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műszerfragmentumok melletti elhaladás sikeres, az apikális csatornaszakasz dezinficiálására is lehetőség 

van. C: gyökértömés kontroll, a műszerfragmentumok a fogban maradtak. D: 2 éves kontroll, ép 

periapikális terület. E: 9 évvel a gyökértömés után a koronai restauráció (kompozit tömés) sérült. Ép 

periapikális terület, a reinfekció megakadályozására a sérült restauráció azonnali helyreállítása szükséges   

582 
3.5. 1. ábra – 15 mezio-disztális irányú repedés caries detektor festékkel (Caries Marker, VOCO) színezve 

 .........................................................................................................................................................  584 
3.6. 2. ábra – 37-es fognál pulpitis chronica clausa abscedens. Előzetes röntgenfelvételen a koronai 

destrukció mértéke feltűnő. A páciens bizonytalan, néha felerősödő, majd napokig nem jelentkező enyhe, 

vagy közepes intenzitású spontán fájdalomról és meleg érzékenységről számolt be  .....................  585 
3.7. 3. ábra – Koronális elhelyezkedésű belső reszorbció a 31-es fognál. A fog vitális, periapikális 

elváltozás nem látható  ....................................................................................................................  585 
3.8. 4. ábra – Belső reszorbció az apikális és középső gyökéri harmad határán. A gyökértömés 

termokompakciós technikával készült  ............................................................................................  586 
3.9. 5. ábra – 12-es fog apikális és középső gyökércsatorna szakaszának kalcifikációja. A fog kezelését 

pulpitiszre jellemző panaszok miatt kezdték meg. Periapikális elváltozás nem látható  .................  587 
3.10. 6. ábra – Kalcifikáció a 47-es fog disztális gyökércsatornájában. Kiterjedt koronai restauráció és 

parodontális érintettség is szerepet játszhat. A fog vitális, bizonytalan, meleg ingerrel kiváltható 

pulpitiszes jellegű fájdalom, periapikális elváltozás nem látható  ...................................................  587 
3.11. 7. ábra – Pulpitis acuta. A 47-es fogból kiinduló erős, hosszantartó, spontán fájdalom, mely hideg 

ingerléssel provokálható. Röntgenfelvételen a periapikális csontszerkezet és a parodontális rés ép 

rajzolatot mutat. A kiterjedt caries utal a pulpaérintettségre  ..........................................................  588 
3.12. 8. ábra – Pulpitis acuta. 25-ös fog erős, hosszan tartó, spontán fájdalma, hideg ingerlés provokálja, 

ráharapási fájdalom. Röntgenfelvételen ép rajzolatú periapikális csontszerkezet, a pulpakamrát elérő caries 

utal a pulpaérintettségre  ..................................................................................................................  588 
3.13. 9. ábra – 47 gangraena simplex. A fog tünet- és panaszmentes, hideg tesztre nem reagál, periapikális 

elváltozás röntgenfelvételen nem látható (bal oldali felvétel). Tesztkavitás készítése során a trepanáció 

fájdalommentesen elvégezhető. Jobbra: gyökértömés kontroll felvétel  .........................................  589 
3.14. 10. ábra – 35-ös fognál periodontitis periapicalis acuta. A gyökérhártya-rés ép rajzolatú  ....  590 
3.15. 11. ábra – 15-ös fognál periodontitis periapicalis acuta. Periapikális gyökérhártya-rés kiszélesedés 

(ödéma). A lamina dura folytonossága még nem szakad meg  ........................................................  591 
3.16. 12. ábra – 15-ös fognál periodontitis periapicalis acuta. Balra: a periapikális gyökérhártya-rés 

kiszélesedett. Jobbra: 2 hónapos ideiglenes kálcium-hidroxid pasztás lezárás után történt meg a 

gyökértömés, ép periapikális rajzolat  .............................................................................................  591 
3.17. 13. ábra – A 22-es fognál periodontitis periapicalis acuta. Periapikális gyökérhártya-rés kiszélesedett 

 .........................................................................................................................................................  592 
3.18. 14. ábra – Akut periapikális abscessus. Fájdalmas duzzanat a 23-as fognál vesztibulárisan  .  593 
3.19. 15. ábra – Phoenix abscessus. Röntgenfelvételen kisméretű, diffúz periapikális radiolucens terület, 

kiterjedt koronai restauráció (üvegionomer cement tömés). Jobbra: trepanálás során pus ürül  .....  593 
3.20. 16. ábra – Balra: kis kiterjedésű, diffúz periapikális radiolucens terület a 46-os fog M és D 

gyökércsúcsánál (periodontitis periapicalis chronica). Jobbra: gyökértömés kontroll felvétel  ......  594 
3.21. 17. ábra – Kis kiterjedésű, diffúz periapikális radiolucens terület a 46-os fog meziális és disztális 

gyökércsúcsán (periodontitis periapicalis chronica). A disztális gyökércsúcson külső reszorbció   595 
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3.22. 18. ábra – Közepes kiterjedésű periapikális radiolucens terület a 47-es fog gyökércsúcsán 

(periodontitis periapicalis chronica). A: inkomplett gyökértömés. B: újrakezelés után készített 

gyökértömés kontroll felvétel. C: 2 éves ellenőrző röntgen. Ép periapikális csontszerkezet  .........  595 
3.23. 19. ábra – Közepes kiterjedésű, diffúz periapikális radiolucens terület a 22-es fog gyökércsúcsa körül 

(periodontitis periapicalis chronica). Balra: diagnosztikus röntgen. Középen: ellenőrző röntgen az apikális 

lezárásról (meleg vertikális kompakció), sealer túlfolyás. Jobbra: gyökértömés kontroll röntgenfelvétel   

596 
3.24. 20. ábra – A: 12-es fognál közepes kiterjedésű, diffúz radiolucencia. B: tűs kontroll. C: gyökértömés 

kontroll. D: 18 hónappal a gyökértömés után  .................................................................................  596 
3.25. 21. ábra – Balra: közepes kiterjedésű, körülírt radiolucens terület a 34-es foggyökér mellett 

disztálisan. Középen: tűs kontroll felvétel. Jobbra: gyökértömés kontroll, a gyökértömő anyag kirajzolja 

az oldalcsatornákat  .........................................................................................................................  597 
3.26. 22. ábra – CBCT felvételen kiterjedt, diffúz periapikális radiolucens terület, mely a 22-es foghoz 

köthető. (22 pulpagangréna, gyökeret perforáló belső reszorbció. 23 vitális fog.) Balra: 3D felvétel. 

Jobbra: horizontális szelet, a nyíl a 22-es fog gyökerére mutat  ......................................................  597 
3.27. 23. ábra – Nagy kiterjedésű, körülírt periapikális radiolucens terület, mely a 21-es fog 

gyökércsúcsával kommunikál és több fogra is kiterjed. A: panoráma felvétel részlete. B: előzetes röntgen. 

C: tűs kontroll röntgen, 11-es fognál korrekció szükséges. D: gyökértömés kontroll röntgen  .......  597 
3.28. 24. ábra – Abscessus periapicalis chronica. A sipolyjáratba vezetett guttapercha csúcs az 11-es fogra 

mutat (inkomplett gyökértömés, reszorbciós üreg, radiolucens terület)  .........................................  598 
3.29. 25. ábra – Abscessus periapicalis chronica. Palatinális sipolynyílás, mely a gyökértömött 26-os fog 

palatinális gyökeréhez vezet. A környező fogak vitálisak  ..............................................................  598 
3.30. 26. ábra – Osteosclerosis periapicalis. 12-es fog inkomplett (rövid) gyökértömése, periapikálisan 

excesszív csontmineralizáció (13-as fogban betört gyökérkezelő műszer, rövid, de kompakt gyökértömés, 

ép periapikális rajzolat)  ..................................................................................................................  599 
3.31. 27. ábra – 47 caries penetrans, primer endodontiai károsodás, mely a parodonciumot is érinti 

(periodontitis periapicalis chronica, furkáció érintettség). Jó prognózis (85 perzisztáló tejfog, 45 

csírahiány)  ......................................................................................................................................  599 
3.32. 28. ábra – 46-os endo-parodontális elváltozás, furkáció érintettség. Meziális és disztális alveoláris 

csontszél megtartott. A: diagnosztikus röntgenfelvétel. B: gyökértömés kontroll röntgenfelvétel. C: 

kontroll röntgen a gyökértömés után 3 hónappal  ............................................................................  600 
3.33. 29. ábra – Primer endodontiai károsodás súlyos parodontális elváltozással. A: 46-os fog disztális 

gyökere körül kiterjedt periapikális radiolucens terület, mely a laterális parodonciumot is érinti. A disztális 

alveoláris csontszél rötgenárnyéka eltűnt, a meziális megtartott. Furkáció érintettség. B: gyökértömés 

kontroll röntgen. C: 3 hónappal a gyökértömés után a gyógyulás jelei láthatók. D: 7 hónappal a 

gyökértömés után ép csontszerkezet és normál rajzolatú parodontális rés  .....................................  601 
3.34. 30. ábra – 35 vertikális fraktúra. Jól látható törésvonal (diszlokáció) kiterjedt, körülírt periapikális 

radiolucencia. A fog gyökértömött és gyökércsappal (rostcsappal) ellátott. Vertikális csúsztatót tartó 

hídhorgony korona. (Fokozott terhelésnek kitett, meggyengült foggyökér.) Fogeltávolítás indikált  601 
3.35. 31. ábra – A: 44-es fog inkomplett gyökértömés betört műszerrel, kis kiterjedésű, diffúz periapikális 

radiolucens terület. B: gyökértömés kontroll röntgenfelvétel (3 hónap ideiglenes gyökértömés után). C: 6 

éves ellenőrző röntgenfelvételen ép periapikális terület. D: 7 évvel a gyökértömés után akut panasz: 

fájdalom, duzzanat a fog mellett. Szulkuszból genny ürült, vesztibulárisan 9mm-es szondázási mélység. E: 

mély, vertikális csonttasak. A jelek a gyökér vertikális fraktúrájára utalnak  .................................  601 
3.36. 32. ábra – 32 primer parodontális károsodás előrehaladott szekunder endodontális folyamattal 

(periodontitis periapicalis chronica)  ...............................................................................................  602 
3.37. 33. ábra – Primer parodontális károsodás előrehaladott szekunder folyamattal. 42: kiterjedt, körülírt 

periapikális radiolucens terület. 42 és 43: külső gyökér reszorbció a középső gyökéri harmadban (trauma, 

illetve túlterhelés gyanúja)  ..............................................................................................................  603 
3.38. 34. ábra – Marginális parodonciumból kiinduló külső gyökérreszorbció, mely a gyökércsatornát 

elérve pulpitiszt okozott  ..................................................................................................................  603 
3.39. 1. ábra – Fájdalomcentrikus endodontiai kérdőív  ..................................................................  604 
3.40. 2. ábra – Hideg teszt lehűtött vattagombóccal  .......................................................................  606 
3.41. 3. ábra – Palpáció gömbtömővel  ............................................................................................  607 
3.42. 4. ábra – Szelektív érzéstelenítés  ...........................................................................................  607 
3.43. 5. ábra – Inkomplett fraktúra teszt bond applikátor felhasználásával  ....................................  608 
3.44. 6. ábra – Parodontális állapot vizsgálata  ................................................................................  609 
3.45. 7. ábra – Endodontiai vizsgálat operációs mikroszkóppal (Leica M320)  ..............................  609 
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3.46. 8. ábra – 46 fog disztolingvális csücskén, az amalgámtömés mellett keletkezett repedés. 

Csücsökvédelem kialakítása szükséges  ..........................................................................................  609 
3.47. 9. ábra – Nagyítás alatt jól látszik a 16-os, gyökértömött és borítókoronával helyreállított fog mezio-

disztális lefutású törésvonala a korona és a csonkfelépítő anyag részleges eltávolítása után  .........  610 
3.48. 10. ábra – Háromdimenziós CBCT felvétel. 23 fog durva anatómiai eltérése (dens invaginatus)  611 
3.49. 11. ábra – 35-ös fog pulpitis acuta. Balra: jól látszik a gyökércsatorna elágazódása. Jobbra: 

gyökértömés kontroll röntgen  .........................................................................................................  611 
3.50. 12. ábra – 34-es fog gyökérkezelésekor a kezelőorvos nem tudta elérni az optimális munkahosszt. A: 

előzetes röntgenfelvétel, a kezelőorvos kálcium-hidroxidot leadó guttapercha csúcsot helyezett a 

gyökércsatornába. A gyökér közepétől apikálisan a csatornalefutás elmosódott. B: operációs 

mikroszkóppal ráláttunk az elágazódásra és mindkét csatornát kitágítottuk. C és D: ellenőrző felvételek a 

gyökértömés után  ............................................................................................................................  612 
3.51. 13. ábra – 11-es és 21-es immatúr apexű fogak balesetben sérültek. 11-es gyökértömése megtörtént, 

21-esben kálcium-hidroxid ideiglenes gyökértömő paszta  .............................................................  613 
3.52. 14. ábra – A: Trauma (ütés) hatására a 11-es fog középső és a 21-es fog apikális gyökérharmadában 

horizontális fraktúra. 11-es fog vitális, 21-esnél szimptomatikus pulpitiszre jellemző panaszok, fokozott 

mobilitás. B: 21-es fognál a törvégek diszlokálódtak, a gyökérkezelés ezért csak a koronai szakaszra terjed 

ki. C: flexibilis sínezés és gyökértömés. D: 2 hónapos ellenőrző felvétel  ......................................  613 
3.53. 1. ábra – A pulpaszövet rétegei  ..............................................................................................  618 
3.54. 2. ábra – A pulpabetegségek progressziója és a periradikuláris patózis kifejlődése  ..............  618 
3.55. 3. ábra – A pulpa cariesre adott válaszai ................................................................................  619 
3.56. 4. ábra – Cariesre adott immunválaszok  ................................................................................  621 
3.57. 5. ábra – A dendritikus sejt funkciója (Antigén prezentálás)  .................................................  621 
3.58. 6. ábra – A gazdaszervezet válaszreakciója apikális periodontitisz esetén (Forrás: Nair PNR: 

Periodontol 2000 13:121,1997)  ......................................................................................................  624 
3.59. 7. ábra – Periapikális granulóma az extrahált fog apexén  ......................................................  625 
3.60. 8. ábra – 12 fog periapikális cisztájának rtg képe  ..................................................................  626 
3.61. 9. ábra – Bennékkel telt ciszta az állcsontban  ........................................................................  627 
3.62. 10. ábra – Tokkal körülvett ciszta az eltávolítás után  ............................................................  628 
3.63. 11. ábra – Cisztabennék  .........................................................................................................  629 
3.64. 12. ábra – Az eltávolított ciszta ürege  ....................................................................................  629 
3.65. 13. ábra – Periapikális ciszták típusai  ....................................................................................  629 
3.66. 14. ábra – Krónikus periapikális abszcesszus purulens váladékkal  .......................................  630 
3.67. 15. ábra – Extraorális fisztulanyílás  .......................................................................................  631 
3.68. 1. ábra – A gépi nikkel-titánium (Mtwo, VDW) és az acél kézi preparáló eszközök (K-file) formája 

(konicitása) és élrendszere eltérő  ....................................................................................................  632 
3.69. 2. ábra – Passzív, tripla U keresztmetszetű vágóél  ................................................................  633 
3.70. 3. ábra – Aktív vágóél, háromszög keresztmetszet  ................................................................  633 
3.71. 4. ábra – Aktív, S keresztmetszetű vágóél  .............................................................................  633 
3.72. 5. ábra – Excentikus, aszimmetrikusan preparáló, téglalap keresztmetszetű vágóél  .............  634 
3.73. 6. ábra – Excentrikus, aszimmetrikusan preparáló, szabálytalan keresztmetszetű vágóél  .....  634 
3.74. 7. ábra – A javasolt műszerhsználati sorrend betartását segítő, autoklávozható endodontiai tároló 

doboz (Mtwo System Box, VDW)  .................................................................................................  635 
3.75. 8. ábra – Elhasznált, különböző típusú gépi nikkel-titánium fileok  .......................................  635 
3.76. 9. ábra – Műszertörés helyes preparálási technikát alkalmazva ritkán következik be. A képen egy 48-

as fog koronán keresztül elvégzett gyökértömésének ellenőrző felvétele látszik. Erősen görbült gyökerek, 

disztálisan két gyökér. A disztolingvális gyökérben egy 20/.06-os Mtwo file (VDW) betört hegye  636 
3.77. 10. ábra – Endodontiai motor (Reciproc Silver, VDW) .........................................................  638 
3.78. 11. ábra – Apexlokátor (Raypex 5, VDW)  ............................................................................  638 
3.79. 12. ábra – Endodontiai feladatokra is alkalmazható ultrahang készülék (UDS-E, Woodpecker)  639 
3.80. 13. ábra – Ultrahangos preparáló hegy (P3D, Woodpecker) alkalmas a trepanációs üreg finom 

kialakítására  ....................................................................................................................................  640 
3.81. 14. ábra – 26-os fog MB2 csatornabemenet felszabadítása ultrahangos eszközzel  ...............  640 
3.82. 15. ábra – Ultrahangos tűbefogó (120º-os E1, Carlo de Giorgi) a csatorna alakjának megfelelően 

meghajlított acél K-file-al (EMS)  ...................................................................................................  641 
3.83. 16. ábra – Betört file eltávolítása ultrahangos preparáló eszközzel (26-os fog MB gyökércsatorna). 

A: a fragmentum koronális felülete Gates-Glidden fúróval megközelítve. B: preparálás a fragmentum 

körül ultrahangos K-file-al. C: a fragmentum felszabadítva. D: az eltávolított műszerdarab  .........  641 
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3.84. 17. ábra – MB1 és MB2 gyökércsatornák közötti anasztomózis feltárása ultrahangos preparálással 

(26-os fog újrakezelése). Balra: a már feltágított gyökércsatornákat összekötő terület fertőzött törmeléket 

rejthet. Középen: ultrahangos K-file-al preparálva kötöttük össze a két csatornát. Jobbra: a papírcsúcs 

segítségével látható, hogy a két csatorna lumenét teljes munkahosszon egyesítettük  ....................  641 
3.85. 18. ábra – Elektromos heat carrier plugger (E&Q Master Pen, META)  ................................  642 
3.86. 19. ábra – Guttapercha pisztoly (E&Q Master Gun, META)  ................................................  642 
3.87. 20. ábra – Thermafil obturátorok felmelegítésére szolgáló kályha (Thermaprep Plus, Dentsply-

Maillefer)  ........................................................................................................................................  642 
3.88. 21. ábra – Ródium bevonatú tükörrel éles, kettős tükröződéstől mentes képet kapunk  .........  643 
3.89. 22. ábra – A gyökérkezelést zavaró pulpakő eltávolítása 16-os fog pulpakamrájából. Operációs 

mikroszkóp biztosítja a jó vizuális kontrollt  ...................................................................................  644 
3.90. 23. ábra – A: 37-es fognál a kezelőorvos a gyökércsatorna bemeneteket nem találta, túlzott 

szövetelvétel következtében a pulpakamra alapját a furkáció irányába perforálta. B: a kezelés átvételekor a 

perforáció zárása cementtel inkomplett, a gyökércsatornák továbbra is feltáratlanok. C: az operációs 

mikroszkóppal lehetőség volt a perforáció biztos zárására (Biodentine, Septodont), valamint a csatornák 

lokalizálására és feltárására. D: gyökértömés kontroll röntgen  ......................................................  644 
3.91. 24. ábra – Fogorvosi célú alap kategóriájú mikroszkópok  ....................................................  645 
3.92. 1. ábra – Az elérendő preparálási mélységet a file-okon szilikon gyűrűvel jelöljük, melyet műszer 

bemérő eszközzel pozícionálunk (VDW)  .......................................................................................  646 
3.93. 2. ábra – Papírpoint felhasználása a munkahossz pontosítására. A: tűs kontroll röntgenfelvétel (belső 

reszorbció, tág apikális nyílás). B: Munkahosszra levezetve a papírpoint csúcsa nedves marad. C: 0,5mm-

rel csökkentve a munkahosszt a point vége száraz. D: A módosított munkahosszon előkészített és 

gyökértömött fog (injektálható guttapercha technika)  ....................................................................  647 
3.94. 3. ábra – 37-es fog újrakezelése. A: inkomplett gyökértömés, tömetlen gyökércsatorna, közepes 

méretű, körülírt periapikális radiolucens terület. B: gennyürülés a szulkuszból. Röntgenfelvételen a 

parodontális tasakba helyezett guttapercha látszik. C: tűs kontroll röntgenfelvételen a műszerek a kívánt 

pozícióban, változtatás nem szükséges. D: gyökértömés kontroll felvétel. E: ellenőrző felvétel 4 évvel a 

gyökértömés után. Gyógyult periapikális terület  ............................................................................  648 
3.95. 4. ábra – Apexlokátorral történő mérés vázlatos rajza. Elektródák az ajak nyálkahártyával illetve a 
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3.106. 9. ábra – A: kálcium-oxid porból és steril desztillált vízből kevert ideiglenes gyökértömő paszta. B: 

könyökdarabba fogott Lentulo spirál. C: Lentulo spirálra felvett paszta, készen a gyökércsatornába vitelre 
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átmeneti kedvezőtlen esztétikához hozzáadódik a sokszor csak átmeneti, de néha végleges szemmozgási 

elmaradás a sérült oldalon  ..............................................................................................................  948 
4.7. 7. ábra – Az okklúziós eltérés az alsó állcsont fogíven belüli elmozdulásos töréseinél a 

legegyértelműbb. Ez egy laikus számára is nyilvánvaló törést feltételez, nemcsak a fogak közti 

lépcsőképződés, de a rendszerint szakadt gingiva miatt is  .............................................................  949 
4.8. 8. ábra – Az egész pars alvealarist egészben diszlokáló fejecs (lásd 8. ábra) vagy angulustörés esetleg 

összetéveszthető egy total fejecsluxatióval, de a beteg anamézisét és panaszait figyelembe véve ritka a 

valódi félrediagnosztizálás ..............................................................................................................  949 
4.9. 9. ábra – Vérzés, gingivarepedés, horizontális lefutású, jól mozgatható törésvonal jellemző. Harapási 

képtelenség. A frontfogak közt lépcsőképződés. Érzéskiesés nem jellemző  ..................................  950 
4.10. 10. ábra – Nagyobb elmozdulású törésnél a lágyrészruptúra jelen van, a sulcus felől kisebb nagyobb 

vérzést is észlelhetünk. A külvilág felé történő vérzés, nagy lágyrészfolytonosság-megszakadással járó 

töréseknél ijesztő is lehet. Olykor azonban a gingiva nagy felületen nem, vagy egyáltalán nem szakad 

meg, ettől függetlenül mélyebb érképletek szakadhatnak. Ilyenkor azonban jellemző módon a nyelv alatti 

terület vérzik be. Előbb utóbb a vérzés itt tamponálja magát, így a nyelvet elemelő, elkent beszédet okozó 

sublingualis bevérzés alakul ki. Pár nap, és a vérömleny süllyedésnek indul a gravitáció miatt, és a nyakon 

szép kék-sárga-zöld elszíneződést okoz  .........................................................................................  950 
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4.11. 11. ábra – Az állkapocsszöglet törése, amennyiben elmozdulással jár, rendszerint a tér több irányába 

diszlokálódik, különböző mértékben. A kicsi, 1-2 mm-es elmozdulás repozíciója is, az okklúzió 

korrekcióval együtt előfordulhat, hogy nagy munka elé állítja a sebészt, még intraoperativ 

mandibulomaxillaris fixáció mellett is. Az esetlegesen itt a törésvonalba eső fog, rendszerint 

bölcsességfog megtartása annak a helyzetétől, épségétől és impaktáltsági fokától függ, de tudni kell, hogy 

a repozíciót megelőző eltávolítás a csont helyreállítását lényegesen megnehezíti. Megoldás erre a jó 

repozíció és stabilitást biztosító lemezelés elvégzése utáni fog kíméletes, feltárásban történő eltávolítás a 

frissen elvégzett fixáció kímélete mellett. A 11. ábrán egy mezioanguláris dőlésű bölcsességfog mögött 

húzódik a törésvonal. A kép intraoperatív, a repozíciót megelőző lebenyalakítás után készült  .....  951 
4.12. 12. ábra – Kezeletlen esetekben nagymértékű harapásfunkcióromlás és rágási elégtelenség alakul ki, 

akár komoly emésztési zavarokkal, gastrointestinális következményekkel. Kezelése, akár konzervatív, 

akár operatív úton folyik, mindenképpen feltételez repozíciót és fixációt  .....................................  952 
4.13. 13. ábra – A képen jelentős, ízületi luxációt okozó törés ábrázolódik. A beteg bal és jobboldali 

hallójáratába vezetve a kisujjunkat, felkérjük a beteget a szájnyitásra, a baloldalon nem érezzük az ízületi 

fejecs mozgását  ...............................................................................................................................  953 
4.14. 14. ábra – Az ábrán látszó sérülés esetében tekintélyes méretű lágyrészhernia került az arcüregbe az 

orbita felől. A csont kitörés kapcsán a csontdarabok nem veszítették el a periosteummal a kapcsolatukat, 

valódi kitörés nincs, csak ajtószerű lefelé billenés, ezt sejteti a coronalis felvétel . Ha a beteg toleranciája 

azt megengedi, ezen esetek alkalmasak kiválóan az arcüregi ballon általi alsó megtámasztásra is, mely 

kapcsán a bulbus visszanyeri az eredeti pozícióját. Szerencsés az orbitaalapot feltárni ettől függetlenül, és 

szemkontroll mellett visszahelyezni a lecsúszott lágyrészeket az orbitába, különben az esztétika 

helyreállítása ellenére perzisztálhat a felfelé tekintés kapcsán észlelt szemmozgási elmaradás. Hasonlóan 

jó megoldás a defektus áthidalása fóliával, titán hálóval, vagy saját csonttal  ................................  954 
4.15. 15. ábra – Az ütést, ütődést követően a sérült terület és a szemkörnyék kifejezett duzzanata és 

bevérzése elfedi a később nyilvánvalóvá váló tüneteket. Trauma után a sérült sokszor magától értetődőnek 

veszi és múlónak véli a n. infraorbitalis sérülés kapcsán fellépő zsibbadást, az arc helyi feldagadása miatt 

pedig nemigen látható a csontblokk akár komoly elmozdulása sem. 3-5 nappal később, mikor a zsibbadás 

perzisztál és a beteg kezdi a tükörben észlelni a sérült oldal deformitását is, gyakran csak akkor kerül 

vizsgálatra és diagnosztizálásra a zygomatörés. A baj csak az, hogy a napok múltával a zárt perkután 

repozíció sikerességének esélye egyre csökken a törvégek közt és körül kialakuló, lágyrész miatt is. A 

késői beavatkozás általában nyílt feltárást és fixációt jelent  ...........................................................  955 
4.16. 16. ábra – A képen idős páciens, arcával vascsőnek esett. A jobb oldali fogatlan processus alveolaris 

megszámolhatatlan darabban, extrém diszlokációval, roncsoló lágyrészsérülés mellett  ................  956 
4.17. 17. ábra – A beteget nagy vérvesztés után kaptuk meg, azonnali transzfúzió után kerülhetett csak sor 

a biztonságos narkózisra. Néhány nagyobb csontblokk megmentése és körülbelül a helyére 

visszahelyezése volt a cél. A beteg fogsort évek óta nem viselt, csontjának minősége és mennyisége miatt 

még a fenti minimális cél elérése sem volt könnyű feladat  ............................................................  956 
4.18. 18. ábra – A fogakat hordozó patkó alakú maxillarész egyben leválik a felső állcsont fentebbi 

részéről. A maxilla pars alveolarisat elülről érő, horizontális, enyhén alulra irányuló ütés vagy ütődés 

okozza  .............................................................................................................................................  957 
4.19. 19. ábra – Az ábra a tipikus törés lefutási vonalakat ábrázolja  ..............................................  957 
4.20. 20. ábra – Az ábrán egy arcközéptörött nőbeteg sérülései látszanak. Első megtekintésre a 

szemtünetek tűnnek fel. Ehhez még hozzájön a némileg laposabb arcközép és meglévő fogazat esetén az 

okklúzió esetleges megváltozása  ....................................................................................................  958 
4.21. 21. ábra – Vezető szemtünetek feltétlen szemmozgási funkcióromlása nélkül, kifejezett törésvonallal 

a laterális orbitakereten, az orrgyökön, sokszor roncsolt nasoetmoid régióval ...............................  959 
4.22. 22. ábra – Az első felvétel egy ép alsó állcsontot ábrázol, végigkövethető a bázis csonthártyájának 

épsége, folytonosságmegszakadás nincs  .........................................................................................  960 
4.23. 23. ábra – A másodikon egy baloldali, kifejezett elmozdulást nem mutató törés került 

diagnosztizálásra. Okklúziós panasz ilyenkor alig van, fájdalom csak terhelésre kifejezett, zsibbadás lehet, 

de nincs feltétlen jelen. Klasszikus AP koponyafelvételen, de akár rosszabb minőségű analóg OP 

röntgenfelvételen sem biztos, hogy egyértelműen ábrázolódik egy ilyen törés  ..............................  960 
4.24. 24. ábra – A felvételen a bal oldali ízületi fejecs kismértékű összecsúszásos elmozdulását látjuk. A 

fejecs a vápában nyugszik, az eset alkalmas a MMF-re, de a beteg felvilágosítását követően, őt 

megkérdezve, a sebészi és a konzervatív terápia közül az operatívat választotta  ...........................  961 
4.25. 25. ábra – A röntgen jól mutatja a bal oldali zygomablokk elmozdulását. Az orbitakeretek 

asszimetrikusak, a kóros oldalon a szemgödör beszűkült. Az alsó, és oldalsó szemgödörkereten 2-3 mm-es 

lépcsőképződés. Még a nagynak tűnő lépcső is inkább a röntgen alapján diagnosztizálható friss sérültnél, 
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mert a beteg periorbitális ödémája és bevérzése értékelhetetlenné teszi a fizikális vizsgálatot. Előbb 

észleljük a nem mindig tapintható lépcsőknél a röntgenen szintén látszó zygomaáthelyeződést, hisz az arc 

egyik karakterisztikáját biztosító, prominens járomcsontgumó inkább bentebb látszik elhelyezkedni az 

arcban, mintsem kiemelkedne onnan  ..............................................................................................  961 
4.26. 26. ábra – A röntgen jól mutatja a bal oldali járomcsontív besüppedését. Három törésvonal 

létrejöttekor tipikus a benyomódás. Inkább jellemző járomív izolált sérülésénél ez a törésforma, mint 

komplett járomcsonttörésnél. Ott inkább a járomív törtvégei szimplán egymásra csúsznak  ..........  962 
4.27. 27. ábra – A sinus elülső és hátulsó falait, és az orbitaalapot ítélhetjük meg vele a mandibulán kívül. 

Viszonylag kevés információt biztosít, nem mindig jó minőség mellett. a két oldal összevetülése is zavaró. 

Orbitaalap törés gyanúnál nem helyettesítheti a CT vizsgálatot  .....................................................  962 
4.28. 28. ábra – A 3D felvétel nagyon látványos. Segít térben, egészben látni. Ezen szoktuk továbbá a 

sérültnek és hozzátartozónak megmutatni a törésvonalakat, a sérült oldalt az éppel összehasonlítani, és 

ezen tudjuk megmutatni, mit is tervezünk elvégezni a narkózis alatt. Ilyenkor a teljes felvilágosításhoz 

hozzátartozik a minilemez vagy csavarok bemutatása, amelyeket a beteg hónapokon át magában visel, de 

sokszor egy életen át is. Ilyenkor van az ideje a megnyugtatásnak, hogy a fémek nem allergizálnak, 

környékükön a metallizáció is minimális, hogy ettől a reptéren nem fog jelezni a fémkereső detektor, és 

hogy nyugodtan készülhet CT, MR a lemezt viselőről a későbbiekben is  ......................................  963 
4.29. 29. ábra – A horizontális szelet alkalmas talán a legjobban a járomcsontblokk elmozdulásának a 

megítélésére. A felvételen jól látszik a jobb oldalon egy horizontálisan elvágott járomcsont, mely 

egészben elmozdulva, elfordulva megszakította a csontos kapcsolatát a maxillával és a temporális csonttal. 

