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1. Bevezetés. A nyál élettani szerepe és a szájszárazság. 
 

 „Az elmúlt évtizedekig a nyál diagnosztikai és klinikai szerepének keveset 

tulajdonított az orvostársadalom” (107, 114, 115, 117).  Pedig ez az alábecsült 

szekretum vitális szerepet tölt be az orális szövetek integritásában; az étel 

megválasztásában, a falat formálásában, az emésztés megkezdésében; a nyelésben és az 

egymással történő kommunikációban, azaz a beszédben. A nyál ezen alapvető funkcióit 

elsősorban a nyálmirigyek alap (nyugalmi) szekréciója, míg az étkezésben betöltött 

szerepét a stimulált produktum biztosítja.  A régi közmondás szerint: „Amíg ki nem 

apad a kút, addig nem érezzük szükségét a víznek.” A civilizált világ tehát csakhamar 

szembetalálkozott egy igen sok kellemetlenséggel, esetenként kínzó gyötrelmekkel járó 

tünettel, a szájszárazsággal.  

A szájszárazság történelmileg az egyik legrégebben regisztrált tünet. A Biblia 

137. Zsoltára szerint Babilon foglyai így siránkoztak: „Ha elfelejtkezem rólad, 

Jeruzsálem, felejtkezzék el rólam az én jobb kezem! Nyelvem ragadjon ínyemhez, ha meg 

nem emlékezem rólad; ha nem Jeruzsálemet tekintem az én vígasságom fejének!”  

A nyál olyan mirigyszekrétum, amely folyamatosan nedvesíti a szájüregi 

nyálkahártyát és a fogazatot. Alapvető összetevői a három pár nagy nyálmirigy 

(glandula parotis, glandula submandibularis és glandula sublingualis) és számos 

kisnyálmirigy (az anterior lingualis - Nuhn Blandin, a posterior lingualis – Weber, a 

serosus lingualis - von Ebner, a labiális, a buccalis és palatinális mirigyek) secretuma, 

valamint összetevőként, bár nem nyálmirigy termékként, a gingivális sulcus folyadék.  

A nyál több ponton is fontos szerepet tölt be a szájüregi nyálkahártya 

védelmében: részt vesz a táplálék maradványok, „szennyeződések” és 

mikroorganizmusok eltávolításában; bizonyos mértékig pufferolja az erősen savas és 

lúgos kémhatású ételek káros hatásait; biztosítja a fogzománc remineralizációjához 

szükséges ionokat; antibakteriális, antifungális és antivirális hatással rendelkezik. Ezen 

túl, a nyál alkotórészei segítik a rágás, a nyelés és a beszéd motoros funkcióit. 

Funkcionális szerepét és jelentőségét azonban igazából akkor érthetjük meg, ha a 

nyálelválasztás drámai csökkenéséből eredő tünetekkel találjuk szemben magunkat. 

Ebből a szempontból a legsúlyosabb a helyzet a Sjögren szindróma késői fázisában, 

illetve a fej-nyak régióban - elsősorban szájüregi rák miatt, sugárterápiában részesült 

betegeknél. A nyál szekréciós ráta ilyenkor minimális, a Stenon vezetékből vagy a 
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Wharton vezetékből egy csepp folyadékot sem lehet kipréselni. Ezek az elváltozások 

tehát a hyposalivatio legsúlyosabb formáját reprezentálják. A páciensek kínzó száj- és 

torok szárazságban szenvednek, a táplálkozási nehézségek következtében folyamatosan 

inni kényszerülnek. Sokan folyamatos égő fájdalomról számolnak be, általánosak az 

ízérzési zavarok, nehézkes a beszéd, gyakori a lobulált, fissurált nyelv előfordulása is. A 

fogszuvasodás és a fogzománc erózió folyamatos problémát jelent, ami olyan 

felszíneken is előfordul, ahol az általában nem jellemző. Ugyancsak fokozott a szájüregi 

gombás és egyéb fertőzések (mucositis) veszélye, mivel csökken a nyál védő 

funkcióiban szerepet játszó specifikus immunológiai faktorok mennyisége. Így a 

secretoros Ig-A, amely az első vonalban véd a kórokozók ellen, mivel a 

microorganizmusok aggregációját előidézve képes megakadályozni azok kötődését a 

nyálkahártya epithéliumhoz, valamint a lactoferrin (Fe-kötő fehérje), és a lysosim, 

amelyek fontos szerepet töltenek be a mikroorganizmusok eliminációjában. Az 

enzimatikus clearance hiánya és a pufferkapacitás csökkenése miatti alacsony szájüregi  

pH pedig ugyancsak hozzájárul a fertőzések kialakulásához.  

A fent említettek a szájszárazság legsúlyosabb formáját testesítik meg, de a 

klinikus számos más esetben is találkozhat a hyposalivatio okozta enyhébb, részben a 

fentiekhez hasonló, kellemetlen tünetekkel.  
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2. Irodalmi áttekintés 
 

2.1. A nyálmirigyek fiziológiai sajátosságai 

A nyál mintegy 99%-a víz, a fennmaradó 1% nagyrészt organikus molekulákból áll: 

proteinek, glycoproteinek és lipidek; kis szerves molekulák: glukóz, urea; valamint 

elektrolitok: főleg nátrium, bikarbonát, kalcium, klorid és foszfát. A különféle 

komponensek független szekréciós mechanizmusok eredményeként képződnek. A nagy 

nyálproteinek az acinus sejtek által termelődnek, és egy-egy speciális család tagjaiként 

szerepelnek: prolin-gazdag fehérjék (13 taggal), a histatinok (histidin-gazdag fehérjék 5 

kapcsolódó komponenssel), a cystatinok (cystein-tartalmú proteinek), a tyrozin-gazdag 

proteinek: (pl. statherin), nagy és kis molekulasúlyú mucinok, glykozilált és nem 

glykolizált amilázok, és nyál peroxidázok. Az acináris proteinek között szerepelnek az 

EGF (epidermális növekedési faktor), a „szekretoros komponens”, mely az IgA-hoz 

kötődik annak a nyálkahártára lateralis oldal felől a luminális oldal felé történő 

transzportja során, biztosítva az immunglobulin dimer szerkezetét, és a lactoferrin. Más 

fehérjék, mint pl. a lysosim a ductus által termelődik. Egyes molekulák a vérből 

transzportálódnak a nyálmirigy szekretumba, ezek az elektrolitok, az albumin, 

vitaminok, hormonok, a víz és az immunglobulinok közül az IgA-n kívül az IgG, és az 

IgM. Egyes hormonok és gyógyszerek nyálkoncentrációja és plazmakoncentrációja jól 

korrelál egymással, ami lehetővé teszi azok egyszerű és non-invazív monitorozását (115, 

116, 117). Egyes vírusellenes antitestek, egyéb szérum komponensek, cytokinek 

úgyszintén megjelennek a szekrétumban.  A szekréciós folyamatok a vegetatív 

idegrendszer szabályozása alatt állnak, de különböző hormonok is befolyásolják azokat. 

A folyadék komponens, amely ionokat is tartalmaz, főleg paraszimpatikus stimulus, míg 

a fehérje komponensek szimpatikus inger hatására kerülnek kiválasztásra. A reguláció a 

ciklikus-AMP- vagy a kalcium-függő másodlagos messenger úton érvényesül az acinus 

sejtek szintjén. Paraszimpatikus inger bőséges, híg, proteinszegény; míg szimpatikus 

befolyás kevesebb és fehérjedús nyálat eredményez (82).  

 

2.1.1. A kis nyálmirigyek jellemzői  

Nevük ellenére a kis nyálmirigyek fontos szerepet töltenek be a szájüreg fiziológiai és 

patológiás folyamataiban. A szájüreg minden részében (kivéve a középvonal, a gingiva 

és a kemény szájpad elülső része) megtalálhatók a submucosában, a kötőszövetbe 
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ágyazva vagy az izomrostok között. Mivel nem rendelkeznek valódi tokkal, a védő 

kötőszövet egyszerűen összefonódik az azt körülvevő submucosával vagy izomszövettel 

(120). Többé-kevésbé folyamatosan szekretálnak, amely állandó folyadék- és organikus 

anyagáramlást biztosít az orális szövetek felé. Szekréciójuk a teljes nyugalmi szekréció 

6-30%-át adják (108, 87). Mivel az elszórt mirigyek direkt a nyálkahártyafelszínen 

nyílnak, ezért szekréciójukkal nagymértékben maguk alakítják és szabályozzák 

környezetüket. Mint a nagy nyálmirigyeket, úgy a kis nyálmirigyeket is érinti az 

öregedés és különféle betegségek, mint pl. az obstrukció, a daganatok vagy az 

autoimmun destrukció (47).  

A legtöbb kis nyálmirigy dominánsan mucinózus karaktert mutat (87). A szekretoros 

sejtek nagyok, a sejtmag a basalis felszínhez nyomódott, míg az apicalis citoplazma 

nagyméretű granulumokkal telített. Sok mirigy tartalmaz serosus vagy seromucosus 

komponenst, rendszerint semilunaris sapka (Gianuzzi-félhold) formát mutatva az 

acinusok vagy a tubulusok végén. Egy-egy individuális serosus sejt is jelen lehet a 

mucinosus sejtek között, néha serosus acinusok is láthatók. A serosus sejteknek 

típusosan gömb alakú sejtmagjuk van, ezenkívül basophil citoplazmával és számos, 

apikálisan elhelyezkedő szekretoros szemcsével rendelkeznek (47).    

 

2.1.2. A nyál specifikus funkciói 

Általánosan kijelenthető, hogy a nyál fehérjéi és más komponensei védik a szájüreg lágy 

és kemény szöveteit. Mechanikai faktorok: a víz fontos tisztító és nedvesítő szerepet tölt 

be, részt vesz a falat formálásában, az ízlelésben és a beszédben; a mucin befedi és 

nedvesíti a szájnyálkahártyát, emellett védi a felszínt a fizikai behatásoktól, fontos 

szerepet tölt be a termális ingerek kivédésében és megakadályozza a bakteriális 

adherenciát és kolonizációt. Immunológiai faktorok: egyes fehérjék, mint a lysosim 

képesek a bakteriális sejtfal degradációjára, míg a histatin, a lactoferrin és a 

lactoperoxidáz gátolják a mikrobák növekedését. A szekretoros IgA és más 

immunglobulinok, valamint egyes lipid komponensek fontos antimikrobiális hatással 

rendelkeznek, így részt vesznek a caries elleni védelemben is.  Emésztésben résztvevő 

molekulák: a nyálamiláz, a lipáz, ribonukleáz és a mucin. 

 

2.1.3. A nyálszekréció normális és kóros értékei 

A nyugalmi kevert nyál több nyálmirigy szekrétumának a keveréke, amely exogén 

ingerek befolyása nélkül keletkezik. A szekrétum a parotisokból mintegy 20%-ban, a 
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submandibuláris nyálmirigyekből kb. 65%-ban, a sublingualis nyálmirigyekből 7-8%-

ban és a kis nyálmirigyekből mintegy 7-8%-ban, ezenkívül a sulcus gingivalis 

exsudatumából tevődik össze (tartalmazhat még leukocytákat, baktériumokat, vírusokat, 

vért, levált hámsejteket, táplálék maradványokat) (83). Több, nagyszámú egyént 

felvonultató vizsgálat alapján normál értéke percenként 0,29 és 0,41 ml között van, azaz 

a nyugalmi „flow rate” kb. 0,3 ml/min. (116, 49, 5, 145, 111). Irodalmi adatok alapján a 

paraffin illetve rágógumi rágatása által kiváltott stimulált kevert nyálszekréció átlagosan 

1,6-2 ml/min között változik (49, 93). Férfiak esetében mind a nyugalmi, mind a 

stimulált kevert nyálszekréció értéke magasabb (49, 145, 96).   

A nyugalmi kevert nyálszekréciót abnormálisnak tekintjük, illetve hyposalivatioról 

akkor beszélünk, ha annak értéke ≤ 0,1ml/min (115, 116, 140) míg stimuláció esetében 

esetén ez a határérték ≤ 0,5ml/min (115).   

          

2.2. A szájszárazság (xerostomia) és a hyposalivatio 

A szájszárazság (xerostomia), az egyén szubjektív érzete, amely elsősorban a 

nyálmirigyek elégtelen működésének és ebből eredően a nyálszekréció csökkenésének 

az eredménye. Ez a megállapítás azonban nem minden esetben igaz. Egyes egyének 

igazolhatóan kevesebb nyálszekréció ellenére sem panaszkodnak szájszárazságról, míg 

mások normálisnak mért nyálszekréció mellet is száraznak érzik a szájukat (109). 

Klinikai tanulmányok alapján a xerostomiás páciensnek 25-50% esélye van arra, hogy a 

kevert nyugalmi nyálszekréciója kevesebb lesz a normálisnál. Ez az összefüggés már 

80%-ra nő, amennyiben az illető személy egyidőben 3-4 sicca tünetet is produkál (117). 

A xerostomiában szenvedő betegek számára komoly nehézséget jelent az étkezés, a 

nyelés, a beszéd, az ízérzékelés, a kivehető fogsorok viselése és a kívánatos szájhigiéne 

fenntartása (129).  Az érzékeny nyálkahártya hajlamos sérülésre, fekélyképződésre, 

gyakoribbak a szájüregi infekciók, megnő a Candida és a Lactobacillus szám (3), és nem 

elhanyagolható szempont a fokozott caries képződési és parodontitis hajlam sem (28).  

A szájszárazsághoz számos más szerv szárazsága (sicca) tünet is társulhat (1.táblázat). 
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1.táblázat   Xerostomia és társult tünetei 

ORÁLIS SZISZTÉMÁS 

NYÁL: kevés, habos, viszkózus, ragadós 
TOROK GÉGE: száraz, rekedtség, perzisztáló 

száraz köhögés 

AJAK: száraz, berepedezett (cheilosis), 

cheilitis angularis 

ORR: száraz; beszáradt váladék, csökkent 

szaglás 

NYELV: ég (glossopyrosis), fájdalmas 

(glossodynia), candidiasis 

SZEM: száraz (xerophthalmia), ég, viszket, 

idegentest érzés, összetapadt könny érzése, 

fényérzékenység 

BUCCA: száraz 
BŐR: száraz (xeroderma), pillangó erythema, 

vasculitis 

NYÁLMIRIGYEK: duzzanat, fájdalom 
ÍZÜLTEK: arthritis; fájdalom, duzzanat, 

merevség 

RÁGÁS: száraz ételek fogyasztása 

nehézkes, fogsorviselés fájdalmas 

GYOMOR-BÉL RENDSZER: constipatio, 

gastroesophagealis reflux (GERD) 

NYELÉS: nehézkes (dysphagia) 
VAGINA/VULVA: száraz, ég, viszket, 

visszatérő gombás fertőzés, dyspareunia 

BESZÉD: nehézkes, lelassul (dysphonia) 
ÁLTALÁNOS TÜNETEK: fáradtság, 

gyengeség, testsúly csökkenés, depresszió 

ÍZ: érzés zavarok (dysgeusia) 

NYÁLKAHÁRTYA: fénytelen, száraz, 

vékony, sérülékeny, „fátyolos”, candidiasis 

SZOMJÚSÁG: nagy folyadékigény, különösen 

étkezéskor, éjszaka 
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2.2.1. A palatinális kisnyálmirigyek szekréciója és a palatinális nyálfilm 

A palatinális szekréció meghatározására kétféle módszer terjedt el. Egyik az úgynevezett 

súlyméréses módszer (Hamada és mtsai), melyben ismert tömegű szűrőpapír 

segítségével (46) határozzák meg az egységnyi felületre eső palatinális nyálszekréció 

mértékét. Shern és mtsai (108), Niedermeyer és mtsai (87) a PERIOTRON (Oraflow 

Inc. Amytiville, USA) módszert használták, amely szintén szűrőpapírt alkalmaz, ahol a 

PERIOTRON műszer a szűrőpapír által felvett nedvességet érzékeli. Hamada 

0,0075μl/mm2–t mért 12 perc alatt, Shern 0,74 μl/cm2/min-t, míg Niedermeyer 3,69 

μl/cm2/min-t. Collins és Dawes vizsgálatai alapján (22) a palatum, vagyis a felső 

lemezes fogpótlás tapadási felszíne és a felsőajak a legvékonyabb nyálréteggel fedett 

felszín. Eredményeik szerint a szájszárazság érzete (szubjektív xerostomia) az orális, 

különösen a palatinális nyálkahártyán lévő nyálfilm vastagságától, a folyadék 

abszorbciótól, valamint az onnan történő párolgás mértékétől függ. A kemény szájpad 

ugyanakkor csak kevés kisnyálmirigyet tartalmaz, sőt ezen a területen a legnagyobb 

mértékű a párolgás, ezért ez a legkritikusabb terület a szubjektív xerostomia 

szempontjából is (22). Wolff és Kleinberg (140) kimutatták, hogy azoknál a 

személyeknél, akiknél a kevert nyugalmi nyál szekréciós rátája ≤ 0,1ml/min, azoknál a 

palatinális nyálfilm vastagsága kisebb, mint 4-5 μm, míg normális esetben ez az érték 

14-18 μm. Véleményük szerint xerostomia érzete akkor alakul ki, ha a palatinális 

nyálfilm vastagsága 10 μm alá csökken (140). 

 

2.2.2. Szájszárazság kialakulásában szerepet játszó tényezők 

A szájszárazság egyre gyakoribb a civilizált világban, különösen azokban az 

országokban, ahol a születéskor várható életkor magas. Ennek több oka lehet. Egyrészt 

az életkor növekedtével megnő azoknak az orvos által előírt gyógyszereknek a száma, 

amelyek rendszeres szedésük által xerostomiát okozhatnak. Szintén szájszárazságot 

okozhat: a dehydratio, a stress, anaemia, műtétet követő állapot, sclerosis multiplex, 

diabetes, sugárterápia, autoimmun betegség, graft versus host betegség. Emellett 

megfigyelhető  dohányzás, alkohol fogyasztás, sőt alkohol tartalmú szájvizek használata, 

valamint magas koffein tartalmú italok fogyasztása esetén is. A legkifejezettebb a 

gyógyszerek által kiváltott, és a nyálmirigy destrukciója miatt, - sugárterápiát követően 

kialakuló és - a Sjögren szindrómához társuló xerostomia (93, 107, 114, 145). 

2.2.2.1. Öregedés 
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A 65 éven felüli egészséges korosztályban kialakuló csökkent nyáltermelést illetően 

megoszlanak a vélemények, mivel az irodalomban közölt vizsgálatok eredményei 

ellentmondóak. A nyugalmi kevert nyálszekréció értéke nagy populáción végzett 

vizsgálatok alapján csökkenő tendenciát mutat az életkorral mind egészséges, mind 

beteg, és/vagy gyógyszerszedő személyek esetében (7, 97, 96, 69, 145). A 

histomorphometriai vizsgálatokkal jelentős parenchyma csökkenést (ductusok és 

acinusok száma) mutattak ki mind a nagy nyálmirigyekben, mind a kis nyálmirigyekben. 

Ennek ellenére egészségesekben a stimulált nyálszekréció mértéke a legtöbb vizsgálat 

szerint nem változik (93, 7, 91). A palatinális nyálmirigyek esetében idős korban az 

acinus sejtek száma mintegy 48%-kal (32), a labialis nyálmirigyekben 44%-kal csökken 

(33), és a parenchymát leginkább a gyulladásos infiltráció sejtjei, ezen kívül a ductus 

sejtjei, a vér- és nyirokerek, illetve kötőszövet váltják fel (63). Valószínűleg ez a 

magyarázat arra, hogy a kisnyálmirigyek szekréciós rátája szintén csökken az életkor 

előrehaladtával (108).  

 

2.2.2.2. Gyógyszerek  

A csökkent nyáltermelés leggyakoribb oka a gyógyszerszedés (107). Egyes 

tanulmányok alapján, a napi általános orvosi gyakorlatban leggyakrabban alkalmazott 

gyógyszerek közül 63% a generikus, és 52% a regisztrált nevű gyógyszerek közül 

xerogénnek bizonyul (112). A xerostomia előfordulása egyenesen arányos a naponta 

alkalmazott készítmények számával. Jelenlegi ismereteink szerint mintegy 80 

készítményosztályban 1800 szer rendelkezik xerogén potenciállal (144). A xerostomia 

gyakoribb az idősebb korúak körében. Ennek okát abban kereshetjük, hogy a 65 év 

feletti populációban gyakoribb a betegségek aránya, ezért magasabb a 

gyógyszerfogyasztás is. A gyógyszerszedő férfiak 11%-a, a nők 24%-a napi négynél 

több félét is fogyaszt. A gyógyszer-mellékhatások esélye is háromszor nagyobb 

közöttük. A legújabb gyógyszerkísérletekben azt vizsgálják, hogy a betegek hány 

százalékánál alakul ki szájszárazság a gyógyszer hatására, és a legújabb készítmények 

esetében ma már ez feltüntetésre kerül a mellékhatások, illetve nem kívánt hatások 

között. A páciensek szubjektív véleményét rendszerint kérdőíveken alapuló felmérés 

segítségével, súlyossági fokát skálán jelölve kérik és annak mértékét ezen adatok alapján 

értékelik. Ma mégis kevés az objektív adat az egyes szerek xerogén képességét illetően. 

Ez lehet a magyarázata annak, hogy a gyógyszerek okozta xerostomiát sokszor csak 

mint alábecsült mellékhatást említik. Erősen xerogénnek minősülnek azok a szerek, 
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amelyek a vizsgált egyének legalább 10%-ában szájszárazságot okoztak. Ez azonban 

nem nyújt felvilágosítást sem a tünet súlyosságára, sem annak a természetére 

vonatkozóan (107). 

 

 2.2.2.3. A xerogén gyógyszerek hatásmechanizmusa  

Számos mechanizmus szerepel a gyógyszerek okozta szájszárazság kialakulásában. Mint 

ismeretes, a nyálmirigyek felé az ún. M3R típusú muscarinos receptorok közvetítik a 

paraszimpatikus kolinerg szignált, de más endogén anyagok receptorai is adnak jeleket 

az acinus sejtek felé. Az α1A (adrenerg), a β1 (adrenerg), H2 (histamin) receptorok a c-

AMP - protein-kináz A, míg az M3R receptorok a diacylglycerol – proteinkináz C úton 

keresztül indukálnak exocitózist (107). A γ-amino-vajsav (GABA) és a benzodiazepinek 

felelősek a szekréciót fokozó (szialogóg) anyagok hatásának a visszaszorításáért, 

csökkentik a folyadék szekréciót és az amiláz kiválasztást (61). A legtöbb gyógyszer a 

muscarinos M3R receptorokon fejti ki antikolinerg, azaz xerogén hatását, de 

gyógyszerek más módon is közrejátszhatnak e kellemetlen mellékhatás kiváltásában.  A 

2. táblázat a leggyakoribb xerogén gyógyszereket tünteti fel hatástani csoportosításban. 

