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TISZTELT OLVASÓ!
Nagyon régen jelent meg utoljára magyar nyelven az en-
dodonciával, ezzel a hihetetlenül izgalmas, változatos és 
fontos területtel kapcsolatos tematikus kiadvány. Nagy 
öröm ez számomra, számunkra, hogy erre most újra lehe-
tőség nyílt!
Azért  különleges ez, mivel így hazánkban is egyre több 
kolléga ismerheti meg  a modern endodonciai ellátás nyúj-
totta lehetőségeket, amelyekre – valljuk be – a konferenci-
ák nagy részén nincs igazán lehetőség.
A gyökérkezelés tudománya még mindig egy kicsit mos-
tohagyermek. Az esztétikai fogászat és az implantológia 
mellett méltatlanul kevés szó esik róla, pedig a páciense-
ink számára igen sokat adhat: akár az egész élethosszon 
át megtartott, funkcionális, panaszmentes és esztétikus 
saját fogakat. 
A természetes fogazat biológiai értéke pedig felbecsülhe-
tetlen!
A kiadvány ennek a megőrzésnek a szellemében született. 

Nagy megtiszteltetés, hogy elfogadta a felkérést és inter-
jút adott a lapnak a modern endodoncia hazai megalapo-
zója, dr. Fazekas Árpád professzor úr. Fogorvosok százait 
– beleértve jómagamat is – indított el a helyes úton, preci-
zitásra, maximalizmusra és az élethosszon át tartó tanu-
lásra nevelve.

A publikált cikkek és fordítások jórészt a minimálinvazív 
endodonciai ellátásra fókuszálnak. 
Még mindig idegenül hangzik ez a kifejezés, pedig az utób-
bi évtizedekben a helyreállító fogászat a kevésbé invazív 
megközelítés felé fordult. Az anyagtani fejlesztések, a fog-
technika fejlődése, a megváltozott fogorvosi szemlélet és 
protokollok lehetővé tették az egyre élethűbb, funkcionális 
és a lehető legminimálisabb ép fogszövet feláldozásával 
járó restaurátumok készítését. 
Sajnos, az endodoncia területén ez a minimálinvazív 
szemlélet még nem terjedt el. Évtizedekkel ezelőtt meg-
alkotott szabályokat követ a mindennapi gyakorlat, me-
lyeket a rossz megvilágításra, a „vakon” gyökérkezelésre, 
a taktilis érzékelésre és a merev file-ok alkalmazására 
alkottak meg. Kicsit olyan ez, mintha az adhezív tömés-
technikához a mai napig is maradéktalanul a Black elveket 
alkalmaznánk.

Azonban az operációs mikroszkóp megjelenése, a modern 
hőkezelt file-ok és képalkotó eljárások széles körű elterje-
dése lehetőséget ad a konzervatívabb megközelítésre. 
Így a minimálinvazív endodonciai és restauratív fogászati 
szemlélet egymást kiegészítve megőrizhetik az ún. 3D ab-
roncs épségét, ezáltal a fog hosszú távú funkcióját, ami a 
pácienseink legfontosabb érdeke. 
Szó lesz még természetesen a gyökérkezelt fogak végle-
ges ellátásáról, hiszen a gyökérkezelt fogak végleges ellá-
tásával kap végül értelmet maga a gyökérkezelés.

Szeretném megköszönni azoknak a magyar és külföldi 
szerzőknek, akik elfogadták a felkérésünket, és publikál-
tak a kiadványban. Szeretnék köszönetet mondani minden 
kollégának, oktatónak, akik munkájukkal oly sokat tesznek 
az endodoncia fejlődéséért. Köszönet a nagyszerű csapat-
nak is, akik nélkül ez a kiadvány nem jöhetett volna létre.
Talán nem kell oly sok évet várni a következőre!

Dr. Benyőcs Gergely főszerkesztő 

(Az Endodonciai Mellékletben a cikkeket a szerzők  
nevének ábécérendjében helyeztük el – a szerk.)
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Endodontiai workshop
2017. október 14., szombat, 09.30–13.00

Előadók: Dr. Eugenio Pedulla, dr. Mekis Miklós

Helyszín: F pavilon, 1. emelet, 2. terem
Részvételi díj: 110 EUR

Az újragyökérkezelések megítélése a szakirodalom  
és a klinikai gyakorlat szemszögéből
(A résztvevők mikroszkóppal fognak dolgozni)

2017. október 14., szombat, 14.00–18.00

Előadók: Dr. Roberto Cristescu

Ez az előadás a fogak nem-sebészeti újra kezelésének indikációira összpontosít, azokban az esetekben, amikor 
a korábbi gyökérkezelés sikertelen volt. Annak érdekében, hogy ezekkel a kezelésekkel sikeres eredményeket 
érjenek el, kiemelkedő fontosságú a jó eset megválasztása. Röviden áttekintjük a tudományos szakirodalomban a 
közvetlen eredmény-adatokat, annak érdekében, hogy értékeljük a gyökércsatorna- újra kezelési eljárások lehet-
séges határait és elvárásait. A résztvevőket átvezetik a nem sebészeti gyökércsatorna-újra kezelés klinikai esetei-
nek sorozatán, amelynek klinikai megközelítése minimálisan invazív, de még mindig hatékonynak mutatkozik. A 
terápiás eljárás előnyei egyensúlyban lesznek a hátrányokkal és kockázatokkal. Csak ilyen módon tudja az orvos és 
a páciens is kiválasztani a legmegfelelőbb kezelési lehetőséget. A betegek természetes fogazatának megóvására. 
továbbra is kiszámítható módjai az endodontiában a nem sebészeti újra kezelések. Célkitűzések: - helyes diagnó-
zis megállapítása, amely újra gyökércsatorna- kezelést igényel - azonosítani a korábbi kezelés meghiúsulásának 
okait - megismerni az újra gyökérkezelések valódi sikerességi arányait - ismerni a gyökércsatornák ismételt keze-
lésének néhány technikai vonatkozását

Helyszín: F pavilon, 1. emelet, 2. terem
Részvételi díj: 145 EUR
Jelentkezés: DP Hungary Kft., tel.: 06-1-202-2994, www.dentalworld.hu

Workshopprogramok
(angol nyelven, fordítás nélkül zajlanak majd) (angol nyelven, fordítás nélkül zajlanak majd)
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„Hangszerelés" - súlyosan ívelt gyökércsatornák esetében” 
(A résztvevők mikroszkóppal fognak dolgozni)
2017. október 14., szombat, 09.30–13.30

Előadó: Dr. Eugen Buga

Egyénre szabott instrumentációs technika,  
tervezhetőbb átöblítés
2017. október 14., szombat, 14.00–18.00

Előadó: Dr. Hugo Sousa Dias

Az endodonciai kezelés előrelátható folyamat magas sikerszámokkal. A siker sok tényezőtől függ, többek között a megfe-
lelő műszerezettségen, eredményes öblítésen és a gyökércsatorna fertőtlenítésen az apexnál és olyan területeken, mint 
például isthmus. A sikeres endodonciai ellátás egy kihívás, melyben szemben áll egymással a biztonságos és hatékony 
módszer, valamint az összetett gyökércsatorna anatómia. A hatékony és biztonságos műszerek használatakor fontos, 
hogy találjunk egy személyreszabott rendszert, amely alkalmazkodik a gyökércsatorna anatómiájához. Ezt a TF Adaptive 
rendszerben találtuk meg. Szabadalmaztatott mozgást használ, az innovatív TF Adaptive mozgástechnológiát, mely au-
tomatikusan alkalmazkodik műszer feszülés esetén. Ez az “adaptive” mozgás csökkenti a csatornán belüli fraktúra kocká-
zatát, köszönhetően annak, hogy az Adaptive motor automatikusan a legjobb mozgást választja ki a különböző klinikai 
esetekhez. A TF Adaptive rendszer segíti az orvost, hogy biztonságosan, előreláthatóan és hatékonyan formálja a gyö-
kércsatorna rendszert. Haapasalo szerint (2014), az irrigáció a kulcsa a sikeres gyökérkezelésnek. Ez az egyetlen útja, hogy 
hozzáférjünk a gyökércsatorna műszerrel megközelíthetetlen részeihez. EndoVac (negatív apikális nyomással működő 
átöblítési rendszer) a kulcsa az átláthatóbb átöblítésnek. A negatív nyomású átöblítés úgy tűnik, hogy az endodoncia ke-
zelést közelebb hozza az előreláthatóbb apikális átöblítéshez, elkerülve a párazár hatást és az apikális kizárás kockázatát.

Helyszín: F pavilon, 1. emelet, 3. terem
Részvételi díj: 35 000 Ft
Jelentkezés: Gyarmati Mátyás, tel.: +36 20 335 0521, e-mail: info@endobolt.hu

-  Előkezelés értékelése a súlyosan ívelt gyökércsatornák előfor-
dulásakor. (Hogyan? Mikor? Miért?) 

-  CBCT és Periapicális röntgen a tervezésben és a diagnoszti-
kában a súlyosan ívelt gyökércsatornák esetében. 

- A görbe súlyosságának a meghatározása. 
-  Hogyan kerüljük el a törést a súlyosan ívelt gyökérkezeléskor? 
-  Hol van az egyensúly a csúcs előkészítése és  a fertőtleníté-

sekor? 
-  „A legfontosabb tényezők” - Műszerek sikeres alkalmazása a 
súlyosan ívelt gyökércsatornák kezelésekor. 

- A „Veszélyes zónák” kezelése.   
-  Hogyan kell kezelni a súlyos görbületet a „középső harmad-

ban”? 
-  Hogyan kell kezelni a súlyos görbületet a „csúcsi harmad-

ban”? 
-  A súlyosan ívelt gyökércsatornák kezelésének technikája és 

műszerei, valamint ezek előnyei. 
- Vágás vagy nem. Vágócsúcs? Előnyök és hátrányok.

-  Fokozatos Curve vagy éles görbe. Ho-
gyan? Mikor? Miért? 

-  Hogyan csökkentse a torziós erőket és a ciklikus fáradtságot 
a műszerek segítségével? 

-  A munkahossz meghatározása.Racionális megközelítés.
- A Zóna technika műszerei. A "görbe" gyökérkezelés. 
-  Protokoll műszerek a súlyosan ívelt gyökércsatornák kezelé-

séhez.   
-  A kezelt esetek bemutatása: értékelés, a kockázatok, a hoz-

záférés lehetőségei, a műszerek és a protokoll fájlok sorrend-
ben.   

Hands on:  
Minden résztvevő kezel-  műszerek segítségével -  egy sú-
lyosan ívelt  gyökércsatornát valódi fogon - a Zone technika 
segítségével. A képzés célja annak a megértése,  hogyan 
lehet elkerülni a súlyosan ívelt fogak kezelésekor a törést, 
milyen műszerek, technikák és protokollok segítenek e cél 
eléréséhez.

Helyszín: F pavilon, 1. emelet, 3. terem
Részvételi díj: 145 EUR
Jelentkezés: DP Hungary Kft., tel.: 06-1-202-2994, www.dentalworld.hu
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Professzor Úr! Hogyan indult a pályája? Az 1968-ban 
megszerzett fogorvosi diploma után melyek voltak éle-
tének meghatározó állomásai? 
Tulajdonképpen én bot/katonaság csinálta fogorvos va-
gyok. Gimnáziumi éveimben, de még utána is vegyészmér-
nök szerettem volna lenni. A felvételiken azonban családi 
okok miatt elutasítottak. A honvédségtől a kétéves sorka-
tonai szolgálat tizenharmadik hónapjában a Budapesti Or-
vostudományi Egyetem Fogorvos-tudományi Karára nyert 
felvételemmel szabadultam meg. További életpályámat a 
laboratóriumi munka magammal hozott szeretete, majd a 
fogorvosi tevékenység iránti vonzalom kettőssége hatá-
rozta meg.
Diákkörösként, később demonstrátorként az I. számú Élet-
tan Intézetben dolgoztam. Végzéskor is oda pályáztam, de 
helyhiány miatt az egyetem Konzerváló Fogászati Kliniká-
ján kaptam állást. Itt két évet töltöttem, s „fog- és szájbe-
tegségek” témakörből szakvizsgát szereztem. Szakorvos-
ként, a vesekutatással foglalkozó Bálint Péter akadémikus 
hívására visszakerültem az Élettani Intézetbe. Itt tanultam 
meg a keringés élettani vizsgálatok alapjait, s határoztam 
úgy, hogy a tanultakat a fogorvoslás témakörében fogom 
hasznosítani. Minthogy erre Bálint professzor úrnál nem 
kaptam lehetőséget, Boros Sándor tanár úr vett vissza a 
Konzerváló Fogászati Klinikára oktató tanársegédnek. A 

Dr. Riba Magdolna

„A KUTATÓMUNKA FEGYELEMRE, 
LOGIKUS GONDOLKODÁSRA  
SZOKTATOTT…”
Professor emeritus dr. Fazekas Árpád az  
orvostudomány doktora, a Konzerváló Fogászati 
Klinika volt igazgatója, korábbi dékánhelyettes, a 
Semmelweis Egyetem Fogorvos-tudományi Kara 
legmagasabb kitüntetésének a birtokosa, a  
modern endodoncia hazai „úttörője”, támogatója.

Fazekas professzor úrral beszélgettünk életútjáról, annak fontosabb állomásairól, 

tudományos és oktatói munkájáról, illetve napjaink történéseiről
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klinikáról pályáztam aspirantúrára, melyet elnyerve újabb 
három év következett a Hársing László professzor vezette 
Kórélettani Intézetben. Témavezetőm is ő volt, hozzá élete 
további részében mindvégig meleg, mondhatni atyai ba-
rátság kötött. Ez időszak eredményeként kandidátusi (ill. 
PhD) fokozatot „A fogak és a nyelv vérkeringése” című disz-
szertációmmal 1979-ben (1985) szereztem. 
Bár visszatértem a Konzerváló Fogászati Klinikára, kap-
csolatom olyannyira megmaradt a Kórélettani Intézettel, 
hogy dolgozni, állatkísérleteket folytatni immáron klinikai 
munkatársakkal együtt jártam vissza.

Rendkívül sokirányú kutatói tevékenységet végzett kül-
földi egyetemeken, kutatói laboratóriumokban. Az itt 
szerzett tapasztalatok mennyiben határozták meg a to-
vábbi szakmai irányultságát?
Voltak külföldi tanulmányútjaim is. Több részletben, mint-
egy másfél évig „visiting scientist”-ként dolgoztam Stock-
holmban, a Karolinska Egyetem Gyógyszertani Intézeté-
ben. Fulbright ösztöndíj elnyerésével öt hónapot töltöttem 
az USA Kentucky államában, a lexingtoni University of 
Kentucky, College of Dentistry kutatólaboratóriumában. 
Több hetet dolgoztam németországi egyetemeken, így 
Hei delbergben és Berlinben is.

Az „MTA doktora” tudományos fokozat megszerzésekor 
mely téma foglalkoztatta elsősorban?
A már jelzett időszak munkája eredményeként készült el 
akadémiai doktori értekezésem, melynek címe „Vasoactiv 
peptidek szerepe a szájképletek lokális keringésének sza-
bályozásában”. E fokozatot – Fogorvostudományi Karon 
végzettek közül elsőként, és mintegy további évtizeden 
keresztül egyetlenként – 1991-ben szereztem meg. Har-
madik ilyen fokozatszerzés a hazai fogorvos-társadalom-
ban még mindig nem született. Életem erre a szakaszá-
ra azért emlékszem szívesen vissza, mert a szájképletek 
keringésének élettanával, a vérkeringés és a fogorvosi 
gyógyító beavatkozások összefüggésével a klinikán az-
óta is munkacsoport foglalkozik, melynek akkor ifjú, ma 
már érett, vezető, mondhatni szakmailag senior tagjaival 
együtt kísérleteztem. Arra is büszke vagyok, hogy nagylá-
nyom – doktori iskolásként – ugyancsak e munkacsoport 
tagja.

Egyetemi oktatói munkája során a jelenleg aktívan dol-
gozó fogorvosok, endodontusok – túlzás nélkül mond-
hatjuk – százait tanította, több OTKA téma vezető kuta-
tója, valamint egyetemi jegyzetek, tan- és szakkönyvek 
szerzője is volt. Eközben még gazdag közéleti tevékeny-
ségre is jutott ideje. A MET (Magyar Endodonciai Társa-
ság) elnöke volt két cikluson át. 
Miként tudta megteremteni az oktatás és a tudományos 
kutatás feladatainak az egyensúlyát? 
Végiglépkedve az egyetemi ranglétrán a Konzerváló Fo-
gászati Klinika egyetemi tanárává 1992-ben, ugyanott 
intézetigazgatóvá 1994-ben neveztek ki. Ez a kinevezés 
nagy változást hozott az életemben. A klinikai fogászatot 
mindaddig, mint gyakorlatvezető, előadó, magánrende-
lő, de főként „kutató” orvosként folytató szakemberből, a 
tárgy oktatásának irányát kijelölő, a szakma nemzetkö-

zi fejlődését követő, annak szellemi és anyagi feltételeit 
megteremtő felelős vezetőjévé váltam. Komoly kihívás 
volt ez számomra, de hamarosan világossá vált, hogy e 
munkában nem vagyok egyedül: sok segítséget kaptam a 
klinika tapasztalt, velem közel egykorú orvosaitól, de se-
gített a diplomás/nem diplomás fiatal munkatársak len-
dülete, munkabírása is. A korábban végzett kutatómunka 
fegyelemre, logikus gondolkozásra, pénzforrások keresé-
sére, s azok célirányos felhasználására szoktatott. Mint 
ez bármely kísérletes protokoll összeállításakor szokásos, 
az effektív munkát megelőzi a releváns szakirodalom ta-
nulmányozása. Ezt tettem én is, amikor szaktárgyunk, a 
konzerváló fogászat és endodoncia nemzetközi oktatási 
trendjeit alaposan megismerve összehasonlítottam mind-
azzal, amit mi akkoriban diákjainknak tanítottunk. Bizony, 
voltak lemaradásaink.

Mellém szegődött a szerencse is. Nem sokkal tanszékve-
zetői kinevezésemet követően dékánhelyettesi megbízást 
nyertem Fejérdy dékán úr oldalán. E poszt egyben a kar 
vezetőinek támogatását, az együttgondolkozást is jelen-
tette. Feladatom volt többek között pályázatok írása, s az 
elnyert pénzforrások klinikák közötti igazságos elosztása, 
felhasználása. Voltak nyertes pályázataink, mint pl. több 
FEFA, FKFP, AMFK stb. melyek révén jelentős deviza-, illet-
ve forintforráshoz jutottunk. Részben ezekből a pénzekből 
újultak meg a Mikszáth téren üzemelő klinikák, propedeu-
tikai tanlaborok, de új, fektetett kezelésre alkalmas fogá-
szati gépeket is vásároltunk. Fábián professzor úrral, az 
épületben működő társklinika akkori vezetőjével közösen, 
korszerű központi sterilizálórészleget építettünk ki, lefek-
tetve a ma is működő kezelésfüggő, steril „dobozos” rend-
szer alapjait. 

Miért és mikor fordult érdeklődése a fogorvoslás egy 
szűkebb területe, az endodoncia felé? 
A fenti változások kedveztek saját tantárgyam, ezen belül 
a valamelyest mostohább sorsú endodoncia megújításá-
nak. Fokozatosan átformálódott a tantermi előadások te-
matikája, a szükségesnek megfelelően uniformizálódott a 
gyakorlati oktatás menete, modernizálódtak a betegkeze-
lés standardjai is. Ennek során a klinikán kötelezővé vált 
a fektetett kezelés, a kofferdam izolálás használata, volt 
már mikroszkópunk, a reamereket felváltották a file-ok, 
egyebek mellett bevezetésre került a „step back” prepa-
rálási, illetve laterál kondenzációs gyökértömési eljárás 
oktatása is. 

Természetesen a felsorolt változások nem egyik napról a 
másikra valósultak meg. Évekbe tellett, míg elmondhat-
tuk, hogy amit és ahogyan e szaktárgyból oktattunk, az 
megfelelt a világszínvonalnak. Idővel elfogadta ezt a ha-
zai fogorvos-társadalom is, nem beszélve a frissen vég-
zettekről, akik a korábbi kezelési eljárásokkal csak mint 
fogorvos-történeti érdekességként találkoztak. A szakte-
rület elismerését/elismertetését az is bizonyította, hogy 
a kezdeményezésünkre alakított önálló társaság, a MET 
számos aktív taggal rendelkezett, s a fogászati radioló-
gia jeles képviselőjével, Pataky Levente doktorral közösen 
rendezett ráckevei kongresszusok igen sikeresek voltak.

PORTRÉ



Nyilvánvaló, hogy mindez nem csupán a tanszékvezető 
munkájának eredménye. Ez nem egyszemélyes feladat volt, 
s ha valami sikerült, az nem egy személy, hanem a klinika 
összoktatói gárdájának a sikere. Azoké, akik akkor maguké-
vá téve a fenti oktatási filozófiát, ma a klinika keretein belül 
oktatják/kutatják az endodoncia izgalmas tudományát. De 
azoké is, akik elhagyták a klinikát, s önálló praxist választ-
va az akkor és ott tanultakra építve magas szinten végzik 
az endodonciai betegellátást. Nem akarok neveket monda-
ni, hiszen egy felsorolás soha nem lehet teljes. De nevüket 
megtalálják jelen endodonciai melléklet szerzői között, s 
hála az internetnek, nevük ott szerepel a legjobb, legsikere-
sebb hazai és külföldi endodontusok között is, sokszorosan 
bizonyítva elkötelezettségüket, rátermettségüket, virtu-
óz ügyességüket. Akkori munkatársaim szakmai tudására 
egyéb bizonyítékom is van. Jelesül a „Megtartó fogászat és 
endodoncia” c. tankönyv. Mert diákjaink számára a megújult 
elveket sürgető szükség volt tankönyvben is összefoglalni. 
Annak felelőssége, hogy a szaktudomány graduális képzé-
sében használandó tankönyvet a társegyetemek jól ismert 
szakembereivel közösen, vagy kizárólag saját klinikánk fia-
tal, e téren még kevés tapasztalattal rendelkező kollektívá-
jával írjuk meg, az enyém volt. Döntöttem. És úgy érzem, jól 
döntöttem. Valamennyi fejezet szerzője a Konzerváló Fo-
gászati Klinika akkori munkatársa volt. A könyv megjelené-
sének éve 2006. Noha üde frissessége az elmúlt 11 év alatt 
kissé megkopott, az alapokat, melyekre építeni lehet, ma is 
jól szolgálja. 

Rendkívül gazdag munkásságát kitüntetések, elisme-
rések sora is fémjelzi: 1998: Széchenyi Professzori Ösz-
töndíj; 2007: Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagke-
resztje; 2012: Pro Universitate; 2013: Árkövy Emlékérem. 
Mit jelentettek, jelentenek Önnek ezek az elismerések?    
Erre a kérdésre rögtön adódik az ironikus válasz: ha az em-
ber vigyáz az egészségére, s így elég hosszú ideig él, akkor 
van esélye számos kitüntetésre. De félretéve az iróniát 
kijelenthetem, hogy minden díjnak, kitüntetésnek őszin-
tén örültem. Tudom jól, nem vagyok „könnyű” ember. Lelki 
szemeim látják, hogy e riportot olvasó egykori kollégáim, 
diákjaim mind szaporán bólogatva értenek ezzel egyet. 

Ugyanakkor mindig tartottam attól, hogy ész-
revételeimet, kritikámat, szigorúságomat azok 
elszenvedői csupán céltalan gonoszkodásnak 
tekintik, s nem erőfeszítésnek, amivel a jót kí-
vántam szolgálni. Minthogy a díjak, kitünteté-
sek odaítélését kollégáim, rangidős egyetemi 
elöljáróim kezdeményezték, bizonyítottnak 
vélem, hogy nehéz természetemet nem értet-
ték félre, s rigorózusságomban meglátták a jó 
szándékot. A felterjesztésekkel ezt értékelték.  
Méltányosságukat köszönöm.

Ön szerint merre mutat az iránytű a jövő fogá-
szatában? Hogyan látja az endodoncia jövőjét? 
Arra a kérdésre, hogy miként képzelhető el az 
endodoncia jövője, nem könnyű a válasz. Van 
egyáltalában jövője? A mai fogorvoslás legfon-
tosabb célkitűzése a fogszuvasodás megelőzé-
se, az ép fogazat megőrzése. Noha a fogaknak 

döntő szerepe a táplálék felaprításában van, a közvéle-
mény egyre inkább felismeri azok jelentőségét az arc har-
móniájának, a mosoly szépségének megőrzésében is. Ha 
a prevenció nem csupán cél, hanem megvalósult tény is 
lesz, azaz az emberek egészséges fogakkal élik le az éle-
tüket, akkor van-e szükség az endodonciára? Az endonciai 
beavatkozásoknak már ma is jelentős konkurense az imp-
lantológia. Kettőjük sikerhányada közel megegyezik. Sokan 
úgy gondolják elzáródott gyökércsatorna, perforáció, vagy 
betört műszer esetén – hogy csak néhány példát említsek 
–, ha elegendő csontállomány van, akkor egyszerűbb a fog 
eltávolítása s pótlása implantátummal. Biztos válasz erre 
a kérdésre ma még nem adható.

Hogyan telnek a hétköznapjai? Mivel tölti legszíveseb-
ben a pihenés óráit? 
Mondjak valami személyeset a jelenemről? Úgy hiszem, 
karosszékemben hátradőlhetek. Meleg családi légkör vesz 
körül. Szívsebész nagyfiam, PhD hallgató nagylányom 
mindketten az SE polgárai. Kicsi lányom elsős gimnazis-
ta. Ez tehát nagyjából rendben van. Mindig szerettem a 
mozgást. Minthogy most több időm van, a tornaterem, 
az uszoda, a tenisz mellett más sportokat is felfedeztem. 
Ezek a lovaglás és a korosztályomnak megfelelő szalon-
tánc. E riport befejezéseként hadd idézzek egy a tánccal 
kapcsolatos gondolatot: a társastáncban a férfi egyenes 
tartása, széttárt karjai biztosítják a keretet, melyben a 
kép nem más, mint szépséges partnernője. Visszatekintve 
életemre, valahogy úgy érzem, én is egy keret voltam egy 
olyan kép körül, melyet csupa színes, talentumos, dolgos 
ember töltött be: a családom, régi és új barátaim, munka-
társaim, tanítványaim. És ez jól van így. 

