
Fogászat

Öróklödhetnck-e a fog betegségek? _

A válasz nem egyértelműen szénhidrátok, cukrok fogyasz-
igen vagy nem, lévén a kér- tása (nassolás), a felnövő gye-
dés ma is folyó kutatások tár- reknek is ez lesz a természe-
gya. E kutatások egyre inkább
azt bizonyítják, hogya fogszu-
vasodás tekintetében nem bi-
zonyított az öröklött hajlam -
bár gyakran halljuk, hogy "szü-
leimnek is rossz foga volt, azt
örököltem"- , hanem inkább
helyi környezeti tényezők a
felelősek. (Tudjuk, hogya fog-
szuvasodásért elsősorban a le-
pedékben megtelepedő bakté-
riumok a felelősek, azokat pe-
dig nem lehet örökölni.) Ezen
környezeti faktorok családon
belül többnyire azonosak, gon-
dolok itt a rendszeres (vagy
rendszertelen) fogmosási szo-
kásokra (aggasztó a magyar
népesség fogkefe használati
statisztikája), táplálkozási szo-
kásokra, a fogorvoshoz járás
gyakoriságára. Ha egy család-
ban mindennapos .afinomított

tes, felnőttként is ez lesz a
mérvadó. Ami a fogszuvasodás
szempontjából öröklődhet, az
a fog alakja, pl. a mély baráz-
darendszer, ami hajlamosít
cariesre.
A fogágybetegségek eseté-

ben inkább egyéni hajlamról,
speciális egyéni baktériumfló-
ráról van szó, ami nem örök-
lődő jellegű, viszont családon
belül- elsősorban házastársak-
nál - átadható.
Vannak bizonyítottan örök-

lődő elváltozások, mégpedig

".~~~~~~-~ CHINA VAsBOR
~ Gyógyszernek nem minősülő
~ gyógyhatású készítmény

A szervezet vasszükségletének fe-
dezésére szolgáló készítmény.
A CHINA VASBOR a vasat jól fel-
szívódó komplex formájában tartal-
mazza.
Alkalmazható minden olyan eset-
ben, amikor akutan vagy króniku-
san csökken a vörösvérsejtszám (na-
gyobb vérzések után, vasfelszívódás
zavaraiban, fokozott vas-igény...)
Ellenjavallat: cukorbetegeknek
Importálja és forgalmazza:
. AGRI-PHARMA Kft. Budapest
Tel.: 386-0941, Tel./Fax: 386-0971

A kockázatokröl és mellékhatásokról ol-
vassa el a (beteg) tájékoztatót, vagy kér-
dezze meg kezelőorvosát, gyógyszeré-
szétl

egyes fogazati rendellenessé-
gek, melyeknek 30-40%-a erre
az okra vezethető vissza. Ilye-
nek a különbözö, úgynevezett
hasadékos rendellenességek
(nyúlajak, farkastorok), öröklő-
dik a fogívek alakja és mérete
(a szűkület a jelentősebb), az
egyes fogakat érintő helyzeti
és számbeli eltérések (hiány,
vagy szám feletti fog), a fogak
formája, színe, nagysága, va-
lamint az állcsonti és harapá-
si eltérések.
Szerencsétlen párosítás, ha a

gyerek az egyik szülőtől nagy
fogakat, míg a másiktól eset-
leg szűk fogívet örököl, egye-
nes út vezet ilyenkor a fogtor-
lódáshoz, ami nem csupán esz-
tétikai probléma, de fogszuva-
sodásra, fogágybetegségekre is
hajlamosít, és a fogszabályo-
zás hozhat csak megoldást.
Ezért fontos a korai felisme-

rés és az időben elkezdett ke-
zelés, tehát a gyerekeket már
az első fogacskák megjelené-
sét követően ajánlott rendsze-
resen fogorvoshoz vinni.
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