 

2.2.2.4. A fej- nyak régiót érintő daganatos betegségek sugárterápiája következtében 

kialakuló xerostomia 

Annak ellenére, hogy a nyálmirigysejtek turn-overe lassú, a sugárterápiát követően 

hamar észlelhetők változások a nyál mennyiségében és összetételében. Ez arra enged 

következtetni, hogy a nyálmirigy azonnal reagál. A besugárzás helyétől és dózisától 

függően már az első hét folyamán megfigyelhető a nyálszekréció rapid csökkenése, azaz 

az eredeti szekréciónak csak mintegy 10 %-a mérhető. Legérzékenyebb mirigyek a 

parotisok és a submandibuláris mirigyek, ugyanakkor a kialakult hyposalivatio és a 

következményes komplikációk súlyossága egyenesen arányos a besugárzott 

mirigyterület nagyságával, illetve az alkalmazott sugárdózissal. A daganatból 

meggyógyult betegeken akár 5-20 év múlva is észlelhetők a nyálmirigy károsodás miatti 

tünetek. Mivel a daganat mellet a szájüregi komplikációk nem életet veszélyeztető 

tényezők, a súlyos orális tünetek sokszor nem részesülnek a megfelelő supportív 

terápiában. Pedig a nyál védő funkciójának teljes hiánya miatt állandóan fennáll a 

szájüregi fertőzések veszélye (Streptococcus viridans, Herpes simplex), -amelynek 

legsúlyosabb formája a nyálkahártya Candida albicans, illetve Streptococcus 

haemolyticus–A infekciója miatti mucositis, de a betegek számára komoly 
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életminőségbeli problémát okoz a kínzó szájszárazság, a súlyos rágási, nyelési és 

ízérzési nehézség is. (132). 

2.3. A nyál szerepe a felső teljes lemezes fogpótlás stabilitásában 

A teljes lemezes fogpótlás elhorgonyzását az az ellenerő biztosítja, amely 

megakadályozza a nyálkahártya csontalapzatról való teljes elmozdítását (68). Az 

irodalomban különféle modellek segítségével magyarázzák ezen erőhatás komponenseit 

(143). Vannak, akik (92) azt az elképzelést támogatják, miszerint a nyálkahártya epithel 

sejtjei kohéziós kapcsolatot hoznának létre a megfelelő pontossággal kialakított 

alaplemez felszíni rétegével (kohéziós modell vagy szilárd-kapcsolat modell). Mivel ez 

folyamatos, geometriailag tökéletes illeszkedést igényel, nehéz elképzelni, hogy a 

nyálkahártya hogyan lenne képes a kemény alaplemezt hosszútávon irreverzibilis léziók 

nélkül elviselni. Mások (127) szerint a helybentartás szempontjából a lemez alatti 

negatív nyomás létrehozása a kulcsfontosságú. Ez azonban csak akkor lehet 

hosszantartó, ha állandó dinamikus erőhatás tartja fenn, -ami ugyan nem kóros a 

nyálkahártya csontalapzat számára- de ez folyamatosan általában nem tartható fenn 

(üresjárati stabilitás). A leginkább elfogadott modell az ún. folyadék-kapcsolat modell: 

Stanitz és mtsai (118) szerint a retenciós erő a nyál felületi feszültségének a hatása, 

nagysága a folyadékfilm vastagságától és a folyadék-fogsorfelszín közötti érintkezési 

szögtől függ (77). Ezen a modellen belül fontos tényezőnek a nyál viszkozitását tekintik. 

Ez a modell feltételezi, hogy a felszínek alakja egymásnak megfeleltetett és a 

nyálkahártyát folytonos folyadékréteg fedi (25). Egyesek kismértékű pozitív 

összefüggést tudtak kimutatni a palatinális szekréció mértéke és a felső teljes fogpótlás 

stabilitása között, viszont a vizsgálataik alapján nem volt összefüggés ebben a 

tekintetben a parotis szekréció mértékével (87).  Mindezek alapján feltételezhető, hogy 

xerostomiában az elvékonyodott vagy esetleg hiányzó palatinális folyadékréteg fogsor 

instabilitást okoz. 

 

2. táblázat. A xerogén gyógyszerek csoportjai 

 
A kolinerg rendszeren keresztül 

ható gyógyszerek 

Szimpatomimetikumok Egyéb módon ható 

gyógyszerek 

Triciklikus antidepresszánsok és 

monoamino-oxidáz gátlók: 

isocarboxazide, lithium citrát, 

zimelidine, nomifensine,  

Antihypertenzív gyógyszerek 

1. α2-adrenoreceptor stimulánsok: 

clonidine, guanfacine, reserpine, α-

methyl-DOPA 

Harántcsíkolt izom 

relaxánsok: 

tizanidine (121) 
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imipramine oxid, mianserin,  

maprotiline, nortriptyline, 

clomipramine, imipramine, 

amitriptyline (100, 126) 

 

2. β-receptor blokkolók : 

propranolol, metoprolol, atenolol (86) 

3. rostralis ventromedulláris I1-imidazolin 

receptoraira ható szelektív agonisták: 

 moxonidine és rilmenidine (86) 

4. angiotenzin-II-konvertáz-enzim (ACE) 

inhibitorok: 

captopril és enalapril (73) 

5. kalcium csatorna blokkolók nifedipin 

(130) 

Muscarinos receptor antagonisták az 

inkontinencia kezelésében: 

oxybutynin, propiverine 

hydrochloride (48) tolterodine 

trospium chloride és az olterodine 

(55) 

Antidepresszánsok (serotonin agonisták, 

serotonin és/vagy noradrenalin reuptake 

inhibitorok:  

1 .serotonin (5-hydroxytryptamine, 5-HT) 

agonisták vagy 5-HT és/vagy 

noradrenalin reuptake (újrafelvétel) 

gátlók: 

venlafaxine, mirtazapine, bupropion, 

duloxetine hydrochloride, trazodone, 

nefazodone (39) 

2. szelektív serotonin reuptake inhibitorok 

(SSRI): 

paroxetine, sertraline, mianserine, 

nefazodone, citalopram (101) 

3. szelektív noradrenalin reuptake 

inhibitor (NRI): reboxetine (131) 

Migrén kezelésére 

használt gyógyszerek: 

rizatriptan (138) 
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A xerogén gyógyszerek csoportjai (folytatás) 
A kolinerg rendszeren keresztül 

ható gyógyszerek 

Szimpatomimetikumok Egyéb módon ható gyógyszerek 

Antikolinerg hatással is bíró α-

receptor blokkolók a prostata 

hyperplasia okozta vizelet retenció 

kezelésében: 

terazosin, tamsusolin (65) 

Étvágycsökkentők: 

Sibutramine (15), fenfluramine 

plus phentermine (137) 

Benzodiazepinek: 

diazepam, clonazepam,  

alprazolam, chlordiazepoxide 

(34) 

 

Antipszichotikumok  

1. a schizophrenia kezelésében 

phenotiazinok,(pl chlorpromazine, 

fluphenazine (1) 

clozapine,olanzapine (124) 

quetiapine, risperidone, tiapride, 

pipamperone dihydrochloride (78) 

2. Az Alzheimer-kór kezelésében: 

donepezil (54) 

3. lithium (37) 

Decongestív szerek, lokális 

oedema csökkentők: 

Pseudoephedrine (137), 

cetirizine, budesonide, 

loratadine plus 

pseudoephedrine sulphate (58) 

 

Opioid származékok, 

kábítószerek: 

1.atropine, hyoscine, 

scopolamine dihydrocodeine (36) 

morphine sulphate (16) tramadol 

fentanil 

2. ecstasy (XTC, methylenedioxy-

metamphetamine), a methadone 

és a methamphetamine (52) 

Diuretikumok: 

thiazidok (4) 

 

Bronchodilatátorok: 

tiotropium (18) 

 albuterol (salbutamol, 

ventolin) isoproterenol sulfate 

salmeterol xinafoate 

H2 histamin receptor 

antagonisták és protonpumpa 

gátlók a gyomorfekély 

kezelésében: ranitidine, 

omeprazole (60) 

Antihistaminok mint 

antiallergicumok:  clemastine (45), 

acrivastine, astemizole,, 

cetirizine(138), ebastatine, 

fexofenadine, loratadine, 

mizolastine  terfenadine (75) 

 Kemoterápiás szerek a 

rosszindulatú daganatok 

kezelésében: retinal, 5-

fluorouracil (76) 

 

  Retinoidok a psoriasis 

kezelésében:  

isotretinoin (90) 

  HIV-ellenes szerek 

(dideoxynosine-DDI, proteáz 

inhibitorok): 

ritonovir, didanosine (128) 

  Cytokinek:(interferonok, 

interleukinek): interferonok (79) 

2.4. A teljes lemezes fogpótlás hatása a nyálszekrécióra  
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Peltola és munkatársai (95) kimutatták, hogy új fogpótlás viselése nem változtatta meg a 

teljes nyugalmi nyálszekréciót hosszútávon (19-36 hónapos periódus). Ennek ellenére 

Yurdukorou és munkatársai (146) vizsgálatai arra mutatnak rá, hogy az újonnan átadott 

teljes fogpótlások az átadás előtti érték 1,5-2-szeresére emelték a teljes nyugalmi 

nyálszekréciót közvetlenül a behelyezés után. A teljes lemezes fogpótlások 

nyálszekrécióra gyakorolt középtávú hatásáról azonban nincs adat, ugyanakkor 

feltételezhető, hogy új fogsorok fokozzák a teljes nyugalmi nyálszekréció értékét a 

viselés első hetében, hiszen ez az időszak a legkritikusabb a megszokás szempontjából. 

 

2.5. Szisztémás autoimmun betegségek orofaciális vonatkozásai 

Ha az immunrendszer az effektor mechanizmusai által „saját” 

antigénstruktúrákkal szemben olyan támadást hoz létre, aminek közvetlen klinikai, 

funkcionális és morfológiai következményei vannak, és amit más aetiológiai 

tényezőkkel nem lehet magyarázni, akkor autoimmun betegségről beszélünk.  A 

szervezetben fiziológiásan is jelenlevő autoreaktív T és B lymphocyták toleranciája 

immunológiai egyensúly felbomlása következtében felfüggesztődik (119).  

Az immunbetegségek szervspecifikusak, amennyiben az immunreakció jól 

körülhatárolhatóan egy szerv antigénjei ellen, poliszisztémásak, amikor az egy-egy 

általános sejtalkotó ellen irányul (119). Immunológiai kórképek gyakran okoznak a 

maxillofaciális régiót és a rágószervet érintő tüneteket.     

Az immunrendszeri betegségek diagnosztikája és terápiája elsősorban a 

belgyógyász-immunológus feladata. Azonban e kórképeknek, számos olyan vonatkozása 

is van, amely a sztomatológusra is fontos feladatokat ró: ilyenek az orofaciális régióban 

manifesztálódó elváltozások és tünetek felismerése, differenciál diagnosztikája és 

terápiája, valamint az immunológiai beavatkozások másodlagos következményeinek 

felismerése, lehetséges kezelése (81). Mivel a szájüreg fontos kapu az immunrendszer 

számára, így a fogorvos jelentős profilaktikus tevékenységet is kifejthet, elősegítve ezzel 

az általános kezelés sikerét. 

A szisztémás autoimmun betegségek kezelésében forradalmi változások történtek az 

elmúlt húsz évben. A modern gyógyszeres terápiának köszönhetően a betegek 

életminősége és életkilátásai rendkívüli mértékben javultak, annak ellenére, hogy e 

betegségek okát máig sem ismerjük pontosan. Ezzel szemben az alkalmazott 
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gyógyszerek mellékhatásai, amelyek szintén érintik az orofaciális régiót, újabb kihívást 

jelentenek a klinikusok számára. 

Egyik leggyakoribb tünet a szájszárazság, amely általában a betegségekhez társuló 

nyálmirigy hypofunkció következménye (119). Az irodalmi adatok alapján 

legjellemzőbb Sjögren szindrómában, azonban számottevő rheumatoid arthritisben (85), 

szisztémás lupus erythematosusban (74) és progresszív szisztémás sclerosisban (80), de 

feltételezhető, hogy fontos kísérője lehet más autoimmun betegségeknek is (56). Ezen 

esetekben a szubjektív kellemetlenségen kívül számos más, objektív szájüregi elváltozás 

is megfigyelhető (3. táblázat). Az egyes entitásokra jellemzőek lehetnek a nyálkahártya 

elváltozásai, amely fekélyekben, petechiákban, teleangiectasiákban, vagy lichenoid 

reakciók formájában manifesztálódik (56). Az irodalmi adatok alapján fokozott a 

cariesre való hajlam (6, 80, 81, 94, 105) azonban nem egységesek az adatok arra 

vonatkozólag, hogy a parodontális elváltozások milyen mértékben manifesztálódnak az 

egyes entitásokban (20), és az sem egyértelmű, hogy az egyes orális tünetek az 

autoimmun folyamattal vagy inkább a szájszárazsággal hozhatók-e összefüggésbe (6, 20, 

80, 94). A többi szisztémás autoimmun betegségekben szenvedők esetében az orofacialis 

régiót érintően eddig leginkább csak a bőrre és a nyálkahártyára korlátozódó 

megfigyeléseket végeztek (56). Megemlítendő, hogy ezidáig autoimmun myositisben 

szenvedőkön sem volt részletes orofaciális vizsgálatról szóló tanulmány.  

Az ízületi elváltozásokat is okozó autoimmun betegségekben nem ritka a 

temporomandibuláris ízület érintettsége (50), amely azonban szájnyitási korlátozottságot 

csak ritkán okoz, viszont igen jellemző a szájüregi és periorális szövetek fibrózisát 

eredményező scleroderma esetén (80). Elsősorban a xerostomia következményeként 

említik a dysphagia kialakulását a legtöbb autoimmun betegségben. Scleordermában 

egyértelmű, hogy a xerostomia mellett a nyelőcső fibrotikus elváltozása rendkívül 

megnehezíti a nyelést (72, 80). A nyelőcsö izmait érintő myositisben valószínűleg 

szintén szerepet játszik az oesophagus dysmotilitása miatti nyelési nehézség, bár erre 

még nincs irodalmi adat. Mind a fibrózist, mind az izomgyengeséget okozó 

betegségcsoportokban számolni kell a kéz funkcióinak károsodásával, ami problémát 

jelenthet a kivehető fogpótlások aplikálásában és azok tisztításában (50). 

           Az egyes autoimmun betegségek orofaciális vonatkozásai a következő 

alfejezetekben kerülnek részletesebben ismertetésre (3-4.táblázat).  

 



 20

3. táblázat A szisztémás autoimmun betegségekben előforduló orofaciális tünetek 

összefoglaló táblázata 

Szájtünet Autoimmun betegség 

temporomandibuláris fájdalom RA, SLE, IIM, arteritis temporalis 

szájszárazság SS, RA, IIM, SLE, MTCD, PSS 

parotis duzzanat SS 

nyálkahártya fekély SLE,PAN,Wegener granulomatosis 

lichen szerű nyálkahártya elváltozás SLE, PAN 

trigeminus neuralgia SLE 

teleangiectasia, petechia SLE, PAN, IIM, Wegener granulomatosis 

manuális károsodás IIM, PSS 

fokozott candidiasisra való hajlam RA, SS, SLE, IIM, PSS, PAN, Wegener granulomatosis

fokozott parodontitis hajlam RA, SS, SLE, IIM, PSS, PAN, Wegener granulomatosis

fokozott caries hajlam RA, SS, SLE, IIM, PSS, PAN, Wegener granulomatosis
 

A táblázatban használt rövidítések: SS: Sjögren szindróma, RA: rheumatoid arthritis, 

SLE: szisztémás lupus erythematosus, IIM: idiopátiás inflammatórikus myopáthia, PSS: 

progresszív szisztémás sclerosis, PAN: polyarteritis nodosa 

 

 

 

 

 

 

4. táblázat Az autoimmun betegségek terápiájában alkalmazott gyógyszerek 

orofaciális mellékhatásai 

 

GYÓGYSZER MELLÉKHATÁS 
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Nem-szteroid gyulladáscsökkentők 
lichenoid reakció 
ulceráció 

Kortikoszteroidok 

candidiasis 
vírusfertőzés 
elnyúlt sebgyógyulás 
xerostomia 

Arany tartalmú készítmények lichenoid reakció 

D-penicillamine ulceráció 
ízérzés zavara 

Antimaláriás szerek lichenoid reakció 

Cyclosporin gingiva hyperplasia 

 

 

2.5.1.Sjögren szindróma (SS) 

A Sjögren szindróma krónikus autoimmun betegség. A betegség kardinális tünete az 

exokrin mirigyek focalis gyulladása, amely elsősorban a könny- és nyálmirigyeket érinti, 

ezért gyakran mint „autoimmun exokrinopátia” néven említik az irodalomban (35). 

Primer és szekunder megnyilvánulási formában különíthető el. A primer típusban a 

nyálmirigyek (nyugalmi kevert nyáltermelés mértéke ≤ 0,1 ml/min) és a könnymirigyek 

csökkent működését (pozitív Schirmer teszt) tapasztaljuk, amely a betegek számára 

sokszor kínzó szájszárazságban (xerostomia) és szemszárazságban (xerophthalmia) 

nyilvánul meg. A nyálmirigyekben, a gyulladásos fókuszok sejtjei között dominánsan 

CD4+ (helper) lymphocytákat találunk a ductusok körül, kismértékben az acinusok 

körül, amelyek a HLA-II. típusú antigént expresszáló ductalis és acinaris epithel sejtek 

apoptosisát eredményezik interferon-γ indukcióján keresztül (99).  Ez azonban T-sejt 

cytokinek, IL-6 és IL-10 derivációján keresztül B-sejt aktivációt eredményez (53), 

mintegy háromszorosára növelve a normális immunglobulin szintet a szérumban. 

Legjellemzőbb, és diagnosztikus értékű az anti Ro/SSA és az anti La/SSB autoantitest 

jelenléte a szérumban. Mind az La, mind az Ro antigén két alegysége - általános 

sejtalkotók, komplexet alkotnak egy ismeretlen funkciójú citoplazmatikus RNS-sel, bár 

az ismert, hogy az La szabad formában részt vesz az RNS-polimeráz III transzkripciós 

folyamatában is. A gyulladásos folyamat eredményeként a ductusok dilatációja, az 
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acinusok atrophiája és interstitiális fibrózis alakul ki. Jellegzetes kép az 

epimyoepitheliális szigetekkel tarkított, mononuclearis sejtekkel infiltrált 

nyálmirigyszövet, amely az elpusztult acinusok helyén visszamarad (103). 

A SS prevalenciájáról magyarországi adatok nem állnak rendelkezésre. 

Nemzetközi adatok alapján relatíve gyakori, előfordulása kb. 0,1-1%-os.  A férfi-nő 

arány is jellegzetes: 1:9, és általában a 35-65 év közötti nők betegsége (14, 41, 123) . Ha 

az alaptünetek mellet egyéb poliszisztémás autoimmun betegség is jelen van (szisztémás 

lupus erythematosus, rheumatoid arthritis, kevert kötőszöveti betegség, autoimmun 

myositis, vagy progresszív szisztémás sclerosis), akkor secunder Sjögren szindrómáról 

beszélünk.  

Az orofaciális panaszok közül kiemelkedő a szájszárazság, amely azonban nem 

minden esetben korrelál az objektíven mérhető kevert nyugalmi nyálmennyiséggel, 

illetve a nyálmirigyben zajló gyulladással. Ez arra utal, hogy a betegség kezdetén 

valószínűleg más folyamatok okoznak hyposalivatiot. Egyes kutatók ki tudták mutatni a 

nyálmirigyek muscarinos M3R receptora ellen termelődött autoantitestek jelenlétét, 

amelyek postsynaptikusan gátolták a kolinerg mediációt, ezért felelőssé tehetők a 

betegség korai szakaszában jelentkező csökkent nyáltermelésért (19, 31). A nyál 

összetételében is jelentős változások mutathatók ki: növekszik a fehérje és az amiláz 

koncentációja (8, 9, 10). A hyposalivatio számos egyéb kellemetlenséget is okozhat, így 

pl. zavar keletkezhet a beszédben, a táplálkozásban (117). és a nyelésben (140). 

A szájszárazság miatt megnő a cariogén baktériumok és egyes gombafajok (Candida) 

száma (51), és a csíraszám-növekedés már önmagában is fokozott caries aktivitásban 

nyilvánulhat meg (38). Különösen a fogsorviselőkön kifejezett és gyakori a candidiasis, 

nem ritka a cheilitis angularis előfordulása sem. A parotis duzzanata (mely nem mindig 

kétoldali) ugyancsak jellegzetes kísérője a betegségnek. Ha tartósan fennáll, felveti a 

malignus lymphoma gyanúját (59). A SS diagnózisához fontos az alsó ajakból vett 

kisnyálmirigy biopsziás lelet (a focalis gyulladás igazolására) (27), illetve a szérumban 

keringő antinukleáris antitestek (anti-SS-A és anti-SS-B) kimutatása (67). Több szerző is 

foglalkozott a SS szájüregi manifesztációival (6, 20, 94). Mind Baudet-Pommel és mtsai 

(6), mind Celenligil és mtsai (20), mind Pedersen és mtsai (94) szignifikánsan 

magasabbnak találták a DMF-T számot (szuvas, tömött és hiányzó fogak száma) SS-ban 

szenvedők esetében egészséges kontrollokhoz viszonyítva. Baudet- Pommel (6) pedig 

kimutatta, hogy a DMF-T szignifikánsan magasabb volt azokban az SS betegekben, 

akiknél antinukleáris antitest volt kimutatható a serumukban. Celenligil (20) és Pedersen 
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(94) a parodontális szondázási mélységet is nagyobbnak találta SS-ban egészséges 

kontrollokhoz viszonyítva, ezzel egyidőben Celenligil (20) betegcsoportjában 

szignifikánsan magasabb volt a plakk- és a gingivális index egészséges kontrollokhoz 

viszonyítva. Eddig, az ismert irodalmi adatok alapján, ugyan ismert a kisnyálmirigyek 

gyulladásos infiltrációja, de egy közlemény sem utal azok szekréciójára, így a palatinális 

szekréció értékére sem SS-ban. 

