
Interdiszciplinális
fogszabályozás 2.

Fogszabályozás parodontológusoknak, protetikusoknak

https://megaport.hu/media/2814/2-beautiful-nature-
photos-2-gy%C3%B6ny%C3%B6r%C5%B1-
term%C3%A9szetfot%C3%B3
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Mint már a korábbi előadásban említettük, a felnőttek 
kezelésében 2 nagy csoportot különíthetünk el.

1. Fiatal felnőttek, akiknek kezelésre van szükségük 
(Comprehensive tretment)

2. Idősebb páciensek, akiknek egy átfogó kezelési terv 
részeként, orthodonciai ellátásban is részesülniük kell, 
ahhoz hogy megfelelő esztétiával rendelkező pótlást 
készíthessenek. (Adjunctive treatment)

https://pocketdentistry.com/11-interdisciplinary-orthodontics/



Tipikusan az idősebbek kezelésekor felmerülő teendők:

- A fogak elrendezése extrakció vagy csontvesztés után, hogy az implantátumok behelyezhetőek legyenek, vagy 
rögzített esetleg kivehető részleges fogsort  készíthessenek

- A front fogak elrendezése az esztétikusabb pótlások készítéséhez

- Javasoljuk a keresztharapás megszüntetését, amennyiben veszélyezteti az állkapocs funkciót

A temporomandibularis diszfunkció orthodonciai kezelése nem tekinthető kiegészítő kezelésnek.

Nem szabad megkísérelni a 3-4 mm-nél nagyobb torlódást úgy kezelni, hogy IPR-t végzünk (a fog 
mesiodistalis szélsségének csökkentése 0,25 mm-re kontaktpontonként) Előnyös inkább ha a hátsó fogak 
lecsiszolása mellett döntünk, azért, hogy helyet biztosítsunk az metszőfogak elrendezéséhez, de ehhez teljes 
készülék szükséges, és nem tekinthető kiegészítő kezelésnek.



Diagnosztikai és kezelés tervezési szempontok
A kiegészítő kezelés megtervezéséhez két lépés szükséges:

• 1. megfelelő diagnosztikai adatbázis összegyűjtése 

• 2. a beteg probléma listájának kidolgozása, ügyelve arra, hogy ne indokolatlanul 
összpontosítson a komplex helyzet egyik aspektusára. Kiegészítő kezelés esetén a 
konzerváló - protetikus fogorvos  általában a kezelési terv fő szervezője, és a 
fogszabályozás mint kiegészítés játszik szerepet abban, hogy jobb helyzetűek 
legyenek a fogak.

• 3. Szükséges a hagyományos panoráma röntgen mellett, kiegészítő felvételként RVG-
t kérni tekintettel a fokozott parodontológiai veszélyre

• 4. Amennyiben részleges fogszabályozó készüléket tervezünk felhelyezni, úgy nem 
feltétlen szükséges teleröntgent készíteni, de alaposan át kell gondolni az arcesztétikát 
befolyásoló fogmozgatásokat



William R. Proffit: Contemporary Orthodontics



Biomechanikai elvek

0.22 slot-tal rendelkező bracketeket használunk.

Előnyei: 

- Megfelelő torque kontroll

- A viszonylag széles bracket miatt elkerülhető a nem kívánatos dőlés és 
rotáció

- A nagyobb slot megengedi, hogy stabilizáló íveket használjunk, melyek 
merevebbek (sínezni kell a meggyengült elhorgonyzású fogakat)

Amennyiben clear alignert használunk, számolnunk kell a gyökér nehezebb 
vestibulo-oralis beállításával.



Parodontológiai elvek

• Az ép, funkcióképes és esztétikus fogazat és fogágy egymással szoros kapcsolatban van.

• Felnőttek esetében a sejtszegény szövetek és érett sejtalakok jellemzőek

• Igazolt tény, hogy  az íny és fogágy gyulladás oka a plakk.

• Ezért a fogágyat és a fogínyt is ellenőrízni kell a fogszabályozó kezelés megkezdése előtt

• A  felhelyezett fogszabályozó, gyulladás esetén,  a fogak parodonciumán gyors és 
visszafordíthatatlan károsodáshoz vezethet. 