Igen tartalmas, sokszínű eddigi életútja gondolom sok ta-
nulsággal járt, melynek tapasztalataiból rendkívül sokat 
átadott, átadhatott az elmúlt évtizedek során.
Kívánom, hogy az a „karosszék” is nyújtson sok szép és 
harmonikus órát Önnek, de óriási tudástárából még kapja-
nak, kaphassanak – legalább néha –„ízelítőt” volt tanítvá-
nyai, kollégái és tisztelői is.
Professzor Úr! Köszönöm a beszélgetést. 
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09.20–09.30 Dr. Benyőcs Gergely: Köszöntő

09.30–10.15  Dr. Benyőcs Gergely: Minimálinvazív endodoncia: valós alternatíva  
vagy divatos hóbort?

Ninja és szumó bemenet, egér és kulcslyukpreparáció, non-prep endodoncia, sablonvezérelt endodonciai ellátás, truss bementképzés stb. – napjainkban 
egyre több és furcsább kifejezések és kezelési módszerek láttak napvilágot az endodonciában. Van ezeknek értelmük? Érdemes a minimnálinvazív meg-
közelítést alkalmazni a gyökérkezelések során, felrúgva sokszor a hagyományos szabályokat? Az előadásomban ezekre az igen aktuális kérdéseke fogok 
válaszokat adni.

10.15–11.15  Dr. Roberto Cristescu: Az újragyökérkezelések megítélése a szakirodalom és 
a klinikai gyakorlat szemszögéből.

Ez az előadás a fogak nem-sebészeti újra kezelésének indikációira összpontosít, azokban az esetekben, amikor a korábbi gyökérkezelés sikertelen volt. Annak 
érdekében, hogy ezekkel a kezelésekkel sikeres eredményeket érjenek el, kiemelkedő fontosságú a jó eset megválasztása. Röviden áttekintjük a tudomá-
nyos szakirodalomban a közvetlen eredmény-adatokat, annak érdekében, hogy értékeljük a gyökércsatorna- újra kezelési eljárások lehetséges határait és 
elvárásait. A résztvevőket átvezetik a nem sebészeti gyökércsatorna-újra kezelés klinikai eseteinek sorozatán, amelynek klinikai megközelítése minimálisan 
invazív, de még mindig hatékonynak mutatkozik. A terápiás eljárás előnyei egyensúlyban lesznek a hátrányokkal és kockázatokkal. Csak ilyen módon tudja 
az orvos és a páciens is kiválasztani a legmegfelelőbb kezelési lehetőséget. A betegek természetes fogazatának megóvására. továbbra is kiszámítható módjai 
az endodontiában a nem sebészeti újra kezelések. Célkitűzések: - helyes diagnózis megállapítása, amely újra gyökércsatorna- kezelést igényel - azonosítani 
a korábbi kezelés meghiúsulásának okait - megismerni az újra gyökérkezelések valódi sikerességi arányait - ismerni a gyökércsatornák ismételt kezelésének 
néhány technikai vonatkozását

11.15–11.30 Kávészünet

11.30–12.30  Dr. Hugo Sousa Dias:  A kalcifikálódott csatorna és kezelése: egy endodonciai 
kihívás

A elmeszesedett fogak klinikai kezelése endodontiai kezelési kihívást jelent, és a jelenlegi endodoncia rendelések jelentős részét képezi. Az emberek hosz-
szabb ideig élnek, és meg akarják őrizni természetes fogazatukat. Számos tényező befolyásolhatja a pulpakamra valamint a gyökércsatorna rendszer mérsé-
kelt és súlyos elmeszesedésének különböző mértékű kialakulását, úgymint a többszöri tömések, trauma, vitális pulpa terápia és a mély tömésektől származó 
krónikus irritáció vagy repedések. A gyökércsatorna-elzáródás, más néven kalcifikált metamorfózis, fogtrauma következménye, és általában tünetmentes, 
klinikailag a fogorvosnál jelentkező páciens érintett fogkoronája sárgásan elszíneződik és radiológiailag a gyökércsatorna hiánya látható. Kritikus kezelési 
döntés: mikor gyökérkezeljük ezeket a fogakat? Az ilyen nehézségi fokozatú esetek klinikai kezelésénél az orvosnak ismernie kell a lehetséges szövődménye-
ket, amelyek előfordulhatnak. Ez az előadás megpróbál néhány tippet adni ahhoz, hogy segítse az orvost a klinikai kihívás kezelésében.

12.30–13.30  Dr. Mile Churlinov: Pulpotómia alkalmazása a maradó fogak ellátása során
Bizonyos esetekben a maradandó fogazatban a pulpotómia a hagyományos gyökércsatorna-kezelés alternatívájának tekinthető. Korábban kutatók megerő-
sítették ennek a kezelési módnak a pozitív klinikai és szövettani eredményeit. A pulpa élettartamának megőrzése alapvető az éretlen, maradandó fogaknál, 
mely egy megbízható, olcsó eljárás, és egyetlen ülésben el lehet végezni. Az irodalom szerint szinte azonos sikert mutat a hagyományos gyökérkezeléshez 
képest. A pulpotómiát endo-esztétikai csapatnak kell elvégeznie, mivel ennek a kezelésnek az eredménye az esztétika és a helyreállító igények figyelembe 
vétele nélkül korlátozott. Klinikai célkitűzés: A pulpotómiát kezelési lehetőségnek tekinthetjük mint, hagyományos gyökércsatorna-kezelést az éretlen, ma-
radandó fogaknál, a bonyolult töréseknél és a reverzibilis pulpitisnél. Kulcsszavak: pulpotómia, kalcium-szilikát cementek

13.30–14.45 Ebédszünet

14.45–15.45  Dr. Eugenio Pedulla: Legújabb trendek a gyökércsatorna rendszerek  
mechanikai megmunkálása, tisztítása és a gyökértömése területén.

A mechanikus műszerek fontos szerepet játszanak a sikeres gyökérkezelésben a csatornán belüli mikrobiális fertőzés szabályozásában. A konferencia a 
legújabb gyökérkezelési trendekkel foglalkozik, amelyek a jelenlegi tudományos bizonyítékokon alapuló klinikai megközelítést javasolnak. Az gyökérke-
zelés különböző fázisait vitatjuk meg, a bemeneti nyílás előkészítésétől az apikális befejezésig, a gyökércsatorna komplex anatómiájának nehézségeinek 
kritikus szempontjából. Valójában a gyökércsatorna anatómiája gyakran ovális, míg a mai eszközöket és technikákat úgy tervezték, hogy ideálisan körkörös 
csatornákon dolgozzon. Következésképpen a gyökércsatorna rendszer kialakításakor és a fertőtlenítésénél az operációs technikákat és / vagy a gyökérkezelő 
eszközök bizonyos változtatásait kell elvégezni. Az új hőkezelt ellenőrzött memóriájú tűk jellemzői a rugalmasság, a törésállóság és a szuper elaszticitás hiá-
nya lehetővé teszik a megfelelő anatómiailag irányított preparációt még a nagyon hajlított csatornák esetében is. Továbbá az új elektromos kisüléssel meg-
munkált (EDM) HyFlex ™  tűk az ellenőrzött memória tulajdonságok és a nagy vágási hatékonyság miatt lehetővé teszik a gyökércsatornák előkészítéséhez 
szükséges fájlok számának csökkentését. A Hyflex EDM és a CM mechanikai tulajdonságai és azok összehasonlítása más NiTi-eszközökkel azt sugallják, hogy 
ezen eszközök speciális klinikai használata bizonyítottan megalapozott. A modern gyökérkezeléseknél javítani kell: a gyökércsatornák mechanikai, kémiai 
és fizikai fertőtlenítését, - az eredeti anatómia fenntartása és az iatrogén hibák elkerülése érdekében- a végső apikális átmérő megfelelő, és a tömés relatív 
méretének és anyagának kiválasztását. Ezen alapelveket követve kerül tárgyalásra, a gyökérkezelési terápia új megközelítése az egyszerűsítés, a legújabb 
irodalom által támogatva, de az eljárások optimalizálása érdekében.

15.45 - 16.45 Dr. Eugen Buga:  Az extrém görbült gyökércsatornák biztonságos  
megmunkálása.

Az erősen hajlított gyökércsatornák műszerezettsége megijesztheti a fogorvosokat. Megfelelő megközelítéssel és jól rendszerezett műszerprotokollal a sú-
lyosan görbült gyökércsatornák kezelése könnyebbé és sokkal kiszámíthatóbbá válik. Milyen műszerezettségi protokollt használjunk? Milyen technikát? Mi-
lyen tűket? Milyen tippek és trükkük hasznosak az erősen görbült gyökércsatornák esetében? Mi a kulcsa annak, hogy elkerüljük a rossz műszerhasználatot? 
Több tucat súlyosan görbült gyökércsatorna kezelésének vagy újra kezelésének eseteit fogjuk megvitatni és elemezni. Ezekre a kérdésekre adott válaszokkal 
a súlyosan görbült csatornák kezelése könnyebbé és sokkal kiszámíthatóbbá fog válni.

16.45–17.00 Kérdések
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Dr. Al-Katib Kamil

A GYÖKÉRKEZELT FOGAK KORONÁLIS 
REHABILITÁCIÓJÁNAK GYAKORLATI 
ASPEKTUSAI
Endo-protetikai áttekintés
Jelen írás célja, hogy betekintést nyújtson az endo-proteti-
kai stratégiaalkotás aspektusaiba mindazok számára, akik 
a téma iránt érdeklődnek. 

Az endodonciai kezelésen átesett fogak hosszan tartó és 
funkcionálisan megfelelő ellátása legalább ugyanannyira 
fontos, mint a gyökérkezelés korrekt kivitelezése (1. ábra). 
Régóta tudjuk és tapasztaljuk, hogy a komolyabb fogszövet 
hiánya repedésekhez, akár végzetes kimenetelű fogtörések-
hez is vezethet, így a fogszövetet pótló anyagainktól elvárjuk, 
hogy erősítsék a megmaradt fogállományt, és a gyökértömés 
korrekt lezárását is biztosítani tudják megfelelő esztétiká-
val társulva. A konzerváló fogászat és a protetika fejlődése 
szerencsére ma már temérdek megoldási lehetőséget nyújt 
az említett szempontok kivitelezésére, viszont változatlanul 
nincs univerzálisan használható „legjobb” megoldás. A ha-
gyományos cementezett pótlások esetén még nem beszél-
hetünk biomechanikai kapcsolatról, hiszen sem a pótlás, sem 
a megmaradt fogszövet nem képes egymással a monoblokk 
szerű egységet alkotni. Ezzel szemben az adhezív anyagoknál 
a felépítmény integrálódik a fog szöveteibe, mely által kölcsö-
nösen hatnak egymás tulajdonságaira. Az endo-restauratív 
kezelést számos tényező befolyásolja, többek között az api-
kalis statusz, a fog(ak) fog íven való elhelyezkedése, meglévő 

fogak száma, az okklúzió, visszamaradt foganyag mennyisége 
stb. Emiatt is fontos, hogy a napjainkban elfogadott kezelési 
metódusokat a kollégák jól ismerjék, tisztában legyenek azok 
indikációival – ugyanakkor korlátozó tényezőivel is, különben 
sikerességi rátájuk elmarad a várttól. 
Maga a rehabilitáció többszintes. Az elvégzett gyökértömést 
követően elengedhetetlen az orificiumok zárása – ez az alap-
ja minden további endo-protetikai beavatkozásnak. A gyö-
kértömés sikerességének egyik meghatározó eleme a mikro-
szivárgás-mentes, hermetikus lezárás, melyet a koronai rész 
rekonstrukciója követ. Az előnyös stratégia kiválasztásához 
ismernünk kell a napjainkban mérvadó kutatási eredménye-
ket, ajánlásokat, hiszen a gyökérkezelés szövetvesztéssel pá-
rosul, ami strukturális dezintegritáshoz vezet. Minimál invazív 
okkluzális bemenet esetén – amikor körkörösen intakt, den-
tinnel alátámasztott megfelelő vastagságú zománc áll rendel-
kezésre – a trepanáláson átesett fog csupán megközelítőleg 
5%-os gyengülést szenved. Ilyen helyzetekben egy korrektül 
kivitelezett direkt restaurációval is elláthatjuk a koronai részt. 
Amennyiben viszont nem intakt a dentin-zománc gyűrű (pl. 
hiányzik, meggyengült az approximális záróléc, esetleg túlsá-
gosan nagy okkluzális bemenet lett kialakítva), szem előtt kell 
tartani a csücsökvédelem biztosítását. Ezekben az esetekben 
a fog ellenálló képességéből jelentősen veszíthet (2. ábra), ami 
egy kiterjedtebb MOD üreggel rendelkező gyökérkezelt fog ese-
tén akár 82%-os csökkenést is jelenthet. A helyzetet még az 
is súlyosbítja, hogy a non-vitális fogak percepciós viszonyai is 
megváltoznak, és a túlterhelés kapcsán jelentkező szájnyitási 
védekező reflexek kiváltásához a megszokottnál is magasabb 
ingerre van szükség. Az említett szempontokat figyelembe véve 
a fog megtarthatósága érdekében indirekt ellátáshoz kell folya-
modnunk. Amíg csupán 1 záróléc hiányzik és a lézió kiterjedésé-
nek, illetve a konzervatív bemenetnek köszönhetően megfelelő 
mennyiségű csonk, kellően vastag pericervicális dentin áll ren-
delkezésre, elég a kompozitalapú csonkkiegészítés. Fokozott 
koronai állomány hiánya esetén azonban ez már nem alkal-
mazható módszer, és csapozáshoz szükséges folyamodni.
Vannak olyan biomimetikai irányzatok, ahol az említett 
csapozás elkerülésével, a mai anyagtechnológia-határaink 
feszegetésével igyekeznek rekonstruálni még a kiterjedt 
fogszöveti hiányokat is. Megfelelő körültekintés hiányában 
–jelenleg nem javasolt ezeknek a konzervatívabb megoldá-
sokkal operáló trendeknek a kritikamentes átvétele a min-
dennapi gyakorlatba.

1. ábra: A gyökérkezelt fogak ellátásának sikeressége töb-
btényezős.

2. ábra: Törési rizikó növekedése a megmaradó fogszövet 
minőségétől és mennyiségétől függően.
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Orificiumok hermetikus lezárása

A piaci kínálatot nézve ilyen felhasználásra számtalan 
anyag közül választhatunk. Manapság erre a célra az iro-
dalom leginkább kompozit, illetve üvegionomer cement 
alapú termékeket ajánl. Előbbi kezelhetősége, valamint a 
műgyanta alapú csonkfelépítésre használt anyagokkal való 
monoblokkszerű integrálása teoretikusan előnynek tűnhet. 
A valóságban azonban az orificiumok szintjén igen körül-
ményes az adhezív technológia használata. Más a dentin 
szerkezete, a kémiai tisztító ágensek kollagénállományra 
kifejtett hatása is befolyásolni képes a bond kötését, továb-
bá nehezebben jut le a polimerizációhoz szükséges energia. 
Ebből kifolyólag az adhezív rögzülése sokszor kompromisz-
szumos, továbbá az alacsonyabb konverziós ráta miatt a 
visszamaradt monomerek kedvezőtlen biológiai hatása is 
nagyobb. Az üvegionomer cement ezzel szemben, megfele-
lően tud kötni a fog szöveteihez, és kis mennyiségben alkal-
mazva nem gyengíti a ma elterjedt resinalapú csonkfelépí-
tés hatásosságát. Bármelyik megoldást választva, érdemes 
szem előtt tartani az újra kezelés jövőbeni lehetőségét mint 
szükséges orvosi beavatkozást. Ezt kifejezetten segíti, ha 
az orificiumok lezárása a fogtól eltérő színű anyaggal tör-
ténik, biztosítva a későbbi revíziókor a megfelelő vizuális 
kontrollt.

Csonkkiegészítés

Csonkfelépítéshez is többféle anyag áll rendelkezésre. Ré-
gen előszeretettel alkalmaztak amalgámot, illetve üvegio-
nomer cementeket, az adhezív technológia térnyerésével 
párhuzamosan azonban ezek egyre inkább kiszorulnak. 
Ma döntően resinalapú termékeket használunk ilyen céllal, 
amelyek lehetnek kompozit tömőanyagok, vagy kifejezet-
ten csonkfelépítésre szánt készítmények. Komoly előnyük a 
már említett biomechanikai integritás, továbbá a ragasztó 
cementekhez való fokozottabb kötési lehetőségük. Ennek 
kihasználásához azonban pontosan be kell tartani az adhe-
zív technika kritériumait, továbbá az üreg konfigurációjához 
igazítani a kívánt ragasztási metódust, figyelmet fordítva a 
termékek kompatibilitására. A piacon kaphatóak fogszínű 
verziók, illetve attól eltérő színűek is. Előbbiek használata 
az esztétikai kritériumoknak kedvez, míg utóbbi a fogtól va-
ló jobb elkülönítést szolgálja. 

Csapozás

A csapok elsődleges feladata a pótlás rögzítésének elősegí-
tése. Használatuk indikációjáról elmondható, hogy abban az 
esetben szükségesek, ha egy vagy több záróléc meggyengült, 
esetleg hiányzik, és ez 50%-nál nagyobb foganyagveszteség-
gel párosul (3. ábra). Alkalmazásuk optimális ép paradontium, 
megfelelő gyökér-korona arány, továbbá abroncs jelenléte 
esetén. Az üvegszálas csapok különlegessége, hogy a csonk-
kiegészítés adhezív rögzítésének stabilitásán túl, kedvező 
tulajdonságaik révén, a front területen a fog merevségének a 
helyreállításában is segédkeznek.

A csapoknak több típusuk és klasszifikációjuk is ismert. Dallari 
besorolása alapján beszélhetünk retenciós csapokról, passzí-
van ülő fémcsapokról, illetve utóbbiak fémmentes változatai-
ról. A retenciós csapok szorosan illeszkednek a gyökércsator-
nához, lehetnek cementtel rögzítettek, továbbá aktív menettel 
rendelkezők. A passzívan illeszkedők esetén nagyobb térköz 
áll rendelkezésre a ragasztócementnek, így a csap nem érint-
kezik közvetlenül a dentinfelülettel. A fémmentesek közé a 
kerámia és szálerősítéses verziók tartoznak. Az ismertetett 
felosztás a forgalomban lévő klasszikus csaprendszerek-
re épül. Meg kell említeni azonban, hogy egyre több az olyan 
plasztikus üvegrosttal megerősített termék, amik megfelelő 
alternatívái ezeknek.
A hagyományos csapok használatának  egyik rizikója a longi-
tudinális repedésekben rejlik, ami leginkább a retenciós csa-
pok alkalmazása esetén fordul elő (4. ábra). Ilyen esetekben a 
passzívan illeszkedő csapok választása előnyösebb, ugyanis a 
ragasztócement képes elnyelni a korona felöl jövő kedvezőt-
len erőbehatásokat. Vizsgálatok kimutatták, hogy utóbbiak kö-
zül a resintartalmú cementekkel rögzített szálerősítéses meg-
oldások a legmegbízhatóbbak. Az üvegszálas csapok kedvező 
fizikai tulajonságain túl (anizotrópia) ezt az is alátámasztja, 
hogy a rostok resinmátrixba vannak ágyazva. A hasonló ké-
miai alapokon nyugvó cementtel és az adhezív technológi-
ával kombinálva ez egy homogén struktúrát fog létrehozni a 
fog-cement-csap viszonylatában, ami jobban „megbirkózik” a 
rágási erőkkel, mint a fémcsapok. Ez a biomechanikailag ked-
vezőbb megoldás tovább növeli a fog ellenálló képességét, 
illetve koronai letörés esetén szerencsésebb végkimenetelt 
eredményez a fog megtarthatósága szempontjából.
Üvegszálas csapoknál a szálak adják az inorganikus 
részt, illetve a megerősítést, ezért fontos azok kialakí-
tása, a lefutásuk pozicionálása, denzitása és a mátrixba 
való beágyazása (5. ábra). Ha nem párhuzamosan futnak 
a rostok, akkor az erőhatások a mátrixba is áttevődnek. 
Előkészítésük tekintetében különböző ajánlásokat lehet 
olvasni, hiszen gyártmányonként eltérő anyagtechnoló-
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3. ábra: Minimális fogveszteség során (a) nincs szükség 
csapozásra, azonban kiterjedt üregek esetén használatuk meg-
fontolandó (b), akár elengedhetetlen (c) is lehet.

4. ábra: A csap tulajdonságától függő erőközvetítés és annak 
következménye. Üvegszálas csap (a) képes deformációra. 
Fémcsap (b) nem deformálódik.
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giai megoldásokat alkalmaznak a cégek (6. ábra). Termé-
kenként változó a rosttartalom, azok lefutása és a rostok 
tulajdonságai. Eltérő a mátrix összetétele, továbbá a csap 
külső felületének előkészítettsége, geometriája is. Ez ko-
molyan megzavarhatja a felhasználókat, ugyanis már a 
kiválasztást is bonyolulttá teszi, amit pedig még tetézni 
képes a ragasztási mechanizmus gondos megtervezése 
körüli dilemma. 
Esztétikai aspektusból tekintve a fém-, illetve karbonszálas 
csapok igen bekorlátozzák a kezelési tervben megjeleníthető 
opciókat. Fedésükhöz olyan pótlásra van szükség (fémkerá-
mia, cirkónium-dioxid), ami képes eltakarni kedvezőtlen szí-
nüket. Ahogyan a kerámiacsapok esetében, úgy az üvegszá-
las verzióknál is az optikai hatás kedvezőbb, ami protetikailag 
szélesebb körű esztétikus megoldásokkal kombinálható. 
A csaprendszer kiválasztásának további szempontjai a radio-
lógiai követhetőség (7. ábra), a korrózióra való hajlam, a fény-
vezetés mértéke (8. ábra), továbbá a koronai szögeltérések 
korrekciójának a lehetősége.

Klinikai folyamatok kombinációi

Az endodonciai ellátás után a végleges koronai lezárásig 
legalább két hetet érdemes várni, ugyanis a tisztítási proto-
koll időszakosan kedvezőtlenül hathat az adhezív rögzítés-
re. Ez az idő annak is kedvez, hogy meggyőződjünk a szub-
jektív panaszok teljes megszűnéséről. Korszerű eszközpark 
és megfelelő endodonciai ismeretek birtokában kivitelezett 
gyökérkezelést követően a regenerációs sikerráta magas. 
A definitív ellátás időzítésével kapcsolatban több ajánlás is 
ismert, azonban az elmondható, hogy az említett 2 hétnél 
hosszabb időre valójában nincs szükség. A páciens anyagi 
lehetőségeit természetesen figyelembe kell venni már a ke-
zelés megtervezésekor, viszont komolyabb oki korlátok hiá-
nyában a befejező protetikai ellátás halasztása csak növeli 
hosszú távon a sikertelenség esélyét. 
A klinikai gyakorlat során számtalanszor találkozunk olyan 
kavitásokkal, amelyek approximális fala az ínyszélig vagy akár 
az alá ér. Ezekben az esetekben folyamodhatunk approximális 
ládaemeléshez, gingivectómiához, koronahosszabbításhoz, 
esetleg ortodonciai extrúzióhoz.
Az endodonciai kezelésen átesett fog belső felületeit fon-
tos megfelelően letisztítani. A dentin smear layer-e, to-
vábbá tubulusai a gyökérkezelés során használt anyago-
kat tartalmaznak, amelyeket átpreparálással, illetve ho-
mokfújással távolíthatunk el. Az így letisztított és frissen 
felületkezelt dentinen stabilabban rögzül a csonkfelépítő 
anyagunk. Természetesen az említett eljárások csupán 
megteremtik annak az alapjait, hogy ideális rögzítési kö-
rülményeket lehessen létrehozni. A választott anyagtech-
nológiai megoldás további felületkezelési lépéseket is 
megkövetelhet. Ezeket a gyári utasításoknak megfelelően 
szükséges véghezvinni, illetve független irodalmi ajánlá-
sokat mérlegelve, esetleg azokat optimalizálni. 
A csapok előkészítése termékenként komoly változatossá-
got mutat. Vannak felületkezeltek, amelyek kizárólag alko-
holos tisztítást kívánnak, míg másoknál szükséges a szék 
melletti szilanizálás, sőt akár a savas felületkezelés is. Bi-
zonyos kutatások támogatják ezeknek a homokfúvását, mi-
közben mások ellenzik ezt. A csap előkészítése után fontos 
döntés vár ránk annak ragasztása során is. Figyelmet kell 
fordítani a fogszövet előkészítésére és a cementezéshez 
használt különféle anyagok kompatibilitására is. A cement 
kötési idejének kalkulációja is igen fontos, ami a tárolási hő-
mérséklettől, illetve applikálási technikától függően eltér-
het a gyári paraméterektől. Hasznos azzal tisztában lenni, 
hogy melegebb környezetben, továbbá a lentúlóval bevitt 
cement esetén a kötési idő – a fokozottabb mechanikai 
keverés miatt – lerövidülhet. Az optimális rögzülés eléré-
séhez arra is érdemes tekintettel lenni, hogy a cementet 
a csapra helyezve visszük be az üregbe, vagy előbb abba 
fecskendezzük be. Utóbbi megoldás kevesebb légzárványt 
eredményez, ami a hosszú távú sikeresség szempontjából  
kedvezőbb (9. ábra). 
Vannak rögzítést szolgáló termékek, amelyek cementként és 
csonkfelépítőként is használhatóak, de olyanok is, amelyek 
mindkét funkciót nem képesek betölteni. A kizárólag ragasz-
tásra alkalmas cementek esetén a csonkfelépítésről külön kell 
gondoskodni. A temérdek lehetőség ellenére néhány alapvető 
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5. ábra: (a) Alacsony felbontású SEM kép az üvegszálas csap 
keresztmetszetéről. (b) Nagyobb felbontású kép a rostok és 
mátrix viszonyáról.

