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A fogászati kezeléseket, szájsebészeti műtéteket, fog-
beültetést, csontpótlást megelőzően a fogorvosok, száj-
sebészek, az implantológiával foglalkozó szakemberek 
egyre jelentősebb időt töltenek a betegek csontkínálatá-
nak és így a csontvesztésének kivizsgálására. Ennek okai 
között szerepel a lakosság átlagéletkorának növekedése, 
az időskorban fogukat és egyben alveolaris csontjukat el-
vesztett, de jó minőségű fogpótlást igénylők arányának a 
bővülése. Ugyancsak jelentős a gyógyszerszedők arányá-
nak növekedése, gondoljunk csak a véralvadásgátlókra, a 
vérnyomáscsökkentőkre, valamint a csontritkulás miatt 
biszfoszfonátokat szedő százezrekre, ezek mind különös 
problémákat okozhatnak a sztomatológiában. Még az 
implantáció vagy a csontpótló műtétek előtt is – melyek-
nek sikeressége közismerten rendkívül érzékeny a kocká-
zatokra – csak egyes kivételes esetekben történik meg a 
részletes és alapos felmérés a beteg általános állapotá-
ra vonatkozóan, a vitamin- és ásványi anyag helyzetére, 
csontosodási hajlamára iránymutatást adó vizsgálatokra. 
Pedig tudjuk, hogy a fogelvesztés és csontvesztés okai kö-
zött számos olyan tényező szerepel, mely gyakorlatilag 
változatlan formában és mértékben akkor is fennáll, ha 
az időközben stabilitásukat vesztett fogakat eltávolítják, 
majd helyükre implantátumokat, ezekre pedig fogpótláso-
kat készítenek.

Csontvesztés a fogazat és  
az implantátumok esetén
A fogorvosok között ismert, a lakosság körében kevéssé 
tudott, hogy a 30 év feletti lakosság több mint felénél, a 
45 év felettiek 85%-ánál jelentkezik a fogínysorvadás. A 3 
mm mélységű ínytasak jelenléte esetén kimondható, hogy 
csontvesztés állt elő. Metaanalízisek bizonyítják, valamint 
a 2018-ban végzett irodalomkutatások, hogy a behelyezett 
implantátumok körül mucositis, illetve előrehaladottabb 
állapotban periimplantitis a betegek 40%-ánál jelentkezik. 
Arra kell következtetnünk, és be kell látnunk, hogy önma-
gában a csontvesztés elleni siker nem csak a fogorvostól 
függ. A meglazult vagy tönkrement fog eltávolítása, majd 
implantátummal való helyettesítése, sebészi technikája, a 
behelyezett implantátum tulajdonságai, önmagukban va-
lószínűleg nem elegendőek a sikerhez. A betegtől is függ-