• A műtéti tasak eltávolítását és a csontot érintő műtéteket el kell halasztani az orthodonciai
kezelés végére, mivel a lágyszövetek és a csontok jelentős átalakítása történik a 
fogszabályozás alatt. 

• Klinikai vizsgálatok kimutatták, hogy a felnőttek orthodonciai kezelése mind normál, mind 
sérült parodontális szövetek esetén véghez vihető tapadás veszteség nélkül, amennyiben 
megfelelő parodontális terápiát alkalmazunk a kezelés elkezdésétől annak komplettálásáig.  



Parodontológiai elvek
Okklúziós traumának nevezzük, a fog tartószerkezetében kóros rágóerő hatására kialakuló károsodásokat.

A kóros occlusalis erők hatnak:

-TMI-re

- Parodoncium szöveteire

- Rágóizmokra

Okai:

1. Lokális (dentális): korai érintkezés, foghiány miatti harapási magasság csökkenés, interferencia laterális elmozduláskor, parafunkció

2. Általános: pszichés stressz miatti bruxizmus

Az erő típusai szerint megkülönböztetünk:

1. konstans, egy irányú erőket mely fogvándorlást okoz

2. Táncoltató erőt (jiggling),  mely foglazuláshoz vezet



Primer okklúziós traumáról beszélünk, ha ép, tapadásveszteséget nem szenvedett parodonciumot ér 
olyan kóros erőbehatás, mely szöveti károsodást okoz. Ilyenkor a fog meglazul, ráharapásra érzékeny 
lesz. PDL kiszélesedik.

Oka: korai érintkezés pl: magas tömés vagy korona (iatrogén)

Kóros erő hatására, plakk nélkül tapadásveszteség nem alakul ki.

https://www.researchgate.net/figure/Widening-of-periodontal-ligament-space-in-tooth-36_fig4_47396546



Szekunder okklúziós traumáról beszélünk akkor, ha már egy meggyengült 
elhorgonyzású fogat ér olyan okklúzális erőbehatás, melyet a fog 
tartószerkezete már nem képes károsodás nélkül elviselni. Fogvándorlás 
alakul ki, mely fokozza a már így is meggyengült fogak megterhelését.



Egyirányú erő hatása a parodonciumra

• Amennyiben a fog koronáját állandó, egyirányú erőhatás éri, úgy a fog az erő irányának megfelelően dől. 

• A dőlés következtében a parodonciumban az egyik oldalon nyomási zóna, míg a másik oldalon húzási 
zóna alakul ki. 

• A nyomásnak kitett helyen: vascularizáció↑

érpermeabilitás ↑

kollagénrost reorganizáció

osteoclast aktiváció, csont resorptio

gyökérhártyarés kiszélesedik

• A húzási oldalon: csontappozíció, osteoblast aktiváció

Ezen folyamatok hatására a fog meglazul, de amennyiben az erőhatás kiegyenlítődik a fog az új helyen újra 
rögzül.

https://www.researchgate.net/figure/Schematic-diagram-of-tooth-movement-Applying-orthodontic-force-to-the-tooth-causes_fig2_260396769



Dehiscenciáról beszélünk akkor ha a nyomóerő a fogat túlviszi az 
alveoláris csont külső corticalis lemezén, ekkor a rostrendszer 
megtartott, kötőszövetes ínytapadás alakul ki a fognyakon. Amennyiben 
sérülés éri ezt a területet úgy az íny visszahúzódik és ínyrecesszió alakul 
ki. 

http://semmelweis.hu/fszoi/files/2017/03/B%C3%A1lint-%C3%81gota-Kivehet%C5%91-%C3%A9s-r%C3%B6gz%C3%ADtett-fogszab%C3%A1lyoz%C3%B3-

k%C3%A9sz%C3%BCl%C3%A9kek-mell%C3%A9khat%C3%A1sai.pdf



Változó irányú erő hatása a parodonciumra

Változó irányú erő hatására nem alakul ki sem nyomási, sem húzási oldal. 

Jellemző az, hogy nettó nyomási zóna alakul ki, melyben fokozott a 
gyulladásos reakciók sokasága és az osteoclast tevékenység. 