6. ábra: Forgalomban lévő üvegszálas csaprendszerek közti 
főbb eltérések.

7. ábra: Eltérő formájú és translucenciájú csapok.
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8. ábra: Különböző csapok eltérő röntgenárnyékai.

9. ábra: Cement felvitelétől függő légzárványképződés. Csa-
tornába helyezett cement (a) esetén nem látható hézag, míg a 
csappal együtt bevezetett cement esetén (b) igen.

igazság azért leszűrhető. Egyrészt kerülendő a csatorna rend-
szerében a kizárólag fényre kötő anyagok használata, hiszen 
klinikai körülmények között szinte lehetetlen azok megfelelő 
megvilágítása. Másik hasznos aspektus, hogy a kompozitok 
kötése egy elhúzódó folyamat. Annak ellenére, hogy külső 
felületük hamar megszilárdul, a polimerizáció több órán át is 
folytatódik. Ezt adott szintig megfelelő rávilágítással gyor-
sítani lehet. Ez a preparálás előtt a jobb integrációt, illetve a 
felépítmény maturációját segíti. A csonk előkészítése kapcsán 
számtalan előnyre lehet szert tenni a dentin kompozittal tör-
ténő lezárásával. Non-vitális fogak esetén ezek közül a leg-
fontosabb a megmaradt fogszövet megerősítése, az aláme-
nős részek eliminálása, melynek köszönhetően könnyebb az 
indirect restaurációk legyártása, utólagos felhelyezése, illetve 
anyagtani okokra visszavezetve – azok végleges rögzítése is! 

Összegzés

A fogászati anyagok palettája és az ezekhez társított 
módszertani ajánlások nem véletlenül ennyire sokszínű-
ek. Léteznek kollégák, akik a mindennapi munkájuk során 
képesek megteremteni azokat a minőségi feltételeket, 
amelyeknek köszönhetően pácienseik sok-sok éven át 
elégedetten tudják használni gyökérkezelésen átesett 
fogaikat. Azonban tudjuk azt is, hogy sokan nem erre a 
szakterületre rendeződtek be, számukra egy szofisztikált 
adhezív ragasztási folyamat kívül esik a rutinos mun-
kavégzésen. Ez a változatosság, illetve az ebből fakadó  

piaci igények tartják életben a különböző anyagtechnoló-
giai megoldásokat. Ez mindaddig működik, amíg a szak-
mabeliek tisztában vannak az alapvető endo-protetikai 
ismeretekkel, amelyeket megfelelően adaptálni tudnak 
az egyes termékekhez készített gyártói ajánlásokhoz, és 
saját lehetőségeikhez.

(A felhasznált irodalom szerkesztőségünkben elérhető.)

- Akár 700%-kal nagyobb töréssel szembeni ellenállás
- Kontrollált memória - követi a gyökércsatorna anatómiáját
- Előhajlítható
- Hőkezelés után visszanyeri eredeti alakját

Pannon-Dental Kft.
www.pannondental.hu
+36(88)410-333

A NiTi RESZELŐK ÚJ GENERÁCIÓJA
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A gyökérkezelés, majd a fog helyreállítása egymástól nem 
két független beavatkozás, ezeket szorosan összefüggőnek 
kell tekintenünk. A gyökérkezelés során a fájdalom és az 
esetleg fennálló többi jól érzékelhető panasz megszűnésé-
vel a betegek már magát az endodontiai beavatkozást, an-
nak sikerességét kevéssé tudják megítélni. Ezzel szemben 
a koronai rész helyreállítása szemmel könnyen ellenőriz-
hető, esztétikai szempontból jól megítélhető, a tartóssága 
viszont csak később derül ki. A gyökérkezelt fogak esetében 
fokozott törésveszéllyel kell szembenéznünk, hiszen leg-
gyakrabban fogszuvasodás miatt kerül sor az endodontiai 
kezelésre, ami már gyakran eleve jelentős destrukcióval 
jár, és sajnos a trepanáció során is általában további fog-
anyagot vesztünk. A gyökérkezelt fogak törése leginkább az 
őrlőfogaknál fordul elő, és szerencsétlen esetben már nin-
csen lehetőség a fog megtartására, csak a fog eltávolítása 
az egyetlen lehetséges megoldás. Ilyenkor a gyökérkezelés 
pedig csak egy felesleges beavatkozás, egy szükségtelen 
kitérő volt. Ha az ilyen eseteket el akarjuk kerülni, akkor 
nincs más lehetőség, mint minden esetben a szakma sza-
bályainak megfelelő végleges ellátás készítése.

A helyreállítás előtt a meglévő gyökértömést és a fogágy 
állapotát értékelni kell.
Feltétlenül, már a gyökérkezelés megkezdése előtt el kell 
döntenünk, hogy lesz-e lehetőség a szakmailag korrekt 
helyreállításra, a helyreállításba viszont csak akkor kezd-
hetünk, ha a gyökérkezelést sikeresnek ítélhetjük. Ennek 
eldöntése nem minden esetben egyszerű feladat, az alábbi 
szempontokat mindenképpen figyelembe kell venni. 
Lényeges kérdés, hogy a fog klinikailag tünetmentes-e. 
Ez azt jelenti, hogy a beteg nem panaszkodik fájdalomra 
vagy érzékenységre, nem látható sipoly, sem kopogtatási, 
sem nyomási érzékenység nincsen. Ha ezen szempontok 

alapján tünetmentesnek ítéljük a fogat, akkor egy megfe-
lelő röntgenfelvételre van szükség. Ez azt jelenti, hogy az 
anatómiai viszonyoknak megfelelően nem csak orthora-
diális, hanem indokolt esetben egy excentrikus felvétel is 
kell ahhoz, hogy az amúgy egymásra vetülő csatornákat 
és gyökereket külön-külön is szemrevételezhessük. A fel-
vételen értékeljük a gyökértömés milyenségét (hosszát, 
tömörségét, minden csatorna el lett-e látva). Ha a peria-
pikális területen felritkulást látunk, akkor fontos kérdés 
az, hogy az a gyökérkezelés után keletkezett-e, mert ilyen 
esetben semmiképpen sem mondhatjuk azt sikeresnek. 
Más a helyzet akkor, ha van korábbi felvételünk a fogról, és 
egyértelműen megállapíthatók a gyógyulás jelei. Ilyenkor 
még súlyosabb dilemma előtt állunk, ugyanis el kell dönte-
nünk, hogy elég-e a helyreállítás megkezdéséhez, ha már 
látjuk a gyógyulás jeleit, vagy meg kell-e várnunk a lézió 
teljes csontosodását? Ennek eldöntéséhez azonban az 
irodalom is segítséget ad. 
Ray és Trope 1995-ös vizsgálata óta tudjuk, hogy a gyökér-
kezelt fog esetén a felépítmény koronális zárása kardiná-
lis kérdés a hosszú távú sikeresség szempontjából. Ez a 
tény, valamint az, hogy megfelelő helyreállítás hiányában 
a gyökérkezelt fog törésének veszélye is nagyobb, azt mu-
tatja, hogy inkább előnyös a minél korábbi végleges ellátás 
– ahogyan az irodalom elemzése alapján Heling és munka-
társai is megállapították (2002) –, mintsem hogy azt csak a 
teljes gyógyulást követően kezdjük meg. Ha a gyökérkeze-
lést a szakma szabályai szerint, lelkiismeretesen végeztük 
el, minden reményünk meglehet arra, hogy a kezdeti pozitív 
jeleknek hihetünk, és az elváltozás meggyógyul. Amennyi-
ben ez esetleg mégsem következik be, még akkor sem re-
ménytelen a helyzet, ha közben a végleges koronai ellátás 
elkészült. Ilyen esetben ugyanis elvégezhetjük – a retrográd 
gyökértöméssel egybekötve – a gyökércsúcs amputációját. 

Dr. Bartha Károly

GYÖKÉRKEZELT FOGAK 
VÉGLEGES ELLÁTÁSA
A gyökérkezelt fogak végleges ellátásával kap végül értelmet maga a gyökérkezelés.  

A koronai rész rekonstrukciója nemcsak az esztétika és a funkció helyreállítása miatt fontos, 

hanem a szakmailag megfelelően elkészített onlay vagy korona a hosszú távú sikerességet 

is alapvetően befolyásolja. Az alábbiakban a tartós helyreállítás elkészítésének feltételeit 

tekintjük át. Amikor a gyökérkezelés, vagyis a fog megtartása mellett döntünk, akkor már a fog 

helyreállítására is kész tervünknek kell lennie, bizonyos alapfeltételek teljesülése nélkül már a 

gyökérkezelésbe sem érdemes belekezdeni.
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A parodontálisan kezelhetetlenül súlyosan károsodott fo-
gak gyökérkezelésébe nem is kezdünk bele, viszont a hely-
reállítás megkezdése előtt is szükséges a fogágy állapotá-
nak vizsgálata. Amennyiben három milliméternél mélyebb 
tasakot találunk, akkor a helyreállítást el kell halasztanunk. 

Gyökérkezelt fog helyreállítása  
adhezív technikával készített töméssel
Az endodontiai kezelés után mind a frontfogak, mind a kis- 
és nagyőrlők elláthatók egy egyszerű kompozit töméssel is, 
de csak akkor, ha mindkét approximális felszín ép. Sajnos 
ilyen eset csak ritkán fordul elő.  Ekkor bármilyen gyári csap 
alkalmazása felesleges. A tömés készítésének fontos sza-
bálya, hogy a gyökértömés legfeljebb csak a korona - gyö-
kér határáig terjedhet, azt pedig egy kétkomponensű, tehát 
megkeverendő üvegionomer cementtel fedjük az adhezív 
technika alkalmazása előtt. Kézenfekvő megoldásnak tű-
nik nagyobb anyaghiány esetén az adhezív csap/kompozit 
tömés kombináció végleges ellátásként. Ezt csak a frontfo-
gaknál alkalmazhatjuk, és ott is csak közepes mértékű fog-
anyagveszteség esetén. A kis- és nagyőrlőknél a törésve-
szély miatt ez a megoldás ellenjavallt.  

Gyökérkezelt fog helyreállítása  
koronával
Amikor koronát készítünk egy fogra, akkor az optimális 
retenciót úgy tudjuk biztosítani a korona számára, ha az 
előkészített csonk magassága legalább négy milliméter. 
Amennyiben ennél kisebb, akkor már nem lehetünk bizto-
sak a hosszú távú sikerességben. Természetesen a csonk 
formája is befolyásolja a korona rögzülését, a túl kúposra 
preparált csonknál az kisebb lesz. Gyökérkezelt fogak ese-
tén jelentős lehet a destrukció mértéke, és ilyenkor a tö-
résveszély jelentősen megnő. Emiatt a korona készítésé-
nek minimális feltétele az, hogy a megfelelő abroncshatás 
(„abroncs”) biztosítása miatt körkörösen, legalább két mil-
liméternyi (más irodalmi adatok szerint legalább 1,5 mm) 
foganyag szükséges supragingivalisan. Ezt a kívánalmat 
most fogadjuk el első közelítésben alapfeltételnek, a ké-
sőbbiekben erre részletesebben visszatérünk. Sajnálatos 
módon nemcsak a vertikális dimenzióban kell hogy bizo-
nyos mennyiségű ép fogszövet rendelkezésre álljon, ha-
nem annak vastagsága is befolyásolja a teherbíró képes-
séget. A vizsgálatok szerint a meglévő fogszövet vastag-
ságának pedig legalább egy milliméternyinek kell lennie. 
Vagyis a magasságában és vastagságában is meghatáro-
zott minimális mennyiségű foganyagnak megléte annyira 
fontos alapfeltétele a fog hosszú távú helyreállításának, 
hogy abban az esetben, ha ez nem áll rendelkezésre, ak-
kor két lehetőség áll előttünk. Az egyik: a fog eltávolítása, 
és ez azt jelenti, hogy ezt a feltételt célszerű már a gyö-
kérkezelés megkezdése előtt alaposan mérlegelnünk. A 
másik lehetőség: a fogíny feletti rész mesterséges növelé-
se, vagy az ún. koronahosszabbító műtéttel, vagy fogsza-
bályozással. Mindkét eljárás azzal a következménnyel jár, 
hogy a gyökér csontban lévő része megrövidül, de a ko-

rona/gyökér arány a koronahosszabbítás esetén lesz ked-
vezőtlenebb. Ha optimális esetben rendelkezésünkre áll 
a szükséges két milliméter magas egészséges fogszövet, 
akkor az még nem elegendő a készítendő korona retenció-
jához (legalább négy milliméter magas csonk szükséges), 
tehát a csonk kiegészítésére is szükség van. Ennek mód-
szereire a későbbiekben térünk ki.

Az abroncshatáshoz szükséges  
feltételek finomítása
Az abroncshatás („ferule-effect”) fogalmát és annak fel-
tételeit Eissmann és Radke fogalmazta meg először 1987-
ben. Annak szükségessége, hogy a restaurátum körbeölelje 
a megmaradt fogállományt a fog/gyökér törésének meg-
előzése céljából, egyáltalán nem új dolog. A csapos-sapkás 
vagy más néven körfedeles csapos műcsonk régóta ismert 
konstrukció, azonban a mai igényeknek, a parodontológiai 
elvárásoknak már nem felel meg. Sorensen és Engelman 
1990-ben az „abroncs” kialakításának a törésveszélyre gya-
korolt hatását vizsgálva kimutatta, hogy már egy millimé-
ternyi ép fogszövet a váll felett lényegesen csökkentette a 
törésveszélyt. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a preparált vál-
lat, hanem a csonk kónikus részének legalább első egy milli-
méterét is ép foganyagnak kell alkotnia. A valóságban azon-
ban csak nagyon ritkán áll rendelkezésünkre körkörösen két 
milliméter magas és egy milliméter vastag ép fogszövet. 
Emiatt értékesek számunkra Jotkowitz és Samet 2010-ben 
leközölt irodalmi összefoglalójának következtetései. Ar-
ra a kérdésre keresték a választ az irodalomban, hogy az 
abroncs négy fala (mesialis, distalis, buccalis/vestibularis 
és oralis) közül egyik vagy másik, vagy több együttes hiá-
nya hogyan befolyásolja az elkészített korona hosszú távú 
sikerességét a várható terhelés függvényében. A lehetsé-
ges kombinációkat és azok értékelését az 1. ábra mutatja, 
írásban csak néhány esetre térnék ki. A klinikai gyakorlat-
ban gyakran előfordul, hogy a mesiális vagy a distális fal, 
esetleg mindkettő hiányzik, ha a fog előzőleg approximá-
lisan szuvas/tömött volt. Ha csak az egyik hiányzik, akkor 
az csak alacsony rizikót jelent, ha mindkettő, akkor is csak 
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nagy oldalirányú terhe-
léssel jár együtt közepes 
rizikó. Ezzel szemben, ha a 
buccalis/vestibularis vagy 
az orális falak valamelyike 
hiányzik, az már kis terhe-
lés esetén is közepes, nagy 
terhelés esetén magas ri-
zikót jelent. A hétköznapi 
gyakorlatra lefordítva: egy 
nyaki töméssel ellátott fog 
esetében – tehát hiány-
zó buccalis falnál – nagy 
terhelés esetén már nem 
alkalmas arra, hogy ko-
ronával helyreállítsuk. Ha 
mindkét, utóbb említett fal 
hiányzik, akkor a terhelés 
nagyságától függetlenül a 
fog (maradványa) nem al-
kalmas korona készítésé-
hez vagy hídpillérként való 
felhasználáshoz.  

A csonk kiegészítése plasztikus 
töméssel
Az előbbiekből látható, hogy az abroncshatáshoz, így a fog/
gyökér törésének megelőzéséhez kevesebb foganyag (két 
milliméter magasságú) is elegendő, mint amennyi a koro-
na megfelelő retenciójához (négy milliméter) szükséges. 
Fontos kérdés, hogy a hiányzó fogszövetet hogyan pótol-
juk. Amennyiben nem megfelelő módszert választunk, ak-
kor előfordulhat, hogy a koronánk leesik úgy, hogy a csonk 
kiegészítésére használt anyag a koronában marad. Tehát 
fontos kérdés, hogy hogyan egészítjük ki megfelelő mére-
tűre a meglévő csonkot. A legegyszerűbb megoldás, ha erre 
a célra valamilyen tömőanyagot alkalmazunk. Az irodalom-
ban elfogadott megoldásnak tekinthető, ha rágófogaknál 
egy öntött csapos műcsonkhoz hasonló, a gyökércsator-
nára is kiterjedő amalgámtömést készítünk. Manapság 
már sokkal inkább az üvegionomer cement vagy adhezív 
technikával alkalmazott kompozit közül választunk. Elfo-
gadottabb a kompozit alkalmazása, annak ellenére, hogy 
egyes jellemzői (pl. hőtágulási együtthatója, polimerizáci-
ós zsugorodása) eltérnek a dentin tulajdonságaitól, illetve 
hátrányosak lehetnek. Amennyiben gondoskodunk az ad-
hezív technika használata során arról, hogy a hibrid réteg 
hosszú távon is stabil maradjon, mert a metalloproteáz 
enzim hátrányos hatását megelőzzük vagy kivédjük, akkor 
a kompozitok is sikerrel alkalmazhatóak. Az üvegionomer 
cement elfogadottsága kisebb, annak ellenére, hogy a me-
chanikai jellemzői jobban hasonlítanak a dentinéhez. A fő 
kérdés, hogy mekkora anyaghiány esetén elegendő a csonk 
kiegészítése kompozittal. Dietschi és munkatársai (2008) 
irodalmi összefoglalójukban azt a következtetést vonták le, 
hogy ha a fog állományának legalább a fele még megvan 
(a koronához való előkészítés után), annak magassága 
eléri a négy millimétert, és legalább egy milliméter vas-

tag, akkor az adott csonk kiegészíthető kompozittal is a 
korona készítésekor. 

A csonk kiegészítése csap  
alkalmazásával 
Ilyenkor a gyökértömés egy részének eltávolítása után, a 
rendelkezésre álló koronális gyökércsatorna szakaszba 
helyezett csap biztosítja a csonkot kiegészítő anyag re-
tencióját. Alapszabály, hogy apicalisan legalább négy-öt 
milliméternyi megmaradjon a gyökértömésből. A gyökér-
csatornába kerülő rész elvileg lehet aktív vagy passzív gyá-
ri csap, készülhet a laboratóriumban direkt minta alapján, 
vagy indirekt módszerrel, lenyomatvétel után. A fém gyári 
csapok, különösen az aktív csavarok, illetve a cilindrikus 
formájúak alkalmazása kerülendő, mert jelentősen növelik 
a törésveszélyt. A legjobb megoldás az adhezív technikával 
rögzített üvegszálas csap alkalmazása. Rögzítésére Pere-
ira és munkatársai (2013) vizsgálata alapján a legmegfe-
lelőbb a „self-adhesive”, azaz savazás és bondozás nélkül 
használható, duálisan kötő kompozit cement. Fontos meg-
jegyezni, hogy az eugenol polimerizációt gátló hatásával 
számolnunk kell, ha eugenol tartalmú sealert használtunk 
a gyökértömés során, ahogyan azt Menezes és munkatár-
sai (2008) is kimutatták.  A csonk kiegészítésére pedig ké-
zenfekvően kompozitot alkalmazunk. Öntött fém csapos 
műcsonk alkalmazása szintén nem javasolható, mert ru-
galmassága lényegesen eltér a dentinétől, emiatt az üveg-
szálas csaphoz képest gyakrabban fordul elő a fog törése. 
Ráadásul további előny az üvegszálas csapok esetén, hogy 
ezek eltávolítása – ha esetleg szükségessé válik – lényege-
sen egyszerűbben kivitelezhető, mint egy fémcsapnál.

A csapos helyreállítás biológiai– 
statikai szempontjai 
Alapszabálynak tekintettük korábban, hogy a csap hosszá-
nak legalább a felépítmény magasságával azonosnak kell 
lennie. Ez azonban ma már kicsit másképpen néz ki. Ugyanis 
a csonk apicális két milliméternyi részének mindenképpen 
ép dentinnek kell lennie, az üvegszálas csap pedig csak a 
kiegészítésére szolgáló kompozit felépítmény retencióját 
biztosítja. Franco és munkatársai (2014) vizsgálata szerint 
az üvegszálas csap hossza nem befolyásolta a törésve-
szélyt, a gyökér hosszának csak harmadát elérő (5 mm-es) 
méretű üvegszálas csap is megfelelőnek bizonyult. Ettől 
függetlenül továbbra is érvényes az, hogy a csontban lévő 
gyökérnek mindenképpen hosszabbnak kell lennie, mint a 
felépítménynek. 

Kis, és nagyőrlők helyreállításának 
egyéb lehetőségei, onlay készítése
Ezeknél a fogaknál mindenképpen megfontolandó az on-
lay készítése, mert a fog törésének megelőzésére a teljes 
rágófelszín befedése megfelelő védelmet nyújt, ráadásul 
egy koronához képest kevesebb ép fogszövet eltávolítá-
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Használati utasítás

Két kézzel nyomjon ki 
a fecskendőből 1:1 
arányú bázist és 
katalizátort 
a keverőblokkra.

Keverje össze spatulával
a bázist és a katalizátort. 

Helyezze be a Gutta
Percha csúcsokat
a gyökércsatornába.

Vonja be a Gutta
Percha csúcsokat
a megkevert
DIA-PROSEAL™-el.

A Dia-Proseal-lel
magas radiopacitás
érhető el.

CIKKSZÁM #1003-201

– 16 g-os fecskendő (6,5 g bázis + 9,5 g katalizátor)

– 1 keverőblokk

– 1 spatula

CIKKSZÁM #1003-202
– 4 g-os fecskendő
– 1 keverőblokk
– 1 spatula

CIKKSZÁM #2001-6113
 – Spatula a DIA-PROSEAL-HEZ

CIKKSZÁM #2001-6114
– Keverőblokk a DIA-PROSEAL-HEZ  

Előnyök
– Ideális gyökércsatorna sealer minimális zsugorodással
– Minimális oldékonyság tartós obturációt biztosít
– Paszta-paszta típusú kézi keverésű rendszer
– Gyors és egyszerű előkészítés, kevés felesleg
– Folyékonysága révén könnyedén behatol az oldalcsatornákba is
– A megmunkálási idő 1 óra és a teljes kötési idő 7 óra 
– A rövid kötési időnek köszönhetően a toxicitás kockázata alacsony 
– A finoman bevont guttapercha csúcsokon vékony filmréteget képez
– Magas RTG opacitás
– Kimagasló biokompatibilitású és így megelőzhető a periapikális érzékenység és a gyulladás is
– Kedvező ár

Epoxi-rezin-alapú sealer 

Gyökércsatorna sealer anyag

Kizárólagos magyarországi forgalmazó 



sára van szükség. Onlay készítésekor leggyakrabban pont 
azokat a még meglévő, rendszerint elvékonyodott buccalis/
vestibularis és orális falakat tarthatjuk meg – bár vertikáli-
san redukálva –, amelyeket a koronához történő előkészí-
tés során esetleg elvesztenénk. Probléma viszont adhezív 
technikával rögzített betétek esetén az, hogy a gingivalis fa-
laknak supragingivalisan kell elhelyezkedniük. A megfelelő 
csücsökvédelemhez az alkalmazott betét anyagától függő 
vastagságban kell a fogat fedni, ez általában másfél-két 
milliméteres csücsökredukciót jelent. Attól függően, hogy 
hogyan tartjuk a fúrót, preparálhatunk horizontálisan (2. 
ábra – B), vagy a fog felszínére merőlegesen, anatómikusan 
(2. ábra - A). Kalay és munkatársainak vizsgálatai szerint ez 
utóbbi biztosítja a legjobb törés elleni védelmet. Amennyi-
ben esztétikai szempontok miatt az előző preparáció nem 
lenne megfelelő, és elegendő foganyag is áll rendelkezésre, 
akkor preparálhatunk a buccalis felszínen vállat, vagy süly-
lyesztett vállat (2. ábra – C, D). 

Speciális lehetőségek őrlőfogak 
helyreállítására
Guess és munkatársai (2013) által javasolt „complete vene-
er desin” a hagyományos ¾ korona ellentetje, ugyanis eb-
ben az esetben a buccalis felszín előkészítése egy koroná-
hoz való preparációnak felel meg, az orális csücsköt viszont 
úgy, mint egy onlay fedi. A terhelésre bekövetkező törést 
vizsgálva arra az eredményre jutottak, hogy az általuk al-
kalmazott préselt üvegkerámiából készült és adhezív tech-
nikával rögzített két milliméter vastag onlayhoz képest – a 
„complete veneer desin” – szerint készített, azonos anyagú 
restaurátum - ellenállóbbnak bizonyult.
Gyökérkezelt kis- és nagyőrlő fogaknál kézenfekvő, hogy az 
onlay retenciójának növelésére a pulpakamrát is felhasz-

náljuk. Ebben az esetben endo-koronáról beszélhetünk, ez 
a fajta megoldás a „csapos felépítés és korona” típusú meg-
oldást válthatja ki. Az ilyen helyreállítás tartósságát vizs-
gálva molárisoknál Fages és Bennasar (2013) arra jutottak, 
hogy a meglévő falaknak mindenütt supragingivalisnak és 
legalább két milliméteres falvastagságúnak, ugyanakkor a 
pulpakamrai rész mélységének pedig legalább három mil-
liméter mélynek kell lennie. Egy másik vizsgálat eredménye 
szerint premolárisoknál (Lin és munkatársai 2010) a kör-
körösen másfél milliméternyi supragingivalis falak és öt 
milliméter mély pulpakamrai rész meglétekor az endo-ko-
rona sikeressége azonosnak mutatkozott, mint a másfél 
milliméteres abroncsal, csappal és kompozitttal felépített 
csonkra készített teljes borítókoronáé.