het az implantáció sikertelensége. Azt többé-kevésbé meg 
is tudjuk valósítani, hogy a beteg sokkal gondosabb szájhi-
giéniát biztosítson implantáció után. De a rendkívül nagy-
mértékű implantátumok körüli csontvesztés – a 40%-os 
sikertelenség - mögött más okot is kell keressünk. Emiatt 
egyre sürgetőbb feladatnak látszik, hogy vizsgálni szüksé-
ges a beteg általános állapotával, csontosodási tulajdon-
ságaival kapcsolatos, eddig kevéssé közismert és vizsgált 
feltételeket is.
A beültetett implantátumok körül ugyanúgy kialakulhat 
gyulladás, mint a saját természetes fogak körül, ha nem 
változtatnak a feltételeken. Aki foglazulás miatt vesztette 
el saját fogait, a változatlanul maradt tényezők következ-
tében néhány év alatt jellemzően elvesztheti implantátu-
mait is. Több évtizedes megfigyelés szerint a periimplan-
taris gyulladásos folyamatok kísértetiesen hasonlatosak, 
mint a természetes fogak körül kialakult jelenségek, így az 
egyre nagyobb számú implantátumot viselő pácienseknél 
hasonló problémával kerülünk szembe, mint a lakosság 
nagy részét érintő krónikus periodontitis esetén. Addig, 
míg a természetes fogak esetében az ismert terápiás le-
hetőségek sikertelensége esetén, mint utolsó esély – bár-
milyen nagy áldozatot is jelent – a gyulladás megszünte-
tésére, a góctalanításra a fog extractiója még választha-
tó és elfogadott módszer, addig az orvos által beültetett 
implantátumok során ugyanez a módszer már nem olyan 
egyszerűen és nem olyan feltételek mellett alkalmazha-
tó. A természetes fog helyére az esetek jelentős részében 
fogimplantátum ültethető, ezzel a hiány pótolható, addig 
az eltávolított implantátum helyére újabb implantátum 
beültetése már sokkal nehezebb és nagyobb kockázatokat 
magába rejtő feladat. Így a periodontalis és periimplanta-
ris szövetek gyulladásának kérdése még bonyolultabbá 
vált, megoldása pedig nehéz feladat elé állítja a fogászati 
szakma művelőit. Jogosan mondhatjuk, hogy a probléma 
megoldása igazi kihívást jelent.
A fogat vagy implantátumot tartó szövetek gyulladására 
hajlamosító, súlyosbító tényezők között ismertek: a gyen-
ge immunreakciók, az alacsony vitamin-, ásványi anyag- és 
antioxidáns szint, a cukorbetegség, a vérképzőszervi beteg-
ség, az anyagcsere-betegség, a terhesség, a dohányzás, a 
rendszeres stressz és a szájhigiénia elhanyagolása.
Adentális plakk kialakulására hajlamosító egyéb tényezők 
szintén fokozzák a fogágybetegség kialakulásának való-
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színűségét. A kóros szervezeti rezisztencia megváltozott 
plakkellenes reakcióhoz vezet, amely szintén fokozottabb 
fogágypusztulást eredményezhet.

A szervezet immunrendszerének általános (táplálékki-
egészítők, vitaminkomplexek, antioxidáns-tartalmú ké-
szítmények stb.) támogatása bizonyítottan hozzájárul a 
gyógyulási folyamathoz, a tasakmélység csökkenéséhez. 
Az antioxidáns-tartalmú zselék, krémek, folyadékok – el-
sősorban tasakba vagy az ínyszélre adaptálása – a szer-
vezet helyi védekezőreakciójának ad támogatást.

Csontritkulás („a néma járvány”) és a 
csontvesztés
A hiánybetegségeket az orvosi tankönyvekben „letűnt ko-
rok ritka betegségeiként” tartjuk általában számon. Így az 
„A” vitaminhiány okozta farkasvakság, a „B12” hiány okoz-
ta vészes vérszegénység, vagy a „D” vitaminhiány okozta 
angolkór gondolatainkban már mint nem létező kórképek 
vannak elkönyvelve. Napjainkban civilizált országokban 
halálos súlyosságú hiánybetegséget nehezen tudunk el-
képzelni, de mintha a közepes vagy enyhébb fokú hiány-
állapotokról sem vennénk tudomást. Pedig lehetséges, 
hogy akár az enyhe hiányállapotok kezelésével, mint oki 
terápiával számos megbetegedés fennmaradása vagy 
kiújulása megszüntethető lenne. Az antioxidáns rendsze-
rünk részben a szervezetünk saját enzimeiből (szuperoxid 
diszmutáz, kataláz, glutation peroxidáz stb.), részben pe-
dig antioxidáns vitaminokból (B2, E-, C-vitamin) áll. Az an-
tioxidáns enzimeket az emberi szervezet saját maga képes 
előállítani, de ezek részét képezik olyan mikroelemek, mint 
a cink, mangán, réz, vas, melyek hiányában a rendszer nem 
működik.  Vagyis egyes ásványi anyagok hiányában egyes 
enzimek nem képesek ellátni funkciójukat.
A csontritkulásban a Magyar Osteoporozis Társaság fel-
mérése szerint Magyarországon 2011-ben 800 000, majd 
2016-ban közel 1 millió ember szenvedett. Éveken keresz-
tül alig vannak tünetei a kórképnek, miközben fokozott 
csonttömeg-veszteség van a háttérben. A magyar lakos-
ság a társaság szerint 94%-ban D-vitamin pótlást igényel, 
és a lakosok 70%-a jelentős kalciumhiányban is szenved, 
30%-uk pedig rendkívül súlyos hiányt mutat. Vizsgálatok 
kimutatták, hogy az alacsony kalciumszintet nem csak az 
alacsony bevitel, hanem a rossz felszívódás, a magnézi-
umhiány, a D-vitaminhiány, a napozás hiánya, a bélbeteg-
ség, egyes gyógyszerek és egyéb okok is okozzák.
Az 1920-as évek óta ismert a D-vitamin csontrendszerre ki-
fejtett kedvező hatása. Fokozza a kalcium bélből történő 
felszívódását, a csontokba történő beépülését (minera-
lizációt), az osteoblastok csontépítő aktivitását. A D-vita-
min valójában szteroidhormon, receptorai szinte minden 
sejttípusban kimutathatóak, több mint 200 gén átíródását 
szabályozza. A D-vitaminhiány az egyik leggyakoribb hiányál-
lapot a fejlett világban. 2013-ban készült el a Semmelweis 
Egyetem reprezentatív felmérése: a vizsgálatok szerint a tél 
végére a magyar emberek 95%-a volt D-vitamin-hiányos. 
Ma már evidenciának számító tény, hogy a D-vitamin meg-
felelő magnézium nélkül nem hasznosul. A D-vitamin ha-