Gyökérhártya rés kiszélesedik → fog meglazul → addig fokozódik, míg az 
erőbehatást kompenzálja→ fog mobilitása állandósul → plakk hiányában 
nem lesz tapadásveszteség

Erőbehatás megszűnése után a folyamat gyógyul, a csontszövet 
regenerálódik és stabilizálódik a fog.



Amennyiben az alkalmazott erő meghaladja  a rögzítő apparátus 
adaptációs képességének felső határát, a csont resorptio és a gyökérhártya 

rés kiszélesedése folyamatosan progrediál.

Ekkor a plakk okozta gyulladás és az okkluziós trauma összeadódik és 
tapadásveszteség jön létre.

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0032_magyar/ch03s02.html



Parodontológiai szempontból minden jól megtervezett orthodonciai
kezelés előnyös, mert a harmónikus okklúzió és artikuláció csökkenti  az 
egyes fogakra eső okkluzális terhelést és javítja az egyéni szájhigiéné 
hatékonyságát.



Parodontológiai kezelést támogató fogszabályozó kezelések
1. Extrusio:

- Célja: extrudálás során a gyökér mentén a vertikális intraosseális komponens 
telődése figyelhető meg, a húzó erő hatására – apikális csontappozició

- Az extrusio után a fog koronájából elcsiszolni szükséges, meg kell rövidíteni

- A fogat nem csak az alveoláris csont hanem a feszes gingiva és a 
mucogingivalis junctio is követi

2. Intrusio

- célja: jobb esztétikával rendelkező pótlás készítése

- Veszélyes lehet nem megfelelő szájhigiéné (plakk) és fogkő esetén mert azokat 
a subgingivális térbe préselve tasakképződést idézhetünk elő



A preprotetikai fogszabályozás lehetőségei
Számos foghiánnyal kombinált esetben válik szükségessé egyes szakterületek 
együttműködése és ezen szakmák multidiszciplinális kooperációja.

A komplex protetikai és orthodonciai ellátásokat 3 csoportra lehet 
bontani:

1. Oligodontia vagy hypodontia: ezen betegek rehabilitációja már legtöbbször 
gyermekkorban elkezdődik

2. Szkeletális vagy dentális malokkluzióval rendelkező esetek foghiánnyal 
kombinálva:  akiknél a fog meglétekor még az okkluzió elfogadható volt, de 
idővel a fogak elvesztése után, csak komplex állcsont-orthopédiai sebészi 
módon és protetikailag javítható a funkció

3. Az okklúzió megbomlását maga a foghiány idézi elő, tengelyeltérések, 
fogvándorlások alakulnak ki.



Számos esetben a maradék fogak helyzetének viszonylag kis 
megváltoztatás is jelentős segítséget jelent a protetikusok számára a 

fogpótlás elkészítésében.

Ezen esetekben, fogszabályozó szempontból jelentéktelennek tűnő fog 
elmozdulásra van szükség, ezért nem is minden esetben szükséges az 

egész orthodonciai eszköztár bevetése.



Orthodonciai kezelési célok

• Pillérfogak párhuzamosítása

• Elongálódott fogak intrusiója

• Destruált fogak extrusiója

• A fogak előnyösebb elosztása 

• Az okkluzális és incisális erők redisztribuciója

• Mefelelő interdentális rések és helyes fog helyzet kialakítása

• Megfelelő moláris és szemfog reláció létrehozása

• Jobb ajakzáródés és megtámasztás

• Korona-gyökér arány javítása

• Mucogingivális és csontdefektusok gyógyítása

• A parodontális egészség megőrzésének elősegítése

• Esztétika és funkcionális javítás



Pillérfogak párhuzamosítása:

Hosszabb ideje fennálló foghiány esetén, a hiányt határoló szomszédos fogak a rés irányába dőlnek, vándorolnak.

A hiány leggyakrabban a hátsó támasztó zóna fogait érinti, ezen belül az első molárist.