Ezen a felvételen az ív törvégeinek egymásra csúszása jól megítélhető. A lateralis és alsó orbitakeret 

kísérő törései nem ábrázolódnak. A elmozdulás mértéke is (kb 7-8mm) és iránya is (posteromediális) 

látható. A másik oldalon az elülső maxillafalon szintén látszik egy törés  ......................................  963 
4.30. 30. ábra – A felvételen a bal szemgödör alapjának lágyrészherniációjával járó kitörését látjuk. Ha 

együtt vizsgáljuk a sagittalis felvétellel, megkönnyítjük dolgunkat a törésfeltáráskor, mert jól becsülhető a 

kitörés kapcsán kialakult defektus mérete  ......................................................................................  964 
4.31. 31. ábra – Valamint a metszésvezetés miatt is szükséges még információ: mennyire keressük a törést 

mediálra vagy laterálra, illetve a kereten belül milyen mélyen helyezkedik el a csonthiány a herniával 

együtt  ..............................................................................................................................................  964 
4.32. 32. ábra – Külső rögzítési módszer  ........................................................................................  965 
4.33. 33. ábra – Csontvarratok  ........................................................................................................  965 
4.34. 34. ábra – A nagyobb méretű, csak extraorálról, a bázisra felhelyezhető lemez, mely gyakran 

együttes dentál sín terápiát igényelt az interdentális felnyílás miatt.  ..............................................  966 
4.35. 35. ábra – A miniatürizált, intraorálról alkalmazható változat. Egyértelműen több az előnye, mint 

hátránya, így hamar átvette az egyeduralmat a múlt század utolsó harmadában-negyedében  ........  966 
4.36. 36. ábra – A csavaros rögzítés (minimum három csavar) kivitelezése ugyanúgy történik törés esetén 

is, mint a tervezett ortognát beavatkozásoknál, amikor is művi sagittal split ostotomia történiuk  .  967 
4.37. 37. ábra – A mentumtáji fraktúra ellátás látszik lemez nélkül, funkcióstabilan  ....................  967 
4.38. 38. ábra – A kellemetlenebb, de stabilabb és erősebb-folyamatos repozíciót biztosító dentális sín 

terápia, és a jelentősen könnyebben viselhető MMF csavarok által létrehozott bimaxillaris vagy 

mandibulomaxillaris rögzítés  ..........................................................................................................  969 
4.39. 39. ábra – Mindegyiknél az ép állcsonthoz rögzítjük több ponton, rigiden vagy elasztikusan a 

kórosat. A beszéd nehezen, de kivitelezhető, az étkezést jelentősen nehezebb megoldani. Bár elvileg 

minden elfogyasztható hígra turmixolt formában szívószálon keresztül (még a tökéletes fogsorú betegek is 

képesek az utolsó örlőfogak mögé és befelé beszívni a táplálékot, hiányos fogazatúaknál ez még kevésbé 

probléma), a betegek a rögzítés pár hete alatt 6-15 kg-t is képesek fogyni  ....................................  969 
4.40. 40. ábra – A tubus nem a szájüregen át kerül levezetésre, hanem az orrjárat felől kerül a garatba, 

majd vezetődik át a felső légutakba. Ez feltételez némi gyakorlatot, a chonchak esetleges zúzódását és 

némi orrvérzést okoz, de kivitelezése csak extrém trizmus mellett jelenthet problémát. Ilyenkor a 

fiberoszkópos intubálás jelenthet megoldást  ..................................................................................  970 
4.41. 41. ábra – A törésvonalba eső fognál mindig igyekszünk a fog megtartását választani. Természetesen 

egy olyan fog, amely nem restaurálható, panaszt okoz, gócos, vagy nehezíti a repozíciót, nem maradhat az 

állcsontban, egyebekben igyekszünk a fogmegtartásra. Még kérdéses jövőjű fognál is megkísérelhetjük a 

fogmegtartást a beteg kérésére, viszont mindenképp szükséges a fog további kezelése ezekben az 

esetekben. A műtét utáni fogellátás plusz az antibiotikum adása nyílt töréseknél extrém ritkán vezet 

törésvonal fertőzéshez, esetleg osteomyelitishez  ............................................................................  972 
4.42. 42. ábra – A fenti ábrán egy kérdéses megtarthatóságú bölcsességfog látszik (a könnyebb repozíció 

és fixáció miatt hajlottunk a megtartásra), a lentin nem volt kérdés a rosszállapotú fronthíd megtartása, a 
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fogak mindenképp extrakciót igényeltek (a törés a 31es fog parodontiuma mentén futott végig, a 43-as fog 

-bár nem volt a törés közvetlen környezetében- a nagykiterjedésű, gyökeret körülvevő gyulladás miatt 

szintén extrakcióra került  ................................................................................................................  972 
4.43. 43. ábra – A preoperatív-postoperativ OP felvételen össze tudjuk hasonlítani a parasymphysealis 

törésnél a kiindulási és a műtét utáni szituációt. Mind a lebenyalakításnál, mind a felhasznált lemezek 

elhelyezésénél fontos az idegképlet kímélete is, illetve a foggyökerek elkerülése is cél, nem csak a jó 

repozíció és okklúzió  ......................................................................................................................  973 
4.44. 44. ábra – Az ábrákon látszó symphysealis törés a betegnél malokklúziót nem okozott, azért az 

angulustörés volt felelős, de mivel el nem hanyagolható kóros mozgathatóság volt a törvégek közt, nem 

tudtunk eltekinteni az elülső törés ostheosynthesisétől sem  ...........................................................  974 
4.45. 45. ábra – Corpustörés repositio-fixatio előtt és után  ............................................................  975 
4.46. 46. ábra – A beteg teljes ajak és mentumérzéketlensége a trauma kapcsán fellépő komoly diszlokáció 

és az ideg megrándulása miatt alakult ki. A törés feltárásakor észleltük az ideg makroszkópos intaktságát, 

így a beavatkozás után bátran bíztattuk a beteget a paraethesia várható elmúlására. Az ajak és 

mentumérzéketlenség négy hét alatt teljesen megszűnt  ..................................................................  975 
4.47. 47. ábra – A beavatkozást megelőzően a beteg a száját nyitni nem merte a törtvégek közti mobilitás 

miatt, bár komoly elmozdulást nem igazolt a röntgen  ....................................................................  976 
4.48. 48. ábra – Egy, a linea obliqua környékére felhelyezett lemez általában elegendő a megfelelő 

stabilitás eléréséhez. A bölcsességfog sculptióját fél év múlva végeztük el helyi érzéstelenítésben a lemez 

eltávolításával együlésben  ..............................................................................................................  976 
4.49. 49. ábra – A lemezesen rögzített ízületi fejecs több hét beszéd és étkezési nehezítettségtől kíméli 

meg a betegeket  ..............................................................................................................................  978 
4.50. 50. ábra – A legtöbbjüket ezeken túl még pszichésen is megviseli az MMF .........................  978 
4.51. 51. ábra – Így amikor kivitelezető, igyekszünk fejecstörés esetén is inkább az operatív megoldást 

választani  ........................................................................................................................................  978 
4.52. 52. ábra – Az orbitaalap defectus pótlására használaos PDS fólia és titán háló közül mindegyik 

alkalmas bulbus és környező lágyrészek helyben tartására megfelelő indikáció mellett és megspórolható 

egy másik műtét kapcsán nyert autológ csontgraft. A képen egy nagy, 3négyzetcentiméteres csontdefektus 

helyreállításához titán hálót alkalmaztunk, ez annyira finom, vékony fémháló, hogy csak alig vehető ki a 

postoperativ röntgenfelvételen. A törés nem klasszikus Blow-out törés, hiszen a lateralis orbitakereten is 

lemezelnünk kellett egy ott elhelyezkedő törés miatt  .....................................................................  979 
4.53. 53. ábra – A preoperativ és postoperativ felvételek egy zygomatörött betegnél jól mutatják a 

diszlokációt, majd a repozícióval visszaállított anatómiai helyzetet, és az orbitakeretre felhelyezett 

lemezeket, melyek fixálják ezt a státuszt  ........................................................................................  980 
4.54. 54. ábra – Minden beteg tart a szemkörnyéki metszéstől, de jól kivitelezett subciliaris metszésnél 

semmilyen esztétikai zavar nem várható műtét után, még a fiatal nőbetegek is elégedettek az eredménnyel 

 .........................................................................................................................................................  981 
4.55. 55. ábra – Ebben az esetben egy inkomplett járomcsonttörés (pontosabban egy izolált járomívtörés) 

Gillies szerinti műtéti megoldása látszik  ........................................................................................  981 
4.56. 56. ábra – Metszés temporálisan, musculus temporalis fasciaja alá a raspatoriumot be, majd előre, és 

lefelé vezetve azt, ki tudjuk a besüppedt ívet billenteni  .................................................................  981 
4.57. 57. ábra – Pillasor alatt vezetett metszés a margo infraorbitalis törésének feltárására. A törés 

reponálása után 4 lyukú lemezzel történik fixáció  ..........................................................................  982 
4.58. 58. ábra – Beavatkozás után néhány 5.0-ás fonallal történő csomós öltés behelyezés, majd a bőrseb 

fedése  ..............................................................................................................................................  982 
4.59. 59. ábra – Korábban már említett, vascsőnek esés után a kóros terület feltárásakor szörnyen roncsolt 

gingivalis és vestibularis lágyrészt találtunk. A lágyrészbe a négyzetmilliméteres maxilla elülső és lateralis 

falának csontszilánkjai befúródtak, minden kapcsolatukat elvesztették a periosteummal  ..............  983 
4.60. 60. ábra – Ugyanolyan problémát jelentett itt a lágyrész zárásra való előkészítése, mint a menthető 

csontdarabok visszarögzítése. A distalisabb csontdarab alkalmas volt a zygomahoz lemezzel történő 

rögzítésre, az elülsőt bikortikális csavarokkal rögzítettük az alkalmas maxillaris pars alveolarishoz  983 
4.61. 61. ábra – A seb zárása utáni állapottal a beteg teljesen megelégedett  ..................................  983 
4.62. 62. ábra – Művi Le-Fort I-es törés és fixáció. Valójában nem eltörés történik, hanem finom sebészi 

oszcillációs fűrészt használva kerül a pars alveolaris maxillae leválasztásra a felső állcsontról  ....  984 
4.63. 63. ábra – A stabilizálás rendszerint jobb és bal oldali „L”alakú minilemezekkel történik az alkalmas 

csontterületeken  ..............................................................................................................................  984 
4.64. 64. ábra – Egy kétoldali kombinált centralis arcközéptörés, mely mind aLe-Fort II, mind a Le-Fort 

III fraktúra tipikus törésvonalait mutatja. Repozíció és minilemezes fixáció utáni állapot  ............  985 
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4.65. 1. ábra – A periapikális röntgenfelvételen jól látható az alsó moláris fog meziális gyökere körüli 

felritkulás valamint a disztális gyökerénél a jelentős túltömés. Mindkettő, külön-külön is okot adhat 

rezekcióra  .......................................................................................................................................  988 
4.66. 2. ábra – A mukoperioszteális lebenyképzés után csontelvétel nélkül is tökéletesen lokalizálható a 

gyökércsúcs a túlérő és kortikálist fenesztráló guttapercha point miatt  ..........................................  988 
4.67. 3. ábra – A rezekció sikerességét jelentősen rontja a parodontális kommunikáció (nyilak)  ..  989 
4.68. 4. ábra – A felső első nagyőrlőfog bukkális gyökereinek rezekciója után a disztális gyökércsúcs 

metsz lap ellenőrzése nem is olyan egyszerű tükör segítségével (nyíl)  ..........................................  991 
4.69. 5. ábra – Felső fronti területen a rezekciós sík ellenőrzése nem okoz gondot. Az üregben 

megfigyelhető a retrográd GIC gyökértömés  .................................................................................  992 
4.70. 6. ábra – A felső kismetsző első sikertelen rezekcióját követő második feltárásnál már nem 

csodálkozhatunk a kudarc okán: vertikális fraktúra húzódik a zománc-cement határtól apikális irányba   

993 
4.71. 7. ábra – Sokszor az intra- és posztoperatív röntgenfelvételek is sokat segítenek a sebésznek. A 

képen a rezekciós indikációknál már korábban bemutatott alsó őrlőfog műtét utáni képét láthatjuk  993 
4.72. 1. ábra – Szubmandibuláris nyálkövek a milliméterskála mellett. Az eltávolított nyálkövek törési 

felszínein jól elkülöníthető a központi mag és a koncentrikusan rétegződő periféria  .....................  994 
4.73. 2. ábra – Szubmandibuláris nyálkő törésfelszínének elektronmikroszkópos képe, 1100-szoros 

nagyítás mellett. Megfigyelhetőek a hidroxiapatit kristályok által kialakított érdekes struktúrák  ..  995 
4.74. 3. ábra – Az alsó ráharapásos röntgen felvételen öt nyálkövet is megszámolhatunk a jobb oldali 

Wharton vezeték középső és disztális szakaszában  ........................................................................  996 
4.75. 4. ábra – A ráharapásos röntgenen is ábrázolódó kövek az eltávolítás után  ..........................  996 
4.76. 5. ábra – A mukóza, a szubmukóza és a kivezető cső metszését követően jól megfigyelhető a 

Wharton-vezeték proximális végéhez közel elhelyezkedő nyálkő  .................................................  998 
4.77. 6. ábra – A nyálkő kiemelkedik a Wharton-vezetékből  .........................................................  998 
4.78. 7. ábra – A nyálkövek kiemelése után megfigyelhető a jelentősen kitágult Wharton-vezeték (nyilak)   

999 
4.79. 8. ábra – A Wharton-vezetékből eltávolított nyálkövek milliméterskála mellett  .................  1000 
4.80. 9. ábra – A gumi-drain melletti sebzárás (nyíl)  ...................................................................  1001 
4.81. 1. ábra – A panoráma röntgenfelvételen a bal felső őrlőfogból kiinduló periapikális gyulladás 

arcüregi betörésének nyomait láthatjuk (nyilak)  ...........................................................................  1004 
4.82. 2. ábra – A cone beam computer tomográfiás felvételeken jól megfigyelhető a jobb oldali arcüreg 

antero-kaudális részét kitöltő polipózus, krónikus gyulladás. A páciens különösebb panaszokról nem 

számolt be  .....................................................................................................................................  1006 
5.1. 1. ábra – Alsó állcsontról készült röntgenfelvétel. A premolaris és molaris fog jól felismerhető. A 

molaris fogban egy tömés is látszik. A spongiosus csontban semmilyen pathológiás elváltozás nincs, 1.: 

állcsont, 2.: fogkorona, 3.: foggyökér, 4.: zománc, 5.: dentin, 6.: pulpakamra, 7.: gyökércsatorna, 8.: 

pulpaszarv  .....................................................................................................................................  1009 
5.2. 2. ábra – Az ábrán jól kivehető a parodontium szerkezete. A fogat körülvevő hármas rajzolata molaris 

fog gyökércsúcsáig követhető, majd ott a lamina dura megszakad. Ezen kívül, különösen molaris és 

premolaris fogak között, figyeljük meg az ép marginalis parodontiumra jellemző szerkezetet. 1.: lamina 

dura, 2.: ligamentum parodontale, 3.: cement réteg, ami nem különíthető el a dentintől radiológiailag   

1010 
5.3. 3. ábra – A fog eltávolítását követően a fogat körülvevő compact csontállomány jobban 

megfigyelhető  ...............................................................................................................................  1010 
5.4. 4. ábra – Az alsó állcsontra jellemző trabecularis szerkezet mellett egy maradó molaris és egy 

persistalo tej molaris látható az ábrán. A maradó molaris fog distalis felszínén egy meglévő tömés mellett 

nagy kiterjedésű secunder caries látható 1.:septum interradicularia, 2.: septum interalveolare, 3.: maradó 

molaris fog, 4.: perzisztáló tej molaris  ..........................................................................................  1011 
5.5. 5. ábra – A felvétel az alsó állcsont főbb anatómiai struktúráit mutatja. A mandibuláról felismerhető, 

hogy időskori állcsont, a processus alveolaris már csak a fronti területen megtartott kis mértékben. 1: basis 

mandibulae, 2.: angulus mandibuale, 3.: ramus mandibulae, 4.: condylus mandibulae, 5.: processus 

coronoideus, 6.: linea obliqua externa, 7.: foramen mentale  ........................................................  1012 
5.6. 6. ábra – Az alsó állcsont belső felszínéről készült felvételen látható, hogy a glandula submandibularis 

milyen mély benyomatot képez a linea mylohyoidea alatti területen. A canalis mandibulae bemeneti 

nyílása, a foramen mendibulae is jól látható. 1.: foramen mandibulae, 2.: linea mylohyoidea, 3.: fossa 

submandibularis, 4.: spina mentalis  ..............................................................................................  1012 
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5.7. 7. ábra – Az alsó második molaris fog területéről készült felvételen a fogak mellett látható a 

mandibula basisának vastag corticalisa, amely szinte különálló képletként alkotja a mandibula alsó élét. E 

mellett még a linea mylohyoidea és linea obliqua externa is szépen ábrázolódik. 1.: mandibula alsó éle, 2.: 

linea mylohyoidea, 3.: linea obliqua externa, 4.: canalis mandibulae, 5.: második molaris fog  ...  1013 
5.8. 8. ábra – Az alsó metszőkről készült felvételen látható a piramis alakú protuberantia mentalis. 

Corticalis csontnak megfelelő árnyéka elfedheti az alsó front fogak gyökércsúcsi területeit, megnehezítve 

azok vizsgálatát. Esetünkben ez különösen igaz a második metszőkre és a szemfogakra  ............  1013 
5.9. 9. ábra – Mindkét ábrán jól látható a radiodense spina mentalis. Különösen a bal oldali képen 

kifejezett a foramen linguae. A fogakat körülvevő csontállomány a cronicus gyulladás következtében 

nagymértékben resorbeálódott. 1.: foramen linguaet körülvevő corticalis, 2.: foramen linguae  ..  1014 
5.10. 10. ábra – A röntgenfelvételen megfigyelhető radiolucens vonalak a nutritiv csatornák. Bennük 

elsősorban különböző érképletek találhatók, amelyek a fogak és a körülötte lévő csont ellátását végzik. A 

felvételen az alsó második metsző, a szemfog és az első premolaris látható. A metsző és a szemfog 

gyökértöméssel van ellátva. a metsző gyökércsúcsa körül nagy kiterjedésű radiolucens terület figyelhető 

meg  ...............................................................................................................................................  1014 
5.11. 11. ábra – Az ábrán az első molarisról és második premolarisról készült röntgenfelvétel látható. A 

molarisok gyökércsúcsa közelében húzódó canalis mandibulae (1.) jól elkülöníthető a környezetétől, a 

határoló vékony corticalis lemez radiodensitas egyértelműen kijelöli a határait. A premolaris gyökércsúcsa 

közelében elhelyezkedő radiolucens képlet a foramen mentale (2.). A premolaris gyökércsúcsa mentén 

végig követhető a hármas rajzolat, ami egyértelműen jelzi, hogy nem pathológiás folyamatról van szó   

1015 
5.12. 12. ábra – Az alsó molaris fog periapicalis területén, különösen a distalis gyökércsúcs körül látható 

felritkulás semmiképpen nem normál anatómiai képlet. A gyökér körüli hármas rajzolat eltűnik, a lamina 

dura csak a marginalis parodontium területén követhető  ..............................................................  1016 
5.13. 13. ábra – A röntgenfelvételenjól látható a molaris fog gyökere alatt húzódó canalis mandibulae, ami 

a második premolaris helyén látható foramen mentale érintésével folytatódik az elülső hurokban. 1.: 

canalis mandibulae, 2.: foramen mentale, 3.: elülső hurok  ...........................................................  1016 
5.14. 14. ábra – Jól látható a képen a vékony corticalis lemezek által határolt canalis mandibulae  1017 
5.15. 15. ábra – Az alsó második molaris fog területéről készült felvételen a linea mylohyoidea és linea 

obliqua externa szépen ábrázolódik. Az ugyancsak jól elkülöníthető canalis mandibulae coronalis határa 

és a linea mylohyoidea egymásra vetül, így őket nem is lehet ezen a felvételen elkülöníteni. 1.: mandibula 

alsó éle, 2.: linea mylohyoidea, 3.: linea obliqua externa, 4.: canalis mandibulae, 5.: második molaris fog   

1017 
5.16. 16. ábra – A fossa submandibularis a molarisok gyökércsúcsa alatt található radiolucens terület. 

Ezen a felvételen az is látható, hogy a canalis mandibulae mintha keresztezné, rávetül, de corticalisának 

köszönhetően megkülönböztethető. 1.: canalis mandibulae, 2.: fossa submandibularis  ...............  1018 
5.17. 17. ábra – A linea obliqua externa és a linea mylohyoidea radiodense vonala mindkét képen jól 

látható. Mivel izmok eredésére és tapadására szolgáló képletekről van szó, a fogak elvesztése után is 

megfigyelhetők. 1.: linea obliqua externa, 2.: linea mylohyoidea  ................................................  1018 
5.18. 18. ábra – A felső állcsont frontális nézetében a maxilla processus alveolarisa és az apertura 

piriformis jól kivehető. Gyökércsúcshoz való közelsége miatt a felső front fogakról készült 

röntgenfelvételen a fossa nasalis képletei is ábrázolódnak. 1.: spina nasalis anterior, 2.: apertura piriformis, 

3.: septum nasi, 4.: processus alveolaris  .......................................................................................  1019 
5.19. 19. ábra – A felső középső metszők területéről készült periapicalis röntgenfelvételen jól 

megfigyelhető a radiolucens apertura piriformis, amit középen a corticalis csontnak megfelelő árnyékot 

adó septum nasi oszt két részre. Az apertura piriformis alsó határát a fossa nasi margo inferiorja jelenti. 1.: 

apertura piriformis, 2.: septum nasi, 3.: fossa nasalis margo inferiorja  ........................................  1020 
5.20. 20. ábra – A röntgenfelvétel az szemfogra volt centrálva. Mellette látható még a lateralis metsző és 

az első premolaris is. A kismetsző gyökércsúcsának megfelelően találjuk a fossa nasalist és a beállítás 

sajátosságának megfelelően a kép bal oldalán találjuk a septum nasit. az orrjáratba pedig felülről benyúlik 

a concha nasalis inferior. A szemfogban gyökértömést követően behelyezett intrapulpalis csap látható. 1.: 

septum nasi, 2.: fossa nasalis margo inferiorja, 3.: concha nasalis inferior  ..................................  1020 
5.21. 21. ábra – A fossa nasalis és a septum nasi találkozásánal elhelyezkedő, tömött csontos képlet a 

spina nasalis inferior. Általában szabályos alakú radiodense csontárnyék, ami nem túl szerencsés beállítás 

mellett a középső metszők gyökércsúcsára vetülhet. 1.: fossa nasalis margo inferiorja, 2.: septum nasi, 3.: 

spina nasalis anterior  ....................................................................................................................  1021 
5.22. 22. ábra – Bár szerencsére ritkán találkozunk vele, de érdemes megemlíteni, hogy a felső metszők 

területéről készült röntgenfelvételeken találkozhatunk fejlődési anomáliákkal is. Ezek közül a 
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leggyakoribb a szemfog retenciója, amire példát láthatunk a felvételen. A középső metsző gyökércsúcsára 

rávetül a retinealt szemfog koronai része ......................................................................................  1021 
5.23. 23. ábra – A felvétel közepén, a két középső metsző között egészen a spina nasalis inferiorig 

követhető a sutura palatina mediana. Törésvonaltól való elkülönítése traumát követően fontos lehet. Ebben 

segít, hogy a normál anatómiai képlet határán vékony radiodense corticalis lemez található. A metsző 

fogakban kiterjedt szuvasodás, illetve tömések is láthatók. E mellett a középső metsző gyökérkezeléséhez 

használt kéziműszer jellegzetes röntgenfelvételét tanulmányozhatjuk. 1.: apertura piriformis, 2.: septum 

nasi, 3.: sutura palatina mediana  ...................................................................................................  1022 
5.24. 24. ábra – A felvételen, a középvonalban elhelyezkedő, környezetéhez képest sötétebb szabályos 

terület a foramen incisivum. A felvételen megjelenő metszők koronai részének szokatlan alakját az adja, 

hogy a fogakról csonkelőkészítést követően készült felvétel. Rajtuk a röntgenárnyékot adó beragasztó 

cement maradéka is megfigyelhető  ...............................................................................................  1022 
5.25. 25. ábra – Az ábrán látható az orr határa, ami a középső metszők koronai részének közepén húzódik. 

Törésvonaltól kell általában elkülöníteni. 1.: orr határa, 2.: sutura palatina mediana, 3.: septum nasi  1023 
5.26. 26. ábra – A felvétel jól mutatja az antralis Y létrejöttét. A jobb oldali képen kiemeltük a sinus elülső 

fala és a keményszájpad vonala által alkotott fekvő Y-ra emlékeztető képletet, ami nagymértékben segíti a 

tájékozódásunkat. 1.: palatum durum, 2.: sinus maxillaris határa  ................................................  1024 
5.27. 27. ábra – Jól látható a felső premolaris és molaris fog gyökércsúcsához közel elhelyezkedő sinus 

maxillaris. A két fog között recessust képez, így gyakran olyan vetületét láthatjuk, mintha a fogak a 

sinusba nyúlnának. 1.: sinus maxillaris határa, 2.: sinus maxillaris recessusait elválasztó septum, 3.: sinus 

maxillaris ürege, 4.: disto-palatinalis csücsök  ..............................................................................  1024 
5.28. 28. ábra – Figyeljük meg a felvételen, hogy az eltávolított molaris fog helyén a csont elvékonyodik 

és a helyét a sinus maxillaris egy recessusa foglalja el. 1.: sinus maxillaris határa, 2.: maxilla 

járomcsontnyúlványa  ....................................................................................................................  1025 
5.29. 29. ábra – A második premolaris gyökércsúcsától indul a sinus septum, ami a mellette lévő 

recessusokat elválasztja egymástól. A felvételen úgy látszik, mintha a molaris, különösen annak 

palatinalis gyökere, mélyen benyúlna a sinus üregébe. 1.: sinus septum, 2.: sinus maxillaris határa, 3.: 

sinus maxillaris ürege  ...................................................................................................................  1025 
5.30. 30. ábra – Mindkét felvételen megjelenik az os zygomaticum jellegzetes röntgenképe. Míg a 

baloldali felvételen a jellegzetes, U alakú vetülete látható, addig a jobb oldalin a beállítás különbözősége 

miatt más formában mutatkozik. Mindkét esetben a molaris fogak gyökércsúcsi részére vetül, 

megnehezítve azok vizsgálatát. 1.: a maxilla járomcsontnyúlványa  .............................................  1026 
5.31. 31. ábra – Az utolsó molaris mögötti területről készült oldalirányú és alsó nézetből készült 

felvételeken a processus pterygoideus lateralis és a tuber maxillae is jól látható. A jobb oldali képen 

figyeljük meg az arcus zygomaticus ívét és a csontok találkozásánál kialakuló csontos varratokat. 1.: 

processus pterygoideus lateralis, 2.: tuber maxillae, 3.: arcus zygomaticus, 4.: spina nasalis anterior  1026 
5.32. 32. ábra – A felső bölcsesség fogtól distalisan található a tuber maxillae. Jelen esetben spongiosus 

csontállomány tölti ki. 1.: maxilla járomcsontnyúlványa, 2.: sinus maxillaris határa, 3.: tuber maxillae   

1027 
5.33. 33. ábra – A bölcsességfogtól distalisan, a tuber maxillae-hoz kapcsolódóan találjuk a processus 

pterygoideus lateralist. 1.: sinus maxillaris határa, 2.: tuber maxillae, 3.: processus pterygoideus lateralis   

1027 
5.34. 34. ábra – A felső állcsont esetén is megfigyelhetők a nutritiv csatornák. Az elsősorban érképleteket 

tartalmazó, vékony corticalissal határolt kis csatornák elsősorban a sinus maxillaris területén láthatók, ahol 

a légtartalmú üreg miatt vékonyabb a csont. 1.: kemény szájpad, 2.: sinus maxillaris határa, 3.: nutritiv 

csatornák  .......................................................................................................................................  1028 
5.35. 35. ábra – A kemény szájpadlás egy radiodense vonalként jelentkezik a felvételen. Sinushoz való 

közelsége miatt úgy hat, mintha annak tetejét képezné. A baloldali felvételen az első premolaris helyére 

beültetett enosselis implantátum látható, ami körül nem alakult ki az osseointegráció. 1.: palatum durum, 

2.: sinus maxillaris határa  .............................................................................................................  1028 
5.36. 36. ábra – A mandibula processus coronoideusa esetenként megjelenhet a felső molarisokról készült 

röntgenfelvételeken. Mivel mozgó csonthoz kapcsolódik, ezért nem csak alakja, hanem helyzete is nagyon 

változatos lehet. 1.: a mandibula processus coronoideusa, 2: járomcsontnyúlvány, 3.: arcus zygomaticus 

alsó széle  .......................................................................................................................................  1029 
5.37. 37. ábra – Ez a felvétel jól magyarázza, hogy nyitott száj mellett a mandibula processus 

coronoideusa hogyan vetülhet a felső fogakról készült röntgenfelvételre. Ez persze egyéni variációkat 

mutat, de a felső bölcsességfogak felvételeinél gyakran találkozunk vele. 1.: processus coronoideus, 2.: 

condylus mandibulae, 3.: tuber maxillae  ......................................................................................  1029 
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5.38. 1. ábra – A koponyáról több irányból készülő röntgenfelvételekhez képest egy panoráma felvétel 

elkészítésével hozzájuthatunk a szükséges információkhoz  .........................................................  1030 
5.39. 2. ábra – A sinus maxillaris határa élesen kirajzolódik a panoráma röntgenfelvételen. A jobb oldali 

sinusban rendellenességként egy polipozus, lágyszöveti árnyékot adó képlet is megfigyelhető. 1.: 

processus zygomaticus maxillae  ...................................................................................................  1031 
5.40. 3. ábra – A bal oldalon, az eltávolított bölcsesség fog helyén a sinus recessust képez. 1.: processus 

zygomaticus maxillae, 2.: pneumatizáció  .....................................................................................  1031 
5.41. 4. ábra – Fordított csepp alakú képlet a panoráma felvételeken a fissura pterygomaxillaris. Gyakran 

előfordul, hogy a képlet nem ábrázolódik ugyanúgy. 1.: fissura pterygomaxillaris  .....................  1032 
5.42. 5. ábra – Mindkét oldali arcus zygomaticus jól megfigyelhető. Több csont is részt vesz az 

alkotásában, de az ezek között található csontos varrat nem mindig jelenik meg markánsan a felvételeken. 

Amennyiben mégis látható, mindenképpen el kell különíteni egy esetleges fractura radiológiai jelétől. 1.: 

arcus zygomaticus, 2.: sutura zygomaticotemporale  ....................................................................  1033 
5.43. 6. ábra – Jól megfigyelhető a képen a J betűre emlékeztető, erősen radiodense képlet, a maxilla és a 

járomcsont közötti csontos kapcsolat. 1.: sutura zygomaticomaxillare  ........................................  1033 
5.44. 7. ábra – A meatus acusticus externus, mint egy szabályos radiolucens képlet, könnyen felismerhető. 

Segítségével a fossa glenoidalis is megtalálható, ami a temporomandibularis ízület vápáját alkotja. 1.: 

meatus acusticus externus, 2.: fossa glenoidalis  ...........................................................................  1034 
5.45. 8. ábra – Az előző páciensről készült ez a különleges ízületi felvétel, ami a temporomandibularis 

ízületet ábrázolja szájnyitás (baloldali) és szájcsukás (jobb oldali) közben. Figyeljük meg, hogy az ízületi 

fejecs nyitó mozgás közben előre és lefelé mozdul el a tuberculum articulare lejtőjén. A discus articularis 

pedig nem látható a röntgenfelvételen. 1.: meatus acusticus externus, 2.: fossa glenoidalis, 3.: tuberculum 

articulare  .......................................................................................................................................  1034 
5.46. 9. ábra – Egy fiatal páciensről készült felvételen a processus mastoideus nagy része rákerül a 

felvételre. Ettől cranialisan találjuk a fossa cranii mediat. Figyeljük meg a felvételen a vegyes fogazatra 

jellemző képet, amikor a maradó fogak a tejfogak alatt helyezkednek el. Érdemes a felvételen ezeken 

kívül a gyökerek fejlődését és a tejfogak gyökereinek felszívódását is megfigyelni. 1.: processus 

mastoideus, 2.: fossa cranii media  ................................................................................................  1035 
5.47. 10. ábra – Minden panoráma felvételen megfigyelhető az orbita, vagy annak egy részlete. Az orbita 

margo infraorbitalisát a sinus maxillaristól kell elkülöníteni. Egyes felvételeken még az ér és idegkilépésre 

szolgáló foramen infraorbitale és a hozzá kapcsolódó canalis infraorbitalis is megjelenik. 1.: orbita, 2.: 

margo infraorbitalis, 3.: foramen infraorbitale, 4.: canalis infraorbitalis  ......................................  1036 
5.48. 11. ábra – A fossa nasalis felismerése a panoráma felvételeken nem okoz nehézséget. Középen a 

septum nasi osztja két részre. Ezeken a felvételeken általában a septum deviációja is jól vizsgálható. Az 

intraoralis felvételekkel szemben a concha nasalis inferior itt jól látható és dorsalis irányú nyúlása gyakran 

a sinusra vetül. 1.: concha nasalis inferior, 2.: a dorsalis irányba nyúló concha felső széle, 3.: fossa nasalis, 

4.: septum nasi  ..............................................................................................................................  1036 
5.49. 12. ábra – Teljes foghiányos állapotban a canalis incisivus jól kivehető. Általában csak a lágyrészek 

vagy a spina nasalis anterior vetülhet rá. 1.: canalis incisivus  ......................................................  1037 
5.50. 13. ábra – A felső fogak gyökércsúcsa mentén találjuk a kemény szájpadlás radiodense vonalát. A 

hasonló lefutású, de kissé elmosódottabb vonal, ami a keményszájpad vonala felett helyezkedik el, az 

ellenoldali hasonló képlet. Szintén ezen az ábrán figyeljük meg a molaris fogaktól distalisan található 

csontos képletet, a tuber maxillae-t. Ennek szerkezetéről, esetleges pneumatizációjáról a korábbiakban 

már szóltunk. 1.: palatum durum, 2.: ellenoldali szájpad árnyéka, 3.: tuber maxillae  ..................  1038 
5.51. 14. ábra – nagy kiterjedésű állcsont cysta látható a felvételen. Még a cysta szűkítésére behelyezett 

cső is kirajzolódik  .........................................................................................................................  1038 
5.52. 15. ábra – Retinealt jobb oldali felső szemfog röntgenképe  ................................................  1039 
5.53. 16. ábra – A mandibula felhágó szára, annak nyúlványaival a panoráma felvételeken jól megítélhető, 

az esetleges kórfolyamatoknál diagnosztikus értékű. Ezen a felvételen is könnyű elkülöníteni az egyes 

részeket. Sikertelen vezetéses érzéstelenítésnél is érdemes az OP felvételt megtekinteni, mert előfordul, 

hogy a foramen mandibulae rendellenes helyzete a sikertelenség oka. 1.: ramus mandibulae, 2.: incisura 

mandibulae, 3.: processus coronoideus, 4.: processus condylaris (caput mandibulae), 5.: foramen 

mandibulae  ...................................................................................................................................  1040 
5.54. 17. ábra – Ezen a felvételen különböző színnel emeltük ki az egyes anatómiai képletek kontúrját, 

jobban szemléltetve azok egymásra vetülését. zöld.: arcus zygomaticus, sárga: processus pterygoideus 

lateralis, piros: processus coronoideus  ..........................................................................................  1040 
5.55. 18. ábra – A felvételen a vékony, ceruza alakú proccesus styloideus figyelhető meg. Néha a hozzá 

kapcsolódó szalagokat is láthatjuk. A felvétel jobb oldalán megszámoztuk a nyaki csigolyákat. Bár a 
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felvételen szerepelnek, ez a típusú képalkotó eljárás nem alkalmas megítélésükre. Amennyiben a front 

területre is rávetülnek, az ott lévő fogak vizsgálhatóságát rontja. 1.: processus styloideus  ..........  1041 
5.56. 19. ábra – Az ábrán végig tudjuk tekinteni a basis mandibulae-hoz kapcsolódó anatómiai képleteket. 

Szintén látható az intraoralis felvételeknél leírt linea obliqua externa és linea mylohyoidea. A canalis 

mandibulae határát pedig corticalis lemezének radiodense árnyéka teszi jól vizsgálhatóvá. A csatorna 

egyik kimeneti nyílása pedig a foramen mentale, amely differenciáldiagnosztikai jelentőségéről már 

írtunk. 1.: linea obliqua externa, 2.: linea mylohyoidea, 3.: canalis mandibulae, 4.: mandibula margo 

inferiorja, 5.: foramen mentale  .....................................................................................................  1042 
5.57. 20. ábra – A felvételen jelzett radiodense csonttömörülés a spina mentalis és a közepén a foramen 

linguae is látható. 1.: spina mentalis (foramen linguae)  ...............................................................  1043 
5.58. 21. ábra – A két különböző páciensről készült röntgenfelvételen anyelvcsont különbözőképpen 

látható. A kép bal oldalán a mandibula alatt, míg a jobb oldalon a mandibula által részben fedetten 

jelentkezik. 1.: os hyoideum  .........................................................................................................  1043 
5.59. 22. ábra – A felvételen jól megfigyelhetők az egyes légterek. Az apertura piriformissal kezdődő 

nasopharyngealis légtér általában megfigyelhető. Mivel a páciens nem emelte fel a nyelvét felvétel alatt a 

szájpadlásához, ezért a palatoglossalis légtér is megmutatkozik. A kettő határán látjuk a lágy szájpad 

árnyékát. A két légtér egyesülve glossopharyngealis légtérként folytatódik. piros: nasopharyngealis légtér, 

sárga: palatoglossalis légtér, zöld: glossopharyngealis  .................................................................  1044 
5.60. 23. ábra – A következő CBCT felvételen a légtereket piros színnel tettük láthatóvá. Jól 

megfigyelhető a levegő útja a különböző légtereken keresztül a tüdő irányába. A felvételen nem csak az 

említett légterek, hanem a légtartalmú üregek is megfigyelhetők  ................................................  1045 
5.61. 24. ábra – A felvételen mindkét oldali fül kivehető, annak ellenére, hogy lágyszövetről van szó. 

Diagnosztikai nehézséget akkor okoz, ha a mandibula felhágó szárára vetül és elfed más képleteket. 1.: fül 

 .......................................................................................................................................................  1045 
5.62. 25. ábra – Figyeljük meg az ábrán a szellemképekre jellemző tulajdonságokat: az eredeti tárgyhoz 

képest ellentétes oldalon és feljebb helyezkedik el, nagyított és a széle elmosódott, de ugyanolyan állású. 

