Fül-Orr-Gégészeti és Szájsebészeti Osztály, Budapest 

Az állcsontcysták odontogen, non-odontogen- és úgynevezett pseudocysták szerint cso-
portosíthatók. Az odontogen cysták közül leggyakrabban előforduló típus a radicularis- és 
a follicularis cysta. Hosszú ideig tünetmentesen, jelentős csontdestrukciót okozva növe-
kednek, s egyéb okból készült radiológiai felvétel alapján derül fény jelenlétükre. A pana-
szok megjelenése (abscessus,inflammatio) már a cysta bakteriális felülfertőződésére utal. 

Az odontogén cysták kezelése a hagyományos, konzervatív endodontiai kezeléstől a kü-
lönböző sebészeti (szájsebészeti, esetenként fül-orr-gégészeti) beavatkozásokig terjed, 
úgymint a gyökércsúcsresectio, enucleatio, marsupialisatio, decompressio, FES műtét vagy 
Luc-Caldwell feltárás. Jelen prezentáció célja a Szent János Kórház Fül-Orr-Gégészeti és 
Szájsebészeti Osztályának az állcsontcysták, mint határterületi casusok kezelésével szer-
zett tapasztalatainak bemutatása. 
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A-0029 

HAgYoMÁNYoS éS IrÁNYÍToTT IMPlANTÁcIóS elJÁrÁSSAl 
beHelYezeTT deNTÁlIS IMPlANTÁTuMoK STAbIlITÁSÁNAK 
öSSzeHASoNlÍTÁSA rezoNANcIA freKVeNcIA ANAlÍzIS 
SegÍTSégéVel 
Vágvölgyi éva, Piffkó József 
Szegedi Tudományegyetem, Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika 

bevezetés: Az osszeointegrálódott dentális implantátumok sikeressége az elért és fenn-
tartható stabilitásban rejlik. Napjainkban a hagyományos szabadkézi implantációs techni-
ka mellett egyre nagyobb teret hódít a szoftveres műtéti tervezés alapján kivitelezett ún. 
implantációs sablonnal történő irányított implantátum behelyezés. Ennek kapcsán felme-
rül a kérdés, hogy az eltérő implantátum behelyezési technikák milyen hatással vannak az 
osszeointegrációra és ez hogyan nyilvánul meg az osszeointegrálódott, funkcióra alkal-
massá vált, terhelhető implantátum stabilitásában.

betegek és módszerek: Klinikánkon 2014 februárjától 2014 áprilisáig 160 dentá-
lis implantátumot ültettünk be összesen 72 betegnek egy klinikai vizsgálat keretén be-
lül, hagyományos és irányított implantációs technika segítségével. Ennek kapcsán lehető-
ségünk nyílt a vizsgálatban eltérő implantációs módszerrel behelyezett, de azonos típusú 
implantátumok stabilitásának mérésére osszeointegrációt követően mágneses rezonan-
cia frekvenciaanalízis (RFA) segítségével. A RFA egy nemrégiben piacra vezetett metódus 
az implantátumok stabilitásának mérésében, mely az implantátum-csont komplex vibráci-
ójának mérésén alapul. Az implantátum vibrációja egy kis jelátalakítón keresztül mérhető, 
mely az implantátumba van csavarozva. Ez az eszköz a csont és az implantátum közöt-
ti felszín rigiditását illetve a periimplantáris csont rigiditásának mérését célozza meg – az 
eredmény egy hányadosként van kifejezve, mely az implantátum stabilitás kvóciensként 
ismert (ISQ), értéke 1 és 100 között található. 
A vizsgált implantátumokon a méréseket 3 hónappal az beültetést követően, szükség ese-
tén felszabadítás után, a funkcióba helyezést megelőzően végeztük azonos módszerrel 
mind a hagyományos mind az irányított behelyezési technikával beültetett implantátumok 
esetében. 

eredmények: A 120 implantációs sablon segédletével behelyezett implantátum átlagos 
mért ISQ értéke 60, míg a 40 darab hagyományos, szabadkézi technikával behelyezett 
implantátumok értéke 59.

Következtetések: Ezen értékek alapján arra következtethetünk, hogy a hagyományos és 
az irányított implantációs eljárással beültetett implantátumok stabilitása között szignifi-
káns különbség nem figyelhető meg.
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A-0030 

gorlIN-golTz SzINdróMÁS beTegeK MulTIdISzcIPlINÁrIS oNlINe 
AdATbÁzISA 
Vetró éva 1, Seres László 1, Oláh Judit 2, Horváth Emese 3, Varga Anita 2, Nagy 
Nikolett 3, Piffkó József 1 
1 Szegedi Tudományegyetem, Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika; 
2 Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika; 
3 Szegedi Tudományegyetem, Orvosi Genetikai Intézet 

bevezetés: A Gorlin-Goltz szindróma egy ritka, autoszómális domináns öröklődési mintá-
zatot mutató betegség. Az érintettek gyakran nem kerülnek felismerésre, tekintettel a ge-
netikai elváltozás sokszínű manifesztációjára. Célul tűztük ki, hogy összeszervezzünk a be-
tegséggel leggyakrabban érintkezésbe kerülő társszakmákkal egy munkacsoportot, ami-
nek segítségével könnyebbé válik a szindrómában szenvedők kivizsgálása, kezelése és 
utánkövetése.

betegek és módszerek: 2013-ban létrehoztunk egy, a munkacsoport maxillofaciális se-
bészei, bőrgyógyászai, klinikai genetikusai számára elérhető online adatbázist, illetve ki-
dolgozásra került egy diagnosztikai protokoll. Az adatok gyűjtésének fő csapásirányát 
a szindrómára jellemző major (basalioma, keratocysta, pitek a tenyér és talp bőrén, falx 
cerebri calcificatio, borda bifurkáció) és minor kritériumok (spina bifida, macrochephalia, 
ajak,-szájpadhasadék, hypertelorismus, ovarium fibroma, medulloblastoma) adták, kiegé-
szítve citogenetikai és genetikai vizsgálatokkal.

eredmények: Előadásunkban kezdeti eredményeinket ismertetjük.

Következtetések: Véleményünk szerint a multidiszciplináris megközelítés és az online 
adatbázis rendkívül hasznos a Gorlin-Goltz szindrómás betegek menedzselésében, mivel 
ily módon lehetőség nyílik az érintett szakterületek közötti információ cserére. Feltétele-
zésünket alátámasztja, hogy a munkacsoport fennállása óta a korábbinál több beteg ke-
rült felismerésre. A genetikai vizsgálat talán pontosabb rálátást nyújthat a genetikai vari-
ánsok és a fenotípusosan megjelenő tünetek közötti összefüggésekre. Vizsgálataink je-
lenleg is folynak. 
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A-0031 

TrAuMÁS fogSérüléSeK ellÁTÁSI ISMereTeINeK felMéréSe  
A dél-MAgYArorSzÁgI régIóbAN 
buzás Kristóf 1, Raskó Zoltán 2, Braunitzer Gábor 1, Piffkó József 2, Nagy Katalin 1 
1 SZTE Fogorvostudományi Kar Szájsebészeti tanszék, Szeged; 
2 SZTE ÁOK Arc-, Állcsont-, és Szájsebészeti Klinika, Szeged

bevezetés: A traumás fogsérülések döntő többsége 8-12 éves korban következik be ott-
hon vagy az iskolában. A sérült fog prognózisa nagy mértékben függ a szakszerű ellátásig 
eltelt időtől, melyet a sérülés felismerése és a szakszerű elsősegélynyújtási ismeretek be-
folyásolhatnak. Vizsgálatunkkal ezekre az ismeretekre kívántunk fényt deríteni. 