Összefoglalás

Gyökérkezelt fogak végleges helyreállításakor adhezív tö-
més bármelyik fogtípusnál csak akkor alkalmazható, ha az 
approximális felszínek intaktak. Korona készítésekor lega-
lább két milliméteres „abroncs” szükséges úgy, hogy a váll 
felett még egy milliméternyi ép foganyag van. Ha a korona 
megfelelő rögzítéséhez a csonkot ki kell egészíteni, mert a 
fog anyagának már több mint a fele hiányzik, akkor ehhez 
adhezív technikával rögzített, legalább a gyökér hosszúsá-
ga 1/3-ának megfelelő hosszúságú üvegszálas csapra és 
kompozittal történő csonkkiegészítésre van szükség. Őr-
lőfogak esetén választható megoldás az onlay készítése 
is, amennyiben azt adhezív módszerrel kívánjuk rögzíteni, 
akkor az csak supragingivalis falak mellett kivitelezhető.  
Ennek a feltételnek teljesülnie kell az endo-korona készíté-
sekor is, a szövegben fentebb említett többi előírás teljesü-
lése mellett. Feltétlenül kerüljük a fém gyári csapok alkal-
mazását!
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Sajnos, az endodoncia területén ez a minimálinvazív szem-
lélet még nem elterjedt. Évtizedekkel ezelőtt megalkotott 
szabályokat követünk, melyeket a rossz megvilágításra, a 
„vakon” gyökérkezelésre, a taktilis érzékelésre és a merev 
file-ok alkalmazására alkottak meg. Kicsit olyan ez, mintha 
az adhezív töméstechnikához a mai napig is maradéktala-
nul a Black elveket alkalmaznánk….
Azonban az operációs mikroszkóp megjelenése, a mo-
dern hőkezelt file-ok és képalkotó eljárások széles körű 
elterjedése lehetőséget ad a konzervatívabb megköze-
lítésre.
Így a minimálinvazív endodonciai és restauratív fogászati 
szemlélet egymást kiegészítve megőrizhetik az ún. 3D ab-
roncs épségét, ezáltal a fog hosszú távú funkcióját – ami 
ugye a pácienseink legfontosabb érdeke.

Véleményem szerint a modern endodoncia a restauratív fo-
gászat szerves része. Célja nemcsak az, hogy kezeljük, illetve 
megelőzzük a periapikális folyamatok kialakulását, hanem 
az is, hogy a gyökérkezelés során minél több ép foganyagot 
őrizzünk meg. Pácienseink számára ezzel biztosítjuk a fogaik 
hosszú távú panaszmentes és funkcionális működését.

A modern endodonciai megközelítés 
gyakorlati alkalmazását az alábbi 
esettel szeretném illusztrálni:

2016. január elején egy jó általános egészségi állapotú 35 
éves férfi érkezett a rendelőmbe, diffúz jobb oldali fájda-

Dr. Benyőcs Gergely

PÁCIENSCENTRIKUS  
ENDODONCIAI MEGKÖZELÍTÉS
Az utóbbi évtizedekben a helyreállító fogászat a kevésbé invazív megközelítés felé fordult. 

Az anyagtani fejlesztések, a fogtechnika fejlődése, a megváltozott fogorvosi szemlélet és 

protokollok lehetővé tették az egyre élethűbb, funkcionális és a lehető legminimálisabb ép 

fogszövet feláldozásával járó restaurátumok készítését.
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lommal. Nem tudott ráharapni és hozzáérni a jobb felső 
hatos (16) fogához (1. ábra). Az alapos szájvizsgálat után 
kis térfogatú CBCT felvételt készítettem (2–3. ábra). A fog 
nem volt szondázható parodontálisan, enyhe mobilitást 
mutatott. Az áthajlás bukkálisan nyomásra nagyon érzé-
keny volt. Palatinálisan a bal oldali azonos területtel ösz-
szevetve, nyomásra csak kismértékű eltérés volt tapasz-
talható.

Diagnózis: akut apikális  
periodontitisz
A 16-os fogat 2013-ban gyökérkezeltem pulpanekrózissal. 
Préselt kerámia onlay-jel láttam el. 
Annak idején három csatornát gyökértömtem, mikroszkó-
pot akkor még nem használtam. Mivel a felső első molá-
risoknál a praxisomban jelenleg a mikroszkóp használata 

mellett az mb2 variációk előfordulása 90% feletti, ez fel-
vetette bennem az esetleges fel nem lelt mb2 jelenlétét. 

1. ábra: 16-os fog, pre-op felvételek.

2–3. ábrák: CBCT metszetek a kezelés előtt.
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Ezt a CBCT elemzése meg is erősítette.
Értékelve a rendelkezésemre álló in-
formációkat, két ülésben elvégzett, 
cbct vezérelt, szelektív újra-gyökér-
kezelés mellett döntöttem. Ennek 
az volt az oka, hogy a CBCT-n csak 
a mezio-bukkális gyökér körül volt 
észlelhető radiolucens terület, a 
CBCT-n fel nem lelt mb2 volt látha-
tó, az áthajlás tapintásra is ott volt 
fájdalmasabb.
Először méréseket végeztem a CBCT 
felvétel horizontális és szagittális 
metszetein a bemenet helyének és a 
fúrás mélységének a meghatározásá-
hoz (4–5. ábra). Utána a bemenet he-
lyét a rágófelszínre rajzoltam (6. áb-

ra). A fúrás tervezett mélységét a fúró szárán gumistoppal 
jelöltem (7. ábra).
Azért, hogy a fúrás tengelyét ellenőrizni tudjam, a beme-
netkészítés idejére eltávolítottam a kofferdamot (7. ábra).
Az újraizolálás után kitisztítottam az üreget, és mikrosz-
kópban megvizsgáltam (8. ábra). Miután felleltem a gut-
taperchát az MB1 csatornabemenetében, az MB1 és P 
csatornákat összekötő virtuális vonaltól mesiálisan és pa-
latinálisan az operációs mikroszkóp segítségével gyorsan 
megtaláltam az mb2-t, és kapituláltam. A hosszakat elekt-
romos bemérővel (Foramatron D-10) határoztam meg, és 
tűskontrollal ellenőriztem (9. ábra). Az MB1-et nem sike-
rült kapitulálni, de mivel CBCT alapján 0-2 mm határon be-
lül volt a régi gyökértömés, ezen nem aggódtam. 
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4. ábra: A bemenet helyének tervezése CBCT segítségével.

6. ábra: A tervezett bemenet felrajzolása az okkluzális felszínre.

8. ábra: Bemenet in situ, a nagyobbik guttapercha az MB1 csatornát jelzi. A kisebbik csak törmelék.

9. ábra: Az MB2 fellelése, a munkahossz meghatározása.

7. ábra: A fúrás mélységét a fúrón gumistop jelzi. A bemenet 
készítésekor a fúrás tengelyének az ellenőrzéséhez 
eltávolítottam a kofferdamot.

5. ábra: A fúrás mélységének meghatározása CBCT 
segítségével.
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A gyökértömést 
D1, D2 és S1 (Pro-
taper Universal, 
Dentsply-Sirona) 
eszközökkel tá-
volítottam el. 
A tágítást két 
szakaszban vé-
geztem. (Pro-
taper Universal 
S1, Protaper Next 
X1, Hyflex (Col-
tene) 04/20). A 
végleges apiká-
lis átmérőt kézi 
reszelőkkel alakítottam ki. Mb1: 02/35, MB2: 02/25. (10-11. 
ábra).
Az átöblítéshez gyökércsatornánként 15-20 ml 5.25%-os 
Naocl-t (Cerkamed) alkalmaztam, 30 G-s oldalt nyílt átöb-
lítő tűvel. Az össz-hatóidő 30 perc volt. Szonikus aktiválást 
és MDA technikát alkalmaztam. A végén 17 %-os EDTA-t 
(Cerkamed) használtam 3 percig, utána steril fiziológiás 
sóoldatot.
Egykónos technikával tömtem, biokerámia sealerrel. 

(Totalfill, FKG.), (12. ábra). A páciens két hét múlva pa-
naszmentes lett. 
A gyökérkezelések során a bemutatott eset kiváló példája 
a modern technikák és eszközök használatára, melyek le-
hetővé teszik számunkra a kevésbé invazív kezelések ter-
vezését és kivitelezését.
Gondoljunk mindig a páciensünkre, hiszen számunk-
ra ő a legfontosabb! Számára meg a saját fogainak 
panaszmentes megőrzése, akár az egész élete so-
rán is.
Ennek biztosítására minden lehetőségünk adott, érdemes 
élni vele!

William J. Nudera, DDS, MS Selective Root Retreatment: A Novel Approach JOE—Volume 41, Number 8, August 2015

Fracture Strength of Endodontically Treated Teeth with Different Access Cavity Designs. Gianluca Plotino, Nicola Maria Grande, Almira Isufi, Pietro Ioppolo, Eugenio 

Pedullà, Rossella Bedini, Gianluca Gambarini, Luca Testarelli. Published online: April 14, 2017

Gabriel KrastlMarc S. ZehnderThomas Connert, Roland Weiger,Sebastian Kuhl. Guided Endodontics: a novel treatment approach for  teeth with pulp canal calcifi-

cation and apical pathology. Dental Traumatology 2016;32: 240–246; doi: 10.1111/edt.12235

David Clark, DDS ,John Khademi, DDS, MS. Modern Molar  Endodontic Access and Directed Dentin Conservation. Dent Clin N Am 54 (2010) 249–273 doi:10.1016/j.

cden.2010.01.001 dental.theclinics.com 0011-8532/10/$ ,2010 Elsevier Inc. All rights reserved.

Gary B. Carr, John A. Khademi,Richard S.Schwarz: Introduction x. Best Practice in Endodontics:  A Desk Reference

Carlos Boveda & Anil Kishen. Contracted endodontic cavities: the foundation for less invasive alternatives in the management of apical periodontitis. Endodontic 

Topics 2015, 33, 169–186

L. Stephen Buchanan, DDS, FACD, FICD. Cutting Endodontic Access Cavities — for long term outcomes roots  3_2015, page 12-16

10. ábra: A csatornák tágítása és tisztítása.

11. ábra: A minimálinvazív bemenet ellenére mikroszkópban – megfelelő tükörtartással – jól láthatók a csatornák.

12. ábra: Pre-op, mesterguttapercha ellenőrzése és post-op rtg felvételek.
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Absztrakt
A sikeres fogászat manapság jelenthet multidiszciplináris 
ellátást, vagy legalábbis multidiszciplináris megközelítést 
a jelenlegi technológia segítségével. Mindannyian tanú-
síthatjuk, hogy a kitűnő gyökérkezelés mit sem ér, ha nem 
végezzük el alaposan a helyreállítást, vagy elhalasztjuk azt. 
A gyökérkezelési terápia után, bizonyítottan az ideiglenes 
ellátás az egyik leggyengébb láncszem a kezelt fog hosszú 
távú életében. CBCT-vel, ultrahanggal, CAD/CAM eljárással 
és operációs mikroszkóppal (OM), mint a legjobb fegyverek-
kel ma már a fogorvosok képesek az endodonciai kezelést 
együléses endo-helyreállító kezeléssé változtatni.

Programunk célkitűzése, hogy a résztvevők megismer-
jék:
– Miként segít a mikroszkóp a gyökérkezelésben;
–  Milyen előnyei vannak a CBCT-nek a gyökérkezelések 

során;
–  Milyen tényezők határozzák meg a gyökérkezelt fogak 

legjobb helyreállítását;
–  Hogyan lehet kerámiapótlásokat előállítani a gyökér-

kezeléssel egy ülésben.

Bevezetés

Mi a biológia technológia nélkül? Többet akarunk elérni, 
többet akarunk megérteni, többet felfogni, és ehhez segít-
ségül hívjuk a technológiát, hogy beváltsa ezekhez a célok-
hoz fűzött reményeinket. Megkérdezhetnénk: miért nem 
hordanak manapság a gyerekek karórát? Nem azért, mert 
nem szeretnek órát hordani. Azért nem viselik, mert a ka-
róra csak egy egyfunkciós eszköz, ellentétben a telefonnal, 
amit használunk, vagy esetleg az autóval, amit vezetünk.
Szeretném bemutatni, hogy jelenleg hogyan használjuk 
a technikát azoknak a fogaknak a megmentésére, ame-
lyek gyökérkezelést és későbbi restaurációt igényelnek. 
Szükségünk van arra, hogy lássuk, amit csinálunk, tehát 

egy operációs mikroszkóppal fogunk kezdeni. Képzeljék 
el a világot nagyítás nélkül. Képzeljék el, hogy az űrből 
figyelik a Földet anélkül, hogy képesek lennének látni azt, 
ami a felszín alatt történik. Fontosak a részletek. Meg 
kell figyelnünk, mielőtt megérthetjük a dolgokat. A tudós 
a kis dolgok vizsgálatához mikroszkópot használ. Min-
den olyan eszköz, ami növeli vagy javítja a felbontó ké-
pességet, rendkívüli módon hoz hasznot a precíziós fo-
gászatban. Dr. Harvey Apotheker 1981-ben mutatta be a 
fogászati operációs mikroszkópot. Az első OM-et nagyon 
gyengén konfigurálták, nehéz volt ergonomikusan hasz-
nálni, és csak a nagyítás nyolcszorosára volt alkalmas.

1999-ben dr. Gary Carr mutatta be azt az operációs mik-
roszkópot, amelynek Galilei-féle optikája volt, és a fo-
gászati alkalmazáshoz ergonomikusan alakították ki. 
Jó néhány előnye lehetővé tette a könnyű használatát 
majdnem minden gyökérkezelési és restaurációs eljá-
rásban. Ma már sok endodontus fogorvos támaszkodik 
az operációs mikroszkópra a legmagasabb eredmény el-
érése érdekében. Az OM használata ellenére is előfordul, 

Dr. Mile Churlinov (Bulgária)

AMIKOR A TECHNOLÓGIA  
A BIOLÓGIÁVAL TALÁLKOZIK

Dr. Mile Churlinov a St. Kliment-i Egyetem Orvosi Felsőoktatási Főiskolán fogtechnikusként végzett, majd 
ezt követően a Plovdivi Orvostudományi Egyetemen fogorvosi diplomát szerzett. Jelenleg Szófiában él. 
Különböző endodonciai posztgraduális képzések, illetve konferenciák előadója, endo-restauratív témá-
ban számos publikáció szerzője. Az idei Dental World Endodonciai Konfereciáján szintén tart előadást.

1–4. ábrák: Bemutatja, hogy mi látható az endodontus számára 
operációs mikroszkóp használatával.
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hogy az orvos még mindig nem talál meg egy bizonyos 
csatornát. Az alábbi esetben a DB és MB2 csatornák van-
nak elrejtve. A mikroszkópos nagyítás és az orvos nagy-
fokú erőfeszítései ellenére sem láthatóak. Addig kutat-e 
a fogorvos, amíg perforálódik a fog alja, és így tönkrete-
szi a prognózist, vagy a fogorvos bölcsen viselkedik, és 
elküldi a pácienst CBCT-re? Nyilvánvaló, hogy az orvos ki 
fogja használni ezt a technológiát, hogy a határokat ki-
tolja. Az alábbi esetben azt mutatjuk be, hogy mit láthat 
az a fogorvos, aki használja a CBCT-t a gyökérkezelés so-
rán. Erősen kétséges, hogy ezeket a csatornákat lehet-
séges lenne CBCT használata nélkül megtalálni.

CBCT

Mi is pontosan a CBCT? Ez egy diagnosztikus képalkotó 
eljárás, amely magas minőségben teszi lehetővé a cson-
tos elemek ábrázolását 3 dimenzióban, a maxillo-faciá-
lis vázrendszerben. A CBCT rendszerekkel elérhető, hogy 
kis látóterű képeket készítsünk alacsony dózissal, és ele-
gendő térbeli felbontásban az endodonciai diagnózis fel-
állításához, a kezelési útmutatáshoz, valamint a kezelés 
utáni megbeszéléshez. 
A hagyományos CT-t és mikroCT-t használók úttörő erő-
feszítései, valamint a maxillo-faciális CBCT 1996-ban tör-
ténő bemutatása lehetővé tette az első klinikai technika 
gyakorlatot, amely bemutatta a 3D képalkotás használatát 
a gyökérkezelések során.  Az endodonciában a CBCT rend-
kívül jól használható a kezelés előtt és a kezelés után is.

Preoperatív értékelés

A képalkotással vizualizálni lehet a fogak és az alveorális 
keményszöveti morfológiát, a patológiai elváltozásokat, 
segít a korrekt diagnózis felállításában. A képalkotás in-
formációt nyújt a fog morfológiájáról, beleértve a csa-
tornák helyzetét és számát, a pulpakamra méretét és a 
kalcifikáció mértékét, a gyökér struktúráját, az irányokat 
és görbületeket, töréseket, a iatrogén hibákat és szuva-
sodás kiterjedésének mértékét.

A gyökér körüli és a periapikális megbetegedések hatá-
sát meg lehet határozni, beleértve a gyökérfelszívódás 
mértékét és a gyökércsúcs körüli oszteolízis jellegzetes-
ségeit. A nagyobb léziók esetén képalkotással meg lehet 
határozni, hogy szükséges-e kiegészítő sebészeti eljárás 
a hagyományos gyökérkezelésen kívül. A diagnosztikus 
röntgenek segítenek megjósolni a potenciális szövőd-
ményeket, a gyökérrepedéseket, valamint érzékelhetővé 
teszi és megmutatja a periapikális elváltozásokat. 
A gyökértömő kezelés után azonnali röntgenfelvétellel 
megállapítható a tömés tömörsége és a gyökértömő anyag 
behatolása a gyökércsatorna-rendszerbe. Azokban az ese-
tekben, ahol a gyökércsúcs körüli gyógyulás nem teljes, a 
gyógyulás közép- vagy hosszú távú mértékének felbecsü-
léséhez alapként szolgál. A képalkotás fontos a korábbi 
terápia eredményeinek, a késleltetett gyógyulásnak, az is-
mételt kezelés potenciális akadályainak felmérésében, va-
lamint a sebészeti beavatkozást megfontolásában. 
Az endodonciában a siker a periapikális csont gyógyulá-
sát jelenti – a tömött gyökércsatorna mellett. A kutatá-
sok kimutatták, hogy a periapikális lézió gyógyulásának 
értékeléséhez a 2D-s periapikális röntgenfelvételek ese-
tében csak 47%-ban volt egyezés 6 vizsgáló személy kö-
zött. Goldman és munkatársai arról is beszámoltak, hogy 
ugyanazon vizsgáló személyek ugyanazt a röntgenfilmet 
két különböző alkalommal értékelték, csak 19–80%-ban 
volt egyezés a két értékelésben. 

CBCT-vel, ultrahanggal, CAD/CAM el-
járással és operációs mikroszkóppal 
mint a legjobb fegyverekkel ma már 
a fogorvosok képesek az endodonci-
ai kezelést együléses endo-helyreál-
lító kezeléssé változtatni.

A leggyakoribb patológiai állapotok, amelyek a fogakat 
érintik, a pulpa vagy a periapikális terület gyulladásos 
elváltozásai. Dr. Sara Lofthag-Hansen összehasonlítot-
ta három megfigyelő pontosságát 46 darab fog peria-
pikális patológiája diagnózisának a felállítása céljából, 
mindezt magas felbontású, korlátozott képmezőjű (li-
mited FOV) CBCT-vel és két intraorális röntgenfelvétel-
lel: egyet párhuzamos röntgentechnikával és egy képet 
10°-os szögfelezős technikával készített el. Míg CBCT-
vel és intraorális röntgenfelvétellel 53 csatornánál tud-
tak elváltozást meghatározni, addig a CBCT további 33 
sérült csatornát fedett fel. A megfigyelők egyetértettek 
abban, hogy CBCT-vel további klinikailag releváns anya-
got kaptak a vizsgált fogak esetében a 46-ból 32 eset-
ben (69,5%). Dr. Andreas Stavropoulos és dr. Ann Wenzel 
összehasonlították a CBCT-t, az intraorális digitális és a 
filmalapú intraorális periapikális radiográfiával a peria-
pikális csontdeficitek kimutatására, 10 fagyasztott ser-
tés mandibulában, négy kalibrált vizsgáló segítségével. 
Azt állapították meg, hogy a CBCT nagyobb diagnosztikai 
pontosságot (61%) nyújt a digitális (39%) és a hagyomá-

5. ábra: A DB csatorna keresése. A csatorna teljesen kalcifikálódott.

6. ábra: A meziális és disztális csatornák körül egyértelműen 
látszanak az endodonciai eredetű elváltozások.
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nyos röntgenfelvételek (44%) összehasonlításában. A 
CBCT a sikeres endodoncia egyik fontos technikai eleme.
A koronai helyreállítást még azelőtt kell alaposan meg-
fontolni, mielőtt az endodonciai kezelés elkezdődne. 
Nagyon gyakran a sikeresnek látszó gyökérkezelés a 
fog eltávolításába torkollik a korábban fennálló elégte-
len parodontális helyzet miatt. Minden szuvasodást és 
meglévő kétes tömést el kell távolítani a gyökérkezelés 
előtt ahhoz, hogy lehetővé váljon a fog repedéseinek 
vizsgálata. Amit szem előtt kell tartanunk az az, hogy a 
helyreállító anyagok, a csücskök lefedése és a vállakkal 
járó mesterséges koronák olyan tényezők, amelyek je-
lentősen befolyásolhatják a gyökérkezelt fogak későbbi 
törésállóságát. 
Be kell-e fednünk a gyökérkezelt fogak összes csücskét? 
Melyek a direkt technikának a határai? Ezeket a kérdése-
ket nehéz megválaszolni, mivel nincsen elég olyan hosszú 
távú vizsgálat, amely az összes tényezőre kiterjedne.  Az 
okkluzális isthmus szélességének növelése, az előkészítés 
mélysége, valamint az ép zománc jelenléte vagy hiánya je-
lentős hatással van a fogtörésekre. A fogak hosszú élettar-
tamában fontos szerepet játszanak a gyökérkezelt fogak 
helyreállításához felhasznált anyagok is. A gyökérkezelt 
fogak töréseit a foganyag hiánya és a trepanációs nyílás 
indukálta feszültség is okozhatja, valamint a műszerhasz-
nálat, a szükségtelen nyaki dentin eltávolítása, a gyökér-
csatorna átöblítése, a feltágított gyökércsatorna tömése, a 
csap helyének kialakítása és a csap kiválasztása.
A gyökérkezelt fogak 97%-os hosszú távú funkcionális 
túléléséről számoltak be a maradó fogak esetében, nyolc 
év elteltével, egy nagyon nagy kiterjedésű epidemiológiai 
vizsgálatban. A gyökérkezelés utáni fogak helyreállítá-
sának vagy eltávolításának leggyakoribb okai a koronai 
és/vagy gyökértörések. A csücsöktörések előfordulása 
jelentősen megnövekedik a meglévő helyreállított fel-
színek számával, a páciens korával, különösen, ha 55 év 
felettiek. 
Az ideiglenes fogpótlások cseréje (ideiglenes vagy provi-
zórikus) a gyökérkezelés után nagyon magas számú fog-
vesztést (66%-ot) eredményezett az átlagosan 3 éves 
nyomon követés során. 
Most mi a helyzet a hátsó gyökérkezelt fogak direkt hely-
reállításával vagy koronáival?

Sok kiváló fogorvos használ direkt tömést a gyökérke-
zelt fogak esetében. A 7. ábra egy első kisőrlő fogat mu-
tat, amit ilyen módon kompozittal állítottak helyre. Sok 
szisztematikus tanulmány van ebben a témában, de a 
legtöbb retrospektív, és mint minden retrospektív vizs-
gálatban, nem létezik standard klinikai vizsgálat, tanul-

mányi módszertan vagy a jelentéstételi módszertan, 
amely hozzájárul az eredmények hatékony elemzésé-
hez. Dr. Petros Koidis és mások szisztematikus vizsgála-
ta szerint az eredmények azt mutatják, hogy koronákkal 
fedett gyökérkezelt fogak hosszú távú túlélési aránya 
magasabb (89%). 

A gyökérkezelés után helyreállítjuk a fogat. Az egy ülésben 
végzett fogászat egy nagyon jó szolgáltatás a pácienseink 
számára. Ezt meg lehet tenni direkt kompozit felépítés-
sel, vagy a biológia és a technika egyesítésével, valamint 
használhatunk CAD/CAM technológiát is. A CAD/CAM fo-
gászatot 1980-ban fejlesztették ki a fogpótlások előállí-
tására. Ez az eljárás lehetővé teszi a fogorvos számára, 
hogy megtervezze, előállítsa és közvetlenül behelyezze 
az egyedi kerámiapótlást egy ülés alkalmával, nem pedig 
több ülés során, további fogtechnikai munkával. 1985-ben 
alkalmazták először sikeresen egy páciensen. Ez a tech-
nológia lehetővé teszi a kerámiapótlások előállítását és 
behelyezését egy ülés alkalmával. Más anyagokhoz viszo-
nyítva, mint például az amalgám és az arany, a kerámiának 
jobb esztétikai tulajdonságai vannak. Továbbá a digitális 
lenyomatvétel sokkal kényelmesebb a páciens számára, 
mint a hagyományos lenyomatvétel.
További klinikai vizsgálatok azt mutatják, hogy a CAD/
CAM-restaurációk sikerességi aránya 95,5% kilenc év után, 

Dental Hírek26

7. ábra: Az első kisőrlőt kompozittöméssel látták el.

