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Dr. Bogdán S, Dr. Németh Zs:
The characteristics of oral lichen planus
Lichen is a chronic, mucocutan disease with unknown origin. Oral lesions are usually bilateral, the most frequent location
of the reticular form is the posterior part of the buccal mucosa. It undergo only rarely spontaneous remission, and it has
a potential to turn into malignant tumor. It is hypothesized that due to an antigen-specific mechanism, auto-cytotoxic
T-cells infiltrates the affected region. T-lymphocytes induces apoptosis in the keratinocytes of the basal epithelium. Since
etiology is unknown, there is no cure for lichen. The symptomatic treatment has been focused on reducing the subjective
discomfort and to maintain or improve the quality of life. The main course of therapy are topical retinoids, locally given
steroids, but immunosuppressive therapies have been also tried. Data about exact etiology, diagnostical criteria and
effective treatment are still limited. Therefore, besides the early detection of the disease, symptomatic treatment, and
the close observation of dysplastic lesions is recommended.
Key words: oral lichen planus, etiology, diagnosis, differential diagnosis, treatment

BESZÁMOLÓ
A XXI. század kihívásai a fogpótlástanban konferenciáról
A Magyar Fogorvosok Egyesületének Fogpótlástani
Társasága 2011. október 7–8-án rendezte meg XIX.
Kongresszusát Hévízen az Europafit Hotelben. Az ün-

továbbra is a szakma legújabb eredményeiről kell teret biztosítani, lehetőséget nyújtva ezzel a kollégáknak
munkájuk megjelenítésére.

A konferencia résztvevői.
Balról jobbra: Dr. Borbély Judit, Prof. Dr. Hermann Péter, Dr. Gerle János, Dr. Jáhn Marianna.

nepélyes megnyitón Hegedűs Csaba professzor, a Fogpótlástani Társaság elnöke üdvözölte a vendégeket és
résztvevőket. Kiemelte, hogy a számtalan rendezvény
és továbbképzés között a tudományos konferenciáknak

A nagy sikerű konferencián a neves külföldi előadók
prezentációi mellett rövid előadások is elhangzottak
a fogpótlástan legkülönbözőbb témaköreiben. A szakma kiemelkedő képviselői fogadták el meghívásunkat
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az Egyesült Királyságból, Németországból és Finnországból, akiktől kiemelkedő színvonalú előadásokat
hallhattunk:
Dr. Wendy Turner, London: Integrating a periodontal
approach to fixed prosthodontics for optimal outcomes

A rendezvényt fogászati termékkiállítás is gazdagította, megjelent az Á-Dent, a Dent East Kft., a Dentech
Bt., a 3M ESPE és a Front Dent Kft. A konferencia fő
támogatója a Straumann GmbH magyarországi képviselete volt.

A Fogpótlástani Társaság elnöke
és Prof. Pekka Vallitu a Turkui Egyetem Fogorvostudományi
Karának dékánja, vendégelőadó.

Hegedűs Csaba professzor és Dr. Wendy Turner
a Barts and The London School of Medicine and Dentistry
tanszékvezetője, vendégelőadó.

Dr. Wael Att, Freiburg: Emerging Technologies: Im
proving Care for more Patients
Prof. Dr. Pekka Vallittu, Turku: Minimally invasive prosthodontics by using fibre-reinforced composites
Nagy örömmel töltötte el a rendezőket, hogy mind
a négy fogorvosi képzőhely munkatársai tartalmas és
szépen összeállított előadásokkal vettek részt a konfe
rencián.

Az Europafit Hotel által biztosított igényes környezet
megfelelő hangulatot teremtett a szabadidő kellemes
eltöltéséhez.
Prof. Dr. Hegedűs Csaba
a Fogpótlástani Társaság elnöke
Dr. Radnai Márta
a Fogpótlástani Társaság titkára

