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„ Haladás a reumatológia, 
immunológia és osteológia 

területén 2014-2016 ”  



 A fogászati góc fogalma 

 „A góc általában tünetszegény, krónikus 

gyulladás, ahonnan a különböző baktériumok, 

és azok toxinjai a vér- és nyirokkeringés útján 

jutnak el a szervezet más területeire.”1 
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Történeti áttekintés 

 Már az ókori görög, római és egyiptomi feljegyzések 

     rávilágítottak arra, hogy a száj egészsége szervesen 

     hozzátartozik a szervezet egészének jólétéhez  

• Később Hippokratész (isz. e. 460-377) számolt be életminőség javulásról egy 
arthritises beteg problémás fogának eltávolítása után 

• 1891 Miller megjelenteti „Az emberi száj a fertőzés forrása” c. cikkjét a Dental 
Cosmos hasábjain 

• Elsőként igazolta baktériumok jelenlétét a gyulladt fogbélben, terápiaként pedig 
gyökérkezelést ajánlott 

• 1900 Hunter brit belgyógyász közölte szélsőséges elméletét, miszerint a legtöbb 
általános megbetegedés okozója fogászati góc.  „Orális szepszis”radikális 
fogeltávolítás 

• 1912-ben Frank Billings a modern gócelmélet időszakának kezdete, definiálta a   
„ focal infection ” fogalmát és annak kritériumait: a fogászati góc egy körülírt 
szövetrész, melyben a pathogén kórokozók szaporodhatnak.  

• 1922 Mayo - extrakciós gócterápia 

• 1940 Fish – bacteraemia ( rágás, fogmosás) 

• 1952 Journal of the American Medical Assosiation – radikális extractios gócterápia 
vége 
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A gócbetegség kialakulásának 

mechanizmusa 

Metasztatikus fertőzés 

Metasztatikus károsodás 

Metasztatikus gyulladás 

 



Metasztatikus fertőzés 
 
 Bacteraemia – oralis kórokozók disszeminálódása 

 Átmeneti bacteriaemia nem ritka jelenség: 

Foghúzás: 100% 

Érzéstelenítés: 97 % 

Gyökérkezelés: 20% 

Fogmosás, rágás 



Metasztatikus károsodás 
 
 Bakteriális toxinok ( LPS ) által  

 LPS → fagocitózis 

(makrofágok) → IL-1,           

IL-6,TNF-α → hepatocyták és 

gyulladásos sejtek aktivációja 

→ akut fázis fehérjék (CRP), 

gyulladásos mediátorok 

(prosztaglandinok) és enzimek 

(kollagenáz, elasztáz) 

termelődése → idegen és saját 

sejtek károsodása 

 

IL-1, IL-6 és TNF-alfa komplex hatása a különböző sejtekre, szervekre 



Metasztatikus gyulladás 
 

 Immunológiai mechanizmusok által 

 Toxikus shock szindróma: a pathogén kórokozók antigénjei 

szuperantigénként viselkednek (például Staphylococcus aureus 

által termelt exotoxin), amely extrém mennyiségű T-sejtet 

képes aktiválni rövid idő alatt, és a megjelenő TNF-α áradat 

sokkhoz vezet, magas lázzal és intravaszkuláris koagulációval. 

 Molekuláris mimikri :a kórokozó antigénjei ellen képződő 

antitestek és/vagy T-limfociták saját sejtekkel való 

keresztreakciója 

 



Odontogén gócformák 

Endodontális 

Parodontális  

Egyéb 



Odontogén gócformák - 

Endodontális eredet 1. 
 

 gangraena pulpae 

 

 granuloma 

    apicale 

 

 cysta radicularis 
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Odontogén gócformák - 
Endodontális eredet 2. 

Inkomplett gyökértömés 



Odontogén gócformák - 
Endodontális eredet 3. 



Odontogén gócformák –

parodontális eredet 

 

 gingivitis chronica 

 

 

 parodontitis chronica 



Odontogén gócformák – egyéb 1. 