Módszer: Kérdőíves vizsgálatunk során a Dél-magyarországi régióban élő szülőket (n=185), 
pedagógusokat (n=30), általános orvosokat (n=30) valamint fogorvosokat (n=30) kerestünk 
fel véletlenszerűen. Az általunk összeállított kérdőívben kitalált esetek ellátására felsorolt 
lehetőségek közül kellett az általuk helyesnek gondolt megoldást kiválasztaniuk. Egyéb 
traumás fogsérülések ellátásával kapcsolatos kérdéseket is feltettünk. Az adatfeldolgo-
zást Microsoft Excel és SPSS 22.0 programmal végeztük. 

eredmények: A megkérdezett szülők nagy része 30-39 éves volt (42,33%), kisvárosban la-
kott (80%) és középiskolai végzettséggel rendelkezett (62,58%). Traumás fogsérülésekkel 
57,06%-uk nem, 39,98%-uk csupán egy-két esetben találkozott. Egy 9 éves gyermek fel-
ső középső metszőfogának korona fraktúrájakor 73,36%-uk helyesen gondolta, hogy már 
egy maradó fog sérült és 65,03%-uk helyesen kezdte volna el a sérülés ellátását. Avulziót 
csupán 39,26%-uk látott volna el helyesen és eszméletvesztés estén 92,64%-uk tudta vol-
na mi a teendő. A tudását 76,67%-uk nem találta megfelelőnek, és 74,85%-ukat érdekel-
né több információ a témáról. Szignifikánst összefüggést találtunk a fog várható típusá-
nak helyes meghatározása és a végzettség (P<0,01), valamint a látott traumás fogsérülé-
sek számának (P=0,01) növekedése közt. A szülők tudás jobbnak bizonyult a nemzetközi 
vizsgálatokban látható eredményeknél. A pedagógusok és az orvosok tudása szinte egy-
forma volt. A legjobb eredményt a fogorvosok érték el. 

Megbeszélés: A szülők traumás fogsérülésekkel kapcsolatos ismeretei hiányosak, de a 
pedagógusok és általános orvosok tudása sem minősíthető tökéletesnek a témában, 
ezért az ilyen típusú sérülésekkel potenciálisan kapcsolatba kerülő populáció számára szé-
les körű felvilágosító munkát tartunk szükségesnek. 
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A-0032 

KuTYAHArAPÁS oKozTA KITerJedT SzöVeTHIÁNNYAl JÁró 
SérüléSeK A MAXIllofAcIAlIS régIóbAN 
restár lászló, Vaszilkó Mihály, Bogdán Sándor, Ujpál Márta 
Semmelweis Egyetem Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest 

Irodalmi adatok szerint a fej-nyak régió lágyrész-sérüléseinek 10%-át emlős harapás 
okozza, melyeknek a kutyák a leggyakoribb elkövetői. Az áldozatok több, mint 50%-
a csecsemő vagy iskoláskorú gyermek. A harapás következtében kialakuló szövet-
hiányok általában felszínesek, de járhatnak amputációval, különböző érsérülésekkel, 
ideg- és csontroncsolódással. Sérülések szempontjából predomináns területek az orr, a 
fül, az ajak és a bucca. A kutyák oralis flórája számos pathogén törzset tartalmaz, me-
lyek másodlagos fertőzések forrásai lehetnek, ennek ellenére az arcon kiemelten fon-
tos a lehetőség szerinti primer sebzárás, szemben a többi testrész harapott sebeivel. 
Előadásunkban három esetet ismertetünk klinikánk beteganyagából. Mindhárom eset sú-
lyos, roncsolt lágyrészdefektussal járt, egy pedig halálos kimenetelű volt. 

A-0033 

A NerVuS AlVeolArIS INferIor INTrAcANAlIS SérüléSeINeK 
ellÁTÁSA 
csomó Krisztián 1 2, Pataky Levente 1, Joób-Fancsaly Árpád 1, Bogdán Sándor 1, 
Koppány Ferenc 1 
Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar 1 Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika; 
2 Orálbiológiai Tanszék 

célkitűzés: A nervus alveolaris inferior intracanialis sérülését követően kialakuló 
paresthesia a betegek életminőségét jelentősen befolyásolja, ellátására általánosan be-
vált protokollt nem ismerünk.
Jelenleg a kompresszió okozta paresthesia esetén alkalmazott műtéti beavatkozások sür-
gőssége meghatározásra vár. A nemzetközi irodalomban már történtek ajánlások ennek 
48 órán belül történő kivitelére.

Módszer: Eseteinket a Semmelweis Egyetem Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Kli-
nikáján kezelt nervus alveolaris inferior paresthesiában szenvedő betegeink közül válogat-
tuk. Az esetek között található mandibula fractura-, túlérő gyökértömés okozta, valamint 
extrakciót követően kialakult paresthesia. A betegek radiológiai vizsgálata során minden 
esetben igazolódott a canalist szűkítő idegen test jelenléte. A betegek a szokásosnak szá-
mító gyógyszeres kezelést követően fél-egy éven belül a paresthesia spontán megszűnté-
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ről, illetve kiterjedési területének jelentős csökkenéséről számoltak be. 

eredmények: Az irodalomi ajánlások a nervus alveolaris inferior intracanalis sérülésének 
kezelésére a 48 órán belül történő műtéti megoldást javasolják, amennyiben a problémát 
csontszilánk, vagy egyéb idegen test következtében létrejövő idegi kompresszió okozza.
Eredményeik alapján elmondható hogy az időben kezelt betegek esetében az idegi rege-
neráció szignifikánsan gyorsabb volt, a szokásos protokoll szerint kezelt, illetve a 48 órán 
túl műtéten átesett betegek gyógyulási idejéhez képest. Valamint a betegek komfortérze-
te a rövidebb érzékelészavar miatt jelentősen javult.

Következtetés: Az adatok alapján elmondható, hogy a kompresszió okozta nervus 
alveolaris inferior sérülés esetén a beteg gyors felépülése, érzékelésének gyors visszatér-
te érdekében érdemes a lehetőségekhez mérten figyelembe venni a 48 órán belül történő 
sebészeti ellátás lehetőségét. Melyhez elengedhetetlen a megfelelő röntgendiagnosztikai 
háttér, az esetlegesen csak CBCT-felvételen látható idegen test felismeréséhez és pon-
tos lokalizációjához.

A-0034 

A VÁrANdóS NŐK SzÁJSebéSzeTI ellÁTÁSÁNAK SzeMPoNTJAI 
Komlós györgy, Körmöczi Kinga, Joób-Fancsaly Árpád 
Semmelweis Egyetem Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti- és Fogászati Klinika 

célkitűzés: Az anya egyes szervei és szervrendszerei a terhesség élettanának megfelelő-
en megváltoznak. Ez az átmeneti állapot befolyásolja a fogászati- szájsebészeti beavatko-
zások menetét, melyeket megfelelő elővigyázatossággal és körültekintéssel kell elvégezni. 
Az előadásunkkal szeretnénk átláthatóvá tenni, hogy a terhesség szakaszaival összhang-
ban mikor és hogyan érdemes egyes szájsebészeti beavatkozásokat elvégezni. Az FDA 
(Federal Drug Administration) által létrehozott klasszifikációt követve felhívjuk a figyelmet 
arra, hogy a várandósság alatt milyen gyógyszereket választhatunk biztonsággal és me-
lyek alkalmazását kell elkerülnünk. Említést teszünk a terhesség idején történő röntgendi-
agnosztikáról a szakirodalom jelenlegi állásfoglalása alapján.