 

2.5.2. Idiopátiás inflammatorikus myopathiák (IIM, autoimmun myositisek) 

Az IIM olyan betegségcsoport, amelyre jellemző a proximális szimmetrikus krónikus 

szimmetrikus izomgyengeség (azaz a váll- és medenceöv izmai érintettek, fontos 

diagnosztikai tünet a karizmok korai gyengesége) és az izmok mononukleáris sejtes 

beszűrődése. A betegségcsoporton belül klinikai, hisztológiai és immunológiai 

karaktereik alapján elkülöníthetjük a dermatomyositist (DM), a polymyositist (PM) és a 

sporadikusan előforduló zárványtestes myositist. Az autoimmun myositisek egy része 

paraneoplasztikus szindrómaként jelentkezik (29). Dermatomyositisben a komplement 

rendszer komponenseinek (C5b-C9) korai aktivációja vezet a membrán károsító 

komplex lerakódásához az endomysium kapillárisaiban, amely perivascularis gyulladást 

és atrophiát eredményez (17, 26). Polymyositisben és zárványtestes myositisben a 

sensitizált CD8+ cytotoxikus T-sejtek inváziója nyomán a HLA-I histocompatibilitási 

antigéneket hibásan expresszáló izomsejtek destrukciója következik be. A histologiai és 

immunopathologiai különbségek ellenére a végeredmény mindegyik entitásban a 

krónikus gyulladás, a fibrosis és az izomrostok elvesztésének triásza. A leggyakoribb 

extramuscularis tünetek közé tartozik a láz, a súlyvesztés, arthritis, arthralgia, subcutan 

kalcifikáció (calcinosis), karcinóma (daganatos betegséghez társult myositis), szív 

tünetek (atrioventricularis vezetési zavarok, tachyarrhythmia, myocarditis) légzőszervi 

tünetek (mellkasi izomgyengeség vagy interstitialis tüdőbetegség miatt) (26, 30). Mivel 

valamennyi harántcsíkolt izom érintett, igen változatos tünetek alakulhatnak ki. Ezek 

sorában a rágási, nyelési illetve légzési nehézségek jellemzők (29). A szív érintettségét 

EKG-eltérések, arrhytmiák, jelzik. Dermatomyositisben gyakori az arcon jelentkező 

periorbitális lilásvörös exanthema a „heliotrope rush” (29). A nyálkahártya az esetek 

mintegy 10-20%-ában érintett (89). A mucosa oedemája, és erythemája a leggyakoribb 

szájüregi manifesztációk (56, 62, 106). Mind a szájnyálkahártyán, valamint a marginális 

ínyszélen gyakori jelenség a teleangiectasia, amely a körömágyon is jellegzetesen 

azonos mechanizmussal keletkezik (43). A kalcifikáció jellegzetes DM tünet, de 
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beszámoltak már egy olyan szokatlan formáról is, amikor a generalizált calcinosis 

részeként a nyálkahártyán jelent meg, sőt egy esetben a fogak pulpájának obliterációját 

idézte elő (104).  Dysphagia az esetek mintegy 10-50%-ában van jelen (21, 104, 62). 

Egy esetben leírtak egy pácienst, akinek a gyulladásos macroglossia okozta a nyelési 

nehézségeit (21). Nincs azonban adat arra vonatkozólag, hogy a szájnyálkahártya tünetei 

mellett milyen a fogazat, a parodontium, illetve a rágóizmok állapota. 

 

2.5.3. Rheumatoid arthritis (RA) 

A RA a kéz kisízületeit, s általában az ízületeket szimmetrikusan érintő, krónikus, 

progresszív, nodularis polyarthritis, mely az egész szervezet betegsége. Az 

extraartikularis manifesztációk is gyakoriak, 16 éves kortól bármely életkorban 

előfordul, leggyakrabban 45-55 éves nőkön jelentkezik (a férfi: nő arány 1: 3). A 

népesség 0,5-1 %-ában fordul elő az egész világon, vagyis a RA a civilizált világ 

leggyakoribb, rokkantságot okozó betegsége (44). Leglényegesebb orofaciális tünete a 

temporomandibuláris ízület érintettsége. Maga az ízület általában fájdalmatlan, de a 

szájnyitás korlátozott lehet. Radiológiai vizsgálattal leggyakrabban a fejecs 

ellaposodását, a betegségre jellemző eróziókat, illetve marginális proliferációkat 

láthatunk. Ezek a tünetek általában enyhék, a betegek nagy részénél nem okoznak 

működési zavart. Ugyanakkor fontos lehet, hogy más ízületek (a metacarpo-phalangealis 

ízületek) deformitásai, amelyek a kéz bizonyos mozgásait ellehetetlenítik, 

megakadályozhatják a beteget a napi szájhigiénés tevékenységében (122). Ez különös 

figyelmet érdemel, ilyenkor szükséges lehet speciális segédeszköz (pl. elektromos 

fogkefe), antibakteriális hatású szájöblítő használata, helyi fluoridkészítmény 

alkalmazása (102). RA esetén az esetek nagy részében (80%) hyposalivatio lép fel, ami 

secunder Sjögren szindrómának tulajdonítható (50). Az alapbetegség terápiájában 

használatos gyógyszerek számos orális mellékhatást okozhatnak: ulcerációk, lichenoid 

reakciók, ízérzési zavarok, szájszárazság. Kortikoszteroid terápia esetén fokozott a 

fertőzések iránti fogékonyság, lassúbb a sebgyógyulás (4. táblázat). 

 

2.5.4. Szisztémás lupus erythematosus (SLE) 

A SLE ismeretlen eredetű, az ún. immunkomplex mediálta betegség prototípusa. 

Változatos klinikai képet mutat attól függően, hogy milyen szervek, szervrendszerek 

érintettek. Incidenciája 1:10000, a férfi-nő arány 1:9. A klasszikus, pillangószerű 

erythema az arc két oldalán viszonylag ritka, az egyéb bőrtünetek változatos formában - 
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elsősorban a fénynek kitett helyeken jelentkeznek, az esetek kb. 25 %-ában. Emellett 

érintett lehet a szív (30%), a tüdő (40-50%), a vese (50-60%), az ízületek és az emésztő 

rendszer is. A hematológiai eltérések (hemolyticus anaemia, thrombocytopaenia, 

leukopenia, lymphopenia) az autoantitestek (antinukleáris antitest, DNS- ellenes antitest) 

közvetlen patogenitásának következményei (40). A szájnyálkahártyán megjelenő discoid 

lézió képe a centrálisan elhelyezkedő atrophiás vörös folt, amelyet papulákból álló fehér 

gyűrű övez, ezt a középpontból kiinduló fehér csíkok és teleangiectasiák ölelik körül. A 

jelenség a lichen planushoz hasonlítható. Gyakori az ajakpíron látható lézió is. A 

palatum SLE-ben a fekélyek predilekciós helye (105). Ha secunder Sjögren szindróma is 

kialakul, nyálmirigy hypofunctio, xerostomia kísérheti az egyéb szájtüneteket. Gyakori a 

szájüregi candidiasis, ami nemcsak a betegséggel, hanem az immunszupresszív szteroid 

terápiával is (51) összefügg. Központi idegrendszeri tünetek esetén a n. trigeminus is 

érintett lehet (71). A terápiában alkalmazott antimaláriás szerek lichenoid reakciót illetve 

a nyálkahártya kékes-szürke vagy barnás elszíneződését okozhatják. A 

temporomandibuláris ízület dysfunctioját 41%-ban észlelték, ami 30 %-ban volt 

radiológiailag is kimutatható, erosio és a fejecs ellaposodása formájában (57).  

 

2.5.5. Progresszív szisztémás sclerosis (PSS, scleroderma) 

A PSS olyan autoimmun betegség, amelyet a bőr és egyéb szervrendszerek fibrosisa 

jellemez, amely az érelváltozások és az excessiv kollagén lerakódás következménye. A 

betegek mintegy 50%-ában a bőrben T- és B-lymphocytákból és macrophagokból álló 

gyulladásos infiltráció mutatható ki. A betegség tüneteit a kiserek kóros elváltozása, a 

gyulladás jellemzi, fokozódik a kollagén és glukózaminoglikán termelés, ami a bőrben 

és a belső szervek extracelluláris anyagában halmozódik fel (40). A feltűnő bőrtünetek 

mellett lényegesek az életet veszélyeztető szisztémás manifesztációk: a pleuritis, a 

pneumonitis, a coronariák involvációja ischemiás szívbetegség tüneteivel, polymyositis, 

malabsorbtio, valamint az ún. „scleroderma vese”. A perioralis lágyrészek fibrosisa 

miatt a szájnyitás korlátozottá válik (a maximális orális apertura csökken) és 

microstomia jön létre. Az arckifejezés jellegzetesen megváltozik, a szemrések 

szűkülnek, a mimikai izmok korlátozottsága miatt pedig kialakul a jellegzetes 

maszkszerű arckifejezés az ún. „Dante-arc”, amelyet teleangiectasiák, pigmentált és 

depigmentált területek tarkítanak. A nyelv izmait, csakúgy, mint a nyelőcső izmait érintő 

fibrózis eredményeként a nyelv lemerevedik, a nyelés és az étkezés szinte lehetetlenné 

válik. A kézfej és a lábfej jellemző tünete a Raynaud-jelenség, és jellegzetes ezek 
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kontraktúrája is. Fogászati radiológiai vizsgálat alkalmával megfigyelhető az angulus 

mandibulae resorbtioja, amelyet ortopántomográfiás vagy teleröntgen felvételen lehet jól 

látni (72), valamint a parodontális rés kiszélesedése, amely ismeretlen eredetű. 

    Ezek a folyamatok képtelenné teszik a betegeket a mindennapos szájhigiénés 

tevékenység elvégzésére, a kivehető fogpótlások használatára. Ennek következtében 

megnő a caries, a parodontitis, a candidiasis veszélye. Az esetek egy részében a 

nyálmirigyekben is zajló fibrotikus folyamat következtében secunder Sjögren szindróma 

alakulhat ki. (81).  

 

2.5.6. A kevert kötőszöveti betegség (MCTD - „mixed connective tissue disease” vagy 

„overlap” szindróma) 

Ebben a betegségben az SLE, az RA, a PSS és az IIM tünetei változatos módon 

kombinálódnak egymással. Típusos jelenség a polyarthritis, a Raynaud-tünet, a kézfej 

duzzanata az ujjak jellegzetes „kolbászszerű" megvastagodásával, dysphagia, 

pneumonitis, tüdőfibrózis (11). Ennek megfelelően a szájüregi manifesztációk is az 

egyes betegségekben leírt módon alakulnak. A terápia a vezető betegségtünetnek 

megfelelő. 

 

2.5.7. Polyarteritis nodosa(PAN) 

A PAN a szisztémás vasculitisek közé tartozó kórkép, amelynek lényege a kis vagy 

közepes nagyságú artériák focalis vagy segmentalis gyulladása. Antigénként az esetek 

jelentős részében a Hepatitis-B vírus antigénstruktúrái szerepelnek. Láz, arthralgia, 

myalgia és a vesemanifesztáció (kb. 70%-ban), illetve különféle bőrelváltozások (livedo 

reticularis) a jellegzetes tünetek. Terápiájában fontos szerep jut a ccyclophosphamidnak 

és a szteroid készítményeknek (125).  A szájtünetek között a nyálkahártyán submucosus 

csomók, erythemás foltok, fekélyek jelenhetnek meg, ezen kívül a terápiás szerek orális 

mellékhatásaival, fertőzések iránti fogékonysággal kell számolnunk (23, 125) (3-4. 

táblázat).  

 

2.5.8. Wegener granulomatosis 

A kórképet a felső és/vagy alsó légutak, a szájüreg nekrotizáló, granulomatózus 

gyulladása (rhinitis, sinusitis, pharyngitis, pneumonitis, ulceráció, gennyes véres 

orrváladék) és glomerulonephritis jellemzi. A betegségben speciális szerepe van a 

granulocytákhoz kötődő antineutrophil citoploazmatikus antitestnek (ANCA), amely a 
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proteináz-3 enzim ellen irányul (41). A betegségben prognosztikai jelentőségű a korai 

felismerés, és a korán elkezdett ciklofoszfamid és szteroid terápia. A fekélyek és 

sinusitis mellett hyperpláziás gingivitis is jelentkezhet, amelynek jellegzetes, földieperre 

emlékeztető felszíne van. Szövettani vizsgálat időben fényt deríthet a betegségre, és így 

idejekorán megkezdődhet a terápia (141). 

 

2.5.9. Arteritis temporalis (óriássejtes arteritis) 

50 éves kor felett jelentkező, az arteria temporalist is érintő vasculitis. Gyakran 

polymyalgia rheumaticával együtt jelentkezik, amelyre jellemző a hirtelen kezdet, a 

nagyfokú, akár mozgásképtelenségre vezető vállövi, medencetáji izomfájdalom. A 

tünetek sokszor azonban jellegtelenek: hőemelkedés, rossz közérzet, gyorsult 

vérsejtsüllyedés. Ilyenkor is azonban felhívhatja a figyelmet, ha a beteg „új”, vagy 

megváltozott jellegű fejfájásról számol be. Ennek a betegségnek az említése azért fontos, 

mert a korai diagnózissal, és időben elkezdett szteroid terápiával elkerülhető a 

legsúlyosabb szövődmény, a vakság (41).  
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3. Célkitűzések 
 

3.1.  

Az irodalmi adatok alapján feltételezhető volt, hogy Sjögren szindrómában a 

nyálmirigyek funkciója, így feltételezhetően a palatinális kisnyálmirigyek funkciója is 

csökkent mértékű, ezért célul tűztük ki 

1. a palatinális nyálszekréció mérését Sjögren szindrómában szenvedő betegeken, illetve 

annak összehasonlítását egészséges páciensek értékeivel.  

 További célunknak tekintettük a szubjektív xerostomiára és a nyálszekréció 

mérési eredményeire, továbbá a manifesztálódó orofaciális tünetekre:  

2. a szubjektív panaszokra 

3. a nyálkahártya elváltozásokra 

4. a cariológiai és  

5. a parodontális státuszra vonatkozó adatok egészségesek értékeihez való viszonyítását, 
illetve azok összefüggéseinek értelmezését, valamint a kapott adatoknak az irodalomban 

közölt eredményekkel való összehasonlítását.  

 

3.2. 

 A klinikai tünetek alapján nagy a valószínűsége, hogy az autoimmun myositisben 

szenvedő betegekben is észlelhetők sicca tünetek, illetve várható, hogy a többi 

szisztémás autoimmun betegséghez hasonlóan a myositisek is okoznak a szájüregben 

manifesztálódó tüneteket. 

6. Ezért célunk az volt, hogy leírjuk a betegek orofaciális régiót érintő panaszait, illetve 

meghatározzuk az IIM szisztémás klinikai és immunológiai elváltozásainak orális régiót 

érintő vonatkozásait:  

7. a nyálkahártya elváltozásokat 

8. a kevert nyugalmi nyálszekréciót, és az esetleges hyposalivatio szövettani okait 

9. a cariológiai és  

10. parodontalis státuszt, az esetleges temporomandibuláris ízületi tüneteket, -valamint  

11. a rágóerőt,  

12. különös figyelemmel a betegek táplálkozási nehézségének okaira. 

 

3.3 
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Mivel a palatinális nyálfilm vastagsága 10 µm alá csökken szubjektív 

xerostomiában, feltételezhető, hogy az elvékonyodott vagy esetleg hiányzó palatinális 

folyadékréteg a felső teljes fogsor instabilitását okozza azoknál a személyeknél, akiknél 

a legkifejezettebb a xerostomia és a hyposalivatio, azaz Sjögren szindrómában.  

13. Ennek igazolására célunk volt a nyugalmi kevert nyálszekréció és a palatinális 

nyálszekréció mértékének meghatározása, valamint kérdőív alapján az orofaciális régiót 

érintő általános, illetve a fogsorviseléssel kapcsolatos panaszok vizsgálata és 

összehasonlító értékelése egészséges és Sjögren szindrómában szenvedő teljes fogsort 

viselő egyéneknél. 

 

 

3.4 

Idős korban a teljes nyugalmi nyálszekréció csökken. Új fogpótlás behelyezése 

azonban azonnali szekréciót fokozó stimulusként szerepel, ugyanakkor új teljes lemezes 

fogpótlás viselésekor a betegek számára az első hét nap a legkritikusabb periódus a 

megszokás szempontjából.  

14. Célunk annak tisztázása volt, hogy az újonnan készült teljes lemezes fogpótlás 

milyen módon befolyásolja a nyugalmi kevert nyálszekréció és a palatinális 

nyálszekréció mértékét az első hét napot követően régi fogsorviselők esetén? 
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4. Módszerek 
4.1. Sjögren szindrómás betegek palatinális nyálszekréciójának és orofaciális 

paramétereinek meghatározása 

 

4.1.1. Anyag és módszer 

A vizsgálatban résztvevő személyek 

A vizsgálatban 49 Sjögren szindrómában (SS) szenvedő 32 és 76 év közötti személy (46 

nő és 3 férfi) vett részt, akik mindannyian a Debreceni Egyetem Orvos- és 

Egészségtudományi Centrum (DEOEC) 3. számú Belgyógyászati Klinika Immunológiai 

Tanszékének járóbetegei voltak. Életkoruk 55 ± 11 év, a betegség fennállásának ideje 6 ± 

4 év volt. Mindegyikük megfelelt a SS American European Consensus Group 

diagnosztikus kritérium rendszerének (133). A betegek klinikai és laboratóriumi 

paramétereit valamint egyéb betegségeit egy standard protokoll alapján belgyógyászok 

határozták meg a DEOEC 3. számú Belgyógyászati Klinika Immunológiai Tanszékén (5. 

táblázat).  

  

 
1. kép. Periductalis infiltratum („focus”) SS-ban szenvedő személy labialis 

kisnyálmirigyéből (250-szeres nagyítás, haematoxylin-eosin festés) 
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5. táblázat. 49 Sjögren szindrómában szenvedő beteg klinikai profilja 43 kontrollhoz 

viszonyítva 
név kor nem anamnézis KCS xerostomia focus antitest 
1 72 nő Ulcus ventriculi, 

osteoporosis,arthrosis, 
Raynaud 

+ + + ENA, anti-
SSA, anti-
SSB 

2 46 nő Raynaud, polyarthritis,colitis + + - anti-SSA, 
anti-SSB 

3 71 nő osteoporosis,arthralgia, 
hypertonia 

- + + anti-SSA, 
anti-SSB, 
Rheuma 
faktor 

4 39 nő arthralgia, Raynaud + + - ANA, anti-
SSA 

5 33 nő arthralgia, Raynaud, myositis - + + anti-SSA, 
anti-SSB, 
Rheuma 
faktor 

6 76 nő arthralgia,thrombopenia, 
osteoporosis 

+ + + thrombocyta 
ellenes Ig 

7 50 nő billiaris cirrhosis,arthralgia + - + - 
8 60 nő arthralgia, krónikus hepatitis, 

osteoporosis, krónikus 
proctitis 

- + + kryoglobulin, 
antimitokond
rialis Ig 

9 56 nő Pseudolymphoma - - + Rheuma 
faktor 

10 54 nő Myositis + - + - 
11 61 nő arthralgia, hypertonia + + + - 
12 54 nő hypertyreosis + + + - 
13 45 nő polyarthritis, cervicobrachialis 

syndroma, epekő 
+ + + anti-SSA, 

Rheuma 
faktor 

14 56 nő hypertonia, 
depresszió,cardiomyopathia 

+ + + - 

15 40 nő arthralgia,duodenitis,asthma 
bronchiale 

+ + + anti-SSA, 
anti-SSB 

16 53 nő arthralgia + + -  
17 54 nő polyarthritis, erythema 

exsudativum multiforme 
+ + + - 

18 43 nő polyarthrytis,Raynaud, 
myositis 

- + + - 

19 68 nő RA,hypertonia, osteoporosis + + + - 
20 70 nő RA,Raynaud, osteoporosis + + +  
21 57 nő TBC + + + ANA 
22 44 nő polyarthritis, depresszió + + + anti-SSA, 

ANA 
23 75 nő - + + + anti-SSA, 

anti-SSB 
24 68 ffi spondylarthrosis,vesekő + + -                        

RA: rheumatoid arthritis, Raynaud: Raynaud szindróma, LE: LE-sejt, ANA: antinukleáris antitest 
5. táblázat. 49 Sjögren szindrómában szenvedő beteg klinikai profilja 43 kontrollhoz 

viszonyítva, folytatás 
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25 69 nő steatosis hepatis, krónikus 
hepatitis,colitis,spondylarthro-
sis 

+ + +  

26 48 nő tyreoiditis + + + anti-SSA, 
antiSSB 

27 73 nő krónikus hepatitis, 
cholangitis,artralgia, arthrosis 

+ + - LE 

28 65 nő hypertonia ,artrosis + + + Rheuma 
faktor 

29 59 nő Hypertonia, dohányzás + + + - 
30 59 nő RA,Basedow kór,hypertonia, 

dohányzás 
+ + + - 

31 58 nő spondylosis,hiperacid 
gastritis,cardialis 

+ + + - 

32 52 nő polyarthritis, krónikus 
bronchitis,Raynaud, vasculitis 

+ + + - 

33 51 nő Raynaud, spondylarthrosis, 
depresszió 

+ + + - 

34 44 ffi artralgia,ulcus venticuli + + + - 
35 58 nő  + + + anti-SSA 
36 55 nő hypertonia + + - - 
37 39 nő vasculitis, + + - anti-SSA, 

ANA, 
Rheuma- 
faktor, ANCA 
cryoglobulin, 

38 54 nő reflux oesophagitis, 
spondylartrosis 

- + - - 

39 65 nő hypertonia, 
osteoporosis,colitis,RA,poly-
neuropathia,trigeminus 
neuralgia 

+ + + - 

40 48 nő Raynaud, spondilosis, 
periarteritis,dohányzik 

+ + - anti-SSA, 
anti-SSB 

41 32 ffi RA + - + - 
42 59 nő SLE,hypertonia,Raynaud, 

colitis, glomerulonephritis, 
cataracta 

+ + + LE, ANA 

43 60 nő benignus pajzsmirigy tumor + + - Anti-SSB, 
antimito-
kondrialis Ig 

44 59 nő spondilarthrosis, cardialis 
decompensatio 

+ + -  

45 65 nő hypertonia, atrophiás 
gastritis, arthrosis, angina 

+ + + - 

46 43 nő Raynaud, arthralgia, 
gastroduodenitis 

+ + - - 

47 72 nő - + + +  
48 45 nő arthralgia + + -  
49 41 nő arthralgia + + +  



 33

 43 véletlenszerűen kiválasztott egészséges személy (39 nő, 4 férfi), akik a 

Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar (SE FOK) Fogpótlástani Klinikáján 

nyilvántartott páciensek, kontrollként vettek részt a vizsgálatban. Életkoruk 49 ± 15 év 

volt. 

 Minden egyén válaszolt egy standard kérdőív kérdéseire, amely általános, orális, 

szemészeti és az esetleges fogpótlásviseléssel kapcsolatos panaszokra irányult, és amely 

nagy részben a Sjögren szindróma Európai Diagnosztikus Kritériumrendszerén alapult 

(134). 

 A könnyszekréció, valamint a fennálló keratoconjunctivitis sicca meghatározása a 

Schirmer teszt és a könnyfilm felszakadási idő mérése alapján történt.  

 A histopathológiai diagnózis alsóajak biopsziát követően fénymikroszkópos 

vizsgálattal, Daniels módszere szerint (27) történt. Ez a „focus score”-on alapul, ahol 

focusnak számít a legalább 50 lymphocytából álló aggregátum 4mm2 kisnyálmirigy 

szövetre vonatkoztatva (1. kép). Az SS-A és SS-B antigének preparációja Lieu és mtsai 

szerint történt (67). Az anti-SS-A és az anti-SS-B és a többi autoantitest kimutatása 

ELISA technikával történt (Autostart II. HYCORE, Garden Grove, CA, USA). 