8–13. ábrák: A kisőrlőt CAD/
CAM technika segítségével 
állították helyre, azonnal a 
gyökérkezelés után. 
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és 84% 18 év után. A CAD/CAM digitális képalkotó techni-
kája, amely a beteg szájüregét teljesen pontosan, az utol-
só részletig ábrázolja, biztosítja, hogy ne legyen probléma 
a pontatlan fogászati lenyomattal, továbbá lecsökkenti a 
páciensek negatív tapasztalatait a terjedelmes lenyomat-
vételtől és a felesleges törmeléktől a szájban. 
Összefoglalva: a technológia jelentős szerepet játszik 
abban, hogy hogyan kezeljük a fogakat, ahol gyökérke-

zelés és azt követően helyreállítás válik szükségessé. A 
fenti cikkben a kezdetektől a végpontig tartó legjobb fo-
gászati technológiát mutattuk be.
(A felhasznált irodalom a szerkesztőségünkben megtalálható.)

Forrás: dentaltown.com/2015. május

XXI. évfolyam, 2017. 2. szám 27

18. ábra: A fog a gyökérkezelés után, a csonkfelépítés után és a 
végső fogpótlással.

14–15. ábra: A legjobb eredmény érdekében a gyökérkezelés 
mikroszkóp és CBCT együttes alkalmazásával készült.

16. ábra: CAD/CAM 
használatával a fogat 
leképezték az aznapi végső 
helyreállításhoz. (A csonk 
bondozása után.)

17. ábra: A fogpótlást ki-
faragták, fényre égették és 
kipolírozták.

A cikk szerzője előadást tart az  
Endodontiai Kongresszuson, a Dental World 
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Bevezetés

A mikroszkóp vizuális kontrollja mellett végrehajtott gyö-
kérkezelések során kevesebb ép foganyag feláldozására 
van szükség, ami hozzájárulhat e fogak hosszú távú sike-
rességéhez. Ergonomikusabb környezetben és a beavat-
kozásra fordított maximális fókuszálás miatt a kezelések 
a magasabb precizitás mellett sem igényelnek hosszabb 
időintervallumokat. Gondos tervezéssel, az alábbiakban 
bemutatott módon, akár 3 alkalom alatt is végleges ellá-
tást kaphatnak a gyökérkezelt fogak, ily módon lerövidít-
ve az ideiglenes időszakot, ami a legtöbb veszélyt rejtheti 
magában. 

Esetbemutatás

Az alábbi eset egy jobb alsó 6-os fog 3 éves követését kí-
vánja bemutatni.
A páciens 2014 januárjában keresett fel jobb oldali bi-
zonytalan eredetű fájdalommal.  A klinikai vizsgálat so-
rán a 46-os fog melletti áthajlás duzzadt volt, a fog ko-
pogtatásra érzékeny volt, és a vitalitásvizsgálatra egy-
általán nem reagált (1. ábra). Periapikális rtg felvételt 
készítettem az adott régióról (2. ábra), melyen a 46-os 
fog körül kiszélesedett periapicális rajzolatot találtam.  
Érzéstelenítést követően megkezdtem a fog gyökérkeze-
lését. A mély occlusális tömést eltávolítottam, a gyökér-

Dr. Mócz András István

FÓKUSZBAN A HOSSZÚ TÁVÚ ÉS 
A KONZERVATÍV MEGOLDÁSOK
46-os fog gyökérkezelése és 3 éves  
kontrollvizsgálat
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csatorna-bemeneteket orifice oriented acces módon kö-
zelítettem. Ennek során az rtg felvétel elemzésekor igyek-
szem meghatározni a helyes fúrótartást, és a csatornák 
lefutásának képzeletbeli meghosszabbításából kezdem 
meg a feltárást (3. ábra). Mikroszkóp használatával az 
újabb elveknek megfelelően nem célkitűzés az, hogy egy 
tükörtartásból egyszerre látszódjon az összes gyökér-
csatorna-bemenet, de az igen, hogy a tükör forgatásával 
átláthatóvá váljon a teljes pulpakamrarendszer (4. ábra).
 
Mivel a fog panaszos volt, arra törekedtem, hogy első al-
kalommal minél alaposabban át tudjam tisztítani a gyö-
kércsatorna-hálózatot. Átöblítés hatására a pulpakamra 
belsejében intenzív habzás volt tapasztalható (5. ábra). 
Mikroszkóp segítségével a fő gyökércsatornákat könnyen 
meg lehetett találni. ISO 10-es Kerr reszelőkkel meggyő-

ződtem azok átjárhatóságáról, és törekedtem arra, hogy a 
kezelés során ez fenn is maradjon. Ezért minden gyökér-
csatorna-tágító műszer használata után átöblítettem, és 
10-es reszelővel rekapituláltam a csatornákat. Átöblítésre 
5,25%-os NaOCl-t (Chloraxid) használtam. 
A csatornák hosszának meghatározása elektromos gyö-
kércsatornahossz meghatározó műszerrel történt. A teljes 
munkahosszon ISO 10-15-20-as Kerr file-okkal előtágítot-
tam (preflaring) a csatornákat, ezzel minimalizálva a gépi 
eszközök esetleges törésének az esélyét. Különösen a me-
siális csatornák apikális 3 mm-re volt extrém görbe, eze-
ket előre hajlított műszerekkel tágítottam. Miután a 20-as 
kézi reszelők passzívan is lejutottak, a teljes munkahosz-
szon megkezdtem a csatornák gépi tágítását. Ehhez a Pro-
taper Next (Dentsply) rendszert választottam, és a gyártó 
ajánlásai alapján működtettem az eszközöket az X-Smart 

1. ábra: Kiindulási klinikai kép.

3. ábra: Orifice oriented access.

5. ábra: Intenzív habzás a pulpakamrában.

4. ábra: A pulpakamra átnézete átöblítő folyadék jelenlétében.

6. ábra: MB és ML gyökércsatornák.

2. ábra: Kiindulási periapicális rtg felvétel.
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endomotor (Dentsply) segítségével. A csatornákat X1-ig 
tágítottam az első ülésben, majd injektálható CaOH2-vel 
(Calcipast, Cerkamed) zártam a csatornákat. A fogat tef-
lonszalaggal, Cavit (3MESPE) ideiglenes tömőanyaggal és 
üvegionomer töméssel zártam. A panaszokról telefonon 
érdeklődtünk a páciensnél, aki néhány nap múlva teljesen 
panaszmentes volt.

3 héttel később, a második ülés alkalmával eltávolítottam 
az ideiglenes tömést, ellenőriztem a csatornák átjárható-

ságát, majd folytattam a gépi megmunkálást Proteper Next 
X2-es műszerig, teljes munkahosszon, minden csatorná-
ban (MB, ML: 6. ábra), (DB, DL: 7. ábra). Átöblítő szerként 
itt is NaOCl-t használtam teljes munkahosszon, melyet 
Endoactivator (Dentsply) segítségével aktiváltam. Utolsó 
átöblítésként betadine-t és chlorhexidine-t (Gluco-Hex), 
valamint fiziológiás sóoldatot használtam. A csatornákat 
a rendszer steril papírpoénjaival szárítottam, és annak 
guttapercha tömőanyagával, valamint AH Plus sealerrel 
tömtem laterál-kondenzációs technika segítségével. A 

7. ábra: DB és DL gyökércsatornák.

9. ábra: Ragasztás kofferdam izolálásban.

11. ábra: DeOx gél alatt történő polimerizáció. 12. ábra: Klinikai kép a ragasztás után.

10. ábra: Teflonszalag behelyezése.

8. ábra: Gyökértömés utáni kontroll rtg felvétele.
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pulpakamrát alkohollal tisztítottam, 
az orificiumokat színes kompomerrel 
zártam. A pulpakamra belsejét – ad-
hezív előkészítést követően – kom-
pozit tömőanyaggal zártam. 
Ugyanebben az ülésben a fogat esz-
tétikus overlay-hez készítettem elő, 
valamennyi csücsök bevonásával, a 
szakmai irányelveknek megfelelően. 
Az approximális gingivális fal prepa-
rálást enyhén az íny felett fejeztem 
be, hogy a fogtechnikus megfelelő 
formájú kontaktpontot tudjon létre-
hozni. A fogat scutan módszerrel ké-
szített ideiglenes overlay-jel láttam 
el, amit foszfátcementtel ragasztot-
tam be. A kezelés végén kontroll rtg-t 
készítettünk (8. ábra).

A 3. alkalommal került sor a ragasz-
tásra kofferdam izolálásban (9. ábra). 
A préskerámia overlay-t 30 másod-
percig folysavval kezeltem, majd szi-
lanizálás következett. A preparált fog-
felület teljes felszínét 60 másodpercig 
foszforsavval kondicionáltam. Ennek 
lemosása után a területet erőtelje-
sen leszárítottam, és a restaurátumot 
G-Cem (GC) kapszulás ragasztóce-
menttel rögzítettem. 30 másodperccel 
a behelyezés után a cementfelesleget 
eltávolítottam. Az előre behelyezett 
teflonszalag segített, hogy az íny alatti 
területekre ne tudjon cementfelesleg 
jutni (10. ábra). A kezdeti polimerizáció 
után a fogat DeOx géllel (Ultradent) 
borítottam, és minden irányból továb-
bi 60 másodpercig polimerizáltam (11. 
ábra). A kofferdam eltávolítása után az 
okklúzió ellenőrzése következett. Mi-
nimális korrekcióra volt csak szükség 
(12. és 13. ábra).

3 évvel később (2017) a fog továbbra is panaszmentes (14. 
ábra), és a kontrollröntgen (15. ábra) alapján a periapicális 
tér gyógyultnak tekinthető.

Összefoglalás
A fent bemutatott eset kapcsán, összefoglalásként sze-
retném megjegyezni, hogy mikroszkóp használatával – a 
korábbinál kisebb bemeneti üreg preparálása mellett is 
– a moláris fogak gyökérkezelése biztonságosan elvé-
gezhető.  Az orfice oriented access segítségével a fog 
egyik legkritikusabbnak tartott területét, a pericervicális 
dentint tovább tudjuk óvni, mely a szakirodalom szerint 
is hozzájárulhat a gyökérkezelt fogak hosszú távú sike-
rességéhez. A fogak overlay-hez történő előkészítését 
követően, érdemes scutan módszerrel ideiglenes restau-
rátumot készíteni. Tapasztalatom alapján ez hozzájárul-
hat ahhoz, hogy az ideiglenes időszakban a fog kevésbé 
tud elmozdulni, és a végleges fogmű kevesebb utólagos 
korrekcióra szorul. A gyökérkezelt moláris fogakat igyek-
szem préskerámia overlay-jel ellátni, és az elmúlt 7 év 
közel 100 esete során jó tapasztalatokat szereztem ezzel 
az anyaggal. 

13. ábra: Klinikai kép a ragasztás után.

14. ábra: Klinikai kép a ragasztás után 3 évvel.

15. ábra: Kontroll rtg felvétel 3 évvel később.
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Bevezetés

A fogászati gyakorlatban a minimál invazív fogászat az utób-
bi évtizedekben már elfogadott fogalom a világ minden táján. 
Eddig különösen a preventív és a konzerváló fogászati ellá-
tásban résztvevő páciensek számára volt ez elérhető.
A jelenlegi álláspont szerint úgy véljük, hogy az endodon-
cium patológiáját a kárieszes megbetegedés folyamata 
vagy a repedések/törések okozzák, melyek során vagy a 

dentintubulusok, vagy maga a pulpaűr nyílik meg. A józan 
ész szerint a sikeres endodonciai terápia attól függ, hogy 
az endodonciai megbetegedést okozó szuvasodást és re-
pedés vonalát olyan közel távolítsuk el, amennyire csak 
lehetséges (bizonyos esetekben vitális pulpa-terápiájával 
a fogbél túlélésével, vagy a pulpaszövet eltávolításával 
az irreverzibilis pulpitis vagy nekrózis esetében).  Sajnos, 
az endodonciai megbetegedések klasszikus megközelíté-
sével, megfelelő nagyító és megvilágító eszközök nélkül 

Dr. Roberto Cristescu (Románia)

AZ IRREVERZIBILIS PULPITIS 
KEZELÉSE
Esetbemutatás

Dr. Roberto Cristescu jelenleg Amszterdamban tevékenykedő endodontus, nemzetközi szakmai fórumok 
ismert előadója. Számos cikke jelent meg nemzetközi folyóiratokban, valamint társszerzője az endodon-
ciával foglalkozó szakkönyveknek.

A Dental World Endodonciai Kongresszusán idén is tart előadást a gyökércsatorna-megmunkálás leg-
korszerűbb lehetőségeiről, technikáiról. 
Hitvallása: az endodonciát, mint az orvoslás bármelyik ágát, csak szilárd, evidenced based alapokon 
szabad és kell művelnünk!
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rendkívül nehéz, és néha teljesen lehetetlen a fog szöveté-
ben túlnyomó részt jelenlévő szuvasodást vagy repedést 
eltávolítani. Még azokban az esetekben is, amikor ezt sike-
rült elérnünk, úgy tudjuk kivitelezni, hogy túl sok egészsé-
ges fogszövetet távolítunk el és semmisítünk meg. 
A pulpakamra szintjén a gyökércsatornák bemeneteinek 
beazonosítási fázisában, és később magában a gyökérben 
is, a gyökércsatorna-rendszerben azonos mintázat látszik. 
Itt még egyszer további egészséges emberi fogszövetet 
távolítunk el annak érdekében, hogy elérjük a gyökércsa-
tornában az úgynevezett kemo-mechanikai megmunkálás 
célját.

Az utolsó két évtized alatt egyre több és több fogorvos 
használ fogászati operációs mikroszkópot és Ni-Ti forgó 
rendszereket (valamint egyre több speciális hőkezelt Ni-Ti 
ötvözetet), amelyekkel egyre több egészséges fogszöve-
tet tudunk megőrizni, a kívánt szinten tudjuk a gyökérke-
zeléseket kivitelezni.
Ebben az esetismertetésben szeretném bemutatni és el-
magyarázni, hogy miként oldok meg egy irreverzibilis pul-
pitises esetet, amelyet egy külső felszívódási folyamat 
következtében a dentintubulusok megnyílása okozott. A 
gyökérkezelést úgy oldottam meg, hogy a bemeneti nyílás 
alakját és méretét nem csak minimalizáltam, hanem épen 

1. ábra: Bitewing felvétel a fogorvosi beavatkozás előtt.

3. ábra: A külső resorpciók Heithersay-féle osztályozása.

5. ábra: Sagitális CBCT rétegfelvételek.

4. ábra: Fogászati Computer Tomográffal CBCT készült elemzés. 
Tisztán kivehető a disztális resorpció.

2. ábra: A páciens jelentkezésekor készült röntgenkép.
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hagytam a pulpakamra fedelének egy részét is. Ezt a típu-
sú bemeneti nyílás tervezését „rács (truss) bemenetként” 
is ismerjük.

Esetbemutatás

51 éves nőbeteg jelentkezett azzal a panasszal, hogy a 
jobb alsó mandibuláris régióban sokszor spontán kialaku-
ló fájdalmat érez. Rágásra és hideg italok fogyasztásakor 

a fájdalom rosszabbodott. A fájdalom néhány hónappal 
ezelőtt kezdődött, és először nem volt nagyon intenzív, 
kezelhető volt.
A fogorvosával történt konzultáció, a klinikai és a radioló-
giai vizsgálatok után állítottuk fel a megfelelő diagnózist: 
külső invazív nyaki felszívódás miatt bekövetkező irre-
verzibilis pulpitis.  A pácienst endodoncia szakrendelés-
re utaltuk, ahol 3D CBCT segítségével fel tudtuk mérni a 
felszívódás kiterjedését, és meg tudtuk ítélni, hogy a fog 
menthető-e.

6. ábra: CBCT rétegfelvételek frontális nézetből.

7. ábra: CBCT rétegfelvételek axiális szögből.

ENDODONTIA MELLÉKLET

A CBCT vizsgálat II. osztályú Heitehrsay külső, invazív nyaki 
rezorpciót mutatott, ami azt jelenti, hogy a fog kezelhető 
és megtartható. A páciens (mint mindig) természetesen 
többféle kezelési lehetőséget kapott, ebben az esetben:

1.  A fogat megtartva elvégezzük a gyökérkezelést, 
eltávolítjuk a felszívódást, majd helyreállítjuk a fo-
gat; 

2. A fog eltávolításra kerül. 

8. ábra: Fogorvosi beavatkozás előtti klinikai kép.

10. ábra: Mesiális csatorna bemenet. 

12. ábra: A mesiális szűkület feletti dentin.

14. ábra: A mesio-vestibuláris és mesio-linguális csatornák 
átmosása.

15. ábra: A mesiális csatornák gyökértömése.

13. ábra: Az ultrahangos készülék hurkos része, amivel eltávolí-
tottuk a mesiális dentinréteget.

11. ábra: A mesiális csatornák feltárása.

9. ábra: Az endodonciás szakrendelőben készült peria-
pikális röntgenfelvétel.

XXI. évfolyam, 2017. 2. szám 35ENDODONTIA MELLÉKLET



Dental Hírek36

A páciens az első opciót választotta és kijelentette, hogy 
megértette a kezelési tervet, annak minden lépését, ami 
szükséges a kezelés sikeres megvalósításához.
Az alsó vezetéses érzéstelenítés után megvártuk, amíg az 
érzéstelenítő hatni kezd, és egy hideg vizsgálati módszer 
segítségével megbizonyosodtunk arról, hogy a pulpa ér-
zéketlensége elég mély.
A bemeneti nyílásnak egy kis bejáratot készítettünk a pul-
pakamra meziális része felett. A kis nyílás célja az volt, 

hogy képesek legyünk a meziális csatornákba bemenni, 
és feltárni azokat. Minden bemeneti kavitás kialakítást 
fogászati operációs mikroszkóp használatával végeztünk 
el. A két meziális csatorna tágítását és átöblítését szárítás 
követte, majd a csatornákat betömtük guttaperchával és 
sealerrel.
Ezután kezdtük el a második nyílás kialakítását a disztális 
csatorna felett. Kettő disztális csatornát találtunk, feltár-
tuk, feltágítottuk és átöblítettük.

16. ábra: A disztális csatorna feltárása. Az irreverzibilis pulpitis 
jelentős vérzést okozott.

18. ábra: A disztális resorpció oldalán vérzés látható.

20. ábra: A resorpciós sarjszövet eltávolítása.

22. ábra: A resorpciós sarjszövet eltávolítása acidum triclorace-
ticummal.

23. ábra: A disztó-vesztibuláris csatorna, vitális pulpával.

21. ábra: Acidum tricloraceticum applikáció.

19. ábra: Resorpciós sarjszövet.

17. ábra: A predentin fehér színű, ezt nem érintette a külső 
resorpció.

ENDODONTIA MELLÉKLET

További információk:

  +36 23 801 028       info@gengigel.hu www.gengigel.hu
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Miután végeztünk a csatornák kezelési lépéseivel, hozzá-
kezdtünk a felszívódott szövet eltávolításához. A bemuta-
tott esetben ez a folyamat lehetséges volt, mert nem volt 
jelentős vérzés a pulpakamrában tönkrement felszívódott 
szövetben és a disztális csatornában sem.
A felszívódott szövetet egy gömb alakú, magas fordulat-
számú fúró, valamint egy gyémánt ultrahangos vég segít-
ségével távolítottuk el. A felszívódott szövet nagy részé-
nek eltávolítása után a maradék részt 5 percen keresztül 
triklór-ecetsav kauter alkalmazásával távolítottuk el.
Miután kiszárítottuk a disztális csatornákat, lezártuk 
sealerrel és guttaperchával.
A koronai helyreállításhoz kompozit rezin anyagot és bond 
rendszert használtunk. Ugyanazt az anyagot vettük igény-
be a pulpakamra teteje alatti töméshez is. (Használhattunk 
volna üvegionomer cementet is, kevésbé lenne problémás 
a kompozit feltételezett fényre kötése). Az egyetlen gond 
az üvegionomer cementtel az, hogy nem eléggé folyékony 

ahhoz, hogy a pulpakamrába belépjen a beme-
neti nyílás rácsrésze alatt.
A teljes kezelést egy ülésben végeztük el.

29. ábra: Fényképfelvétel a mikroszkópos munkamenet közben készült.

24. ábra: A disztális csatornák átöblítés alatt.

26. ábra: A két kavitás kompozittal történő restaurációja.

28. ábra: A kezelés utáni röntgenkép.

27. ábra: A kezelés utáni röntgenkép.

25. ábra: A disztális csatornák gyökértömése.

A cikk szerzője előadást tart az  
Endodontiai Kongresszuson, a Dental 
World kiállításon 2017. október 14-én

Dental World
Budapest Hungary
Október 12–13–14.
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www.dentalworld.hu
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A szerzők azt a célt tűzték ki a cikk megírása során, hogy  
felhívják a figyelmet a fognyaki terület fontosságára, és 
hogy tudatosítsák a későbbi fogpótlás sikerességét biz-
tosító képletek megőrzésének a jelentőségét. A cikkben 
bemutatásra kerülnek azok az ajánlások, amelyeket meg-
fogadva hosszú távon biztosíthatjuk a fog megtarthatósá-
gát, és reálisan felmérhetjük a kezelésünk várható prog-
nózisát. 
Csak a várható prognózis ismerete alapján mérlegelhetjük 
megalapozottan, hogy érdemes-e más kezelési alternatí-
vákat is számításba venni a terápia során. Ez a cikk nem 
a bemeneti kavitások hagyományos módon történő ki-
alakításának egy továbbfejlesztett változatát mutatja be, 
ugyanis a szerzők véleménye szerint a hagyományosan 
kialakított bemeneti kavitás koncepciója alapvetően hibás. 
A hagyományos bemeneti kavitás a gyökérkezelést helye-
zi előtérbe, továbbá elsődlegesen a kezelőorvos számára 
szükséges feltételeket biztosítja, míg a fogpótlás elkészí-
téséhez és a fog megtarthatóságához szükséges feltéte-
lek megteremtését indokolatlanul háttérbe szorítja. 

A jelenkor követelményeinek  
megfelelő bemeneti kavitás  
kialakításának tudományos háttere

A haladó szemlélettel rendelkező fogorvosoknak figyelem-
be kell venniük az endodonciai-endorestauratív-protetikai 
(EERP) komplex gyökéri részének kialakítása során, hogy a 
nagyőrlőket sokkal nagyobb erők érik rágás közben. A rá-
góizmok alsó állcsonton lévő tapadási pontjából adódóan 
a fogív különböző területeinél egymástól jelentősen elté-
rő rágóerőket regisztrálhatunk. A front régióban mérhető 
nagyon enyhe erők a rágózóna felé haladva folyamatosan 
nőnek. Mechanikai tulajdonságait tekintve az alsó állcsont 
egykarú (a temporomandibuláris ízület körül elforduló) 
emelőnek számít. Tehát minél közelebb van egy pont a 

forgástengelyhez, ott annál nagyobb erő ébred elfordulás 
közben. A rágás közben a fogakon ébredő erők kiértékelése 
során azt is figyelembe kell vennünk, hogy a metszőfogak 
képesek – az okkluzális irányú terhelés ellenére – testesen 
előre és felfelé elmozdulni. A kialakuló erők vertikális kom-
ponensének nagy része a nagyőrlőfogakon oszlik el. Ennek 
megfelelően ezen a területen sokkal nagyobb kompresszi-
ós hatás érvényesül. Ha az allsó álcsont két eltérő mecha-
nikai tulajdonsága (egykarú emelő és előre és felfelé törté-
nő testes elmozdulás) által együttesen befolyásolt erőket 
vizsgáljuk, megfigyelhetjük, hogy a nagyőrlőkön létrejö-
vő kompressziós erők olyan helyzetet teremtenek, amely 
fennállása esetén más szempontok alapján kell meghatá-
roznunk az abroncsot, a gyökércsap és a csonk formáját, a 
töréssel szembeni ellenállás biztosításához szükséges fel-
tételeket, továbbá a bemeneti kavitás belső dimenzióit (az 
egyik legjelentősebb változás), valamint a gyökércsatorna 
megmunkálása során sokkal körültekintőbben kell végez-
nünk a gyökéri dentin eltávolítását. 
A bemeneti kavitások hagyományos elvek szerint történő 
kialakítása során általában az okkluzális/incizális felszín 
lehető legnagyobb mértékben történő megőrzésére törek-
szünk. Ugyanakkor, ha figyelembe vesszük a konzerváló 
fogászatban bekövetkező változásokat, megállapíthat-
juk, hogy ez a módszer indokolatlanul korlátozza a keze-
lőorvost az optimális bemeneti kavitás kialakításában, 
és előrevetíti a sokkal nagyobb jelentőséggel rendelkező 
pericervicális dentin kiterjedt károsításának a lehetőségét.
Az alábbi esetnél jó közelítéssel megfigyelhetjük az álta-
lános fogorvosok és az endodontusok által kialakított be-
meneti kavitások nagy részére jellemző formavilágot. Az 
alábbiakban bemutatott eset nap mint nap megtörténik 
az Egyesült Államok és Kanada területén lévő rendelők-
ben. Az 1. ábrán egy 20 éves hölgy első alsó nagyőrlőfoga 
látható. Az ilyen fiatal páciensek fogai jellemzően nagyon 
nagy méretű pulpakamrával rendelkeznek. Mire mindkét 
segítő szándékú fogorvos végzett a fog kezelésével, a fog 
alapvetően használhatatlanná vált. A legfontosabb szer-

Dr. David Clark, dr. John Khademi (USA)

A BEMENETI KAVITÁSOK
modern elvek szerinti  
kialakítása és direkt dentin prezerváció
Ez a cikk a nagyőrlő fogakban kialakított bemeneti kavitásokkal és azokkal a sikertelenül kezelt 

esetekkel foglalkozik, amelyek sikertelensége nem a nem megfelelő endodonciai kezelés 

miatt megfigyelhető krónikus vagy akut periapikális elváltozásoknak köszönhető, hanem 

azoknak a kritikus területeken bekövetkezett foganyagveszteségeknek, amelyek végül a fogat 

megtarthatatlanná tették.