tására felszívódó kalcium csak akkor kerül a csontokba, és 
nem az érfalban rakódik le, ha K2-vitamint is szed mellé a 
beteg. Ma már az is evidencia, hogy a megfelelő csontépü-
léshez nagyon sokféle anyag, vitaminegyüttes megfelelő 
arányú jelenlétére van szükség. Ez a magyarázata, hogy 
az arckoponya alveolaris csontosodásának támogatására 
kifejlesztett készítményben (Novosseum Dental) 18 féle 
hatóanyag található, melyek egyszerre és egy időben való 
jelenléte biztosítja a megfelelő anyagok mellett a megfe-
lelő arányokat is.

Ami a csont megfelelő működéséhez 
szükséges
A D-vitaminhiány megelőzése egészséges egyéneknél 
is indokolt. A magyar étrend a szükséges mennyiség ke-
vesebb mint 5%-át tartalmazza. Magyarországi étrend 
mellett a télen szükséges D-vitamin bevitele csak étrend-
változtatással nem lehetséges. A D-vitaminhiány pótlása 
orvosi kérdés.
A K2-vitamint a vastagbélben baktériumok termelik, innen 
a bélfalon át jut a véráramba.

súlyos D-vitamin hiány:  0-10 ng/l   =  0-25 nmol/l  
enyhe D-vitamin hiány:  10-24 ng/l   =  25-75 nmol/l  
megfelelő D-vitamin szint: 25-80 ng/l  = 75-200 nmol/l
D-vitamin toxicitás:  200 ng/l felett     = 500 nmol/l

1. táblázat: A D-vitamin szintek mértéke.

Megnevezés Aktív/hasznos rész Mennyiség xNRV %

AQUAMIN TG 
(Lithothamnion coralloidesből)

Kalcium, magnézium
625,0 mg 

(Ca: 200,0 mg) 
(Mg: 15,55 mg)

- 
25,0
4,15

AQUAMIN MG TG Magnézium-hidroxid
303,1 mg 

(Mg: 100,00 mg)
- 

26,66

Kovaföld Szilidum-dioxid, kalcit 135,0 mg n.m.

C-vitamin L-Aszkorbinsav 60,0 mg 75,0

Flocel-102 Mikroktistályos cellulóz 59,25 mg n.m.

Inulin Inulin 50,OO mg n.m.

Szorbitol Szorbitol 50,OO mg n.m.

Maltodextrin - 42,08 mg n.m.

Szója-izoflavon Szója-izoflavon 12,5 mg n.m.

AdvantoI Módosított keményvítő 10,00 mg n.m.

Cink-oxid (ZnO) Cink (Zn)
6,3 mg 

(Zn: 5,0 mg)
- 

50,0

Magnézium-sztearát - 5,0 mg n.m.