1.: fülbevaló, 2.: fülbevaló szellemképe  .......................................................................................  1047 
5.63. 26. ábra – A gerincoszlop középvonalban való megjelenése szinte lehetetlenné teszi a frontfogak 

területének értékelését. A problémát a páciens alkati és tartási zavarai okozhatják  .....................  1047 
5.64. 27. ábra – Helyesen alkalmazott ólomkötény és testtartás. A helyes testtartás mellet a páciens 

figyelmét mindig fel kell hívni a nyelvének megfelelő helyzetben tartására és a pozicionáló pipa 

jelentőségére. Az egyenes testtartás kiküszöböli, hogy a készülék körbeforgása közben a páciens vállához 

érjen, ami a felvétel elrontását eredményezné. A bal oldali felvételen a fej gyári utasításoknak megfelelő 

beállítása látható  ...........................................................................................................................  1049 
5.65. 28. ábra – Figyeljük meg, hogy a front területen lévő fogak rendkívül vékonyaknak látszanak, és 

mivel kikerültek az éles tartományból, ezért elmosódott határúak. A gerincoszlop a felvétel mindkét 

oldalán zavaróan bevetül a felvételbe  ...........................................................................................  1049 
5.66. 29. ábra – A front fogak területén lévő fogak életlenek, rendkívül szélesek és a gerincoszlop takarása 

miatt nehezen vizsgálható. A felvétel két oldalán a mandibula felhágó szára olyan mértékben megnyúlt, 

hogy a fejecsek nem is kerültek rá a képre  ...................................................................................  1050 
5.67. 30. ábra – A páciens a fejét túlságosan előre hajtotta. Jellegzetesen V alakú lett az alsó állcsont. 

Ezért a front fogak kikerültek az éles tartományból. ennek megfelelően elmosódottakká váltak. A 

premolaris területén az approximalis részek fedik egymást  .........................................................  1051 
5.68. 31. ábra – Ennek a beállítási hibának a jellemzői tisztán kivehetők. Az alsó metszők legyezőszerűen 

széttérnek, mivel kikerültek az éles tartományból, ezért életlenek. A felső metszők is követik az alsók 

íveltségét. Gyakran a gyökércsúcsukat a kemény szájpadlás radiodense árnyéka teljesen elfedheti  1051 
5.69. 32. ábra – A beállítás során a median-saggitalis sík nem volt megfelelően beállítva. Ennek 

eredményeként az állcsontok nem szimmetrikusak, a jobb oldali angulus lejjebb vetül mint a bal oldali   

1052 
5.70. 33. ábra – Szemben az előző hibával, itt a páciens a fejét nem oldalra döntötte, hanem elfordította. 

Ennek eredményeként számos fog kikerült az éles tartományból. Jól megfigyelhetjük, hogy amikor egy 

képlet kikerül az éles tartományból, felnagyítódik és a szélei elmosódottakká válnak  ................  1053 
5.71. 34. ábra – Minden esetben fel kell hívni a páciens figyelmét, hogy felvétel alatt a nyelvét végig a 

szájpadlásához kell szorítani. Ennek elmulasztása esetén a palatoglossalis légtér megnyílik és radiolucens 

tulajdonságai miatt a felső állcsont fogainak megítélhetőségét megnehezíti  ................................  1053 
5.72. 35. ábra – Szintén hibaforrás a nem egyenes testtartás. Ennek eredménye a felvételen is látható, 

háromszög alakú világos terület a mandibula front részén. Ezen a területen a fogak teljesen 

értékelhetetlenek. Ezt a hibát néha nem tudjuk elkerülni a páciens alkati vagy egyéb kórformái miatt  1054 
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5.73. 36. ábra – A kiskorú páciens elmozdult a felvétel elkészítése során. Jól látható, amíg nyugodtan állt, 

addig a felvétel éles lett a jobb oldali területen, majd az elmozdulás miatt a kép teljesen elmosódottá vált   

1055 
5.74. 1., 2. ábra – 1.: orbita, 2.: os sphenoidalis, 3.: os temporale, 4.: os frontale, 5.: sinus frontalis, 6.: 

sinus ethmoidalis  ..........................................................................................................................  1057 
5.75. 3., 4. ábra – 1.: os zygomaticum, 2.: vomer, 3.: septum nasi, 4.: sinus sphenoidalis  ...........  1057 
5.76. 5., 6. ábra – 1.: processus mastoideus, 2.: caput mandibulae, 3.: sinus maxillaris, 4.: maxilla 

processus zygomaticusa  ................................................................................................................  1058 
5.77. 7., 8. ábra – 1.: ramus mandibulae, 2.: maxilla, 3.: sinus maxillaris, 4.: atlas (C1), 5.: dens axis (C2), 

6.: első molaris gyökerei  ...............................................................................................................  1059 
5.78. 9., 10. ábra – 1.: foramen mandibulae, 2.: Első molaris gyökerei, 3.: sinus recessus  ..........  1059 
5.79. 11., 12. ábra – 1.: canalis mandibulae, 2.: jobb alsó bölcsességfog, 3.: jobb oldali első molarisban 

található tömés  ..............................................................................................................................  1060 
5.80. 13., 14. ábra – 1.: bal alsó szemfog (gyökér), 2.: jobb alsó első molaris mesialis gyökere  .  1060 
5.81. 15., 16. ábra – 1.: sinus frontalis, 2.: mandibula, 3.: jobb felső középső metsző  .................  1061 
5.82. 17., 18. ábra – 1.: sinus frontalis, 2.: orbita, 3.: concha nasalis inferior, 4.: septum nasi, 5.: sinus 

maxillaris, 6.: sutura palatina mediana, 7.: maxilla, 8.: jobb felső első premolaris, 9.: mandibula  1061 
5.83. 19., 20. ábra – 1.: os temporale, 2.: os sphenoidale, 3.: nervus opticus csatornája, 4.: arcus 

zygomaticus, 5.: sinus sphenoidalis, 6.: processus pterygoideus medialis, 7.: processus pterygoideus 

lateralis, 8.: mandibula  ..................................................................................................................  1062 
5.84. 21., 22. ábra – 1.:os sphenoidale, 2.: condylus mandibulae, 3.: ramus mandibulae margo posteriorja   

1062 
5.85. 23., 24. ábra – 1.: hallójárat, 2.: processus mastoideus, 3.: cochlea, 4.: dens axis, 5.: C3  ...  1062 
5.86. 25., 26. ábra – 1.: condylus mandibulae, 2.: hallójárat, 3.: tuberculum articulare, 4.: processus 

mastoideus, 5.: os zygomaticum  ...................................................................................................  1063 
5.87. 27., 28. ábra – 1.: condylus mandibulae, 2.: angulus mandibulae, 3.: canalis mandibulae, 4.: os 

occipitale, 5.: sinus maxillaris  ......................................................................................................  1063 
5.88. 29., 30. ábra – 1.: sinus maxillaris, 2.: mandibula, 3.: alsó bölcsességfog  ...........................  1064 
5.89. 31., 32. ábra – 1.: sinus maxillaris, 2.: alsó első molaris, 3.: alsó második molaris  .............  1064 
5.90. 33., 34. ábra – 1.: sinus frontalis, 2.: sinus maxillaris, 3.: sinus ethmoidalis, 4.: fissura orbitalis 

superior, 5.: atlas  ...........................................................................................................................  1065 
5.91. 35., 36. ábra – 1.: sinus frontalis, 2.: sinus sphenoidalis, 3.: sella turcica, 4.: clivus, 5.: canalis 

incisivus  ........................................................................................................................................  1065 
5.92. 37., 38. ábra – Az általunk választott sík a bal oldali képen látható és zöld színű sáv jelöli. A sáv 

vastagsága is változtatható (jelen esetben 5 mm-ben határoztuk meg). A jobb oldalon pedig a sík kiterítése 

után, panoráma felvételhez hasonló képet kapunk. Ezen a fogak egyértelműen beazonosíthatók és 

könnyűvé válik az általunk keresett terület vizsgálata. A felvételen az is látható, hogy az alsó és felső 

fogív alakja és mérete eltér egymástól, ezért nem egyforma perspektívából láthatók az egyes állcsontok 

fogai  ..............................................................................................................................................  1066 
5.93. 39., 40. ábra  .........................................................................................................................  1067 
5.94. 41., 42. ábra  .........................................................................................................................  1067 
5.95. 43., 44. ábra  .........................................................................................................................  1067 
5.96. 45., 46. ábra  .........................................................................................................................  1068 
5.97. 47-52. ábra – A különböző légtartalmú üregeket és a légutakat nagyon változatosan tehetjük 

szemléletessé és könnyen vizsgálhatóvá  .......................................................................................  1068 
5.98. 53-56. ábra – A CBCT-ről szóló bevezetőben azt írtuk, hogy általánosságban a hagyományos CT 

felvétel alkalmasabb a lágyrészek megjelenítésére, azért ez a technika is bőven szolgáltat számunkra 

hasznos információt az orrmelléküregek vonatkozásában. A különböző metszési síkoknak megfelelően a 

fogak gyökereinek és a sinus maxillarisnak a viszonya 3 dimenzióban is megjeleníthető  ...........  1069 
5.99. 57-62. ábra – A koponyáról készült 3D felvételt a számunkra legkedvezőbb nézetből vizsgálhatjuk, 

vagy a tér minden irányába el is forgathatjuk  ...............................................................................  1070 
5.100. 63. ábra – CBCT készülék segítségével készült teleröntgen. A képen látható, hogy a pontos 

csontábrázolás mellett a lágyrészeket is láthatóvá tehetjük, ami szintén fontos része az orthodontiai 

diagnózis felállításának  .................................................................................................................  1071 
6.1. 1. ábra – Alsó állcsont papillaris hyperplasiája ......................................................................  1076 
6.2. 2. ábra – Ajak és arc izomtónusa csökkent teljes foghiányban  ..............................................  1077 
6.3. 3. ábra – Helyreállítást követően az arc esztétikumának pozitív változása ............................  1077 
6.4. 4. ábra – Vestibuláris oldalra áthelyeződött papilla incisiva  ..................................................  1080 
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6.5. 5. ábra – Jól megtartott, magas állcsontgerinc  .......................................................................  1080 
6.6. 6. ábra – Elöl megtartott, oldalt lapos gerinc  .........................................................................  1083 
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felől  ...............................................................................................................................................  1091 
6.15. 15. ábra – Befunkcionált alsó egyéni kanál a vestibulum felől  ............................................  1092 
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6.17. 17. ábra – Alsó funkciós lenyomat ZnOE anyaggal, nyálkahártya felőli nézetből  ..............  1093 
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7.88. 7. ábra – A jobb orrüregfél oldalfala felemelt középső orrkagylóval. 1: sinus frontalis, 2: fossa cranii 

anterior, 3: sinus sphenoidalis, 4: apertura sinus maxillaris, 5: meatus nasi medius, 6: concha nasalis 
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inferior, a: hiatus semilunaris, b: canalis incisivus, c: processus palatinus maxillae, d: lamina horizontalis 

ossis palatini, e: ostium pharyngeum tubae auditivae, f: palatum molle, A: anterior  ...................  1211 
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Előszó 

A 2000. március 23–24-i lisszaboni Európai Tanács új stratégiai célt tűzött ki az Európai Unió elé a következő 

évtizedre: a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává válni, amely képes a 

fenntartható fejlődésre, több és jobb munkahellyel, nagyobb társadalmi kohézióval rendelkezik. 

A közösségi fellépéshez meghatározott tíz téma között első helyen szerepel az egészségügy. Nemcsak az EU 

határozta meg kiemelt fontosságú területek egyikeként, de Magyarország számára is kulcsfontosságú az 

egészségügy, mint ipar erősítése. Minden olyan törekvés, amely az egészségügyi képzés javítását, 

hatékonyságának fokozását szolgálja, közvetlenül is erősíti gazdasági pozíciónkat. 

Az egészségipar erősítése és minőségfejlesztése a mindenkori oktatási alapokon nyugszik. Ugyanakkor a 

robbanásszerűen fejlődő orvosbiológia eredményeinek és módszertanának szinte azonnal meg kellene jelennie 

az orvosképzésben. Ráadásul úgy, hogy az osztatlan mesterképzésben rendelkezésre álló 300 kreditpont értékű 

kontaktóra számra, mint keretrendszerre is tekintettel kell lennünk. 

Ma a magyar egyetemek anyagi lehetőségei miatt a legmodernebb nemzetközi szakirodalom többnyire 

korlátozottan elérhető. Mindazonáltal minden szakterület igényeit lehetetlen is lenne egyformán figyelembe 

venni. 

Magától adódott szinte a pályázat kiírásának a kényszere: ezeket a kereteket a hallgatók egyéni felkészülési 

lehetőségei felé lehet bővíteni, a mai hallgató generáció szokásainak és igényeinek megfelelően. 

Így született meg ez a multidiszciplináris, egymáshoz vertikálisan kapcsolódó elektronikus tananyag 

gyűjtemény. Szándékaink szerint a rövid, leglényegesebb információkat tartalmazó fejezetek a fogorvostan-

hallgatók számára tanulmányaik során bármikor lehetővé teszik a probléma orientált szemléletű tanulást. Egy 

adott kérdéshez kapcsolódó anatómiai, diagnosztikai és klinikai ismeretanyagot könnyedén felfűzhetik egy 

gondolati láncra, ami szemléletük, gondolkozásmódjuk és probléma megoldó képességük hatékony fejlesztését 

teszi lehetővé. 

Az oktatási segédanyag segítségével nagyban megkönnyíthető a hallgatók egyéni felkészülése, a kontaktidő 

jelentősen koncentrálható, az élő szóban átadott ismeretanyag absztrahálható. Ily módon a tantermi előadások 

anyaga egyfajta vezérfonalként szolgálhat az oktatási segédanyag egyéni feldolgozásához. 

Az pedig ma már magától érthetődő, hogy mindez a világhálón, okostelefonon, az autóbuszra várva is elérhető 

kell, hogy legyen! 

Pécs, 2014. március 7. 

  

Dr. Nagy Ákos, szakvezető 
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1. fejezet - 1. Orális biológia 

1. 1.1. A fogcsíra kialakulása, fejlődése – Varga Gábor 

A fogak szerves egységben fejlődnek a rögzítésükre szolgáló csontszövettel, a cementummal és a parodontális 

ligamentummal. Ezen túlmenően maga a fog nem homogén szövet, s nem egyetlen csíralemez sejtjeinek 

differenciálódásával alakul ki. A zománc a szájüregi epitheliumból differenciálódó ameloblastok szekrétuma, 

míg a dentin a dentális papilla ectomesenchymalis sejtjei által elválasztott extracelluláris mátrix. 

1.1. ábra - 1. ábra – A fejlett fog keresztmetszeti képe 

 

A fogak kialakulása három alapvető szakaszra osztható, iniciális, alaki differenciálódás és szöveti 

differenciálódás szakaszaira. Morfológiai szempontból bimbó, sapka majd harang formát vesz fel a 

fogkezdemény, majd a mineralizációt követően az előtöréssel válik teljessé a folyamat. 

1.2. ábra - 2. ábra – Fogfejlődés 
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A fogfejlődés folyamata az embrionális szájüreget borító ektodermából indul ki az epithelium bazális 

sejtsorának osztódásával. Ezek a sejtek mélyebb rétegek felé, a mesenchyma irányába szaporodnak létrehozva a 

foglécet, azaz a dentális laminát, valamint az ajaklécet, azaz a lamina vestibularist. Utóbbiból jönnek létre az 

ajkak és a pofa. 

1.3. ábra - 3. ábra – Fogfejlődés 1. 

 

Ezzel párhuzamosan a crista neuralisból, azaz az ideglemezből idegi elősejt eredetű sejtek vándorolnak erre a 

területre, miközben mesenchymalis irányú transzdifferenciálódáson esnek át. Így valójában a kötőszöveti 

tulajdonságokat hordozó pulpa és dentin ectodermalis eredetű, így ezeket ecto-mesenchymalisnak nevezzük. 

A fog alakja az alaki differenciálódás szakaszában formálódik a fogcsírát alkotó különböző sejtféleségek 

osztódásának, migrációjának eredményeképpen. A fog morfodifferenciálódása a bimbó állapotban, a dentális 

laminán kialakuló gömb alakú sejtszaporulatok megjelenésével kezdődik. Az epitheliális sejtszaporulat szélein a 

sejtek gyorsan szaporodnak és a félkörívben nyomulva körbeveszik az oda vándorolt ectomesenchymalis 

sejteket. Így alakul ki a sapka alakú zománcszerv, alatta a még morfodifferenciálódáson át nem esett, de szintén 

osztódó, később a dentális papillát alkotó sejtekkel. 

Az ectomesenchymalis sejtek felé tekintő sejtsort belső zománchám sejteknek nevezzük, míg a zománcszerv 

külső oldalán elhelyezkedőket külső zománchám sejteknek. A két sejtsor között egyre növekedő mértékben 

alakul ki a laza reticulum stellatum, azaz a zománcpulpa. Az itt található csillag alakú sejtek hálózata nemcsak a 

kialakuló fog formája szempontjából fontos, de tápláló rétegként is szolgál a belső zománchámból kialakuló 

ameloblastok szekréciós folyamatainak ellátására. A zománcszerv beöblösödésével a fogcsíra harang alakot 

vesz fel. A harang stádiumban a zománcszerv kapcsolata megszűnik a fogléccel és megjelenik a stratum 

intermedium, a belső zománcsejteket közvetlenül tápláló réteg. Ez az a pont, amikor megindul az addig 

differenciálatlan, blastoid morfológiát mutató ectomesenchymalis sejtek morfodifferenciálódása is, létrehozván 

a dentális papillát. Emellett a harang alakú szövet apikális csúcsain megindul a mesenchymalis jellegű 

parodontális ligamentum és a cement képződése a dentális folliculusból. 

1.4. ábra - 4. ábra – Fogfejlődés 2. 
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A szöveti differenciálódás során ekkor alakul ki a két egymással szemben elhelyezkedő, kettős palástot alkotó 

egy-egy rétegű sejtsor. Kívül a belső zománchámból származó ameloblastok rétege figyelhető meg, amelyet 

kezdetben bazális membrán választ el a belül elhelyezkedő ectomesenchymalis sejtek sorától amelyek pedig 

odontoblastokká differenciálódnak a továbbiakban. A mineralizáció az odontoblastok által szekretált 

köpenydentin elválasztásával indul meg, amely egyúttal triggerként szolgál a zománcképződés megindulásához 

is. A belső és külső zománchám nyaki áthajlása alakítja ki a Hertwig-féle gyökérhüvelyt. 

1.5. ábra - 5. ábra – A fog keresztmetszete – finomszerkezet 
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Epithelialis-ectomesenchimális interakciók a fogfejlődés során 

Igen fontos tény, hogy mind az epitél eredetű zománc, mind az ecktomesenchymalis eredetű dentino-pulpális 

komplex epithelialis-mesenchymalis kölcsönhatások folyamata során alakul ki. A belső dentális epithelium 

sejtjeiből felszabaduló növekedési és transzkripciós faktorok hatására a dentális papilla kezdetben 

differenciálatlan sejtjei osztódnak és differenciálódnak egy sejtrétegben odontoblastokká. Az így kialakuló 

odontoblasztok hozzák létre a dentint, s teljesítik ezzel a pulpa legfőbb funkcióját. Másfelől a zománcszerv 

belső sejtsorából nem alakulhat ki zománctermelő ameloblastok rétege a dentális papillából felszabaduló 

transzkripciós és differenciálódási faktorok hatása nélkül. Állatokban végzett vizsgálatok mutatják, hogy a 

zománcszerv és a dentális papilla szétválasztható, ennek a következménye azonban a további fejlődés azonnali 

megrekedése. 

1.6. ábra - 6. ábra – Zománcszerv és dentális papilla 
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1.7. ábra - 7. ábra – A bazális membrán elválasztja az ameloblast és az odontoblastokat 

 

A fogak méretének és alakjának kialakulása is alapvetően az ectodermalis-mesenchymalis kölcsönhatások 

eredménye. A fogív mentén a Barx1 gén expressziós mintázatának változását figyelték meg a mesenchymában. 

A metszőfogak területén a Barx1 expressziója rendkívül alacsony, a premolárisok irányában növekszik, s szintje 

legmagasabb a mesenchymalis sejtekben a molárisok területén. A mesenchymalis dentális papilla vezető 

szabályozó szerepét az is igazolja, hogy izolált fogcsírák zománcszervét in vitro szétválasztva, majd 

újrakombinálva, a moláris dentális papillára metszőfogból származó zománcszervet ültetve a kialakuló fog 

molárissá válik. Ez megfordítva is igaz. Izolált metszőfog dentális papillára molárisból származó zománcszervet 

ültetve metszőfog alakul ki. 

1.8. ábra - 8. ábra – A fogak kialakulásának kontrollja – az ectomesechymalis sejtek 

szerepe 
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Az epithelialis-mesenchymalis interakciók következtében kialakuló differenciálódás hátterében a sejtek között 

megvalósuló kommunikáció áll, amelynek alapja ez egyik sejtből egy adott faktor felszabadulása, s ennek a 

ligandumnak a kötődése a másik sejthez, amelynek következménye az akceptor sejt működésének 

megváltozása. 

1.9. ábra - 9. ábra – Növekedési és differenciálódási faktorok hatásának mechanizmusa 

 

Ennek fogak esetében az iniciátora a korai zománcszervből felszabaduló BMP-4 (csont morfogenikus protein-

4), FGF-8 (fibroblaszt növekedési faktor-8) amelyek a dentális papilla progenitor sejtjein hatva Msx 

génaktivációt okoznak, s ezzel beindítanak egy többlépéses kaszkádreakciót. Ennek során programozottan, 

kétoldalú információcserét felhasználva jön létre mind a zománc, mind a dentin kialakulása, a fog felépülése és 

előtörése. 

1.10. ábra - 10. ábra – A szabályozás molekuláris komponensei 



 1. Orális biológia  

 7  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Ebben a programsorozatban nagy számú transzkripciós és differenciálódási faktor vesz részt. Ezek közül számos 

olyan elem van, amelyek funkciója átfedő, (mint például a többféle BMP és BMP receptor), így funkciókiesésük 

nem okoz komoly fogfejlődési zavart. 

1.11. ábra - 11. ábra – Génaktiválódás a fog fejlődése során 
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Ugyanakkor például a Runx2 gén mutációja és funkciókiesése már az embrionális fejlődés igen korai 

szakaszában, bimbó állapotban megakasztja a fogfejlődést. Egy másik gén, az ectodysplasin (EDA) gén mindkét 

működő kópiájának kiesése pedig nem gátolja ugyan teljesen meg a fogak kialakulását, azonban a fogak 

számának csökkenésével jár, s ebben a mutációs kórképben a kialakuló fogak is csökevényesek, a normál 

funkcióra alkalmatlanok. 

1.12. ábra - 12. ábra – Oligodontia hypohidrotikus ectodermális dysplasiában (HED) 

szenvedő betegben 

 

Amennyiben azonban a program szabályosan végigfut, a fog minden szerkezeti eleme kialakul, s a megfelelő 

időben a fog előtör. 

1.13. ábra - 13. ábra – Moláris keresztmetszeti képe 
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1.1. Teszt – A fogcsíra kialakulása (válaszok) 

1. Sejt fenotípus, ami abszolút szükséges a fogak kialakulásához: 

A. epitheliális 

B. mesenchymális 

C. mindkettő 

D. egyik sem 

2. A fogfejlődés során az első mineralizált struktúra: 

A. predentin 

B. köpeny-dentin 

C. intertubuláris dentin 

D. peritubuláris dentin 

3. A zománcszerv legbelső rétege közvetlenül az odontoblasztokkal szemben: 

A. belső zománchám 

B. külső zománchám 

C. papilla 

D. folliculus 

E. szekréciós ameloblasztok 

2. 1.2. A keményszövetek alapállománya – Varga 
Gábor 
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A keményszövetek kialakulása az erre specializált sejtek, (osteoblastok, cementoblastok, odontoblastok, 

ameloblastok) szerves extracelluláris mátrixának szintézisével kezdődik. Ez a fehérjékben gazdag alapállomány 

fontos szerepet játszik mind mineralizáció elindításában, mind annak folyamatában. A kötőszövetek mennyiségi 

szempontból legfőbb összetevője a kollagén. Bár fontos az alapszerkezet kialakításában, de bizonyosan nem 

játszik közvetlen szerepet az első ásványi kristályok képződésében. A nem-kollagén fehérjék (glükoproteinek, 

foszfoproteinek, γ-karboxilglutaminsav-tartalmú proteinek, proteoglükánok, szérum proteinek) jóval kisebb 

mennyiségben vannak jelen, azonban ezek indítják, segítik elő, módosítják vagy éppen gátolják a mineralizáció 

folyamatát. 

1.14. ábra - 1. ábra – A keményszövetek alapállományának összetevői 

 

Jelentősen eltér a mineralizált szövetek döntő többségét alkotó kötőszövet és az epitheliális szekrétumként 

számon tartott zománc fehérje összetétele. Utóbbival részletesen az amelogenesis tárgyalásánál foglalkozunk. 

1.15. ábra - 2. ábra – A csont és a dentin legfontosabb fehérjekomponensei, a zománc 

legfontosabb fehérjekomponensei 

 

A kötőszövetek alapállománynak döntő többségét alkotó kollagén nem egy egyedi molekula nevét jelöli, de 

sokkal inkább egy fehérje család neve., az I. típusú kollagén a domináns a mineralizálódó szövetekeben. 

Szerkezetének lényege, hogy három balmenetes helikális szerkezetű fehérjelánc szerveződik, amelyek 

együttesen egy jobbmenetes tripla hélixbe rendeződnek. 

1.16. ábra - 3. ábra – Kollagén – három peptidlánc fonata 
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Az összes molekula, amelyet a kollagének közé sorolunk tartalmaz egy tripla-hélix régiót. A különböző típusú 

kollagének szöveti eloszlása széles körű. 

1.17. ábra - 4. ábra 

 

Az kollagént vízoldékony prekurzor, a prokollagén formájában termelődik. A prokollagén-kollagén átalakulás 

során mind a C-, mind az N-terminális régió az extracelluláris térben lehasad. A kollagén molekulát három 

független polipeptid lánc, úgynevezett α-láncok építik fel, amelyek mindegyike 1056 aminosavból áll. 

Mindegyik α-lánc balmenetes helikális szerkezetet vesz fel, egymás köré tekeredve pedig egy jobbmenetes 

szuperhélixet, kötélfonat-szerű struktúrát alkotnak, A láncok aminosavsorrendje jellemző periodicitást mutat 

glicin-X-Y-tripeptidek ismétlődésével, ahol az X és az Y a glicintől eltérő aminosavak. Az X helyzetben 

gyakran prolint, míg az Y pozícióban gyakran lizint találunk. Ilyen módon az α-láncokban 338 Gly-X-Y-

triplet ismétlődik. A három α-láncból felépülő tripla-hélix szakasz hossza 297 nm. A glicin a legkisebb 

aminosav; a rendelkezésre álló térben éppen elfér, a prolin és hidroxi-prolin aminosavak, amelyek egyéb 

aminosavakkal ellentétben csak korlátozott rotációra képesek, fokozva a tripla-hélix-struktúra stabilitását. A 

kollagén molekulák fibrilláris elrendeződésű rostokat képeznek periodikus keresztcsíkozattal. 

1.18. ábra - 5. ábra – A prokollagén szerkezete 
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A kollagén láncok a durva felszínű endoplazmatikus reticulumon szintetizálódnak, majd poszt-transzlációs 

módosulásokon, hidroxiláción és glükoziláción esnek át, specifikus enzimek katalizálják s amelyek 

elengedhetetlenek a tripla hélix feltekeredéséhez. A prolin hidroxiláz és a lizin-hidroxiláz prosztetikus csoportjai 

egyaránt vasat tartalmaz (Fe2+) és molekuláris oxigént használ fel. Az aszkorbinsav (C-vitamin) esszenciális 

tényező mindkét enzim működésében. Ez magyarázza a C-vitamin-hiánybetegség, a skorbut tüneteit. A 

polipeptid abnormális szekvenciája okozza az örökletes "osteogenesis imperfecta" (törékenycsont-szindróma) 

betegséget. 

A prokollagén-kollagén átalakulás a kötőszövet sejtek közötti terében történik, specifikus proteolitikus enzimek 

közreműködésével majd a keresztkötéseknek a létrejöttével a kollagén oldhatatlanná válik. 

1.19. ábra - 6. ábra – A kollagén bioszintézisének áttekintése 

 

1.20. ábra - 7. ábra – Hidroxiláció a kollagén bioszintézise során 



 1. Orális biológia  

 13  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

1.21. ábra - 8. ábra – A kollagén tripla-hélix szerkezetének kialakulása 

 

A kollagén tartóssága igen fontos. Lebontását keresztkötései és oldhatatlansága miatt a proteolitikus enzimek 

többsége nem képes elvégezni, ezért ez speciális metalloproteázokat, kollagenázokat igényel. Ezek az enzimek 

egyszerre képesek mindhárom lánc peptidkötéseit hasítani. 

1.22. ábra - 9. ábra – A kollagén enzimatikus hasítása – emlős kollagenázok 
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A nem-kollagén fehérjék arról nevezetesek, hogy valamilyen formában mindannyian képesek kölcsönhatásba 

lépni a hidroxi-apatit kristályok felszíni töltéseivel, s így a mineralizáció folyamatát befolyásolni. A proteinek 

között igen sok hasonlóság van, de megfigyelhetők igen jelentős eltérések is. Többszörös negatív töltésükből 

adódóan a biomineralizációs fehérjék szerkezete rendezetlen, s ennek foka még a transzkripciós faktorok 

rendezetlenségét is meghaladja. Ez a rendezetlenség, flexibilitás nemcsak magában a kölcsönhatás erősségében, 

de annak gyors kialakulásában is szerepet játszhat a rendkívül gyors fehérje konformáció változások 

következtében. 

1.23. ábra - 10. ábra – Kölcsönhatások a hidroxiapatit kristály és a szabad ionok között 

 

1.24. ábra - 11. ábra – Rendezetlenségi gyakoriság különböző biológiai funkciókat ellátó 

fehérjék aminosav láncaiban 
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A kötőszöveti proteinek nagy része egy vagy több szénhidrát csoportot tartalmazó glükoprotein, jellemzően 

szialinsavat tartalmaznak. A csontok nem-kollagén fehérjéinek mintegy 10 százalékát alkotó. A szialoprotein 

igen savas, tömegének mintegy 20 százalékát ezek a szénhidrátok teszik ki. Ennek a csoportnak a legfontosabb 

tagjai a szialoprotein I (osteopontin) és a szialoprotein II, jelentős mennyiségű foszfátot is tartalmaznak. 

1.25. ábra - 12. ábra – Sziálsav, a szialoproteinek fő összetevője 

 

A peptidláncokban a glutaminsav γ helyzetű szénatomjának karboxiláz enzim által katalizált módosulása vezet 

γ-karboxil-glutaminsav (Gla) létrejöttéhez. Ez az enzimatikus reakció K-vitamint és bikarbonátot igényel. A 

Gla-csoportok kalciumkötőhelyként viselkednek. Ide tartoznak az osteokalcin (OC) és a csont Gla fehérje 

(bone Gla protein, BGP) éa a mátrix Gla protein (MGP). K-vitamin-hiányos állatokban a Gla fehérjék nem 

karboxilálódnak, s beépülésük jelentősen csökkenhet. Ebben a helyzetben azonban nem tapasztalhatók drámai 

változások a csont szerkezetében, némi elváltozás az epifízisekben. Ez vezetett arra a felismerésre, hogy ezek 

valójában gátolják, vagy legalábbis modulálják a kalcifikációt, in vitro körülmények között is lassítva a hidroxi-

apatit kristályok képződését. 

1.26. ábra - 13. ábra – A proteoglükánok szerkezete 
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A proteoglükánok A proteoglükánok konjugátumok, proteinekből és glükóz-aminoglükán szénhidrát 

prosztetikus csoportokból épülnek fel. A glükóz-aminoglükánok két különböző cukor ismétlődő egységeiből 

állnak. Az egyik alegység egy hexózamin (D-galaktózamin vagy glükózamin), ami lehet szulfatált, a másik 

pedig glükuronsav vagy galaktóz. Hozzájárulnak az alapállomány kocsonyás állagának fenntartásában, illetve 

kalcium kötő képességük révén a mineralizáció lassításában. A proteoglükánok a nem mineralizált 

kötőszövetben akkumulálódnak, s a mineralizációs folyamat során mennyiségük jelentősen csökken. 

1.27. ábra - 14. ábra – Az γ-karboxil-glutaminsav kialakulása 

 

A foszfoproteinekben kovalens kötéssel foszfát csoportok kapcsolódnak a fehérjelánchoz, foszfotreonin vagy 

foszfoszerin formájában. A foszfátionok affinitása a Ca2+-ionok iránt igen erős, a mátrixhoz kötött pedig 

foszfátnak döntő szerepe van a mineralizáció megindításában. Emellett foszfát donorként szerepelnek a 

folyamat előrehaladásában. 

A csontokban a két legismertebb foszfoprotein az osteopontin és az osteonectin. A dentin foszfoproteinjei a 

dentin-szialo-foszfo-protein (DSPP) vagy más néven foszforforin csak foszfoszerint tartalmaz. 

1.28. ábra - 15. ábra – A keményszövetek foszfoproteinjeinek legfontosabb aminosavai 
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A csontból és a dentinből egyaránt extrahálhatók plazmafehérjék, így az albumin és α2HS-glükoprotein 

koncentrálódása figyelhető meg. Ennek a jelentősége azonban nem ismert. Az inert kollagének nem játszanak 

közvetlen szerepet mineralizációban. A fent felsorolt nem kollagén fehérjék elsősorban szerkezeti elemként 

funkcionálnak, mint a mineralizálódás iniciátorai, előrehaladásának elősegítői vagy gátlói. Ugyanakkor számos 

más kis mennyiségben előforduló peptid és protein transzkripciós és differenciálódási faktorként, a sejtek 

motilitását szabályozva, vagy éppen a folyamatban enzimként szerepet játszva részese a folyamatnak. 

1.29. ábra - 16. ábra – A keményszöveti fehérjék részvételének néhány lehetséges módja 

a mineralizáció folyamatában 

 

2.1. Teszt – A keményszövetek alapállománya (válaszok) 

1. Melyik fehérje mutációja vezet Osteogenesis imperfecta kialakulásához? 

A. kollagén I 

B. kollagén IV 

C. enamelin 

D. proteoglükán 



 1. Orális biológia  

 18  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

2. Melyik stuktúra nem tartalmaz semmilyen kollagént? 

A. éretlen zománc 

B. érett zománc 

C. éretlen dentin 

D. érett zománc 

3. Ennek a vitaminnak a hiánya a kollagén láncok inkomplett hidroxilációjához vezet: 

A. A vitamin 

B. B vitamin 

C. C vitamin 

D. K vitamin 

3. 1.3. Osteogenesis – Varga Gábor 

A csont az emberi szervezet legnagyobb mennyiségű mineralizált szövete. Kialakításában alapvetően 

mesodermalis eredetű sejtek vesznek részt, bár a koponya és az állkapocs csontjai részben eredetileg 

ectodermalis eredetű sejtek mesenchymalis transzdifferenciálódásával jönnek létre. Szerkezetalkotó, támasztó 

funkciója mellett magába zárja a csontvelőt, amely a vérképzés helye. Emellett kulcsszerepet játszik a szervezet 

kalcium-foszfát metabolizmusában is, ezen ionok optimális plazmaszintjének fenntartásában. 

1.30. ábra - 1. ábra – A csont 

 

Megkülönböztetünk makroszerkezetük szerint diafízisre, metafizisre és epifízisre osztható csöves csontokat, 

lapos csontokat (pl. koponya) köbös csontokat és légtartalmú csontokat. A csontok nem képeznek homogén 

struktúrát. Tömör, kompakt héjra, a substantia compactára és belső szivacsos, mineralizált gerendákat, 

trabekulákat tartalmazó substantia spongiosára oszthatók. 