 

 

A nyugalmi kevert nyál és a palatinális szekréció meghatározása 

 A nyugalmi kevert nyálszekréció mérése (2.kép) minden egyén esetében 

Sreebny és munkatársai módszerével, köptetéssel történt (115). A páciensek ülő, 

nyugalmi pozícióban 5 percig ürítették nyálukat egy előre meghatározott tömegű 

edénybe, úgy hogy közben nem nyelhettek. A mérést megelőző 2 órában nem 

fogyasztottak sem ételt, sem italt, nem dohányoztak. Az edények azután ismét mérésre 

kerültek egy elektronikus mérlegen (Sartorius BA 110S, Sartorius AG, Göttingen, 

Németország). A mérések alapján, és feltételezve, hogy 1g nyál megfelel 1ml térfogatnak 

a nyálszekréciót ml/min egységben fejeztük ki. A hypofunkció illetve a hyposalivatio 

megállapításához a ≤0,1ml/min határértéket vettük figyelembe.  
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2. kép: A teljes nyugalmi nyálszekréció meghatározása 

 

 

 A palatinális nyálszekréciót a Hamada és munkatársai szerinti módszer alapján 

(46) határoztuk meg (3. kép). A metódus standardizálása és optimalizálása előzetesen 

történt meg ismert tömegű víz és nyál keverékének felhasználásával. A 8 mm átmérőjű, 

ismert tömegű szűrőpapír korongokat (Rundfilter MN 640d Macherey-Nagel.& Co. 

Düren, Németország) először a baloldalon, majd a jobb oldalon az első molárisok 

vonalában, a gingiva széltől 15mm-re helyeztünk fel a kemény szájpadra, és 30 

másodpercig gyűjtöttük a nyálmintákat (a méréseket nyitott száj, vattarolni izolálás 

mellet ugyanabban a napszakban, délelőtt 10 órakor kiviteleztük). Az ismert tömegű 

Eppendorf csövekben hermetikusan lezárva tárolt minták tömegét analitikai mérlegen 

lemértük, majd az adatok alapján a nyál sűrűségét 1g/cm3–nek véve (114) kiszámítottuk 

a felvett palatinális nyál térfogatát. Az adatokat a kétoldali mérési átlag figyelembe 

vételével µl/min /cm2 mértékegységben fejeztük ki.  

 

        
3.kép: A palatinális nyálszekréció mérése 

Szájnyálkahártya elváltozások felmérése 

a b

a b
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A szájüregi lágyszövetek átfogó vizsgálata Langlais és munkatársai szerint (64) a 

nyálkahártya valamennyi elváltozásának észlelésére irányult.  

 

Cariológiai, gingivális és parodontális vizsgálat 

 A szuvas, tömött és hiányzó fogak száma (DMF-T érték) standard fogászati tükör 

és szonda segítségével került megállapításra a WHO ajánlásai alapján (142). 

 A parodontális szondázási mélységet kalibrált parodontális szondával (William’s 

periodontal probe, Astir Intermedica, Kensington, London) határoztuk meg, ahol a 

szondázási mélység a szabad ínyszél és a parodontális sulcus bázisa közötti távolságot 

jelenti mm-ben kifejezve. A mérés egy-egy fog 6 felszínén történt (88). Ínyvérzés 

jelenlétét az Ainamo-Bay ínyvérzési index segítségével határoztuk meg. Négy felszín 

szondázása után a vérző felszínek számát a vizsgált felszínek számához képest 

százalékban fejeztük ki (2).  

 

4.2. Orofaciális elváltozások és a rágóerő vizsgálata polymyositisben (PM) és 

dermatomyositisben (DM) szenvedő betegeken 

 

4.2.1. Anyag és módszer 

 

A vizsgálatban résztvevő személyek 

 A vizsgálatban 34 beteg, - 29 PM-beteg (9 férfi, 20 nő) és 5 DM-beteg (2 férfi, 

3nő) vett részt, akik a DEOEC 3. számú Belgyógyászati Klinika Immunológiai 

Tanszékének betegei voltak. Életkoruk 42 ± 11 év volt. A páciensek általános 

belgyógyászati és immunológiai vizsgálaton vettek részt, amelyeket 

electrocardiographiás, echocardiographiás, mellkasi RTG, electromyographiás leletek 

egészítettek ki, amelyeket izombiopszia valamint kéz analízis (manual muscle test) 

követett. Mindannyian megfeleltek a PM és DM Bohan és Peter féle diagnosztikus 

kritériumrendszerének (12, 13). A vizsgálat idején a betegek 60 ± 6 hónapja szenvedtek 

az idiopátiás inflammatórikus myopathia valamelyik formájában. Az immunológiai 

vizsgálatok a Sjögren szindrómás betegcsoportnál leírt módon történtek. A betegek 

klinikai és laboratóriumi paramétereit valamint az egyéb betegségeit egy standard 

protokoll alapján belgyógyászaik határozták meg a DEOEC 3. számú Belgyógyászati 

Klinika Immunológiai tanszékén (6. táblázat). 
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35 véletlenszerűen kiválasztott egészséges személy (22 nő, 13 férfi), akik a DEOEC 

Fogászati Klinikáján nyilvántartott páciensek voltak, kontrollként vett részt a 

vizsgálatban. Életkoruk 41 ± 15 év volt 

 

Szubjektív panaszok  

 A vizsgálatban résztvevő személyek panaszaikról a Sjögren szindróma európai 

diagnosztikus kritériumrendszerében alkalmazott kérdéseket tartalmazó kérdőív alapján 

számoltak be (134). 

 

Szájnyálkahártya elváltozások vizsgálata 

 A szájüregi lágy szövetek vizsgálata a Sjögren szindrómás betegcsoportnál 

alkalmazott módon történt. 

 

Exokrin funkciós vizsgálatok 

 A könnyszekréció vizsgálata és a nyugalmi kevert nyálszekréció mérése szintén 

a Sjögren szindrómás betegcsoportnál alkalmazott módon történt. 

 

Mikroszkópos vizsgálatok alsó ajak biopsziás anyagon 

 Minden beteg esetében biopsziás mintavétel történt az alsó ajak 

kisnyálmirigyeiből. A kisnyálmirigy fénymikroszkópos vizsgálatok célja egyrészt a 

Sjögren szindrómára jellemző „focusok” keresésére (27), másrészt a myositisre jellemző 

szövettani elváltozások meghatározására irányult.  

 Az elektronmikroszkópos vizsgálatokat a kapilláris, és az acinus sejtek 

elváltozásainak detektálása céljából végeztük. Az alsó ajak kisnyálmirigyeiből vett 

szövetminták fixálása 3%-os glutáraldehidben történt, amelyet 1%-os ozmium-tetroxidos 

postfixálás, majd Araldit (Durcupan ACM, Fluka Chemie AG, Switzerland) műgyantába 

történő beágyazás követett. A félvékony metszetek Reichert ultramicrotom (Vienna, 

Austria) (OMU2) segítségével készültek, amelyek azután uranyl acetáttal lettek 

megfestve és egy Tesla BS500 márkájú elektron mikroszkóp (Brno, Czech Republic) 

segítségével analizálva. 



 37

6. táblázat. 34 polymyositises illetve dermatomyositises beteg klinikai és 

immunológiai profilja 
név kor beteg-

ség 
nem KCS xerosto-

mia 
autoantitest egyéb betegségek biopsziás lelet 

1 43 PM 2 - + anti-SSA, 
anti-SSB, 
anti-ENA 

- interstitiális lob 

2 60 PM 2 - + anti-RNP, 
anti-DNA 

diabetes, 
hypertonia, 
arthralgia 

fibrosis, 
perivascularis, 
periductalis lob 

3 27 PM 2 - - anti-SSA, 
anti-DNA, 
anti-ENA 

arthralgia interstitialis lob 

4 58 PM 2 + - - - interstitialis 
fibrosis, 

perivascularis, 
periductalis lob 

5 40 PM 2 - - - asthma 
bronchiale 

periductalis 
fibrosis, 

interstitialis, 
periductalis lob 

6 39 PM 2 - - - glomerulonephrit
is, arthralgia 

perivascularis, 
periductalis lob 

7 46 PM 2 - + - - periductalis 
fibrosis, 

perivascularis 
lob 

8 52 PM 1 - + - Raynaud tünet interstitialis, 
periductalis, 

perivascularis 
lob 

9 46 PM 2 + - anti-RNP, 
anti-Sm, 
anti-SSA 

polyarthritis, 
oesophagealis 

reflux 

interstitialis, 
perivascularis 

lob 
10 55 PM 1 - - - - interstitialis 

fibrosis, 
perivascularis 

lob 
11 33 PM 1 - - - oesophagealis 

reflux 
zsíros 

degeneratio, 
interstitialis lob 

12 59 PM 1 - - - polyarthritis, 
asthma 

bronchiale, 
diabetes 

fibrosis, 
interstitialis, 

perivascularis, 
periductalis lob 

13 38 PM 1 - - - arthralgia interstitialis, 
perivascularis 

infiltratio 
14 34 PM 2 + + - hypertyreosis, 

glomerulonephrit
is, polyarthritis 

- 

15 44 PM 2 - - - - interstitialis 
fibrosis, 

infiltratio 
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6. táblázat. 34 polymyositises illetve dermatomyositises beteg klinikai és 

immunológiai profilja, folytatás 

 
6 46 PM 1 - - - - interstitialis 

fibrosis 
17 46 PM 2 - - - - interstitialis, 

periductalis 
fibrosis, 

perivascularis 
infiltratio 

18 48 PM 2 - - - - interstitialis, 
perivascularis, 

periductalis 
infiltratio, 

focalis 
prenchyma 
pusztulás 

19 44 PM 2 - + anti-DNA arrythmia - 
20 39 PM 2 - + anti-SSA polyarthritis - 
21 63 PM 1 + - - oesophagealis 

reflux 
- 

22 41 DM 2 + + - - - 
23 47 PM 1  - - oesophagealis 

reflux, Raynaud-
tünet 

- 

24 19 DM 2  - anti-RNP, 
anti-SSB, 
anti-ENA 

- - 

25 41 PM 2  - anti-RNP, 
anti-ENA 

arrythmia, - 

26 40 PM 2 - - - - - 
27 59 PM 1 - + anti-Sm, 

anti-SSB, 
anti-ENA, 
anti-DNA 

arthralgia, 
szívelégtelenség 

- 

28 39 PM 1  - - arrythmia - 
29 44 PM 2 - - anti-RNP, 

anti-Sm, 
anti-SSA, 
anti-SSB, 
anti-ENA 

- - 

30 36 PM 2 + - anti-SSB polyarthritis - 
31 21 DM 1 - - - - - 
32 44 DM 1 - - - - - 
33 47 DM 2 - - - - - 
34 32 PM 2 - - anti-DNA - interstitialis lob 

 

 

 

  

Cariológiai és parodontális vizsgálatok 
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 A szuvas, tömött és hiányzó fogak számának meghatározása és a parodontális 

szondázási mélység mérése a Sjögren szindrómás betegcsoportnál alkalmazott módon 

történt. 

 Ezenfelül meghatároztuk a Löe-Silness féle plakk- (70) és a Silness-Löe féle 

gingivális indexeket (110). A plakkmennyiséget Silness és Löe szerint a következő 

módon határoztuk meg: minden fogon négy felszínt vizsgáltunk (mesiobuccalis, buccalis, 

distobuccalis és oralis). A plakk mennyiségét 0-3-ig terjedő fokozat alapján értékeltük, 

ahol a számok jelentése: 

0: nincs kimutatható plakk  

1: vékony plakk réteg látható a fogon, mely plakk-festéssel vagy szonda segítségével 

észlelhető 

2: vastagabb plakk réteg a fogon, illetve a sulcusban, amely már szabad szemmel is 

látható 

3: nagy mennyiségű, vastag, szabad szemmel is könnyen észlelhtő plakk a fogon és a 

sulcusban 

A négy felszíni érték átlaga az adott fogra jellemző értéket, míg ezek számtani átlaga 

pedig a az egyén plakk-indexét adta. 

 A Löe-Silness féle gingivális index meghatározása: 

Szintén minden fog négy felszínének (mesiobuccalis, distobuccalis, vestibularis és oralis) 

megfelelően négy fokozat szerint vizsgáltuk az íny állapotát ahol az értékek a következő 

fokozatokat jelölték: 

0: Az íny ép, nincs gyulladásos jel, sem színelváltozás, sem vérzés 

1: Enyhe gyulladás, kisfokú színeltérés, enyhe oedema látható, vérzés azonban nincs 

2: Közepes gyulladás, erythema, duzzanat, szondázásra vérzés 

3: Súlyos gyulladás, sötétvörös íny, nagyfokú oedema, spontán vérzés, ulceratio  

A négy felszínen mért értékek átlagából kiszámoltuk az egyes fogakra, majd azok 

számtani átlagából megkaptuk az illető személyre jellező gingivalis index értéket. 

 

A temporomandibuláris ízület  (TMI) fizikális vizsgálata 

 A TMI érintettségét a fizikális vizsgálat, illetve az ízület területét is tartalmazó 

orto-pántomográfiás röntgen-felvétel (OP) alapján vizsgáltuk. TMI tünetként értékeltük, 

ha tapintáskor fájdalom, érzékenység, illetve szájnyitáskor kattanás és deviáció volt 

tapasztalható, és/vagy ha a fejecsek alakváltozása vagy az ízületi rés aszimmetrikus 

elváltozása volt érzékelhető az OP-n. Mivel várható volt, hogy a betegek esetében 
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korlátozott lehet a szájnyitás mértéke, ezért megmértük a maximális szájnyitáskor 

mérhető interincizális távolságot (maximális orális apertura, MOA), azaz az alsó és a 

felső metszők közötti távolságot. A 40 mm alatti értékeket szájnyitási korlátozottságként 

értékeltük. 

 

A rágóerő mérése 

 A rágóerő (maximális harapási erő) (42) mérése Prágai (98) valamint Voelker és 

Sonnenburg (135) tervei alapján, a Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinikáján 

kifejlesztett erőmérő készülék segítségével került kivitelezésre a front területen és a jobb 

valamint a bal oldali moláris tájékon a páciensek maximális erővel történő harapásakor 

(4. kép). Az eszköz segítségével meghatároztuk a jobb és a bal kéz szorító erejét is. A 

mérőműszer az ún. nyúlásmérő bélyeg segítségével mér, amely a mérőfej alakváltozását 

ellenálláshidakon keresztül elektromos jellé alakítja át, amely azután digitális formában 

leolvasható a kijelzőről. A mérőfejet előzetesen önkötő akriláttal vontuk be, amely azt a 

célt szolgálta, hogy megakadályozza a rágóerő reflexes csökkenését a fogak fémmel 

történő találkozásakor. A méréseket háromszor kiviteleztük minden esetben, és annak 

átlagát tekintettük a vizsgálati eredménynek. 

 

 
4. kép: A rágóerő mérése a jobb moláris régióban 
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4.3. A kevert- és a palatinális nyálszekréció vizsgálata teljes fogpótlást viselő egészséges 

és Sjögren szindrómában szenvedő betegeken  

 

4.3.1. Anyag és módszer 

 

A vizsgálatban résztvevő személyek  

 A vizsgálatban 11 (11 nő) Sjögren szindrómában szenvedő beteg vett részt, akik 

a DEOEC 3.számú Belgyógyászati Klinika Immunológiai Tanszékének a járóbetegei 

voltak. Mindegyikük megfelelt a SS American European Consensus Group diagnosztikus 

kritérium rendszerének (133). Kontrollként 15 egészséges, teljes fogpótlást viselő 

személyt (15 nő) vontunk be a kísérletbe, akik a SE FOK Fogpótlástani Klinikájának 

nyilvántartott betegei voltak, és mindannyian új fogpótlás készítése céljából jelentek meg 

a klinikán. 

 

Szubjektív panaszok 

A résztvevő személyeket egy kérdőív alapján kérdeztük ki szubjektív, orofaciális régiót 

érintő panaszaikról (7. táblázat). 

 

7. Táblázat. Az orofaciális régiót érintő szubjektív panaszok kikérdezésére szolgáló 

kérdőív 

I.Orális panaszok: igen válasz bármelyikre az alábbi két kérdés közül szubjektív xerostomiára utal 

1. Szenved-e három vagy több hónapja fennálló szájszárazság érzésétől? 

2.Kell-e gyakran fogyasztania folyadékot étkezés közben, hogy ezzel a nyelést segítse? 

II.Fogpótlás stabilitása: igen válasz bármelyikre az alábbi kérdések közül a páciens szubjektív 

fogsor instabilitás érzésére utal  

1.Gyakran érzi, hogy felső fogpótlása beszéd közben mozog? 

2. Gyakran érzi, hogy felső fogpótlása nyelés közben mozog? 

3. Gyakran érzi, hogy felső fogpótlása rágás közben mozog? 

4. Gyakran érzi, hogy felső fogpótlása túl bő állcsontjához képest? 

 

 

A nyugalmi kevert és palatinális nyálszekréció meghatározása 
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Az előbbiekben leírt módszerek segítségével meghatároztuk a nyugalmi kevert és a 

palatinális nyálszekréció mértékét. A 0.1 ml/min és az alatti értékek esetén nyálmirigy 

hypofunctio (hyposalivatio) volt a diagnózis. 

 

4.4. Új teljes lemezes fogpótlás befolyása a teljes nyugalmi és a palatinális 

nyálszekrécióra egészséges fogsorviselőkön 

 

4.4.1. Anyag és módszer 

  

A vizsgálatban résztvevő személyek 

 A vizsgálatba 24 (5 férfi, 19 nő) teljes alsó-felső lemezes fogpótlást viselő 

egészséges személyt vontunk be. Átlagéletkoruk 67±8 év volt, ezen belül a nők 

átlagéletkora 67±9 év, a férfiaké 66±7 év volt a vizsgálat idején. Valamennyien a SE 

FOK Fogpótlástani Klinikáján nyilvántartott és kezelt teljes alsó-felső lemezes fogpótlást 

viselő személyek voltak, akik semmilyen betegségükről nem tudtak, gyógyszeres 

kezelésben nem részesültek, egészségesnek vallották magukat, mindannyian új fogpótlás 

készítése céljából keresték fel a klinikát.  

 

A nyugalmi kevert és a palatinális nyálszekréció meghatározása 

A fogpótláskészítés előtt, majd egy héttel a fogpótlások elkészülte és viselése után 

meghatároztuk a nyugalmi kevert, valamint a palatinális nyálszekréció mértékét úgy, 

hogy a fogpótlások a vizsgálat előtt eltávolításra kerültek. A mérések a Sjögren 

szindrómás betegcsoportnál alkalmazott, és ott leírt módon történtek. 

 

4.5. Statisztikai analízis 

 

 Az eredményeket átlag (mean) ± szórás (standard deviation) alakban fejeztük ki. 

Az adatok statisztikai elemzéséhez az SPSS 11.0 for Windows software program (SPSS 

inc. Chicago. Ill. USA.) nyújtott segítséget. Az eredményeket statisztikailag 

szignifikánsnak tekintettük, ha a ’p’ < 0.05 volt. 

 

4.5.1. Sjögren szindrómás betegek palatinális nyálszekréciójának és orofaciális 

paramétereinek meghatározásánál alkalmazott statisztikai paraméterek  
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 A Student kétmintás t-próbát használtunk a nyugalmi kevert és a palatinális 

nyálszekréció, a DMF-T szám, a parodontális szondázási mélység, és az ínyvérzési 

index esetében, χ2-tesztet a szubjektív panaszok és a nyálkahártya tünetek értékelésénél, 

ANOVA statisztikai tesztet alkalmaztunk a többszörös összefüggések vizsgálatához.  

 

4.5.2. Orofaciális elváltozások és a rágóerő vizsgálatánál alkalmazott statisztikai 

paraméterek polymyositisben (PM) és dermatomyositisben (DM) szenvedő betegeken 

 A Student kétmintás t-próbát alkalmaztuk az adatok statisztikai elemzéséhez, 

kivéve a jobb kéz szorító erejénél, ahol az eloszlás miatt a Mann-Whitney-teszt volt az 

alkalmazható statisztikai próba.  

 

4.5.3. A kevert- és a palatinális nyálszekréció vizsgálatánál alkalmazott statisztikai 

paraméterek teljes fogpótlást viselő egészséges és Sjögren szindrómában szenvedő 

betegeken  

A nyugalmi kevert és a palatinális nyálszekréció esetében Mann-Whitney tesztet, a 

szubjektív tünetek esetében (xerostomia, fogsorinstabilitás) és a hyposalivatio meglétét 

illetően pedig χ2 – tesztet alkalmaztunk a SS-betegek és az egészséges kontrollok közötti 

különbség elemzésére.  

 

4.5.4. Új teljes lemezes fogpótlás befolyásának vizsgálatánál  a teljes nyugalmi és a 

palatinális nyálszekrécióra egészséges fogsorviselőkön 

A Wilcoxon rank-sum tesztet használtuk a fogsorbehelyezés előtti és az egyhetes viselés 

idején mért értékek elemzésére mind a nyugalmi kevert, mind a palatinális nyálszekréció 

eredményei tekintetében.   
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5. Eredmények 
5.1. Sjögren szindrómás betegek palatinális nyálszekréciójának és orofaciális 

paramétereinek meghatározása 

 

8. táblázat. 49 Sjögren szindrómában szenvedő beteg anamnesztikus adatai 43 

kontrollhoz viszonyítva 

 

Kor  ± SD, év 55±11 49±15 

Pozitív „focus score” 36 - 

Anti- Ro (SS-A) pozitivitás 41 - 

Anti- La (SS-B) pozitivitás 36 - 

ANA (antnucleáris antitest pozitivitás) 37 - 

RF (rheuma faktor) pozitivitás 29 - 

ANCA (antineutrophil cytoplazmatikus antitest) pozitivitás 1 - 

ENA (extrahálható nucleáris antigén elleni antitest) pozitivitás 43 - 

AMA(antimitochondriális antitest) pozitivitás 2 - 

Arthralgia 23 - 

Polyarthritis 24 - 

Gastrointestinalis tünetek 6 - 

Pseudolymphoma 1 - 

Autoimmun hepatitis vagy biliaris cirrhosis 4 - 

Colitis 5 - 

Autoimmun pajzsmirigy betegség 4 - 

Neuropathia 1 - 

Hypertonia 9 - 

Szív tünetek 4 - 

Vasculitis 4 - 

Focalis myositis 1 - 

Dohányzók száma 3 2 

Kivehető fogpótlást viselők 26 13 
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Általános tünetek 

 A betegek és a kontroll személyek általános anamnesztikus adatait a 8. 

táblázatban tüntettük fel. A SS jellemzői és tünetei ebben a 49 tagú betegcsoportban is 

jellegzetesek: 94%-uk nő, 26 közülük intermittáló nyálmirigyduzzanatról, arthralgiáról 

pedig 95%-uk számolt be.  Anti SS-A autoantitest 41 esetben, míg Anti SS-B 

autoantitest 36 esetben volt kimutatható a szérumból. A betegek 73%-ánál (36/49) volt 

pozitív az ajakbiopsziás lelet. Két kontroll és három beteg dohányzott. 

 

Szubjektív panaszok 

45-en a 49 beteg közül (92%) és 5 fő a  43 kontroll személy közül (12%) panaszkodott 

szájszárazságról, valamint 47 beteg (95%) szemszárazságról. 9 SS-beteg és 1 kontroll 

számolt be halitosisról. Glossodynia (nyelvégés) 19 SS-beteg esetében került említésre, 

akik közül 13 kivehető fogpótlást viselt. Az SS-betegek közül 17-en dysphagiáról, míg 

7-en rekedtségről számoltak be (9. táblázat). 

