Szisztémás betegségben
szenvedő gyermekek
fogászati ellátása

Általános anamnézis
• Kardiovaszkuláris betegségek
• Vérképzőszervi elváltozások
• Légzőszervi problémák
• Konvulzív betegségek, Epilepszia
• Hepatitis/sárgaság
• Endokrin betegségek
• Vesebetegség
• Táplálkozási zavarok/hiánybetegségek
• Gastrointestinalis betegségek
• Korábbi kórházi bennfekvések/zárójelentések!!!
• Allergiák
• Gyógyszerszedés

Kardiovaszkuláris rendellenességek
• Kongenitális szívbetegségek
Kamrai septumdefektus
Pitvari septumdefektus
Nyitott ductus arteriosus
Pulmonáris stenosis
Fallot tetralógia
• Szerzett szívbetegségek
myocarditis
cytostaticus kezelés kardiotoxikus hatása
reumás láz
Kawasaki betegség (pl. COVID-19 szövődmény)

Szívbetegségek – klinikai kép
• akár már újszülött korban súlyos tünetekkel járhatnak, de
többségük sokáig tünetmentes marad, csak az orvosi
szűrővizsgálatok során merül fel a szívbetegség gyanúja
• vannak olyan gyermekbetegségek, melyek alapvetően más
szerveket érintenek, de hatással vannak a szívre is
• bizonyos betegségek kezelése során alkalmazott gyógyszerek
károsíthatják a szívet (kemoterápia)
Gyanút keltő jelek, tünetek:
„dobverő” ujjak
nyálkahártyák, körömágyak cianózisa
rövid, ziháló lélegzetvétel, szédülés, ájulásos panaszok
nagyobb gyermeknél mellkasi fájdalom
fáradékonyság, fokozott izzadékonyság

Problémák a szívbetegek kezelése során
• Infektív endocarditis rizikója fokozott  AB profilaxis
• Antiszeptikus szájöblítés pre-operative (0.2% CHX)
• Hosszú távú AB kezelés  rezisztens baktériumok
• Vérzési hajlam
• A tejfogazatban gyakoribb a caries és a zománc hipoplázia
• A bakterémia veszélye miatt a pulpotómia kontraindikált
• A kezelés koordinálása, konzultáció a belgyógyásszal
• A tonogén tartalmú helyi érzéstelenítők nem kontraindikáltak

Kardiovaszkuláris betegek fogászati kezelése
• kiemelt fontosságú a prevenció!
diétás tanácsadás
fluorid terápia
barázdazárás
szájhigiénés instrukciók

• rendszeres fogászati ellenőrzés
• a szükséges összes fogászati beavatkozás (teljes fogazat)
történjen meg a szívsebészeti beavatkozás előtt
• invazív (vérzéssel járó) fogászati beavatkozásoknál
antibiotikum profilaxis szükséges az infektív endokarditisz
megelőzése céljából

Antibiotikum profilaxis szükséges
• A gyulladás oka a szívbelhártya exudatív és proliferatív elváltozása vegetációkkal a
felszínén, melynek okozói az oda felrakódó baktériumok. Főként Staphylococcus
fertőzés, majd második helyen a Streptococcus baktérium okozta fertőzés a leggyakoribb
oka.
• A veszélyeztetett egyének a kockázati tényezők súlyossága szerint három csoportba
oszthatók

• 2008 óta csak a magas kockázattal rendelkező páciensek invazív kezelése történik
antibiotikum profilaxisban
kongenitális szívdefektusok
o Cianózissal járó congenitalis szívbetegségek sebészi kezelés nélkül (reziduális defektusokkal, palliatív
shuntökkel)
o Congenitalis szívbetegségek teljes sebészi korrekcióval, mesterséges anyagok beültetésével, a műtétet
követő 6 hónapon belül
o Helyreállított congenitalis szívbetegségek reziduális defektusokkal

reumás láz
korábbi infektív endokarditisz
korábbi szívműtétek
o Műbillentyű vagy mesterséges anyag használata billentyűplasztika esetén, szívtranszplantáció után