1.31. ábra - 2. ábra – A csontok anatómiája 
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A kompakt csontok a hossztengellyel párhuzamosan futó cilindrikus osteonokból épülnek fel, amelynek 

közepén a Havers-csatornában erek és idegrostok futnak. A csontok nemcsak az egyedfejlődés időszakában, de 

a felnőtt élet során is folyamatosan átépülnek. Az átépülés (remodelling) valójában az osteonok leépüléséből és 

újraképződéséből áll. A koncentrikus lamellák lacunákban osteocytákat zárnak magukba. Az osteonok között 

helyezkednek el az interstitialis lamellák. 

1.32. ábra - 3. ábra – A csont makroszkópos szerkezete 

 

1.33. ábra - 4. ábra – A csontsejtek a kompakt csontokban 
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A csontok sejt közötti állományának, az extracelluláris mátrixnak jellemző az összetétele. Mintegy 20%-ban 

vizet, 45%-ban hidroxi-apatit kristályokat és más Ca-foszfát és Ca-karbonát sókat, valamint nyomelemeket (Zn, 

Cu, Sn, Mg, F) tartalmaz. Emellett 35 %-ban pedig szerves összetevőket, mindenekelőtt kollagént (85-90 %) és 

a mineralizáció kontrolljában részt vevő, azt elősegítő vagy éppen gátló nem-kollagén fehérjéket foglal magába. 

1.34. ábra - 5. ábra – A csontok főbb alkotóelemei 

 

A csontszövet legfontosabb sejttípusai az osteoblastok, az osteocyták és osteoclastok. Az osteoblastok 

felépíteni, az osteoclastok pedig lebontani képesek a csontállományt. Az osteoblastok a csontképződés 

befejezésekor nyugvó osteocytákká alakulnak, amelyeket az általuk képzett csontállomány vesz körül. 

1.35. ábra - 6. ábra – A csont fő sejtes és sejtközötti állomány összetevői 
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A csontképződés két fő mechanizmusát ismerjük: a porcos (vagy kondrogén) csontosodást és az 

intramembrán (vagy dezmális) csontosodást. A csontok többségének kialakulásáért felelős kondrogén 

csontképződés három lépcsőben történik, specializálódott sejtek révén, amelyek szükség szerint végzik 

különböző anyagok elválasztását és fölszívását. Először lágy, porcos alap termelődik, amelyre az érett 

csontállomány rakódik majd. Ezután kalcium- és foszfáttartalmú ásványok rakódnak le szerte a porcos alapban, 

létrehozva ezzel a csont alapszerkezetét. Végül ez a nyers állomány formálódik és szilárdul csonttá csontos 

átépülés folyamán. Az ebben a folyamatban bekövetkező hibák fejlődési rendellenességek és csontbetegségek 

kialakulásához vezetnek. 

1.36. ábra - 7. ábra – Csontképződés 1 – intramembrán (desmalis) csontosodás 

 

Az intramembrán/dezmális csontosodás során a lapszerű kötőszöveti membránok helyére csontszövet épül. Az 

így keletkező csontokat intramembrán csontoknak nevezzük. Közéjük tartoznak a koponya bizonyos lapos 

csontjai, valamint néhány irreguláris csont. A keletkező csontok kezdetben kötőszöveti membránok formájában 

jelennek meg. Aztán osteoblastok vándorolnak a membránokhoz és csontos mátrixot termelnek maguk köré. Ha 

az osteoblastokat körülfogja a mátrix, ebben a fázisban már nyugalomba jutott osteocytáknak nevezzük őket. 
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1.37. ábra - 8. ábra – Csontképződés 2 – Kondrogén csontosodás 

 

1.38. ábra - 9. ábra – Endochondralis csontosodás: A porc elcsontosodásának lépései 

 

1.39. ábra - 10. ábra – Csontosodás: A csöves csontok növekedése egészen a felnőttkorig 

folytatódik 
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A csontmátrix termeléséért felelős sejttípus, az osteoblast mesenchymális eredetű, csontvelői stromalis 

őssejtekből differenciálódik. Az osteogen sejtvonal, magába foglalja az őssejteket, az osteoprogenitor sejteket, a 

preosteoblastokat, az osteoblastokat és az osteocytákat, a mineralizált szövet által körülvett inaktív sejteket. 

Ugyanaz a stromalis őssejt felelős számos más kötőszöveti differenciálódási folyamat elindításáért. Ezek viszont 

már korán elválnak egymástól, s a differenciálódott alakok egymásba alakulása normál körülmények között 

rendkívül limitált. 

1.40. ábra - 11. ábra – Mesenchymális eredetű sejtek differenciálódása 

 

Az osteoblastok differenciálódásáért és proliferációjáért nagyszámú növekedési és differenciálódási faktor 

felelős. Az extracelluláris ligandok specifikus sejtfelszíni receptorokhoz történő kapcsolódását követően G-

protein kapcsolt, tirozin kináz, szerin-treonin kináz aktiválta kaszkádok, valamint intracelluláris szteroid 

receptorok is részt vesznek a folyamat szabályozásában. 
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1.41. ábra - 12. ábra – A csontképzést szabályozó főbb tényezők 

 

A növekedési faktorok egy része szövetátépülés esetén magából a csontmátrixból szabadul fel. 

1.42. ábra - 13. ábra – A csontképződést bizonyos bioaktív fehérjék (pl. BMPk) és más 

növekedési és differenciálódási faktorok szabályozzák 

 

Emellett az extracelluláris mátrix (ECM) is fontos differenciációs hatással rendelkezik az integrin receptorok 

aktiválásával, s ezen keresztül a sejteken belüli, valamint autokrin és parakrin mechanizmusok befolyásolásával. 

1.43. ábra - 14. ábra – Az extracelluláris (ECM) mátrix szerepe a csont képződésében és 

anyagcseréjében 
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A szöveti sérülést vagy törést követő regenerálódás nem egy lépésben történik. Röviden összefoglalva a 

megújulás lényegét, az első sejtproliferációs szakaszt a korai átépülés követi, majd végül a késői átépülés során 

alakul ki az eredeti vagy ahhoz nagyon közeli struktúra. 

1.44. ábra - 15. ábra – A csont válasza sérülés esetén 

 

3.1. Teszt – Osteogenesis (válaszok) 

1. A csont morfogenezis kulcspeptidje 

A. AMP 

B. BMP 

C. CMP 

D. DMP 
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2. Az alveoláris csont sejtjei: 

A. osteoblastok 

B. odontoblastok 

C. cementoblastok 

D. ameloblastok 

3. Ezek a sejtek nem a fogfejlődés jellemző sejtjei: 

A. odontoblastok 

B. cementoblastok 

C. ameloblastok 

D. osteoclastok 

4. 1.4. Dentinogenesis és zavarai, primer, szekunder 
és tercier dentinképződés, a dentin-permeabilitás – 
Varga Gábor 

Az ectomesenchymalis eredetű dentin a fogak tömegének legnagyobb részét alkotja. Tulajdonságai sok 

tekintetben hasonlítanak a csontokhoz, azonban sejttesteket nem zár magába és nem vesz részt a szervezet 

kalcium-foszfát metabolizmusában. Ennek megfelelően átépülése és regenerációja igen korlátozott. 

A dentin struktúrája és kialakulása. A dentin, a cement és a csontok esetében a sejtek egy magas kollagén 

tartalmú szerves mátrixot hoznak létre, amelyben anorganikus kalcium-foszfát rakódik le és ott ennek kristályai 

jelennek meg. A dentin mintegy 70%-a ásványi anyag, 20%-a szerves anyag és 10%-ban víz alkotja. Fő szerves 

alkotója a kollagén, valamint számos, a mineralizáció folyamatában szerepet játszó nem-kollagén fehérje. 

1.45. ábra - 1. ábra – A dentin összetevői 

 

Kialakulásukat tekintve többféle dentint különböztetünk meg. A köpeny dentin vagy mantle dentin a 

mineralizálódást iniciáló, zománc-dentin határán elhelyezkedő, nyúlvánnyal még nem rendelkező odontoblastok 

által elválasztott amorf struktúrájú, csatornákat nem tartalmazó dentin. Ezt követően alakul ki a jellemzően 

tubuláris szerkezetű, a fog fő tömegét alkotó primer dentin. A szekunder dentin a fogak kialakulása után, az 

egész élet folyamán termelődik. A külső ingerek károsító hatására termelődő tercier vagy reparatív dentin 

gyakorlatilag az irritált felületen képződő záró réteg. 

1.46. ábra - 2. ábra – (A) Primer, (B) szekunder és (C) tercier, vagy reparatív dentin 
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A fogak kialakulása ectodermalis-mesenchymalis interakciók eredményeként indul el. A dentint a dentális 

papilla odontoblast sejtjei termelik, amelyek egy sejtsorban a teljes felszínen befedik az általuk termelt dentint a 

pulpaszövet irányába. A csonttal ellentétben a dentin nem tartalmaz sejteket, csak az odontoblastok nyúlványait. 

Az odontoblastok ectomesenchymalis eredetűek, a blastoid progenitoraik differenciálódása a belső zománchám 

felől érkező triggerek hatására indul meg. 

A kezdeti fázisban kollagén mellett kalcium-foszfát tartalmú mátrix vezikulumokat választanak el, amelyek 

felhasadása során az amorf struktúrájú köpeny dentin képződik. Ezzel párhuzamosan az odontoblastok 

megnyúlnak, polarizálódnak, és szorosan egymás mellett oszloposan rendeződnek. A minerális réteg 

vastagodásával az odontoblastok sejttestje visszahúzódik, de nyúlványaik a kialakuló csatornákban maradnak, 

egyre hosszabbak lesznek, kialakítva a tubuláris szerkezetet. Az epithelialis eredetű ameloblastokkal szemben 

soha nem alakítanak ki a teljes felületre kiterjedő junkcionális kapcsolatot. A sejttest endoplazmás reticulumban 

és Golgi-apparátusban rendkívül gazdag, ugyanakkor a sejtek nyakánál elhelyezkedő „terminális bár” (terminal 

bar) záró filamentum hálózat miatt a nyúlványokba már nem jutnak el a fentebb említett sejtorganellumok. 

1.47. ábra - 3. ábra – Odontoblasztok differenciálódása 

 

1.48. ábra - 4. ábra – A köpeny dentin kialakulása a mineralizáció korai fázisában 
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A köpeny dentin mineralizációjával szinkronban a sejtekben kialakul a stabil odontoblast nyúlvány és az azt 

körülvevő dentincsatorna. Az odontoblastok és a mineralizált felszín között található a predentin. A predentin 

az odontoblastok sejtteste és a mineralizációs front között elhelyezkedő, részben mineralizálódott alapállomány. 

1.49. ábra - 5. ábra – A dentin az odontoblasztok terméke 

 

1.50. ábra - 6. ábra – Érett szekréciós odontoblasztok 

 

Az odontoblastok szekréciós aktivitása differenciáltan valósul meg. A sejtek nyaki részükön, a nyúlványok 

gyökerénél választják el a kollagént, a proteoglikánokat és a kalcium ionokat. Az ásványi anyagok kioldása után 

jól megfigyelhető a dentin kollagén rostokból álló szerves vázszerkezete. Ugyanakkor a mineralizációs front 

magasságában történik a foszfoproteinek, valamint a proteázok elválasztása a nyúlványokból történő 

exocitózissal. Ezek folyamatosan bontják a proteoglikánokat és a foszfoproteineket. Előbbi eltávolításával 

csökken a mineralizációt gátló tényezők száma, míg utóbbiak foszfátdonorként is elősegítik a folyamat 

előrehaladását. 

1.51. ábra - 7. ábra – A keményszövetek fehérjéinek szerepe a dentin 

mineralizációjának 
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Az odontoblastok által termelt dentin szialofoszfoprotein (DSPP), másnéven foszfoforin egy erősen savas 

fehérje. A dentin legfontosabb nem-kollagén komponense heterogén mineralizációs gócként és foszfor 

donorként egyaránt esszenciális. Jelentőségét mutatja, hogy mutációja okozza a jelentős dentin károsodásban 

jelentkező dentinogenesis imperfectát. 

1.52. ábra - 8. ábra – Dentinogenesis Imperfecta 

 

Dentin permeabilitás. A dentin csatornás szerkezete permeábilissá teszi a dentinállományt, amennyiben 

valamilyen ok, így fogkopás vagy szuvasodás miatt megnyílik a felszín felé. A dentincsatornák kialakulását az 

odontoblastok nyúlványai irányítják. 

1.53. ábra - 9. ábra – Kollagén rostok a tubulusok körül 
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1.54. ábra - 10. ábra – A dentincsatorna komponensei 

 

A dentincsatornák átmérője 1-3 mikrométer, így bakteriális szűrőként védelmet nyújtanak a mikroorganizmusok 

közvetlen bejutása ellen. Sűrűségük a pulpakamra felső harmadában a legnagyobb, a gyökér felé haladva 

csökken. Az odontoblastok nyúlványaiban dentinfolyadék, illetve ásványi anyag kicsapódások találhatók. 

1.55. ábra - 11. ábra – A permeabilitás számára ideális „üres” dentincsatornák 

hosszmetszeti képe 
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1.56. ábra - 12. ábra – A dentincsatornák száma és átmérője a fogkorona különböző 

helyein 

 

A dentincsatornák megnyílása érzőideg aktivitás fokozódást eredményez a pulpában, azaz alapvetően fájdalmat 

okoz, s mint ilyen, a mindennapi fogorvosi munka központi problémája. A dentincsatornákon keresztül történő 

folyadék- és anyagtranszport alapvetően kétféle módon jöhet létre: anyagmozgáson alapuló konvektív 

transzporttal vagy a diffuzív transzporttal, amely oldott anyagok diffúziója révén valósul meg. 

1.57. ábra - 13. ábra – A pulpa/dentin idegrost hálózata 

 

Az elsődlegesen fontos konvektív transzport oka lehet például a külső és a pulpális tér közötti 

nyomáskülönbség, így például gyulladás fellépésekor, magas cukortartalmú oldat hatására fogszuvasodáskor, a 

dentin papírvattával vagy levegővel történő szárításakor, illetve kimozdult fogtömésre történő ráharapáskor. A 

folyadékáramlás mértékét a Hagen–Poiseuille-egyenlet írja le. A konvektív transzport mértékét mindenekelőtt a 

dentincsatornák átmérője határozza meg. A dentincsatorna nem ideális cső, mert az odontoblast nyúlványok, a 

kollagén rostok, az idegrostok és az ásványi anyag vagy fehérje kicsapódások szűkítik. Így a csatornák elzárása 

vagy legalább szűkítése fontos lehet a gyakorlat számára. 

1.58. ábra - 14. ábra – Hagen–Poiseuielle egyenlet – folyadékmozgás – a hidrodinamikai 

elmélet alapja 
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1.59. ábra - 15. ábra – A pulpából kifelé történő folyadékáramlás növekedése gyulladás 

esetében 

 

A diffúzív transzport szerepe másodlagos, hiszen az anyagok diffúzióval történő bejutása nagyságrendekkel 

lassúbb, mint a nyomásváltozás kialakulása. A diffúzív transzport károsító kémiai anyagok megjelenését 

eredményezi a pulpában. Ezek közül külön jelentősége van a fogszuvasodás során a baktériumok falából 

felszabaduló, s diffúzióval a csatornákon át a fogbélbe jutó toxinoknak. A diffúzív transzport mértékét Fick 

második törvénye írja le. A diffúzió mértékét elsősorban a diffúziós felszín, a hosszúság és a koncentráció 

különbség határozza meg. 

1.60. ábra - 16. ábra – Diffúzió – Fick 2. törvénye 

 

1.61. ábra - 17. ábra – Fogszuvasodás során a kariogén baktériumok inváziója a 

dentincsatornák felé 
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1.62. ábra - 18. ábra – Dentinérzékenység 

 

A dentinpermeabilitás különösen fontos az úgynevezett hiperszenzitivitás esetében, amelynek igen gyakran az 

az oka, hogy a fognyak területén a zománc és a cement közötti átfedő terület nagyon vékony vagy éppenséggel 

részlegesen hiányzik. A kezelési lehetőségek magukban foglalják a csatornák elzárását nehezen oldódó kalcium 

sók vagy fehérje precipitációjával. Emellett a mindennapi gyakorlatban alkalmazott módszer az idegrostok 

hiperpolarizációja vagy depolarizációja az ionos környezet megváltoztatásával, például magas kálium 

koncentrációjú fogkrém alkalmazásával. 

1.63. ábra - 19. ábra – Dentin hiperszenzitivitás – Terápia 

 

4.1. Teszt – Dentinogenesis és zavarai, primer, szekunder és 
tercier dentinképződés, a dentin-permeabilitás (válaszok) 
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1. A szuvasodás okozta fogfájdalom indukcióját elsődlegesen ez váltja ki: 

A. bakteriális invázió 

B. dentincsatornák megnyílása 

C. fokozódó depolarizáció 

D. növekvő hiperpolarizáció 

2. Dentincsatornák jellemző átmérője: 

A. 0,2-1 μm 

B. 20-100 μm 

C. 0,2-1 nm 

D. 2-10 μm 

3. A dentin hyperszenzitivitás csökken amikor ez történik a dentincsatornákban 

A. száradás 

B. tisztulás 

C. záródás 

D. megnyílás 

5. 1.5. Amelogenesis – Varga Gábor 

A fogzománc a szervezet legkeményebb szövete, érett állapotban mintegy 96%-ban hidroxi-apatit kristályok 

alkotják, a fennmaradó néhány százalékot víz és fehérjék teszik ki. Ennek kapcsán talán meglepő, hogy a 

zománc tulajdonképpen epitheliális szekrétum, hiszen végső produktuma jelentősen eltér más epitheliális 

szervek, mint a nyálmirigyek, a hasnyálmirigy, a vese vagy a máj folyadékban gazdag termékétől. 

1.64. ábra - 1. ábra – Az ameloblastok elrendeződése a zománcállomány képzésekor 

 

A zománc szekrécióját nem egy, hanem két fontos lépésben hajtják végre az ameloblastok. Ezek közül az első 

egy viszonylag alacsony mineralizációs fokú alapállomány létrehozása, míg a második érési fázisban ennek a 

szerkezetnek az átépítése történik a magas mineralizációs fokú végállapottá. 

1.65. ábra - 2. ábra – Amelogenezis 
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Az ameloblastok a belső zománchám sejtjeiből alakulnak ki, és életciklusuk során több állapoton mennek 

keresztül aktuális funkciójuknak megfelelően. Ezek a fázisok a morfogenetikus, az induktív, a korai szekréciós, 

a késői szekréciós, az érési fodros, az érési sima felszínű, s végül a protektív fázisok. 

1.66. ábra - 3. ábra – Az ameloblasztok formai és strukturális változásai a 

zománcképzés különböző stádiumaiban 

 

Ezek a fázisok pontos időrendi beosztásban követik egymást és egyúttal funkcionális jelentőségük van az adott 

szakasz alatt lezajló folyamatokban. 

1.67. ábra - 4. ábra 
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Az amelogenezis szekréciós fázisában az ameloblastok oszlopos, hosszú sejtek, aktív 

transzportfolyamataiknak megfelelően rendkívül gazdagok mitokondriumokban, endoplazmás retikulumban és 

Golgiban. Élesen megkülönbözteti az odontoblastoktól, hogy ezek a sejtek működésük teljes időtartama alatt 

rendelkeznek az epitheliumokra jellemző, a teljes felületet lezáró, a bazolaterális és apikális oldalt hermetikusan 

elkülönítő szoros kapcsolat rendszerrel. Ez biztosítja a rendkívüli grádiens különbségek lehetőségét az apikális 

és bazolaterális extracelluláris terek között. A terminális bar megakadályozza az organellumok Tomes 

nyúlványba kerülését. Az ameloblastok Tomes nyúlványa rövid, lándzsaszerű, a szekréció alapvetően ennek a 

felületén történik. A mineralizációhoz szükséges kalcium és foszfát ionok vektoriális, bazolaterálisról apikális 

irányba történő aktív transzporttal kerülnek a mineralizációs térbe. Ennek molekuláris mechanizmusa jelenleg 

csak részben felderített. 

1.68. ábra - 5. ábra – Szekréciós ameloblastok – a prizmatikus zománc (PE) és az 

interprizmatikus zománc (IPE) képződése 
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A zománcmátrix nem homogén, kialakulásakor centrális kristálykötegek és a laterális kristályköteg 

(tradicionális elnevezéssel prizmatikus és interprizmatikus) keletkezik. A centrális, nagyobb denzitású kötegek 

közvetlenül a Tomes nyúlvány alá eső területeken keletkeznek. A laterális területek nem közvetlenül a 

nyúlványok alatt, hanem attól oldalirányban helyezkednek el. Ezért ezen a területen a mineralizáció hatásfoka 

alacsonyabb lesz, Ezért ez alacsonyabb fokú kristályképződést eredményez, mint a Tomes nyúlvány alá eső 

prizmatikus területen. 

A szekréciós fázis befejezésékor a mineralizáció mintegy 30%-os. Ebben a fázisban a mineralizált fázis vékony, 

párhuzamosan futó kristályszalagok formájában van jelen, a közbülső alapállományt a magas amelogenin 

tartalmú alapállomány tölti ki. 

1.69. ábra - 6. ábra – A zománcmátrixban először megjelenő parallel kristályszalagok 

(Kr) 

 

A zománc érése. A zománc érési fázisában az ameloblastok átalakulnak, s két állapot, egy sima és egy fodros 

felszínű forma között oda-vissza alakulnak, amelyek alapvető szerepe egyrészt a kalcium és a foszfát 

elválasztása, illetve a hidroxiapatit kristályok keletkezésekor feldúsuló protonok neutralizációja, másrészt a 

kallikrein-4 és MMP-20 által lebontott amelogenin visszavétele és lebontása a sejtben. 

1.70. ábra - 7. ábra – Az ameloblasztok típusai az érési fázis során 

 

A többlépéses folyamat lényege tehát a kristályszalagok körül a magas fehérje, elsősorban amelogenin tartalmú 

mátrix oldása, s ezzel párhuzamosan a kristályszalagok vastagságának növelése egészen addig, amíg a teljes 

protein mátrix eliminálódik, s ennek helyére felépül a szorosan záró, gyakorlatilag impermeábilis 

kristályszerkezet. A sima felszínű fázisban a sejtek főként enzimeket termelnek és szekretálnak a feleslegessé 

vált anyagok lebontására. A fodros felszínű állapotban pedig az elektrolitok transzportja az elsődleges. Ennek a 
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folyamatnak a mechanizmusa és pontos szabályozása jelenleg nem ismert részleteiben. Mindenesetre a zománc 

érésében fontos szerepük lehet az ameloblastok felett elhelyezkedő papilláris sejteknek, amelyek támogatják az 

ameloblastok transzportfolyamatait és a feleslegessé vált anyagok eltávolítását. A fodros felszínű és a sima 

felszínű állapot ciklust képez, azaz a két forma sokszorosan átalakul egymásba. 

1.71. ábra - 8. ábra – A mineralizáció során felszabadult protonok semlegesítése a 

fodros-felszínű ameloblasztok által – hipotetikus modell 

 

A folyamat végeredménye egy gyakorlatilag teljes mértékben impermeábilis szerkezet, amelyben a 

kristálykötegek és a köztes állományban van ugyan némi sűrűségbeli különbség, de a teljes állomány 96%-ban 

mineralizált, az emberi szervezet legkeményebb szövetét képezve. 

1.72. ábra - 9. ábra – A zománc kristálykötegeinek (prizmák) keresztmetszeti 

elrendeződése 

 

1.73. ábra - 10. ábra – Az érett zománc szerkezete 
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A zománcérés befejeződését követően, ameloblastok dedifferenciálódnak, oszloposból rövid kuboid sejtekké 

válnak, s a fog előtöréséig védő réteget képeznek. 

A szekréciós ameloblastok által számos fehérjét termelnek, ezek funkciói csak részben tisztázottak. Működésük 

alapvetően fontos a zománc kétlépcsős felépítése és átépítése szempontjából. 

1.74. ábra - 11. ábra – Amelogenezis – zománcfehérjék 

 

Az amelogenint két gén, az AMELX és az AMELY is képes termelni, ezek az X és az Y kromoszómán 

helyezkednek el. Előbbi messze több fehérje produkciójára képes. Az amelogenin a legnagyobb mennyiségben 

termelődő zománcfehérje. Pontos szerepe nem teljesen ismert. Kis, globuláris fehérje formájában termelődik, 

amely azonban egy önösszeszerelő folyamatban globuláris nanoszférákká áll össze. Ezek a nanoszférák 

egymással is kölcsönhatásba lépve rácsozatos lapokat alakítanak ki, amelyek szabályozzák a zománckristályok 

kialakulását és orientációját. Az érési folyamat során a korai fázisban a enamelyin, a későiben pedig a kallikrein 

4 megbontja a rácsos struktúrát és dezintegrálja a nanoszférákat. Így az építőelemek a közegbe kerülve 

lebonthatóvá és a sejtek számára felvehetőkké válnak, miközben az általuk eddig kitöltött teret a minerális 

kristályok vastagodása tölti ki. Az érési folyamat befejezésére az amelogenin gyakorlatilag teljes mértékben 

eltűnik a zománcból. 

1.75. ábra - 12. ábra – Jelenlegi elképzelésünk az amelogeninek szerepéről a zománc 

mineralizációjában 
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Az ameloblastin a zománc második leggyakoribb fehérjéje. Nem teljesen felderített funkciói közé tartozik 

hatása az ameloblastok működésére. Megfelelő szintű extracelluláris ameloblastin jelenléte specifikus 

receptorokon keresztül sejtdifferenciálódást indít el. A tumor szupresszor 21 és p27 gének aktivációján keresztül 

gátolja a sejtosztódást. Emellett blokkolja az MSX2 transzkripciós faktort, így feloldva annak gátló hatását az 

amelogenin elválasztására. Végső soron tehát a differenciálódás, mátrixépítés irányába tolja a folyamatokat. 

1.76. ábra - 13. ábra – Az ameloblasztin szerepe az ameloblasztok működésének 

szabályozásában 

 

Az enamelint is az ameloblastok szekretálják. Pontos szerepe nem ismert, de képes az amelogeninnel és más 

mátrix proteinekkel interakcióba lépni, s szabályozni a zománckristályok növekedését. Az enamelysin (MMP-

20) egy korai fázisban termelődő proteináz, amely képes lebontani a zománcmátrix fehérjéit. A kallikrein 4-et 

(KLK-4) proteináz 2-nek is nevezik, elsősorban az érési fázisban termelődik és választódik el. Az enamelizin 

által el nem bontott fehérjéket eliminálja. 

Az amelogenesis imperfectát (AI) az AMELX több különböző mutációja okozhatja. Nem ismerünk AMELY 

mutációkat. Az AMELX gén kiütése transzgenikus egerekben nagyon vékony zománcot eredményez. Az 

ameloblastin mutációja ugyancsak AI-t eredményezhet. Az enamelysin génkiütés egerekben ugyancsak 

csökkent a zománc vastagságát és prizmatikus szerveződését. Eddig az enamelin három különböző mutációját 

írták le. Az aktív proteázok szintén okozhatják a betegséget. 

1.77. ábra - 14. ábra – Amelogenesis imperfecta 
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1.78. ábra - 15. ábra – Az emberi amelogenin gén X kromoszómán elhelyezkedő 

kópiájának struktúrája 

 

5.1. Teszt – Amelogenesis (válaszok) 

1. Zománcképző sejtek 

A. osteoblastok 

B. odontoblastok 

C. cementoblastok 

D. ameloblastok 

2. Az amelogenin jelenléte a zománcérést megelőzően az összes fehérje százalékában: 

A. 5-10% 
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B. 23-30% 

C. 40-50% 

D. 60-70% 

E. 90% 

3. Melyik fehérje génmutációja vezet Amelogenesis imperfect-hoz 

A. kollagén 

B. kallikrein-4 

C. proteoglükán 

D. phosphophorin 

6. 1.6. A zománc és a dentin ásványi anyag 
összetétele. Bioapatitok – Kerémi Beáta 

6.1. A zománc, a dentin és a cement ásványianyag-összetétele 

Az emberi szervezetben a legnagyobb mennyiségű mineralizált szövet a csont. 

A csontok és a fogak fő komponense a hidroxi(l)-apatit. A fogakban előforduló 2 fő formája a hidroxi(l)-apatit 

Ca10(PO4)6(OH)2 és a fluoro-apatit Ca10(PO4)6(F)2. A fluoroapatitban a hidroxil ion kicserélődik fluorid ionra, 

ezáltal a zománc a savas behatásokra ellenállóbbá válik. (Ebben segít a fogkrémekben található fluorid ion.) 

1.79. ábra - 1. táblázat – Csont és a fogak keményszöveteinek összetétele. Az adatok 100 

g / száraz súlyra vonatkoznak 

 

Zománc: a legkeményebb és a legjobban mineralizált szövet az emberi szervezetben. 96% anorganikus anyagot 

tartalmaz 1-2% szerves anyagot a maradék 1-2% pedig víz. Sűrűsége: 3g/ml. Kollagén nincs az érett 
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zománcban, szemben a dentinnel és a cementtel, amelyekben a kollagén a fő fehérje típus. Az érett zománc 

enamelint tartalmaz, az éretlen emellett amelogenint is. 

Dentin: 70% anorganikus anyagot, 20% szerves anyagot, 10% vízet tartalmaz. Sűrűsége: 2,1g/ml. 

Cement: 61%-a anorganikus anyag, 27%-a szerves anyag és 12%-a víz. Sűrűsége: 2,1g/ml. 

A szervesanyag-tartalom funkció szempontjából 2 féle lehet: 

1. Nukleátor funkciójú szerves anyagok 

savanyú glikoproteinek szulfátcsoporttal 

foszfoproteinek 

2. Mátrixfehérjék – képesek már preformált kisebb kristályokat kötni, amelyek a mátrix felületén tovább 

növekedhetnek 

éretlen zománc: amleogenin, enamelin 

érett zománc: enamelin, TRAP (tyrosin rich protein – az amelogenin kis molekulatömegű bomlásterméke, 

ugyanis az amelogenin az érés folyamán lebomlik) 

dentin és cement: kollagén 

3. Regulátor fehérjék. 

Az apatit kristályokba beépülő ionok mérete, ionrádiusza jelentős mértékben befolyásolhatja az egész 

kristályrács stabilitását. 

1.80. ábra - 2. táblázat – Ionrádiuszok. Az apatit kristályba beépülő ionok ionrádiuszai 

 

1.81. ábra - 1. ábra – Hidroxil-, fluor- és klórapatit szerkezete. Az ábrán a hidroxid-, 

fluorid- és klorid ionok elhelyezkedése látható a kalcium ionok között az apatit 

kristályokban. Megfigyelhető, hogy a kisebb ionrádiuszú F- könnyebben beépül a Ca2+ 

ionok közé, és így egy stabilabb kristálystruktúrát eredményez. Ezzel a stabilabb 

kristályszerkezettel magyarázható a fluorapatit számos előnyösebb tulajdonsága (ld. 

preventív fogásazt) a hidroxi-apatital szemben 
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Szerkezetileg orto- (PO4
3-), piro- (P2O7

4-) és poli- ((PO3)n
n-) foszfátokat különböztetünk meg. Számos kóros 

kalcifikációban (kalcium lerakódásban) az ortofoszfátok mellett a pirofoszfátok is jelen vannak. Az ép 

zománcban és dentinben a hidroxiapatiton kívül kis mennyiben más apatit-szubsztituensek pl. fluoroapatit, 

klórapatit is megtalálhatók. 

1.82. ábra - 3. táblázat – Különböző kalcium-foszfát vegyületek. A táblázatban a 

szervezetben előforduló kalcium-foszfát vegyületek típusai láthatóak, az előfordulási 

helyük feltüntetésével együtt. A különböző típusok feltehetően egy érési folyamat 

keretében alakulnak át egymásba. A fogkőben szinte az összes kalcium-foszfát vegyület 

megtalálható az amorf formán kívül 

 

Biológiai apatitoknak, vagy más néven dahllitoknak nevezzük a zömmel rosszul kristályosodott formáját a 

nem sztöchiometrikus Na-, Mg-, CO3- tartalmú hidroxiapatitoknak. 

6.2. Kristályképződés jellemzői 

Gibbs-Kelvin elve: a kristály stabilitása nő a standard szabadenergia és az entrópia csökkenésével. Mindkettő 

akkor a legkisebb, ha a részecskék a lehető legközelebb vannak egymáshoz. Ez minimális térfogatkitöltéssel jár 

együtt, amelyet az alkotórészek ionátmérője és töltése határoz meg. 

Túltelített oldatban könnyen megindul a kristályképződés. Ez egyszerre több ponton is megindulhat. 

Amennyiben ezek a kis kezdődő kristályok összeolvadnak, clusterképződésről beszélünk. Ezek fajlagos felülete 

az összeolvadással csökken. Így a kristályfelületek oldódása csökken, ez pedig a kristályok növekedéséhez 

vezet. Ha a növekvő kristályban hibahelyek, szennyező ionok vannak, az a kristály stabilitásának 

megbomlásához, végső soron a kristály feloldódásához vezet. Hibahelynek nevezzük egy-egy rácspont kiesését, 

vagy távolságuk növekedését. 
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6.2.1. Homogén nukleáció 

Homogén nukleáció: a kristály szervetlen alkotóelemein kívül nincs más anyag jelen. Kialakulásához nagy 

energia szükséges. 

Beoltás: túltelített oldatba egy már kész, azonos minőségű kristályt juttatnak és a mag felszínén egy homogén 

kristály alakul ki. 

Seeding (magképződés): in vivo is létrejön, pl. primer zománc kialakulása a preformált dentin kristályokon. 

Homogén kristályosodás típusai: a mononukleáris: kristályfelület rétegről-rétegre növekszik és a 

polinukleáris: nagyfokú túltelítettség esetén egyszerre több mag is kialakul. 

Epitaxis: két kristály egymásra nő, kétféle kristálystruktúra figyelhető meg. 

6.2.2. Heterogén nukleáció 

Heterogén nukleáció: magképző szerves anyagok (savanyú glikoproteinek, foszfoproteinek, esetleg 

foszfolipid) is jelen vannak, és a mag anyagi minősége vagy a kristályszerkezete nem azonos a létrejött 

kristályéval. Kisebb az energiafelhasználás, így az élő szervezetekben ez a kristályosodás jellemző módja. 

Booster hatás (erősítés): heterogén anyagok, amelyek a kristály stabilitását fokozzák. 

6.2.3. Kristályosodást befolyásoló tényezők 

Számos tényező szerepet játszik benne, kiemelten fontosak a következő táblázatban látható tényezők. 

1.83. ábra - 4. táblázat – Kristályosodást befolyásoló legfontosabb tényezők 

 

6.3. Az apatit-kristályok térbeli szerkezete 

Az apatitban a kalcium és ortofoszfát csoportok úgy helyezkednek el térben, hogy térkitöltésük a 

legalacsonyabb legyen és az elektroneutralitás törvényének is eleget tegyenek. A kristályrácsban a tér nagy 

részét a nagyméretű ortofoszfát ionok töltik ki. Azokat egymástól a kalciumionok választják el és körbeveszik 

az ortofoszfátot. Mivel a Ca/P arány 1,67, ez azt jelenti 10 kalciumionhoz 6 foszfátion tartozik, így egy 

kalciumion több ortofoszfáthoz is tartozik. A kalciumionok nagy része a kristályrácsban egymáshoz képest 

háromszög alakban helyezkednek el. 
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A kalciumionokat és a hidroxidionokat térben ábrázolva megkapjuk az elemi cella (unit cell) szerkezetét. 

1.84. ábra - 2. ábra 

 

1.85. ábra - 3. ábra – Az elemi cella felépítése. Az elemi cella az apatit kristályok alap 

építő egysége. Jellemzően ellapított kocka alakú és az alaplapja rombusz 

 

A zománc alapegysége a zománc prizma. Mind a zománc, mind a dentin kristályszerkezete szabályos 

hexagonális rácsokból épül fel. A zománckristályok mérete jóval nagyobb, mint a dentinben lévő kristályoké. Ez 

azzal magyarázható, hogy a zománckristályokban kevesebb a heterogén nukleátorok mennyisége, másrészt a 

maturáció folyamán egyre tömöttebbé válik, mert elveszíti szervesanyag- és víztartalmának jelentős részét. 