Anyag és módszer: A téma feldolgozásához a PubMed elektronikus adatbázisában felel-
hető publikációkat használtuk fel. Kulcsszavakként megjelölésre kerültek a terhesség, fo-
gászati ellátás, antibiotikumok, helyi érzéstelenítők, fájdalomcsillapítók.

eredmények: A várandósságra való tekintettel fontos, hogy az egyes kezeléseket a meg-
felelő időben végezzük el. A fogorvosok kiemelt feladata ellátni a várandós nők akut száj-
üregi gyulladásait. A fakultatív szájsebészeti beavatkozásokat a szülés után végezzük el. 
A helyi érzéstelenítők (Lidocain, Articain) fogorvosi gyakorlatban alkalmazott dózisban biz-
tonságosak. Az antibiotikumok közül az egyébként is elsőként választandó Penicillint fel-
írhatjuk a terhesség bármely szakaszában. A clavulánsav erősen magzatkárosító, ezért 
csak tiszta Penicillin alkalmazható. Penicillin- érzékenység esetén második választan-
dó antibiotikum a Clindamycin. Fájdalomcsillapítók alkalmazását kerüljük. Szükség esetén 
Paracetamolt rendeljünk el. 
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Következtetések: A terhes nők kezelése nem tér el nagymértékben a nem terhes pácien-
sekétől, mégis egyes szempontok kitűntetett figyelmet érdemelnek. Véleményünk szerint 
a megfelelő terápia elérése érdekében az egyes szájsebészeti beavatkozások előtt aján-
lott a várandós páciensek nőgyógyászával való konzultáció.

A-0035 

KülöNbSégeK A codIAgNoSTIX IMPlANTÁcIóS TerVezŐProgrAM 
8.5 éS 9.0 VerzIóI KözöTT 
Kálmán fanni Sára, Szűcs Attila 
Semmelweis Egyetem Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinika 

célkitűzés: A coDiagnostix tervezőprogram az implantációs sebészet tervezésében és ki-
vitelezésében nyújt jelentős segítséget. A program a folyamatos fejlesztéseknek köszön-
hetően egyre bővülő lehetőségeket kínál és megfelel az egyre újabb szakmai elvárásoknak. 
Előadásunkban bemutatjuk a legújabb coDiagnostiX 9.0 (Dental Wings; DWOS®) irányított 
implantációs sebészeti rendszer sajátosságait. Különös hangsúlyt fektetünk a program 
elődjéhez, coDiagnostiX 8.5 (Dental Wings; Straumann®), képest történt változtatásokra.

Módszer: Az előadás összefoglalja a rendszer indikációs területét, működési elvét, és az 
előző tervezőprogramhoz képest történt változásokat. A coDiagnostix 8.5 és 9.0 program 
közötti különbségek demonstrálása két implantációs eset kerül bemutatásra, melyek a 
programok segítségével kerültek megtervezésre és az implantációt sebészi sablonnal vé-
geztük.

eredmények: Az előadás betekintést nyújt mind a virtuális műtéti tervezésbe, mind az irá-
nyított műtéti technikával végzett implantáció kínálta többlet lehetőségek területére. A 
coDiagnostiX 9.0 tervező program előnyei közé sorolható, hogy lehetővé teszi, hogy a se-
bészi sablon 3D nyomtató segítségével készüljön el, ezen kívül lehetővé válik a sugárter-
helés csökkentése. Említésre méltó még, hogy program nyitott, így számos implantációs 
rendszerrel kombinálható.

Következtetések: A tervezőprogramok használata időigényes az előkészületek során, 
azonban a műtét során elérhető pontosság, az alacsony műtéti trauma valamint a lehet-
séges időnyereség alátámasztja a létjogosultságukat. A coDiagnostiX 9.0 program meg-
felelő felkészültség mellett könnyen használható, a tervezés és a kivitelezés stabilabb se-
bészi sablon elkészítését teszi lehetővé, valamint lehetőségünk nyílik az általunk tervezett 
implantátum pozíció illetve a végeredmény összehasonlítására. Összességében elmond-
ható, hogy az új program könnyen kezelhető és biztonságos implantációt tesz lehetővé.
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A-0036 

úJ eSzKözöK A SINuS lIfTINg SIKereSSégéNeK NöVeléSére 
Horváth Anna 1, Tóth Bernard 2 
1 Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Fogorvostudományi Kar, Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti 
Tanszék, Debrecen; 2 Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Fül-Orr-Gége és Szájsebészeti Osztály 

bevezetés: Az arcöböl emelés, vagy sinus lifting mára már egy széles körben elterjedt és 
alkalmazott kiegészítő beavatkozása a mindennapi fogászati implantológiának. Meglehet, 
több invazív és kevésbé invazív sebészi módszer is létezik a szinusz emelés elvégzésé-
re. Annak sikeressége, dacára a kellő gondossággal végrehajtott előkészítő vizsgálatok-
nak, a kíméletes, nagy körültekintéssel elvégzett sebészi tevékenységnek, gyakran meg-
kérdőjelezhető.

Háttér: A sikertelenség legfőbb okai: az arcöblöt bélelő nyálkahártya - Schneider-mebrán 
- szakadása, sérülése, az arcöböl csontos falának anatómiai variációi, az arcöbölbe be-
emelkedő függőleges, ritkábban vízszintes csontsövények megléte. Több eszközt kifej-
lesztettek és módszert is kidolgoztak az arcöböl emelés biztonságosabbá és a beavatko-
zás gyorsabbá tételéért.

Módszer: Mi a Hiossen cég által gyártott „CAS-KIT” (Crestal Approach Sinus-Kit), valamint 
„LAS-KIT” (Lateral Approach Sinus-KIT) rendszereket próbáltuk ki, és hasonlítottuk össze. 
Vizsgálatainkat fixálatlan tetemeken végeztük, oly módon, hogy arcöböl emeléseket vé-
geztünk, miközben az arcöböl üregébe endoszkópot vezettünk és ilyen módon ellenőriz-
tük a beavatkozás menetét.

Következtetés: A fogászati implantológiában alkalmazott szinusz emelést megkönnyítő, 
biztonságosabbá tevő speciális eszközök alkalmazása önmagában nem garantálja a száz 
százalékos sikert. Számos egyéb feltételnek és körülménynek kell ideáliasan teljesülnie ah-
hoz, hogy ezen eszközök használatával, még a nagy gyakorlattal rendelkező implantológus 
és szájsebész is sikerrel tudja befejezni az arcöböl emelő műtétet.

A-0037 

loW grAde fIbroMIXoSArcoMA fIATAl lÁNYbeTegbeN – 
eSeTbeMuTATÁS 
Manninger Ádám, Somlai Károly, Nagy Attila 
Csolnoky Ferenc Kórház, Arc-, Állcsont- és Szájsebészet, Veszprém

Abstract: A Low Grade fibromyxoid sarcoma (LGFMS) a fibrosarcoma távoli variánsa. Az 
LGFMS egy ritka lágyszöveti tumor, mely leginkább fiatal felnőttekben fordul elő. Kiújulá-
sára, valamint metastasis megjelenésére nagy eséllyel lehet számítani. Esetünkben egy 
14 éves lányt mutatunk be, melynél az első orvosi megjelenéskor a tumor a mandibulában 
3 fogat átölelő méretű volt. Az észlelést követő szövettani vizsgálat LGFMS-t igazolt, 
majd metastasist kizáró tüdőszűrés és a műtétet előkészítő vizsgálatok, többek között 
angiografia elkészítése történt. A műtét során hemimandibulectomiat, illetve a resecált 
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mandibula fibulával történő pótlását végeztük el. Jelenleg a páciens szoros utókövetés alatt 
áll osztályunkon, hogy a recidivát lehető legrövidebb időn belül kezelni tudjuk. Előadásunk-
ban pre-, intra-, valamint postoperativ képeket, valamint az elváltozás jellegét mutatjuk be. 