Abnormális billentyűfunkció esetén, szívtranszplantáció után

Antibiotikum profilaxis
• Felnőtt: amoxycillin (Augmentin, Aktil) 2g per os 1h
preoperative
• Gyermek: 50 mg/tskg amoxycillin per os 1h preoperative
Penicillin allergia esetén:
• Felnőtt:
Clindamycin (Dalacin C) 6oo mg per os 1h preoperative
Cephalexin / Cefadroxil 2g per os 1h preoperative
Azithromycin / Clarithromycin 500 mg per os 1h preoperative

• Gyermek:
Clindamycin (Dalacin C) 20 mg/tskg per os 1h preoperative
Cephalexin /Cefadroxil 50mg/tskg per os 1h preoperative
Azithromycin /Clarithromycin 15mg/tskg per os 1h preoperative

Vérképzőszervi elváltozások I.
Vérzékenységgel járó kórképek
• Koagulációs defektusok
• Thrombocytopeniás purpurák
• Nem-thrombocytopéniás (vaszkuláris) purpurák

Koagulációs defektusok
• Öröklött
hemofília - A (VIII faktor deficiencia )
hemofília - B ( IX faktor deficiencia )

• Szerzett
májbetegségek
K-vitamin hiány
antikoaguláns kezelés (heparin, warfarin )
DIC

Koagulációs rendellenességek
– fogászati vonatkozások
• Konzultáció a belgyógyásszal (haematológus)
• Helyi eszközök a vérzés kontrolálására
• Óvatos beavatkozások
• Faktor pótlás nélkül vezetéses érzéstelenítés tilos
(haematoma képződés rizikója)
• Faktor pótlás nélkül esetleg intraligamentáris
érzéstelenítés végezhető, nagy óvatossággal

Vérzékeny betegek fogászati kezelése
• A prevenció kiemelt fontosságú!!!
• Vezetéses érzéstelenítés kontraindikált
• Endodoncia  extrakció
• Lágyrészek védelmére kofferdam felhelyezés javasolt
• Optimális INR 2-2,5
• Vérzéssel járó beavatkozások előtt (depurálás, matrica felhelyezés,
varratszedés is!) haematológiai konzultáció, friss labor,
Tranexamic-sav: Exacyl tabl. 4x2, Exacyl szájvíz, faktor pótlás majd
non-invazív sebellátás
• Hemofíliásoknak tilos a non-steroid gyulladásgátló, az aszpirin!!!

Thrombocytopeniás purpurák
• Primer
idiopathiás thrombocytopeniás
purpura (ITP)
pancytopenia, Fanconi-anémia

• Szekunder
Szisztémás betegség – leukémia
Gyógyszerek indukálta
Fizikai hatás - sugárhatás

Thrombocyta betegségek
– fogászati vonatkozások
• A vérlemezke szám ill. funkció csökkenése  a véralvadék
kialakulásának kezdeti sikertelensége
• A vérzés közvetlenül a trauma után jelentkezik ( 4 órával
post-op hemofíliásoknál)
• Szájüregi petechiák, purpurák
• Spontán ínyvérzés, prolongált vérzési epizódok minor
traumát követően (fogmosás)

Fogászati kezelés
• Foghúzás, ha a thrombocyta szám 50x109 / L
• Endodonciai beavatkozások foghúzás helyett
• Atraumatikus műtét technika, lokális vérzéscsillapítás
• Vezetéses érzéstelenítés kontraindikált (hematóma képződés
 légúti obstrukció )
• Antifibrinolitikumok:
• Tranexamin-sav: 25 mg/kg indító dózis majd 15-20 mg/kg 3szor naponta 5-7 napon át VAGY
• -aminokapron-sav: 100 mg/kg indító dózis majd 30mg/kg
4-szer naponta 7 napon át

Nem-thrombocytopéniás purpurák
• Érfal rendellenességek
skorbut
infekciók
allergia
Schönlein-Henoch purpura