 áttörésben visszamaradt fogak (impactio dentis, retentio 

dentis, dentitio difficilis) 

 



Odontogén gócformák – egyéb 2. 

radix dentis 

 

 

radix relicta 

 

 

 

 

 

 



Odontogén gócformák – egyéb 3. 
 Ostitis alveolaris, Osteomyelitis ( pl. ORN, BRONJ-

MRONJ) 

 



Odontogén gócformák – egyéb 4. 
Periimplantitis 



Célszervek 
Szív- és érrendszer 

   infectiv endocarditis 

egyetlen bizonyított összefüggés (S. 

sanguis)  AB-profilaxis! 

vegetáció:  

    Streptococcus speciesek, negyedében 

Staphylococcus aureus, kisebb 

valószínűséggel Gramm-negatív 

baktériumok (pl. Aggregatibacter 

Actinomycetemcomitans, Eikenella 

corrodens, Fusobacterium nucleatum, 

Capnocytophaga [17]) illetve gombák.  

 

atherosclerosis 

    kariogén S. mutans izolálása atheromás 

plakkból 

 



Célszervek 

Szívbetegségek és a fogászati góc közötti kapcsolat szemléltetése a  

gyulladásos mediátorokon keresztül 

 

•A koszorúerek endothel- illetve 

simaizomsejtjeiből sikeresen kimutatták a 

parodontopathogén P. gingivalist [31] 

• A parodontitis súlyossága és az érfal vastagsága 

között pozitív korrelációt találtak [40].  

•97 AMI-n átesett beteg  között jelentősen 

magasabb százalákban fordult elő Porphyromonas 

gingivalis és Tennerella forsythia a 

tasakváladékban, mint a kontroll csoportban. 

•Összefüggést találtak a sulcusfolyadék IL-1β 

tartalma és az atherosclerosis stádiuma között is.  

•Loesche és mtsi arra a következtetésre jutottak, 

hogy a hirtelen halálesetek aránya nagyobb 

azoknál, akiknél a rizikótényezők (hypertonia, 

obesitas, diabetes, hypercholesterinaemia, 

dohányzás, idős kor) nincsenek jelen, így a 

betegség kialakulásának háttérben  krónikus 

gyulladásos folyamatokat gyanítanak.  

•Beck és mtsi kapcsolatot találtak a tasakmélység 

és a cardiovasculáris betegségek kialakulásának 

valószínűsége között, 

•Genco és mtsi az alveoláris csontnívó szintjéből 

következtettek a szív-és érrendszeri betegségek 

kockázatára [17]. 

 



Célszervek 

Bőr : pl. vasculitis, ekcéma, urticaria, 

endogén ekcéma, erythema nodosum, 

erythema exudativum multiforme, 

hyperkeratosis palmoplantaris  
 

    alopecia areata 

    endodontális terápia hatására tünetek 

enyhülése 

psoriasis, ekcéma 



Célszervek 

Vese és máj 
  glomerulonephritis 

   immunkomplex-képződés 

lerakódás a vesében 

immunreakció 

 

 
májtályog 



Célszervek 

Szem 
  iridocyclitis 

   127 vizsgált páciensből 49-nél 

fogászati ok, terápia után azonnali 

javulás 

 

endophthalmitis 

   dentális tályog kezelése  AB-

terápiával kombinálva rohamos 

javulást eredményezett 

 



Célszervek 
Légzőrendszer-Mycobacterium – periapicalis 

granuloma 
 

      COPD 

 Scannapieco : a respiratorikus kórokozók képesek a dentális plakkot 
kolonizálni, nyállal keveredve a tüdőt újra megfertőzni.  A 
parodontális tapadásveszteség szignifikánsan nagyobb COPD-s 
betegek esetében mint a kontroll csoportban. 

 Hayes és mtsi : az alveoláris csontpusztulásban szenvedő betegek az 
ezzel járó következetes gyulladás eredményeként 25%-ban 
szenvednek COPD-ben. 

 Wang és mtsi: A COPD-s betegek szignifikánsabb rosszabb 
parodontális státusszal, magasabb plakk-indexszel, kevesebb maradó 
foggal és átlagosan nagyobb szondázási mélységgel rendelkeztek, 
mint a kontroll csoport  

 DeRiso és mtsi: A rendszeresen, naponta végzett  klórhexidines 
öblögetés jelentősen leredukálta a respiratorikus megbetegedések 
gyakoriságát, az antibakteriális terápia gyakoriságát és a halálozási 
rátát 

aspirációs pneumonia,  
tüdőtályog 

Terpenning és mtsi : fogatlan pácienseknél kisebb valószínűséggel 
alakul ki aspirációs pneumónia, mint megtartott fogazattal vagy 
fogpótlással rendelkező betegeknél.  