B
3
-vitamin Niacinamid 4,36 mg 27,25

Mangán-klorid (MnCl
2
xH

2
O) Mangán (Mn)

2,6 mg 
(Mn: 1,0 mg)

- 
50,0

Réz-szulfát  
(CuSO

4
x5H

2
O)

Réz (Cu)
2,0 mg 

(Cu: 0,5 mg)
- 

50,0

B
5
-vitamin Ca-d-Pantotenát 1,635 mg 27,25

B
6
-vitamin Piridoxin-HCl 0,3825 mg 27,25

B
2
-vitamin Ribofalvin 0,3825 mg 27,25

B
1
-vitamin Tiamin-mononitrát 0,30 mg 27,25

Folsav Folsav 54,5 mcg 27,25

Biotin Biotin 13,625 mcg 27,25

K
2
-vitamin Menaquinon (MK-7) 20,0 mcg 26,675

D
3
-vitamin Kolekalciferol 18,75 mcg 375,0

B
12
-vitamin Cianokobalamin 0,6825 mcg 27,25

2. táblázat: A Novosseum Dental termék összetétele. ( 1 tabletta 
hatóanyag tartalma)



A K2-vitamin szerepe: véralvadási faktorok, az egészsé-
ges, erős fogak és csontok megőrzéséért felelős fehérjék 
előállításában is részt vesz. A K2-vitamin aktiválja az os-
teoblastok által termelt osteocalcin termelését. Ez a fe-
hérje megköti és elszállítja a bélből felszívódott kalciumot 
a csontokba, szabályozza a kalcium-anyagcsere folyama-
tait.
A K2-vitamin hiányának következményei: oszteoporózis, 
törékeny csontozat, fogromlás, érelmeszesedés, kardio-
vaszkuláris problémák, lágy szövetek meszesedése és 
öregedése. 
A cink esszenciális a csontok felépítésében, mivel számos 
specifikus enzim aktív részét képezi, fokozza az oszteo-
blasztok aktivitását, hozzájárul a normál csontozat fenn-
tartásához, részt vesz a makrotápanyagok normál anyag-
cseréjében, hozzájárul az immunrendszer normál műkö-
déséhez. Szerepet játszik a normál fehérjeszintézisben, a 
sejtosztódásban és a normál DNS-szintézisben, hozzájá-
rul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez. 
A mangán co-faktora számos enzim- és csontképző fe-
hérjének, segít fenntartani a csontszerkezet normális ál-
lapotát, részt vesz a normál kötőszövet képződésében, a 
normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokban, hoz-
zájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez.
A réz szerepet játszik a csont, a porc és az egészséges 
bőr kialakításában, és felelős a kollagén termeléséért is, 
gyorsítja a sérülés, a műtét vagy a törés után a gyógyulást, 
antibakteriális, gombaellenes és antivirális aktivitással 
rendelkezik. Részt vesz a kötőszövetek normál állapotá-
nak fenntartásában, hozzájárul az immunrendszer normál 
működéséhez és a sejtek oxidatív stresszel szembeni vé-
delméhez.
A C-vitamin hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembe-
ni védelméhez, az immunrendszer normál működéséhez, 
a csont, a porc, a fogak, az íny, az erek és a bőr normál 
kollagénképződéséhez.
A szója izoflavonok fitoösztrogénnek köszönhetően az 
oszteoblastok ösztrogén receptorokhoz kapcsolódva elő-
segítik az új csont képződését. Nincsenek olyan mellékha-
tásai, mint az ösztrogénhelyettesítő terápiáknak, továbbá 
antioxidáns.
A kovaföld béltisztító hatású, méregtelenítő, antibakte-
riális, vírusellenes hatású. Természetes szilíciumforrás. 
Szilicium nélkül a természetes táplálékok nehezen tudnak 
felszívódni. A csontok, az ízületek és a kötőszövet egész-
ségéhez szükség van szilíciumra. A szilícium a fogzománc 
alkotóeleme.
A B-vitaminok, különösen B2, B6, folsav és B12 védő szerepet 
tölt be a csontok egészségében.
Az inulin a vastagbél hasznos baktériumainak a tápláléka, 
prebiotikum, növeli a felszívódást és javítja az immun-
funkciókat.
A kalciumpótlás jelentős mértékben csökkenteni képes a 
csontvesztést, de tudni kell, hogy felszívódása a különbö-
ző kalciumsók esetén nem megfelelő, ha nem organikus 
kalciumsó formájában kerül be a szervezetbe, mert külön-
ben az emberi szervezet a vegyületet nehezebben ismeri 
fel és az nehezebben tud felszívódni.
Ismeretes, hogy nem létezik izolált kalcium- vagy mag-
néziumhiány, hanem csaknem minden esetben komplex 

hiányról van szó. Számba kell venni a bélből való felszívó-
dás kérdéseit is, és egy időben olyan komplex pótlásra van 
szükség, mely tartalmazza a szervezet hormonális egyen-
súlyához a nélkülözhetetlen D-vitamint, a co-faktorokat 
(réz, cink, szilícium) és egyéb anyagokat.