• Vérlemezke funkció rendellenességek
örökletes (von Willebrand betegség)
gyógyszerhatás (aszpirin, NSAID, alkohol, penicillin)
allergia
autoimmun betegségek
uraemia

Antikoaguláció
Terápiás szerek:
• Warfarin (coumarin)
•
•
•
•
•
•

K-vitamin antagonista (II, VII, IX és X faktorokat gátolja)
3-4 nap szükséges a teljes antikoaguláció kialakulásához
A prothrombin szinttel mérhető
International normalization ratio (INR) 2.0-2.5 – normál tartomány
(3,5 alatt szájsebészeti körülmények között ellátás lehet)
Nagyobb szájsebészeti beavatkozások valamint magas INR érték
esetén a gyógyszerezés beállítása minden esetben az
alapbetegségnek megfelelően a páciens kezelőorvosának a feladata,
melyet a fogorvos írásban kér a kezelőorvostól.

• Heparin
• Rövidebb hatású, azonnali antikoaguláció, iv. adható
• IX, X és XII faktorokat gátolja

Antikoaguláltak fogászati kezelése
• Prevenció!!!
• Konzultáció a belgyógyásszal (haematológus)
• Helyi vérzéscsillapítás (kollagén szivacs, fibrin szivacs Spongostan, Gelaspon - szövetragasztás)
• Sebészeti (kórházi) háttér
• Sz. e. a Warfarin felfüggesztése, heparin infúzió addig
amíg az INR épp a normális szint alá csökken
• 48 órával a beavatkozás után a Warfarin visszaállítható, a
megfelelő protrombin és APTT beállítható

Vérképzőszervi elváltozások II.
Vörösvértest képződés rendellenességei
• Anaemiák
Vashiányos anaemia (hipokróm mikrociter anaemia)
Vitamin B12 v. folsav hiány (anaemia perniciosa, hiperkróm makrociter,
megaloblastos anaemia)
Glükóz 6-foszfát dehidrogenáz deficiencia – favizmus (X recesszív)
Sarlósejtes anaemia
Thalassaemia (alfa, béta)

• Policythaemia vera
 Ritka mieloproliferatív neoplazma, a csontvelő túl sok vörösvértestet termel. Ez a
fehérvérsejtek és a vérlemezkék túltermelését is eredményezheti. Fejfájás, koncentráció
hiánya, fáradtság jellemző.
 Klasszikus tünete az erythromegalia. Viszketés, kéz, láb égő fájdalma, általában a bőr
vöröses vagy kékes színével jár. A megnövekedett vérlemezkeszám/vérlemezke
aggregáció eredményeként trombózis hajlam alakul ki; gyorsan reagál az aszpirinre
 myelofibrosisba/akut leukaemiába történő transzformáció előfordulhat

Anaemiák I.
• Vashiányos anaemia (hipokróm mikrociter anaemia)
 sápadtság, a fáradékonyság, hajhullás, heves szívdobogás, gombóc érzés a torokban, száraz bőr,
száraz, töredező körmök és haj

• Vitamin B12 v. folsav hiány (anaemia perniciosa, hiperkróm makrociter, megaloblastos anaemia)
 A csontvelőben a normál méretűnél nagyobb vörösvérsejtek, melyeknek a hemoglobintartalma
magas, ezeknek a hibás képződményeknek egy része már a csontvelőben elpusztul, így kevesebb az
oxigénszállításhoz szükséges hemoglobin szint. A vérképzés zavara miatt a fehérvérsejtek és a
vérlemezkék képződése is kóros.
 sápadtság, fakó bőr (akár a szemfehérje sárgás elszíneződése), fáradékonyság, gyengeség,
fertőzésekkel szembeni fokozott érzékenység, tachycardia, enyhe vérzékenység, vörös és fájdalmas
gyulladt nyelv (glossitis/tükörnyelv), gyomorgyulladás, székrekedés vagy hasmenés,
járásbizonytalanság, bizsergés a végtagokban, mentális zavarok, hiperpigmentáció