A-0038 

reNdKÍVülI HAlÁleSeTeK A fogÁSzATI éS SzÁJSebéSzeTI 
KezeléSeK KAPcSÁN 
Kovách Sándor 1, Felszeghy Endre 2 
1 DE KK Fogorvostudományi Kar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti tanszék; 2 Semmelweis Egyetem Igazságügyi és 
Biztosítás-orvostani Intézet 

bevezetés: A mindennapos fogászati, szájsebészeti tevékenység során elvégzett beavat-
kozások sokszor a rutinszerű kezelések közé tartoznak. Mindennek dacára, ugyan ritkán, 
de a legnagyobb gondosság és körültekintés ellenére is előfordulhatnak olyan szövődmé-
nyek amelyek a páciensek számára akár végzetesek lehetnek. 

esetismertetés: Előadásomban 3, az elmúlt években bekövetkezett rendkívüli halálesetet 
mutatok be. Az első esetben egy fog trepanálása során, a második esetben egy érzéstele-
nítő oldat beadását követően, a harmadik eset során pedig egy bölcsességfog eltávolítása 
után következett be a halál. Ezen esetek egyértelműen a fogorvosi és szájsebészeti keze-
lésekkel és azok szövődményeivel hozhatók összefüggésbe. 

Következtetések: A bemutatott esetek alapján megállapíthatjuk, hogy annak ellenére, 
hogy a páciensek anamnézisükben, a tervezett fogászati beavatkozással kapcsolatos 
fokozott odafigyelést igénylő tényről, betegségről nem számoltak be, sajnálatos módon 
mégis előfordulhat a kezelés fatális kimenetele. Ezért szükséges minden esetben a keze-
lőorvos kellő szintű jártassága, és a rendelő megfelelő felszereltségének megléte ahhoz, 
hogy az esetlegesen kialakuló nem várt szövődményeket a lehető legrövidebb idő alatt, és 
a legnagyobb hatékonysággal kezelni tudjuk.
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A-0039 

VeSedAgANAToK rITKA MeTASTASISAI A feJ-NYAK régIóbAN 
bertalan Sándor, Tuboly Csaba, Gáti István, 
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Osztály 

Osztályunk beteganyagát 2006-tól 2013-ig áttekintve 4 esetben találkoztunk vesecar-
cinoma fej-nyak régióban jelentkező áttéteivel.
Esetismertetéseink során bemutatjuk, hogy egy betegünknél visszatérő orrvérzések kap-
csán diagnosztizáltuk az orrmelléküregben megjelenő metastasist. Másik esetünkben a 
tonsilla palatinában találtuk a vesetumor disszeminált áttétét. További 2 betegnél a pajzs-
mirigybe adott késői metastasist a világos sejtes veserák, melyeknek ismertetése során a 
műtéti megoldást is prezentáljuk, kitérve az osztályunkon végzett pajzsmirigy műtétekre.
Konklúzióként a szerzők megjegyzik, hogy a vesedaganatok fej-nyaki áttét képzése ritkán 
fordul elő, de amennyiben az anamnézisben korábbi vesetumor szerepel, a lehetőségére 
mindenképpen gondolni kell.

A-0040 

SINuS froNTAlISbA TörŐ TuMor rezeKcIóJA éS coMblebeNNYel 
TörTéNŐ reKoNSTruKcIóJA.-eSeTbeMuTATÁS 
baán Szabolcs, Somlai Károly, Lóderer Zoltán, Szarvas István 
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém 

A homloküregbe törő és az orbita felső falát destruáló tumor a ritka malignomák közé tar-
tozik. Eltávolítása – a sinus üregébe és a orbitába történő invázió miatt – komoly szájse-
bészeti kihívást jelent. Esetünkben a rezekció után visszamaradt defektus rekonstrukció-
ját comblebennyel végeztük. A tumor hatékony kezeléséhez a sugárkezelés elengedhetet-
len, de ennek szövőményeként az érintett szemen vakság jelentkezhet. Esetünk kapcsán 
fent említett nehézségeket szeretném bemutatni, és a szóba jövő alternatív megoldáso-
kat részletezni.

A-0041 

KITerJedT, SzöVŐdMéNYeS, PerzISzTÁló PHArYNgocuTAN SIPolY 
MegSzüNTeTéSe MIKroSebéSzeTI lebeNYÁTülTeTéSSel 
Heidecker Tímea 1, Sass Tamás 1, Tóth Ilona 2, Oberna Ferenc 1 
1 Bács-Kiskun Megyei Kórház Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fül-Orr-Gégészeti Osztály
2 Bács-Kiskun Megyei Kórház Anaesthesiologiai és Központi Intenzív Osztály 

Bevezetés: Pharyngocutan fistulák lehetnek congenitalisak és szerzettek. Az utóbbiak 
gége és oropharyngealis műtétek, leggyakrabban teljes gégeeltávolítás szövődményeként 
lépnek fel. Sebészi kezelés célja a fistula zárása, a funkció megtartás-visszaállítás. A re-
konstrukció történhet autológ zsírral, localis-és távoli nyeles lebenyekkel, ill. szabad érnye-
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les lebennyel (pl. alkar, jejunum). A megfelelő módszer kiválasztásában szerepet játszik a 
beteg általános állapota, a fistula mérete, korábbi sugárkezelés és irradiáció, a donorhely 
adottságai.

esetleírás: A szövettanilag cc.planocellularenak igazolt, gége tumoros betegünknél onko-
lógiai kezelése során első lépésként, foglalkozására tekintettel (tolmács) funkciómegtartó 
radio-kemoterápia történt, majd nem működő laryngo-pharyngealis komplexum miatt total 
laryngectomiát végeztek. A másfél évvel ezelőtt kialakult, széles pharyngocutan sipoly zá-
rására több alkalommal tettek kísérletet lokális- és távoli nyeles lebennyel (m.pectoralis 
myocutan lebeny), eredménytelenül. A betegnél PEG beültetés vált szükségessé, mivel per 
orális táplálkozása során rendszeresen aspiráció lépett fel.

Rekonstrukcióra szabad alkarlebenyt választottunk vékony, adaptálható tulajdonsága, két 
korábbi hasonló esetünk pozitív tapasztalata alapján. Ebben az esetben egy korábbi tra-
uma kapcsán csonkolt alkar (gyermekkorában ezüst-karbiddal kísérletezett), a kemoterá-
pia miatti felületes vénák thrombózisa , a nyaki hegesedés és helyhiány miatt a műtét gon-
dos tervezést igényelt. 