 Scannapieco és mtsi: a szájhigiéne javítása a magas kockázatú 
populációban csökkenti a pneumónia kialakulásának gyakoriságát 
[2,40]. 

 



Célszervek 
Idegrendszer 
  agytályog 

    teljes fogászati góctalanítás sebészi 

terápiával kombinálva teljes 

gyógyulást eredményezett1 

meningitis 

dentalis eredetű facial paresis 



Mozgásszervek 
Ízületi protézisek 

    meticillin érzékeny és a koaguláz negatív 

    Staphylococcus aureus, igen ritkán Gram-pozitív Rothia dentocariosa  

Rheumatoid arthritis 

• 81 RA–53 ERA és 28 CRA, 43 kontroll 

• Kp.súlyosságú parodontitis 67,3 % ERA,  

64,3% CRA és 39, 5% kontroll.  

• Porphyromonas gingivalis prevalenciája  

ERA > CRA és kontroll 

• Nem találtak összefüggést a reuma ellenes 

kezelés és a parodontális státusz paramé- 

terei között  
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Célszervek 

Emésztőrendszer 
  gyomor- és nyombélfekély 

   Helicobacter pylori kimutatása 

dentális plakkból 

 

 

 

Crohn-betegség 



Célszervek 

Koraszülés 
    a 28. gesztációs hét előtti 

parodontális terápia hatására a 

koraszülés, illetve az alacsony 

születési súly aránya szignifikánsan 

alacsonyabb a kontroll csoporthoz 

képest 

 

 

. 

 



Góckutatás 

Anamnézis 

Fizikális vizsgálat 

Radiológiai vizsgálat 

Kiegészítő vizsgálatok 

 

 Időigényes, érintett fogankénti 

diagnózis szükséges, komplex egyénre 

szabott kezelési javaslattal! 



Góctalanítás 

Változó radikalitással végzendő, melyet 
befolyásol: 

A meglévő gócbetegség(góctalanítás ideje, 
sürgősség szükségessége)pl.alopecia       infektív 
endocarditis 

A beteg általános állapota 

A beteg fogazati státusza 

A góckutatás indikációja ( gócbetegség, tervezett 
transzplantációk, onkológiai kezelések, 
immunszupresszív terápiák, stb. )  
 



Góctalanítás 
Lépései megfelelő előkészítés után : 

depurálás 

fogeltávolítások (kockázat-haszon!) – extrahálandó 

fogak kérdése  

konzerváló ellátások ( endodontia mérlegelendő! ) 

Ideiglenes pótlás készítése sz.e. 

dentalis implantáció 

 



Betegek és módszerek 

2166 vizsgált beteg (2011.08.01-2014.12.31.) 

Góc pozitív betegek aránya 

Fogászati gócok előfordulási gyakorisága 

Góckutatásra beutaló intézmény 

Feltételezett gócbetegség 

Egyéb: fertőző betegség, haematológiai kórkép, 

biszfoszfonát kezelés, maxillofacialis irradiatio 



    Eredmények 
 A góc pozitív és negatív betegek megoszlása 

Góc pozitív

Góc negatív

11,96% 

88,04% 



Eredmények 
      A leggyakoribb fogászati góctípusok 
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Eredmények 
A góckutatásra beutalt betegek megoszlása a 

beküldő intézetek szerint 
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Következtetések 

 Nő a különféle transzplantációk, onkológiai megbetegedések, malignus 

haematológiai kórképek, krónikus betegségek száma. Nem ritka az egyes 

kórképek együttes jelentkezése ( komorbiditások!!! ) 

 Nehézséget jelent a biszfoszfonátok , egyéb antiresorptív terápiák, valamint 

kombinált antitumorális kezelés alatt álló betegek hatékony, 

szövődménymentes ellátása 

 Sokszor figyelembe kell vennünk a (cahectizálódó) betegek megfelelő 

táplálásának biztosítását is. Meg kell találni az egyensúlyt a fogászati 

gócmentesség, az optimális táplálás és a megfelelő életminőség biztosítása 

céljából, mely sokszor több szakterület együttes, hatékony és nem ritkán 

heroikus együttműködését kívánja meg.  

 Speciális ellátási igények 

 

 



Szívműtétek 

 
• Stabil általános állapot 

• Sürgősségi jelleg 

• CABG? v. billentyű ? 