• Glükóz 6-foszfát dehidrogenáz deficiencia – favizmus (X recesszív)
 Az enzimhiány a vörösvértestek képződésében okozhat problémát, így közvetve vérszegénységet
eredményezhet
 Az enzim hiánya a szénhidrát-energia átalakulás során, a redukált glutation képződésének
csökkenéséhez vezet, mely védené a vörösvértesteket az oxidatív stressz okozta károsodástól
 A tünetek a hemolítikus anaemia tüneteihez hasonlóak ha a beteget trigger (fertőzés, gyógyszer, étel
– pl. favabab=lóbab) éri

Anaemiák II.
• Sarlósejtes anaemia
 Örökletes betegség, melynek háttere a hemoglobin β-lánc génjében bekövetkezett pontmutáció. A
hemoglobin β-láncában a glutaminsav valinra cserélődik (HbS).
 Főleg erős fizikai megterheléskor (vagy alacsonyabb oxigén szint esetén), a hemoglobin molekulák
szabályos rend szerint aggregálódnak, és hosszú kristályszerű HbS rudakat alakítanak ki a
vörösvértestekben. A Hb-S nagyon gyengén képes oxigénkötésre, a vér oxigénszállító képessége
csökken. A vörösvértestek szerkezete összeomlik, sarlóra emlékeztető alakot vesznek fel.

• Thalassaemia
 Örökletes (AR), a hemoglobint felépítő négy aminosavlánc egyikének az elégtelen termelődése
okozza
 ALFA ÉS BÉTA típusa van, attól függően, hogy a kérdéses aminosav alfa vagy béta láncát érinti
 THALASSEMIA MINOR ÉS THALASSEMIA MAJOR. A betegség aszerint is csoportosítható, hogy egy
vagy két allél eltérése okozza-e:
 Thalassemia major már gyerekkorban a vérszegénység súlyos tüneteit váltja ki, emellett sárgaságot,
bőrfekélyeket, epekövet és lépmegnagyobbodást okozhat. A fej és arc csontjai megvastagodhatnak
és megnőhetnek, a kar és a láb hosszú csontjai elvékonyodhatnak, könnyen eltörhetnek. A
thalassemia minor béta típusa nagyon gyakran tünetmentes, általában csak enyhe hemolízist okoz
(lép szerep). A sárgaság is lehet tünet. A gyerekek lassabban nőnek, kicsit később érik el a
pubertáskort. Fokozott lehet a vas felszívódása, ha pedig további vérre van szükség, akkor ez további
vasbevitelt is jelent. Utóbbi felnőtt korban fokozhatja a szívizom-elégtelenség rizikóját.

Anaemia – fogászati vonatkozások
• Redukált vvt térfogat vagy haemoglobin koncentráció, az
oxigén szállító kapacitás csökkent
• Nem önálló betegség, hanem tünet!
• Sápadtság (körömágy, conjunctiva, nyálkahártyák),
fáradékonyság, gyengeség, „hamar kifogy a szusz”
• Száraz bőr, haj és köröm problémák, glossitis („tükör-nyelv”),
cheilitis angularis, stomatitis, nyh. fekélyek, fájdalom
• Differenciál diagnosztikai szempontból fontos

Vérképzőszervi elváltozások III.
Fehérvérsejt képzés zavarai
Leukocitózis

Leukémiák

Fertőzés
(Mononucleosis
infectiosa)
Neoplasia

Akut lymphoid (ALL)
Akut myeloid (AML)
Krónikus

Leukopénia/neutropénia

Limfomák

Kongenitális
Gyógyszer-indukálta

Hodgkin
Non-Hodgkin
Burkitt

Leukémia – klinikai kép
Általános tünetek:

Orális tünetek:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

80-85% ALL, 15-20% AML
rossz közérzet, fogyás
vérzési hajlam, anaemia
thrombocytopenia, purpurák
fertőzések és lázas epizódok
hepato-splenomegália
lymphadenopátia
csont- és izületi fájdalom