A műtét során annyira heges környezetet észleltünk, hogy az artéria carotis externa jobb 
oldalon a műtét kezdetekor berepedt és varrattal kellett ellátni. A nyak jobb oldalán befo-
gadó ereket kerestünk. Ezt követően a bal oldali alkarról 4x8 cm-es lebenyt preparáltunk. 
A preparálás során az alkar keringése jelen esetben megtartott volt, az artéria radialis le-
szorításával ellenőriztük a csonkolt, de fogásra kialakított kéz keringését. Az alkarlebenyt 
leválasztva, két rétegben, részleges desepithelisalast követően a széles fistula zárására a 
nyakon adaptáltuk, az éranastomosisokat az artéria lingualis és artéria radialis, illetve ket-
tős vénavarratot (a véna thyreofacialis és véna radialis, valamint a véna jugularis anterior 
és véna cephalica között) készítettünk. Zavartalan korai postoperativ szakot, negatív nye-
lési próbát követően a beteget emittáltuk, PEG megszüntetését tervezzük.

Következtetés: Jelen betegünkkel együtt, ez idáig három, hasonlóan laryngectomia után 
kialakult, kiterjedt bőrnecrosissal járó, pharyngocutan fistula esetén szabad alkerlebeny re-
konstrukciót végeztünk, mindhármat sikeresen, mely igazolja az eljárást. Az esetre adap-
tált, pontosabb indikációval a betegek több, sikertelen zárási kísérlettől megkímélhetők.
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A-0042 

AlVeoluS PrezerVÁcIóS MűTéTI beAVATKozÁSoK rAdIológIAI 
érTéKeléSe 
Marton rita, Molnár Bálint, Török Bálint, Orbán Kristóf, Hermann Boglárka, 
Göndöcs György, Windisch Péter 
Semmelweis Egyetem 

Kérdésfelvetés: Az alveolus prezerváció célja a fogeltávolítást követő csontvesztés mini-
malizálása, az implantátum behelyezés számára optimális kemény- és lágyszöveti viszo-
nyok kialakítása. 

Célkitűzésünk egy újszerű műtéttechnikával végzett alveolus prezervációs technika radio-
lógiai értékelése volt. 

Módszerek: A radiológiai értékelést I-CAT (Imaging Sciences International, LLC; Hatfield, 
USA) szoftverrel végeztük 14 páciens egygyökerű fogának eltávolításakor, valamint 6-9 hó-
nappal később készült ConeBeam CT felvételeken. A pre- és posztoperatív felvételeken há-
rom vizsgáló végzett kvantitatív összehasonlítást. A mérésekhez a pre- és posztoperatív 
felvételeken MPR üzemmódban a műtéti területtől mesialisan lévő fog, ill. implantátum 
hossztengelyét használtuk fel referenciaként a térfogatok elforgatásával. A műtéti terü-
leten az axiális nézetben az alveolus középvonalában, valamint mesialis és distalis szélén 
orthoradialis irányú metszetet készítettünk. A mérésekhez minden esetben a legközeleb-
bi anatómiai képlet érintőjeként felvett alapvonalat használtuk referenciaként. Az alapvo-
nalra a palatinalis, ill. lingualis alveolus-szél síkjában merőlegest bocsátottunk, majd ennek 
mentén milliméterenként végeztünk 15 ponton lineáris méréseket az alveolus horizontá-
lis kiterjedésének mérésére. Egyenként 5 mérést tartalmazó apikális, középső és koronális 
mérési harmadokat definiáltunk. 

eredmények: Minden esetben lehetséges volt az implantátum behelyezés 6-9 hónappal 
az alveolus prezervációt követően. A három vizsgáló által kapott mérési adatok átlaga 
alapján a kezelt alveolusok esetében a vizsgált metszeteken a következő lineáris válto-
zásokat mértük: Apikális harmad – Mesial: -0,39±0,34mm Középvonal: 0,72±0,99mm Distal: 
-0,16±0,31mm. Középső harmad - Mesial: -0,25±0,33mm Középvonal: 1,18±0,70mm Distal: 
-0,09±0,11mm. Koronális harmad - Mesial: -0,42±0,34mm Középvonal: -1,36±0,99mm Distal: 
-0,37±0,31mm. Következtetések: Az apikális harmadban mértük a legnagyobb mértékű vál-
tozásokat, azonban ezek sem voltak klinikailag jelentősek. A sikeres alveolus prezerváció 
miatt minimális volt az extractiot követő csontveszteség. Mérési módszerünk a későbbiek-
ben alkalmas lehet különböző típusú műtéttechnikák összehasonlító értékelésére. 
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A-0043 

IrrAdIÁlT beTegeK IMPlANTológIAI ellÁTÁSA. IrodAlMI 
ÁTTeKINTéS, egY eSeT beMuTATÁSA. 
Würsching Tamás, Rásonyi-Dobos Orsolya, Bogdán Sándor
Semmelweis Egyetem, FOK, Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest

célkitűzés: A fej-nyaki régió irradiációjának következtében az állcsontok keringése romlik, 
hypovasculárissá, hypoxiássá és hypocellulárissá válnak. Emiatt a szövetek gyógyhajlama 
drasztikusan csökken a rajtuk végzett sebészi beavatkozások az osteoradionecrosis koc-
kázatával járnak. Ebben a betegcsoportban a dentális implantátumok beültetése relatíve 
kontraindikált. Előadásunk cèlja a jelenlegi nemzetközi ajánlások összefoglalása illetve egy 
a SE Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinikán végzett implantációs eset bemu-
tatása.

Módszer: Az aktuális nemzetközi irányelvek, és a legfrissebb irodalmi eredmények figye-
lembevételével szeretnénk átfogó képet nyújtani ezen betegcsoport implantológiai ellátá-
sának szempontjairól. Egy saját eseten keresztül bemutatjuk a kezelés nehézségeit. 

eredmények: A vizsgálatok nagy része szerint az irradiált csontba történő implantáció si-
keressége elmarad az egészséges kontrollhoz képest, ez összhangban van saját klinikai 
tapasztalatainkkal is. 

Következtetés: Bár az implantáció sikeressége szignifikánsan rosszabb ebben a beteg-
csoportban, az implantáció megoldást jelenthet az irradiált betegek rehabilitációjában. A 
dentális implantátok beültetését különös körültekintéssel, kiváló szájhigiéniájú páciensek 
esetében, szigorúan antibiotikus védelem alatt, minimális sebészi feltárás mellett ajánlott 
végezni. 

A-0044 

MeNTéS A NAgY HÁborúbAN 
Katona József 
Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak, Fül-orr-gége és Szájsebészeti Osztály 

Idén száz éve kezdődött az I. Világháború, melyben egyre több lett az emberi veszteség. A 
mentés munkálatai egyre nehezebbé váltak, egyre több lett a sérült. Ritka képeslapok örö-
kítik meg a mentés lehetőségeit különböző helyszíneken. Eredeti dokumentumok bemuta-
tásával emlékezünk az egészségügy tisztes helytállásáról. 
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A-0045 

rerobulbÁrIS HAeMAToMA: 7 éV TAPASzTAlATA 12 beTeg KezeléSe 
KAPcSÁN 
Katona János 1, Klenk Gusztáv 1, Hirschberg Andor 1, Katona József 1, 
Kenderfi Gábor 1, Gombos Katalin 2, Csoma Éva 2, Burka Gabriella 2, 
Hertelendy Anna 2 
1 Szent János Kórház, Fül-Orr-Gégészeti és Szájsebészeti Osztály, Budapest 
2 Szent János Kórház, Szemészeti Osztály, Budapest 

Mivel a retrobulbáris haematoma a magyar egyetemi és postgraduális képzésben nem 
szerepel, ezért feltehetőleg nem ismerik fel és nem is kezelik ezt, a beavatkozás nélkül, akár 
20-30 perc alatt vaksághoz vezető állapotot. Az elmúlt 7 esztendőben kezelt betegek ret-
rospektív vizsgálatával pesszimizmusunk talán elmozdulni látszik a holtpontról, mert kór-
házunkban nem csak felismerik a betegséget, de időnként már időben történik beavatko-
zás, így 4 beteg szeme világát már sikerült megmenteni. Mivel cikkünk megjelenése és elő-
adásaink óta sem számoltak be ilyen betegségről az országban, bár feltehetőleg nem kór-
házunk különleges, szerencséje, hogy Magyarország összes retrobulbáris haematomával 
szenvedő betege kizárólag csak ide kerül, a figyelmet újból szeretnénk felhívni erre a talán 
nem is olyan ritka betegségre és együtt keresni a megoldást arra, hogy a betegek látásá-
nak megmentésére az ország egyéb kórházaiban is esély legyen. 