6.4. Nyomelemek hatásai az apatit kristályokra 

Cariogén nyomelemek: Al - a kristályfelszínhez kötődve hat, Hg,Cd, Pb, Cu, Se. 

Carioprotektív nyomelemek: F, Sr, Sn – a kristályrácsba épülnek be, Mo, V. 



 1. Orális biológia  

 47  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

6.5. Teszt – A zománc és a dentin ásványi anyag összetétele. 
Bioapatitok (válaszok) 

1. Melyik mátrixfehérjék jellemzőek az éretlen zománcra? 

A. enamelin, TRAP 

B. amelogenin, TRAP 

C. amelogenin, kollagén 

D. enamelin, kollagén 

E. amelogenin, enamelin 

2. Melyek a carioprotektív nyomelemek? 

A. Al, Sn, Mo 

B. Al, Cd, Sr 

C. F, V, Se 

D. Sr, Sn, Mo 

E. Sr, Sn, Cu 

3. Mit jelent az apatit kristályokra jellemző 1,6 kálcium-foszfát arány? 

A. 10 Ca2+-hoz 6 PO4
2– kapcsolódik 

B. 6 Ca2+-hoz 10 PO4
2– kapcsolódik 

C. 3 Ca2+-hoz 1 PO4
2– kapcsolódik 

D. 3 Ca2+-hoz 1 OH– kapcsolódik 

E. 3 Ca2+-hoz 1 F– kapcsolódik 
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7. 1.7. Ca++ anyagcsere és a keményszövetek 
kapcsolata – Szombath Dezső 

A szervezet kalcium- és foszfát anyagcseréje döntően hormonális szabályozás alatt áll, melyet lokálisan 

termelődő citokinek befolyásolhatnak (modulálnak). 
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Fogorvosi szempontból a tartósan hyperkalcaemiás állapotoknak, a D vitamin mind gyermekkori, mind időskori 

hiányának, ill. a rachitishez hasonló csontelváltozásokkal és kóros dentitioval járó veleszületett alkalikus foszfát 

hiának (hypoposphatasia) van jelentősége. 

7.1. Hyper- és hypocalcaemia 

A szérum kalcium szintjének mindkét irányú eltolódása a szervezet számára súlyos következményekkel jár. 

Hypercalcaemiában vezető szövődmény a kétoldali recidiváló nephrolithiasis, emellett gastrointrestinális, 

kardiovaszkuláris, idegrendszeri tünetekkel kell számolni. 

1.86. ábra - 1. táblázat – Hypercalcaemia következményei 

 

A kiváltó okok között első helyen szerepel a primaer hyperparathyreosis (PHP). 

1.87. ábra - 2. táblázat – A hypercalcaemia okai 
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A PHP-t 80 %-ban hyperfunkciós solitaer adenoma okozza. 

1.88. ábra - 3. táblázat – Primer hyperparathyreosis (gyakoriság 1 ‰) 

 

A PHP-ban a hypercalcaemia mellett hyopofoszfatémia, hyperchloraemia hypercalciuria és renális tubularis 

acidózis alakul ki. 

A mellékpajzsmirigy elsődleges túlműködése (primaer hyperparathyreosis) részben a csontresorpciós 

folyamathoz, részben a hypercalcaemiához köthetően okoz elváltozásokat a szájüregben. Cystikus léziók 

alakulnak ki az állcsontokban, a keletkezett üregeket „barna tumorszövet”, granulomatózis szövetszaporulat 
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(epulis) tölti ki. Megfigyelhető a lamina dura durva hiánya, a parodontális rés kiszélesedése. A hypercalcaemia 

megemeli mind a basalis, mind az ingernyál kalcium tartalmát, ami megnöveli a fogkőképződés intenzitását. 

Az akut hypocalcaemia drámai tünetekkel jár: az ideg- és izomingerlékenység fokozódása testszerte 

izomgörcsöket okoz. Jellemző a carpo-pedal-laryngospazmus (tetania), beavatkozás nélkül eszméletlen 

állapothoz vezethet. 

Leggyakrabban a vér pH akut emelkedése (hyperventilációs respiratorikus alkalózis) váltja ki. A vérben a proton 

koncentráció csökkenése miatt felszabaduló kötőhelyekre az ionizált Ca++ be tud kötődni. 0,1 pH változás 0,1 

mmol/l ionizált Ca++” koncentráció változást okoz. 

Akut pancreatittis súlyos eseteiben intenzív zsíremésztés zajlik, következtében a peripancreaticus a calcium 

szappan képződés rövid idő alatt jelentős calcium mennyiséget képes a szérumból kivonni. Akut pancreatitisben 

a hypocalcaemia jelzi a folyamat progresszióját. 

A krónikus hypocalcaemia testszerte megnyilvánuló izomspaszticitással jár. A betegek fáradékonyak, 

izomfájdalomról panaszkodnak, emócionálisan labilisak. 

Hypoparathyreosisban (PTH dependens hypocalcaemia) az alacsony calcium szint mellett magas a szérum 

foszfát koncentráció. 

1.89. ábra - 4. táblázat – Hypoparathyreosis pathogenesise 

 

1.90. ábra - 1. ábra – Hypoparathyreosis pathomechanismusa 

 

A betegeknek dentalis hypoplasiájuk van, a röntgen felvételeken jól látható a lamina dura megvastagodása. 

A PTH independens formák esetében alacsony a szérum foszfát szint a szekunder hyperparathyreosis miatt. 

1.91. ábra - 5. táblázat – Hypocalcaemiára vezető állapotok 
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7.2. D-vitamin/hormon ellátottság fogorvosi vonatkozásai 

A súlyos D-hypovitaminózis mind a zománc, mind a dentin képződésében zavarokat okozhat. A zománc 

vékony, csökkent mineralizációjú és szabálytalan felszínűvé válthat. A dentinmatrix képződés zavarára utal a 

predentin kiszélesedése, a dentin-predentin határvonalának egyenetlensége, a vékonyabb dentin, valamint az 

interglobuláris üregek kialakulása a dentinben. 

Fogfejlődés alatt a D-hypervitaminózis hypopláziás zománcot okozhat, feltehetően a visszaszorított PTH szint 

és hatás miatt. 

A kontrollált D-vitamin bevitel viszont kedvező lehet a caries prevencióban, ill. csökkentheti annak 

progresszióját; idős korban védő szerepe lehet a parodontalis elváltozásokkal szemben. 

Krónikus veseelégtelenségben a fokozatosan növekvő foszfát retenció miatt gátlódik a residualis 1-alfa-

hydroxiláz aktivitás. A kieső D-vitamin hatás hypocalcaemiát okoz, amit folyamatosan mérsékel a növekvő 

PTH elválasztás (szekunder, majd tertier hyperparathyreosis). A tartósan magas PTH szint miatt mejelennek a 

hyperparathyreosisra jellemző csontelváltozások is a hypocalcaemiás, osteomalaciás tünetek mellett (uraemiás, 

renális, csont dystrophia). A normalizálódó szérum kalcium szint melletti magas foszfát koncentráció 

parenchimás kalcifikációt eredményez, tovább rontva a vese működését. 

1.92. ábra - 2. ábra – A renális osteodystrophia pathomechanizumusa 
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A nyál magas foszfát koncentrációjára visszavezethetően nő a fogkőképződés intenzitása és az ehhez 

kapcsolható fogászati szövődmények előfordulása vesebetegekben. 

7.3. Veleszületett hypophosphatasia 

A csont, máj és vese eredetű alkalikus foszfatáz enzim veleszületetten alacsony aktivitása rachitishez hasonló 

mineralizációs zavart okoz, a csontok hajlékonyak, törékenyek, a termet alacsony, a végtagok rövidek, a 

tejfogak idő előtt kihullanak. Kevésbé súlyos esetben (odontohypophosphatazia) a fogászati tünetek hívják fel a 

figyelmet a betegségre: az elégtelen radicularis cementogenesis miatt a tejfogak a resorptio befejeződése előtt 

kihullanak. Jellemzően először a metszőfogak hullanak ki, sem paradontalis elváltozások, sem gyulladásos 

jelenségek nem kísérik a folyamatot. A fogváltás késik, a zománc hypoplasias, a dentinogenezis elhúzódó, a 

pulpakamra és a gyökércsatorna gyakran kiszélesedett. Az alacsony alkalikus foszfatáz szint mellett a szérum 

kalcium és foszfát szint a referencia-tartomány felső egyharmadában, vagy afölött van. 

Mai ismereteink szerint a betegség nem gyógyítható, a kalcium és foszfát bevitel korlátozása jöhet szóba a 

szöveti calcinosis (magas a Ca+P szorzat értéke) megelőzésére. 

7.4. Teszt – Kalcium- és foszfát forgalom egyes zavarainak 
fogorvosi vonatkozásai (válaszok) 

1. Hypercalcaemia szövődményei: 

A. pancreatitis, portalis hypertensio 
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B. obstipatio, nephrolithiasis 

C. emocionális labilitás, nephrocalcinosis 

D. ulcus pepticum, ophthalmopathia 

E. intenzív fogkőképződés, ritmuszavarok 

2. Primer hyperparathireosis szövődménye lehet: 

A. mandibularis cysticus léziók 

B. epulis 

C. parodontális rés eltűnése 

D. lamina dura hiánya 

E. dentalis hypoplasia 

3. Congenitalis hypophosphatasia szövődméye lehet: 

A. kiszélesedett pulpakamra és gyökércsatorna 

B. elhúzódó dentinogenesis 

C. dentitio tarda 

D. elégtelen cementogenesis 

E. resorptio befejeződése előtti tejfog vesztés 

Felhasznált irodalom 

Kovácsay A, Szombath D.: Kalcium, foszfát és D-vitamin. Gyakorlati laboratóriumi medicina (Szerkesztő: 

Debreczeni L, Kovács L. G.), 215-220. Literatúra, 2008. 

Somogyi A, Korányi L. szerkesztette: Anyagcsere- és ásványi anyagcsere betegségek a gyakorlatban. Medicina, 

1998. 

Holló István szerkesztette: Anyagcsere- csontbetegségek a felnőttkorban. Medicina, 1986. 

Amy Hollis, Paul Arundel, Ale High, Richard Balmer: Current concepts in hypophosphatasiea: case report and 

literature review. Internacional Journal of Patendiatric Dentstry 2013; 23; 153-159. 

Peter O. Kohler szerkesztette: Clinical endocrinology. Jon Wiley & Sons, 1986. 

8. 1.8. A keményszövetek kialakulása, a mineralizáció, 
csontreszorpció és az osteoclastok – Varga Gábor 

A csontok átépülése és reszorpciója egymással szorosan összefüggő folyamatok. A csontátépülés az 

osteoblastok és osteoclastok kiegyensúlyozott működésének eredménye, míg a csontreszorpció során 

egyértelműen az osteoclast funkció kerül túlsúlyba. 

A két egymást kiegészítő sejttípus integrált működése biztosítja a csontok fejlődését és alakváltozását, valamint 

a csontregenerációt traumás sérüléseket követően. Az egyensúly megbomlása abnormálisan nagy sűrűségű, 

tömör (osteopetrosis) vagy alacsony sűrűségű, porózus csontozat kialakulásához (osteoporosis) vezet. 

1.93. ábra - 1. ábra – A csontban található főbb sejttípusok 
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Az osteoclastok a monocita-makrofág vonalból specializálódó, sejtfúzióval létrejövő sokmagvú, 50-100 

mikrométer átmérőjű specializált fagocitálásra képes sejtek. A sejtek apikális felszínén, a felülethez történő 

rögzülést és a körülvett reszorpciós tér elzárását biztosító tapadó apparátus gyűrűjén belül a sejtmembrán a nagy 

elektrolit transzport igénynek megfelelően fodros felszínű. A citoplazma erősen bazofil, granulált, nagyszámú 

vakuolumot tartalmaz. A bazolaterális membrán felszíne sima. A citoplazma nagy mennyiségű endoplazmás 

retikulumot, Golgi-komplexet és mitokondriumot tartalmaz. 

1.94. ábra - 2. ábra – Osteoblastok (OB) és osteoclastok (OC) az alveoláris 

csontállományban 

 

Az osteoclastok differenciálódását és migrációját a parathormon egyaránt aktiválja, ami viszont alapvetően a 

plazma szabad kalcium koncentrációjának csökkenésére szabadul fel. A magas plazma kalcium szint 

következtében felszabaduló kalcitonin viszont szintén receptoriális mechanizmuson keresztül direkt módon 

gátolja az osteoclast aktivitást. Aktív osteoclastok kialakulásához RANKL (receptor activator of nuclear factor 

κβ ligand) és M-CSF (makrofág kolónia stimuláló faktor) szükséges, amelyek a környező stromális és osteoblast 

sejtekből szabadulnak fel. 

1.95. ábra - 3. ábra – Osteoclast differenciáció és interakció osteoblastokkal 
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A tapadási terület (sealing zone) rögzülését speciális adhéziós struktúrák, podosomák biztosítják. A tapadást 

integrin receptorok és a tapadást elősegítő RGD (Arg-Gly-Asp) movítumokat tartalmazó osteopontin biztosítja. 

Az osteoclastok a lezárt területre vakuoláris ATP-áz proton grádienssel szemben protonokat szekrétálnak, onnan 

pedig klorid-bikarbonát kicserélő mechanizmuson át a bikarbonátot visszaveszik a sejtbe. Ehhez hozzáadódik a 

karbo-anhidráz aktivitás. Ezek együttesen rendkívül savas körülményeket teremtenek a lezárt területen, ami a 

Ca2+ és PO4
3- ionok és a kevés H2CO3 kioldódásához vezet. Ezen túl az osteoclastok hidrolitikus enzimeket 

ürítenek az apikális térbe. Az osteoclastok igen gazdagok olyan lizoszomális enzimekben, amelyeket 

exocitózissal a reszorpciós térbe ürítenek. Az enzimek közül a legfontosabbak a kollagenáz aktivitással 

rendelkező katepszin K és más katepszinek (B, C, D, E, G, és L) és a különböző foszfatázok. Ezen túlmenően a 

mátrix metalloproteázok közül az MMP-9 és az MMP13 a legfontosabbak, más elválasztott proteolitikus 

enzimek mellett. 

1.96. ábra - 4. ábra – Az osteoclast szerkezete 

 

A bomlástermékeket és az oldatba került ionokat az osteoclastok felveszik. Ezek között külön említésre méltó a 

Ca2+ ionok felvétele és a keringésoldali membránon keresztül történő eltávolítása, amelyben speciális 

transzporterek, illetve az intracelluláris kalcium átmeneti kötésében részt vevő Ca2+-kötő fehérjék fontos 

szerepet játszanak. A mechanizmus nem teljesen felderített. 

Az osteoclastok csontoldó aktivitása mellett fontos tulajdonságuk, hogy különböző BMP és TGF 

differenciálódási faktorokat is elválasztanak, amelyek viszont közvetlenül hatnak az osteoblastok 

differenciálódására mesenchymalis prekurzoraikból, illetve ezen sejtek szövetépítő aktivitásának fokozódására. 
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1.97. ábra - 5. ábra – A csont anyagcseréje: Folyamatos átépülés 

 

A szabályozás alapmechanizmusa rendkívül egyszerű. A Ca2+ szint egyensúlyát közvetlenül a parathormon és a 

kalcitonin felszabadulásának egyensúlya tartja fenn. A szérum kalcium-szint csökkenése a parathormon 

elválasztásának azonnali fokozódásához vezet, amely egyaránt stimulálja az osteoclastok differenciálódását és 

funkcionális aktivitásának növekedését. Ez a kalcium-szint emelkedéséhez vezet a normál szint eléréséig. Ha 

viszont a kalcium plazma koncentrációja növekszik, az kalcitonin elválasztáshoz, s ezen keresztül az osteoblast 

aktivitás fokozódását és az osteoclast aktivitás csökkenését vonja maga után. Így az eredeti egyensúly rövid úton 

helyreáll. 

1.98. ábra - 6. ábra – A vér kalciumszintjét a pajzsmirigy és a mellékpajzsmirigy 

szabályozza – a parathormon és a kalcitonin szerepe 
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1.99. ábra - 7. ábra – A kalciumegyensúly szabályzása: parathormon, kalcitonin, 

kalcitriol (D-vitamin) 

 

Az osteoclast aktivitás legfontosabb aktivátora tehát a keringő plazma szintjének csökkenése. A folyamat 

azonban több tényezős, hiszen a közvetlen hormonhatások mellett döntő szerepet játszik ebben a szervezet Ca2+ 

metabolizmusa, a szervezet táplálékkal, vékonybélből történő kalcium felvétele is. Ezt viszont alapvetően 

befolyásolja az aktív D vitamin működése, amely a bélhámsejtek szteroid receptorain keresztül befolyásolja a 

kalcium felvételét. Ennek mechanizmusa két fehérje expressziós szintjének fokozása. A Ca2+/H+ kicserélő a 

sejtek bazolaterális oldalán fokozza a sejtek kalcium elválasztását az érpályák felé, a sejt által akkumulált 

kationok terhére. A másik döntő tényező a kalcium-kötő calbindin fehérje, amely a sejtek által felvett ion 
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megkötésével szolgálja a kalcium transzportot, amely máskülönben a sejten belüli szabad Ca2+ szint rendkívül 

erős limitje miatt korlátozott. 

1.100. ábra - 8. ábra – Az aktív D vitamin serkenti az epitheliális sejtek kalcium 

felvételét – calbindin és Ca-H ATPáz expresszió 

 

1.101. ábra - 9. ábra – A vér kalciumszintjét szabályozó főbb hormonális 

mechanizmusok összefoglalása 

 

1.102. ábra - 10. ábra – Kalcium homeosztázis 
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A csontokat felépítő osteoblast működés és a lebontó osteoclast aktivitás egyensúlyának megbomlása 

osteoporosishoz vezet. Érdekes módon ez a folyamat nem a csontok méretének, hanem denzitásának 

csökkenésében nyilvánul meg. Ennek egyik legfontosabb kimutatható jele a trabeculák számának és 

vastagságának csökkenése. Így végeredményben nem a csonttérfogat, csak az abban foglalt kálcium és 

szervesanyag koncentráció csökken, az egyensúlymegbomlás súlyosságának függvényében. 

1.103. ábra - 11. ábra – A trabecularis szerkezet oszteoporózisban 

 

1.104. ábra - 12. ábra – A minerális fázis és a mátrix arányának csökkenése 

osteomalaciaban és osteoporosisban 
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8.1. Teszt – A keményszövetek kialakulása, a mineralizáció, 
csontreszorpció és az osteoclastok (válaszok) 

1. A vese átlagos napi calcium kiválasztása egészséges emberben: 

A. 1,75 mg 

B. 17,5 mg 

C. 175 mg 

D. 1750 mg 

2. Direkt módon aktiválja a kalcium felvételét a vékonybélből 

A. parathormon 

B. calcitonin 

C. active vitamin D 

D. active vitamin E 

3. A fogak szöveteinek felépítésében nem vesz részt 

A. odontoblast 

B. cementoblast 

C. ameloblast 

D. osteoclast 

9. 1.9. Cementogenesis – Molnár Bálint 

9.1. Acelluláris fibrilláris cement 

A gyökér koronális kétharmadát fedő acelluláris fibrilláris cement vékony, áttetsző, sejteket nem tartalmazó 

mineralizált szövet. A dekalcinált, festett metszeten a cementre jellemző az appozicionális fejlődés 

következtében kialakuló, a gyökérfelszínnel többnyire párhuzamosan futó lamelláris szerkezet. Ezek az 

appozíciós vonalak a cement ciklusos, lassú növekedését reprezentálják. Lassan fejlődik ki, mert a mátrixot 

képező sejtek mindig a felszínen maradnak. A frissen előtört fog gyökerét borító cementréteg az élet 

előrehaladtával fokozatosan vastagodik. Az élet során az acelluláris cementréteg vastagsága néhány mikrontól 

60-70 mikronig növekedhet. A kollagén rostokat finom, amorf szemcsés mátrix övezi. A cementben 

megkülönböztetünk intrinsic és extrinsic rostokat. A rostok legnagyobb hányada a gyökérfelszínre merőleges 

lefutású és ezek lényegében a gyökérhártya fő rostjainak a cementbe ágyazott részét jelentik (extrinsic rostok). 

1.105. ábra - 1. ábra – Intrinsic-extrinsic rostrendszer 
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9.2. Celluláris, fibrilláris cement 

Celluláris fibrilláris cement borítja a fogak gyökereinek apikális harmadát és a gyökérelágazásokat. A 

kalcifikálódott cementmátrixba ágyazottan cementocyták találhatók. Az appozicionális növekedése 

rendszertelenebb, mint a celluláris cementé. Az appozíciós rétegek vastagabbak és gazdagabb a Sharpey rost 

tartalmuk. A cementképződés üteme és a mineralizáció sebessége lényegesen gyorsabb, mint az acelluláris 

cementben. A gyorsan képződő cementmátrixba foglyul esnek a mátrixot termelő cementoblasztok, amelyek 

későbben cementocytává alakulnak át. 

1.106. ábra - 2. ábra – A rögzítő apparátus felépítése 

 

1.107. ábra - 3. ábra – Szekunder celluláris cement formáció 
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9.3. A cementogenezis folyamata 

A cementképződés az egész élet során a teljes gyökérhossz mentén zajlik, azonban kezdetben ez csupán a 

mélybe nyomuló Hertwig-féle hámhüvely élénél megy végbe. A hámhüvely belső rétegét módosult ameloblaszt 

sejtek alkotják, amelyek zománcmátrix- szerű protein réteget (hyalin) szekretálnak a gyökér dentinfelszínére. A 

Hertwig-féle hámhüvely epitheliális sejtjeinek proliferációja kezdetben nem apikális irányba irányul, hanem a 

kifejlődött korona rész erupcióját segíti elő. A hámhüvely csak azután indul apikális irányú burjánzásnak, 

miután a fog koronája már majdnem elérte az okklúziót. A hámhüvely alakítja ki a gyökér formáját és választja 

el a dentális papilla és a fogzacskó szöveteit egymástól. A fejlődő gyökérdentin (predentin) 10µm vastag, 

hyalinszerű réteggel borított. Ez a hyalinszerű anyag -amelogenin-, vagy más néven zománc mátrix protein, 

amelyet a Hertwig-féle hámhüvely redukált ameloblast sejtjei termelnek. Ez a fogzacskó mesenchymalis 

sejtjeinek differenciálódását indítja el, amelyek cementoblasztokká alakulnak és megkezdik a primer acelluláris 

cementréteg lefektetését. 

1.108. ábra - 4. ábra – A rögzítő apparátus fejlődése 

 

9.4. Cement-dentin egyesülés 

Az első fogzacskó eredetű mesenchymalis sejtek, amelyek a még nem mineralizálódó dentin mátrix mentén 

jelennek meg, fibroblaszt-szerű sejtek. Ezek kollagén mátrixot termelnek a nem mineralizált dentin eredetű 

kollagén rostok köré. Így nagyon erős dentin-cement junctio jön létre. Erre a junctiora rakódnak rá a perifériás 

intrinsic rostokat tartalmazó cementrétegek a cementogenezis későbbi szakán. Az intrinsic párhuzamos rostokat 
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tartalmazó réteg amint eléri a 15-20 µm vastagságot, találkozik a fejlődő gyökérhártya kollagén rostjaival, és 

később ezek adják az acelluláris cement kollagén mátrixának döntő részét (Ábra 1.). 

9.5. Cementoneogenezis, parodontális regeneráció 

A PDL azoknak a pluripotens mesenhcymalis sejteknek a gyűjtőhelye, amelyek képesek cement, Sharpey-rost 

és alveoláris csont képzésére. Az egyszer már károsodott parodontium regeneratív képessége limitált. A 

regeneráció magába foglalja: a helyileg rendelkezésre álló progenitor sejteknek a sérülés helyére vándorlását, 

majd gyökérhártya képző fibroblasztokká történő differenciációját, és mineralizálódó cementoblasztok, valamint 

csontképző oszteoblasztok megjelenését. A PDL őssejtek bizonyos körülmények között mineralizált szöveteket 

termelő sejtekké képesek differenciálódni in vitro és in vivo. Ez indukálható lehet bizonyos biológiai faktorok 

révén, pl. amelogenin (Emdogain) alkalmazása regeneratív parodontális műtét során. Ez a sebgyógyulás során a 

gyökércement felszínén elősegíti a multipotens mesenchymalis sejtek letapadását a felszínre és 

differenciálódásukat, hogy cement matrix képző sejtekké formálódjanak. 

9.6. Teszt – Cementogenezis (válaszok) 

1. Milyen cement borítja a gyökérfelszínek koronális kétharmadát? 

A. koronális cement 

B. cellularis fibrillaris cement 

C. acellullaris fibrillaris cement 

D. MTA cement 

E. acellularis afibrillaris cement 

2. Többmagvú oriássejtek, melyek a cementrezorpcióért felelősek: 

A. osteoclastok 

B. cementoblastok 

C. cementocyták 

D. osteoblastok 

E. cementoclastok 

3. A fibrillaris cement extracellularis mátrixának fő rostos alkotóeleme: 

A. I-es típusú kollagén 

B. oxytalan rostok 

C. XII-es típusú kollagén 

D. III-as típusú kollagén 

E. argyrophil rostok 

4. A cement kialakulását indukáló fehérjecsalád, melyeket a Hertwig-féle hámhüvely epitheliális sejtjei 

szintetizálnak: 

A. osteopontinok 

B. zománcmátrix fehérjék 

C. tenascinok 

D. fibronectinek 
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E. sialoproteinek 

5. A cement, PDL és alveolaris csont regenerációját irányító progenitor sejtek elhelyezkedése: 

A. gingivalis hám 

B. gingivalis kötőszövet 

C. alveolaris csont 

D. dentin 

E. parodontalis ligamentum 

10. 1.10. A vérzékenységgel járó kórképek, 
patomechanizmusa és fogászati vonatkozásai – 
Várnai Katalin 

A fogászati és szájsebészeti beavatkozások gyakori kísérője a vérzés, amely az esetek túlnyomó többségében 

spontán rendeződik. Ritkán azonban súlyosabb szövődményt jelenthet, amikor a háttérben a hemosztázis 

veleszületett vagy szerzett defektusa, hemosztázis érintő alapbetegség vagy terápia áll. Előfordulhat, hogy egy 

enyhébb veleszületett vérzékenységre éppen a fogászati beavatkozás hívja fel a figyelmet. 

Invazív fogászati kezelés előtt az anamnézis feltétele, vérzéses panaszok (kiterjedt bőrvérzés, gyakori orrvérzés, 

elhúzódó menses, műtét vagy foghúzás utáni vérzés), hemosztázist érintő betegségek (máj-, vesebetegség, 

rosszindulatú daganat), alkalmazott gyógyszerek (kumarin-származékok, thrombocyta blokkolók) kikérdezése 

szükséges. 

A hemosztázis bonyolultan szabályozott folyamat, amely biztosítja, hogy az érpályán belül a vér folyékonyan 

keringjen, ha sérülés történik, csak ott és annyi aktiválódás történjék, ami a további vérvesztést megállítja és 

sebgyógyulással az érfal eredeti állapota helyreálljon. Mindehhez az érfal, a keringő sejtes elemek 

(thrombocyták) és fehérjék (véralvadás és fibrinolízis faktorai és gátlói) finoman hangolt összműködése 

szükséges. 

1.109. ábra - 1. ábra – A haemosztázis szabályozása 
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Vérzékenység hátterében vaszkuláris eltérést ritkán találunk, amely általában bőrön, nyálkahártyán megjelenő, 

enyhe vérzést okoz. 

Thrombocyta defektus veleszületett vagy szerzett lehet, a vérlemezkék csökkent képzésével, fokozott 

pusztulásával vagy megváltozott funkciójával járhat. Tünetek bőrön és nyálkahártyán megjelenő, mukokután 

vérzés: pontszerű (petechia), kisebb-nagyobb bevérzés (suffusio), orrvérzés, menorrhagia, húgyuti vérzés. 

Szájüregben petechia, spontán gingiva vérzés, vérző bullák jelennek meg. 

Thrombocytaszám csökkenés (thrombocytopenia) enyhe, mérsékelt vagy súlyos lehet. Fogászati beavatkozáshoz 

minimálisan 50 G/l, invazív szájsebészeti ellátáshoz 100 G/l feletti thrombocytaszám szükséges. Veleszületett 

thrombocytopenia ritka, és gyakran más anomáliákat kísér. Szerzett formában leggyakrabban immun eredetű 

(pl. idiopátiás thrombocytopeniás purpura, ITP). 

Thrombocyta funkciózavar szintén veleszületett vagy szerzett lehet. Veleszületett nagyon ritka, pl. Glanzmann 

thrombasthenia, amely születéskor, kora gyerekkorban jelentkező, mukokután vérzékenység. 

Szerzett thrombocyta funkciózavar hátterében leggyakrabban terápiás céllal adott, antithrombotikus szerek 

állnak. Aszpirin származékok adásakor (100 mg/nap), ha nincs vérzéses tünet, a szer abbahagyása nélkül 

végezhető fogászati beavatkozás, atraumatikus módon, helyi vérzéscsillapítással. A hasonló 

hatásmechanizmusú, nem szelektív szteroid gyulladáscsökkentők adása műtét előtt 2-3 nappal abbahagyható, 

majd másnap folytatható. Thienopyridinek (clopidrogel, ticlipodin), aszpirin+clopidogrel vagy 

aszpirin+dipiridamol együttes adásakor a vérzésveszély jelentősen megnő. Ilyen esetben szakorvosi konzultáció 

dönti el, hogy a terápia műtét előtt felfüggeszthető vagy csökkenthető-e, és a szájsebészeti ellátás intézeti 

ellátást igényel. 

1.110. ábra - 2. ábra – Thrombocyta gátlók 
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Véralvadás veleszületett defektusai (koagulopátiák) közül a von Willebrand faktor (vWF), a VIII. és IX. faktor 

defektusa a leggyakoribb (hemofilia A és B). Vérzéses tünetek: bőrön mély, lap szerinti bevérzések, izületi és 

testüregi vérzések, szájüregben spontán gingiva vérzés, műtétek utáni, elhúzódó vérzés. 25% faktorszint 

beavatkozás nélkül általában elégséges a hemosztázishoz (enyhe faktor hiány). 5%-os szint (mérsékelt faktor 

hiány) enyhe traumára nagy vérzést, míg 1%-os szint (súlyos faktor hiány) spontán vérzést okoz. Vérzékeny 

beteg szájsebészeti ellátás csak hemosztazeológiai konzílium mellett, vérzékeny betegek ellátásában jártas 

intézetben lehetséges. A beavatkozás előtt faktorpótlással 50-100% szintet kell biztosítani, amelyet a teljes 

sebgyógyulásig fent kell tartani. VWF enyhe, mennyiségi defektusa esetén a faktor raktárokból való 

mobilizálásával (DDAVP, Desmopressin) kisebb fogászati beavatkozás elvégezhető.1, 2, 3, 4 

Szerzett vérzékenységi állapotot leggyakrabban antithrombotikus kezelés okoz. Orális antikoaguláns (kumarin 

származékok) adásakor a K-vitamin függő faktorok (II., VII., IX. és X. faktor) működése lecsökken. Kisebb 

fogászati beavatkozás helyi vérzéscsillapítással terápiás tartomány (2-3 INR, 24 órán belüli meghatározás) 

mellett elvégezhető. 

 

INR = nemzetközi normalizációs ráta, PI = prothrombin idő, ISI = nemzetközi szenzitivitási index. 

Ha a beavatkozás invazív, nagy vérzési kockázattal járó vagy elhúzódó, többnapos, a kumarin dózisa 

csökkenthető vagy LMWH-ra átállítható. Ehhez hemosztazeológiai konzilium, intézeti háttér nélkülözhetetlen. 

Enyhe vérzésnél a vérzést K-vitamin adással csillapítjuk. Sürgősség esetén friss, fagyasztott plazma (FFP), 

rVIIa faktor, PCC (prothrombin komplex koncentrátum) alkalmazása szükséges. Vérzékeny betegek ellátásában 

a szakmai kollégiumok konszenzusán alapuló irányelvek a követendők.5 

1.111. ábra - 3. ábra – Antikoagulánsok 
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1.112. ábra - 4. ábra – Nátrium-citrátot tartalmazó vérvételi cső alvadásvizsgálatokhoz 
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1.113. ábra - 5. ábra – K2EDTA-át tartalmazó vérvételi cső hematológiai 

laborvizsgálatokhoz 
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1.114. ábra - 6. ábra – Vérvételi cső süllyedés vizsgálatához 

 

10.1. Teszt – Vérzékenységgel járó kórképek (válaszok) 

1. Melyik defektus öröklődik X-kromoszómához kötötten? 

A. von Willebrand faktor defertus 

B. VIII. és IX. faktor hiánya 

C. V. faktor hiánya 

D. XIII. faktor hiánya 

2. Mikor kell ellenőrizni az INR értéket stabilan beállított betegnél, ha egyszerű fogászati beavatkozást 

terveznek? 

A. Egy héttel korábban 

B. Napokkal korábban 

C. Nem kell ellenőrizni 

D. <24 óra 

3. Ismert vérzékenység esetén fogászati beavatkozás elvégezhető 

A. bármikor, bármilyen fogászati rendelőben 

B. szakorvosi konzultáció segítségével, gondosan előkészített betegen, szakmailag felkészült intézetben 

C. szájszebészeti intézeben 
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D. szakorvosi konzilium után fogászati rendelőben 
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11. 1.11. A fogak előtörése és a fogelmozdulás – 
Nemes Bálint 

11.1. Fogelőtörés 

A fogelőtörés polarizált folyamat, amely során a fog koronális része körül csontfelszívódás, apicalisan pedig 

csontfelépülés zajlik. Több szakaszát különböztetjük meg: preerupciós, erupciós (gyökérfejlődés, vertikális 

fogmozgás), és poszterupciós (fogáttörés és a harapási magasság elérése) fázisok. A csontépítés már az erupció 

előtt megkezdődik, és az áttörés során a gyökérfejlődéssel reciprok módon hatva a csontfelszívódás által 

előkészített erupciós úton fogmozgást eredményez. Az áttörés sebessége intraossealisan 1-10, extraossealisan 75 

µm/nap. A fogelőtörés lokálisan szabályozott folyamatokból áll, irányításában főszerepet a fogzacskó játssza. 

11.1.1. Sejtes folyamatok 

A csont lokális felépüléséért és lebomlásáért az osteoblastok és az osteoclastok felelősek, de coronalisan mind a 

dentalis folliculus, mind a zománcot a fogzacskótól elválasztó zománc-epithelium szükségesek a fog 

előtöréséhez. Az erupciót a dentális folliculus úgy irányítja, hogy az előtörés előtt koronálisan, a 

csontfelszívódás helyén mononuclearis sejteket köt, melyek enzimatikus és ultrastruktúrális tulajdonságaik 

alapján preosteoclastoknak minősülnek. 

1.115. ábra - 1. ábra – Az erupció szakaszai 
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11.1.2. Molekuláris háttér 

Számos vizsgálat kimutatta, hogy az epidermális növekedési faktor (EGF), a transforming growth faktor-beta 

(TGF- β), az interleukin-l (Il-1), colony-stimulating factor-l (CSF-1) és két, a folliculusból és a zománcszervből 

izolálható protein játszanak szerepet a fogelőtörés szabályozásában. 

Előtöréskor a fogzacskó kollagén és nem-kollagén fehérjéi megváltoznak, kollagén és proteoglikán tartalma 

növekszik. A folliculus szialoproteinjei közül a legjelentősebb a F-95. Ez a folliculus-fehérje, mely a 

zománcszervben található az ameloblastok közötti tonofibrillumokban koncentrálódik. Közvetlenül előtörés 

előtt több proteáz hatására részlegesen fragmentálódik, mely elindítja a fog előtörését. 