 

9. táblázat.  Szubjektív orofaciális régiót érintő panaszok 49 Sjögren szindrómában 

szenvedő beteg esetében 43 kontrollhoz viszonyítva 

 

 betegek kontrollok 

Rekedtség 7 0 

Dysphagia 17 0 

Szubjektív xerostomia 45 5 

Szubjektív xerophthalmia 47 0 

Glossodynia 19 (13 kivehető fogpótlást 

viselő) 

0 

Halitosis 9 1 

 

 

Nyálmirigyfunkció  

 A nyugalmi kevert nyálszekréció értéke 0.12 ± 0.13 ml/min volt a betegcsoportban. Ez 

az érték szignifikánsan alacsonyabb (p<0,001) az egészségesek esetében mért értéknél 

(0,37 ± 0,24 ml/min). Az összes beteg és egészséges xerostomiás személy (45+5 fő) 

figyelembe vétele esetén szignifikánsan alacsonyabb volt (p<0.001) a nyálszekréció az 

összes xerostomiáról nem panaszkodó személyhez képest. Ez a megfigyelés érvényes 
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volt a SS-betegcsoportban önmagában is (p<0.04). A palatinális nyálszekréció értéke 

azonban nem különbözött szignifikánsan a SS és a kontroll csoport között. Még azokban 

az esetekben sem volt különbség a betegcsoporton belül, akik xerostomiáról vagy 

glossodyniáról számoltak be, illetve azoknak sem, akiknél candidiasisra utaló 

nyálkahártya elváltozások vagy hyposalivatio volt detektálható (10. táblázat).  

 

10. táblázat : A palatinális szekréció értéke különböző tünetek esetén SS-ban 

szenvedőkön és a kontroll csoportban. 
 palatinális nyálszekréció 

(µl/cm2/min) 

43 kontroll 1,35 ± 2,5 

49 SS beteg 1,57 ± 1,02 

nincs (16) 1,78±1,50 

nyálkahártya léziók(14) 1,45±0,95 

 

orofaciális panaszok és tünetek 

glossodynia(19) 1,32±0,57 

van(45) 1,54±1,01 
 xerostomia 

nincs (4) 1,75±0,98 

≤ 0,1ml/min (33) 1,70±1,14  

nyugalmi kevert nyál   
> 0,1 ml/min (16) 1,38±0,83 

Nincs szignifikáns különbség a különböző tünetekben szenvedők között 

 

Nyálkahártya léziók 

A klinikai vizsgálatok enyhe nyálkahártya tüneteket tártak fel, amelyek közül azonban 

néhány az egészségesekben is előfordult. (11. táblázat). 14 beteg és 2 kontroll esetében 

volt erythemás lézió a kemény szájpadon. A különbség szignifikáns (p<0,05). Közülük 

10 beteg és a 2 kontroll kivehető fogpótlást viselt. A fisszurált nyelv (5. kép) szintén 

szignifikánsan gyakoribb volt (p<0,01) a betegekben (20 fő), mint a kontrollok esetében 

(2 fő). 
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11. táblázat Szájtünetek és nyálkahártya elváltozások SS- betegeknél egészséges 

kontrollokhoz viszonyítva 

 
betegek (49) kontrollok(43) 

Orális nyálkahártya atrophia   5 1 

Cheilitis angularis 1 2 

Erythemás léziók a palatumon 14 (10 fogsorstomatitis  26 
fogsorviselő közül)* 

2 (2 fogsorstomatitis  13 
fogsorviselő közül) 

Fissurált nyelv 20** 2 

Lingualis nyálkahártya atrophyája 17*** 4 

Lingua pilosa nigra 8 (1dohányzó) 2 

Glossitis mediana rhombica  3 5 

Lingua geographica 1 2 

Hyposalivatio  (nyugalmi kevert 
nyálszekréció ≤ 0.1ml/min) 

33 4 

Sialoadenitis (nyálmirigyduzzanat) 26 0 

Keratoconjunctivitis sicca (pozitív  
Schirmer teszt) 

49 0 

*: p<0,05  **: p<0,01  ***: p<0,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.kép. Depapillált, fissurált nyelv, cheilitis angularis Sjögren szindrómás betegen  

Cariológiai és parodontális vizsgálatok 
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 A DMF-T érték szignifikánsan magasabb volt a betegcsoportban (p<0,05) 

(27,18 ± 6,12) mint a kontrollok esetében ( 23,06 ± 6,99). Sem a ’D’ szám (1,83 ± 4,44  

a betegeknél; 2,3 ± 2,8 a kontrolloknál) sem az ’F’ szám (4,87 ± 5,04 a betegeknél; 5,12 

± 4,73 a kontrolloknál) nem különbözött a két csoport között. Ugyanakkor az ’M’ szám 

statisztikailag szignifikánsan magasabb volt az SS-csoportban (p<0,05) (20,33 ± 9,46)  a 

kontrollokhoz viszonyítva (15,7± 10,3) (1. ábra).  

 

 

 Azoknál a betegeknél, akiknél egyidejűleg „focus score” és valamilyen antinukleáris 

autoantitest pozitivitás volt a jellemző, egyben magasabb DMF-T (27,3 ± 6) értéket 

mutattak (p<0,05), mint azok a páciensek, akiknél egyik sem volt detektálható ezen 

paraméterek közül (23,2 ± 7).  

 A 12. táblázat mutatja a parodontális szondázási mélység és a gingivális vérzési 

index eredményeit a két vizsgálati csoportban. A parodontális szondázási mélység 

szignifikánsan nagyobb értéket (p<0,05) mutatott a betegcsoportban (2,28 ± 1,09 mm) a 

kontrollokéhoz viszonyítva (1,82 ± 0,73 mm). Ez az érték statisztikailag szignifikánsan 

nagyobb volt azoknál a SS-betegeknél, akik antinukleáris antitest pozitivitást mutattak 

(2,51 ±  0,91, 1,92 ± 0,74; p<0,03). Viszont nem volt összefüggés e tekintetben sem a 

1.Ábra.: DMF-T értékek Sjögren 
szindrómában egészséges 
kontrollokhoz viszonyítva
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1,83 ± 4,4 
2.3 ± 2.8

20,33 ± 9,46

15,7± 10,.3
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focus score pozitivitással sem a teljes nyugalmi nyálszekréció értékével. A parodontális 

destrukció mértékében nem volt szignifikáns eltérés, mivel az 5mm illetve az annál 

mélyebb tasakok száma nem különbözött sem személyekre sem az egész csoportra 

vetítve SS-betegek és kontrollok között (12. táblázat). 

 A gingivális vérzési index 20,09% volt a SS csoportban. Ez kétszer akkora érték, 

mint a kontroll csoport átlaga (10,54%). A különbség statisztikailag szignifikáns 

(p<0,05). 

 

12. táblázat: A SS-páciensek kontrollokhoz viszonyított parodontális és gingivális 

státusza 

 SS 

n=38a 

Kontroll 

n=34a 

Parodontális szondázási mélység (mm) 2,28±1,09* 1,82±0,73* 

Parodontális szondázási mélység ≥ 5mm  

(betegszám) 

14 14 

Parodontális szondázási mélység ≥ 5mm (a 

személyenkénti helyek száma) 

1,6±3(0-12) 1,31±1,99(0-7) 

Ínyvérzési index (Ainamo-Bay)  (%) 20,09±23.56* 10,54±11.57* 

a:teljesen fogatlanok kizárva; *: p<0,05 

 

 11 beteg (24,48%) és 9 kontroll személy (20,93%) teljesen fogatlan volt. Két SS-

páciens közülük fájdalom miatt képtelen volt viselni a fogpótlását. 7 SS-páciens 

(14,28%) és 3 kontroll (6,97%) volt egy állcsonton fogatlan. 8 SS-beteg (16,32%) és 1 

kontroll (2,32%) hordott részleges lemezes fogpótlást, melyekből 6 illetve 1 

(értelemszerűen) akrilátból készült. 17 beteg és 11 kontroll csak fix fogpótlással 

rendelkezett. A fogpótlások átlagos hordási ideje a vizsgálat idején mintegy öt év volt.  
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5.2. Orofaciális elváltozások és a rágóerő vizsgálata polymyositisben (PM) és 

dermatomyositisben (DM) szenvedő betegeken 

 

13. táblázat PM/DM-ben szenvedő betegek klinikai és immunológiai paraméterei 

Kor  ± SD, év 42 ± 11 

betegszám; férfi-nő arány 34; 0,48/1 

pozitív EMG lelet  34 

arrhythmia és/vagy szívelégtelenség 4 

interstitialis tüdőbetegség 2 

gastrointestinalis tünetek 3 

endocrine érintettség 1 

antiSS-A pozitivitás 3 

antiSS-B pozitivitás 3 

antiSS-A and antiSS-B pozitivitás 2 

anti Jo1 pozitivitás 0 

anti RNP pozitivitás 5 

emelkedett CK-szint 34 

anti ENA pozitivitás 6 

anti DNA pozitivitás 5 

anti Sm pozitivitás 5 

Scl-70 0 

seronegatív arthritis vagy arthralgia 8 

manual muscle test pozitivitás 34 

izombiopszia pozitivitás 34 

dohányzók száma 3 

 

 

Immunológiai és laboratóriumi paraméterek 
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 A DM/PM-ben szenvedő egyes betegek anamnesztikus adatait a 13. táblázatban 

összegeztük. Immunologiai tünetek 15 páciens esetén voltak. 6 esetben extrahálható 

nukleáris antigén  elleni antitest (Anti-ENA) ;  3 esetben  Anti-SSA, másik 3 esetben   

Anti-SS-B, 2 esetben mind Anti- SS-A, mind Anti-SS-B kimutatható volt a szérumból. 

Anti- (native) DNA antitestek jelenléte 5 esetben; Anti U1 ribonucleoprotein (RNP) 

antitestek szintén 5 esetben; Anti-Smith (SM) antitestek szintén 5 beteg szérumában 

voltak detektálhatók. Viszont egy betegnél sem volt észlelhető Anti-Jo1 vagy scl-70 

antitest pozitivitás a szérumban (13. táblázat). 

 

Szubjektív panaszok 

A betegek közül kilencen panaszkodtak xerostomiáról, (14. táblázat), míg 10 fő 

dysphagiáról. A kontroll személyek közül senki sem említette ezeket a tüneteket. 

 

Szájnyálkahártya manifesztációk 

 Teleangiectasia 7 beteg esetében volt megfigyelhető (20%) (5 az alsó ajkon, 1 a 

periorális bőrfelületen, 1 a keményszájpad nyálkahártyáján. Fogsor stomatitis illetve 

cheilitis angularis 4-4 esetben volt detektálható a PM/DM betegek körében.  

 

Nyálmirigy funkció 

A nyálmirigy funkció mérési eredményeit a 14. táblázat mutatja. A betegcsoportban a 

nyugalmi kevert nyálszekréció értéke 0,18 ± 0,11 ml/min volt. Ez szignifikánsan 

alacsonyabb (p<0,005) az egészséges kontrollokban mért értéknél (0,33 ± 0,21 ml/min). 

A 34 beteg közül 11-nél volt hyposalivatio detektálható, amely azt jelenti, hogy 

nyugalmi kevert nyálszekréciójuk kevesebb volt, mint 0,1 ml/min. A kontrollok esetében 

senkinél sem volt mérhető ilyen alacsony érték. 1 betegnél volt tapintható és látható 

parotis duzzanat. Végeredményben a panaszok és a vizsgálati eredmények alapján négy 

beteg megfelelt a Sjögren szindróma amerikai- európai diagnosztikus 

kritériumrendszerének (133). 

 

 

14.táblázat. PM-ben és DM-ben szenvedő betegek panaszai, klinikai tünetei és 

nyálmirigyfunkciója az egészséges kontrollokhoz viszonyítva 
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 34 beteg  35 kontroll 

Kor (év) 42 ± 11 41 ± 15 

Férfi/nő arány 0,48/1 0,59/1 

Nyugalmi kevert nyálszekréció (ml/min) 0,18 ± 0,11 a 0,33 ± 0,21 a 

Hyposalivatio (nyugalmi kevert nyál ≤ 0.1ml/min) 11 0 

Szubjektív xerostomia 9 0 

Parotis duzzanat 1 - 

Histológiai eltérés az alsó ajak kis nyálmirigyeiben 14 - 

Pozitív focus score ( focus szám ≥ 1/ 4mm2) 1 - 

Dysphagia 10 0 

 

a:  p<0,005 

 

 

Histológiai leletek az alsó ajak kisnyálmirigyeiben 

A fénymikroszkópos vizsgálatok alapján histológiai eltérést 14 esetben volt 

regisztrálható az alsó ajak biopsziás mintákból. A legjellemzőbb elváltozás, az 

interstitialis lymphocytás infiltráció 12 esetben volt detektálható, ezek közül 8 esetben 

perivascularis lokalizációval. 6 beteg esetében periductalis infiltráció mutatkozott, 1 

esetben volt focus (amely a Sjögren szindrómára jellemző) látható. Fibrosis 12 mintában 

volt kimutatható (periductalis 4, interstitialis 8 esetben). Acinaris atrophia egy esetben 

volt látható. 

 Az elektronmikroszkópos vizsgálatok alapján megállapítható volt, hogy az erek 

basalis membránja megvastagodott lamelláris szerkezetet mutat. (6. 8. és 10-11. képek). 

Egyes esetekben a kapilláris endothel sejtek hypertrophiáját lehetett megfigyelni (8. 

kép).  A ductalis epithel sejtekről helyenként részlegesen vagy teljesen hiányoztak a 

villusok (7.kép). Az interepithelialis canaliculusok kissé kitágultak, villusaik 

fragmentálódtak és desquamálódtak (9. kép).  
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6.kép: Arteriola endothel. Lamellált, megvastagodott basal membrán. 

Elektronmikroszkópos kép (50000 x) (fénymikroszkópos lelet: interstitialis lob) 
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7. kép: Ductus epithel sejt alsó ajak kisnyálmirigyből. Hiányzó villusok. Elektron mikroszkópos kép 

(10000x) (Fénymikroszkópos lelet: perivascularis és periductalis infiltratio) 

 

 
8. kép: Venula, két hypertrophiás kapilláris endothelsejt Elektronmikroszkópos kép (8000x) 

(Fénymikroszkópos lelet: fibrosis, interstitialis, periductalis infiltratio) 
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9. kép: Intercelluláris canaliculus villusokkal, amelyek száma kevesebb, végük vesicularisan kitágul 

és a lumenbe desquamálódik Elektronmikroszkópos kép (15000x) (Fénymikroszkópos lelet: 

interstitialis fibrosis és infiltratio, perivascularis lob) 

 

                                                                                      

10-11. kép: Venula Vaskos, lamellált basalis membrán Elektronmikroszkópos képek (30000x és 

15000x) (Fénymikroszkópos lelet: interstitialis, perivascularis, periductalis lob, illetve perivascularis 

lob 
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Cariológiai és parodontális státusz 

A DMF-T érték szignifikánsan magasabb volt a betegcsoportban (p < 0,05) ( 24,06 ± 

7,04) mint a kontrollok esetében ( 19,54 ± 8,93) (15. táblázat). Egyidejűleg magasabb 

volt (p < 0,05) a betegcsoporton belül azoknál az egyéneknél, akik anti-SS-A és anti-SS-

B antitest pozitivitást mutattak (26,7 ± 8,01; 23,4 ± 9,01). Összhangban ezzel a 

megfigyeléssel a kontrollok esetében a maradék fogak száma nagyobb volt a betegekhez 

viszonyítva (20 és 15, p < 0,05). 7 beteg és 7 kontroll volt egy állcsonton fogatlan. 4-4 

személy mindkét csoportból teljesen fogatlan volt.  

A 15.táblázat  ugyancsak tartalmazza mindkét csoportnál a parodontális 

szondázási mélység, a Silness- Löe, valamint a Löe-Silness idexek értékeit. Mind a 

plakk-, mind a gingivális index számottevően magasabb volt a betegcsoportban a 

kontrollokhoz viszonyítva (p < 0,001 és p < 0,001 értelemszerűen), ugyanakkor a 

parodontális  státuszban  nem volt különbség a két csoport között.  

 

15.táblázat  PM-ben és DM-ben szenvedő betegek cariológiai, gingivalis- és  

parodontális státusza egészséges kontrollokhoz viszonyítva 

 betegek (n=34) Kontrollok (n=35) 

DMF-T  24,06 ± 7,40a 20,02 ± 9,01 a 

Maradék fogak száma 15 a 20 a 

Teljes fogpótlást viselők (min. egy állcsonton) 7 7 

Részleges lemezes fogpótlást viselők 4 5 

TMI érintettség 9 1 

Parodontális szondázási mélység (mm)  1,85±0,84 * 2,10±0,80 * 

Plakk index (Löe-Silness) 1,46±0,75* b 0,60±0,48* b 

Gingivalis index (Silness-Löe) 1,27±0,60* c 0,53±0,51* c 

*30 beteg, 31 kontroll (teljesen fogatlanok kizárva) a, p<0,05; b, p<0,001; c, p<0,001 

16. táblázat A rágóerő és a kéz szorító erő értékei PM/DM-ben szenvedőknél és 

egészséges kontrolloknál 
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 betegek   kontrollok 

Bal kéz  (Newton) 59,1±20,6a 77,1±27,9a 

Jobb kéz (Newton) 67,5±18,1 83,5±31,6 

Bal moláris régió (Newton)  123,3±76,0b 315,1±239,6b 

Jobb moláris régió (Newton) 113,5±146,6c 309,7±213,5c 

Front régió  (Newton)  86,6±75,9 107,7±68,7 

a: p<0,05; b: p<0,01; c: p<0,01 

A temporomandibuláris ízület (TMI) állapota  

A betegek közül 9 esetében, míg a kontrollok közül csak 1 egyénnél volt TMI tünet 

detektálható. 5 beteg esetében szájnyitáskor deviatio, 1 esetében krepitáció és kattanás 

volt észlelhető, ezenkívül tapintáskor 5 fő panaszkodott a musculus pterygoideus 

lateralis érzékenységéről.  A vizsgált egyének közül egynél sem volt szájnyitási 

korlátozottság regisztrálható. 

 

Rágóerő és kéz szorító erő 

A betegek közül mindenkinél detektálható volt elektomyographiás elváltozás és 

mindannyiuknál pozitív volt a kéz funkciójára irányuló vizsgálat is, a “manual muscle 

test”, ezek az eltérések azonban hozzá tartoznak az idiopathikus inflammatorikus 

myopathiák diagnosztikus kritérium rendszeréhez (12, 13). 

Az első molárisok területén mért rágóerő mintegy 2,6-3-szor nagyobb volt az 

egészséges kontrollok esetében, mint a DM/PM-ben szenvedő betegeknél  (‘p’ értékek: 

bal oldal: p< 0,01; jobb oldal: p< 0,01). Ugyanakkor a front régióban nem volt mérhető 

különbség (16. táblázat).  A kontrollok kezének szorító ereje szintén nagyobb volt a 

betegekhez viszonyítva, de ez csak a balkéz esetében volt szignifikáns (p<0,05) (16. 

táblázat). 

A kivehető fogpótlás viselés rágóerőre való negatív hatásának kiküszöbölésére a 

mindkét vizsgálati csoportban a személyeket két alcsoportra osztottuk: az első 

alcsoportba a kivehető fogpótlást viselők, a másik alcsoportba a fix pótlást viselők és 
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természetes fogazattal rendelkezők kerültek. A fogsorviselés miatt az egészséges 

kontrollok között is nagy különbségek adódtak a rágóerő tekintetében (pl. a jobb moláris 

régióban 390 ±190 N ill. 139 ± 127 N értelemszerűen; p<0,001).  

A fogsorviselő betegek és fogsorviselő a kontrollok között nem volt szignifikáns 

különbség (jobb moláris: 141 ± 132 N és 97 ± 61 N; bal moláris: 121 ± 136 N és 62 ± 26 

N; front: 54 ± 40 N és 37 ± 17 N értelemszerűen). Viszont a nem fogsorviselő betegek 

rágó ereje jelentősen kisebb volt a moláris régiókban az egészséges nem 

fogsorviselőkhöz képest. Viszont itt sem volt különbség a front területen (jobb moláris: 

337 ± 156 N és 167 ± 123 N, p<0.007; bal moláris: 355 ± 157 N és 153 ± 75 N, p< 

0.001; front: 134 ± 62 N és 111 ± 82 N). 

 

5.3. A teljes nyugalmi (kevert) és a palatinális nyálszekréció vizsgálata teljes fogpótlást 

viselő egészséges és Sjögren szindrómában szenvedő betegeken 

Szubjektív panaszok  

 A szájszárazsággal és a fogpótlás stabilitással kapcsolatos szubjektív panaszokra 

irányuló kérdőívre a vizsgálatban résztvevő személyek közül mindenki válaszolt. A 

válaszokat a 17. táblázatban összegeztük. 11 teljes fogsort viselő SS-beteg, míg a 

kontrollok közül senki sem panaszkodott xerostomiáról.  Hyposalivatio 8 beteg és 3 

kontroll esetében volt detektálható. Mindkét különbség szignifikáns (p<0,01). Fogsor 

instabilitásról azonban sem a betegek, sem a kontroll személyek nem számoltak be.  
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17. táblázat. Teljes fogpótlást viselő egészséges és Sjögren szindrómában szenvedő 

személyek szájszárazsággal és fogpótlás stabilitással kapcsolatos panaszai és tünetei 

 

a: p <0,01;  b: p <0,01 

 

 

A nyugalmi kevert és a palatinális nyálszekréció 

A nyugalmi kevert nyál és a palatinális szekréció átlagértékeit, azok szórását és a 

szignifikancia értékeket valamennyi vizsgálati csoportban az 18. táblázatban 

összegeztük. Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy amíg a Sjögren szindrómában 

szenvedő egyének nyugalmi kevert nyálelválasztása szignifikánsan csökkent, az 

egészségesek kiindulási értékéhez viszonyítva, palatinális szekréciójuk hasonló volt, 

mint a kontroll érték. 

 

18.táblázat  A nyugalmi kevert és a palatinális nyálszekréció értékei teljes lemezes 

fogpótlást viselő egészséges és Sjögren szindrómás betegek esetén 

 Egészséges fogsorviselők 

n=15 

SS fogsorviselők n=11 

Életkor (év) 67 ± 8 67 ± 8 

Nyugalmi kevert nyálszekréció 

(ml/min) 

0,36 ± 0,33a 0,09 ± 0,11a 

Palatinális nyálszekréció 

(µl/min/cm2) 

1,66 ± 0,99 1,96 ± 1,14 

a: p < 0,05 

5.4. Új teljes lemezes fogpótlás befolyása a teljes nyugalmi és a palatinális 

nyálszekrécióra egészséges fogsorviselőkön 

 

  

kontrollok (n=15) SS (n=11) 

Xerostomia 0a 11a 

Fogsor instabilitás 0 0 

Hyposalivatio 
(nyugalmi kevert nyál ≤ 0.1 ml/min) 

3b 8b 
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Nyugalmi kevert és a palatinális nyálszekréció 

Az egészséges egyének nyugalmi kevert nyálszekréciójára vonatkozó egyedi 

értékeket tüntettük fel a 19. táblázatban. A jelentős interindividuális különbségek 

ellenére nincs jelentős eltérés az ugyanazon személyre jellemző fogsorkészítés előtti, 

illetve az új fogsor viselését követően egy héttel mért értékek között a Wilcoxon 

statisztikai próba alapján. Jórészt hasonló eredményeket kaptunk a palatinális szekréció 

vonatkozásában is.  