A-0046 

TAPASzTAlATuNK Az eAgle SYNdroMA KezeléSéVel 4 eSeT 
KAPcSÁN 
csizmazia dániel, Klenk Gusztáv, Szalai György, Katona József
Szent János Kórház Fül-Orr-Gégészeti és Szájsebészeti Osztály, Budapest 

Az elmúlt 30 évben osztályunkon 4 Eagle szindrómás beteget kezeltünk sikeresen. Mivel  
a vélemények megoszlanak a kezelés optimális módjáról valamint a DISH szindrómával való 
kapcsolatáról is, ezért a vonatkozó irodalom és saját tapasztalatunk segítségével próbá-
lunk eligazodni ezen útvesztőben és ezen ritka betegségre újra felhívni a kollégák figyelmét. 

A-0047 

A bISzfoSzfoNÁT oKozTA ÁllcSoNTNeKrózIS ProgNózISÁT 
befolYÁSoló TéNYezŐK VIzSgÁlATA 121 beTegüNK KAPcSÁN 
Szentpéteri Szófia, Restár László, Vaszilkó Mihály 
Semmelweis Egyetem Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinika 

cél: A BRONJ teljes pathomechanizmusa és a betegség tökéletes gyógyítása még mindig 
nincs a birtokunkban. Ezért a nagyobb esetszámból következő klinikai tapasztalatok segít-
séget jelenthetnek az eredményesebb kezeléshez.
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Anyag/ Módszer: Retrospektív vizsgálat során a Semmelweis Egyetem Arc – Állcsont – 
Szájsebészeti és Fogászati Klinikáján 2006 júniusától 2013 november ellátott 121 beteg 
adatai kerültek feldolgozásra. A klinikai adatok feldolgozása mellett regisztráltuk a beteg-
ség recidíváját, ebből következtetve az eredményes gyógyításra. Az adatok értékelése so-
rán egyszerű statisztikai vizsgálatok, Mann–Whitney U-teszt és nem paraméteres tesztek 
kerültek felhasználásra.

eredmény: A vizsgált 121 betegből 93 nő és 28 férfibeteget dolgoztunk fel. A BRONJ ész-
lelésekor a nők átlagéletkora 65,5 év, a férfiaké 63 év. Alapbetegség tekintetében 50 be-
teg (41%) emlődaganatban, 25 beteg (20,6%) osteoporosisban, 16 páciens (13,2%) prosz-
tata tumorban, 14 beteg (11,5%) pedig myeloma multiplexben szenvedett. A többi vizsgált 
16 betegnek valamilyen egyéb más tumoros megbetegedése volt. A betegség recidívá-
ja, emlőtumoros alapbetegség esetén a legmagasabb. A páciensek közül 86-an (70%) es-
tek át bizonyítottan fogászati beavatkozáson a nekrózis kialakulását megelőzően. A kivál-
tó okok között 62%-ban extractio szerepel. A biszfoszfonát a betegek 81%-ánál intravé-
násan és 19%-ban per os került adagolásra. Az intravénás kezelés nem szignifikánsan, de 
rontotta a BRONJ eredményes gyógyítási esélyét. Az összes alkalmazott szert tekintve, a 
leggyakoribb a zoledronat (46%), ezt követi az ibandronat (20%), az alendronat (11%) és a 
clodronat (10%) használata. A zoledronat kezelés negatívan hat a recidíva rátára (p <0,08). 
A nekrózis 63%-ban a mandibulán alakult ki. A megbetegedés leginkább az alsó moláris 
régiót (63%) érinti. A nekrózis súlyossága szempontjából 2-es stádiumba 63-an (52%), az 
1-esbe 27-en (22,3%), 3-asba 22-an (18,18%), 0-asba pedig mindössze 9-en (7,4%) tartoz-
nak. Az első észleléskori stádium szignifikánsan (0,01) meghatározza a betegség gyógyítá-
si eredményességét, csakúgy, mint a kezelés során elért legrosszabb stádium alapján szá-
mított prognózis. Az antiösztrogén kezelés (p <0,009) és a diabetes mellitus (p <0,016) szig-
nifikánsan rontja a kezelési hatékonyságot, a korábbi szteroid terápia pedig közel szignifi-
kánsan negatív faktor (p<0,071). 

Következtetés: A kezelést negatívan befolyásoló prognosztikai faktorok rámutathatnak 
a betegség pathomechanizmusára is. Feltételezhető, hogy az ösztrogén ellenes hormon-
terápia, tartós szteroid terápia, diabetes mellitus csonthatása szinergizál a BRONJ kórfo-
lyamatával, erősítve a remodelling gátlását. A betegség korai stádiumban való felismerése 
szignifikánsan javítja a gyógyulási esélyt. 
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A-0048 

ulTrA-fINoMSzeMcSéS TITÁN IMPlANTÁTuM-AlAPANYAg 
öSSzeHASoNlÍTó VIzSgÁlATA 
Körmöczi Kinga 1, Bognár Eszter 2, Joób-Fancsaly Árpád 1 
1 SE Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinika; 2 BME, Anyagtudomány és Technológiai Tanszék

bevezetés: Az ultra-finomszemcsés (UFSz) anyagok tulajdonságai jelentősen eltér-
nek a hagyományos szemcsemérettel rendelkező alapanyagokéhoz képest. Az új alap-
anyag gyártási lehetőségeivel a titán ultra-finomszecsés változatát is létrehozták, mely-
nek egyik felhasználási lehetősége a fogászati implantátum gyártás lehet. Mivel az ultra-
fimonszecsés titán kedvezőbb mechanikai tulajdonságokkal, nagyobb folyáshatárral, sza-
kítószilárdsággal és keménységgel rendelkezik, valamint nagyobb ellenállást mutat a kor-
rózióval szemben, mint az ugyanolyan kémiai összetételű, hagyományos szemcseszer-
kezetű módosulata felmerül a kérdés, hogy ebből az alapanyagból készült implantátum 3 
mm-nél kisebb keresztmetszetben is képes a rágóerő által kifejtett terhetlést elbírni.

A kereskedelmi forgalomban kapható fogászati implantátumok leggyakrabban alkalma-
zott alapanyagai a titán Grade 5 és a titán Grade 2. A vizsgálatunk célja, hogy összehason-
lítsuk a hagyományos szemcseszerkezetű titán módosulatokat az ultrafinomszemcsés 
változattal a mechanikai tulajdonságok és a felületkezelési eljárások tekintetében.