•
•
•

a szájnyálkahártya sápadtsága
nyálkahártya petechiák, ecchymosis
fájdalom nélküli íny hiperpláziával (vérzés
is lehet)
spontán/minor traumára vérzések
fekélyes nekrotikus elváltozások
szájüregi fertőzések

A kemoterápia mellékhatásai
• Mucositis
• Orális ulcerációk
• Infekciók (a leukopénia miatt, gombás – Candida főként)
• Vérzések (a thrombocytopénia miatt)

Leukémiás betegek fogászati ellátása
• Aktív fogászati kezelés csak remisszióban!
(addig fájdalomcsillapítás, antibiotikum )
• Kezeléshez friss információ a hematológiai státuszról
• Konzultáció a kezelőorvossal
• Antibiotikum profilaxis
• Fungális-virális prevenció (CHX, Nystatin/Diflucan, Acyclovir )
• Vezetéses érzéstelenítés kontraindikált
• Prevenció!!!

Orális profilaxis kemoterápia alatt
• Fokozott szájhigiéne
• Fluoridok
• Klórhexidin
• Gomba ellenes szerek
• Táplálkozás szerepe

Légzőszervi betegségek
• Asztma – krónikus obstruktív tüdőbetegség (légszomj, köhögés, zihálás)
• Fogászati kezelés  emocionális stressz  roham
• Plusz szteroid adása szükséges lehet
• Inhalációs kortikoszteroid porok (nyáltermelés csökkentés, laktóz
tartalom)  fokozott kariesz rizikó

• Cisztikus fibrózis – AR öröklődö, az exocrin mirigyek multi-szisztémás
betegsége
• Gyakori étkezés, magas kalória bevitel  fokozott kariesz rizikó
• Prevenció!
• Általános anesztézia kontraindikált (pulmonáris érintettség)
• Májcirrózis  alvadási defektus, vérzékenység
• Hosszú-távú antibiotikum kezelés a visszatérő légúti fertőzések miatt,
ill. profilaxis is (gyakran tetracyclin → fogak intrinsic elszíneződése)

Konvulzív betegségek
•Lázgörcsök – a gyermekek 5%-a
•Epilepszia – a populáció 0.5-1%-a
Fogászati kezelés:
• Hosszú-távú antikonvulzív drogok szedése mellékhatásokkal
(Phenytoin/hydantoin gingiva hiperplázia, cukor-tartalmú
gyógyszerek  rampant caries). Prevenció!
• Rohamok  frontfog traumák. A kiesett fogak replantációja
kontraindikált. Fix pótlások előnyben!

Endokrin betegségek
• Diabetes
• Hipofízis betegségek (hipopituitarizmus, hiperpituitarizmus)
• Pajzsmirigy betegségek (hypothyroidizmus,
hiperthyroidizmus)
• Mellékvese-kéreg elégtelen működése

Diabetes mellitus
• Rosszul kontrollált esetekben fokozott hajlam a
parodontális betegségekre
• Xerostomia és rekurrens intraorális abscessusok
• Zománc hipokalcifikáció és hipoplázia + redukált
nyáltermelés fokozott kariesz frekvenciát prediszponál
• Megváltozott orális flóra, megszaporodott Candida
albicans, haemolizáló Streptococcus és Staphylococcus
szám

Cukorbetegek fogászati gondozása
• Csökkent nyáltermelés  caries rizikó fokozott
• Gyakori parodontális problémák
• Fokozott fertőzéshajlam - Candida
• Fogászati kezelések időzítése: reggeli órák, az inzulin
beadása és reggelizés után - NE VÁRASSUK A
BETEGET!!!
• Kontrollált alapbetegség - kevesebb fogászati
probláma

Hipofízis betegségek
• Hipopituitarizmus – hipofízer törpeség, melyet a hipofízis
elülső lebenyének hipofunkciója okoz
• Növekedési hormon deficiencia  csökkent arc és koponyaalap
méretek, nyitott harapás, a szkeletális fejlődés
visszamaradottabb, mint a kraniofaciális, a fogak erupciója és a
gyökérfejlődés lassú v. inkomplett, hipodoncia