ENDODONTIA MELLÉKLET
Válogatás a külföldi szaklapok cikkeiből

kezeti elemek olyan nagymértékben károsodtak, hogy a 
fog végérvényesen elvesztette teherbíró képességét. 
Az első bemeneti kavitást egy általános fogorvos alakí-
totta ki a manapság széleskörűen elfogadott elveknek 
megfelelően alkalmazott fissura fúró segítségével, vala-

mint az ilyenkor megszokott mennyiségű dentin eltávo-
lításával (2. a ábra). Ezt követően ez az eset egy nemzet-
közileg elismert endodontushoz került, aki továbbiakban 
még jobban kiterjesztette a bemeneti kavitást (2. b-c 
ábra.) Az itt bemutatott esethez hasonlóan, a pericer-
vicális dentin kifejezett mértékű eltávolítása gyakran 
megfigyelhető a szakrendelők többségében. Tizennyolc 
hónappal később a mesiális gyökér mellett lévő elválto-
zás további növekedése volt megfigyelhető (3. ábra). A 
szerzők rendelőjében egy ehhez hasonló állapotban lé-
vő fog nem kerül újrakezelésre/revízióra. A pericervicális 
dentin mennyiségében bekövetkezett jelentős veszte-
ség olyan mértékben lecsökkentette ennek a fognak az 
értékét, hogy ha panaszossá válik, akkor a fog eltávolí-
tását és egy implantátum beültetését javasolják. A pá-
ciensekkel szembeni korrekt hozzáállás megköveteli a 
fogorvosoktól, hogy megváltozzon a bemeneti kavitások 

kialakításának eddigi gyakorlata, vagy hogy elsődlege-
sen implantátumok beültetését javasolják a fentiekben 
bemutatott módon végzett kezelések helyett. A modern 
elvek szerint kialakított bemeneti kavitás kontúrja a 4. 
ábrán látható.

1. ábra: Egy 20 éves hölgypáciens #19-es fogáról készült kiin-
dulási röntgen.

3. ábra: A végleges gyökértömés után 18 hónappal készített 
kontrollfelvétel. A széles hozzáférési nyílás és a nagymértékben 
feltágított csatornabemenet ellenére a mesiális gyökércsúcs 
körül látható periapikális lézió mérete tovább növekedett.

4. ábra: Egy megfelelően kialakított hozzáférési nyílás kontúr-
jai a gyökérkezelt fogról készült röntgenfelvételre vetítve. Jól 
észrevehető, hogy ezzel a hozzáférési nyílással a pulpakamra 
tetejének egy része, valamint jelentős mennyiségű pericervicális 
dentin megőrizhető lett volna. Továbbá a mesiális és distális 
pulpaszarvakat takaró párkány jelenléte is megfigyelhető.

2. ábra: (A) A pulpakamra tetejének eltávolításából adódó problémák. Az esetet referáló általános fogorvos valószínűleg egy #56-os 
gyémántfúrót, a fogászatban az egyik legáltalánosabban használt fúrót használta. Valószínűleg ez a modern orvostudomány egyik 
legtöbb iatrogén sérülést okozó eszköze. Egy piros színű nyíllal jelöltük az eszköz alkalmazásakor létrejövő jellegzetes alámenőséget. 
(B) Az endodontus által készített végsőkontroll-felvétel. Egy kék színű nyíllal jelöltük a kiterjedt pericervicális dentin veszteség helyét. 
Ez a nagyfokú alámenőség karakterisztikusan megfigyelhető a gömbfúrókkal kialakított hozzáférési nyílások esetében. Egy sárga 
színű nyíllal jelöltük az elfogadhatatlan mennyiségű dentinveszteséggel járó csatornabemenet tágítás során kialakított tágulatot (egy 
tölcsérszerű bemenet megfelelő rálátás nélkül/vakon történő kialakítása). (C) A posztoperatív kontrollfelvételen egy zöld színű körrel 
jelöltük a mesiális gyökércsúcs körül növekvő periapikális léziót. 
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Az eddigieket összefoglalva, az irányított dentin és zo-
mánc prezerváció a legjobb és egyetlen módja a gyökérke-
zelt nagyőrlőfogak megerősítésének. Egyetlen mestersé-
ges anyag vagy eljárás sem képes ellensúlyozni a kiemelt 
jelentőséggel rendelkező pericervicális területen bekövet-
kező foganyagveszteség negatív hatásait. A megfelelően 
kialakított bemeneti kavitásra nemcsak mint a sikeres 
endodonciai kezelés zálogára, hanem mint a jól funkci-
onáló restaurátum elkészítésének és a fog hosszú távú 
megtarthatóságának kulcsfontosságú elemére kell tekin-
tenünk. A módosított bemeneti kavitás kialakításának az 
az elsődleges célja, hogy csökkentsük a gyökérkezelt nagy 
őrlőfogak törésre való hajlamát. A nagyőrlőfogakban ki-
alakuló törésvonalak a következő lefutással rendelkezhet-
nek: retrográd vertikális gyökérfraktúra, a középső gyökéri 
harmadban kialakuló vertikális fraktúra, ferde lefutású 
korona-gyökér fraktúra, valamint horizontális, ferde vagy 
vertikális lefutású koronafraktúra.

A bemeneti kavitások kialakításának 
újszerű megközelítése
Az optimális bemeneti kavitás megtervezése során rend-
kívül lényeges, hogy figyelembe vegyünk öt olyan faktort, 
amelyek nagymértékben befolyásolják a bemeneti kavitá-
sok kialakításának és a koronális harmad megmunkálásá-
nak jövőbeli folyamatát. Ezek a következők:
1. Az implantátumok sikeressége;
2.  Operációs mikroszkópok és mikro-endodonciai eszkö-

zök;
3. Biomimetikus pótlások;
4. Minimál invazív beavatkozások;
5. A páciensek esztétikai igényei.

Mindkét szerző rendelőjében majdnem egy évtizeden ke-
resztül folyamatosan, az aktuális kor igényeinek és lehető-
ségeinek megfelelően változott az endodonciai beavatko-
zások céljai és a beavatkozások végzéséhez rendelkezésre 
álló eszközök repertoárja. Mindez azt a célt szolgálta, hogy 
az EERP komplexum hosszú távú sikerességét a lehető 

legnagyobb mértékben biztosítsuk. Ugyancsak célunk volt, 
hogy megfeleljünk az előbb felsorolt 5 szempont folyama-
tos megújulásra kényszerítő hatásának. Az ez irányú tö-
rekvéseink közben azzal szembesültünk, hogy a bemeneti 
kavitások kialakítása során a kezelésvégzéshez szükséges 
feltételek gyakran ellentétben voltak a fog megtartható-
sága szempontjából lényeges követelményekkel. 

Háromdimenziós abroncs

A háromdimenziós abroncs a fogpótlások készítésének 
egyik alapkövetelménye. Az általános elfogadott definíció 
szerint ez egy tengelyirányú dentinfal, amelyet egy korona 
vagy hídtag tengelyirányú felszíne vesz körbe. 
Az abroncs minimális magasságát egyes szerzők eltérő 
módon határozzák meg, de az abszolút minimumot 1,5-2,5 
mm közé teszik. A helyreállítást végző fogorvosnak ész-
ben kell tartania, hogy a csonkfelépítő anyag ugyan fontos 
része a csonknak, de a csonkmagasságban így kialakult 
vertikális irányú növekedést nem számoljuk az abroncs 
magasságához. Idővel szükség mutatkozott az abroncsok 
komplex szemlélettel történő leírására. Ezt a háromdi-
menziós abroncs (3DF) segítségével biztosíthattuk. Az 
újradefiniált abroncsot három tulajdonsággal jellemez-
hetjük. 
Az első a vertikális magasság, ezt már korábban, a klasz-
szikus abroncsok esetében is leírták. A második a dentinfal 
vastagsága. A minimum 1 mm-es vastagság szükséges, de 
2 mm megléte esetében nagyobb biztonsággal dolgozha-
tunk. A dentinfal vastagságának jelentősége a preparációs 
határ felé haladva fokozatosan nő. A fog külső felszíne és 
a bemeneti kavitás fala között mért távolság a preparáci-
ós határ magasságában kulcsfontosságú, de ettől a pont-
tól apikálisan is nagy a jelentősége. Ha a gyökérkezelt fog 
külső gyökéri felszíne mentén apikális irányba tovább ha-
ladunk, a dentinfal vastagsága nagymértékben ingadoz-
hat, valamint elvékonyodhat annak függvényében, hogy 
a gyökércsatorna-előkészítés során milyen mértékben 
tágították fel a koronális harmadot, illetve hogy történt-e 
gyökércsatorna bemenet tágítás. Ezen kívül fontos megje-
gyeznünk, hogy a gyökéri felszínen kialakított határozott 
váll kifejezett mértékben ronthatja a háromdimenziós ab-
roncs tulajdonságait. 
A guttapercha egy rendkívül rossz mechanikai tulajdon-
sággal rendelkező gyökértömő anyag. A 3DF harmadik tu-
lajdonsága a csonk falainak konvergenciája (total occlusal 
convergence, TOC vagy net convergence). A konvergenci-
át a későbbiekben megkoronázandó preparált csonk két 
egymással szembenálló axiális falának egymáshoz viszo-
nyított összetérőségéből kapjuk meg. Ha a csonk falainak 
összetérősége 100-os, akkor az abroncs vertikális magas-
sága legalább 3 mm, ha 20°-os, akkor legalább 4 mm. A 
jelenleg elterjedt teljes kerámiakoronák előkészítésénél 
alkalmazott határozott, mély vállak kialakítása esetén az 
axiális falak konvergenciája gyakran 50°-os vagy még na-
gyobb. Ez azt jelenti, hogy modern, esztétikus koronák széli 
záródásánál akár 1 vagy több millimétert is veszthetünk az 
eredetileg rendelkezésre álló 3DF-ből. Tehát az esztétikus 
porcelánkoronák készítésekor általánosan alkalmazott 
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5. ábra: Egy klinikailag sikeresnek megítélt, de röntgenfelvétel-
en elégtelennek tűnő gyökértömésről a kezelés után 20 évvel 
készült felvétel. A gyökérkezelést valószínűleg a még vitális 
fogon kezdték meg. A megőrzött pericervicális dentin megvédte 
a fogat a törésektől.
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preparálással kisebb lesz a 3DF-ünk, mintha ugyanezt a 
fogat aranykoronához készítettük volna elő. Ebből követ-
kezik, hogy a bemeneti kavitások kialakítása során egyre 
nagyobb jelentőséget kap az irányított dentin prezerváció, 
továbbá ezzel egyidejűleg érdemes megkérdőjeleznünk, 
hogy valóban szükség van-e a csonkelőkészítés során 
ilyen nagy mennyiségű dentin eltávolítására. A modern 
technológiákkal készülő nagy szilárdságú cirkonvázakat 
már rendkívül keskeny vállakkal rendelkező csonkokra is 
el lehet készíteni. Ahogy már említettük, egyes eseteknél 
és bizonyos típusú preparációs határoknál, a preparációs 
határ elhelyezkedése is befolyásolja az abroncs tulajdon-
ságait. A mélyen elhelyezkedő szubgingivális preparációs 
határ kombinálva a foganyagot kímélő keskeny vállal és 
a megfelelő emergencia profillal rendelkező fogpótlás-
sal, erős 3DF-et eredményez. A háromdimenziós abroncs 
megalkotásának a hátterében lévő elvek ezeknek a fakto-
roknak az egymást befolyásoló hatásának a vizsgálatára 
és maximális kiaknázására törekszik, mivel összességé-
ben ezek mutatják meg a abroncsunk igazi minőségét.

Alátámasztatlan zománc és  
alátámasztatlan dentin
Az alátámasztatlan zománcfelszíneket nem lehet meg-
erősíteni adhezíven rögzülő pótlások segítségével. Tehát 
ezek a területek nagymértékben veszélyeztetik a későbbi 
ellátás sikerességét. Ezek a területek későbbiekben nagy 
valószínűséggel letörnek, helyileg megnövelik a C-faktort, 
valamint rontják a kezelési terület megközelíthetőségét, 
és csökkentik a kezelőorvos rálátását. Ezzel ellentétben – 
mivel a dentin háromfázisú kompozitként viselkedik – az 
alátámasztatlan dentin területek jelenléte előnyös lehet a 
fog megtarthatósága szempontjából. Ezek az alátámasz-
tatlan területek létrejöhetnek természetes úton, például 
a pulpakamra tetejénél lévő ereszszerű behúzódásoknál, 
vagy mesterségesen, egy megelőző konzerváló fogászati/
endodonciai beavatkozás eredményeként. Nagyon fontos 
megjegyeznünk, hogy a mesterségesen kialakított alátá-
masztatlan dentin területek létrehozása többé nem tarto-
zik a jelenleg elfogadott konzerváló fogászati és endodon-
ciai kezelési elvek közé. Történjen ez akár a csonkfelépítő 
anyag mechanikai retenciójának megnövelése érdekében, 
vagy a bemeneti kavitás gömbfúróval történő kialakítá-
sa során. A zománc egy kristályszerkezettel rendelkező 
anyag, ami fiziológiásan mindig teljes mértékben alá van 
támasztva dentinnel. Ezzel szemben a dentin egy több-
fázisú kompozit, ami akár alátámasztatlanul is megfelelő 
erősséggel rendelkezik, és alapvetően egy közepesen rigid 
csőrendszerként viselkedik. 

Pericervicális dentin

Az alveoláris csontszél magasságában található dentint 
pericervicális dentinnek (PCD) nevezzük. A fogak gyöke-
reit rezekálhatjuk, a klinikai korona okkluzális harmadát 
eltávolíthatjuk, majd protetikailag pótolhatjuk, de az al-
veoláris csontszél magasságában lévő dentin jelenleg 

pótolhatatlannak számít. Ez a kiemelt jelentőséggel bíró 
terület 4 mm-rel az alveoláris csontszél felett kezdődik, 
és 4 mm-rel a csontszél alatt ér véget. A régió jelentősége 
három területen mutatkozik meg: az abroncshoz való hoz-
zájárulásánál, a töréssel szembeni ellenállás megnöve-
lésénél, valamint az itt található dentinállományban lévő 
dentincsatornácskák pulpakamra felé és zománcfelszín 
felé néző nyílásai – itt vannak a legközelebb egymáshoz. 
Az eddigi kutatások eredményei egyértelműek, a fog hosz-
szú távú megtarthatósága és a töréssel szembeni ellenál-
ló képessége közvetlen kapcsolatban van a saját foganyag 
mennyiségével. Minél több dentint őrzünk meg, annál to-
vább őrizhetjük meg a fogat.

Áldozat vagy kompromisszum

A fent bemutatott eset ellátása során jelentős meny-
nyiségű dentint távolítottak el, hogy így csökkentsék a 
gépi tágítók törésének az esélyét. Ezzel próbálták a gyö-
kércsatorna megmunkálását hatékonyabbá és bizton-
ságosabbá tenni. A gyökércsúcsok közvetlen, egyenes 
megközelíthetőségének biztosítása tekintetében nem 
törekedtek kompromisszumos megoldásokra. A kezelés 
során lehetőségük volt hatékony átöblítés végzésére, és 
a behelyezett guttapercha vertikális kondenzációját sem 
akadályozta semmi, azonban mindezek ellenére a gyökér-
kezelés végül sikertelennek bizonyult. Most hasonlítsuk 
össze ezt a fogat az 5. ábrán látható foggal. A kezelőorvos 
20 évvel ezelőtt egy nagyon kompromisszumos megol-
dást választott, amikor úgy döntött, hogy nem távolít el 
több dentint annak ellenére, hogy nem sikerült feltágí-
tania a teljes gyökércsatorna-rendszert, valamint csak 
alig több, mint a felét tömte le a disztális gyökérnek. Az 
erősen megkérdőjelezhető endodonciai ellátás ellenére a 
megfelelő mértékben megőrzött pericervicális dentin alá-
támasztotta a fogat, tehát összességében 20 év távlatá-
ból is sikeresként ítélhetjük meg az esetet. A szerzők már 
több olyan esettel találkoztak amelyek – ellentmondva a 
jelenleg általánosan elfogadott endodonciai elveknek – 
látszólag nem megfelelő endodoncai ellátás ellenére is 
sikeresnek mutatkoztak. Anélkül, hogy kétségbe vonnánk 
a mechanikai gyökércsatorna megmunkálás Schilder által 
meghatározott céljainak jelentőségét, fontos megjegyez-
nünk, hogy leginkább azon esetek között nem találunk a 
hosszú távú sikerességre példákat, ahol látszólag nagyon 
jó minőségű endodonciai kezelésben részesítették a fo-
gat (tág bemeneti kavitás, folyamatosan és egyenletesen 
szűkülő csatorna, nagyméretű feltágítás, meleg guttaper-
chával készült végleges gyökértömés).

Felső nagyőrlőfogakban kialakított 
bemeneti kavitások keresztmetszeti 
képei és széli záródási vonala

A klasszikus tankönyvekben több oldalon keresztül hosz-
szasan ecsetelik és ábrákon keresztül próbálják bemutat-
ni, hogy hol húzódnak a bemeneti kavitások külső határai. 
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Ám ezek az ábrák általában szuvasodást és restaurátu-
moktól mentes fogakat ábrázolnak! A cikk szerzői nem 
kívánnak a jelen írás keretei között a különböző bemeneti 
kavitások külső határairól készült ábrákat bemutatni, mi-
vel a valódi klinikai esetek ellátása során számtalan olyan 
egyéni faktort is figyelembe kell venni, ami miatt ezek 
már nem állnák meg a helyüket. Ezért a fentieket szem 
előtt tartva olyan ábrák kerülnek bemutatásra, amelyek 
iránymutatásként szolgálnak az aranyból vagy kerámiá-
ból készülő teljes borítókoronák készítéséhez azoknál az 
eseteknél, ahol a csonkfelépítő anyagok és a megtartható 
dentin kiterjedése, valamint a szekunder káriesz jelenléte 
vagy hiánya sem került még pontosan meghatározásra. 
Ha nem vagyunk biztosak abban, hogy a bemeneti kavitá-

sunk megfelelő átmérővel rendelkezik, akkor csak a csonk-
felépítő anyagból vegyünk el, de csak addig a pontig, amíg elő 
nem tűnik a saját foganyag. Ezt követően a bemeneti kavitás 
kialakítása során a szemünkre kell hagyatkoznunk. Ebben a 
foganyagban lévő színi eltérések és, ha sikerül megtalálni, 
akkor a pulpaszarvak lefutása segíthet. Ezzel a módszerrel 
egy lépcsőzetes bemeneti kavitást alakítunk ki, amely egy 
szándékosan túldimenzionált bemenettel rendelkezik, amit a 
már valamilyen módon helyreállított fog (jellemzően koroná-
val ellátott) okkluzális felszínén hozunk létre addig a pontig, 
amíg el nem érjük a dentint. Ettől a ponttól kezdve a bemene-
ti kavitásunk a pulpakamra tetejének formáját követi. 
Az okkluzális irányból készült felvételen sötét színnel je-
lenik meg a bemeneti kavitás belső határvonala. Ettől a 
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6 ábra: A palatinális csatornába mezio-buccális irányból tudunk 
behatolni.

8. ábra: A mesio-buccális csatornákba általában distális irány-
ból tudunk behatolni.

9. ábra: A MB2 csatornába történő behatolás palatinális irány-
ból is történhet.

7. ábra: A distális csatornába mezio-palatinális irányból tudunk 
behatolni.
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ponttól kezdve nagy kézügyességre és megfelelő nagyí-
tásra van szüksége a kezelést végző orvosnak. Kék és zöld 
színekkel jelöljük a bemeneti kavitás lehetséges kiterjesz-
téseit. Ezeket elsősorban meziális és bukkális irányba ja-
vasoljuk kialakítani az eltérő tapasztalatokkal rendelkező 
és más-más nagyítással dolgozó fogorvosok számára. 
Az itt bemutatott ábrán lévő kiterjesztéseket elsősorban 
javaslatként, mintsem szigorúan követendő előírásként 
mutatjuk be az olvasók számára. Az ábrán lévő jelölések 
csupán iránymutatásként szolgálnak, amit a meglévő ta-
pasztalat, az alkalmazott nagyítás foka és az eset nehéz-
sége függvényében kell kiértékelnünk. A gyökércsatornák 
orificiumából húzott egyenes csak ritkán merőleges a fog 
okkluzális felszínére. A bemeneti kavitást csak nagyon 
ritkán szükséges disztális vagy palatinális irányba kiter-
jeszteni, mivel a palatinális csatornába való belépési szög 
átalában mezio-buccális (MB) irányba (6. ábra), a disztá-
lis csatornába való belépési szög pedig mezio-palatinális 
(MP) irányba (7. ábra) mutat. Az MB és MB2 csatornákba 
való belépés szöge általában disztális vagy palatinális 

irányból történik (8. és 9. ábra). 
Gyakran szükség lehet a bemeneti kavitás mesiális fa-
lán egy bemélyedés vagy vájulat kialakítására annak ér-
dekében, hogy az MB2 csatorna jól megközelíthető és 
megmunkálható legyen. Erre azért van szükség, mert az 
MB2 csatorna körül létrejövő kifejezett kalcifikáció miatt 
gyakran egy megvalósíthatatlanul disztális szögből kelle-
ne az eszközöket bevezetni. A dentinben kialakítandó be-
húzódás kialakítására a BUC-1-es ultrahangos toldalékot 
ajánljuk, ha pedig ezt a behúzódást tovább kell terjeszteni 
a fogpótlásba, akkor az LAAxxess csúcsos hegyben vég-
ződő gyémántfúróinak az alkalmazását javasoljuk. A 10. 
ábrán látható eset ellátása során az elődlegesen kialakí-
tott bemeneti kavitás falán az MB2 csatorna bemenetének 
megfelelően, egy enyhe vájulatot figyelhetünk meg (11. áb-
ra). A közeli felvételen jól látható a bemeneti kavitás vég-
leges formájának a kialakítása után teljesen kidolgozott 
vájulat, valamint a fém-kerámia koronában és a dentinben 
létrehozott nyílás átmérőjének egymáshoz való viszo-
nya (12. és 13. ábra). Gyakran azzal a kritikával illetik ezt a 

10. ábra: Kiindulási állapot.

13. ábra: A csatornabemenet szondázása. 14. ábra: Tűs kontrollfelvétel. 15. ábra: Végső kontrollfelvétel.

11. ábra: Kezdeti hozzáférési nyílás. Észreve-
hető egy enyhe behúzódás.

12. ábra: Közeli felvétel a behúzódásról. (A 
behúzódás helyét egy nyíllal jelöltük.)
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technikát, hogy a végleges forma még 
azelőtt kialakításra kerül, mielőtt nagy 
bizonyossággal meghatározható lenne 
a gyökérkezelő tűk optimális bevezetési 
iránya, és egyértelműen felmérhetnénk 
a gyökércsatorna-rendszer belső ana-
tómiai sajátosságait, valamint hogy ez 
a forma megakadályozza a gyökértö-
mő anyag megfelelő tömöríthetőségét. 
A szerzők nem értenek egyet az előbbi 
kritikában megfogalmazott gondola-
tokkal. Az itt bemutatott esetnél – az 
egyértelműen összenyíló MB és MB2 
csatornák megmunkálása során – az 
előre meghajlított tűket szándékosan 
az MB2-es csatorna palatinális falán 
csúsztatva vezették be. Gyakran ezzel 
a módszerrel találhatunk egy elágazó-
dást a gyökércsatornák mélyén. A tűs 
kontrollfelvételen 2 nagyobb átmérőjű, 
az MB és MB2 fő csatornájába vezetett, 
és egy vékonyabb, az MB2 járulékos 
csatornájába vezetett, és jól látható módon más kilépési 
ponttal rendelkező gyökérkezelő tű látható (14. ábra).  Az 
eset befejezése után készült végső kontrollfelvétel a 15. 
ábrán látható. 
Ahogy már korábban említettük, az itt megfogalmazott, 
a bemeneti kavitás kiterjesztésének lehetséges irányá-
ra és mértékére vonatkozó tanácsokat csupán a kezelés 
során szem előtt tartandó elvekként, és nem a bemeneti 
kavitás kialakítására vonatkozó szigorú szabályként kell 
értelmeznünk. Az első kettő, a fogat bukkális nézetből 
bemutató ábrán a nagy kiterjedésű pulpakamra (16. áb-
ra) és egy durván kidolgozott Clark/Khademi-féle (CK) 
bemeneti kavitás látható (17. ábra). A pulpakamra tetejé-
nek megfelelően egy keskeny párkány látható. A párkány 

alatt lévő területet még megfelelően 
meg kell tisztítani a későbbiekben. A 
következő bukkális irányból megraj-
zolt ábrán látható fogra rávetítettük 
a CK-féle bemeneti kavitás, egy ha-
gyományosabb, okkluzális irányba 
széttérő falakkal rendelkező bemeneti 
kavitás, valamint egy, a közelmúltban 
megjelent cikkben bemutatott, hoz-
závetőlegesen párhuzamos falakkal 
rendelkező, de cervikális irányba túl-
ságosan kiterjesztett bemeneti kavitás 
kontúrjait (18. ábra). A következő ábrán 
a CK-féle bemeneti kavitás kék és zöld 
színnel jelzett kiterjesztéseit ábrá-
zoltuk. A bemeneti kavitás széleit úgy 
alakítottuk ki, hogy az alkalmas legyen 
egy adhezíven rögzülő restaurátum 
egy később leírásra kerülő technikával 
történő biztonságos rögzítésére (19. 
ábra). A következő mesiális irányból 
készült ábrán ugyancsak a kiterjesztés 

lehetséges módjait mutatjuk be. Ismét hangsúlyoznánk, 
hogy itt is a kiterjesztés irányát érdemes megfigyelni, 
nem pedig a mértékét és elhelyezkedését (20. ábra). 
Vesztibulo-orális irányból nézve a kiterjesztés mérté-
ke nem szimmetrikus, a foganyag elvétel vesztibuláris 
irányban kifejezettebb. 
A bemeneti kavitás széle formájának végleges kialakítá-
sát az utolsó ülésben végezzük (ami akár az első ülés is 
lehet egy együléses kezelés esetében). Ezt a lépést nagy-
ban meghatározza, hogy készült-e már bármilyen előző 
fogpótlás az adott fogra, valamint hogy milyen koroná-
lis restaurátum elkészítését tervezzük a továbbiakban. 
Abban az esetben, ha kiterjedt adhezív rögzítésre alkal-
mas felület áll rendelkezésünkre, mint például savaz-

16. ábra: Egy átlagos méretű 
pulpakamrával rendelkező 
felső nagyőrlő buccális irány-
ból ábrázolva.