Értékelni kell:

1. A pótlás helyigényét

2. Van-e bölcsességfog, ha igen akkor annak tengelykorrekciójára van-e szükség

3. Bölcsességfognak van-e antagonistája, funkciója lesz-e?

4. Milyen fogmozgatással szeretnénk elérni a fogak tengelykorrekcióját:

- Disto-angulálással (billentés) 

- A gyökér meziális irányú előre mozdításával (csökken a protetikai felhasználhatóság)

Döntésünket befolyásolja:

- Milyen helyzetben van az antagonista fog

- Milyen okklúziót tudunk kialakítani

- Milyen horgonylat áll rendelkezésre

Bracketet kell ragasztani minden fogra, melyet később a pótlás készítésekor be szeretnénk vonni és néhány szomszédos fogat is be kell vonni az erő rendszerbe.



Hosszabb ideje fennálló foghiány esetében a proc. 
alveolaris csonthiányával, feszívódásával kell számolni.

A fog billentése extrusióval jár, mely megváltoztatja az 
okklúziós síkot, emeli a harapást.

Willaim R. Proffit: Contemporary orthodontics



Készülékek melyekkel a párhuzamosítás/felállítás kivitelezhető:

- T - loop

- TAD

- Tolórugó

- Felállító rugó



Temporary Anchorage Devices (TAD) segítségével történő moláris felállítás

- Titán vagy acél minicsavarok melyeket különböző méretekben forgalmaznak (5-12mm hosszú, 1.2-
2mm átmérőjű)

https://www.picuki.com/tag/orthotads



Tolórugó



• T-loop



A fogmozgatás általában 4-5 hónap alatt végbemegy (aktív fázis).

Az aktív kezelés után, ki kell várni 6-10 hetes restablizációs fázist, mielőtt a rögzített 
pótlás felkerülne.

Miután megtörtént a kívánt pozíció beállítása, retenció szükséges a pótlás 
elkészüléséig. 



Destruált fogak extrusiója

- Forszírozott erupció során, olyan átalakulást generálunk, mely következtében 
a periodontális rostok, marginális gingiva és az alveoláris csont koronális
irányba növekedve, követi a fog mozgását (extrudálódik)

- Indikációja: gyökérperforáció a koronális harmadban, fractura, korona 
nagyfokú destrukciója, külső resorptio

- Hátránya: a korona-gyökér arány változik a korona javára, csökken a fog 
stabilitása

- Az extrusióhoz alkalmazott erő: 15-50cN

- Kiemelés sebessége: 2mm/hó

- Célszerű az aktív fázis idejével (kb. 3 hónap) megegyező retenciós fázis 
kivárni az extrakció előtt



Módok, melyeket extrusiora használhatunk

- Segéd ív: az extrudálni kívánt bracket slotjában fut

- Lépcső hajtása az ívbe

- Bracket átragasztása

- Csap segítségével, melyet ideiglenes rögzítünk

- T loop



Fő ív segítségével (mellékhatásként a szomszédos fogak 

intrudálódnak) 

T- loop

Ideiglenesen csap kerül a gyökéri részbe, melyet 

egy elasztikus ligatúrával az ívhez közelítünk



Korábban frakturálódott a 21 fog, melyre koronát helyeztek.

Az elmaradt endodonciai ellátás következtében belső resorptio alakult ki.

A kezelési terv a belső resorptio megállítása, gyökérkezeléssel illetve a frakturálódott rész extruzója egy esztétikusabb 

pótlás kialakításához. 

Kezdetben egy gumiligatúra segítségével közelítették a gyökeret, az okkluziós síkhoz, majd egy 17x25 béta titán ívbe 

loopokat hajtottak, ezzel fokozva az extruzió mértékét.

4mm extruzió után, egy esztétikus cirkon korona került beragasztásra.

William R. Proffit: 

Contemporary orthodontics



Elongálódott fogak intrusioja

- Foghiány esetén az antagonista fog elongálódik, mely lehetetlenné teszi a fogpótlás 
készítését

- Hátránya az intrusionak:

- a hámtapadás mélyebbre kerül, ez fertőzött tasak esetén probléma

- gyökércsúcs resorptio jöhet létre, mivel itt a legkisebb a fog felületének 
nagysága

- Az intrusióhoz szükséges erő: 100-300 cN



https://www.picuki.com/profile/ortho.dontics

Leggyakrabban TAD-ok segítségével végezzük az 

intrusiot, tekintettel arra, hogy így a kedvezőtlen 

mellékhatásokat minimalizáljuk.

https://www.picuki.com/profile/ortho.dontics


A felnőttek átfogó (comprehensive) fogszabályozási kezelése az 50 
évvel ezelőtti szinte nulláról, manapság a betegpopuláció közel 30% -át 

teszi ki. 