Novosseum Dental (NOD) készítmény 
a csontvesztésben és a csontanyag-
csere deficitben szenvedő betegek 
kezelésére
A magyar SynergoLAB cég elsősorban a kalciumhiány 
pótlására kezdett kutatásokba, olyan komplex készít-
mény összeállítását tűzték ki célul, mely elsősorban 
az alveolaris csontveszteség kezelésében tölthet be 
fontos szerepet. Olyan tejből kivont kalciumformát 
alkalmaznak, amely rendkívül kiválóan felszívódik. A 
D3 és a K2 vitamin is az alap összetevők között szere-
pel. Vörös algából növényi kalciumot, valamint 70 féle 
mikroelemet adnak hozzá, így ideális összetételt nyer-

1. ábra: Novosseum Dental készítmény, egy dobozban 120 db 
tablettával.

2. ábra: D-vitamin szint grafikon, átlagértékek a 0., a 6. és a 12. 
héten (normál tartomány 75-200 nmol/ml között).

XXIII. évfolyam, 2019. 1. szám 53MED. DENT



Dental Hírek54 MED. DENT

nek a kalcium-anyagcseréhez a mangán, a szelén és 
a réz felhasználásával. A magnéziumot tengervízből 
nyerik, a szilíciumot kovaföldből, kovamoszatokból. 
Ahhoz, hogy ideális összetételben a szerrel bevitt ás-
ványi anyagok jól felszívódjanak a bélből, megfelelő 
prebiotikumokat is adni kell hozzájuk, ez az inulin ne-
vű anyag, melyet szójából nyernek, és ösztrogénszerű 
hatása van. A teljes kalciumpótláshoz még szükséges 
D3 vitamint és a K2 vitamint is hozzáadnak, ezzel le-
het biztosítani, hogy a kalcium ne az érfalba, hanem a 
csontokba épüljön be.
A SynergoLAB kiemeli, hogy megfelelő bioorganikus 
forrásból, genetikailag nem módosított alapanyago-
kat válogattak össze. Az alapanyagok olyan növényi 
nyersanyagok, melyek genetikai, botanikai azonossá-
ga garantált. Így a bevitt anyagok az emberi szervezet 
számára „organikus élelmiszer” formában kerülnek 
feldolgozásra, melyet az emberi szervezet könnyeb-
ben képes lebontani, feldolgozni, megemészteni és 
a szervezetbe beépíteni. A felszívódási paraméterek 
kivételesen jók, az idegen anyagok teljes kizárására 
törekednek (növényvédő szerek, nehézfémek stb.). A 
gondos ellenőrzés kiterjed még arra is, hogy élsporto-
lók használata esetén a doppingteszteken ne jelentsen 
problémát a Novosseum Dental szedése. Az összete-
vők szinergista rendszere komplex megoldást nyújt a 
csontosodási folyamatokban.