Anyag és módszer: A vizsgálatunk során 2 mm vastagságú, forgácsolással előállított ko-
rongokat vizsgálunk. Három csoportot hoztunk létre: Grade 2, Grade 5 hagyományos szem-
cseméretű, illetve Grade2 ultra-finomszemcsés titán alapanyag. A vizsgálatot két részre 
oszjuk. Egy részről vizsgáljuk a mechaikai tulajdonságokat keménységmérés és kemény-
ségeloszlás alapján, valamint nézzük az anyag kifáradással szembeni ellenállását. A vizs-
gálat másik részében a korongokat savmaratásos felületkezelésnek vetjük alá különbö-
ző savakkal, különböző ideig és különböző hőmérsékleten. Ezt követően a kapott felülete-
ken végzünk sztereomikroszkópos méréseket, felületi érdesség illetve peremszögmérést. 
A kapott mérési eredményeket összevetjük, statisztikai elemzést végzünk.

eredmények: A vizsgálattól az várjuk, hogy az új ultra-finomszemcsés titán alapanyag me-
chanikai tuladonságai és felületi érdessége hasonló vagy jobb a hagyományos szemcse-
méretű elődjénél.

Következtetések: Amennyiben vizsgálataink során bebizonyosul, hogy az ultra-finom-
szemcsés titán jó mechanikai tulajdonságokkal és megfelelő felületi érdességgel rendel-
kezik, felmerül annak lehetősége, hogy implantátum alapanyagként alkalmazzák. A kedve-
ző mechanikai tulajdonságait kihasználva kis átmárőjű implantátumok klinikai alkalmazá-
sára is sor kerüljön.
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A-0049 

AlSó AJAK lAPHÁM rÁKoK KéSŐI NYAKI MeTASzTÁzISAINAK 
VIzSgÁlATA KlINIKÁNK 5 éVeS ANYAgÁbAN 
czompa levente, Stelescu András, Kunka Árpád, Boda Róbert 
DEKK, FOK-Arc-, Állcsont- és Állcsontsebészeti Tanszék, Debrecen 

célkitűzés: Az alsó ajak laphám carcinomák előfordulása igen gyakori a szájüregi daga-
natok terén. Azoknál a betegeknél, akiknél az első ellátás során még negatív nyaki stá-
tuszt találtunk a sebészi ellátás és azonnali rekonstrukciót követő onkológiai gondozási 
időszakban időnként áttétek megjelenésével találkoztunk. Előadásunk célja az alsó ajak 
laphám rákok primer ellátását követően kialakult kései regionális metasztázisok természe-
tének és összefüggéseinek vizsgálata, mivel ezen tényező kiemelt szerepet játszik a páci-
ensek hosszú távú túlélésében.

Módszerek: A bemutatásra kerülő beteganyagunkat 2009. és 2013. között a klinikánkon 
kezelt alsó ajak tumoros betegek képezik, akik késői nyaki metasztázisok miatt kerültek 
kezelésre. Vizsgálatunk ezen betegpopuláció ellátásában szerzett tapasztalatainkat fog-
lalja magában.

eredmények: Az eredmények leírása során választ keresünk arra a kérdésre, hogy megha-
tározható-e bármilyen prognosztikai faktor arra nézve, hogy az után követés időszakában 
mekkora eséllyel fordul elő regionális áttét. Vizsgáljuk a tumor méretét, grádusát, nemi arány-
beli eltérését, a tumor megjelenésének időpontja és a műtét között eltelt idő szerepét. 

Következtetés: A betegellátás során szerzett tapasztalataink és az irodalmi adatok ösz-
szefüggésében arra próbálunk választ keresni, hogy a vizsgált szempontok alapján prog-
nosztizálható-e a nyaki metasztázisok késői megjelenése, illetve ennek milyen a hatása 
van a betegellátásra.

A-0050 

ŐSSeJTeK éS cSoNTPóTlÁS A crANIo-MAXIllofAcIÁlIS régIóbAN: 
JeleN HelYzeT éS AKTuÁlIS PerSPeKTÍVÁK. 
Sándor györgy Kálmán 
Tampere és Oulu, Finnország 

Előadásunkban áttekintjük az őssejtek felhasználásának lehetőségeit a cranio-maxillofa-
ciális regióban. Kettő – az autogén őssejtekkel lezajló – jelenséget, protokollt ismertetünk 
részletesebben: az úgynevezett ectopiás illetve in-situ csontosodást. Végül egy új lehetőség  
az allogén őssejtek klinikai felhasználása kerül bemutásra. 
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A-0051 

SMArT guIde, MINT TelJeSKörű NAVIgÁcIóS 
SzolgÁlTATÁSreNdSzer gYAKorlATI ISMerTeTéSe. Az elSŐ 
PÁcIeNSTAlÁlKozóTól A TöKéleTeS IMPlANTÁcIóS PóTlÁSIg 
Varga endre 
Smart Dental Solutions Kft.

Interaktív gyakorlati kurzus, melynek keretében a résztvevőknek lehetősége nyílik számí-
tógépes műtéti tervezésre a SMART Guide Szoftveren. Élethű műcsont modellek, a SMART 
Guide Műtéti Tálca, a gyakorlathoz készített SMART Guide Implantációs Sablonok és a hoz-
zájuk tartozó Műtéti Protokollok segítségével próbálhatják ki a résztvevők a SMART Guide 
műtéti eszközök összehangolt működését.

A-0052 

cSAVArJuNK VAgY cSISzolJuNK? IMPlANTÁcIó A PArodoNTITIS 
HÁTTerébeN 
Horváth Attila 
Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Parodontológiai Klinika 

A mindennapi praxisban számtalanszor szembesülünk előrehaladott fogágybetegséggel 
érkező pácienssel. Vannak, akik kíváló lehetőséget látnak újabb implantációra, másoknak 
a hosszadalmas és kérdésekkel teli parodontális kezelés rémképe körvonalazódik inkább. 
Vajon az extrakció és az implantáció hosszú távú, megbízható megoldást jelent minden 
ilyen esetben? Implantáljunk-e másképp, mint nem parodontális betegnél? S végül mit ígér-
hetünk a páciensnek?

Az előadás ilyen esetekre, esettípusokra kíván lehetséges megoldásokat felvázolni az ak-
tuális irodalmi adatok tükrében.
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elŐADÓi néVMutAtÓ

előadó Azonosító cím oldal

baán Szabolcs A-0040 Sinus frontalisba törő tumor rezekciója és 
comblebennyel történő rekonstrukciója. –
Esetbemutatás

 55

bertalan Sándor A-0039 Vesedaganatok ritka metastasisai  
a fej-nyak régióban

 55

boka Nóra A-0020 Sinus maxillaris osteoma: esetbemutatás  37

buzás Kristóf A-0031 Traumás fogsérülések ellátási ismereteinek 
felmérése a Dél-Magyarországi régióban

 49

czakó lászló A-0007 Biszfoszfonátok által indukált állcsont 
oszteonekrózisok kezelése őssejt terápia 
(MSCs) és trombocita-dús plazma (PRP) 
lokális applikációjának segítségével – 
hosszú távú klinikai eredményeink

 27

czompa levente A-0049 Alsó ajak laphám rákok késői nyaki 
metasztázisainak vizsgálata klinikánk  
5 éves anyagában

 62

csizmazia dániel A-0046 Tapasztalatunk az Eagle syndroma 
kezelésével 4 eset kapcsán

 59

csomó Krisztián A-0033 A nervus alveolaris inferior intracanalis 
sérüléseinek ellátása