• Anticoaguláns terápiákpostoperatív vérzésalveolitis 

• Kockázat-haszon / Nil nocere / egyéni felelősségvállalás 

 

• Szívtranszplantáció: csökkent terhelhetőségvizitek számának  

lehetőség szerinti csökkentése, várakozási idő redukálása 

Fokozott epinephrine érzékenység miatt lehetőség szerint  

vasoconstrictor mentes érzéstelenítő 
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Anticoagulált betegek fogászati ellátása 

• Nem ajánlott felfüggeszteni a  

„single” és „duál” TAG kezeléseket 

• Nem ajánlott felfüggeszteni a 

VKA kezelést, ha az INR ≤ 3,5 

• Nem ajánlott felfüggeszteni a  

NOAC kezeléseket 

• Többszörösen anticoagulált beteget 

KONZULTÁLNI kell!! 



Endocarditis profilaxis 
 Az infectiv endocarditis (IE) alacsony incidenciájú, de magas 

mortalitású kórkép 

 „ Az IE prevenció jelenlegi iránya a korlátozás és tágítás 

paradoxnak tűnő kombinációja ” 

 Szűkül a prevenciót igénylő beavatkozások típusa                     

( fogászati) és az AB profilaxisban részesülök csoportja (magas 

rizikójúra), ugyanakkor tágul a prevenció szemlélete beteg 

edukációval, higiénés szabályok betartásával,stb. 

 Az irányelvek optimalizálása olyan regiszterektől várható, 

melyekből kiderül, hogy a jelen ajánlások hogyan 

befolyásolják az IE epidemiológiját. 

 AHA-NICE-ESC 

 Fogászati beavatkozás előtt a magas IE kockázatot jelentő 

betegcsoportoknak 

 Nem kell: varratszedés, érzéstelenítés –nem gyulladt területen 



Transzplantált betegek 

fogászati ellátásának főbb 

pontjai 

 Általános fogászati állapotfelmérés, góckutatás, góctalanítás  

 Szervspecifikus ellátási sajátosságok 

 Fogászati gondozás, rendszeres kontroll, ellátás a 

transzplantációt követően; szájüregi tünetek 



Fogeltávolítás tx 

előtt 
A fogeltávolítás mindenképpen 

indokolt: 
 
 Kiterjedt, nem restaurálható  

szuvas léziók, radixok 
 Radix relicta felritkulással  
 Aktív, tüneteket okozó vagy 

tünetmentes periapikális elváltozás  
 Közepes és súlyos fokú 

parodontális betegség ( 5 mm-nél 
nagyobb szondázási mélység, II-
III. fokú furcatio – érintettség 
illetve fogmobilitás ) 

 Részlegesen impaktált vagy előtört 
fog  

 Inkomplett gyökértömés 
periapikális elváltozással- 
Revizió!!! 
 
 

 



Fogászati kezelések főbb általános 

szempontjai a transzplantáció előtt 

 Gingiva hyperplasia kontrollja ( cyclosporin, tacrolimus, 

rifampicin, mycophenolate mofetil indukálta ) 

 Tartós steroid kezelés kapcsán emelt dózisú corticosteroidok 

alkalmazására lehet szükség az adrenalis krízis prevenciója 

céljából. Javasolt továbbá a kezelések reggeli időzítése, a váratlan 

és hirtelen mozdulatok kerülése, gyors-hatékony munkavégzés. 

 Bizonyos gyógyszerek alkalmazása óvatosságot igényel: pl. 

    Antibiotikumok ( erythromycin-clarithromycin),antimikotikumok 

( ketoconazole, fluconazole, itraconazole) NSAIDs növelik a 

cyclosporin serum szintjét megnövekedett immunszupressziót 

okozvasebgyógyulási zavar 

Általános anamnézis pontos felvétele, kooperáció  

 

 

 



Vese tx 

 
CVE dialízis nélkül 

CVE dialízissel 

TX  

•Szerológia fél évente 

 ( HBV DNS, HCV RNS negativitás ); HIV, TBC 

•AB profilaxis ( dialízis + tx ); CVE nem! , akut gyulladásban  

az 1.postop. napon is! 