Az EGF, TGF-α, CSF, valamint a TGF-β1 hatására a follikuláris sejtek periodontális sejtekké 

differenciálódnak. 

EGF-t injektálva a fogak korai erupcióját tudták kiváltani. Az EGF növeli az IL-1α expresszióját. Az IL-1 

jelenléte a reticulum stellatabanban (RS) azért érdekes, mert ez növeli a CSF-1 mRNS expresszióját tenyésztett 

fogzacskó sejtekben, melyet sem az EGF, sem a TGF-β1 közvetlenül nem stimulál. Tehát a megnövekedett 

CSF-1 génexpresszió az EGF vagy a TGF-β1 hatására az a SR IL-1 termelésén keresztül jön létre. Egy másik 

molekula a TGF-α szintén az EGF-receptorhoz kötődik, és így gyorsítja a fogak előtörését. 

A colony-stimulating factor-l (CSF-1) a monociták fejlődését stimulálja, és osteopetrosisos egerek 

metszőfogainak előtörését kezdeményezi. CSF-1 injektálása nélkül ezeknél az egereknél az osteoclast 

deficiencia következtében nem megy végbe a csontreszorpció, és így lehetetlenné válik a fogak előtörése. 

A TGF-β1 monocyta kemoattraktáns faktorként szerepelhet, és a RS-ben csak a monocytaszám emelkedésének 

maximuma előtt található meg. Ezek arra utalnak, hogy a TGF-β1 kezdheti meg az erupció sejteseményeit. 

Kutatások alapján elmondható, hogy a TGF-β1 in vitro serkenti az extracelluáris matrix proteinek, például az 1-

es típusú kollagén, és a fibronectin szekrécióját tenyésztett dentalis folliculus sejtekben, így a PDL 

kialakulásában vesz részt. 

Eddig egyetlen inhibitor molekulát mutattak ki, egy 167 kDa-os fehérjét, mely mind a dentalis folliculusból, 

mind az RS-ből izolálható. Western blot vizsgálatok alapán ez valószínűleg olyan EGF-receptor, mely a 

normális EGF-aktivitást csökkenti. 

11.1.3. A tej- és maradófogak előtörésének sorrendje 

1.116. ábra - 1. táblázat – Az áttörés hatos szabálya 

 

1.117. ábra - 2. táblázat – A 4/6 szabály. A tejfogakat jellemzi, ugyanis minden 6 

hónapban 4 fog jelenik meg a szájban 

 

1.118. ábra - 3. táblázat – A 4-es szabály. A maradófogakra vonatkozik a 

bölcsességfogakat leszámítva 
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11.1.4. Fogelőtörés zavarai 

Kései fogzás: 1-2 fogat érint, kialakulásában lokális háttér feltételezett. 

Reszorpció externa: A tejfoggyökér nem az alatta fekvő, hanem egyik szomszéd fog előtörése miatt szívódik 

föl. Fölső állcsontban, illetve fiúkban gyakoribb, oka: a hely szűke. 

Szisztémás reszorpciós zavarok: általában hormonális, és a PTH szekréciójához vagy receptorának hibájához 

kapcsolható. Herediter formája is ismert. 

Ankilotizált tejfogak: Oka kérdéses, párosul a maradófog csírahiányával. Klinikai kép: rágósík alatti okklúziós 

felszín (infraokklúzió), a szomszédos maradófogak tovább szűkítik a tejfog fölötti rést. 

Aplázia, oligodontia, hypodontia: Egyes fogak fogcsoportok hiánya (leggyakrabban a fogcsoport utolsó tagja 

érintett – Bolk-f terminális redukció elmélete). Gyakoriság: M3 10-25%, P2 3-4%, I2 2%. Családi halmozódást 

mutat. 

Aplázia, perzisztáló tejfogak: Aplázia esetén a tejfog gyakran különböző gyökérmérettel a szájban marad, 

néha infraokklúzióba kerül, ilyenkor a megtarthatósága kérdéses. 

Bizonyos fogcsoportok erupciós zavarai: Leggyakoribb a helyszűkére visszavezethető bölcsességfogak 

impakciója. 

1.119. ábra - 5. ábra – Resorptio externa 

 

1.120. ábra - 6. ábra – Szisztémás erupciós zavar (Decker et al., 2008) 
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1.121. ábra - 7. ábra – Aplázia, tejfog infraokklúzióban 

 

11.2. Fogmozgatás 

Equilibrium Teória: A fog nem mozdul el, amennyiben a rá ható erők eredője 0. Amennyiben az 

erőegyensúlyt megbontjuk, a fog elmozdul. 

Fogmozgás típusai: Fiziológiás: Erupció. Patológiás: Korai tejfog vagy maradófog extrakció, térfoglaló 

folyamat a szájüregben, csontban, idegen test (cumi, ujj), izom diszfunkció. Terápiás: Fogszabályozó kezelés. 

1.122. ábra - 8. ábra 

 

11.2.1. Aktív fogmozgatás – alapelvek 

A húzási oldalon csontappozíció, a nyomási oldalon csontreszorpció jön létre. 
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A gyökérhártyára adagolt túlzottan nagy erő a periodontális rés kapillárisait komprimálja, ez hialinizációhoz és a 

csontanyagcsere csökkenéséhez, ezáltal kevésbé hatékony fogelmozduláshoz vezet. A hatékony fogelmozdítás 

éppen ezért nem egyenesen arányos az erő nagyságával, el kell érjen egy küszöbértéket, de nem szabad 

meghaladnia egy bizonyos erőt. 

Az adagolt erő nagysága arányos kell legyen a mozgatandó fog(ak) gyökérfelszínével. 

Newton III. törvénye: Akció = Reakció. Nem csak az a fog mozdul el amit esetlegesen mozgatni szeretnénk, 

hanem az is amihez képest mozgatjuk, amihez húzzuk, amitől toljuk. (Skeletális horgonylat alkalmazható ennek 

kiküszöbölésére.) 

A fogra legritkábban tudunk a rezisztencia középpontjában hatni, így gyakorlatilag mindig számolni kell az 

erőkarral és a forgatónyomaték hatásával. 

1.123. ábra - 9. ábra 

 

Szemfog angulációja box-loop segítségével: rugó/ív által leadott erő arányos a rugó/ív hosszával. 

11.3. Teszt – A fogelőtörés és a fogelmozdulás (válaszok) 

1. Mi serkenti leginkább az erupciót? 

A. Helyi hatások: A folliculus különböző GF-okat köt meg ami a koronális régióban csontrezorbciót indít be 

B. Hormonális hatások, leginkább PTH 

C. Mechanikai hatások, apikális részeken proliferáció 

D. Funkciós hatások, Nyelv és bukkális izmok aktivitása 

E. Neuronális hatások, a neurotranszmitterek játszanak főszerepet 

2. A maradó fogak eruptiójának sorrendje 

A. 1-2-3-5-4 

B. 1-2-5-4-3 

C. 6-1-2-4-5-3 



 1. Orális biológia  

 75  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

D. 6-3-1-2-4-5 

E. 6-5-1-2-4-3 

3. Melyik állítás helyes? 

A. A fogmozgatáshoz nagy erőkre van szükségünk, mivel a fogelmozdulás arányos a fogra ható erővel. 

B. A fogmozgatáshoz kis erőkre van szükségünk, mivel a fogelmozdulás fordítottan arányos a fogra ható erővel. 

C. Azon a felszínen ahol a parodontális rostokat nyújtjuk, csontfelszívódás, míg a nyomási oldalon 

csontfelépülés jön létre. 

D. Minél hosszabb a rugó annál nagyobb erőt fog leadni. 

E. Az ortodonciai minicsavarok és extraorális készülékek pl Headgear nem alkalmazható szkeletális 
horgonylatként, mivel nem elég erősek ahhoz, hogy ellenálljanak az ortodonciai erőknek. 

12. 1.12. A nyálmirigyek morfológiája, funkciója, 
működés szabályozása – Varga Gábor 

A nyál hiánya súlyos hatással van a páciensek életminőségére. Száj és ajak szárazságról panaszkodnak. Nehéz a 

nyelés, a rágás, a beszéd és jelentősen csökken az ízérzés képessége. Bár ezek a tünetek nem veszélyeztetik az 

életet, mégis súlyos problémát jelentenek az érintett pácienseknek. Ez azért különösen fontos, mert jelenleg nem 

rendelkezünk a nyálmirigyek rekonstrukciójára alkalmas terápiával. 

1.124. ábra - 1. ábra – A nyál hiányának következményei 

 

Napjainkban a nyálmirigyek nem állnak a kutatás legfőbb fókuszában. A múltban azonban két kiemelkedő tudós 

is Nobel-díjat kapott olyan tudományos munka eredményeként, amely a felső gastrointestinalis traktus nagy 

exocrin mirigyeivel, a nyálmirigyekkel, a gyomorral és a pancreasszal foglalkozott. Elsőként 1904-ben Pavlov 

kapta meg a díjat azért a fundamentális munkáért, amelyet ezeken a mirigyeken végzett. Ezek a vizsgálatok 

alapozták meg a modern gastrointesitalis és idegélettani kutatásokat. 

1.125. ábra - 2. ábra – Nobel-díj 1904 – Pavlov – a nyálmirigyek élettanának in vivo 

vizsgálata 
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Hetven évvel később George Palade nyerte el a Nobel-díjat az exocitosis folyamatának felfedezéséért. Briliáns 

sejtélettani munkája során leírta a nyálmirigyek, a gyomor és a pancreas szabályozott fehérje elválasztásának 

mechanizmusát. 

1.126. ábra - 3. ábra – Nobel-díj 1974 – Palade – Exocitózis szekretoros mirigyekben 

 

1.127. ábra - 4. ábra – A nyálmirigyek, gyomor és pancreas beidegzését elsősorban 

Pavlov és tanítványai munkái alapján ismerjük 
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A három pár nagy nyálmirigy (glandula parotis vagy fültőmirigy, glandula sublingualis vagy nyelvalatti és 

glandula submandibularis vagy állkapocs alatti mirigy) felelős az elválasztott nyálmennyiség 95%-áért. A 

fennmaradó mennyiséget a szájüregben elszórtan található kis nyálmirigyek termelik. A kis nyálmirigyek a 

buccalis, labialis, palatinalis és lingualis régiókban helyezkednek el, illetve a nyelvtőnél (utóbbiak az ún. von 

Ebner mirigyek). Számuk 600 és 900 között van. A gingiva és a kemény szájpad anterior részén nem találhatóak 

kis nyálmirigyek. 

1.128. ábra - 5. ábra – Nyálmirigyek 

 

1.129. ábra - 6. ábra – Nyálmirigyek 

 

Az embrionális fejlődés során mindegyik mirigy az epithelium mesenchymaba beburjánzó sejtkötegéből 

formálódik, amelyet egy elágazódási folyamat követ, kialakítva a mirigyek szőlőfürt-szerű struktúráját. A 
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parotis és a gl. submandibularis / gl. sublingualis fejlődéstanilag különböző eredetűek. A parotis ectodermalis, 

míg a gl. submandibularis / gl. sublingualis endodermalis eredetűek. A mirigyek a morphogenesis során hasonló 

mintázat szerint fejlődnek, meghatározott citokinek, növekedési faktorok és extracelluláris mátrix-komponensek 

hatására. A parotist, a gl. submandibularis / gl. sublingualis mirigyeket egyaránt egy jól körülhatárolt, 

származását tekintve velőcső eredetű mesenchymalis tok veszi körül. Az epthelium környező mesenchymaval 

való interakciója alapvető fontosságú már a nyálmirigy kialakulásának kezdeti szakaszában. A mirigyfejlődés 

minden emlősfajban a primitív szájüregi epithelium megvastagodásával kezdődik, ami belenő az első kopoltyúív 

mesenchymajába, kialakítva az epithelialis placode-ot. Ez a placode befelé nőve a mesenchymaba létrehoz egy 

jól elhatárolódó epithelialis sejtcsomót (bimbókezdemény) ami egy éretlen epithelialis ductussejtekből formált 

ággal kapcsolódik az orális epitheliumhoz. 

1.130. ábra - 7. ábra – Embrionális fejlődés 

 

Az epithelialis-mesenchymalis interakció hasadások kialakulásához vezet, ami az elsődleges bimbót további 

bimbókra tagolja. Ez a folyamat többször megismétlődve létrehozza az ún. pseudoglandularis, canalicularis és 

végső bimbó stádiumokat. Míg a fő ductusban megkezdődik a lumen-formálódás, a végbimbókban is 

elkezdődik az acinusok és a lumen kialakulása, így egy folyamatos, az acinusokat a szájüreggel összekötő 

kivezetőcső rendszer jön létre. A sejtdifferenciálódás során fontos szerepet játszanak a különféle fibroblast 

növekedési faktorok (FGF), különösen az FGF7 és az FGF10. Más jelátviteli pályáknak is nagy jelentőségük 

van, pl. az ectodysplasin és receptorai által közvetített útvonalaknak. Az idegek és vérerek fejlődése az 

epihelialis ágfejlődéssel társultan folyik. A sejtdifferenciálódás és az ágképződési morphogenesis egy időben 

zajlanak. Az embrionális mirigy differenciálatlan sejtjei acinusokká, myoepitheliummá, intercalaris, striált és 

excretoros ductus sejtekké differenciálódnak. A nagy nyálmirigyekkel ellentétben a kis nyálmirigyeknél nem 

fejlődik ki az elágazó kivezetőcsövek rendszere. Ehelyett mindegyik kisnyálmirigynek egyszerű ductusa van. 

1.131. ábra - 8. ábra – A nyálmirigyek fejlődésének stádiumai – 

epithelialis/mesenchymalis interakciók 

 

1.132. ábra - 9. ábra – Az FGF7 és FGF10 hatása a morfogenezisre az FGFR2b-n 

keresztül 
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1.133. ábra - 10. ábra – A gl. submandibularis (SMG) kialakulásában résztvevő 

szignalizációs útvonalak 
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A nyálmirigyek 2-4 havonta újulnak meg, ezért a "lassan megújuló szervek"-hez soroljuk őket. A kifejlődött 

nyálmirigyek homeostasisát őssejtek differenciációja és proliferációja, valamint más differenciált sejtek 

osztódása tartja fönn. Tehát a normális nyálmirigy sejt kicserélődéséért, fenntartásáért többféle sejtpopuláció 

felelős. Felnőtt nyálmirigyet vizsgáló tanulmányok leírták, hogy az intercalaris ductus sejtek között egy 

differenciálatlan őssejt populáció is kimutatható. Ezek az intercalaris ductus sejtek acinusokká és ductusokká is 

képesek differenciálódni, ami arra utal, hogy szerepük lehet a nyálmirigy megújulásában. Emellett a lassan 

osztódó sejtek közé tartoznak az acinus sejtek, a ductus sejtek, a myoepithelialis és a kötőszöveti sejtek is. 

Mindezek többféle őssejt/progenitor sejt jelenlétét valószínűsítik a felnőtt nyálmirigyben. A nyálmirigy őssejtek 

alapos jellemzése még nem teljes szakirodalomban. 

A nyálmirigyekben három fő sejttípus található: acinus sejtek, ductus sejtek és myoepithelialis sejtek. Az acinus 

sejtek piramis alakúak, és mirigyszerű végződéseket, acinusokat alakítanak ki. A parotist tisztán serosus 

acinusok alkotják, amelyek bő, magas víztartalmú nyálat választanak el. A gl. submandibularis kialakításában 

mind serosus, mind mucinosus acinusok részt vesznek, ez enyhén viszkózus nyál képződését eredményezi. 

Végül a gl.sublingualis mucinosus acinusokat és serosus félholdakat alkot, amelyek erősen viszkózus nyál 

elválasztásáért felelősek. Az acinusok lumene az intercalaris, a striált és az excretoros ductus sejtek lumenében 

folytatódik. Az acinusok és az intercalaris ductus sejtek kosárszerű elrendezésben myoepithelialis sejtekkel 

vannak körülvéve. A myoepithelialis sejtek kontrakciójuk során az intraluminaris folyadékot a kivezetőcső 

rendszeren keresztül a szájüregbe továbbítják. Az intercalaris ductus sejtek kocka-szerűek, egy sejtréteget 

képeznek. A striált és az excretoros ductus sejtek hengeresek, mély basolateralis betűrődésekkel és 

intercellularis plazmamembrán interdigitációkkal, valamint sok mitokondriummal. A nagy excretoros 

ductusokat többrétegű hengerhám borítja. A mirigyek fő ductusai többszörösen elágaznak, valódi faág-szerű 

struktúrát alakítanak ki. 

1.134. ábra - 11. ábra – Nyálmirigyek anatómiája és szövettana 

 

A nyálelválasztás és fehérjeszekréció szabályozása 

A nyálelválasztás szabályozásában a paraszimpatikus és a szimpatikus idegrendszer is részt vesz. Mindkét 

hatásra, bár nagyon különböző utakon, fokozódik a nyálszekréció, és bonyolult kölcsönhatásuk mirigyről 

mirigyre mást eredményezhet. A kis nyálmirigyek szekréciós aktivitását kevésbé kontrollálja a központi idegi 

szabályozás. Ezért e mirigyek folyamatosan elválasztanak egy kis mennyiségű nyálat, nemcsak napközben, 

hanem alvás alatt is, amikor a nagy nyálmirigyek gyakorlatilag nyugalmi állapotban vannak. A kis 

nyálmirigyeknek ez a speciális nedvesítő, felület-védő tulajdonsága fontos a szájüregi egészség és komfort 

fenntartásában. 

A mirigyeket ellátó vérerek és idegek a fő kivezetőcsővel együtt lépnek be a nyálmirigyek területére, és a 

ductalis elágazódásokkal párhuzamosan futva érik el a mirigyvégkamrákat. A paraszimpatikus stimuláció 

muscarinos kolinerg receptor aktiváción keresztül nagy víztartalmú, bő nyálelválasztást idéz elő. Ezzel szemben 

a szimpatikus stimuláció β-adrenerg acinus receptorok aktiválásával elsősorban kisebb térfogatú, erősen 

viszkózus fehérje gazdag nyálat eredményez. 

1.135. ábra - 12. ábra – Nyálelválasztás szabályzása 
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1.136. ábra - 13. ábra – Stressz/nyálszekréció 

 

A nyálmirigyek muscarinos receptorai Gq/11 típusú intracelluláris G proteinekhez kapcsolt receptorok. 

Aktivációjuk a foszfatidilinozitol-4,5-biszfoszfát (PIP2) foszfolipáz-C által közvetített hidrolízisét idézi elő, 

inozitol-1,4,5-triszfoszfát (IP3) és diacil-glicerol (DAG) másodlagos hírvivő molekulákat szabadítva fel. A 

vízoldékony IP3 Ca2+ felszabadulást indukál az endoplazmás retikulumból, ami a sejtmembránban Ca2+ csatornák 

aktivációjához és az intracelluláris Ca2+ szint növekedéséhez vezet. Az emelkedett Ca2+ koncentráció Ca-aktivált 

bazolaterális K+ és apikális Cl– csatornák kinyílásához vezet, ami felgyorsult Cl– szekréciót eredményez az 

acinaris lumenbe. Ezt az elektrokémiai (potenciál)különbséget kompenzálja a paracelluláris Na+, majd para- és 

transzcelluláris úton történő vízáramlás. 

Noradrenalin hatására a β-adrenerg receptor stimuláció intracellulárisan GS-típusú G-protein aktivációt 

eredményez. Ezután a megnövekedett adenilát-cikláz (AC) aktivitás az ATP-ből ciklikus adenozin-monofoszfát 

(cAMP) képződését katalizálja. Végül ez különféle enzimek, mint pl. a protein kináz A aktivációjához vezet, 

ami szabályozza a szintetizált fehérjék exocitózisát az acinaris lumenbe. 

1.137. ábra - 14. ábra 



 1. Orális biológia  

 82  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

A fentebb leírt két fő szabályozási rendszer egymást kiegészíti, egymással közvetlenül "kommunikálva", szoros 

kölcsönhatásban működik az acinus sejtekben. A szimultán szimpatikus és paraszimpatikus aktiváció egymást 

erősítve fokozza a folyadék és fehérje-szekréciót. Bár a szimpatikus stimuláció elsősorban a fehérje kiürülést 

növeli az acinusokból, mérsékelt mennyiségű folyadék szintén szekretálódik stresszhelyzetekben. Emellett a 

paraszimpatikus stimuláció is indukál kisebb mértékben fehérje szekréciót, például táplálkozás kiváltotta 

muscarinos aktiváció során. Mind a szimpatikus, mind a paraszimpatikus hatás a myoepithelialis sejtek 

kontrakcióját váltja ki, elősegítve a szekréciós produktumok kiürülését, kimosódását a szájüregbe. 

 

1. videó – Izolált emberi sejtek önszerveződése bazális membránon. 

images/chapter01/c0112_mov1.mp4
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12.1. Teszt – A nyálmirigyek fejlődése, morfológiája, funkciója és 
működés szabályozása (válaszok) 

1. Nyálmirigyek embrionális fejlődése során kulcsfontosságú: 

A. proliferáció 

B. apoptózis 

C. befűződés 

D. mindhárom 

E. egyik sem 

2. A nyálmirigyekben, szekréciós fehérjék (export proteinek) raktározásának, tárolásának helye 

A. Golgi vezikulum 

B. zimogén granulum 

C. Golgi ciszternák 

D. sejtmag 

3. Melyik anyag fokozza egyaránt a nyálelválasztást, a savszekréciót és a pancreas enzimelválasztását? 

A. adrenalin 

B. acetilkolin 

C. hisztamin 

D. szomatosztatin 

13. 1.13. A nyálmirigyek elektrolit, víz és fehérje 
elválasztásának mechanizmusa – Varga Gábor 

A nyál legbővebb és legfontosabb összetevője az elválasztott mennyiség mintegy 98%-át kitevő víz. A maradék 

elektrolitokat, fehérjéket és néhány kisebb komponenst, lipideket, glukózt és karbamidot tartalmaz. A víz és 

elektrolit szekréció energiaigényes, aktív, kétlépcsős folyamat. Először az acinusok izotóniás primer nyálat 

állítanak elő. Ez a folyadék a kivezetőcső rendszerben az elektrolitok reabszorpciója során módosul, és kialakul 

a hipotóniás szekrétum. 

1.138. ábra - 1. ábra – A nyálelválasztás kétlépcsős mechanizmusa 
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1.139. ábra - 2. ábra – Nyálszekréció kétlépcsős hipotézise 

 

1.140. ábra - 3. ábra – Nyálszekréció kétlépcsős hipotézise 

 

Az elsődleges nyál képződése az acinusokban 

A különböző szekréciós hámokban a folyadék transzport vagy a sejteken keresztül történik transzcelluláris 

transzporttal, vagy a sejtek között szoros kapcsolatokon át paracelluláris transzporttal valósul meg. A 

nyálmirigyekben a transzcelluláris transzport útvonal legfontosabb elemei az acinussejtek luminális felszínén 

elhelyezkedő aquaporin 5 (AQP5) vízcsatornák. Az AQP5 hiánya csökkenti a folyadék-transzport mértékét 

nemcsak a plazmamembránon, hanem a szoros kapcsolatokon keresztül is, a szoros-kapcsolat fehérjék, mint a 

claudinok és occludinok expressziójának csökkentésével. A bazolaterális-apikális irányú vízmozgás az 

acinusokban az elektrolit transzport és apikális felhalmozódás során létrejövő ozmotikus gradiensnek 

köszönhető. Tehát a passzív vízmozgás az azt megelőző acinaris elektrolit szekréció következménye, ami végül 

létrehozza az izotóniás elsődleges szekréciós folyadékot. 

1.141. ábra - 4. ábra – Nagy nyálmirigyek transzportrendszerei 
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Az acináris vízszekréciót elsősorban a vektoriális, transzcelluláris klorid transzport hajtja. A sejten keresztüli 

kloridion mozgáshoz szükséges energiát valójában egy aktív pumpa, a Na+/K+ ATP-áz biztosítja, amely ATP-t 

használ, 3 Na+ kilépését és 2 K+ belépését lehetővé téve. Ennek következtében az extracelluláris és intracelluláris 

terek közötti Na+ gradiens sokkal magasabb lesz, mint a K+ koncentráció különbség. A Na+ koncentráció 

gradiens terhére, a Na+/K+/2Cl– kotranszporter (NKCC1) 3 Na+, 3 K+ és 6 Cl– iont juttat az interstitiumból az 

acinus sejtekbe, így az intracelluláris K+ és Cl– koncentráció jóval magasabb lesz, mint az egyensúlyi 

potenciáljuk. 

1.142. ábra - 5. ábra – Az acinus sejt transzportrendszerei 

 

Muscarinos receptor stimulációra válaszul megemelkedik az intracelluláris Ca2+ szint, és az acinusok lumenébe 

az apikális membránon át Ca-aktivált klorid csatornákon keresztül klorid ionok áramlanak, miközben a 

bazolaterális membrán megnyíló kalcium-aktiválta kálium csatornái K+-ot juttatnak az interstitiumba. Ezen felül 

a szoros kapcsolatokon keresztül, paracellulárisan Na+ áramlik az interstitiumból az acináris lumenbe a kialakuló 

elektrokémiai gradiens kiegyenlítésére. 

A résztvevő K+ és Cl– csatornákat a közelmúltban azonosították. Két különböző kálium csatornát írtak le, 

némileg eltérő jellemzőkkel. Az egyik, az úgynevezett IK1 vagy SK4, egy egycsatornás, közepes 

konduktanciájú Ca-aktiválta kálium csatorna. A másik az úgynevezett maxi K vagy Slo, egy egycsatornás nagy 

konduktanciájú feszültségfüggő Ca2+ aktiválta kálium csatorna. A mind az IK1, mind pedig a Slo csatornák 

hiányoznak, az a folyadékszekréció súlyos gátlásához vezet. A K+ ionok kiáramlása az extracelluláris térbe 

hiperpolarizálja a membránt, és megnöveli a klorid kilépés hajtóerejét a szemközti oldalon. Mindezek 

következtében a luminalis NaCl felhalmozódásnak köszönhetően kialakuló ozmotikus gradiens létrehozza az 

acinus sejteken keresztüli vízmozgást. 

1.143. ábra - 6. ábra – Az acinusok transzportrendszerei 
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Az izotóniás, elsődleges nyálszekréciójának mintegy 30%-áért két alternatív mechanizmus felelős. Az alternatív 

Cl– felvételt a bazolaterális membránban megtalálható Na+/H+ és Cl–/HCO3
– kicserélők együttműködése teszi 

lehetővé. A bazolaterális membránon keresztül CO2 diffundál a sejtbe. A citoszólban a szénsav-andhidráz enzim 

katalizálja a vízből és CO2-ból történő H+ és HCO3
– termelést. Az újonnan szintetizált HCO3

– transzportját a Cl-

/HCO3
– kicserélő végzi Cl– ellenében, míg a sejtben lévő fölös H+ -kat a Na+/H+ kicserélő juttatja ki. A sejtekben 

ilyen módon felhalmozódott intracelluláris Cl– ionok ezután apikálisan szekrécióra kerülnek. A szekréciós 

folyamat egy bizonyos fokig klorid mentes körülmények között is működik, mivel az apikális anion 

konduktancia a csatornákon keresztül kisebb mértékben HCO3
– ionokkal is megvalósulhat Cl– ionok helyett. 

 

A nyál másodlagos módosulásai a ductusokban 

A nyálmirigy kivezetőcső sejtjei közül intercalaris és striált ductus sejtek intralobulárisak, míg az excretoros 

ductus sejtek főleg extralobulárisak. Az intralobuláris és az extralobuláris csatornákban is folyik NaCl 

reabszorpció. A ductus sejtek a víz számára impermeábilisak, így az elektrolit visszaszívás a kivezetőcső 

rendszerben közvetlenül hipotóniás nyál képződéséhez vezet. A végső nyál elektrolit koncentrációja 

nagymértékben függ a nyálszekréció sebességétől. Mivel az alapszekréciós ráta alacsony, a szekrétum a 

kivezetőcső rendszeren keresztül alacsony sebességgel halad át. Ennél fogva a reabszorpció mértéke majdnem 

teljes, rendkívül hipotoniás folyadékot létrehozva. Táplálékbevitel során a nyáltermelődés fokozódik, így a 

primer nyál nagyobb sebességgel halad át a ductalis rendszeren. Ilyen körülmények között a ductalis elektrolit 

visszaszívás nem teljes, így a szájüregbe kerülő nyál ionkoncentrációja nagyon hasonló lesz az acinusokban 

képződő izotóniás elsődleges szekrétuméhoz és a plazmáéhoz. 
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1.144. ábra - 7. ábra – Nyálmirigyek transzportrendszerei 

 

Az elektrolitok reabszorpciójához szükséges energiát a nagy aktivitású Na+/K+ ATP-áz szolgáltatja, a sejtben 

rendkívül alacsony Na+ szintet eredményezve. Az epithelialis Na csatorna (ENaC), az ENaC a ductus sejtek 

apikális membránjában kifejeződve döntő szerepet játszik a ductalis Na+ reabszorpció folyamatában. Az ENaC 

blokkolása amiloriddal súlyosan gátolja a Na+ visszaszívás folyamatát, míg két Na+/H+ kation-cserélő, az NHE2 

és NHE3 másodlagos, kisebb szerepet játszanak a folyamatban. Klorid ionok is visszaszívásra kerülnek a 

csatornákban, amiért apikális klorid csatornák, nevezetesen a cAMP-függő CFTR klorid csatorna és a Cl–/HCO3
– 

anion cserélők felelősek. 

1.145. ábra - 8. ábra – Kivezetőcső reabszorpciós mechanizmusa 

 

A nyálmirigyekben a K+ koncentrációja magasabb, mint a vérplazmában. K+ felhalmozódás az intra- és 

extralobuláris nyálmirigy csatornák szintjén történik. Apikális K+/H+ kicserélők és K+-Cl– kotranszporterek is 

részt vesznek a folyamatban. 

A fehérjeszekréció mechanizmusa 
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Az acinus sejtek folyamatosan szintetizálják az exportra kerülő nyálfehérjéket. A szintetizálódó naszcens 

aminosav-láncok poszt-transzlációs módosulásokon esnek át a Golgi-apparátusban, majd szekréciós 

granulumokba kerülnek és zimogén szemcsék formájában tárolódnak. Megfelelő stimulációra válaszolva a 

zimogén granulumok transzportálódnak és fuzionálva az apikális sejtmembránnal tartalmuk exocitózissal a 

lumenbe ürül. 

A különböző nyálmirigyek a fehérjéket különböző összetételben termelik. Mindegyik nyálmirigy szekréciós 

termékösszetétele az adott mirigyre jellemző. Kétféle acinus sejtet különböztetünk meg: serosust és mucinosust. 

Mind a serosus, mind a mucinosus acinus sejtek szekréciós mirigyvégkamrákat alkotnak. A serosus acinusok α-

amilázt és további enzimeket, antivirális és antibakteriális fehérjéket tartalmazó vízben gazdag nyálat termelnek. 

Az α-amiláz a leggyakoribb fehérje a serosus nyálban. Emellett elektrolitokat is elválasztanak a szájüregi 

lágyszövetek a fogak sav és demineralizáció elleni védelme érdekében. 

A parotis termeli az összes elválasztott amiláz mintegy 70%-át. A mucinosus acinusok sűrű mucinban gazdag 

folyadékot termelnek. A kevert serosus-mucinosus mirigyvégkamrák mucinokat és serosus fehérjéket egyaránt 

elválasztanak. A gl. parotis nagy többségben serosus acinus sejteket tartalmaz. A gl. sublingualis és a legtöbb 

kis nyálmirigyek többsége mucinosus, míg a gl. submandibularis vegyesen serosus és mucinosus acinusokat is 

tartalmaz. 

 

13.1. Teszt – A nyálmirigyek elektrolit, víz és fehérje 
elválasztásának mechanizmusa (válaszok) 

1. Nyálmirigy acinusok elektrolitszekréciójának legfontosabb csatornája(i) 

A. CFTR 

B. feszültség függő K csatornák 

C. eNaCl 

D. Ca++ függő Cl– csatornák 

2. Nyálmirigy ductusok elektrolitszekréciójának legfontosabb csatornája(i) 

A. CFTR 

B. feszültség függő K csatornák 

C. eNaC 
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D. Ca függő Cl csatornák 

3. A nyálmirigy acinusainak vektoriális elektrolit-transzportjában a vezető ion: 

A. Ca ion 

B. Cl ion 

C. Na ion 

D. foszfát ion 

E. egyik sem 

14. 1.14. A nyál szájüregi funkciói, diagnosztikai 
szerepe – Varga Gábor 

Egészséges emberben körülbelül 1-1,5 liter nyál képződik naponta, ami főleg vizet, elektrolitokat és fehérjéket 

tartalmaz. A termelt nyál mennyisége személyenként jelentősen eltérhet kortól, nemtől, egészségi állapottól 

függően, illetve az éghajlati és környezeti viszonyok függvényében. A gl. submandibularis mirigy termeli meg a 

napi nyálmennyiség mintegy 65%-át, a gl. parotis a 25%-át, a gl. sublingualis körülbelül 5%-át, és a kis 

nyálmirigyek is mintegy 5%-ot. Táplálékfelvételkor az arányok megváltoznak, és a gl. parotis szekretálja a 

legtöbb nyálat. 

A nyál protektív komponensei 

Fiziológiás körülmények között a nyál folyamatosan nedvesen tartja, puffereli a szájüreget. A nyál egyes 

komponensei beépülnek a dentális keményszöveteket védő pelliculába és a nyálkahártya lágyszöveteit védő 

mucin rétegbe, míg mások a szervezet immunrendszere részeként funkcionálva töltik be védő szerepüket. 

Mindezek a funkciók igen fontosak a szájüreg kemény- és a lágyszövetei integritásának megőrzésében. 

1.146. ábra - 1. ábra – A nyugalmi és stimulált nyál ionkoncentrációi 

 

A védelem szervetlen összetevői 

A nyálmirigyek nagy mennyiségben transzportálnak elektrolitokat. Az aktív klorid, nátrium és kálium transzport 

szolgálja - elsődlegesen ozmotikus alapon - a víz szájüreg felé mozgatását. A szekretált kálcium, foszfát és 

bikarbonát fontos szerepet játszanak a normális szájüregi állapotok fenntartásában. A nyálban található 1-2 

mmol/l kalcium és a 4-6 mmol/l foszfát a zománc remineralizációjára szolgálnak. A kalcium fele szabad ionizált 

formában található, míg a másik 50% a nyál fehérjéihez kötődik, főként a prolin gazdag fehérjékhez (prolin 

reach protein, ppp) és a statherinhez. Ez a fontos védelmi mechanizmus meggátolja a kalcium-foszfát 

kicsapódását a bikarbonáttal pufferelt közegben, ahol a pH közel neutrális. 
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A szájüreg elsődleges puffere a 4-40 mmol/l-nyi bikarbonát. A fogzománc remineralizációja csak 5,5-ös pH 

felett megy végbe. Ez alatt a pH érték alatt a zománc oldódni kezd. A szénhidrátban gazdag élelmiszer-

összetevők és alacsony pH-jú italok, mint a legtöbb ízesített szénsavas üdítőital, gyümölcslevek és a bor mind 

csökkentik a pH-t. Ilyen körülmények között a kalciumfoszfát oldódik, a zománc demineralizációját okozva. A 

nyál bikarbonátja ennek a mechanizmusnak a fő semlegesítő tényezője. A bikarbonát ezen felül az elsődleges 

neutralizálója a szövet roncsoló savas gyomor refluxnak, amelynek során gyomorsav jut az nyelőcsőbe és a 

szájüregbe. 