A TAD-ok alkalmazása az elmúlt években a kezelési lehetőségek körét 
jelentősen kiszélesítette a felnőtt betegek esetében.



Dysgnathia fogalma és 
komplex kezelése



• Azoknál a betegeknél, akiknek ortodonciai eltérés annyira súlyos, 
hogy sem a növekedés befolyásolása, sem camouflage kezelés  nem 
jelent megoldást, az állcsontok vagy a dentoalveoláris szegmensek 
műtéti áthelyezése az egyetlen lehetséges kezelés.

• Ezeknél a betegeknél a műtét nem helyettesíti a fogszabályozást.

• Ehelyett a megfelelő eredmény elérése érdekében össze kell hangolni a 
fogszabályozással és más fogászati kezelésekkel



• Mivel a gyermekekben a növekedés módosítása (ortopédiai kezelés) 
nagyobb változtatásokat tesz lehetővé, mint amennyire csak a fogak 
mozgása lehetséges felnőtteknél, egyes eltérések, amelyeket 
gyerekkorban csak fogszabályozásával lehetne kezelni (például egy 
centiméter megnövekedett overjet ), felnőtt korban műtétileg 
korrigálható problémává válik.

• Másrészt, néhány olyan eltérés, amely kezdetben kevésbé súlyosnak 
tűnik (például 5 mm-es negatív overjet), már fiatal életkorban is 
megfigyelhető, és műtétet igényel.



Betegvizsgálat

• Általános betegvizsgálat

• Pszicho szociális vizsgálat

• Arcesztétikai vizsgálat

• Röntgen vizsgálat

• Harapás és tanulmányi minta vizsgálat

• TMI vizsgálat



Általános betegvizsgálat

• 1. Egészségi állapot felmérése

• Krónikus betegségek

• Általános anesztézia (gyógyszerek)

• Műtét

• Veleszületett szindrómák (növekedés, műthetőség)



Fogászati állapot felmérése

• Szájhigiéne

• Előzetes fogászati szanálás

• Protetikai rehabilitáció a teljes kezelés végén ( 
provizórikus terv (implantátum))



Pszicho szociális vizsgálat

• Motiváltság felmérése. (saját döntés)

• Van-e testkép zavara. 

• Tudja-e finanszírozni.



Kombinált kezelés lépései

•Műtét előtti orthodonciai kezelés: 
• Dentális dekompenzáció

• Fogívek kinivellálása

•Műtét

•Műtét utáni orthodonciai kezelés



• A műtét előtt és utáni ortodonciai kezelés hátránya, hogy hosszú a 
kezelési idő, 7–47 hónap, fogszuvasodás, íny recesszió és gyökér 
resorpció alakulhat ki ez idő alatt.

• A preoperatív fogszabályozással kapcsolatos egyéb szövődmények az 
arc külső megjelenésének ideiglenes romlása és a rágó funkció 
átmeneti gyengülése.

• Manapság egy új kezelési mód „műtét először” (surgery first”) kezd 
kialakulni. Ezt a szemléletet és technikát nevezzük “surgery-first-
orthognathic-approach” or “surgery-first approach” (SFA)-nak



Műtéti technikák

• Le Fort I osteotomia
• Le Fort II osteotomia
• Le Fort III osteotomia
• Szegment osteotomiák
• Sagittal split osteotomia
• Vertical subsigmoid osteotomia
• Mandibula test osteotomiák
• Sub-apical osteotomia
• Genioplastika
• Osteodistrakció



Le Fort I downfracture osteotómia



Sagittal split osteotomia
Obwegeser Dalpont műtét 











Köszönöm a figyelmet!
https://www.tasmeemme.com/en/store-items/cute-laughing-sitting-black-cat-with-funny-shining-orthodontics-teeth-icon-on-blue-background/?item=10112052805