 

19. táblázat.  Nyugalmi kevert és a palatinális nyálszekréció mértéke egészséges 

fogsorviselőkön fogsorkészítés előtt és hét nappal a behelyezés után 

 

 Kiindulási érték Behelyezés utáni érték 

Nyugalmi kevert  
nyálszekréció (ml/min) 

0,36 ± 0,33 0,39 ± 0,35 

Palatinális nyálszekréció 
(µl/min/cm2) 

1,66 ± 0,99 1,86 ± 0,45 
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6. Megbeszélés 
 

   A Sjögren szindróma egyik legjellemzőbb tünete a szájszárazság, amely 

általában a jelentős nyugalmi kevert nyálszekréció csökkenésével van összefüggésben. 

Eddig az irodalomban nem találtunk olyan közleményt, amelyben a szerzők a palatinális 

kisnyálmirigyeknek Sjögren szindrómában való működését vizsgálták volna. 

Eredményeink szerint a SS-betegek és az egészségesek között a palatinális nyálszekréció 

mértékében nem mutatható ki jelentős eltérés. Ezek az adatok arra engednek 

következtetni, hogy inkább a nyugalmi kevert nyál, sem mint a palatinális nyál a 

palatinális nyálfilm vastagságának, s így a kiszáradásnak a determinánsa. Ez a 

megállapítás részben összhangban van Lee és munkatársai megállapításával (66), akik 

azt találták, hogy a palatinális nyálmirigy funkció xerostomia esetén megtartott marad.   

 A szubjektív xerostomia lehet az egyik oka a glossodynia gyakoriságának, hiszen 

egy kivételtől eltekintve minden nyelvégéstől szenvedő beteg xerostomiában is 

szenvedett. Ennek ellenére a fogsorviselés is fontos okként szerepelhet, mivel a SS 

betegek mintegy kétharmada kivehető fogpótlást hordott.  

 A szájnyálkahártyára vonatkozó vizsgálati eredmények alapján a leggyakoribb 

elváltozások a palatumon manifesztálódó erythémás léziók voltak. Ennek 

legvalószínűbb oka gombás fertőzés lehetett (81), mégpedig fogsorstomatitis, amit az is 

alátámasztani látszik, hogy a SS betegek nagy hányada illetve az a két kontroll is, akinél 

láthatók voltak hasonló tünetek, fogsorviselők voltak.  Fissurált nyelv a betegek mintegy 

40%-ában, de csak két kontrollban volt detektálható nyálkahártya tünet.  Ezen felül a 

lingualis atrophia is gyakran előforduló jele volt a SS-nak. Ezek más szisztémás 

betegség, vashiányos anaemia szimptómája is lehet. Eredményeink alapján azonban, 

mint azt Sreebny (116) is megállapította, az előbbi két elváltozás jelentős tünete lehet a 

nyálkahártya desiccatiojának.  

 Vizsgálataink alapján kijelenthetjük, hogy a SS egyértelműen rizikófaktor 

cariológiai szempontból, hiszen a DMF-T érték magasabb volt ebben a csoportban az 

egészségesekhez viszonyítva. Ez a megállapítás összhangban van más szerzők 

megállapításával (6, 94). Eredményeink összhangban állnak a Pedersen és munkatársai 

által közöltekkel, mely szerint a DMF-T szignifikánsan magasabb értéke az M-szám 

emelkedett voltával, vagyis a hiányzó fogak számának növekedett voltával 

magyarázható (94).  
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 Celenligil és munkatársai (20), Pedersen és munkatársai (94), valamint Najera és 

munkatársai (84) kimutatták, hogy a parodontális szondázási mélység átlagosan nagyobb 

értéket mutat SS betegekben egészséges kontrollokhoz viszonyítva. Celenligil 

betegcsoportjában kimutatható összefüggés volt ebben a tekintetben az anti-SSA és/vagy 

anti-SSB pozitivitással.  Saját eredményeink is ezt támasztják alá. Megjegyzendő, hogy 

a dohányzás úgyszintén rizikófaktort jelent parodontális szempontból, különösen 

szájszárazságban szenvedő egyének esetében. A mi esetünkben 3 SS-beteg és 2 kontroll 

volt dohányzó. Ennek ellenére a parodontitis súlyosságát tekintve nem volt különbség, 

mivel az 5mm, vagy annál mélyebb tasakok személyenkénti száma nem különbözött a 

két csoport között, amely szintén összhangban áll mások (94) eredményeivel. A 

megfigyelések szerint egészséges egyénekben nincs összefüggés a nyugalmi kevert nyál 

szekréciós rátája és a parodontális státusz között (24). A mi betegcsoportunkban sem 

lehetett statisztikailag korrelációt kimutatni a xerostomia, és/vagy a hyposalivatio 

jelenléte és a parodontális szondázási mélység értéke között. Mindezek alapján úgy 

véljük, hogy a SS-betegek parodontális státuszát nem a szájszárazság mértéke, hanem 

elsősorban az autoimmun gyulladásos folyamat befolyásolja negatívan.  

  

 Idiopátiás inflammatórikus myopathiákban (IIM), csakúgy, mint Sjögren 

szindrómában jellegzetes orofaciális manifesztációk figyelhetők meg. A 

szájnyálkahártya és a periorális régió leggyakoribb tünete a teleangiectasia, amely a 

PM/DM betegek közül hét esetében volt látható (20%).  Ez a tünet az egyik 

legjellegzetesebb IIM-ban, és úgy tartják, hogy a körömágy teleangiectasiájával, amely a 

DM egyik fő tünete, - analóg módon alakul ki, vagyis vélhetően kitágult kapilláris 

hurkok. Gingivalis teleangiectasia az irodalomban, mint a gyermekkori DM (43) és 

felnőttkori DM (89, 62) manifesztációjaként említett elváltozás. Saját vizsgálataink 

szerint teleangiectasia mind PM-ben mind DM-ben megfigyelhető volt. Mindezek 

alapján elmondható, hogy a leggyakoribb orofaciális nyálkahártya és bőr elváltozás IIM-

ben a teleangiectasia és erythémás lézió, ami valószínűleg a kapilláris elváltozásokkal 

hozható összefüggésbe (89). Calcinosis és kiterjedt nyálkahártya oedema szintén a 

myositis markáns tünetei (104, 21). Ennek ellenére az általunk vizsgált betegcsoportban 

ezek a tünetek nem voltak detektálhatók. 

 A nyálkahártya kiszáradása IIM-ben is jelentős tünet. Erre utalhat azon 

megfigyelésünk, hogy a nyugalmi kevert nyálszekréció mértéke az egészséges 

kontrollokhoz viszonyítva szignifikánsan csökkent, és a myositises betegek mintegy 
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egynegyede szenvedett xerostomiában, illetve közel egyharmaduk esetén objektíven is 

igazolható volt a hyposalivatio. 

A cariológiai vizsgálatok eredményei szerint myositisben a betegek esetében 

jelentősen fokozódik az elveszített fogak száma. Ezt a kontrollokhoz viszonyított 

magasabb DMF-T szám, azon belül is az eltávolított fogak, azaz az ’M’ szám magas 

volta indokolja. A parodontális vizsgálatok alapján egészségesekhez viszonyítva 

autoimmun myositisben gyakoribb a gingivitis előfordulása. Ezt a megfigyelést a Löe-

Silness és Silness-Löe indexek magas értékei támasztják alá. Mindezek alapján a korai 

fogelvesztés veszélye is növekszik.  

A szájüregi infekciók a Sjögren szindrómában tapasztaltakhoz hasonlóan IIM-

ben is frekventáltan jelentkeznek. Ezt bizonyítja a fogsor stomatitis és a cheilitis 

angularis gyakori előfordulása, amelyek egyben valószínűleg candidiasisra utalnak. Ezek 

leggyakoribb oka azonban ilyenkor is a szájszárazság (94, 6, 81), de az alkalmazott 

gyógyszeres terápiának is szerepe lehet ebben, hiszen minden páciens corticosteroid 

terápiában részesült. 

Különös megfigyelés, hogy az általunk vizsgált myositises betegcsoportban az 

egészségesekénél magasabb gingivális index ellenére nem volt kimutatható súlyos 

parodontitis. Ennek az lehet a magyarázata, hogy IIM-ben az ínyszövetben végbemenő 

kapilláris elváltozások az ínyszél oedemáját és erythemáját okozzák. Ugyanakkor, mivel 

a plakkindex is magas volt, a plakk indukálta gingivitis jelenléte, azaz az elhanyagolt 

szájhigiéne, illetve a szájszárazság miatti mucinózusabb nyál, mint egyéb előidéző okok 

sem kizárhatók. Véleményünk szerint mindegyik faktor szerepet játszik a marginális 

ínyszélen tapasztalható jelenségekért. Ennek tisztázására azonban további vizsgálatokra 

van szükség. 

Az alsó ajak kisnyálmirigyek ductus epithel sejtjeiben látott elváltozások 

myositisben egyrészt a vascularis elváltozásokkal, másrészt a nagymérvű periductalis és 

interstitialis lymphocytás infiltráció nyomán kialakult sejtmediálta károsodással 

magyarázhatók. A vascularis basal membrán és az endothel hasonló elváltozásai más, a 

Sjögren szindrómával társuló autoimmun betegségekben is jellemző (80). SS myositissel 

társulva is okozhat overlap szindrómát (26), esetünkben az IIM –SS overlap 4 esetben 

fordult elő (11%).  

Az izomerő mérési eredmények rámutattak, hogy a rágóerő nagymértékben 

csökkent a myositisben szenvedők esetében, a kéz szorítóerő ugyanakkor csak kis 
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különbséget mutatott a kontrollokhoz viszonyítva. Ez arra utalhat, hogy a rágóerő 

csökkenése korábban manifesztálódik, mint a kéz szorító erő csökkenése. 

Dysphagia a myositisben szenvedő betegek 30%-ánál jelentkezett. Ennek 

elsődleges oka a szájszárazság, de az irodalmi adatok alapján az oesophagus 

dysmotilitása miatti nyelési problémák is hozzájárulhatnak (10-50%) a betegek 

táplálkozási nehézségeihez (21, 104). E tünetekhez azonban az is hozzájárul, hogy 

adataink szerint myositisben csökkent a rágóerő, illetve a betegek korábban veszítik el 

fogaikat. 

 

 A nyugalmi kevert nyálszekréció mértéke alacsonyabb volt a Sjögren 

szindrómában szenvedő teljes fogpótlást viselők esetében egészséges fogsorviselőkhöz 

viszonyítva. Meglepő azonban, hogy a Sjögren szindrómában szenvedő és xerostomiás 

vizsgálati személyek egyike sem panaszkodott fogsor instabilitásról. Több szerző (140) 

egyetért azzal, hogy azoknál a személyeknél, akiknek a nyugalmi kevert nyálszekréciós 

rátájuk ≤ 0,1ml/min, a palatinális nyálfilm vastagsága kevesebb, mint 4-5 μm. Normális 

nyugalmi szekréció esetén ez az érték 14-18 μm, xerostomia érzete pedig akkor alakul 

ki, ha a palatinális nyálfilm vastagsága 10 μm alá csökken. Ezért azt feltételezzük, hogy 

a Sjögren szindrómás betegcsoport esetében a palatinális nyálfilm vastagsága e kritikus 

érték alá csökkent, ami már xerostomiás panaszt okozhatott, de a fogsor rögzülésére ez a 

körülmény nem volt kedvezőtlen hatással.  

Eredményeinket magyarázhatja Monsénégo és munkatársai (77) megállapítása. 

Szerintük a fogsor tapadása szempontjából a belső felszíneken a nyálfilm vastagság nem 

mérvadó, sokkal fontosabb a konkáv határfelület, ahol egy érintkezési szög alakul ki a 

folyadék határfelület és a fogpótlás széle között, vagyis a kapilláris nyomás (függően a 

felületi feszültségtől) mértéke a meghatározó stabilizáló erő. Az alaplemez alatt lévő 

folyadék azonban állandó mozgásban van, ezért a határfelületi szög változhat (pl. 

nyeléskor), ezért fokozott a viszkozitás szerepe. A viszkozitás ugyanis a folyadékrétegek 

egymáson történő elmozdulási sebességének a mértéke. Minél nagyobb a viszkozitás 

annál lassúbb a folyadék áramlása. Ezért fontos a fogsor alatt lévő nyál minősége. A 

palatinális szekretum előnyös ebből a szempontból, mivel a többi szekretumhoz képest 

nagyobb protein tartalma miatt annak a viszkozitása is nagyobb (87). Niedermeier (87) 

kismértékű pozitív összefüggést tudott kimutatni a palatinális szekréció mértéke és a 

felső teljes fogpótlás stabilitása között, viszont a vizsgálatai alapján nem volt 
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összefüggés ebben a tekintetben a parotis szekréció mértékével. Eredményeink, 

hasonlóan Niedermeier adataihoz, arra utalnak, hogy a palatinális nyál viszkózus 

tulajdonsága jelentősen befolyásolja a felső teljes fogpótlás retencióját, mind azáltal, 

hogy a felület nedvesítését biztosítja, mind fokozottabb viszkozitása által, amely a 

folyadékfilm belsejében megnehezíti a rétegek egymáson való elmozdulását. 

Eredményeink alapján úgy véljük, hogy a mucinózus palatinális nyál nagymértékben 

szerepet játszik a felső fogsor stabilizálásában. Ezt látszik alátámasztani az a tény is, 

hogy a palatinális nyálszekréció mértéke Sjögren szindrómás fogsorviselőkben nem 

különbözik az egészségesek értékeitől és fogsor instabilitási panaszaik sem voltak. 

  

 Peltola és munkatársai követéses vizsgálatukban kimutatták (95), hogy új 

fogpótlás viselése nem változtatta meg a teljes nyugalmi nyálszekréciót hosszútávon 

(19-36 hónapos periódus). Ezzel szemben Yurdokorou és munkatársai szerint (146) az 

újonnan átadott teljes fogpótlások az átadás előtti érték 1,5-2-szeresére emelik a 

nyugalmi kevert nyálszekréciót közvetlenül a behelyezés után. Saját vizsgálatainkban, 

egészséges egyéneknél új teljes lemezes fogpótlás viselése után hét nappal nem volt 

kimutatható és jelentős különbség a nyugalmi kevert- és a palatinális nyálszekréció 

mértékében a behelyezés előtti értékekhez viszonyítva. Mindezeket összevetve az a 

legvalószínűbb, hogy az új fogsor behelyezése korai stimulust jelenthet a nyugalmi 

kevert nyálszekrécióra nézve, amely azonban a hetedik napra visszatér a normálisnak 

megfelelő szintre.  
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7. Az értekezés új megállapításai 
 

1. Xerostomiás betegek esetében a palatinális nyálfilm vastagságának a csökkenése 

minden bizonnyal a nyugalmi kevert nyálszekréciótól függ, nem pedig a 

palatinális nyálszekréciótól, mivel Sjögren szindrómás betegek esetében a 

nyugalmi kevert nyálszekréció markáns csökkenése ellenére a palatinális 

nyálszekréció értéke esetünkben nem csökkent.  

 

2. Hazai Sjögren szindrómás betegekben a xerostomiához társuló leggyakoribb 

panasz, vizsgálataink alapján a glossodynia, amely a vizsgált betegek 38%-ában 

volt kimutatható. 

 

3. Az általunk vizsgált Sjögren szindrómás betegekben a leggyakoribb orális 

nyálkahártya elváltozás a palatumon jelentkező erythémás lézió volt. Ez 

tekintettel a nagy számú kivehető fogsort viselő egyénre, valószínűleg a 

nyálkahártya gombás fertőzésének a következménye. Erythéma az esetek 28%-

ában volt tapasztalható. Ezen betegekben 10-szer gyakoribb volt a fissurált nyelv 

előfordulása egészségesekhez viszonyítva, és a betegek mintegy 40%-ában volt 

detektálható. 

 

4. Sjögren szindrómás betegek cariológiai rizikócsoportot képezhetnek, mivel a 

betegeink DMF-T értéke szignifikánsan magasabb volt az egészséges 

kontrollokhoz viszonyítva. Ehhez a hyposalivation kívül az autoimmun folyamat 

is hozzájárulhat, amit a DMF-T szám valamint a pozitív „focus score” és a 

szérum antinukleáris autoantitest egyidejű jelenléte közötti pozitív összefüggés 

támaszthat alá.  

 

5. Sjögren szindrómás betegek parodontológiai rizikócsoportot jelenthetnek, mivel 

esetünkben a parodontális szondázási mélység szignifikánsan magasabb volt az 

egészséges kontrollokhoz viszonyítva. A parodontális szondázási mélység és a 

szérum antinukleáris antitest pozitivitás között pozitív összefüggés állt fenn, ami 

arra utalhat, hogy a parodontium destrukciójához az autoimmun folyamat is 

nagymértékben hozzájárulhat. 



 67

 

6. Idiopátiás inflammatorikus myopathiákban a leggyakoribb orofaciális régiót 

érintő bőr- és nyálkahártya tünet esetünkben a teleangiectasia volt, amely a 

megvizsgált betegek kb. 20%-ában volt megfigyelhető.  

 

7. Idiopátiás inflammatorikus myopathiákban esetünkben jellemző volt a 

nyálkahártya desiccatio. Ezen betegcsoportban a nyugalmi kevert nyálszekréció 

értéke szignifikánsan alacsonyabb volt az egészséges kontrollokhoz viszonyítva. 

A betegek egynegyedére jellemző volt a xerostomia, és 30%-ukban hyposalivatio 

volt kimutatható. Az SS-IIM overlap gyakorisága esetünkben mintegy 11%. 

 

8. Idiopátiás inflammatorikus myopathiákban szenvedő betegek cariológiai 

rizikócsoportot jelenthetnek. A DMF-T értéke ugyanis esetünkben szignifikánsan 

magasabb volt az egészséges kontrollokhoz viszonyítva, ezenkívül a DMF-T és a 

serum antinukleáris antitest pozitivitás között pozitív összefüggés volt 

kimutatható. Ebben az előbbiek alapján nemcsak a hyposalivationak, hanem az 

autoimmun folyamatnak is szerepe lehet. A magasabb érték a korai 

fogelvesztésnek, azaz az M-szám emelkedésének volt köszönhető. 

 

9. Idiopátiás inflammatorikus myopathiákban az általunk vizsgált egyéneknél a 

gingivitis gyakorisága és súlyossága fokozódik, amelyet igazol, hogy a Silness-

Löe gingivális index szignifikánsan magasabb a betegcsoportban az egészséges 

kontrollokéhoz képest. 

 

10. Idiopátiás inflammatorikus myopathiákban a nyálmirigyek károsodását egyrészt 

a vascularis elváltozások, másrészt eredményeink alapján, a nagymérvű 

periductalis és interstitialis lymphocytás infiltráció nyomán kialakult sejtmediálta 

károsodás idézheti elő. 

 

11. Idiopátiás inflammatorikus myopathiákban eredményeink szerint a rágóerő 

szignifikánsan alacsonyabb a moláris régiókban az egészséges kontrollokéhoz 

viszonyítva. 
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12. Idiopátiás inflammatorikus myopathiákban szenvedő betegek számára 

nehézséget jelenthet a táplálkozás. Az általunk vizsgált betegek 30%-ában fordult 

elő dysphagia, illetve valamilyen temporomandibuláris ízületi tünet. 

 

13. A palatinális nyálmirigyek relatíve megtartott, normális funkciója, és azok 

mucinózus secretuma nagymértékben hozzájárulhat a felső fogsor 

stabilizálásához olyan esetekben is, amikor a nyugalmi kevert nyálszekréció 

nagymértékben csökken. Az általunk vizsgált Sjögren szindrómás, 

hyposalivatioban, illetve xerostomiában szenvedő teljes lemezes fogpótlást viselő 

betegeknél a teljes felső lemezes fogpótlás stabilitására vonatkozó panasz nem 

fordult elő.  

 

14. Egészséges egyénekben új teljes lemezes fogpótlás behelyezése és viselése után 

hét nappal esetünkben nem volt jelentős különbség a nyugalmi kevert nyál- és a 

palatinális szekréció mértékében a behelyezés előtti értékekhez viszonyítva.  

 

 



 69

Az értekezés alapját képező közlemények és idézhető absztraktok 

 

I. Márton K., Boros I., Lesti A., Hermann P., Faluhelyi P., Fejérdy P.: A kevert és a         

palatinális nyálszekréció vizsgálata teljes fogpótlást viselő egészséges és Sjögren-

szindrómában szenvedő személyeken. 

Fogorv. Szle. 95.: 2, 67-71. 2002. 

 

II. Márton K.: Immunológiai kórképek fogorvosi vonatkozásai I. Szisztémás 

autoimmun betegségek. 

Fogorv. Szle  96: 1. 9-15, 2003. 

 

III. Márton K.: A szájszárazság, mint gyógyszermellékhatás. Magyar Fogorvos. 13: 

132-138, 2004. 

 

IV. Márton K. Boros I. Fejerdy P. Madléna M. Evaluation of unstimulated flow rates of 

whole and palatal saliva in healthy patients wearing complete dentures and in patients 

with Sjogren's syndrome. J Prosthet  Dent  9: 577-81, 2004. IF: 0,527 

 

V. Márton K , Hermann P, Dankó K, Fejérdy P, Madléna M and Nagy G. Evaluation of 

Oral Manifestations and Masticatory Force in Patients with Polymyositis and 

Dermatomyositis. J Oral Pathol Med 34: 164-9 IF: 0.969 

 

VI. Márton K, Boros I, Zelles T,  Fejérdy  P, Nagy G, Zeher M. Evaluation Of Palatal 

Saliva Flow Rate And Oral Manifestations In Patients With Sjögren’s Syndrome. Oral 

Dis lektori vélemény alapján átdolgozás alatt IF:1,016 

 

VII. Márton K., Nagy G., Fejérdy P.: Prosthetic aspects of the polysystemic 

autoimmune diseases.(abstract) Fogorv. Szle.  96. 5. 231. 2003. 

 

VIII. Márton K, Boros I, Zeher M, Zelles T, Fejérdy P, Nagy G: Oral Symptoms, 

Palatal Salivary Gland Function And Denture Wearing In Sjögren's Syndrome. J Dent 

Res 81.: (Spec Issue A) 2002. No Abstract 3765. IF: 2,956 

 



 70

IX. Márton K, Hermann P, Dankó K, Fejérdy P, Madléna M, Nagy G. Evaluation Of 

Oral Manifestations in Patients with Polymyositis and Dermatomyositis. J Dent Res 82 

(Spec Iss B) 2003. No Abstract 2304. IF: 2,702 

 

X. Márton K. Boros I. Fejérdy P. Madléna M. Effect of New Dentures on Whole and 

Palatal Salivary Flowrate. J Dent Res 83 (Spec Iss A) 2004. No Abstract 3351 IF: 2,702 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 71

Az értekezés alapját közvetlenül nem képező közlemények és idézhető absztraktok 

 

XI. Márton K és Dr Tóth J: Keményszájpad-hasadékos beteg ellátása „overdenture 

típusú fogpótlással. Fogorv Szle 90: 111-114. 1997 

 

XII. Márton K, Dr Jáhn M és Dr Kivovics P: Teljes kivehető fogpótlás készítése 

Dentatus artikulátor segítségével. 