1.147. ábra - 2. ábra – A nyál hiányának következményei 

 

A védelem szerves összetevői 

A prolin gazdag fehérjék viszonylag nagy méretűek, míg a statherin kicsi. Mindkettő negatív töltésekkel bír 

és kettős funkcióval rendelkezik. Egyrészt megakadályozzák a kalcium-foszfát kicsapódást nyálkővé, míg a nyál 

a kivezető rendszerben van. Másrészt ezek a fehérjék nagy affinitással kötődnek a zománc felszínekhez a 

szájban. Így ezek képezik a dentális pelliculát, a fogakat fedő biofilmet. Emellett köthetnek tannin és más aktív 

táplálék komponenseket, melyek egyébként károsíthatják a szájüregi szöveteket. 

1.148. ábra - 3. ábra – A kevert nyál organikus összetevői 

 

A mucosalis felszíneket fedő mucinok fő feladata, hogy síkosítsák a falatot, védjék a mucosa integritását és 

hozzájáruljanak a vírusok, baktériumok és gombák elleni védelemhez. A mucinok és egyéb glikoproteinek 

képesek a baktériumokhoz kötődni és agglutinálni őket, főként a szénhidrát csoportjaiknak köszönhetően. Ezek 

a glikoproteinek általában tartalmaznak sziálsavat, amely szabadgyök fogóként szolgál és hozzájárul a 

gazdaszervezet ligandok és a mikroorganizmusok interakciójához. A legfontosabb mucin a szájban a MUC5B 
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(MG1-ként is ismert) és a MUC7 (más néven MG2). A hasonló struktúrájú glikoprotein 340 (GP340) egy 

fontos rokon szerkezetű glikoprotein, amely nyál agglutininként különösen erős kötési potenciállal rendelkezik 

az orális streptococcusok iránt, így megakadályozva a bakteriális kolonizációt. 

A nyál az immunrendszer több adaptív elemét tartalmazza különböző immunglobulinok formájában (IgA, IgE, 

IgG, IgM). Az immunoglobulin A a legjelentősebb ezek közül. A nyál szekretoros IgA-ja egy dimer, melyet egy 

polipeptid (J lánc) kapcsol össze és egy proteolízis-ellenálló szekretoros komponenst tartalmaz, ez biztosítja a 

hosszú biológiai felezési idejét a szájüregben. 

A histatinok a relatíve kisméretű, hisztidin gazdag kationos peptidek családját képezik. Fő feladatuk toxikus 

aktivitás kifejtése különböző patogén gombák, különösen a C. albicans ellen. Ezt elsősorban a gomba 

sejtfalának bontásával valósítják meg. A mitokondrium a histatin másik fő célpontja. A gombasejt halálát 

okozza a sejtlégzés megzavarásával. Ennek során reaktív oxigén termékek keletkeznek, amelyek károsítják a 

mitokondriális funkciót. 

A lizozim, a laktoperoxidáz és a laktoferrin a veleszületett védekezőrendszer részei. A lizozimm muramidáz 

enzimatikus aktivitása révén megbontja a Gram-pozitív baktériumok sejtfalát. A laktoperoxidáz a nyál egy 

aktívan szekretált komponensét, a tiocianátot oxidálja, , hipotiocianáttá, amely egy jelentős antibakterialis ágens. 

A laktoferrin egy vas-kötő glikoprotein, ezen fellül antimikrobális és immunmodulátor tulajdonságai is vannak. 

A nyálat ismert sérülés gyógyító hatásai miatt az „élet forrásának” is nevezik. Ezen tulajdonság legfőbb 

tényezője az epidermalis növekedési faktor (EGF), mely a parotisból jut a szájba. Az EGF-nek proliferatív és 

sejt védő hatása van a szájüregben, az oesophagusban és elérheti a bél alsóbb szakaszait is. Az egyéb növekedési 

faktorok (TGF-α, TGF-β, FGF, IGF-I, IGF-II and NGF) általában alacsonyabb koncentrációban fordulnak elő a 

nyálban. 

1.149. ábra - 4. ábra – A nyál védőfunkciói 

 

A nyál emésztést elősegítő komponensei 

A nyál fontos szerepet játszik az elfogyasztott táplálék megemésztésében. A neuronális szabályozás mellett a 

rágási inger közvetlenül is stimulálja a nyálelválasztást. A bolus megformálásához a víz elengedhetetlen. A 

vízáramlás és az emelkedett amiláz szekréció megkönnyítik az orális clearancet és elősegítik az emésztést. A 

nyálamilázt és a hasnyálmirigy amiláz izoformáit más gének kódolják. A nyálamiláz (ptialin) a keményítőt az 

O-glikozidos kötések mentén hidrolizálja. Mivel a működési optimuma pH 6 körül van, a gyomorsavas 

közegében inaktiválódik. Azonban a vékonybélben semleges pH-jú környezetbe jutva az enzim részben 

renaturálódhat. A nyáleredetű lipáz egy másik emésztőenzim, amit a gl. parotis és a lingualis von Ebner 

mirigyek szekretálnak, egyaránt kis mennyiségben. A korai postnatalis periódusban a pancreas még 

funkcionálisan nem elég érett, így az anyatejben található kis mennyiségű zsír emésztését elsősorban a 

nyáleredetű lipáz végzi. Így lényeges élettani szerepe a születést követő hónapokban van, amikor a fejletlen 

pancreas még képtelen a tejben lévő zsír emésztéséhez szükséges lipolitikus aktivitást megtermelni. A 

nyálmirigyek ezek mellett gustint is termelnek. Ez a fehérje érzékenyíti a nyelv ízérzékelő receptorait, segítve 

azok működését. 
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1.150. ábra - 5. ábra – Táplálkozással és beszéddel összefüggő funkciók 

 

A nyál mint diagnosztikai faktor 

A nyálgyűjtés non-invazív beavatkozás. A nyál egy könnyen hozzáférhető testfolyadék, amely alkalmas nem-

nyálmirigy eredetű betegségek kimutatására is. A szájüregből különböző típusú folyadékmintákat lehet nyerni. 

A kevert, nem-stimulált és stimulált teljes nyál mellett tiszta ductalis nyál gyűjthető az egyedi, izolált 

mirigyekből. A gingivalis crevicularis folyadék és a nyálkahártya transsudatum begyűjthető a lokális 

felszínekről kapillárisba történő felszívással. Buccalis kenetminta gyűjtésével sejtes és genetikai információkhoz 

juthatunk. A plakk gyűjtés fontos eszköz a fogszuvasodás kutatásában. Mindezeken túl lehetőség van az 

illékony, gőz vagy gázfázisú anyagok elemzésére is. 

1.151. ábra - 6. ábra – Szájüregből vehető minták típusai 

 

Standard, klasszikus tesztek már régóta használatosak a nyálmirigy eredetű rendellenességek azonosítására. 

Azonban az utóbbi időben számos, nem-nyálmirigy célú laboratóriumi alkalmazás vált elérhetővé. Orális HIV 

teszt alkalmazható AIDS-betegség gyanúja esetén. Számos kábítószer és alkohol teszt létezik, ami így nem 

igényel vérvételt. A torokváladék-kenetből nyert kultúra vizsgálatával a kórokozók, például a Streptococcusok 

korai kimutatása válik lehetővé, amelyek gyakran okoznak fertőzést a torokban. Törvényszéki vizsgálatok, 

valamint sportolók ellenőrzése céljából gyakran végeznek szteroid és egyéb hormonszint meghatározást. 

Nyálból vett DNS minták egyedi nukleotid polimorfizmusok (single nucleotide polymorphism = SNP) 

azonosítására is használhatóak, amelyekből genetikai determinánsokra vagy kockázati tényezőkre lehet 

következtetni bizonyos betegségekkel összefüggésben. 

1.152. ábra - 7. ábra – Az orális tesztek fontosabb felhasználási lehetőségei 
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Számos új új alkalmazási lehetőség áll fejlesztés alatt, mint például nyálszekréciós tesztek a malária, a szájüregi 

rák és egyéb daganatos betegségek, a tüdőbetegségek és a szív és érrendszeri betegségek (cardiovascular disease 

= CVD) markereinek azonosítása. Nyálfehérjékre alkalmazott immun-assayek segítségével könnyebben 

jellemezhetőek lesznek az orális baktériumflóra, vagy a parodontális betegségek, valamint más rendellenességek 

is. 

1.153. ábra - 8. ábra – A nyál, mint diagnosztikus folyadék – lehetséges célpontok 

 

A jelenlegi kutatások középpontjában olyan új technológiák kifejlesztése áll, amelyek egyszerűsítik és 

miniatürizálják a nyál elemzését. A cél olcsó és megbízható non-invazív diagnosztikai módszerek létrehozása. E 

tervek sikeressége már ma is nyilvánvaló és lemérhető. Ezt nem csak a tudományos közlemények, hanem 

tényleges laboratóriumi tesztek, alkalmazások is bizonyítják. A nyál proteomikai elemzésével számos betegség 

korai kimutatására lesz lehetőség olcsó, gyors és reprodukálható módon. 

1.154. ábra - 9. ábra – Nyállal kapcsolatos kutatásokban fejlesztett eszközök 

 

1.155. ábra - 10. ábra – Egy példa, ami a kutatások irányát mutatja 
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Máig 665 különböző fehérjét azonosítottak a nyálban, és ez a szám a módszerek érzékenységének 

növekedésével folyamatosan növekszik. Ezek közül számos, a vérkeringésből származó, s a nyálban is 

detektálható fehérje adott betegségek jelzőfehérjéjeként szolgálhat a nyáltesztekben. Nyilvánvalóvá vált 

ugyanis, hogy a nyálban azonosítható fehérjék nemcsak nyálmirigy eredetűek lehetnek, hanem gyakorlatilag az 

összes fehérje megjelenik a nyálban, amely jelen van a vérplazmában. Ez azért is nagyon fontos, mert sok 

fehérje csak akkor jelenik meg a testnedvekben, amikor egy bizonyos betegség, például egy rákos folyamat 

fellép, részben azért, mert betegség során felszabaduló részecskék részben elhalt sejtekből származnak, részben 

pedig a szervezet immunválaszának termékei. 

1.156. ábra - 11. ábra – A nagy nyálmirigyekben azonosított fehérjék száma 

 

1.157. ábra - 12. ábra – Proteomika: Funkció szerinti kategóriák 
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14.1. Teszt – A nyál szájüregi funkciói, diagnosztikai szerepe 
(válaszok) 

1. Az epidermális növekedési faktor (EGF) fő termelődési helye emberben: 

A. pulpa 

B. pancreas 

C. duodenum 

D. parotis 

2. Lizozim szerepe a nyálban: 

A. bakteriumok falát bontja 

B. emlős sejtek falát bontja 

C. zimogén granullumokat bontja 

D. mindegyik 

E. egyik sem 

3. A laktoferrin hatásának mechanizmusa: 

A. fémion donor 

B. fémion kötő 

C. tejsav felszabadítása 

D. mindegyik 

E. egyik sem 

15. 1.15. Fog-eredetű őssejtek – Varga Gábor 

A korszerű orvosbiológiai kutatások eredményessége magában hordozza a klinikai alkalmazás lehetőségét is. A 

fejlődésbiológiai kutatásokból egyre jobban ismerjük a fogak számát, pozícióját és formáját meghatározó 

molekuláris szintű tényezőket. Mindezek alapján lehetővé válhat az őssejt kutatás, az embriológia és a 
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molekuláris biológia legújabb eredményeinek felhasználásával a fog és a fogkörnyéki szövetek regenerációja 

vagy akár teljes újjáépítése, mintának véve a normál fogfejlődést, illetve az egyes szövetek kialakulását. 

1.158. ábra - 1. ábra – A kifejlett fog részei 

 

Az emberi szervezet jelentős mértékben képes a regenerációra. Egyes szövetekben, mint a vérképző sejtek vagy 

az epithelium, életünk során a sejtek folyamatosan osztódnak és regenerálódnak, míg más szövetek sejtjeinek 

megújulása sokkal lassabb, és csak bizonyos biológiai jelekre indul meg. Ez a megújulási képesség a 

szövetekben megtalálható, különböző mértékben elkötelezett őssejteknek köszönhető. Őssejtnek nevezünk 

minden olyan sejtet, amely önmegújító képességgel bír, és emellett képes differenciált utódsejtek létrehozására. 

Ez a definíció azonban differenciálódási képességek tekintetében igen heterogén sejtpopulációt takar. 

1.159. ábra - 2. ábra – Az őssejt definíciója 

 

A fogamzást követően a megtermékenyített petesejt a petevezetékben a méh felé vándorol és eközben 

osztódásokon esik át. A beágyazódó embrió sejtjei még totipotensek. Az egyedfejlődésnek ebben a fázisában 

megtalálható embrionális őssejtek elvben képesek létrehozni az összes szövettípust, és így lehetőséget 

nyújtanak az egyedfejlődés során lezajló folyamatok mélyebb megismerésére és új, őssejtek beültetésén alapuló 

szövetregenerációs eljárások kidolgozására. Ugyanakkor az őssejtek biológiájával kapcsolatosan még számos 

alapvető kérdés megválaszolatlan, amelyet jól mutat, hogy komoly technikai nehézséget okoz a sejtek 

meghatározott szöveti irányba történő szabályozott differenciáltatása, illetve a későbbi differenciálódás során 

fellépő immunválasz kiküszöbölése. Emellett az embrionális őssejtek klinikai/kutatási célú felhasználása számos 

morális-etikai problémát vet fel és felhasználásuk törvényi szabályozása ezidáig megoldatlan. A magzati 

fejlődés második hetében kezdődik ezen sejtek specializálódása, melynek következtében elveszítik 

totipotenciájukat. A magzati fejlődés során kis számban megmaradt, nem specializálódott őssejteket születéskor 

a köldökzsinórból nyert vér is tartalmaz. 

1.160. ábra - 3. ábra – Az egyedfejlődés vázlata – a megtermékenyített petesejttől a 

felnőtt szervezetig 
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Régóta ismert, hogy az érett szövetekben megtalálható úgynevezett posztnatális, vagy felnőtt őssejtek nagy 

szerepet játszanak a szövetek folyamatos megújulásában és feltehetően a sérüléseket követő 

szövetregenerációban. A csontvelőből izolált haemopoeticus őssejtek elméletileg minden vérsejtből származó 

sejttípust képesek létrehozni. A csontvelő stroma őssejtek a sérült csont regenerálásáért és a mindennapos 

mikrotörések javításáért felelősek. A legújabb eredmények szerint ezek a szöveti őssejtek a feltételezettnél 

lényegesen szélesebb differenciálódási potenciállal rendelkeznek. Amennyiben ez bebizonyosodik, 

felhasználásukkal az embrionális őssejtekkel kapcsolatos etikai problémák a felnőttből származó sejtek 

alkalmazásával áthidalhatóak. Ezek a szöveti őssejtek alkalmasak lehetnek a szöveti differenciálódás kutatására, 

gyógyszerfejlesztések során tesztrendszerként szolgálhatnak, s emellett sejtterápiás szövetmegújításra is 

szolgálhatnak. 

1.161. ábra - 4. ábra – Őssejtek izolálása differenciált szövetekből 

 

1.162. ábra - 5. ábra – Őssejtek néhány lehetséges alkalmazása 
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A rágcsálók metszőfogának folyamatos, életen át tartó növekedése jól ismert, így mindenki számára 

elfogadható, hogy rendelkeznek folyamatosan megújuló őssejtpopulációval. 

1.163. ábra - 6. ábra – Az őssejtek folyamatosan jelen vannak az állandóan növekedő 

egér metszőfog cervikális hurokban 

 

Emberben ilyen, a csontvelői stromális őssejtekhez hasonló sejteket azonban csak mintegy évtizeddel ezelőtt 

írtak le először. Azóta maradó és tejfog pulpából, parodontális ligamentumból és dentális folliculusból is 

sikerült ilyen őssejt populációt azonosítani. Ezek magas proliferációs aktivitással rendelkező, klonogén sejtek, a 

mesenchymalis őssejtek jelzőfehérjéit expresszálják. 

1.164. ábra - 7. ábra – Parodontális ligamentum eredetű őssejt tenyészet kolóniaképzése 
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Az ilyen sejtek megfelelő, hidroxi-apatit kristályokat is tartalmazó kapszulákban immunhiányos egerek bőre alá 

ültetve néhány hét alatt dentin-szerű szövetet hoztak létre. Az ezzel párhuzamosan, más állatokba beültetett 

csontvelői őssejtek ugyanakkor a csontra jellemző keményszöveti és vérképző szerkezeteket alkották meg a 

kapszulákon belül. Ez egyértelműen jelzi egyrészt ezen sejtek új szövet építésére alkalmas kapacitását, másfelől 

egyértelműen jelzik a két sejttípus közötti különbségeket is. 

1.165. ábra - 8. ábra – Fog- és csonteredetű őssejtek 

 

A kutatási eredmények azt mutatják, hogy megfelelő extracelluláris közegben a csontvelő eredetű stromalis 

őssejtek jelenlétében képesek létrehozni a csontszövetre jellemző szöveti struktúrát, amelyben az ásványi fázis a 

sejteket körülölelve jön létre. Így a csontok regenerációja során kerülhetnek elsősorban alkalmazásra. 

1.166. ábra - 9. ábra – 1. Az őssejtek felhasználása csontpótlásra 
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Ugyanakkor a fogbél eredetű őssejtek esetében van remény a dentinre jellemző mineralizáció létrejöttére, 

amelynek során a differenciálódó odontoblastok a mineralizált fázis felszínén rendeződnek, s így a dentinre 

jellemző acelluláris mineralizált állományt képeznek, s a felszínt palást-szerűen befedik. 

1.167. ábra - 10. ábra – 2. A fogbél és a kemény fogszövet, a dentin újraképzése 

 

A parodontális ligamentum eredetű őssejtek esetében pedig hasonló körülmények alkalmazása esetén remény 

van a teljes parodontális struktúra megújítására. Ez egyértelműen nehezebb feladat, mint a csont vagy a dentin 

újjáépítése, hiszen ez esetben létre kell hozni a dentint befedő cementet, valamint mind a cementumba, mind a 

csontba bekötődő keresztirányú, kollagén rostokat tartalmazó nem mineralizálódó állományt is. 

1.168. ábra - 11. ábra – 3. A fogágy megújítása 
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Fentiek mellett az őssejtek alkalmazása új irányt adhat az implantátumokat rögzítő osseointegrációs 

kutatásoknak is. Jelenleg a legfontosabb cél a titánium implantátum felszínének csontosodását elősegítő 

folyamatok sebességének és hatékonyságának növelése. Távolabbi célként megfogalmazható egy, a normál 

fogtartó struktúrákhoz hasonló szerkezet létrehozása, amely magában foglalná az implantátum felszínén a 

cementet, az ide bekötődő parodontális rostokat, a másik oldalon pedig a rostok beágyazódását a csontszövetbe. 

1.169. ábra - 12. ábra – 4. Az implantáció elősegítése 

 

„Testidegen implantátumok beültetése helyett öt éven belül elérhetjük, hogy a fogukat vesztett betegek új 

fogakat növesszenek maguknak" – nyilatkozta egy nagy port kavart interjúban még 2004-ben Paul Sharpe, a 

londoni King's College professzora. Ez a jóslat legjobb tudomásunk szerint emberben azóta sem valósult meg, 

nem utolsó sorban azért, mert az őssejteken túl a teljes fogépítéshez bioaktív növekedési és differenciálódási 

faktorok megfelelően időzített lokális felszabadulására, valamint, biokompatibilis és biodegradábilis hordozó 

mátrix kialakítására van szükség. 

1.170. ábra - 13. ábra – 5. Fogcsíra, majd teljes fog újraképzése 

 

1.171. ábra - 14. ábra – A sejtek, hordozók, bioaktív molekulák hármasának fontossága 
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Állatkísérletek ugyanakkor azt mutatják, hogy a teljes fognövesztéshez már ma is megvannak a technikai 

adottságok. Egy japán kutatócsoport egér embrió fogkezdeményéből epithelialis és mesenchymalis sejteket 

izolált külön-külön. A sejtek előzetes tenyésztése után kollagén gélbe ágyazva a két embrionális progenitor 

sejttípust egymás fölé rétegezte. Az így készült szervkultúra kezdeményt néhány napos inkubáció után felnőtt 

egér előzetesen kihúzott molárisa helyére ültették. A vizsgálat rendkívüli sikert mutatott, néhány hét alatt teljes 

értékű moláris fejlődött ki a mesterséges szervkezdeményből. 

1.172. ábra - 15. ábra – A pótfog előállításának folyamata 
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1.173. ábra - 16. ábra – A pótfog kifejlődésének folyamata 

 

A fogak részleges vagy teljes regenerációjára irányuló kutatások szempontjából a munka rendkívüli jelentőségű. 

Azonban ezen vizsgálatok eredményeinek közvetlen emberekre történő átültethetőségét azonban nagy 

óvatossággal kell kezelnünk. Egyfelől az egér és az ember fogfejlődésének nyilvánvaló különbségeit nem 

téveszthetjük szem elől. Másrészt teljes embrionális emberi fogcsíra izolálása, majd egy másik emberbe történő 

beültetése etikai szempontból elfogadhatatlan. Emellett a fogcsírának az in vitro körülmények között történő 

kialakítása emberi szövetekkel nyilvánvalóan még nincs megoldva. Így sokkal reálisabbnak, s a klinikum 

számára ígéretesebbnek tűnik az egyes fog és fogkörnyéki szövetek regeneratív megújítása, ám ehhez is előre 

kell még lépnünk mind az őssejtek, mind a bioaktív anyagok, mind a beültetéskor alkalmazandó szerkezeti 

elemek kutatása területén. 
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1.174. ábra - 17. ábra – A regeneratív fogászat triádja: őssejtek, nanoegységekből 

felépülő szerkezeti elemek és bioaktív szignálok 

 

1.175. ábra - 18. ábra – Két hetes neurogén irányú differenciáltatás után a fog eredetű 

sejt tenyészetben idegi morfológiájú sejtek jelentek meg 

 

1.176. ábra - 19. ábra – Kalcium depozitok von Kossa festéssel Oszteogén irányba 

differenciáltatott fog eredetű őssejt tenyészetben 
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15.1. Teszt – Fog-eredetű őssejtek (válaszok) 

1. A fogbél létrehozásában olyan sejtek játszanak alapvető szerepet, amelyek a eredetileg a crista neurális 

precursor sejtjei voltak, ezért ezeket a sejteket így nevezzük: 

A. neuromesenchymalis 

B. ectomesenchymalis 

C. neuromesodermalis 

D. ectoneuronalis 

2. Az őssejt alapvető tulajdonsága(i): 

A. az önmegújító képességgel rendelkező sejtek 

B. csak az embriócsomóból nyert sejtek 

C. a korlátlanul osztódó sejtek 

D. minden olyan sejt, amely önmegújító képességgel rendelkezik és differenciált utódsejteket képes létrehozni 

E. egyik sem a fentiek közül 

3. Fogeredetű őssejtek elvileg a következők regenerálására alkalmasak: 

A. csak a dentin 

B. csak a zománc 

C. csak a parodontális ligamentum 
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D. csak az alveoláris csont 

E. a fentiek közül mindegyik 

16. 1.16. A táplálkozás jelentősége az orális 
egészségben. Az öregedés hatása a szájképletekre és 
a szájüregi funkciókra – Varga Gábor 

A megfelelő mennyiségű és minőségű táplálék felvétele alapvető fontosságú a szervezet egészséges 

működésének fenntartásában. A táplálékfelvételben fontos szerepet játszanak az egészséges szájképletek. Ennek 

fenntartásához viszont a megfelelő mennyiségű táplálék, s ennek a szervezet által történő feldolgozása 

elengedhetetlen. Mindezekből nyilvánvaló, hogy az általános egészség, az orális egészség és a megfelelő 

tápanyag ellátottság szoros és kölcsönös kapcsolatban állnak egymással. 

1.177. ábra - 1. ábra – Az általános és orális egészség és a táplálkozás közötti összefüggés 

 

Ez az összefüggés nemcsak mennyiségi, de minőségi szempontból is érvényes. A szervezet normál 

működéséhez nemcsak a makronutriensek, azaz a fehérjék, szénhidrátok és a zsír felvétele szükséges, hanem 

feltétlenül szükségesek a mikronutriensek, így a vitaminok, ásványi sók, egyéb, kis mennyiségben előforduló 

komponensek,. Ezen túlmenően az oldhatatlan, s így nem hasznosítható, de az emésztőcsatorna 

kiegyensúlyozott működéséhez szükséges rostos komponensek, mint a cellulóz is fontosak. Fentiek mellett a 

dohányzással és az alkoholfogyasztással is jelentős mennyiségű, a biológiai folyamatokat jelentősen befolyásoló 

anyagok kerülnek a szájüregbe és az emésztőcsatornába. A szervezetbe jutó táplálék komponenseknek egyrészt 

közvetlen hatásuk van a szájüregi struktúrákra és az emésztőtraktus további elemeire, közvetlen fizikai és 

kémiai utakon keresztül. Másrészt a felszívódást követően a belső terekbe eljutva tápláló, működést befolyásoló 

vagy éppen károsító ágensként hatnak a teljes emésztőrendszer működésére, beleértve a fogakat és a 

szájképleteket is. 

1.178. ábra - 2. ábra – Táplálékkomponensek 

 

A táplálék különböző komponensei egymással kölcsönhatásban vannak. Azonban az egyes komponensek 

szájüregi egészségre gyakorolt hatásait didaktikai okokból mégis elkülönítve kell tárgyalnunk. Fontos, általános 

szempont azonban együtthatásuk is. Még a fejlett világban is előforduló „energia-fehérje alultápláltságra” (PEU 

– protein-energy-undernutrition) jellemző, hogy nem egyetlen komponens hiánya okozza, hanem a fehérjék, 

szénhidrátok és zsírok csökkent bevitele mellett a mikronutriensek alacsony szintű szervezetbe jutása. 
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A teljes energiaszükséglet mintegy 10-15%-át fehérjék fedezik. Az átlagos fehérjeminimum mintegy 1g/testsúly 

kg-ra tehető, azonban ebben szerepelnie kell megfelelő arányban a szervezet számára esszenciális 

aminosavaknak is. A fehérje-energia alultápláltság szájüregi szempontból is fontos, hiszen a felépülő és 

megújuló szájképletek károsodást szenvedhetnek a hiányos táplálkozás következtében. 

1.179. ábra - 3. ábra – Fehérjeszükséglet – A teljes energiaszükséglet 11-13%-a 

 

1.180. ábra - 4. ábra – Fehérjehiány okai 

 

Az szervezet által felhasznált energia legnagyobb hányadát, 50-70%-át a szénhidrátok bevitele pótolja. Ezek 

felvétele tehát energetikai szempontból igen fontos, azonban egyáltalán nem mindegy, hogy ez milyen formában 

kerül a szájüregbe. A kívánatos összetett cukrok - mint a keményítő - helyett táplálkozásunkat egyre inkább a 

diszacharidok és egyszerű cukrok fogyasztása jellemzi. Ezek viszont rendkívül erőteljes cariogen hatással 

rendelkeznek, mivel közvetlenül hasznosítható szubsztrátként szolgálnak a szájüregi plakk képződés során 

felszaporodó cariogen anaerob baktériumoknak. Ezzel párhuzamosan a bakteriális glükolízis során felszabaduló 

protonok savassá teszik a szájüregi pH-t, ami viszont egyértelműen a demineralizációs folyamatoknak, így a 

caries képződésnek kedvez. Egy másik fontos hatása az egyszerű cukrokat tartalmazó és a jelentős mértékben 

előemésztett táplálék fogyasztásának, hogy a rágó aktivitás jelentős mértékben csökken. Amennyiben ez a 

funkcionális aktivitás csökkenés már gyermekkorban tartósan fennáll, az állkapocs méretének 

visszamaradásához, s ezáltal malocclusiohoz, fogtorlódáshoz vezet. 

1.181. ábra - 5. ábra – A magas szénhidráttartalmú étrend káros szájüregi 

következményei 
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1.182. ábra - 6. ábra – Demineralizáció és remineralizáció egyensúlya 

 

Mintegy 20-40 %-ban fedezzük energiaszükségletünket zsírok felvételével és lebontásával. A zsírok túlzott 

mértékű fogyasztása elhízáshoz vezet. Ez azonban még relatíve alacsony zsírbevitel mellett is kialakulhat, ha a 

fehérjék és szénhidrátok túlzott bevitele a zsírok felépítésének irányába tolja el belső egyensúlyunkat ezeknek a 

forrásoknak a felhasználásával. Fontos megjegyezni, hogy zsírokban nagyon szegény diéta a zsírba oldódó 

vitaminok hiányához vezethet, mert felszívódásukhoz a zsíroldás elengedhetetlen. A zsíroknak azonban a fogak 

szempontjából van egy kedvező, cariostatikus hatásuk. Ez alapvetően felületi filmképző tulajdonságukon alapul. 

1.183. ábra - 7. ábra – Zsírok szerepe 

 

A hypovitaminosis és az avitaminózis, azaz a különböző vitaminok relatív vagy teljes hiánya jellegzetes 

szájüregi tünetekhez vezethet. Az A- és E-vitaminok hiánya kifejezetten a szájüregi hám kóros elváltozásához, 

túlzott keratinizációjához vezethetnek. A B-vitaminok csökkent bevitele következtében az ajak- és a szájüregi 

hám elváltozása a jellemző. Az ajakszeglet berepedezése, a nyelv gyulladásos elszíneződése, a papillák atrófiája 

és égő érzés kíséri. 

1.184. ábra - 8. ábra – A vitamin hiány 
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1.185. ábra - 9. ábra – B vitamin hiánytünetek 

 

A D vitamin hiánya elsősorban a csontszövetek szerves és minerális állományában nyilvánul meg, így az 

állkapocs képleteit is érinti. Emellett gyermekkori előfordulása során a zománc és a dentin képződés is 

jelentősen károsodhat. A C vitamin jelentős és tartós hiánya skorbutban, azon belül is elsősorban 

fogínysorvadásban nyilvánulhat meg. A K vitamin hiányában a biomineralizációban részt vevő nem-kollagén 

fehérjék gamma-karboxil-glutamin csoportjainak képződése marad el, azonban ennek jelentős negatív 

következményei nincsenek. 

1.186. ábra - 10. ábra – D vitamin hiánya a szájüregben 

 

1.187. ábra - 11. ábra – Egyéb mikronutriens faktorok 
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Összességében a kiegyensúlyozott táplálkozás jó alapot ad a testi egészség, és ehhez kapcsolódóan a szájüregi 

egészség fenntartásához. Ehhez nyújt segítséget két ábra, amely a kívánatos irányokat és arányokat igyekszik 

tükrözni. 

1.188. ábra - 12. ábra – Az egészséges táplálkozás útiránya 

 

1.189. ábra - 13. ábra – Élelmiszerek aránya az egészséges táplálkozásban 

 

16.1. Teszt – A táplálkozás jelentősége az orális egészségben 
(válaszok) 

1. Zsírok szerepe a caries képződésben 

A. cariostatikus 
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B. caries promoter 

C. caries iniciator 

D. demineralizáló 

E. remineralizáló 

2. Hiánya következtében gingivitis és fogágygyulladás léphet fel? 

A. A vitamin 

B. B vitamin 

C. C vitamin 

D. D vitamin 

E. E vitamin 

3. A rágóizomzat funkcionális aktivitáscsökkenésének következménye lehet 

A. erózió 

B. dehidráció 

C. hypodontia 

D. malocclusio 

E. abrázió 

17. 1.17. A rágás fiziológiája és patofiziológiája – Jász 
Máté 

Az állkapocsízület mozgásai 

Az emberi állkapocs korlátolt szabad ízület, mert a térben mindhárom egymásra merőleges tengely mentén 

képes kisebb- nagyobb mértékben elmozdulásokat végezni. A csontos felszínek teljesen szabad mozgást is 

lehetővé tennének, amit az ízületi tok, szalagok, discus articularis, az állkapcsot mozgató izmok, valamint az 

antagonista fogak érintkezése korlátoznak.1 

A temporomandbularis ízület (TMI) tájanatómiai és funkcionális értelemben is két részre bontható. Az egységes 

külső ízületi tokon belül a cranialisabban elhelyezkedő articulatio discotemporalist és a caudális articulatio 

discomandibularist különíthetjük el egymástól. Az articulatio discotemporalisban a porckorong transzlációs 

(csúszó) mozgást végez: a tuberculum articulare alsó felszínén előrefelé és lefelé mozdul el, egy felfelé és 

előrefelé egyénileg eltérő mértékben konvex pályán. Az articulatio discotemporalisban a discus sagittalis síkkal 

párhuzamos transzlációja a legfontosabb alapmozgás. Valamennyi olyan állkapocs-mozgás során, ahol a 

középvonal nem tér ki oldalra, a discotemporalis ízületben kizárólag ez a mozgás történik. Ilyen 

állkapocsmozgás a szájnyitás, vagy az áll előretolása, protrusioja. Fiziológiás működés esetén ezek a mozgások 

nem járnak a középvonal oldalirányú elmozdulásával, mivel a két ízületben történő mozgás egymással közel 

azonos.2, 3, 4 

1.190. ábra - 1. ábra 
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1.191. ábra - 2. ábra 

 

Az állkapocs oldalirányú elmozdulása, laterotruziója során a munka és balansz oldali fejecsek egymástól eltérő 

mozgást végeznek. A balansz oldalon az alap transzlációs mozgás medialis irányú elmozdulással egészül ki. A 

középvonal felé történő elmozdulás lehetséges mértéke a hátulsó ízületi helyzettől előrefelé haladva egyre 

nagyobb, tehát a sagittalis síkban a mozgástartomány a frontalis síkban előre felé „V” alakban szélesedik. Az 

így kapott előre és felfelé konkáv ívű, előrefelé szélesedő, „C” alakú görbült síkrészletre esnek azok a pontok, 

melyeket az állkapocs kondilusa a térben elfoglalhat. Ez a mozgáspálya egy, a CR helyzettől lateralis irányba 

és/vagy hátrafelé leírt pár mm-es, szabálytalan, gyakran hurok alakú kitéréssel egészül ki, amit a munka oldali 

fejecs jár be az oldalmozgások során. A sagittalis irányú transzlációs mozgással ellentétben a medialis és 

lateralis irányú elmozdulások a két ízületben soha nem szimmetrikusan, egyszerre történnek, ezért a fejecs 

középvonal felé való kitérését leíró Bennett szög, valamint a lateralis irányba történő elmozdulást jellemző side-

shift és shift szög értékeiben gyakran látunk akár jelentős különbségeket azonos páciens jobb és bal oldala 

között, de ez nem tekinthető feltétlenül kórosnak.3, 5, 6 

1.192. ábra - 3. ábra 

 

A caudalisabban elhelyezkedő articulatio discomandibularisban a condylusok forgó mozgást végeznek.3, 4, 5, 6 

Rotáció történhet horizontális, frontális és sagittalis állású tengely körül – ezért is nevezzük a TMI-t szabad 

ízületnek. A rotációs mozgások közül a horizontális (haránt) tengely mentén történő elfordulás a legjelentősebb 

és legnagyobb mértékű. A horizontális tengely a két fejecsen halad keresztül, ami a transzláció miatt a 
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különböző szájmozgások során folyamatosan változtatja a helyét, a korábban már említett előre és felfelé 

konvex pályán mozdul előre 

A mindkét ízületben kivitelezett összesen két – két transzlációs és rotációs mozgás változó arányú 

kombinációjából állnak össze az állkapocs bonyolult háromdimenziós mozgásai, amivel például a rágás során 

találkozunk. 

 1. videó – Őrlőmozgások. 

 2. videó – Őrlés rágóval. 

 3. videó – Mandibula mozgásai: nyit-zár-csúsztat. 

 4. videó – Mandibula mozgásai: csúsztat-nyit-zár. 