17. ábra: Egy CK-féle 
hozzáférési nyílással ren-
delkező fog buccális irányból 
ábrázolva (a párkányok helyz-
etét nyilak jelölik).

18. ábra: Különböző hozzáféré-
si nyílások kontúrja a buccális 
irányból ábrázolt fog képére 
helyezve.

19. ábra: A CK-féle hozzáférési 
nyílás lehetséges kiterjesz-
tését buccális irányból bemu-
tató ábra.

20. ábra: A CK-féle hozzáférési nyílás le-
hetséges kiterjesztését mesiális irányból 
bemutató ábra.
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ható kerámia vagy zománc, és egy adhezíven rögzíthető 
restauratív anyagot akarunk alkalmazni, mint egy nagy 
töltőanyag-tartalmú kompozitot, akkor a nyílás széleit a 
fehér kála virágjának formájához hasonlóan le kell ferdí-
tenünk (21. ábra). Ha nem áll rendelkezésünkre megfelelő 
nagyságú adhezív rögzítésre alkalmas felület, vagy nem 
adhezíven rögzülő restaurátummal akarjuk a fogat hely-
reállítani, akkor azt javasoljuk, hogy a bemeneti kavitás 
falai derékszögben vagy legalábbis 70° és 90° közé eső 
szögben találkozzanak az okkluzális felszínnel. Ha a ke-

zelés több ülésben történik, és az ülések között nem ad-
hezíven rögzülő ideiglenes tömőanyaggal zárjuk le a be-
meneti kavitást, akkor javasolt, hogy a hozzáférési nyílás 
falai az utolsó ülésig 70°-90°-ot zárjanak be az okkluzális 
felszínnel. 

(Az Irodalomjegyzék a szerkesztőségünkben  
megtalálható.)

Forrás: Dr. Clark D, Dr. Khademi J. Modern Molar  
Endodontic Access and Directed Dentin Conservation. 

Dent Clin N Am 54 (2010) 249–273.

21. ábra: Hagyományos párhuzamos falakkal kialakított hozzáférési nyílás (balról) és fehér kála-szerű (széttérő) zománc preparáció 
(jobbról). Bal oldali ábra: A régi amalgám- vagy kompozittömések eltávolítása után, illetve a hagyományos elvek szerint kialakított, 
az okkluzális síkkal 90°-os szöget bezáró hozzáférési nyílások esetében, C-faktor nagysága és a megnyitott zománcprizmák száma 
általában kedvezőtlen az adhezíven rögzülő restaurátum számára. (Jobb oldali ábra: A zománcfelszín szélét leferdítettük, zománcpriz-
mákat 45°-os szögben, a fehér kála virágjához hasonló formában megnyitottuk. Ez a felszíni kialakítás lehetővé teszi, hogy meg-
közelítőleg a teljes okkluzális felszínt felhasználjuk az adhezív rögzítés során.
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Bevezetés
Több száz, ha nem több ezer évvel ezelőtt kialakult egy 
általánosan elfogadott egyetértés a Kozmikus Triád léte-
zéséről. A triádot a menny (shamayim), a Föld (erets) és az 
alvilág (sheol) alkotta. A Lapos Föld Társaság (Flat Earth 
Society) tagjai szerint a Föld a víz felszínén lebeg úgy, hogy 
közben fölötte a menny, alatta pedig az alvilág található. 
Néhányan még ma is hisznek ennek a triádnak a létezésé-
ben, és tudományos bizonyítékokra, valamint személyes 

tapasztalatokra hivatkozva próbálják bebizonyítani a lé-
tezését. 
Ha egy kicsit távolabbról szemléljük a helyzetet, akkor 
könnyen észre lehet venni a párhuzamot ezen elmélet 
és az endodonciában az elmúlt 50 évben uralkodó nézet, 
az Endodonciai Sikeresség Triádja (Endodontic Triad for 
Succes) között. Ez a nézet a gyökércsatornák megmun-
kálásán, a gyökércsatorna-rendszer háromdimenziós 
megtisztításán és tömésén alapult. Az endodonciai keze-
lések alapvető céljai közé tartozik, hogy minden szerves 

Dr. John A. Khademi, dr. Michael Trudeau, dr. Pushpak Narayana, dr. Robby M. Rabi,  
dr. Steven D. Baerg (USA)

KÉPI DIAGNOSZTIKÁVAL VEZÉRELT 
ENDODONCIAI ELLÁTÁS 

2. ábra: Az első szerző rendelésén megjelent páciensek, 20 évnél hosszabb ideje (más fogorvos által) gyökérkezelt fogairól készített 
röntgenfelvételekből készült válogatás. Ha alaposan megvizsgáljuk ezeket a valóban hosszú távon sikeres eseteket, semmilyen 
bizonyítékot sem találunk arra, hogy az Endodonciai Sikeresség Triádjába tartozó követelmények bármelyikének is maradéktalanul 
megfeleltek volna.
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anyag és baktérium eltávolításra kerüljön a gyökércsa-
torna-rendszerből, valamint ezt követően tömésre kerül-
jön sor, az endodonciát pedig a gyökércsúcsnál jelentkező 
léziók kialakulásának megelőzésére vagy megszünteté-
sére szolgáló tudományterületként definiálták. Az elmúlt 
évtizedekben két különböző iskolából kiinduló elvek emel-
kedtek ki, amelyek egymástól némileg eltérő módon ha-
tározzák meg, hogy szerintük milyen módszerekkel lehet 
a legjobban elérni a fentiekben látható kezelési célokat. 
A gyökércsatornák mechanikai feltágítását éles, merev, 
párhuzamos falú, iatrogén károsodás okozására alkalmas, 
rozsdamentes acélból készült kézi műszerekkel végez-
ték. A gyökércsatorna-rendszer tisztítása, fertőtlenítése 
szintén kézileg irányított passzív átöblítéssel történt. A 
gyökértömést pedig kézzel tömörítették, általában több 
különböző méretű spreader, plugger és poén felhasználá-
sával. A különbségek ellenére azonban mindkét tábornak a 
baktériumok elpusztítása volt a legfőbb célja (1. ábra).
A valóban hosszú távon sikeres, a 20 évnél nagyobb időtá-
von keresztül megfelelően funkcionáló esetek vizsgálata 
során teljesen más képet kapunk, mint amire a két külön-
böző iskola által képviselt elvek alapján számítani lehetett 
volna. A ténylegesen sikeres esetek csoportjába tartozó 
fogak vizsgálata során nem találtuk annak a nyomait, hogy 
az endodonciai ellátás során ezeknek a hagyományosan 
szigorúan megkövetelt lépéseknek maradéktalanul meg-
feleltek volna (2. ábra).
Ezek az eredmények rendkívül ellentmondásosak az en-
dodontusok és az endodonciával foglalkozó szakembe-
rek számára, mivel ezek a megfigyelések ellentmondanak 
azoknak a tudományos axiómáknak, amelyekre az eddig 
alkalmazott olyan kezelési elveket, mint a mechanikai 
megmunkálás öt célját (Five Mechanical Objectives), vagy 
a Washigton-emlékműhöz hasonló, szinte párhuzamos 
falú, de apikális irányba folyamatosan keskenyedő, erősen 
kónuszos csúccsal rendelkező forma kialakítására való tö-
rekvést alapoztuk. Mindezeket és több más elvet is az En-
dodonciai Sikeresség Triádjában meghatározott elveknek 
megfelelően alakítottuk ki. Az évek során kialakult kognitív 
disszonancia Seltzer és Bender 50 évvel ezelőtt megjelent, 
a napjainkban alkalmazott endodoncia alaptételeit meg-

határozó publikációjából ered. Abból az írásból, amit min-
den endodontus jól tenne, ha személyesen elolvasna. Úgy 
tűnik, hogy a természet a sikeresség egy másik triádjában 
hisz (3. ábra).
Bármely irányzat követői közé is tartozzunk, mindkét eset-
ben a bemeneti kavitás és a feltágított gyökércsatorna 
formáját, valamint méretét az egyéni anatómiai jellemzők 
teljes figyelmen kívül hagyásával, gyakorlatilag standardi-
zált paraméterek szerint határozták meg. Az alkalmazott 
protokollokat a fog típusától tették függővé, és nem mó-
dosították egyedileg az éppen aktuálisan megfigyelhető 
fogforma és a belső anatómiai dimenzióknak megfelelően. 
A protokollok nem veszik figyelembe azt, hogy legtöbbször 
nem szuvasodásmentes, ép, eddig még semmilyen módon 
sem helyreállított fogakat kell kezelni. Az elmúlt 50 év so-
rán lényegében nem változtak meg a bemeneti kavitások 
javasolt belső dimenziói, és az alkalmazott eszközök és 
terápiás lépések többsége ugyancsak változatlan maradt. 
Még azokon a kurzusokon is arra kérik a résztvevőket, hogy már 
előzetesen kialakított bemeneti kavitással rendelkező esete-
ket hozzanak magukkal, ahol a gyakorlatban alkalmazható új 
technikákat oktatják. Ezzel az egyik legfontosabb lépést telje-
sen átugorják, továbbá ez jól jellemzi azt a helyzetet, hogy míg 
az endodonciai kezelés sikeressége kiemelt figyelmet kap, addig 
ennek a megvalósításához vezető döntéseink következményei 
teljesen a háttérbe vannak szorítva. A résztevők a gyökérkeze-
lés során végrehajtott folyamat egymást követő lépéseit, egy 
meghatározott sorrendben alkalmazott különböző eszközök-
ből álló sorozat megfelelő felhasználásával elsajátítják, és ezt a 
standardizált protokollt széles körben alkalmazzák a különböző 
egyedi anatómiai jellemzőkkel rendelkező pácienseik körében. 

Egyénre szabott terápia: képi  
diagnosztikával vezérelt ellátás
A személyre szabott medicina (precision medicine, PM) azt 
jelenti, hogy az alkalmazott terápiát a páciens egyéni jel-
lemzői alapján alakítjuk ki.  Az elmúlt évtizedek során pedig a 
képi diagnosztika a személyre szabott medicina egyik meg-
határozó elemévé vált. Az így kialakított terápia figyelembe 

1. ábra: Az Endodonciai Sikeresség 
Triádjának régóta elfogadott elvei a 
szerves anyagok elpusztítására, a bak-
tériumok számának lecsökkentésére és 
a gyökércsatorna újrafertőződésének a 
megelőzésére törekednek. Vajon elkép-
zelhető, hogy ezek valójában rontják az 
esetek sikerességét?

3. ábra: A technológiai fejlődés lehetővé 
teszi, hogy az 1. ábrán bemutatott 
feladatokat merőben új módszerekkel 
valósítsuk meg.

4. ábra: Az új Triád a pericervicális dentin 
megőrzésére törekszik.
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veszi, és a lehető legnagyobb mértékben próbálja kihasz-
nálni a páciensre és a kezelendő elváltozásra jellemző egye-
di tulajdonságokat.  A képi diagnosztikának nagyon fontos 
szerepe van abban, hogy információt nyújtson a morfológiai 
és a funkcionális jellemzőkről, hogy a lehető leghatékonyab-
bá tegye a terápiát, és hogy megfelelően tudjuk kiértékelni 
a terápiára adott reakciókat.  A képi diagnosztika vezérelt 
terápia, vagy ebben az esetben a képi diagnosztika vezérelt 
endodoncia nem arra szolgál, hogy hatékonyabbá tegye a 
gyökércsatorna-rendszer háromdimenziós megtisztítását, 
feltágítását, fertőtlenítését és tömését. Tehát ugyanúgy 
nem része a „klasszikus” Endodonciai Triádnak, mint ahogy 
a lapos Föld sem része a heliocentrikus világképnek. Ez nem 
a hagyományos elvek szerint kialakított bemeneti kavitás-
nak, vagy a tisztítsd ki/tágítsd fel/tömd le elvnek a tovább-
fejlesztésére szolgál. A szerzők úgy gondolják, hogy az en-

dodonciában jelenleg alkalmazott elvek alapjaiban tévesek.  

A képi diagnosztika vezérelt terápia nemcsak arról szól, hogy 
kisebb bemeneti kavitást alakítunk ki, vagy hogy nem tágít-
juk annyira fel a csatornákat. A lényeg a lehető legtöbb saját 
foganyag megőrzése, azaz az irányított dentin-prezerváció 
(4. ábra). Arra törekszik, hogy újból helyreállítsa az egyen-
súlyt a különböző munkafolyamatok között. A folyamat so-
rán arra törekszünk, hogy mind a bemeneti kavitás, mind a 
csatornák kiterjedésének és formájának a meghatározása 
közvetlenül a rendelkezésre álló képi információk alapján, 
irányítottan történjen. A hagyományos elvek szerint végzett 
endodonciai beavatkozásokat a kényelem vezérelte. Csupán 
arra törekedtek, hogy a gyökércsatorna megmunkálását a 
lehető legegyszerűbben véghez lehessen vinni, és teljesen 
elfeledkeztek a fog hosszú távú megtarthatóságához és a 
pótlások elkészítéséhez szükséges feltételek biztosításáról. 
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6. ábra: A pulpakamrák eltérő szélessége és a gyökércsatornák eltérő görbülete 
esetenként más-más módon teszi lehetővé a gyökércsatorna-bemenet feltárását, 
valamint az egyenes irányú hozzáférés biztosítását. Az irányított hozzáférési nyí-
lás kialakítása során eltávolításra kerülő foganyagot kékes, a megőrzésre kerülő 
pericervicális dentint szürkés színnel jelöltük. A bal oldali esetek ellátása során – 
ha már valamilyen módon helyreállított fogakról van szó –, kedvező lehetőségnek 
mutatkozik a lépcsőzetes hozzáférési nyílás kialakítása. Lásd a 8-9-10. ábrákat.

5. ábra: A hozzáférési nyílásokat megtervezzük, 
nem pedig sablonok alapján alakítjuk ki. Képalkotó 
vizsgálatok segítségével meghatározzuk a pul-
pakamra magasságát, mélységét és szélességét. 
A tervezés során ezek a tulajdonságok segítenek 
meghatározni a hozzáférési nyílás falainak az 
összetérőségét.

7. ábra: A hozzáférési nyílások kialakításának irányított megközelítése. Az első lépés, hogy meghatározzuk azokat a potenciálisan 
veszélyt rejtő elemeket, amelyeket a későbbiekben majd el kell távolítanunk. Különböző képalkotó vizsgálatokat használunk arra, hogy 
meghatározzuk azokat a pericervicális területen elhelyezkedő, kiemelt jelentőséggel bíró anatómiai képleteket, amelyeket már a 6. ábra 
képaláírásában megemlítettünk. Ezt követően gondolatban hozzuk létre azt a hozzáférési nyílást, ami maximális mértékben kihasználja 
a potenciális veszélyt rejtő elemek eltávolításából származó előnyöket, és amihez csak elfogadható mértékben szükséges további foga-
nyagot eltávolítani a pericervicális területről.

Irányított megközelítés

A FOGANYAG-VESZTESÉG MAXIMÁLIS 
REDUKÁLÁSA

POTENCIÁLISAN VESZÉLYT REJTŐ ELEMEK
Szuvasság.
Nem megfelelő pótlások.

1.

PERICERVICALIS TERÜLET VIZSGÁLATA
A pulpakamra tulajdonságai.
A gyökércsatorna-bemenetek  
mezio-disztális szélessége.
A gyökércsatornák koronális részének 
összetérősége.

2.

3.
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Miért fagyott meg 50 évig az idő?

A tudományos fejlődésnek rendszerint az szab gátat, hogy 
mindig a múltat nézzük ahelyett, hogy a jövőbe vezető utat 
fürkésznénk. A gyökércsatorna-rendszerben lévő összes 
baktérium elpusztítása – egy teljesen értelmetlen és teljesít-
hetetlen cél – vált a gyökérkezelések során megvalósítandó 
célok közül az egyik legfontosabbá. A baktériumtenyésztések 
eredményei félrevezettek mindenkit. Rosszul értelmeztük az 
„eltávolított” és „elpusztított” baktériumok, valamint a „ste-
ril” gyökércsatornákból vett minták tenyésztésének negatív 
eredményeit. A bakteriális „alvó állapot” köszönhető lehet 
az inaktív, felfüggesztett folyamatokkal rendelkező bakté-
riumoknak, de annak is, hogy olyan vitális baktériumokat 
próbálunk tenyészetni, amelyek nem szaporodnak a hagyo-
mányos tenyésztési eljárások során biztosított körülmények 
között.  Ha ez igaz, akkor a sikerességet nem a baktériumok 
elpusztításával és eltávolításával értük el, hanem egy olyan 
bakteriális flóra kialakításával, ami hosszú időn keresztül 
inaktív állapotban marad. És talán ennek az állapotnak az 
eléréséhez elég lehet egy kevésbé agresszív, egyszerűbb cé-
lokat meghatározó protokoll követése. Ha figyelembe vesz-
szük az inaktív bakteriális flóra lehetőségét, akkor talán ma-
gyarázatot találunk arra a kérdésre, hogy hogyan lehetnek 
sikeresek a 2. ábrán bemutatott esetek, annak ellenére, hogy 
nem teljesítik az Endodonciai Sikeresség Triádjához tartozó 
biomechanikai feltételeket.  Ezt a gondolatmenetet folytatva 
arra a következtetésre juthatunk, hogy az inakítv perzisz-
táló baktériumflóra jelenléte esetén, úgy tűnik, hogy a bak-
tériumok elpusztítására és eltávolítására tett törekvéseink 
nem, vagy csak rendkívül csekély mértékben járultak hozzá 
a kezelésünk sikerességéhez. Ezek az erőfeszítéseink csupán 
olyan kompromisszumos helyzetek kialakulásához vezettek, 
amelyek a fog szerkezetének meggyöngülését és a készülő 
fogpótlás tulajdonságainak romlását okozták. 
Olyan területekre fejtettek ki negatív hatást, amelyek tényle-
gesen hozzájárulnak a fog hosszú távú megtarthatóságához. 

A gondolatainkat gúzsba kötötték a betegségek kialakulásá-
hoz vezető folyamatokról, a rendelkezésre álló anyagokról, 
az eddig alkalmazott eszközeinkről, valamint az általánosan 
elfogadott protokollokról számunkra rendelkezésre álló in-
formációk. Az általunk követett gondolatmenet annak ellené-
re változatlan maradt, hogy az anyagok, eszközök és proto-
kollok terén az idők során nagy fejlődés ment végbe. Einsteint 
idézve: „Nem tudjuk a problémákat ugyanazzal a gondolat-
menettel megoldani, mint amivel létrehoztuk azokat”. 
A szerzők a gyökércsatorna-rendszer fertőtlenítéséhez 
szükséges minimális mechanikai megmunkálásról szóló fo-
lyamatos vitákat csupán a figyelem elterelésére alkalmas 
súlytalan szópárbajoknak tartják, ugyanis ezek a viták annak 
Kochiantól származó, a fertőtlenítés sikerességét szem előtt 
tartó biológiai modellnek az elvi boncolgatásában merülnek 
ki, amely a periodontitist egy akut betegségnek tartja, és a 
hagyományos endodonciai elveknek megfelelően a kezelé-
sek célját ennek a megelőzésében vagy megszüntetésében 
határozza meg. A cikk szerzői az endodonciára mint a hely-
reállító fogászat egyik ágára tekintenek. Nézőpontjuk szerint 
az endodoncia elsődleges célja, hogy a lehető legnagyobb 
mértékben elősegítse a páciensek saját fogainak egy életen 
át történő megőrzését. 
A cikk megírása során három különböző célt tűztünk ki 
magunk elé:
1.  Szeretnénk rábírni olvasóinkat arra, hogy újból vizsgálják 

meg a több mint 20 éve sikeres endodonciai eseteiket, 
és nézzék meg, hogy maradéktalanul teljesültek-e az 
Endodonciai Sikeresség Triádjában meghatározott köve-
telmények.

2.  Szeretnénk bemutatni az új Endodonciai Triádot, ame-
lyet a ténylegesen hosszú távon sikeres eseteknél meg-
figyelt evidenciák alapján alakítottunk ki.

3.  Be akarjuk mutatni azokat a jelenleg elérhető eszközö-
ket, és szeretnénk népszerűsíteni azt a gondolkodás-
módot, amely véleményünk szerint hozzájárul mind a 
régi és mind az új Endodonciai Triádban lefektetett elvek 
jobb megértéséhez és kivitelezéséhez. 
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8. ábra: CBCT-felvétel vezérelt terápia. A hozzáférési nyílás lépcsőzetes formában kerül kialakításra. A nyílás koronális, a fogpótlás-
ban lévő része szélesebb. A dentint elérve, a szemmel látható anatómiai jellegzetességekre támaszkodva egy kisebb átmérőjű nyílást 
alakítunk ki, amíg el nem érjük a pulpakamra tetejét. Ezt követően a fellelhető csatornákat minimális mértékben feltágítjuk, majd 
feltöltjük Ca(OH)2-vel, és a fogról egy CBCT-felvételt készítünk. A kezelésnek ebben a szakaszában nem kezdünk el a fel nem lelt csa-
tornák után kutatni. Az elkészült felvétel kiértékelése során megállapíthatjuk, hogy az MB2-es csatorna bemenete az MB1-es csatorna 
bemenetétől 2 mm-re palatinális irányba található. A következő kezelés során az MB2-es csatornát egy SS White VTaper 17/V.04 eszköz 
segítségével megmunkáljuk, majd ezt követően mind a 4 csatornát feltöltjük Ca(OH)2-vel. Ezután a tünetek megszűntek, és a kezelést 
sikeresnek ítéltük meg. Kontroll periapicális röntgenfelvétel. (A végső kontroll-felvétel nem került bemutatásra.) 
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Néhány típusos eset segítségével be szeretnénk mutatni 
azt a nyelvezetet és azokat a kezelési elveket, amelyeket 
az endodontusok egy kicsiny, de folyamatosan növekvő 
csoportja jelenleg használ. Reményeink szerint ezek az 
elvek hamarosan általánosan elfogadottá válnak az endo-
donciában.

Az Új Endodonciai Triád

A tudomány három különböző ágában együttesen végbe-
menő fejlődés vezetett az endodonciában jelenleg meg-
figyelhető változáshoz. Az operációs mikroszkóp, a nagy 
felbontású, kis térfogatú CBCT felvételek és a gyökerek 
formáját tiszteletben tartó, hőkezelt Ni-Ti műszerek sze-
repe ebben megkérdőjelezhetetlen. Az új triád a baktéri-
umok eltávolítása helyett a pericervicális dentin megőr-
zésére helyezi a hangsúlyt. Az operációs mikroszkópok 
alkalmazása lehetővé teszi, hogy kisebb és pontosabb be-
meneti kavitásokat alakítsunk ki. Ezek a nyílások lényege-
sen kisebbek, mint a hagyományos technikával készülők, 
és gyakran gyökerenként, vagy akár csatornánként lettek 
megtervezve. Természetesen a rosszabb rálátás megne-
hezítheti a kezelést végző orvos számára, hogy megha-
tározza a beavatkozás szempontjából fontos anatómiai 
képletek helyzetét. Ezt mindig is előszeretettel hozták fel 
a minimál invazív bemeneti kavitások ellenzői. A koronáli-
san elhelyezkedő foganyag megőrzését elősegítő formá-
val rendelkező, hőkezelt Ni-Ti eszközökkel csupán nagyon 
finoman kerülnek a csatornák megmunkálásra, majd ezt 
követően Ca(OH)2-vel kerülnek feltöltésre. Ezek a gyökerek 
formáját tiszteletben tartó, különböző konicitással rendel-
kező eszközök lehetővé teszik a gyökércsatornák bizton-
ságos és hatékony megmunkálását és tömését, anélkül, 
hogy ehhez indokolatlan mértékben meggyengítenék a 

fogat. Néhányan erre azt mondanák, hogy ezek a kismér-
tékben feltágított csatornák meggátolhatják a kezelést 
végző orvost abban, hogy „megfelelően megmunkálja és 
fertőtlenítse” a fogat, és végül akár a rendelőn belül elér-
hető CBCT készülék teszi teljessé a képet.
Az előbb felsorolt jogos aggodalmakra mind megoldást 
nyújt a képi diagnosztikával vezérelt terápia. A kezelés 
különböző stádiumai között vagy alatt elkészült CBCT fel-
vételek remek lehetőséget nyújtanak arra, hogy bármilyen 
mértékű foganyagveszteség okozása nélkül megvizsgál-
juk, hogy vannak-e még megmunkálatlan csatornák, vala-
mint így a már megmunkált csatornák lefutása is jól lát-
hatóvá válik – a radio-opak tulajdonságokkal rendelkező 
Ca(OH)2-nek köszönhetően. A CBCT felvételek szinergista 
módon kiegészítik az operációs mikroszkópon keresztül 
látottakat. A bemeneti kavitást utólagosan ki lehet ter-
jeszteni abban az irányban, ami lehetővé teszi a még meg-
munkálatlan csatornák elérését. A kiterjesztés mértéke 
a lehető legkisebb lesz, mivel a képi diagnosztika során 
megismertük a csatornabemenet pontos pozícióját.
A gyökércsatornák hagyományos elveknek megfelelő 
mértékű mechanikai feltágításához és a csatorna meg-
felelő „tisztíthatóságához” kapcsolódó aggodalmak 
súlyosságának mérlegelése során nem szabad elfelej-
tenünk, hogy ezek a kezelés sikerességét és nem a fog 
megtarthatóságát elősegítő követelmények. Eddig nem 
állnak rendelkezésre olyan eredmények, amelyek alapján 
meghatározható lenne, hogy milyen mértékű „tisztítás és 
feltágítás” szükséges ahhoz, hogy a radiológiai felvételen 
is láthatóvá váljon a periapikális gyulladás megszűnése. A 
CBCT felvételek segítségével lehetőségünk van arra, hogy 
viszonylag rövid idő után (3-4 hónap múlva) hozzávetőle-
gesen megítélhetővé váljon, hogy a radiodenzitásban be-
következett-e valamilyen irányú változás, ami alapján el-
dönthetjük, hogy sikerült-e biztosítanunk a gyógyuláshoz 
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9. ábra: A kezelést végző endodontus, dr. Charles Maupin (Lubbock, Texas) radiológiai és klinikai vizsgálatok alapján tervezi meg a 
gyökércsatornákhoz vezető hozzáférési nyílásokat. A palatinálisan található szuvasság eltávolításra került. Ezáltal mind a palatinális 
csatorna, mind az MB2-es csatornabemenet elérhetővé vált. (A felvételen guttaperchával letömve látható.) Az MB1 és DB csatornákat 
egy másik hozzáférési nyíláson keresztül munkálta meg.
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szükséges biológiai követelményeket. A CBCT-berendezés 
megfelelő használatával eloszlathatjuk a fentiekben leírt 
aggodalmak miatt kialakult negatív érzéseinket, továbbá 
egy magát modernnek mondó rendelőben lassan alapkö-
vetelménnyé válik egy ilyen berendezés jelenléte.