 50

d. Tóth etelka A-0016 Alveolus prezerváció lehetőségei  
a dento-alveoláris sebészetben

34

gáspár lajos A-0003 Szilikát tartalmú kalcium foszfát kerámia  
alkalmazása a csontpótlásban, 
implantológiában

 24

gombos Katalin A-0015 Szájüregi squamocelluláris carcinomák 
miRNS expressziós profiljának vizsgálata

 33

Halvax dorottya A-0018 A bakteriológiai tenyésztés fontossága 
gyulladásos esetek kezelésében – 
Esetbemutatás

 36
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előadó Azonosító cím oldal

Heidecker Tímea A-0041 Kiterjedt, szövődményes, perzisztáló 
pharyngocutan sipoly megszüntetése 
mikrosebészeti lebenyátültetéssel

 55

Hevér Helén A-0006 Frontrégió keményszöveti defektusainak 
pótlása intraoralis donorhelyekről 
(esetbemutatás)

 26

Horváth Anna A-0036 Új eszközök a sinus lifting sikerességének 
növelésére

53 

Horváth Attila A-0052 Csavarjunk vagy csiszoljunk?  
Implantáció a parodontitis hátterében

63 

Horváth dóra A-0005 Várandós páciensek szájsebészeti 
ellátásának speciális aspektusai

26 

Horváth József A-0027 Lehetséges mRNS biomarkerek vizsgálata 
szájüregi laphámrákos páciensek 
nyálmintáiban

45 

Kálmán fanni Sára A-0035 Különbségek a coDiagnostiX implantációs 
tervezőprogram 8.5 és 9.0 verziói között

52 

Katona János A-0028 Állcsontcysták kezelésével szerzett 
tapasztalatok a Szent János Kórház Fül- 
Orr-Gégészeti és Szájsebészeti Osztályán

 46

Katona János A-0045 Rerobulbáris haematoma: 7 év 
tapasztalata 12 beteg kezelése kapcsán

 59

Katona József A-0044 Mentés a Nagy háborúban  58

Komlós györgy A-0034 A várandós nők szájsebészeti ellátásának 
szempontjai

 51

Kovách Sándor A-0038 Rendkívüli halálesetek a fogászati és 
szájsebészeti kezelések kapcsán

 54

Kozma Péter A-0013 Kétoldali, a. carotis ágrendszerét 
érintő szignifikáns szűkület és occlusio 
következtében kialakult nyelv ischaemia és 
paresis.

 31

Körmöczi Kinga A-0017 Alsó bölcsességfogak sebgyógyulásának 
prospektív randomizált vizsgálata  
(az amoxicillin – klavulánsav, a clindamycin 
és a klórhexidin összehasonlítása)

 35

Körmöczi Kinga A-0048 Ultra-finomszemcsés titán implantátum-
alapanyag összehasonlító vizsgálata

 61
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előadó Azonosító cím oldal

lábiscsák Péter A-0026 Célzott tömegspektrometriás módszer 
kidolgozása és multiplex immunogyöngy-
alapú esszé kivitelezése szájüregi 
laphámrák biomarkereinek azonosítására

 43

lóderer zoltán A-0012 Első tapasztalatok dinamikus facialis 
rekonstrukcióval

 30

Major lászló A-0021 Alacsony energiájú lézerterápiában rejlő 
prevenciós lehetőségek megismerése 
gyógyszer-indukálta állcsont necrosis 
állatkísérletes modelljében.

 38

Manninger Ádám A-0037 Low Grade Fibromixosarcoma fiatal 
lánybetegben – Esetbemutatás

 53

Márton Ildikó A-0025 Nyálalapú diagnosztika szájüregi 
daganatokban és rákmegelőző 
állapotokban

 42

Marton rita A-0042 Alveolus prezervációs műtéti 
beavatkozások radiológiai értékelése

 57

Molnár gyöngyi A-0008 Dentális eredetű, orbitára terjedő cellulitis - 
esetismertetés

 28

Nagy Krisztián A-0010 A módosított Furlow-Sommerlad plasztika 
szerepe a szájpad-hasadékok zárásában

29

Nemes bálint A-0011 Kétoldali ajak-, szájpadhasadékok komplex 
korai ellátása

30 

Nemes István A-0004 Fejlődési rendellenességek történelmi 
aspektusai

25 

Németh bertalan A-0024 Ismeretlen eredetű kő a buccaban –
Esetismertetés

41 

restár lászló A-0032 Kutyaharapás okozta kiterjedt 
szövethiánnyal járó sérülések  
a maxillofacialis régióban

50 

Sándor györgy 
Kálmán

A-0050 Őssejtek és csontpótlás a cranio-
maxillofaciális régióban: jelen helyzet és 
aktuális perspektívák.

62 
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előadó Azonosító cím oldal

Sass Tamás A-0001 A klinikai ép szél meghatározásának 
megbízhatósága a maxillofacialis terület 
basaliomainak műtéteinél

22 

Sulyok lili A-0009 Különböző felületkezelt dentális 
implantátumok közép- és hosszútávú 
túlélési és sikerességi eredményeinek 
összehasonlítása

28 

Szalma József A-0002 Konstans nyomóerő hatása 
bölcsességfogak gyökérhártyájából 
származó sejttenyészetekben

23 

Szentpéteri Szófia A-0047 A biszfoszfonát okozta állcsontnekrózis 
prognózisát befolyásoló tényezők 
vizsgálata 121 betegünk kapcsán

59 

Szmirnova Ilona A-0014 Hosszútávú eredmények a szintetikus 
csontpótlók alkalmazása után.

32

Tuboly csaba A-0019 Parotis tumorok kezelése osztályunkon 37 

Vágvölgyi éva A-0029 Hagyományos és irányított 
implantációs eljárással behelyezett 
dentális implantátumok stabilitásának 
összehasonlítása rezonancia frekvencia 
analízis segítségével

47 

Varga endre A-0051 SMART Guide, mint teljeskörű navigációs 
szolgáltatásrendszer gyakorlati 
ismertetése. Az első pácienstalálkozótól  
a tökéletes implantációs pótlásig

63 

Vereb Tamás A-0023 Biszfoszfonát okozta állcsontelhalás 
multicentrikus epidemiológiai vizsgálata:  
az első 3 év eredményei.

40 

Vetró éva A-0030 Gorlin-Goltz szindrómás betegek 
multidiszciplináris online adatbázisa

48 

Vingender Szonja A-0022 Rizikótényező-e az impaktált 
alsó bölcsességfog? Profilaktikus 
bölcsességfog eltávolítás szerepe

39 

Würsching Tamás A-0043 Irradiált betegek implantológiai ellátása. 
Irodalmi áttekintés, egy eset bemutatása.

58 
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FŐtÁMogAtÓ

SIc-invent Kft.

  KiÁllítÓinK, HirDetŐinK
Alpha Implant Kft.

botiss Magyarország Kft.
dent-east Kft.

dentalcoop Plus Kft.
dentech bt.

denti System Kft.
dePuy Synthes

dr. Volom dental & Medical Kft.
front-dent Kft.

HbS zrt. Medical divízió
Konsens Kft.
Merfol Kft.

Nobel biocare Magyarország Kft.
Promed 2000 Kft

radio dental extra Kft.
Sanitaria Kft.

Smart dental Solutions Kft.
SgS International Kft.

Sinalisál Kft.
Straumann gmbH Magyarországi fióktelepe

Wellness-Trade®

Köszönjük a támogatást!

A felsorolás a lapzártánkig beérkezett információkat tartalmazza.
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