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Dentigerous cyst in the mixed dentition

Dentigerous cyst is a developmental odontogenic cyst, which apparently develops by accumulation of fluid between the 
reduced enamel epithelium and the tooth crown of an unerupted tooth. management of dentigerous cyst in primary den-
tition needs special consideration regarding the preservation of the developing permanent tooth buds.
A case of dentigerous cyst is reported in primary dentition of a 7-year-old female patient and its management. By extract-
ing the infected primary teeth, opening the cyst and ensuring continuous drainage, it is possible to achieve spontaneous 
eruption of the involved permanent teeth into the dental arch even if they are badly dislocated. simultaneous with the 
eruption of the permanent teeth, ossification of the bony defect can take place. The reparatory process is completed in 
one to two years, during this time the patient has been given a space-maintainer.
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2012. szeptember 9. és szeptember 15. között Horvát or - 
szágban, a festőien szép Dubrovnikban rendezték meg 
az Európai Craniomaxillofacialis Táraság (EACMFS) 
21. Kongresszusát.

A 0. napon a Trainee-Kollégáknak tartottak tudomá-
nyos napot, amelyet fergeteges beach-party zárt.

A Kongresszus tényleges megnyitását megelőző két 
napon zajlottak az európai szakvizsgák. Összesen  
57 kolléga teljesítette az írásbeli és szóbeli vizsgát, 
és vehette át a megtisztelő FEBOMFS (Fellow of The 
European Board of Oral and Maxillofacial Surgeons) 
diplomát.

A világ 64 országából 1200 résztvevő érkezett. 480 
tudományos előadás hangzott el (a Masterclassokat, 
Keynot-lecture-kat, Paneleket, emlékelőadásokat is ide - 
értve, összesen 514).

4 precongress-kurzus, 517 poszter színesítette a prog - 
ramot. 33 kiállító mutatta be termékeit, illetve támogat-
ta a Kongresszust.

A Kongresszus fő témái közül kiemelten került repre-
zentálásra a dys gnathia és a hasadékok témakör. Saj-
nos a hétperces időtartamra korlátozott előadások nem 
mindig adtak lehetőséget az előadóknak témájuk rész-
letes kifejtésére.

10 nemzeti társ- (vendég-) társaság vett részt meg-
hívottként, ők külön tudományos panelek keretein belül 

ismertették hazájuk gyakorlatát, elsősorban a fent em-
lített két témakörben.

Külön szimpózium foglalkozott az arc-átültetés lehe-
tőségeivel, eddigi eredményeivel.

A rendezvény alatt számtalan bizottsági ülésre (coun - 
cil-meeting, executive comitte-meeting, editorial-meet-
ing, general-assembly) került sor, melyeken mi is részt 
vettünk.

Magyarországot 15-en képviseltük, öt sikeres elő-
adást tartottunk. Tágabb értelemben, további négy, nem  
magyar „színekben induló”, külföldön élő, ott dolgozó 
honfitársunk volt jelen.

A mostani kongresszust Prof. Dr. Miso Virag szervez-
te. Ő az EACMFS leköszönő elnöke. Az elnöki staféta-
botot Daniel Hrusak prof. vette át, így 2014-ben prágá-
ban találkozunk újra. 2016-ban Londonban (Prof. Ian 
Martin) lesz európai Kongresszus.

Összességében elmondhatjuk, hogy sikeres, sokol-
dalú társasági programokkal színesített Kongresszuson 
vehettünk részt.

Hazánk 47 taggal képviselteti magát az EACMFS-
ben. Ezúton is buzdítjuk Kollégáinkat a tagságra, illet-
ve az európai arc-állcsontsebészeti szakvizsga teljesí-
tésére.
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