• Hiperpituitarizmus – gigantizmus/akromegália melyet a
hipofízis hormonok hiperszekréciója okoz
• Az arccsontok felgyorsult fejlődése, korai fogfejlődés és erupció,
prognátizmus, megnagyobbodott, lebenyes nyelv, osteoporosis,
hypercementózis

Pajzsmirigy betegségek
• Hypothyroidizmus – kongenitális (kretenizmus) vagy szerzett
(juvenilis myxoedema) pajzsmirigy hormon deficiencia
• Növekedési visszamaradottság, rendellenes beszéd, késői mentális
fejlődés, csökkent arcnövekedés, maxilláris protrúzió, nyitott harapás,
késői erupció, réses fogazat

• Hiperthyroidizmus – Graves-Basedov betegség (golyva)
• A szimpatikus idegrendszer túlműködése, exophtalmos, a
kraniofaciális komplex felgyorsult növekedése és fejlődése, korai
erupció, periodontális destrukció és oszteoporózis, megnövekedett
arcmagasság, nyitott harapás, enyhe prognátizmus

Mellékvese-kéreg elégtelen
működése
• Cushing-kór – kortikoszteroid túltermelés
Elhízás, „holdvilág kép”, hirsuitismus, hypertonia,
diabetes, osteoporosis

• Addison-kór – kortikoszteroid hiány
Az orális mucosa szürkés elszíneződése (melanin
pigmentációs foltok)

Krónikus vesebetegség
• Progresszív, irreverzibilis
• Csökkentett protein tartalmú étrend
• Magas kalória tartalom – szénhidrátok
• Csökkent nyál termelés
• Calculus
• De!!! Kariesz prevalencia nem emelkedett (urea↑, nyál pH↑ )
• Immunszuppresszív kezelés miatt csökken a gyulladásra adott
válasz, gingivitis kevesebb
• Növekedési retardáció → késői fogzás
• Zománc hipoplázia

Krónikus vesebetegség
• D vitamin metabolizmus↓, gátolt
• Ca²⁺ felszívódás zavart → demineralizáció (mandibula,
maxilla, trabekuláris szerkezet elvész, lamina dura eltűnhet,
metasztatikus kalcifikáció)
• Fogágy szklerózis, pulpa űr beszűkül, lágy szöveti és
nyálmirigy kalcifikáció)
• Rtg.: lokalizált radiolucens területek az állcsontokban, nem
látható a lamina dura, csont res. (oszteoporózis)

Szteroidot szedők fogászati
ellátása
• Ok: mellékvese elégtelenség (Addison, Cushing) vagy
immunszupresszió (szervtranszplantáció, allergia,
asztma)
• bármely infekció vagy stressz adrenális krízist okozhat
• extrakciók ill. sebészeti beavatkozások előtt a szteroid
adagok növelése lehet szükséges
• konzultáció a belgyógyásszal!!!

Onkológiai betegek fogászati kezelése
• Prevenció
• Szupportív terápia
• Szuvas tejfogak extrakciója
• Alapos szájhigiénia
• Chlorhexidine 0.2% szájöblítők
• Felületi Xylocaine/Lidocaine érzéstelenítők
• Helyi és szisztémás gomba-ellenes szerek
• Antibiotikum profilaxis
• Szisztémás antivirális szerek

Transzplantáltak immunszuppressziója
• Transzplantáció előtt fogászati kezelés
• Leukopénia
• Trombocytopénia
• Gingiva hiperplázia (cyclosporin A)
• Emelkedett Streptococcus mutans szám → caries rizikó↑

Fogászati kezelés
• Prevenció és rendszeres ellenőrzés
• Antibiotikum profilaxis
• Pulpa érintettség esetén extractió
• Acyclovir a rekurrens herpes simplex virus ellen
• Antifungális szerek –Nystatin, Amphotericin B
• Chlorhexidine 0.2% szájöblítők