•AB adagolás kreatinin-clearance alapján előírat segítségével 

•Acetaminophen, codein fájdalomcsillapítóként és local  

anestheticumok biztonsággal adhatóak 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGi5LV-83PAhVDhywKHYxHD_0QjRwIBw&url=http://promenad.hu/cikk/vese-vilagnap-szegeden-111309&bvm=bv.135258522,d.bGg&psig=AFQjCNE_vBYMXaOfcKh0kXgyAvYp7FKqpA&ust=1476110781042326


Vese 

Nincs LMWH 

Napi 3-4 x 
 

Van LMWH              

beavatkozás dialízis mentes napon 

Másnaponta 

AB a dialízist követően gyógyszer  

előirat alapján 



Máj tx 

 
• hepatitis panel 

• fokozott vérzési hajlam (alvadási faktor  

defektusok) 

• thrombocytopenia-hypersplenia 

• ritkábban a fvs is csökkenhet 

• osteoporosis 

• encephalopathia - csökkenő kognitív funkciók 

• gyengeség 

• nehézlégzés (ascites) 

•Tx utáni elektív fogászati beavatkozás leghamarabb 3 hónappal  

•Local anestheticumok 7mg/kg –ig adrenalinnal  

•Ibuprofen-aspirin kerülendő( intrahepaticus metabolizmus) 

•Morphine-codein preferálandó (extrahepaticus metabolizmus) 
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Tüdő tx 
• indikált végstádiumú krónikus obstruktív  

tüdőbetegség, idiopathiás pulmonális fibrosis,  

cisztás fibrosis, primer pulmonális hypertonia, Eisenmenger szindróma 
esetén.  

• a műtétet a korai múltig csak Bécsben ( Klinische Abteilung für 
Thoraxchirurgie ) végezték, jelenleg már MO-on is történik 

• recidív légúti infekciók ( Pseudomonas aeruginosa) ; atípusos 
kórokozók 

• az általános érzéstelenítés is kontraindikált 

• fokozott O2 igény – mobiloxigén - limitált felhasználhatóság, 
orrkanül; gyúlékony anyagok kerülése- tűz-és robbanásveszélyes 

• essentialis tremor 

• Kombinált szív-tüdő tx –fokozott posttx malignitás 
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Pancreas tx 

 Glükóz háztartás zavara  sebgyógyulási zavar, 
kezelések megfelelő időzítése 
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Onkohaematológiai betegek 

kezelése, tx 

       Dg          kezelés        CR/PR Őssejt    APSCT  TX         +14.nap  

                                                       gyűjtés  -1/-7.nap  0.nap 

•Cytopenia alatti acut exacerbatiok kivédése 

•OM kialakulásának és súlyosságának redukálása 

•Remisszióban góctalanítás sürgősségi jelleggel 



Poszttranszplantációs fogászati 

ellátás, gondozás 

 Az első 3 hónapban csak akut ellátás, AB védelemben, klinikai 

háttérrel, szoros konzultáció alapján, minimál invazíven 

 Ismételt betegedukáció ( xerostomia kezelése, rizikó tényezők 

eliminálása- pl.dohányzás, megfelelő táplálkozás, infekció 

kontroll) 

 Elektív ellátás a tx után leghamarabb 3 hónap múlva, optimálisan 

6 hónap múlva 

 Invazív beavatkozásoknál AB védelem – labor még szükséges, 

stabil szervműködés esetén is ( graft anastomosis epitelizációja 

még nem teljes) 

 Graft rejectio: akut 1 ált.1 hónapon belül, chr. 5 éven belül. Csak 

akut ellátás, AB védelemben ( konzultáció)  

 



Poszttranszplantációs fogászati 

ellátás, gondozás 
 Éves kontroll szükséges 
 Tartós immunszupresszív terápia következményei: 

1. gingiva hyperplasia 

2. infekciókkal szembeni fogékonyság nő (candidosis – Candida 
albicans, C.krusei, C. tropicalis, C. glabrata); CMV, HSV, 
Varicella-Zoster, EBV – hairy leukoplakia 

3. szájüregi daganatok (laphám cc., Kaposi sarcoma,lymphoma) 

4. cGVHD (mucosa-ulceratio, lichenoid reakció,stb., 

       musculosceletalis szövetek-csökkent szájnyitás, korlátozott 
nyelvmogások TMI és perioralis szövetek sclerosisa miatt, 
xerostomia)  

Fokozott vérzési hajlam 

Graft rejectio 

Gondozás szerepe ( ismerni a beteget) 
 



Mozgásszervek –  

indikáció alapján 

 Orthopédiai indikáció: térd-,csípőprotézisek- 

    AB prof. 