Csontvesztésben szenvedő betegek 
speciális laboratóriumi vizsgálata
A kérdéskör részletes vizsgálatára, a kockázatok 
egy részének elemzésére a Gáspár Medical Center-
ben (GMC) kidolgoztunk egy megfigyelési programot, 
amelyben a fogvesztés és az implantátumvesztés mi-
att kezelés alatt álló betegek általános állapotának 
vizsgálatára külön figyelmet fordítunk, és a hagyomá-
nyos vizsgálatokon túl egyes laboratóriumi eredmé-
nyeik elemzését is megkezdtük. Vizsgálatainkba azok 
a páciensek kerülnek be, akik az ínysorvadás komplex 
kezelésében, szájhigiéniai, implantálási és csontpót-
lási programban vesznek részt. Valamennyi páciens a 
kezelés során digitális panoráma röntgenvizsgálaton, 
egy részük CT vizsgálaton is részt vesz. Felajánlottuk 
nekik – önkéntes részvétellel – a részletes orvosi la-
boratóriumi vizsgálatot is, valamint a D-vitaminszint 
mérését és a vizeletvizsgálat lehetőségét is annak ki-
derítésére, hogy valamilyen szervezeti tényező esetle-
ges hiánya előfordul-e náluk, mely befolyásolhatja az 
alveolaris csontveszteségét.  
Más, már korábban bevezetett vizsgálatok és kezelé-
sek változatlanok maradnak a laborvizsgálatra kerülők 
esetében is, ugyanúgy történik az eddig bevált módsze-
rek alkalmazása is, vagyis a depurálás, az ínykezelés, az 
APDT kezelés, a hyaluronsav, az öblögető stb. alkalma-
zása, vagy az implantáció és a csontpótlás stb. kezelése 
is. A laborvizsgálatok eredményének ismeretében lehe-
tőség van a hiányzó vitaminok, ásványi és egyéb anyagok 
pótlására.

Első, előzetes megfigyelési adatok  
a Novosseum Dental (NOD) alkalmazásával

A gyártó cég ajánlása szerint javasolt a NOD adago-
lása implantáció esetén, valamint fogeltávolítások és 
gyökércsúcs-reszekció után, fogágyműtétek, trauma után, 
továbbá rágóízületi csontritkulás esetén.
Azoknak a pácienseknek, akiknél a normál D-vitamin ér-
téknél kevesebb értéket mértünk, napi 2x2 Novosseum 
Dental készítményt javasoltunk az első 30 napban, majd 
2x1-et a második és harmadik hónapban. Akiknél normál 
szintet mértünk, ott 4 hónapon keresztül 2x1 készítmény 
szedését javasoltuk. Kértük, hogy a NOD szedése idejére 
más vitamin és ásványi anyag szedését függesszék fel.
Az első megfigyelési adatokból csupán néhányat emelünk ki. Je-
lenleg még kisszámú beteg és kisszámú vizsgálat áll rendelkezé-
sünkre, mivel a megfigyelések elején tartunk. 52 eddig elvégzett 
laborvizsgálatból az első néhány tapasztalatot összegezzük. 

Az induláskori laboreredményben 34 főből 11 betegnél fi-
gyeltünk meg 75-200 nmol/ml közötti D-vitamin szintet, 
vagyis a normál tartományt, ez 33%-ot jelent. Közülük a 11 
főből tízen másik D-vitamin készítményt szedtek. A betegek 
67%-ának volt alacsony a D-vitamin szintje. A jó eredményt 
mutatók közül csak egy fő volt, aki nem szedett D-vitamint.
A második laborvizsgálatot 6 héttel a vitaminkomplex (na-
pi 2x2 tabletta) szedését követően végeztük, ekkor a bete-
gek 50%-ánál már a 75 feletti normál tartományba esett a 
D-vitamin szint értéke, majd az ezt követő 3. héten már az 
eddigi vizsgált összes beteg 75 feletti értéket mutatott, ez 
már 100%-os eredmény! Hangsúlyozni szeretném, hogy 
egyelőre kisszámú betegről van szó. A programban részt-
vevő pácienseknek a NOD adása előtt végzett laborvizsgá-
latát 6 és 12 hét múlva megismételjük, megfigyelve, hogy 
az egyes anyagszintekben milyen változások történtek. 
A 6 hetes laborvizsgálaton a D-vitamin szintnek a kiindulás-
hoz képest 10-30% közötti emelkedését láttuk. Az eredmé-
nyek következő értékelése és a következtetések levonása a 
12 hetes megfigyelési időszak zárását követően lehetséges.
A páciensek sem mellékhatásról, sem egyéb problémáról 
eddig nem szóltak. Eddigi megfigyeléseink szerint úgy tű-
nik sikerült megalkotni egy olyan készítményt, mely szisz-
témás módon támogathatja a csontpótlás és az implan-
táció sikerét az arra rászorulók esetén. Megfigyeléseink 
további eredményeiről a későbbiekben beszámolunk. (X)

3. ábra: Normál D-vitamin szintek előfordulási %-a a 0., a 6. és 
a 12. héten.