Fogorv Szle 93: 23-28. 2000 

 

XIII. Károlyházy K, Márton K, Kivovics P. és Nemes K: Az epilepsziás betegségek 

protetikai elláthatóságának III. osztályába tartozó (grand mal) rohamban szenvedő 

páciensek protetikai rehabilitációja.  

Fogov. Szle.  94: 201-204. 2001 

 

XIV. Hermann P, Márton K, Forgács K, Gál E, Lenkey B, Rozgonyi F: Alkálifémek 

hatásának vizsgálata Candida albicans néhány, virulenciával összefüggő tulajdonságára. 

Fogorv Szle 96: 61-64. 2003. 

 

XV. Hermann P, Berek Zs, Kriván G, Márton K and Lengyel A. Incidence of 

oropharyngeal candidosis in stem cell transplant (SCT) patients. Acta Microbiol. et 

Immunol. Hun. 52: 85-94. 2005. 

 

XVI. Hermann P, Márton K, Kriván G, Masszi T, Berek Zs, Nagy G, Rozgonyi F: 

Investigation of fungal colonization related to saliva secretion in stem cell transplant 

patients. J Dent Res 81.: (Spec Issue A) 2002. No Abstract 2221. IF: 2,956 

 

XVII. Hermann P, Márton K, Kriván G, Forgács K, Majoros L, Rozgonyi F. 

Correlation Between Antifungal Resistance And Extracellular Virulence Factors Of 

Oropharyngeal Candida Norvegensis Isolates From Bone Marrow Transplant (BMT) 

Patients. J Dent Res 82 (Spec Iss B) 2003. No Abstract 2306. IF: 2,702 

 



 72

Előadások 
 

XVIII. Dr. Márton K., Dr. Kivovics P.: Okklúziós alapfogalmak. Fogtechnikusok 

Földvári Kongresszusa 1999. Március 5. Budapest 

 

XIX. Dr. Márton K., Dr. Kivovics P., Dr. Jáhn M.: Okklúziós alapfogalmak az 

oktatásban. Tudományos Továbbképző Konferencia és Fogorvostalálkozó. 1999. Május 

8. Szeged 

 

XX. Dr. Kivovics P. Dr. Sajgó P., Dr. Jáhn M., Dr. Márton K.: Körhidak 

pillérmegoszlásának statisztikai jellemzői. Tudományos Továbbképző Konferencia és 

Fogorvostalálkozó. 1999. Május 8. Szeged 

 

XXI Szilágyi V., Dr. Kalocsai K., Dr. Márton K.: A központi sterilizálás a fogászatban. 

Magyar Infekciókontroll Egyesület III. Konferenciája 1999. Június 18. Budapest 

 

XXII. Dr Márton K., Dr Hermann P., Dr Nagy G., Dr Nemes K.: Oralis candidiasis 

kialakulása és terápiája immunrendszeri kórképekben 

Tudományos Továbbképző Konferencia és Fogorvostalálkozó. 1999. Május 6. Szeged 

 

XXIII. Dr Kivovics P., Dr Márton K., Dr Fejésdy P.:A gerosztomatológia oktatási 

vonatkozásai 

Tudományos Továbbképző Konferencia és Fogorvostalálkozó. 1999. Május 8. Szeged 

 XXIV. Dr Jáhn M., Dr Kivovics P., Dr Márton K.:A fogászati fémötvözetek 

felhasználási gyakorisága rögzített és kivehető fogpótlások esetén 

Tudományos Továbbképző Konferencia és Fogorvostalálkozó. 1999. Május 8. Szeged 

 

XXV. Dr Károlyházy K., Dr Márton K., Dr Kivovics P., Dr Nemes K.: Epilepsziás 

megbetegedésekben, GM(Grand Mal) rohamban szenvedő páciensek protetikai 

rehabilitációja 

Tudományos Továbbképző Konferencia és Fogorvostalálkozó. 1999. Május 8. Szeged 

 



 73

XXVI. Dr Nemes K.,  Dr Kivovics P., Dr Károlyházy K., Dr Márton K.: 

Egészségnevelés teljes és részleges lemezes fogpótlást viselő pácienseknél 

Tudományos Továbbképző Konferencia és Fogorvostalálkozó. 1999. Május 8. Szeged 

 

XXVII. Hermann P., Kriván G., Masszi T., Berek Zs., Márton K., Nagy G., Rozgonyi 

F.,  

Csontvelőtranszplantált betegek szájüregi gombás fertőzésének és nyugalmi 

nyálszekréciójának összehasonlító értékelése 

Szegedi tudományos továbbképző konferencia és fogorvos találkozó. Szeged, 2001. 

május 4-5. 

 

XXVIII. Hermann P., Kriván G., Masszi T., Berek Zs.,  Márton K., Nagy G., Rozgonyi 

F.: Az orális mikroflóra és a dentális státusz értékelése csontvelő-transzplantált 

betegeknél. 

Az MFE Fogpótlástani Társaságának XIV. a Magyar Fogorvosok Implantológiai 

Társaságának IV., és a Magyar Parodontológiai  Társaság XII. Kongresszusa. 

Debrecen, 2001. augusztus 23-26.  26.oldal 

 

XXIX. Márton K., Hermann P., Dankó K., Somogyi E., Fejérdy P., Nagy G.: 

Izomerőmérése polymyositisben és dermatomyositisben szenvedő betegeken. 

Az MFE Fogpótlástani Társaságának XIV. a Magyar Fogorvosok Implantológiai 

Társaságának IV., és a Magyar Parodontológiai  Társaság XII. Kongresszusa. 

Debrecen, 2001. augusztus 23-26.  

 

XXX. Hermann P., Márton K., Kriván G., Berek Zs., Forgács K., Nagy G., és Rozgonyi 

F.: Csontvelőtranszplantált betegek fogászati státusának és orális mikroflórájának 

értékelése. 

Magyar Fogorvosok Egyesülete Árkövy Vándorgyűlése, a Fogorvos Világszövetség 

2002. évi bécsi Kongresszusának Társkonferenciája. 2002.október 1-5. Bécs 

 

XXXI. Márton K., Hermann P., Kovács J., Dankó K., Fejérdy P., Nagy G.: 

Polyomyositises és dermatomyositises betegek orális klinikai vizsgálata. 

Magyar Fogorvosok Egyesülete Árkövy Vándorgyűlése, a Fogorvos Világszövetség 

2002. évi bécsi Kongresszusának Társkonferenciája. 2002.október 1-5. Bécs 



 74

 

XXXII. Márton Krisztina: Infekció kontroll a fogászatban. Belső továbbképzés 

Fogpótlástani Klinika 2002. január 27. 

 

XXXIII. Márton Krisztina: Infekció kontroll a fogorvosi gyakorlatban. A 

fogorvostudomány elméleti és gyakorlati kérdései 2002-ben (Magyar Orvosi Kamara) 

2002.szeptember 20. 

 

XXXIV. Márton K., Boros I., Zeher M., Zelles T., Fejérdy P., Nagy G.: Oral 

Symptoms, Palatal Salivary Gland Function And Denture Wearing In Sjögren’s 

Syndrome. 80th  General Session of International Association of Dental Research 

(IADR) 

San Diego, 2002. IF: 2,702 

 

XXXV. Hermann P., Márton K., Kriván G., Masszi T., Berek Zs., Nagy G., Rozgonyi 

F.: Investigation of fungal colonization related to saliva secretion in stem cell transplant 

patients. 80th  General Session of International Association of Dental Research  (IADR) 

Sandiego, 2002. IF: 2,956 

 

XXXVI. Márton K, Hermann P, Kovács J, Dankó K, Fejérdy P, Nagy G: Clinical Oral 

Investigation In Patients With Polymyositis And Dermatomyositis. Federation Dentaire 

Internationale World Dental Congress – Vienna, 2002 

 

XXXVII. Márton K, Hermann P, Dankó K, Fejérdy P, Madléna M, Nagy G. Evaluation 

Of Oral Manifestations in Patients with Polymyositis and Dermatomyositis. 81-st  

General Session of International Association of Dental Research   (IADR) Göteborg 

2003. No Abstract 2304. IF: 2,702  

 

XXXVIII. Hermann P, Márton K, Kriván G, Forgács K, Majoros L, Rozgonyi F. 

Correlation Between Antifungal Resistance And Extracellular Virulence Factors Of 

Oropharyngeal Candida Norvegensis Isolates From Bone Marrow Transplant (BMT) 

Patients. 81-st  General Session of International Association of Dental Research   

(IADR) Göteborg 2003 IF: 2,702  

 



 75

XXXIX. Márton K.: Autoimmun betegségek, mint rizikófaktorok.„Orális Egészség – 

2003” 4. Preventív Fogászati Konferencia. 2003. novenber.14 - 15. Budapest 

 

XXXX. Márton K., Boros I., Fejérdy P., Nagy G.: Evaluation of whole resting and 

palatal saliva flow rates in healthy denture wearers and in Sjögren’s patients.FDI Annual 

World Dental Congress 2003.Szeptember 18-21, Sydney 

 

XXXXI. Márton K, Hermann P, Dankó K, Fejérdy P, Madléna M, Nagy G. Evaluation 

Of Oral Manifestations in Patients with Polymyositis and Dermatomyositis. J Dent Res. 

82 (Spec Iss B) 2003. No Abstract 2304. IF: 2,702 

 

XXXXII. Márton K. Boros I. Fejérdy P. Madléna M. Effect of New Dentures on Whole 

and Palatal Salivary Flowrate. J Dent Res 83 (Spec Iss A) 2004. No Abstract 3351 IF: 

2,702 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 76

Irodalomjegyzék 
 

1. Adams CE, Eisenbruch M. Depot fluphenazine for schizophrenia. Cochrane 

Database Syst Rev 2000; CD000307. 

2. Ainamo J., Bay I Problems and proposals for recording gingivitis and plaque. Int 

Dent J 1975; 25: 229-235. 

3. AlmstahI A. Wikstrom M. Stenberg I. Jakobsson A. Fagerberg-Mohlin B. Oral 

microbiota associated with hyposalivation of different origins. Oral 

Microbiology & Immunology 2003; 18:1-8. 

4. Atkinson JC, Shiroky JB, Macynski A, Fox PC. Effects of furosemide on the oral 

cavity. Gerodontology 1989; 8: 23-26. 

5. Banderas-Tarabay JA. Gonzalez-Begne M. Sanchez-Garduno M. Millan- Cortez 

E. Lopez-Rodriguez A. Vilchis-Velazquez A. Salivary flow rate and protein 

concentration in human whole saliva. Salud Publica de Mexico.  1997; 39: 433-

441 

6. Baudet-Pommel M, Albuisson E, Kemeny JL, Falverd F, Ristori JM, Fraysse 

MP, Sauvezie B, EEC COMAC. Early dental loss in Sjögren’s 

syndrome.Histologic correlates. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1994; 78: 181-

186. 

7. Ben-Aryeh H, Shalev A, Szargel R et al. The salivary flow rate and composition 

of whole and parotid resting and stimulated saliva in young and old healthy 

subjects. Biochem Med Metab Biol 1986; 36: 260-265. 

8. Benedek E. A parotis-nyál vizsgálatának jelentősége a nem daganatos eredetű 

nyálmirigyduzzanatok elkülönítésében. Fogorv. Szle. 1980; 73: 131-137.  

9. Benedek E. Berényi B. A sialochemiai vizsgálatok jelentősége a Sjögren- 

syndroma diagnosztikájában.Orvosi Hetilap. 1975; 116:2822-2825. 

10. Benedek-Spat E. Puskas M. Rajki J. Electrophoretic protein pattern of human 

parotid saliva in Sjogren's syndrome and sialosis. Acta Oto-Laryngologica. 1980; 

90: 275-282. 

11. Bodolay E, Szabolcsi M, Szegedi Gy: A kevert kötőszöveti betegség helye az 

autoimmun betegségek között és jellemző klinikai tünetei. Orvosképzés 1985; 60: 

36-44. 



 77

12. Bohan A, Peter JB, Bowman RL, Pearson CM. Computer-assisted analysis of 

153 patients with polymyositis and dermatomyositis. Medicine. 1977; 56: 255-

86,  

13. Bohan A, Peter JB. Polymyositis and Dermatomyositis. N Engl. J Med 1975; 

292: 344-47, 403-407. 

14. Bowman SJ. Ibrahim GH. Holmes G. Hamburger J. Ainsworth JR Estimating the 

prevalence among Caucasian women of primary Sjogren's syndrome in two 

general practices in Birmingham, UK. Scandinavian Journal of Rheumatology. 

2004; 33: 39-43. 

15. Bray GA. Drug treatment of obesity. Rev Endocr Metab Disord 2001; 2: 403-

418. 

16. Bruera E, Belzile M, Neumann CM, Ford I, Harsanyi Z, Darke A. Twice-daily 

morphine sulphate controlled-release suppositories for the treatment of cancer 

pain. A randomized control trial. Support Care Cancer 1999; 7: 280-283. 

17. Callen, JP. Dermatomyositis. The Lancet 2000. 355: 53-57. 

18. Casaburi R, Briggs DD Jr, Donohue JF, Serby CW, Menjoge SS, Witek TJ Jr. 

The spirometric efficacy of once-daily dosing with tiotropium in stable COPD: a 

13-week multicenter trial. The US Tiotropium Study Group. Chest 2000; 118: 

1294-1302. 

19. Cavill D. Waterman SA. Gordon TP. Antibodies raised against the second 

extracellular loop of the human muscarinic M3 receptor mimic functional 

autoantibodies in Sjogren's syndrome. Scandinavian Journal of Immunology. 

2004; 59: 261-266. 

20. Celenligil H, Eratalay K, Kansu E, Ebersole J. Periodontal status and serum 

antibody responses to oral microorganisms in Sjögren’s syndrome. J Periodontol 

1998; 69: 571-577. 

21. Chauvet E, Sailler L, Carreiro M, Paoli JR, Arrue P, Astudillo F, Oksmann F, 

Delisle MB, Arlet P. Symptomatic macroglossia and tongue myositis in 

polymyositis. Arthritis and Rheumatism. 2002; 45: 2762-2764 

22. Collins LMC, Dawes C.: The surface area of the adult human mouth and 

thickness of the salivary film covering the teeth and oral mucosa. J Dent Res 

1987; 66: 1300-1302. 

23. Cowpe JG, Hislop WS: Oral presentation of polyarteritis nodosa. Oral Surg 

1983; 56: 597-601. 



 78

24. Crow HC, Ship JA (1995). Are gingival and periodontal conditions related to 

salivary gland flow rates in healthy individuals? J Am Dent Assoc 126: 1514-

1520. 

25. Csoma M., Gerle J.: Fizikai tényezők szerepe a teljes lemezes felső fogsor 

elhorgonyzásában. Fogorv. Szle. 1981; 74: 111-114. 

26. Dalakas, M.C., Hohlfeld R. Polymyositis and dermatomyositis. The Lancet 2003; 

362: 971-982. 

27. Daniels TE. Labial salivary gland biopsy in Sjögren’s syndrome. Assessment and 

a diagnostic criterion in 362 suspected cases. Arthritis Rheum 1984; 27: 147-156. 

28. Daniels TE, Fox PC: Salivary and oral components of Sjögren’s syndrome. 

Rheum Dis Clin North Am 1992; 18: 571-589. 

29. Dankó K, Zilahi Zs, Szegedi Gy: A polymyositis, dermatomyositis klinikai és 

immunológiai sajátosságai. LAM 1992; 2: 814-821 

30. Dankó K., Ponyi A., Constantin T., Borgulya G., Szegedi G. Long-term survival 

of Patients with idiopathic inflammatory myopathies according to clinical 

features: a longitudinal study of 162 cases. Medicine 2004; 83: 35-42. 

31. Dawson LJ, Allison HE, Stanbury J, Fitzgerald D, Smith PM. Putative anti-

muscarinic antibodies cannot be detected in patients with primary Sjögren's 

syndrome using conventional immunological approaches. Rheumatology 2004; 

Rheumatology Advance Access published on September 7, 2004. 

32. Dayan D, Vered M, Paz T, Buchner A. Aging of human palatal salivary glands: a 

histomorphometric study. Exp Gerontol 2000. 35: 85-93. 

33. Drummond JR, Chisholm DM.. A qualitative and quantitative study of the aging 

human labial salivary glands. Arch Oral Biol 1984; 29: 151-155. 

34. Elie R, Lamontagne Y. Alprazolam and diazepam in the treatment of generalized 

anxiety. J Clin Psychopharmacol 1984; 4: 125-129. 

35. Fox PC, Speight PM. Current concepts of autoimmune exocrinopathy: 

Immunologic mechanisms in the salivary pathology of Sjögren’s syndrome. Crit 

Rev Oral Biol Med 1996; 7: 144-158. 

36. Freye E, Baranowski J, Latasch L. Dose-related effects of controlled release 

dihydrocodeine on oro-cecal transit and pupillary light reflex. A study in human 

volunteers. Arzneimittelforschung 2001; 51: 60-66. 

37. Friedlander AH, Birch NJ.Dental conditions in patients with bipolar disorder on 

long-term lithium maintenance therapy. Spec Care Dentist 1990; 10: 148-151 



 79

38. Gábris K, Nagy G, Madléna M Dénes Zs, Márton S, Keszthelyi G: Associations 

between microbial and salivary caries activity tests and caries experience in 

hungarian adolescents Caries Res 1999; 33: 191-195 

39. Gelenberg AJ. Lydiard RB. Rudolph RL. Aguiar L. Haskins JT. Salinas E. 

Efficacy of venlafaxine extended-release capsules in nondepressed outpatients 

with generalized anxiety disorder: A 6-month randomized controlled trial. JAMA 

2000; 283: 3082-3088.  

40. Gergely P: Klinikai immunológia. Medintel 1997. Budapest. p:147-151 

41. Gergely P: Systemás vasculitisek diagnózisa. LAM 1991; 1:716 

42. Gerlach KL, Nussbaum P. Elektrisches Messverfahren zur Bestimmung der 

Belastbarkeit des Unterkiefers bei Patienten mit vollbezahntem Gebiss. Deutsche 

Zanarztliche Zeitschrift 1988; 39: 146-149. 

43. Ghali FE., Stein LD, Fine J, Burkes E. J, McCauliffe DP. Gingival 

teleangiectases: Underappreciated Physical Sign of Juvenile Dermatomyositis. 

Arch. Dermatol. 1999; 135: 1370-1374. 

44. Gömör Béla, Bálint Géza: Rheumatológia. Medicina Budapest 1989 

45. Gwaltney JM Jr, Park J, Paul RA, Edelman DA, O’Connor RR, Turner RB. 

1996. Randomized controlled trial of clemastine fumarate for treatment of 

experimental rhinovirus colds. Clin Infect Dis 22: 656-662. 

46. Hamada T, Kawazoe Y., Selimo K., Nagasawa T., Tsinn H.: Palatal gland 

distribution. J.Dent. Res. 1974; 53: 944. 

47. Hand AR, Pathmanathan D, Field RB. Morphological features of the minor 

salivary glands Archives of Oral Biology. 1999; 44: S3-S11. 

48. Harvey MA, Baker K, Wells GA. Tolterodine versus oxybutynin in the treatment 

of urge urinary incontinence: a meta-analysis. Am J Obstet Gynecol 2001; 185: 

56-61.  

49. Heintze U, Birkhed D, Björn H, Secretion rate and buffer effect of resting and 

stimulated whole saliva as a function of age and sex. Swed Dent J 1983; 7:227-

238. 

50. Heleniusa LM, Hietanenc JH, Heleniusa I, Kautiainene H, Piirainenb H, 

Paimelaf L, Lappalaineng M, Suuronena R, Lindqvista C, Leirisalo-Repob M: 

Focal sialadenitis in patients with ankylosing spondylitis and 

spondyloarthropathy: a comparison with patients with rheumatoid arthritis or 

mixed connective tissue disease. Ann Rheum Dis 2001; 60: 744-749 



 80

51. Hermann P, Berek Zs, Nagy G, Kamotsay K, Rozgonyi F: Az orális candidiasis 

(candidosis) molekuláris patogenezise Orv Hetil. 2001; 48: 2621-2625. 

52. Howe AM. Metamphetamine and childhood and adolescent caries. Aus Dent J. 

1995; 40: 340. 

53. Humphreys-Beher MG, Peck AB, Dang H, Talal N The role of apoptosis in the 

initiation of the autoimmune response in Sjögren’s syndrome. Clin Exp Immunol 

1999; 116: 383-387. 

54. Jacobsen FM, Comas-Dias L.. Donepezil for psychotropic induced memory loss 

J Clin Psychiatry 1999; 60: 698-704. 

55. Jacquetin B, Wyndaele J. Tolterodine reduces the number of urge incontinence 

episodes in patients with overactive bladder. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 

2001. 98: 97-102 

56. Jones JH, Mason DK ed: Oral Manifestations of systemic disease. second ed. 

Tindall London 1990. p: 271-308. 

57. Jonsson R. Lindvall A, Nyberg G: Temporomandibular joint involvement in 

systemic lupus erythematosus Arthritis Rheum. 1983. 26: 1506. 

58. Kaiser HB, Banov CH, Berkowitz RR, Bernstein DI, Bronsky EA, Georgitis JW, 

Mendelson LM, Rooklin AR, Sholler LJ, Stricker WW, Harrison JE, Danzig 

MR, Lorber RR. Comparative efficacy and safety of once-daily versus twice-

daily loratidine-pseudoepinephrine combinations versus placebo in seasonal 

allargic rhinitis. Am J Ther 1998; 5: 245-251. 

59. Karácsonyi M, Petri S, Halász J, Szabó Gy: A Sjögren szindróma és a malignus 

lymphoma kapcsolata. Orv. Hetil. 1987; 128: 189-193. 

60. Kaviani MJ, Malekzadeh R, Vahedi H, Sotoudeh M, Kamalian N, Amini M, 

Massarrat S. Various duration of a standard regimen (amoxycillin, 

metronidazole, colloidal bismuth sub-citrate for 2 weeks or with additional 

ranitidine for 1 or 2 weeks) on eradication of Helicobacter pylori in Iranian 

peptic ulcer patients. A randomized contolled trial. Eur J Gastroenterol. Hepatol 

2001; 13: 915-919. 

61. Kawaguchi M, Yamagishi H Receptive systems for drugs in salivary gland cells. 

Nippon Yakurigaku Zasshi (Folia Pharmacologica Japon) 1995; 105; 295-303. 

62. Keil H. The manifestations in the skin and mucous membranes in 

dermatomyositis, with special reference to the differential diagnosis from 

systemic lupus erythematosus. Ann. Intern. Med. 1942; 16: 828-831. 



 81

63. Kikuchi M. Inagaki T. Ogawa K. Banno S. Matsumoto Y. Ueda R. Hanaki H. 

Histopathological investigation of salivary glands in the asymptomatic elderly. 

Archives of Gerontology & Geriatrics.  2004; 38:131-138. 

64. Langlais RP, Bricker SL, Cottone JA, Baker BR (1984). Oral diagnosis, oral 

medicine and treatment planning. Philadelphia: WB Saunders 

65. Lee E, Lee C. Clinical comparison of selective and non-selective alpha 1A-

adrenoreceptor antagonists in benign prostatic hyperplasia: studies on tamsusolin 

in a fixed dose and terazosin in increasing doses. Br J Urol 1997; 80: 606-611. 