 Reumatológiai indikáció:  

1. Myositis, arthritis, stb 

2. Definitív autoimmun kórképekben (pl. RA, SPA, Sudeck 

sy., stb.) 

o Biológiai ill. egyéb immunszupresszív terápia előtt 

 Osteoporosis ( BF!! )- fiatal kor és ffi nem  

se kerülje el a figyelmünket (pl. Morbus Crohn) 
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Esetbemutatás 1. 



Esetbemutatás 2. 
85 éves idős nőbeteg 

Hysterectomia, osteoporosis, jobb o-i térdprotézis,  

jobb-,és bal o-i combnyaktörés 

10 év Calcisedron   



Esetbemutatás 2. 



MRONJ- medication-related 

osteonecrosis of the jaw 

 Intravénás és oralis biszfoszfonátok 

 RANK ligand inhibitorok (denosumab): OC 
funkciót gátol - osteoporosisban Prolia – 6 havonta 
subcutan;onkológiai indikáció alapján Xgeva havonta 

    A csonthoz nem kötődnek, a remodellingre gyakorolt 
hatásuk a felfüggesztést követően 6 hónap múlva 
csökken. 

o Angiogenesis inhibitorok: (VEGF-inhibitor; tirozin 
kináz gátlók) Avastin (tüdő tu.!) / Sutent ( GI tu, vese 
daganat, pancreas neuroendokrin tu. ) 

 

 



MAÁSZT konszenzusos állásfoglalás 

 BRONJ előfordulási gyakoriság 0,1-0,2 %; iv.forma,malignus indikáció 

 Főbb rizikótényezők: invazív fogászati beavatkozás, DM, immunszupresszív 

th., D-vit.hiány, ösztrogén hiány, új típusú antiangiogén szerek 

 Cél: megelőzés,korai felismerés,kezelés 

 BF készítmények terápiás haszna messze felülmúlja az esetleges 

mellékhatások okozta hátrányokat.Elsődleges indikációi nem 

kérdőjelezhetőek meg. 

 Malignus indikáció esetén kötelező a megelőző fogászati ellenőrzés, 

szanáció. 

 Nem onkológiai indikáció esetén is hangsúlyos a fogászati vizsgálat, kezelés, 

mely megegyezik a sugárterápia előtti szokásos preventív beavatkozásokkal. 

Kontroll 3 havonta. 

 Invazív beavatkozás előtt a beteg a gyógyszer szedését ne hagyja abba, 

antireszorptív hatása évek múlva is fennáll 

 Perioperatív AB védelem : amoxicillin+klavulánsav 2x1gr/die v. clindamycin 

4x300mg/die 

 

 
 

 



MAÁSZT konszenzusos állásfoglalás 

 Minimál invazív kezelés, fogmegtartás, onkológiai indikáció esetén invazív 
beavatkozás kerülendő  

 MM és osteoporosis –” kontrollált biszfoszfonát adagolás”, túldozírozás 
kerülése 

 Pamidronát, zolandronát alternáló vagy szimultán hatása fokozza a BRONJ 
rizikóját – monoterápia javasolt 

 B-CTX önmagában nem prediktora az ONJ-nek ( nem adható meg olyan 
érték, mely mellett az invazív beavatkozás biztonsággal elvégezhető) 

 Kialakult BRONJ esetén kezelés szájsebész végezze ; diff.dg. 

 Gyógyulásról nem, csak tartós remisszióról beszélhetünk 

 Kialakult ONJ esetén osteoporosis esetén más alternatív th. javasolt             
( teriparatid, stroncium ranelát) 

 Malignus indikáció alapján adott BF mellett kialakult BRONJ esetén 
onkoteam felülvizsgálat 

 Kezdeti stádiumban hatékonyan kezelhető - hatékony betegirányítás 
szerepe 

 Gyógyszeradagolás után kontraindikált az implantáció 

 
 



Onkológiai betegek fogászati 

ellátása 

 Kezelés előtti góckutatás, góctalanítás ( sürgősséggel, 
redikálisan) 

 Cél: kezelések alatti akut exacerbációk kivédése, melyek a 
kezelések megszakítását eredményezheti 

 Jav: AB védelem 

        labor 

        kezelőorvossal történő konzultáció 

        radikalitás az adott szituáció függvénye 

        egyénre szabott kezelési terv 

        optimális táplálás feltételeinek megteremtése  

               



Konklúzió 

Általános-és fogorvosi ismeretek 

szükségessége 

Konzultáció 

Quidline-ok, ajánlások követése 



Köszönöm a megtisztelö figyelmet! 
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