A pericervicális dentin

Minden esetnél más-más alakú pulpakamrával és eltérő 
pozícióban elhelyezkedő gyökércsatorna-bemenetekkel 
találkozhatunk. Ha a pulpakamra kiterjedését mindhárom 
dimenzióban vizsgáljuk, akkor a tulajdonságainak a leírá-
sához szükségünk van a magasságára, a szélességére és 
a mélységére. Ez a három tulajdonsága egy olyan formát 
(platformot) határoz meg, amelyet a későbbiekben fel-
használhatunk a készülő fogpótlás elhorgonyzásához (5–6. 
ábrák). E tulajdonságok közül kettőt a periapicális és a bi-
te-wing felvételeken is felfedezhetünk, valamint felhasz-
nálhatunk a kezelés megtervezése során. A pulpakamra 
szélességét a gyökércsatorna-bemenetek mezio-disztális, 
a pulpakamra mélységét pedig vesztibulo-orális távolsága 
mutatja meg. A kamra magasságát a pulpakamra alja és 
teteje között mért távolság adja meg. A bemeneti kavitás 
kialakítása során figyelembe vesszük az előbb leírt viszo-
nyokat (7. ábra). Ha rendkívül széles pulpakamrával rendel-
kezik a fog, akkor akár csatornánként egyedileg is ki lehet 
alakítani a bemeneti kavitásokat (7. ábra). 

Ha valóban magas szinten akarunk endodonciai kezelése-
ket végezni, akkor szükségünk lesz egy operációs mikrosz-
kópra és egy CBCT-készülékre. A 8-10. ábrákon jól látható, 
hogy milyen eredményeket lehet elérni ezekkel az eszkö-
zökkel, ha a képi diagnosztika vezérelt terápiára vonatko-
zó elvek szerint járunk el. Ugyanakkor a 11. ábrán látható 
– különböző helyreállító fogászatban jártas fogorvos által 
kezelt – esetek kiértékelése során jól megfigyelhető, hogy 
ezeket az elveket csupán periapikális és bite-wing felvé-
telek felhasználásával egy általános fogászati praxisban 
is jól lehet alkalmazni. A bemeneti kavitás mindkét eset-
nél a fog mesiális felére korlátozódik. Figyeljük meg, hogy 
milyen keskeny nyíláson keresztül érték el a pulpakamrát, 
és, hogy csak a felső nagyőrlő esetében kellett a bemeneti 
kavitást kiterjeszteni annak érdekében, hogy MB csatorna 
is megmunkálható legyen. A pulpakamra disztális része és 
a pulpaszarvak felett lévő dentin nem került eltávolításra. 
Ezzel csak egészséges foganyag került volna feláldozásra, 
valamint így indokolatlanul meggyengítették volna a fogat. 
A fogakat fényre kötő kompozit felhasználásával állították 
helyre. Figyeljük meg, hogy egyik eset ellátása során sem 
került sor indirekt restaurátum készítésére. Mindkét kon-
zerváló fogorvos tudja, hogy mi kell a sikerhez, és azt is 
tudják, hogy milyen következményekkel jár, ha foganyagot 
távolítanak el. Jó lenne, ha ezekkel az információkkal az 
endodontusok is tisztában lennének. Dr. John Kois-t idéz-
ve: „Azzal, hogy kevésbé invazív bemeneti kavitásokat ala-
kítunk ki, csökkentjük a meggyengült mechanikai tulajdon-

10. ábra: A kiindulási állapot egy periapikális röntgenfelvételen látható. A pericervicális anatómia kiértékelése során megállapítottuk, 
hogy a pulpakamra nagyon széles, valamint hogy a gyökércsatorna-bemenetek csak kismértékben összetérőek. (Hasonlóan a 6. ábrán 
látható jobb oldali esethez.) Két hozzáférési nyílást akarunk kialakítani, úgy, hogy megőrizzük a két nyílás közti foganyaghidat. A közeli 
felvételen az MB (felső) és a DB csatornák bemeneti nyílása látható. A csatornákat minimális mértékben feltágítottuk, feltöltöttük  
Ca(OH)2-vel, és egy CBCT felvételt készítettünk a fogról, hogy meghatározhatóvá váljanak az esetleges további csatornák. Végső kon-
troll-felvétel az SS White VTaper 2 eszközzel megmunkált csatornákról.
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ságok miatt bekövetkező fogelvesztések valószínűségét. A 
problémák jelentős része nem az endodonciai beavatko-
zásokból, hanem a kiterjedt foganyagveszteségből ered.” 
Olyan tudományos eredmények is rendelkezésre állnak, 
amelyek alátámasztják a minimál invazív bemeneti kavitá-
sok kialakításából származó előnyöket. 

Konklúzió

Zárásként szeretnénk néhány mondatban a konzerváló 
fogorvosok és az endodontusok számára összefoglalni a 
cikkben megfogalmazott gondolatokat. Ehhez régi bará-
tom, kollégám, közvetlen munkatársam és endodontusból 
konzerváló fogorvossá lett szakember, dr. Glen Doyon of 
Scottsdale, Ariz örökérvényű szavait idézném:
„Sokkal nehezebb egy endodontus számára, hogy elfo-
gadja a szakmai viták alapjául szolgáló igazságokat, mint, 
hogy továbbra is kövesse a régóta elfogadott elveket. Az-
által, hogy mielőtt endodontussá váltam volna, 20 éven 
keresztül általános fogorvosként dolgoztam, más ala-
pokkal rendelkezem, mint azok, akik egyből ezt a szakmát 
választották. Sokkal könnyebb egy általános fogorvos 

számára megérteni, hogy milyen előnyökkel jár a mini-
mál invazív endodoncia, mivel ők látják, hogy hogyan be-
folyásolják a fog hosszú távú megtarthatóságát az előző 
évtizedekből megörökölt endodonciai elvek. Az endodon-
tusok nem látják azokat a hiányosságokat, amelyekkel az 
általános fogorvosok nap mint nap találkoznak. Az a baj 
a régmúltból átörökített endodonciai elveket követőkkel, 
hogy nem tudják egymástól megkülönböztetni a hosszú 
távú sikerességet elősegítő és megakadályozó tulajdon-
ságokat. Ilyenkor esetenként több mint 4 évről beszélünk. 
Az általános fogorvosokhoz a pácienseik rendszeresen 
visszajárnak, ha másért nem, egy-egy fogkő-eltávolítás 
miatt. Ezáltal az általános fogorvosoknak lehetőségük van 
arra, hogy megfigyeljék a sikertelenségek hátterében va-
lószínűsíthető okokat. Az endodontusok nem látják, hogy 
mi „működik” hosszú távon. Ők úgy vélik, hogy ha egy eset-
ről nem derült ki, hogy sikertelen, akkor biztos sikeresnek 
kell lennie. Ha megkérdezünk egy endodontust, jó eséllyel 
azt mondja, hogy az esetei 95%-ban sikeresek. Pedig csak 
nincs tisztában a valósággal...”

Forrás: Dentistry Today 2016 augusztus
(Az Irodalomjegyzék a szerkesztőségünkben  

megtalálható.)

11. ábra: (a) Dr. Pasquale Venuti (Benevento, Olaszország) és (b) dr. Nareg Apelian (Montreal, Kanada) által kezelt esetek. Az esetek 
ellátása során, röntgenfelvételek alapján határozták meg a hozzáférési nyílás helyzetét. Az irányított megközelítés elveinek megfele-
lően a periapikális felvétel segítségével a mesiálisan elhelyezkedő szuvasságot potenciálisan veszélyt jelentő képletként határozták 
meg, továbbá megvizsgálták a gyökércsatorna-bemenetek között lévő mesio-distális távolságot és a gyökércsatorna-bemenetek 
összetérőségét is. A klinikai és radiológiai vizsgálatok alapján egy irányított, a mesiálisan elhelyezkedő szuvasság eltávolításával nyert, 
teret kihasználó hozzáférési nyílást hoztak létre. Egyéves (Venuti) és 2 éves (Apelian) kontrollfelvételek.
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Dr. L. Stephen Buchanan (Amerikai Egyesült Államok)

A MEGFELELŐ BEMENETI  
KAVITÁS A HOSSZÚ TÁVÚ  
SIKER ZÁLOGA
A különböző bemeneti kavitások készítése során az esetlegesen elkövetett hibák a 

későbbiekben összeadódnak. Ez az oka annak, hogy egy elrontott bementi nyílásnak sokkal 

pusztítóbb hatása lehet, mint mondjuk egy, a kezelés végén nem megfelelően behelyezett 

guttaperchacsíknak. 

Bármennyire tökéletes a további munkánk, ha kihagyunk egy 
csatornát, az egész esetünket elronthatjuk. Amennyiben nagy 
bemeneti kavitásokat készítünk, akkor a beavatkozást köve-
tő években gyakran számíthatunk törött gyökerű fogakra. Ha 
megspóroljuk a feltágítás előtti munkát, és nem alakítunk ki 
egy megfelelő, egyenes bemeneti járatot, akkor azt a követ-
kező lépések mindegyikénél megbánjuk majd. Legyen szó egy 
file, szonda, vagy akár egy guttaperchacsík behelyezéséről. 

A feltágítás előtt érdemes, az időt nem sajnálva, a lehető 
legtökéletesebb bemeneti kavitást preparálni. Ezért, mi-
előtt nekikezdenék egy ilyen beavatkozásnak – a 35 éves 
gyakorlatom ellenére – minden fognál megállok, hogy ala-
posan végiggondoljam a lehetőségeket.

Attól a ponttól kezdve, ha rádöbbenünk, hogy mennyire 
fontos a bemeneti kavitásunk minősége, ez minden egyes 
további lépésnél eszünkbe fog majd jutni.

Elmaradt tervezés,  
a „tervezett” kudarc
Atul Gawande „Achecklist kiáltvány” című könyvében a 
tervezés szerepéről szólva kifejti: ha a folyamatos, magas 
színvonalú végeredményt szeretnénk elérni, akkor nem-
csak az a fontos, hogy milyen eljárást választunk, hanem 
az is, hogy annak lépéseit részletekbe menően, az elejétől 
a végéig tervezzük meg.

3. ábra: Alsó metszőfog 
sagitalis metszésben 
- mesialis irányba lejtő 
bemeneti nyílással, amely 
így párhuzamos a mesialis 
felszínnel, megkímélvén a 
fog distalis részét. 

1. ábra: Felső középső metszőfog ovális beme-
neti nyílással, amelyet a metszőéltől megfelelő 
távolságban, a cingulum alatt, mesio-distalis 
irányban és kellően keskeny módon alakítottak ki.

2. ábra: Alsó kisőrlőfog egy darab csatornához 
kialakított bemeneti nyílással. Érdemes megfi-
gyelni, hogy hogyan tolták el a preparáció határát 
buccalis irányba, a tartócsücsök felé.
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Jól láthatók az esetleges kihívást jelentő anatómiai struk-
túrák a preoperatív felvételeken? Rendelkezik-e az operá-
ló orvos kellő világítással és nagyítással? Megfelelő pre-
parálóeszközöket választottunk? Helyesen megterveztük 
a preparáció helyét, annak szögét és mélységét a beavat-
kozás megkezdése előtt? A választott eljárás képes-e 
megbirkózni olyan kihívásokkal, mint egy kalcifikálódott 
gyökércsatorna?… És feltehetünk további kérdéseket is.

A radiológiai képalkotás

Konrad Röntgen találmánya nélkül manapság már hoz-
zá se kezdenénk egy gyökérkezeléshez, hiszen a megfelelő 
preoperatív röntgenfelvételek szerepe megkérdőjelezhetet-

len. Ezeknek tartalmazniuk kell egy felvételt, amelyen kive-
hetjük a mesialis és a distalis kontaktpontokat – periapikális 
vagy ráharapásos felvétel –, illetve egy másikat, amelyen 
meghatározható a kérdéses fog buccolingualis kontúrja. 

A gyakorlatban a metsző- és premoláris fogaknál a mesi-
alis irányból készített felvétel működik jobban, mivel köny-
nyebben elkészíthető, és ugyanannyi információt nyújt a 
gyökerek anatómiájáról, mintha distalis szögből készült 
volna. A molárisoknál ezzel szemben a distalis szögből ké-
szült felvételeket érdemes preferálni, mivel ezeknél a gyö-
kér apikális végét oldalirányból éri a sugár, ami így jobban 
látható. Továbbá, ezeknél a fogaknál a mesialis szögből 
készült felvételen a gyökér distalis vége kevésbé látszik, 
mivel a gyökér többi része rávetül.

8. ábra: Ez a kompromisszum „legnem-
esebb” formája. A gyökérkezelés alig járt 
fogszövetveszteséggel, amit bemeneti 
nyílásként a szuvas lézió eltávolításakor 
kialakított kavitás tett lehetővé. (Fotó: dr. 
Michael Trudeau.)

4. a–b ábra: Koronához preparált, gyökérkezelést igénylő moláris. A posztoperatív röntgenfelvételen (jobbra) látszik a gyökércsatorna 
remekül sikerült tisztítása és tömése, a kis bemeneti nyílás ellenére. Külön figyelmet érdemel a nagymértékben megtartott pulpatető. 
(Fotó: dr. Steve Baerg.)
5. ábra: Posztoperatív felvétel egy alsó nagyőrlőről, amelyet a mesialisan elhelyezkedő szuvas terület irányából kezeltek. Kialakítot-
tak továbbá egy kisebb második járatot, ami a fossa centralison keresztül halad. A bemeneti nyílások közötti dentin kétoldalról került 
kitámasztásra. (Fotó: dr. John Khademi.)

6. ábra: Ez a poszt operatív felvétel 
egy nagymértékben redukált 
bemeneti nyílást mutat. A mesialis, 
illetve a distalis pulpaszarv intakt 
maradt, mégsem jelentkeztek 
problémák a gyökérkezelés utáni 
protetikai ellátás során. (Az ilyen 
esetek adnak okot az IPBB tagjain-
ak az elismerésére.)

7. ábra: Alsó moláris a majdnem teljesen kalci-
fikált pulpakamrával és a két bemeneti nyílás 
között meghagyott 0,75 mm vastag pulpaisht-
mussal. Érdekesség a két csatorna apicalis har-
madában lévő gyökértömés. (Fotó: dr. Michael 
Trudeau.)
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A cone beam CT (CBCT) képalkotó eljárás már-már „sport-
szerűtlen” előnyeit az endodontiában is használjuk. Ha 
választanom kellene a mikroszkóp és a CT-készülék kö-
zött, feltétlenül a 3 dimenziós képalkotást választanám. 
Azért, mert egyedül ezzel vagyunk képesek a fogra mesi-
alis irányból rátekinteni, ahonnan a legtöbb információval 
rendelkező bucco-lingualis irányú viszonyok kivehetők. A 
készülék használatának legnagyobb előnyei közé tarto-
zik az például, amikor egy felső hatos gyökérkezelésének 
már az elején biztosan tudhatjuk a mesiobuccalis gyökér 
csatornáinak a számát. Sajnos előfordulhat olyan eset is, 
hogy csak utólag, a CT-felvételen derül ki, hogy a fog az 
endodontus által felfedezett egy csatornán kívül még egy 
vagy két másikkal is rendelkezik.

A CBCT első ajándéka az endodontusoknak, hogy ezzel 
a technológiával valamennyi csatornát megtalálhatjuk. 
Ezenfelül lehetővé tette a bemeneti kavitás méretének a 

redukcióját, mivel így már nemcsak ezen keresztül tudunk 
információt nyerni a pulpakamra, illetve a gyökércsator-
nák struktúráiról. Így lehetőségünk van a nyílásokat – tá-
jékozódás helyett – kizárólag a kezelés végrehajtásához 
használni. 
Végül pedig: ez a képalkotási forma lehetővé teszi olyan 
sablonok gyártását, amelyekkel a molárisok esetében akár 
három-négy kicsi, 1 mm-es nyílás is elegendő a kezelés-
hez, a mostani 2-4 mm-es bemenetek helyett.

Szempontok a gyökérkezelés 
megkezdése előtt
A bemeneti kavitások méretét alapvetően az optimális 
hozzáférhetőség és a keményszövet megtartása közötti 
egyensúlya határozza meg. Egyrészt: a lehető legkeve-
sebbet preparáljunk, hiszen célunk a keményszövet egy-

11. a–c ábrák: Balról jobbra: virtuális bemeneti nyílás tervezése CT segítségével (CT guide dendodontic acess – CT-GEA). A kezelésre szánt 
fogat a CT-felvételből kiemelték. Az ideális járatok az okkluzális felszínen keresztül haladnak. A CT-GEA fúrósablont 3D-nyomtatóval 
gyártják. 

9. ábra: Az alsó moláris ellátása során egy 2 mm2-nél kisebb 
bemeneti nyílást preparáltak az MB-n. Az apicalis harmadban 
érdemes megfigyelni a négy gyökércsatornában látható, remekül 
kivitelezett gyökértömést. (Fotó: dr. Charles Maupin).

10. ábra: Posztoperatív radiológiai kép az alsó molárison végzett 
gyökértömésről („X-bemeneti nyílás”), amely kevés fogszövet-
veszteséggel járt a fog koronális gyökerében.  
(A szerző esete.) 
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ségének a megőrzése. Ugyanakkor biztosítani kell a lehető 
legjobb hozzáférést a csatornához, ami nélkül nem tudjuk 
kivitelezni a kezelést. Következésképpen e három, egysze-
rűen megjegyezhető célkitűzéshez juthatunk:

1. A metszőknél és a kisőrlőfogak-
nál a „konzerváló alaknak” mesi-
alis-distalis irányúnak kell lennie. 
Hagyományosan ezeknél a fogaknál 
a mesialis és distalis pulpaszarv 
miatt háromszög alakú bemene-
ti kavitást alkalmaztunk. Ehhez 
azonban mérlegelnünk kell, hogy 
megéri-e ennyire meggyengíteni a 
koronális fogszövetet azért, hogy 
teljes mértékben ki tudjuk tisztítani 
a laterális pulpaszarvakat?

Főleg akkor, amikor egy #2 MuellerBur vagy Buc-1 (Spar-
tan) ultraszónikus fej is ugyanilyen eredményes lehet. A 

premolárisoknak tenyér alakú pulpakamrájuk van, amely 
bucco-lingualis irányba tájolódik, ez egyben a „kényelmes 
forma” ajánlott iránya. Így ebben az esetben a két szemlé-
letmód ajánlása megegyezik.
A metszőfogakon nehezebb kialakítani a könnyebb hozzá-
férést biztosító „kényelmes” bemeneti kavitást, tekintettel 
a gyökérkezelés utáni ellátás esztétikai elvárásaira. Ezért ki 
kell terjesztenünk a preparáció határát (hiszen így érhető el 
a legegyenesebb bemeneti járat). Egyedüli tiltott zónának 
továbbra is a metszőél tekinthető. A legnagyobb hiba, amit 
egy metszőfog preparációjánál elkövethetünk az, hogy ha 
nem megfelelően preparálunk a dr. Schindler által „lingua-
lis dentin háromszögnek” nevezett területen (ez a cingulum 
alatt található). Ez a fog szerkezeti egységének meggyen-
güléséhez vezethet. Emiatt a kavitás mesio-distalis dimen-
ziója nem haladhatja meg az 1-1,5 mm-t (1. ábra).

2. A premoláris és moláris fogak esetében fontos észben 
tartani, hogy az okkluzális felszín struktúrái (pl. a centrális 
barázda) a pulpához képest nem a középpontban, hanem a 
támasztócsücsök felé eltolva helyezkednek el. Így a prepará-
ció határának a tartócsücskökhöz közelebb, míg a támasztó-
csücsköktől 1-2 mm távolságra kell elhelyezkednie (2. ábra). 

3. A „konzervatív formát” a molárisok esetében úgy tudjuk ki-
alakítani, ha elkerüljük az okkluzális felszín distalis részének 
a preparációját. Az alsó és a felső molárisok distalis csator-
nái a coronalis harmadban annyira mesialisan dőlnek, hogy 
az MB vagy ML csücskökhöz közel végződnek. A felső molá-
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risok disto-buccalis csatornái pedig a palatinális csücsök felé 
irányulnak. A „kényelmes” forma ezeknél a fogaknál úgy le-
hetséges, ha a bemeneti kavitás mesialis falát a fog mesialis 
felszínével párhuzamosan alakítjuk ki (3. ábra).

A megfelelő bemeneti kavitás 
kialakítása
A Schindler-technikát egyrészt dr. Michael Scianamblótól 
(University of the Pacific), majd a posztgraduális képzé-
sem alatt dr. Cliff Ruddle-tól tanultam. Megértettem, hogy 
Schneider milyen nagy hangsúlyt fektetett a megfelelő be-
meneti kavitás preparációjára, a pulpakamra tartalmának 
teljes eltávolítása érdekében. Én is szerettem az ajánlá-
sának megfelelően dolgozni, nagy nyílásokat kialakítani, 
egészen addig, amíg nem találkoztam dr. Carl Reiderrel, aki 
a DélKaliforniai Egyetem elismert fogpótlástanoktatója.

Amikor megkérdeztem tőle, hogyan 
jellemezné a tökéletes endodon-
tust, azt válaszolta: „Az lenne a leg-
jobb, ha a gyökérkezelést »csupán 
a pulpa kiszívásával« meg lehetne 
oldani, a fogszövetet egyáltalán 
nem érintve”. Beszélgetésünk során 
egyre jobban megértettem, hogy 
milyen fontos a fog szerkezeti egy-
sége, hogy hosszú távon megtart-
hassuk azokat. Így kezdtem el olyan 
eszközök és eljárások után kutatni, 
amelyek – ugyanazon sikerráta mel-
lett – keskenyebb bemeneti kavitás 
preparációját igénylik. 

Ez a szemlélet inspirálta a különböző találmányokat, mint 
pl. a sajátomat, a Maximum Flute Diametert (MFD), illetve 
az olyanokat, mint a GT és GTX gépi file-okon megjelenő 
stoppok (DENTSPLY Tulsa Dental Specialities). Ide tartoz-
nak még az LAX (Line Angle Extention) által vezetett gyé-
mánt fúrófejek (Sybron Endo), valamint a rugalmas kon-
denzálóeszközök, mint például a System-BPlugger vagy a 
GT/GTX obturátorok.

„Ici-Pici Bemenet Bizottság”

A 80-as évek kezdeti lendületét követően, az elmúlt 10 év-
ben, egyedül hangoztattam elméleteimet, míg a fogorvo-
sok egy új generációja, a közelmúltban azt kezdte hangoz-
tatni, hogy a fogászati implantológia kiválthatja a fogak 
gyökérkezelését.
Ennek hatására többen foglalkozni kezdtek a hosszabb 
élettartamú gyökértömések kérdésével, a fog struktúrá-
jának megóvása érdekében. Így jutottunk el az általam – 
kicsit humorosan – „Ici-Pici Bemenet Bizottságnak” (IPBB) 
nevezett csoportosuláshoz.
Egy másik szakterületről érkező szakember (dr. David 
Craig általános fogorvos) előadásokat kezdett e témá-
ban tartani. Erre figyelt fel dr. John Khademi kollegám, akit 
nagyon érdekeltek a konzervatívabb preparációban rejlő 
lehetőségek. Ezután sorozatosan csatlakoztak a hasonló 
módon gondolkodó fiatal endodontusok is, így alakult meg 
az IPBB. 

A 4–10. ábrákon látható eseteket már az IPBB tagjai készí-
tették.
Először meglepődve vizsgáltam ezeket: kis, szűk beme-
netek, érintetlenül hagyott pulpakamratetők, vagy ko-
rábbi restaurációkon keresztüli gyökérkezelések? Azu-
tán rövidesen rájöttem, hogy az endodontia nagyon is jó, 
mondhatni rendkívül tehetséges kezekben van! Láttam, 
ahogy az általam kifejlesztett, CT által segített sebésze-
ti eljárás (CT guide dendodontic-surgey – CT-GES) már 
a hagyományos technikáknál is alkalmazható (12. a–d 
ábrák). 

Így kezdődött el az endodontia egy új korszaka!

Forrás: Roots 2015/3
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12. a–d ábrák: Balról jobbra: gyökértörött 18-as fog, eltávolítását követően gipszbe helyezve. A fogra helyezett CT-GEA sablon, az első 
tágító a pozícióban van. A sablon segítségével kialakított két kis bemeneti nyílás. A beavatkozás utáni röntgenfelvétel a kellően kitisztí-
tott és tömött gyökércsatornákkal.  
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