66. Lee S-K, Lee S-W, Chung S-C, Kim Y-K, Kho H-S. Analysis of residual saliva 

and minor salivary gland secretions in patients with dry mouth. Arch Oral Biol 

2002; 47: 637-641. 

67. Lieu TS, Jiang M, Steigerwald JC, Tan EM. Identification of of the SS-A/Ro 

intracellular antigen with autoimmune sera. J Immunol Methods 1984; 71: 217-

218. 

68. Lindstrom RE, Pavelchak J, Heyd A, Tarbet WJ: Physical-chemical aspects of 

denture retention and stability: a review of the literature. J Prosthet. Dent. 1979; 

42: 371-375. 

69. Lopez-Jornet MP, Bermejo-Fenoll A. Is there an age-dependent decrease in 

resting secretion of saliva of healthy persons? A study of 1493 subjects. Brazil 

Dent J 1994. 5: 93-98. 

70. Löe H, Silness J. Periodontal disease in pregnancy I: Prevalence and severity. 

Acta odontol Scand 1963; 21: 532-551. 

71. Lundberg P. Werner I: Trigeminal sensory neuropathy in systemic lupus 

erythematosus. Acta Neurol Scand. 1972; 48: 330. 

72. Madléna M, Czirják L: A Progresszív Szisztémás Sclerosis és kefalometriai 

vonatkozásai-egy eset kapcsán Fogorv. Szle. 2001; 94: 162-164. 

73. Mangrella M, Motola G, Russo F, Mazzeo F, Giassa T, Falcone G, Rossi F, 

D'Alessio O, Rossi F. Hospital intesive monitoring of adverse reactions of ACE 

inhibitors. Minerva Med 1998; 89: 91-97. 

74. Manoussakis MN. Georgopoulou C. Zintzaras E. Spyropoulou M. Stavropoulou 

A. Skopouli FN. Moutsopoulos HM. Sjogren's syndrome associated with 

systemic lupus erythematosus: clinical and laboratory profiles and comparison 

with primary Sjogren's syndrome. Arthritis & Rheumatism. 2004; 50: 882-891. 



 82

75. Mattila MJ, Paakkari I. Variations among non-sedating antihistamines: are there 

real differences? Eur J Clin Pharmacol 1999; 55: 85-93. 

76. McCarthy GM, Awde JD, Ghandi H, Vincent M, Kocha WI Risk factors 

associated with mucositis in cancer patients receiving 5-fluorouracil. Oral Oncol 

1998; 34: 484-490. 

77. Monsénégo P, Proust J: Complete denture retention. Part I.: Physical analysis of 

the mechanism. Hysteresis of the solid-liquid contact angle  J Prosthet Dent 

1989; 62: 189-196. 

78. Mullen J, Jibson MD, Sweitzer D. A comparison of relative safety, efficacy, and 

tolerability of quetiapine and risperidone in outpatients with schizophrenia and 

other psychotic disorders: the quetiapine experience with safety and tolerability 

(QUEST) study. Clin Ther 2001; 23: 1839-1854. 

79. Nagler A, Nagler R, Ackerstein A, Levi S, Marmary Y. Major salivary gland 

dysfunction in patients with hematological malignancies receiving interleukin2-

based immunotherapy post-autologous blood stem cell transplantation (ABSCT) 

Bone Marrow Transplant 1997; 20: 575-580. 

80. Nagy G, Kovács J, Zeher M, Czirják L. Analysis of the oral manifestations of 

systemic sclerosis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1994; 77: 141-146. 

81. Nagy G, Zeher M, Madléna M, Márton I, Czirják L: A poliszisztémás 

autoimmun betegségek orofaciális vonatkozásai LAM 1995; 5: 970-975. 

82. Nagy Gábor: Nyálmirigybetegségek. Medicina. eds. Budapest 2000; 19-25. 

83. Nagy Gábor: Nyálmirigybetegségek. Medicina. eds. Budapest 2000; pp:27. 

84. Najera MP, al-Hashimi I, Plemons JM, Rivera-Hidalgo F, Rees TD, Haghighat 

N, Wright JM. Prevalence of periodontal disease in patients with Sjogren's 

syndrome. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1997; 83: 453-457. 

85. Nederfors T. Holmstrom G. Paulsson G. Sahlberg D. The relation between 

xerostomia and hyposalivation in subjects with rheumatoid arthritis or 

fibromyalgia. Swed Dent J 2002; 26:1-7. 

86. Nederfors T. Xerostomia: prevalence and Pharmacotherapy. With special 

reference to beta- adrenoreceptor antagonists. Swed Dent J 1996; Suppl 116: 1-

70. 

87. Niedermeyer HW, Kramer R.: Salivary secretion and denture retention. J 

Prosthet Dent 1992; 67: 211-216. 



 83

88. Nyman S, Lindhe I). Examination of patients with periodontal disease. In: 

Lindhe I, eds. Textbook of clinical periodontology. Copenhagen: Munksgaard 

1983, pp 298-307. 

89. O’Leary PA, Waisman M. Dermatomyositis. Archives of Dermatology and 

Syphilology. 1940. 41; 1001-1012. 

90. OikarinenK, Salo T, KylmaniemiM, Palatsi R, Karhunen T, Oikarinen A 

Systemic oral isoretinoin therapy and flow rate, pH, and matrix 

metalloproteinase-9 activity of stimulated saliva. Acta Odontol Scand 1995; 53: 

369-371. 

91. ÖsterbergT, Birkhed D, Johansson C, Svanborg A. Longitudinal study of 

stimulated whole saliva in an elderly population. Scand J Dent Res 1992; 100: 

340-345. 

92. Östlund SG: Saliva and denture retention. J Prosthet. Dent 1960; 10: 658-663. 

93. Parvinen T, Larmas M. Age dependency of stimulated salivary flow rate, pH, and 

lactobacillus and yeast concentrations. J Dent Res 1982; 61: 1052-1055. 

94. Pedersen AM, Reibel J, Nordgarden H, Bergem HO, Jensen JL, Nauntofte B. 

Primary Sjögren’s syndrome: salivary gland function and clinical oral findings. 

Oral Diseases 1999; 5: 128-138. 

95. Peltola MK, Raustia AM, Salonen MA. Effect of complete denture renewal on 

oral health – a survey of 42 patients. J Oral Rehab 1997; 24: 419-425. 

96. Percival RS, Challacombe SJ, Marsh PD. Flow rates of resting whole and 

stimulated parotid saliva in relation to age and gender. J Dent Res 1994. 73: 

1416-1420. 

97. Pozharitskaia MM, Maksimovskii IuM, Makarova OV, Kop'eva TN, Volchkova 

LV. Age related changes in the function of the salivary glands. Stomatologiia 

1992. 3-6: 53-55. 

98. Prágai G. New device for the measurement of the masticatory force (in 

Hungarian) „Új elektronikus rágónyomásmérő”. Fogorv Szle 1978; 71:.371-373. 

99. Price EJ, Venables PJW. Aetipathogenesis of Sjögren’s syndrome. Seminars in 

Arthritis and Rheumatology 1995; 25: 117-133. 

100. Rafaelsen OJ, Clemmesen L, Lund H, Mikkelsen PL, Bolwig TG. 

Comparison of peripherial anticholinergic effects of antidepressants: dry mouth. 

Acta Psychiatr Scand 1981; 290 (Suppl): 364-369. 



 84

101. Ravindran AV, Judge R, Hunter BN, Bray J, Morton NH. A double-lind, 

multicenter study in primary care comparing paroxetine and clomipramine in 

patients with depression and associated anxiety. Paroxetine Study Group. J Clin 

Psychiatry 1997; 58: 112-118. 

102. Risheim H, Kjaerheim V, Arneberg P: Improvement of oral hygiene in 

patients with rheumatoid arthritis. Scand J Dent Res. 1992; 100: 172-175. 

103. Rosen A. Casciola-Rosen L. Altered autoantigen structure in Sjogren's 

syndrome: implications for the pathogenesis of autoimmune tissue damage. 

Critical Reviews in Oral Biology & Medicine 2004; 15: 156-164. 

104. Sanger RG, Kirby JW. The oral and facial manifestations of 

dermatomyositis with calcinosis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1973; 35: 

476-488. 

105. Schiödt M: Oral manifestations of lupus erythematosus. Int. J. Oral Surg. 

1984; 13: 101-147. 

106. Schuermann H, Greither A, Hornstein O eds. Krankenheiten der 

Mundschleimhaut und der Lippen. Urban and Schwartzenegger 1966. Munich, 

Berlin. pp: 247. 

107. Scully C. Drug effects on salivary glands: dry mouth. Oral Diseases 

2003; 9: 165-176 

108. Shern RJ, Fox PC, Li SH. Influence of age on the secretory rates of 

human minor salivary glands and whole saliva. Arch Oral Biol 1993; 38: 755-

761. 

109. Ship JA, Fox PC, Baum BJ How much saliva is enough? ’Normal’ 

function defined. J Am Dent Assoc 1991; 122: 63-69. 

110. Silness J, Löe H. Periodontal disease in pregnancy II: Correlation between 

oral hygine and periodontal condition. Acta odontol Scand 1964; 22: 121-135. 

111. Skopouli FN. Siouna-Fatourou HI. Ziciadis C. Moutsopoulos HM. 

Evaluation of unstimulated whole saliva flow rate and stimulated parotid flow as 

confirmatory tests for xerostomia. Clinical & Experimental Rheumatology 1989; 

7: 127-129, 

112. Smith R, Butner P. Oral side effects of the most frequently prescribed 

drugs. Spec Care Dent 1994; 14: 96-100. 



 85

113. Snyder F.C.,Kimball H.D., Bunch W.B., Beaton J.H. Effect of reduced 

atmospheric pressure upon retention of dentures J Am Dent Assoc 1945; 32: 445-

450. 

114. Sreebny L: Saliva in health and disease: an appraisal and update. Int Dent 

J 2000; 3: 141-145. 

115. Sreebny LM, Bánóczy J, Baum BJ, Edgar WM, Epstein JB, Fox PC, 

Larmas M. Saliva. Its role in health and disease. Int Dent J 1992; 42: 291-304. 

116. Sreebny LM, Valdini A. Xerostomia, Part I: Relationship to other 

symptoms and salivary gland function. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1988; 

66: 451-458. 

117. Sreebny LM: Xerostomia: diagnosis, management and clinical 

complications. Saliva and Oral Health. Second Edition, Edgar WM and 

O’Mullane DM, Eds. British Dental Association, London, 1996. pp: 43-66. 

118. Stanitz JD: An analysis of the part played by the fluid film in denture 

retention. J Am Dent Assoc 1948; 37: 168-172. 

119. Szegedi Gy.: Az autoimmun betegségek általános jellemzése. Klinikai 

immunológia. Szerk.: Szegedi Gy., Gergely P., Sipka S., Szemere P Medicina, 

Budapest, 1990; 135-144. 

120. Tandler B, Pinkstaff CA, Riva A. Ultrastructure and histochemistry of 

human anterior lingual salivary glands (glands of Blandin and Nuhn). Anat Rec 

1994; 240, 167-177. 

121. Taricco M, Adone R, Pagliacci C, Telaro E Pharmacological interventions 

for spasticity following spinal cord injury. Cochrane Database Syst Rev 2000; 

CD001131. 

122. Tegelberg A, Kopp S, Huddenius K.Forssman L: Relationship between 

disorder in the stomatognathic system and general joint involvement in 

individuals with rheumatoid arthritis. Acta Odontol Scand 1987; 45: 391-398 

123. Thomas E, Hay EM, Hajeer A, Silman AJ: Sjögren syndrome: a 

communnity-based study of prevalence and impact. British J of Rheumatology 

1998; 37: 1069-1076. 

124. Tollefson GD, Birkett MA, Kiesler GM, Wood AJ. Duble–blind 

comparison of olanzapine versus clozapine in schizophrenic patients clinically 

eligible for treatment with clozapine. Biol Psychiatry 2001; 49: 52-63. 



 86

125. Tóth Cs, Koncz M, Szalóky P, Haraszti A: Polyarteritis nodosa 7 esete. 

Orv. Hetil. 1990; 131: 2135-3238. 

126. Trindade E, Menon D, Topfer LA, Coloma C. Adverse effects associated 

with selective serotonin reuptake inhibitors and tricyclic antidepressants: a meta-

analysis. CMAJ 1998; 159: 1245-1252. 

127. Tyson KW: Physical factors in retention of complete dentures. J Prosthet. 

Dent 1967; 18: 90-97. 

128. Valentine C, Deenmamode J, Sherwood R. Xerostomia associated with 

didanosine. The Lancet 1992; 340: 1542-1543. 

129. van der Reijden, W. A., Vissink, A.; Veerman, E.C.I.; Nieuw A., Arie V.: 

Treatment of oral dryness related complaints (xerostomia) in Sjögren’s 

syndrome. Ann. Rheum. Dis. 1999. 58: 465-473. 

130. van Zweiten PA.. Renewed interest in centrally acting antihypertensive 

drugs. Cardiovasc J S Afr 2000; 11: 225-229. 

131. Versiani M. Cassano G. Perugi G. Benedetti A. Mastalli L. Nardi A. 

Savino M. Reboxetine, a selective norepinephrine reuptake inhibitor, is an 

effective and well-tolerated treatment for panic disorder. Journal of Clinical 

Psychiatry 2002; 63: 31-37. 

132. Vissink A, Burlage FR, Spijkervet FKL. Prevention and treatment of 

salivary gland hypofunction related to head and neck radiation therapy and 

chemotherapy. Supportive Cancer Therapy 2004; 1: 111-118. 

133. Vitali C, Bombardieri S, Jonsson R, Moutsopoulos HM, Alexander EL, 

Carsons SE, Daniels TE, Fox PC, Fox RI, Kassan SS, Pillemer SR, Talal N, 

Weisman MH; European Study Group on Classification Criteria for Sjogren's 

Syndrome. Classification criteria for Sjögren's syndrome: a revised version of the 

European criteria proposed by the American-European Consensus Group. Ann 

Rheum Dis 2002; 61:554–558. 

134. Vitali C, Bombardieri S, Moutsopoulos HM, Coll J, Gerli R, Hatron PY, 

Kater L, Konttinen YT, Manthorpe R, Meyer O, Mosca M, Ostuni P, Pellerito 

RA, Pennec Y, Porter SR, Richards A, Sauvezie B, Schiodt M, Sciuto M, 

Shoenfeld Y, Skopouli FN, Smolen JS, Soromenho F, Tishler M, Wattiaux MJ. 

Assessment of the European classification criteria for Sjögren’s syndrome in a 

series of clinically defined cases: results of a prospective multicentre study. Ann 

Rheum Dis 1996; 55: 116-121.  



 87

135. Voelker H, Sonnenburg M. Belastbarkeitsmessungen der Zähne in 

verschidenen Altersstufen. Deutsche Zahnarztliche Zeitschrift 1984; 39: 54-59. 

136. Volter F. Fain O. Mathieu E. Thomas M. Esophageal function and 

Sjogren's syndrome Digestive Diseases & Sciences 2004; 49: 248-253. 

137. Weintraub M, Sundaresan PR, Schuster B, Ginsberg G, Madan M, Balder 

A, Stein EC, Byrne L. Long-term weight control study. II (weeks 34 to 104) An 

openlabel study of continous fenfluramine plus phentermine versus targeted 

intermittent medication as adjuncts to behavior modification, caloric restriction, 

and exercise. Clin Pharmacol Ther 1992; 51: 595-601. 

138. Wellington K, Jarvis B.. Cetirizine/pseudoepinephrine. Drugs 2001; 61: 

2231-2240. 

139. Winner P, Lewis D, Visser WH, Jiang K, Ahrens S, Evans JK. Rizatriptan 

5mg for the acute treatment of migraine in adolescents: a randomized, double-

blind, placebo-controlled study. Headache 2002; 42: 49-55. 

140. Wolff M, Kleinberg I.: Oral mucosa wettness in hypo- and 

normosalivators. Arch Oral Biol 1998; 43: 455-462. 

141. Wolff S M, Fauci AS, Horn RG, Dale DC: Wegener’s granulomatosis. 

Annals of Internal Medicine 1974; 81: 513-525. 

142. World Health Organization. Oral health surveys. Basic methods, Fourth 

Edition. Geneva 1997. pp: 41-46, 63. 

143. Wright CR. Evaluation of the factors necessary to develop stability in 

mandibular dentures. J Prosthet Dent 1966; 16: 414-430. 

144. Wynn RL, Meiller TF Drugs and dry mouth. Gen Dent 2001; 49; 10-14. 

145. Yeh C-K, Johnson DA, Dodds MWJ. Impact of aging on salivary gland 

function: A community based study. Aging Clin Exp Res 1998; 10: 421-428. 

146. Yurdukoru B, Terzioglu H, Yilmaz T. Assessment of whole saliva flow 

rate in denture wearing patients. J Oral Rehab 2001; 28: 109-112. 

 

 



 88

Összefoglaló 

Általánosan kijelenthető, hogy a nyál fehérjéi és más komponensei védik a szájüreg lágy és 

kemény szöveteit, és nevük ellenére a kis nyálmirigyek fontos szerepet töltenek be ebben. A 

xerostomiában szenvedő betegek számára komoly nehézséget jelent az étkezés, a nyelés, a 

beszéd, az ízérzékelés, a kivehető fogsorok viselése és a kívánatos szájhigiéne fenntartása 

Az érzékeny nyálkahártya hajlamos sérülésre, fekélyképződésre, gyakoribbak a szájüregi 

infekciók, fokozott a caries képződési és a parodontitis hajlam. A szájszárazság érzete 

(xerostomia) nagymértékben a palatinális nyálkahártyán lévő nyálfilm vastagságától függ. 

Ez befolyással lehet a felső teljes lemezes fogpótlás stabililitására is, sőt maga a fogpótlás is 

hatással lehet a nyálszekrécióra. Autoimmun betegségek egyik leggyakoribb tünete a 

xerostomia, amely általában a betegségekhez társuló nyálmirigy hypofunkció 

következménye. A nyálmirigy parenchyma csökkenésének tipikus esetével állunk szemben 

Sjögren szindrómában (SS). Vizsgálataimban arra voltam kíváncsi, hogy SS-ban és 

idiopátiás inflammatorikus myopathiákban (IIM) milyen orofaciális tünetek alakulnak ki, és 

ezek hogyan függnek össze a nyugalmi kevert- és a palatinális nyál szekréció mértékével. A 

nyugalmi kevert nyálszekréció és a palatinális nyálszekréció mértékének meghatározása, 

valamint kérdőív alapján az orofaciális régiót érintő általános, illetve a fogsorviseléssel 

kapcsolatos panaszok vizsgálata fogsorviselő SS-betegek esetében egészséges kontrollokhoz 

viszonyítva a palatinális szekréció lehetséges fogsorstabilizáló szerepének tisztázására 

irányult.  A továbbiakban, pedig a teljes fogpótlás egyhetes viselés utáni hatását vizsgáltam 

egészséges egyénekben a nyugalmi kevert- és a palatinális nyál szekréció tekintetében.  Az 

eredmények alapján hyposalivatio IIM-ben is tapasztalható, és mind SS-ben, mind IIM-ben a 

szubjektív kellemetlenségen kívül számos más, objektív szájüregi elváltozás is 

megfigyelhető. Egyértelműen fokozott a cariesre és a parodontitisre való hajlam, amely 

mindkét betegcsoportban pozitív összefüggést mutatott az autoimmun folyamattal. Az egyes 

entitásokra jellemzőek a nyálkahártya elváltozásai: erythéma a keményszájpadon SS-ben, 

teleangiectasia IIM-ben; és a betegek panaszai, így glossodynia SS-ben, dysphagia, 

amelyhez hozzájárul a rágóizmok jelentős gyengülése IIM-ben, nehezítve a betegek 

táplálkozását. Várakozásommal ellentétben a palatinális szekréció a hyposalivatio ellenére 

nem csökkent, és a betegek nem panaszkodtak fogsor instabilitásról SS-ben, ami arra enged 

következtetni, hogy a xerostomia érzete nem a palatinális szekréciótól függ, hanem a 

nyugalmi kevert nyálszekréciótól, ugyanakkor a relatíve megtartott palatinális 

nyálmirigyfunkció elősegíti a felső fogsor stabilizálását hyposalivatio esetén is. A kapott 

eredmények alapján az új teljes fogpótlás nem befolyásolja számottevően sem a kevert 

nyugalmi, sem a palatinális nyálszekréció értékét egyhetes viselés után.  
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Clinical  investigation of the major and the minor salivary glands in patients with 
autoimmune diseases (Sjögren’s syndrome and idipathic inflammatory miopathies) and in 

patients wearing complete dentures 
 

Objective of this study was to describe the oral properties of Sjögren’s syndrome (SS) and 

idiopathic inflammatory myopathies (IIM) compared to healthy controls. Particular attention was 

given to the determination of palatal salivary flow rate and the subjective problems associated 

with denture wearing in SS patients. A further aim was to compare the unstimulated whole 

(UWS) and palatal (PS) saliva flow rates of patients wearing complete dentures and patients with 

SS and to test whether xerostomia or hyposalivation has a negative influence on maxillary 

complete denture stability. A third aim was to determine the influence of new complete dentures 

on UWS and PS flow rates in healthy individuals. Subjects And Methods: In the SS and the IIM 

groups after the determination of their general health state a questionnaire was employed to 

obtain and record the subject’s symptoms. Clinical assessments were made of their oral mucosal, 

dental and periodontal and denture status. Sialometric tests were performed to determine the 

flow rates of unstimulated whole (WS) and in the SS-group: palatal saliva (PS). In the IIM-

group: light- and electron microscopic analysis of the symptoms of capillary abnormalities or 

signs of focal infiltration in labial biopsy specimens were carried out; for comparison with 

healthy controls. The masticatory force (MF) and the handgripping force was measured with a 

specially developed device. All participants in the third study were questioned about possible 

subjective oral complaints (xerostomia or instability of the dentures), through use of a 

standardized questionnaire. UWS and PS flow rates of the healthy subjects (controls) and of the 

SS-patients were measured. In the fourth part of the study, new complete dentures were 

fabricated for healthy patients. Flow rates of UWS and PS were measured before ans seven days 

after the insertion in order to compare data with their pre-fabrication values. According to the 

results, that dental and periodontal status correlate with the possible autoantibody positivity, 

authors can state that the oral health status of patients both with SS and IIM might be 

considerably related to the general autoimmune process, and no more than partly to the 

hyposalivation. SS patients’ chief complaint is glossodynia, their most frequent mucosal 

alteration is the erythema of the hard palate. As it is indicated by the results of this study, IIM 

patients have significant gingival oedema, and telangiectasia. Dysphagia either because of 

xerostomia or macroglossia, or secondary to the oesophageal dysmotility, weakness of the 

masticatory muscles makes eating difficult in IIM. Obtained data strongly suggest that the 

reduction in the thickness of the palatal film in SS patients is due to a decrease in the volume of 

the mixed, whole saliva, not to the viscous palatal saliva. Remaining palatal mucous saliva flow 

can help to stabilize the maxillary complete denture in patients with hyposalivation. Neither 

unstimulated whole nor palatal saliva flow rate are influenced by the placement of new dentures 

in healthy complete denture wearers. 
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