17.1. Teszt – A rágás fiziológiája és patofiziológiája (válaszok) 

1. Maximális szájnyitás során az állkapocsízületekben: 

A. A kondilusok hátrafelé mozdulnak 

B. A két oldalon egymástól jelentősen eltérő mozgást végeznek 

C. Csak forgó mozgás történik 

D. A jobb és bal oldali kondilusok többé kevésbé szimmetrikusan, egy ívelt pályán lefelé és előre mozdulnak el, 
miközben forgó mozgást is végeznek. 

E. Először a jobb, majd a bal oldali fejecs végez transzlációs mozgást. 

2. A jobb és a bal oldali kondilusok normál működés esetén sem egyforma kitérést végeznek. 

A. Szájnyitáskor 

B. Protruzioban 

C. Sagittalis posselt diagram megrajzolása közben 

D. Rágáskor 

E. Beszédkor 

3. Állkapocsízület része 

A. Condylus mandibulae 

B. Discus articularis 

C. Fossa articularis 

D. Capsula articularis 

E. Mindegyik 
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2008 

18. 1.18. A gyulladás pathomechanizmusa, típusai és 
általános jellemzői – Kerémi Beáta 

18.1. Gyulladás 

A gyulladás a szervezet és szöveteinek védekező reakciója a károsító stimulusok kiküszöbölésére. Több 

lépésből álló folyamat: (1) a sejt sérülés elsődleges okának megsemmisítése - pl. a károsító ágensek higítása, 

neutralizálása és elpusztítása, (2) a sérült szövet eltávolítása, (3) új szövet képzése. 

A gyulladásos válasz kiváltásában az immunreakciók, a sérülések és az ischémiás károsodások játszanak 

szerepet. 

1.193. ábra - 1. táblázat – Gyulladás okai 

 

1.194. ábra - 1. ábra – Gyulladás klasszikus tünetei. Az első négy tünetet Celsus (ie. 30 – 

isz. 38) írta le, míg az ötödik tünettel Galenus (isz. 129 – kb.200/216) egészítette ki 

 

A szervezetben működnek helyreállító (repair) mechanizmusok, ide tartoznak a trombotikus és fibrinolitikus 

rendszer, a gyulladás, az immunreakció és a szájüregi védelem. Ezek mindegyikében megtalálható közös 
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mechanizmusok (1) a szérum proteáz – antiproteáz rendszer, (2) az oxido – redukciós rendszer a szabad 

gyökökkel, (3) a komplement rendszer aktiválódása és (4) a fagocitózis. 

18.2. Akut gyulladás jellemzői 

1.195. ábra - 2. táblázat – Az akut és krónikus gyulladás jellemzői 

 

18.2.1. Az akut gyulladásban résztvevő sejtek 

1.196. ábra - 3. táblázat – Gyulladásban résztvevő sejtek 



 1. Orális biológia  

 116  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

18.2.2. Az akut gyulladás két fő szakasza 

Vaszkuláris szakasz 

• véráramlás növekedéséhez vezet, 

• mikrocirkulációban résztvevő kiserek változását hármas válasz jellemzi: 

1. pillanatnyi vazokonstrikció (másodpercek), 

2. vazodilatáció – arteriolák, venulák (percek), 

3. megemelekedett kapilláris permeábilitás következményei: 

• duzzanat, 

• mediátor felszabadulás 

• hisztamin 

• nitrogén-monoxid (NO) 
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• megnövekedett viszkozitás 

• véralvadás fokozódása (órák). 

1.197. ábra - 2. ábra – A gyulladás vaszkuláris szakasza. Jellemző a hármas válasz: 1. 

vazokonstrikció, 2. vazodilatáció, 3. fokozott kapilláris permeábilitás, fokozott exsudátum 

és ennek következtében ödéma képződés 

 

Celluláris szakasz 

• az erek endothel sejtrétegének változásával kezdődik, amely 

• a leukociták véráramból kilépéséhez vezet, 

• a fagocitáló leukociták a sérülés vagy a fertőzés helyére mozognak, 

• aktiválásukkal megsemmisíthető a károsító tényező. 

Fő lépései: 

1. gördülés - rolling, 

2. margináció 

• vazodilatáció– sztázis, 

• vvt-ek „pénztekercs” képzése az érpálya közepén, 

• granulociták az erek falán – adhéziós molekulák felszabadulása (szelektin, integrinek: ICAM-1, VCAM). 

3. kitapadás - adhézió 

• adhezív fehérjék funkciója, 

• granulociták az endotheliumhoz tapadnak, 
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• utcakő képződés (pavementing). 

4. emigráció (diapedesis) 

• a granulocita citoplazmájában mátrix változás, 

• extravazáció (kilépés az érpályából) a pórusokon keresztül. 

5. kemotaxis – migráció 

• migráció a célsejthez, 

• kemotaktikus anyagok (ld. később). 

6. lobgát kialakulása, 

7. opszonizáció 

• a célpont feismerése és bemutatása. 

8. fagocitózis 

• felismerés és tapadás, 

• bekebelezés. 

9. ölés - killing 

• Intracelluláris ölés (killing), 

• reaktív oxigén, 

• nitrogén termékek, 

• lizozimek. 

10. a baktérium megemésztése. 

1.198. ábra - 3. ábra – Celluláris válasz lépései 

 

A gyulladásos folyamatokban számos mediátor anyag szabadul fel, amelyek lehetnek vazoaktív anyagok és 

kemotaktikus anyagok. A vazoaktív anyagok az lokális véráramlásra (rubor, calor), exudatum képződésre 



 1. Orális biológia  

 119  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

(tumor), trombocita aggregációra, így áttételesen a sebzáródásra fejtik ki hatásukat. A kemotaktikus anyagok 

pedig a szöveti védekezésben résztvevő sejtek migrációját segítik elő. 

1.199. ábra - 4. táblázat – Gyulladásos mediátorok az akut gyulladásban 

 

1.200. ábra - 5. táblázat – Gyulladásos mediátorok csoportosítása a funkció alapján 

 

18.2.3. Citokinek 

A citokinek kisméretű glikoprotein molekulák, amelyeket a gyulladásban és az immunválaszban résztvevő 

sejtek termelik. Az információ továbbításában és az immunválasz szabályozásában van szerepük. 

Három fő funkcionális csoportjuk: 

I. természetes immunitásban és gyulladásos folyamatokban résztvevők, 
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II. limfociták aktivációját és differenciálódását szabályozók, 

III. immunsejtek érésére hatók. 

1.201. ábra - 6. táblázat – Főbb citokinek és funkcióik 

 

18.2.4. Kemokinek 

Kemoattraktánsok, azaz felerősítik és irányítják az immun– és gyulladásos sejtek vándorlását a sérülés helye 

és/vagy a kórokozók behatolási kapuja felé. 

2 csoportja: 

• gyulladásos kemokinek 

• válaszul termelődik a bakteriális toxinokra és gyulladásos citokinekre 

• homing (önirányító) kemokinek 

• folyamatos expresszió 

• túltermelődnek (up-regulálódnak) a gyulladásos reakció és az immunválasz ideje alatt. 

8-10 kD molekulasúlyú fehérjék, amelyek aminosav sorrendje 20-70 %-ban egymással azonos. Alosztályai a 

cisztein (Cys) csoportok elhelyezkedése szerint, a molekulán belül: 
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1. α-kemokin: 4 Cys van benne és az első 2 Cys között egy aminosav (x) van: -C-x-C- struktúra. 

Két alcsoportja van: 

1. A -C-x-C- csoport előtt, az N-terminális közelében egy Glu-Leu-Arg szekvencia található. Ezen alcsoport 

anyagai a neutrofil granulocitákra kemotaktikusak. 

2. Az alcsoportba olyan vegyületek tartoznak, amelyek az 1.1 alcsoportban említett szekvenciát nem 
tartalmazzák. Az alcsoport anyagai limfocitákra kemotaktikusak. 

2. β-kemokin: itt az első két Cys szomszédos egymással, tehát itt -C-C- struktúra található. 

3. γ-kemokin: csak 2 Cys tartalmaz, agy egyik az N-terminálisnál a található, a másik beljebb. Jelölése -C-. 

4. fractalkin: itt a két Cys között három aminosav van, tehát a –C-x-x*-x**-C- struktúra található. 

A kemokinek különböző receptorai G proteineken keresztül fejtik ki hatásukat, így nagy valószínűséggel a 7-

helix receptor szupercsaládhoz tartoznak. Léteznek sejtspecifikus kemokin receptorok, valamint nem- 

sejtspecifikus receptorok. 

A két legfontosabb receptor osztály az α- és a β-osztály. 

1. α-kemokin receptorok: Ebbe a csoportba 6/7 receptor tartozik, amelyek struktúrája -C-x-C- csoportot kötő 

helyen túl R1, R2-R6 aminosavat tartalmaz -C-x-C-R1. 

2. β-kemokin receptorok: csoportjába 10 receptor tartozik -C-C-R1 stb. struktúrával. 

3. γ-kemokin receptor: jelenleg 1 receptor ismert (-x-C-R1). 

4. CX3C-receptor: jelenleg 1 receptor ismert (–C-x-x*-x**-C-R1) szerkezettel. 

1.202. ábra - 4. ábra – Kemokinek osztályok általános szerkezeti jellemzői. Dr. Kőhidai 

László engedélyével 

 

18.2.5. Gyulladás – orális vonatkozások 

A szájüregi gyulladásokban is ugyanezek alapfolyamatok zajlanak le, természetesen alkalmazkodva a speciális 

körülményekhez (az emésztőtraktus első szakasza, külső és belső környezet határa). Tipikus gyulladások a 

szájüregben: pulpitisz, gingivitisz, parodontitisz, mukozitisz. A gyulladások orális vonatkozásairól bővebben 

olvashatnak az egyes specifikus gyulladásokkal foglalkozó fejezetekben és a szájüregi védelmi 

mechanizmusokkal foglalkozó fejezetben. 

1. video – Hiperémia. 

18.3. Teszt – A gyulladás pathomechanizmusa, típusai és 
általános jellemzői (válaszok) 

images/chapter01/c0118_1.mp4
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1. Mi a fokozott kapilláris permeábilitás következménye? 

A. NO felszabadulás miatti vazokonstrikció 

B. néhány percen belül thrombocita aggregáció és thrombus képződés 

C. tisztán folyadékkiáramlás az érpályából 

D. ödéma képződés 

E. gennyképződés 

2. A granulociták kitapadásához szükséges fehérjék: 

A. kemokinek 

B. VEGF 

C. lizozimek 

D. integrin 

E. hisztamin 

3. Melyik igaz a gyulladásos citokinekre? 

A. kizárólag kemoattraktáns tulajdonsággal rendelkeznek 

B. az immunválasz szabályozásában van szerepük 

C. az endothel sejtek termelik őket 

D. mindegyik 

E. egyik sem 
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19. 1.19. A fogbél strukturális és funkcionális 
jellemzői és a szájképletek keringése; a fogbél 
gyulladás/fájdalom – Varga Gábor 

A fogbél, azaz a pulpa a pulpakamrát kitöltő, nem-mineralizálódó laza-rostos kötőszövet. Szerkezetét 

meghatározza, hogy laza-rostos állományát a dentin körülveszi, így rugalmatlan, kitágulni nem képes struktúra 

alakul ki. Kapcsolatát a szervezettel a foggyökér csúcsain elhelyezkedő foramen apicale-n keresztül átfutó erek 

és idegrostok képezik. Esetenként kisebb, a fő gyökércsatornából oldalirányban futó kisebb, másodlagos 

csatornák is felfedezhetőek. Fő feladata az odontoblast palást ellátása. A pulpa a dentin részleges károsodását 

követően képes a dentin reparálására. Ezen túl a dentin védelmében érzékelő funkcióval rendelkezik. A fogbél 

alapvetően különbözik az őt körülvevő dentintől. Azonban mind fejlődéstani, mind működésbeli összetartozásuk 

miatt a pulpo-dentinális komplex tulajdonképpen egységet képez. 
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1.203. ábra - 1. ábra – Mi a pulpa 

 

A pulpát a dentintől a predentin réteg választja el, ezek felett az odontoblastok egy sejtrétegű palástja 

következik. Ezektől befelé helyezkedik el az úgynevezett Weil féle sejtszegény réteg, a gazdag idegrost 

hálózatot tartalmazó subodontoblasticus plexussal. Alatta a sejtgazdag réteg figyelhető meg fibroblastokkal és 

más differenciálatlan blastoid sejtekkkel és gazdag kapillárishálózattal. A középen elhelyezkedő centrális 

zónában futnak a fogbelet ellátó arteriolák és venulák. 

1.204. ábra - 2. ábra – A pulpa finomszerkezete 

 

A pulpa 25 %-a szerves anyag, 75 %-a víz. Az alapállomány kocsonyás szerkezetet alkot. A legnagyobb 

mennyiségben fellelhető szerves komponense a kollagén, a legtöbb a III típus, de I és V típusok is 

azonosíthatók. Az elastin csak a nagyobb erek körül található Jelentősen hozzájárulnak a fogbél kocsonyás 

állagához a glükózamino-glikánok hosszú láncaiból és polipeptid láncokból felépülő proteoglikánok. A vizet 

gél formájában megtartják, s gátolják a mineralizációt. Az egyéb alapállományt alkotó fehérjék között fontos a 

fibronektin, a sejt-mátrix kapcsolat kialakításában. 

1.205. ábra - 3. ábra – A pulpa összetétele 
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1.206. ábra - 4. ábra – Pulpa mátrix 

 

Funkcionális szempontból a dentint létrehozó oszlopos odontoblastok kiemelkedő jelentőségűek. Az 

odontoblastok a fog teljes élettartama alatt fennmaradnak. Feladatuk az intersticiális folyadék, a dentincsatornák 

folyadékellátásának biztosítása. Emellett szoros, a szinapszishoz hasonló kapcsolatuk az idegvégződésekkel azt 

jelzi, hogy részt vehetnek a helyi nyomás és fájdalomérzés kialakításában és továbbításában. A fibroblastok 

elsődleges feladata a pulpa mátrixát alkotó komponensek szintézise. Emellett képesek citokinek és növekedési 

faktorok elválasztására, szerepet vállalva a kóros folyamatok kialakulásában is. Differenciálatlan 

mesenchymalis sejtek ugyancsak megtalálhatók a fogbélben. Ezen progenitor sejtek/őssejtek a reparációs és 

regenerációs folyamatokhoz szükségesek. A fogbél védekező rendszerének részeiként egészséges állapotban 

dendritikus sejtek, makrofágok és kis számban T limfociták is kimutathatók. Gyulladásos reakcióban ezek a 

sejtek felszaporodnak. Mindezek mellett a fogbélben vér és nyirokerek, illetve az idegi struktúrákat felépítő 

sejtek azonosíthatók. 

1.207. ábra - 5. ábra – Sejttípusok a pulpában 

 

Az a. és a v. alveolaris inferior, és superior ágaiból erednek a középen futó, fogbélet ellátó erek. Egy vagy két, 

kb. 150 μm átmérőjű arteriola lép be a foramen apicale-n az érző és szimpatikus idegrostokkal együtt. Az erek 

fala elvékonyodik, hiszen az ellenállást a pulpakamra kitágulásra alkalmatlan fala biztosítja. A korona területén 

arteriola oldalágak megszaporodnak, a másodlagos elágazások máris kapillárishálózatban folytatódnak. 

1.208. ábra - 6. ábra – A pulpa vérellátása 
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1.209. ábra - 7. ábra – A pulpa vérellátása 

 

A kapillárisok nem érik el a dentincsatornákat. A kapilláris nyomás a fogbélben jóval magasabb (30-40 Hgmm), 

mint a szervezetben máshol. 

1.210. ábra - 8. ábra – A pulpa kapilláris-hálózata 

 

Arterio-venosus anastomosisok (AVA) nagy számban kimutathatók a fogbélben, lehetővé téve a keringés 

fenntartását a gyulladásos folyamatok következtében kialakuló nyomásfokozódáskor. A vénás oldal az artériás 

rendszerhez hasonlóan egyszerű. Újabb adatok a nyirokerek megléte mellett szólnak. Kapacitásuk azonban 

korlátozott, mert gyulladáskor ezek esnek össze legelőször, meggátolva a szövetközi folyadék távozását. 

A fogbél beidegzése rendkívül gazdag, a rostok a fogkoronába futva, sűrűn elágazodnak a Raschow plexust 

hozva létre. Innen a rostok az odontoblastokhoz futnak, vagy a predentinben végződnek, vagy a 
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dentincsatornákba futnak. Az erekhez futó szimpatikus idegek adrenerg kontrollja adja az arteriolák 

vasokonstriktor kontrollját. Az érző idegek végződéseiből felszabaduló neuropeptidek, a calcitonin-gén függő 

peptid (CGRP), a P anyag (SP) és a neuropeptid Y (NPY) a vasodilatáció elsődleges mediátorai. Emellett az 

érfalból felszabaduló, vasodilátor hatású nitrogén-monoxid (NO) szintézisét katalizáló nitrogén-monoxid szintáz 

enzim is hyperaemiát okoz. 

1.211. ábra - 9. ábra – A pulpa beidegzése 

 

A nervus trigeminus (V. agyideg) érző idegrostjai, illetve a gl. cervicale superior szimpatikus rostjai adják a 

beidegzést. A velőhüvelyes rostok döntő többsége Aδ típusú, ezek átlagos átmérője 1-6 μm, míg elenyésző 

kisebbségük a nagyobb átmérőjű Aβ típusú rost. A velőtlen C rostok kisebb átmérőjűek. Az Aδ rostok az éles, 

lokalizált fájdalom, a C rostok pedig a tompa, kevésbé lokalizálható fájdalomérzet kialakításában játszanak 

szerepet. A kialakuló akciós potenciál a központ felé terjed, de elágazásokon át a perifériára is visszatér 

(antidromos hatás), s itt bioaktív peptidek (CGRP és P anyag), és másodlagosan nitrogén-monoxid 

felszabadulását eredményezi. A szimpatikus efferens idegrostok felelősek elsősorban a vazokonstrikcióért. 

Ezek ingerületátvivői a noradrenalin és a neuropeptid Y (NPY). Ugyanakkor a paraszimpatikus beidegzés 

hiányzik a pulpából. 

1.212. ábra - 10. ábra – A dentinfájdalom kialakulásának feltételezett útjai 
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1.213. ábra - 11. ábra – Érzékelés a fogtól az agyig 

 

A nyomást a fogbélben a kapilláris folyadékmozgást meghatározó Starling-erők egyensúlyi állapota határozza 

meg. Az intersticiális folyadék hidrosztatikus nyomása és a plazma kolloid-ozmotikus nyomás egyensúlyt tart a 

kapilláris hidrosztatikus nyomással, amihez az intersticiális folyadék kolloid-ozmotikus nyomása is 

hozzáadódik. Gyulladásos folyamatok során (mint mély fogszuvasodás, bakteriális fertőzés, intenzív 

fogcsiszolás, traumás okklúzió kiváltotta mechanikai károsodások, kémiai ingerek, például a tömőanyagok 

közvetlen hatása). A megnövekedő vérátáramlás és az emelkedő érfalpermeabilitás a plazmafehérjék 

extravazációjához vezet, növelve mind a vértérfogatot, mind az intersticiális folyadék mennyiségét, azonban a 

pulpakamra térfogatnövekedése behatárolt, ezért a nyomás gyorsan nő. A gyulladás szétterjedését csökkenti a 

nyomásnövekedésre válaszként az arteriovenosus anastomosisok (AVA) megnyílása. Emellett a nettó 

abszorpció fokozódik a környező, gyulladásmentes területeken. s kezdetben a nyirokelvezetés is fokozódik. 

Ezek a fogbél generalizált gyulladása ellen hatnak. 

1.214. ábra - 12. ábra – A fúrás hatása a pulpa véráramára 

 

A gyulladás fokozódása a fogbél pusztulásához vezető generalizált válaszreakciót indíthat be. A gyulladásos 

mediátorok felszabadulása a rezisztencia-erek ellenállását csökkentve s vasodilatációt okoznak. Ezért az 

intravascularis nyomás és a kapilláris nyomás egyaránt nő, fokozódik a vascularis permeabilitás, s így a fehérjék 
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és a folyadék filtrációja. A szövet ödémássá válik. A tágulásképtelen pulpában a szöveti nyomás meghaladja a 

vénás nyomást. Ezért a vénák összenyomódnak, csökkentve a vérátáramlást és növelve a vénás ellenállást. A 

vénás pangás vörösvértest aggregációt, a vér viszkozitásának növekedését váltja ki. A pulpagyulladás 

„circulus vitiosusa” a továbbiakban szöveti hipoxiát idéz elő, a szöveti széndioxid szint emelkedik, a parciális 

oxigénnyomás és a vérplazma pH-ja ugyanakkor csökken. Ezek együttesen tovább fokozzák a gyulladást és 

vérbeáramlást. Az ördögi kör lényege, hogy a vasodilatációt követő vénásellenállás növekedés további 

vasodilatáció, majd ellenállás növekedés irányába hat. A gyulladás tartós fennállása a fent vázolt pozitív 

visszacsatolási kör következtében előbb helyi, majd teljes fogbél nekrózishoz vezethet. 

1.215. ábra - 13. ábra – A megnövekedett intrapulpális nyomás hatása 

 

1.216. ábra - 14. ábra – A pulpa gyulladás ördögi köre 

 

Az életkor előrehaladásával folyamatosan szűkül a pulpakamra, mivel az odontoblasztok aktivitása folyamatos, 

bár rendkívül lassú. Idősebb korban szklerotikus elváltozásokat figyelhetünk meg. Ennek során az artériák 

falának fokozatos kalcifikációja következhet be. Pulpakövek (denticulusok) jelennek meg megjelennek a 
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pulpában. A valódi denticulus irregulárris felépítésű, odontoblasztok által létrehozott dentinszövet. Az 

áldenticulusok spontán kalcifikáció eredményei. 

1.217. ábra - 15. ábra – Regresszív változások a pulpában 

 

19.1. Teszt – A fogbél strukturális és funkcionális jellemzői és a 
szájképletek keringése; a fogbél gyulladás/fájdalom (válaszok) 

1. A pulpa mátrix fehérjekomponense 

A. amelogenin 

B. proteoglükán 

C. foszfoforin 

D. enamelin 

2. A fogak hideg kiváltotta „fájdalomérzését” közvetítő idegrostok elhelyezkedése 

A. pulpában 

B. zománcban 

C. periodontális ligamentumban 

D. gingivában 

3. A pulpában a neurogén gyulladás során felszabaduló mediátor: 

A. cholecystokinin (CCK) 

B. secretin 

C. kalcitonin gén-relációs peptid (CGRP) 

D. gastrin 

20. 1.20. Ionizáló sugárzások és sugárterápia 
következtében kialakuló orális tünetek – Kádár Kristóf 

20.1. Ionizáló sugárzások biológiai hatása 

Azokat a sugárzás típusokat, amelyek az anyag részecskéinek gerjesztésével ionokat hoznak létre az elnyelő 

anyagban, ionizáló sugárzásnak nevezzük. (A→A+ + e–) 

Ionizáló sugárzás fajtái: 
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• Részecskesugárzások: α, β, n (közvetve ionizál, az atommaggal való kölcsönhatása ionizáló részecskéket 

eredményez). 

• Elektromágneses sugárzások: γ, RTG, távoli UV (λ < 100 nm). 

A biológia hatás alapja az ionizáló sugárzás elnyelődése a biológia anyagban (sejtben/szervben/szövetben), 

amely fizikai kölcsönhatás következtében jön létre. A szájüregi hatásokat tekintve elsősorban a releváns 

klinikai szituációkban általában használt terápiás gamma/RTG sugárzás a legjelentősebb. Az RTG és a γ 

sugárzás az anyaggal történő kölcsönhatás tekintetében megegyezik. Az ionizáló sugárzás és az anyag közti 

fizikai kölcsönhatások típusait ld. az ábrán. A domináns kölcsönhatást a fotonenergia és a kölcsönható közeg 

effektív rendszáma határozza meg. 

1.218. ábra - 1. ábra – Az ionizálós sugárzás és az anyag fizikai kölcsönhatása 

 

Az ionizáló hatás a további kémiai/biológiai hatást részben direkt módon, a molekulák/kémiai kötések és az 

ionizáló sugárzás közti közvetlen kölcsönhatásként, részben indirekt módon, szabadgyök képzésen keresztül 

fejti ki. Ez utóbbi esetben a létrejött szabadgyökök módosítják a kémiai/biokémia folyamatokat 

(kémiai/biokémiai hatás). A biokémai folyamatokban, biológiailag fontos makromolekulákban létrejött 

változások eredményezik a sejt/szövet/szerv/szervezet szinű biológiai hatást. 

1.219. ábra - 2. ábra – Az ionizálós sugárzás és az anyag kölcsönhatása 
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1.220. ábra - 3. ábra – Szabadgyökképződés 

 

A biológiailag fontos makromolekulák közül a DNS és az RNS a legérzékenyebb az ionizáló sugárzás károsító 

hatására. A DNS/RNS károsító hatás eredményezhet apoptózist, de mutációk kialakulásához is vezethet. A DNS 

károsodás típusait ld. az ábrán. 

1.221. ábra - 4. ábra – Ionizáló sugárzások DNS-károsító hatása 

 

A DNS károsodást a repair mechanizmusok aktivitása is jelentősen befolyásolja, részben ezzel is magyarázható, 

hogy a dózisteljesítmény, illetve besugárzások közt eltelt idő is befolyásolja a sugárkárosodás mértékét: 

hosszabb idő alatt és/vagy több időpontban (dózis frakcionálás) leadott dózis kisebb károsodást okoz. A 

sejtalkotók sugárézékenysége sem egyforma, legérzékenyebb a sejtmembrán, legkevésbé a sejtplazma. 

Számos egyéb tényező is befolyásolja a biológiai hatást, így a sugárzás minősége, a hőmérséklet, a szövet 

oxigenizáltsága, a szövet típusa, víztartalom, szabadgyökképző és szabadgyökfogó (antioxidáns) vegyületek 

jelenléte. 

1.222. ábra - 5. ábra – Biológiai hatást befolyásoló tényezők 
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Az egyes szövetek és szervek sugárérzékenysége eltérő. A sugárérzékenység függ az osztódó sejtek arányától 

illetve a szervek esetében kötőszövet és a parenchyma arányától is. 

1.223. ábra - 6. ábra – Különböző szövetek sugárérzékenysége 

 

A szervezetre kifejtett hatás tekintetében megkülönböztetünk ún. determinisztikus hatást és ún. sztochasztikus 

hatást. A determinisztikus hatás általában akut sugárkárosodást jelent, a károsodásnak van küszöbdózisa 

(amely felett a károsodás megjelenik) és súlyossága arányos a dózissal. A sztochasztikus hatás általában 

késői sugárhatás, küszöbdózis nincs, a károsodás bekövetkezésének valószínűsége arányos a dózissal. 

20.2. A sugárterápia mellékhatásaként a szájüregben kialakuló 
klinikai szindrómák 

A sugárterápia a dagantok kezelésének egyik alappillére a klinikai gyakorlatban. A fej-nyak területére leadott 

terápiás besugárzásnak számos, a betegek életminőségét és esetenként túlélését is meghatározó szájüregi 

mellékhatása van. 

20.2.1. Osteoradionecrosis 

Csontregenerációs probléma, amely azoknál a pácienseknél fordul elő, akik nagy dózisú fej-nyak besugárzást 

kaptak. A jelenség dentoalveoláris sebészeti beavatkozás után fordul elő leggyakrabban. Az osteoradionecrosis 

akár hónapokkal, esetenként évekkel a besugárzás után is előfordulhat. Az osteoradionecrosis pontos 

pathomechanizmus nem ismert. 

Etiológiai tényezők: 

• A mandibula érellátása lényegében végartériás (alveolaris inferior), kismértékű kollaterális keringéssel. 

• A mandibulát és a maxillát csak a gingiva választja el a külvilágtól. A gingiva-mucosa sérülés közvetlenül is 

befolyásolhatja a csont turnover-t. 

• A besugárzott területen relatív kis behatások, mint a parodontális elváltozások, pulpa infekciók, vagy éppen 
foghúzás is lassabban gyógyulnak esetenkén osteoradionecrosishoz vezethetnek. 

• Az érintett betegcsoport többnyire idősebb, az alapbetegségek közt nagy arányban fordul elő diabetes, 
magasvérnyomás, illetve jelentős a súlyos dohányosok, alkoholisták aránya, ezeket a kórképeket önmagában 

is mikrocirkulációs zavar jellemzi. 

Rizikótényezők: 

• besugárzás: 

• dózis: 50 Gy felett fokozott rizikó, 

• besugárzási idő: frakcionált besugárzás több időt ad a szövetek regenerálódására → csökkenti a károsodás 

esélyét és mértékét, 
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• besugárzott terület: a bachyterápia esetén kevesebb az egészséges szövet járulékos besugárzása. 
Besugárzástervezés az érzékenyebb részek (mandibula rosszabb vérellátású hátsó része) 

figyelembevételével. 

• rossz orális higénia, 

• sebészi beavatkozások kiterjedése, szövetkárosodás mértéke, sebészi technika stb. 

Pathomechanizmus 

Klasszikus hipotézis (Marx 1983) szerint a nem gyógyuló csontsérülés hátterében a besugárzás következtében 

létrejött endarteritis és a következményes mikrocirkulációs zavar áll, mely következtében a hypoxia miatt a 

lebontó folyamatok kerülnek túlsúlyba. A szövettani vizsgálatok endothelialis pusztulást, hyalinizációt és 

thrombusképződést írtak le, az osteocyták és osteoblastok hiányával. A vizsgálatok hypovaszkuláris, 

hypocelluláris kötőszövet jellegű összetett szöveti struktúrát mutattak, amely az összehasonlító vizsgálatokban 

hypoxiásnak bizonyult. 

Újabb adatok szerint az osteoclastokon az érkárosodás előtt már megfigyelhetők a sugárzás hatásai, illetve az az 

osteocyták életképessége csökken a besugárzás hatására (Teng et al. 2005). 

Az legújabb hipotézis szerint a besugárzás okozta endotheliális sérülés citokin felszabadulást indukál, 

következményes gyulladásos válasszal, amely további szabadgyökképződést eredményez. Az endotheliális 

sérülés ugyanakkor a mikroerek pusztulását illetve trombózisát okozza. A felszabaduló citokinek (TNFα, TGFβ, 

FGFβ, IL1, IL4, IL6, PDGF stb.) szabályozatlan fibroblasztproliferációt indukálnak, a képződött 

myofibroblasztokat magas proliferációs készség ill. csökkent degradációjú extracelluláris mátrix képzés 

jellemzi. A remodelling során az eleve csökkent osteocyta aktivitás következtében a csontszövet helyét atrófiás, 

fibrotikus hegyszövet veszi át. 

20.2.2. Csökkent nyálmirigyfunkció 

A nyálmirigyfunkció csökkenése kezelést követően szinte azonnal jelentkezik: az első héten 50-60%-ra csökken 

a nyáltermelés; 7 hét elteltével kb. 20%-ra. A funkciócsökkenés a sugárterápiát követően hónapokkal is 

folytatódik. Némi javulás 12-18 hónappal a sugárterápiát követően még lehetséges, de a javulás valószínűsége 

és mértéke függ a nyálmirigyeket ért dózistól. Egyes tanulmányok szerint a nyáltermelés javulhat akár évekkel 

a sugárterápiát követően is (32% javulás a sugárterápiát követő 1-5. évig). 

Pathomechanizmus 

A szövettani vizsgálatokkal az acinus sejtek vakuolizációja és a szekretoros granulumok eltűnése mutatható ki. 

A későbbiekben az acinus sejtek p53 függő apoptózisa figyelhető meg, amely azonban a ductus sejteket nem 

érinti. A mirigy végül fibrotikusan átalakul. 

A folyamat pathomechanizmusa nem tisztázott. A krónikus zavarra a klasszikus sugárkárosodási modell adhat 

magyarázatot: 

progenitor sejt pusztulás → károsodott szöveti sejtpótlás → funkcióvesztés 

A jelenlegi elméletek szerint az akut funkcióvesztést talán a szelektív acináris membránkárosodás 

magyarázhatja. Receptorra (vagy jelátviteli útvonalra) szelektív mechanizmusra utalhat, hogy állatkísérletek 

alapján a besugárzás rövid időn belül erősen csökkenti muszkarin receptorokon keresztül serkenthető 

nyálszekréciót, míg a teljes agonista methakolinra adott választ érintetlenül hagyja. Emellett a vízszekréció 

irreverzibilis zavarát és az aquaporin 5 csatornák számának csökkenését is kimutatták acináris sejteken. 

20.2.3. Orális mucositis 

A tumorok kezelésével járó radio- és kemoterápia egyik leggyakoribb, potenciálisan a túlélést is befolyásoló 

mellékhatása az oralis mucositis. A gyulladt, fellazult, kifekélyesedő nyálkahártya egyrészt fájdalmas, másrészt 

a csökkent barrierfunkció miatt a szájüreg a kórokozók számára behatolási kaput jelenhet, amely különösen 

veszélyes a radio- és kemoterápia (illetve az alapbetegség) miatt immunszupprimált állapotban. 

A klasszikus elmélet szerint a mucositis a klonogén sejtek pusztulásának következménye: 
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a sugárzás károsítja a gyorsan osztódó sejteket → klonogén sejthalál → felborul az epitheliális egyensúly 

→ ulceráció 

Az újabb adatok azonban jelentősen finomítják ezt a képet. A kutatások szerint a szubepitheliális károsodás 

megelőzi az epitheliális károsodást. A nyálkahártya defektus komplex folyamatok következménye, melyben a 

citokinek és az apoptózis kulcsszerepet játszanak. 

1.224. ábra - 7. ábra – Új megfigyelések az orális mucositis pathomechanizmusában 

 

A károsodás Sonis által javasolt modellje (Sonis et al. 2007) ezen új adatok figyelembevételével egy öt lépcsős 

folymatot vázol fel. 

1.225. ábra - 8. ábra – Az orális mucositis pathomechanizmusának egy lehetséges 

modellje 

 

1.226. ábra - 9. ábra – Az orális mucositis pathomechanizmusának egy lehetséges 

modellje 
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1.227. ábra - 10. ábra – A mucositis kialakulásában szerepet játszó jelátviteli útvonalak 

 

20.3. Teszt – Ionizáló sugárzások és sugárterápia következtében 
kialakuló orális tünetek (válaszok) 

1. Válassza ki a legsugárérzékenyebb szervet az alábbiak közül! 

A. csontvelő/vér 

B. nyálmirigyek 

C. izmok 

D. tüdő 

E. központi idegrendszer 

2. A nyálmirigyek funkciócsökkenésének mértéke 7 héttel a sugárterápiát követően: 

A. a normál funkció 90%-a 

B. a normál funkció 50%-a 

C. a normál funkció 20%-a 

D. a normál funkció 5%-a 

E. a normál funkció 30-40%-a 

3. Az alább felsorolt sugárzástípusok közül melyiket NEM tekintjük ionizáló sugárzásnak? 

A. Röntgen sugárzás 

B. β-sugárzás 

C. α-sugárzás 
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D. γ-sugárzás 

E. infravörös sugárzás 
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21. 1.21. A génterápia és a gén-polimorfizmus a 
fogorvoslásban – Varga Gábor 

A klasszikus genetika és géndiagnosztika fogorvostudományi alkalmazása napjainkban viszonylag szűk területet 

ölel fel. Ezek egyfelől a nyálmirigyeket érintő cisztás fibrózis, valamint a génmutációk következtében fellépő 

osteogeneis imperfecta, dentinogenesis imperfecta, amelogenesis imperfecta és hypohydroticus ectodermalis 

dysplasia vizsgálata. Ezeken a ritka genetikai betegségeken túl a szájüregi tumorok egyre növekvő száma 

indokolja a molekuláris diagnosztika alkalmazását. Két új terület, a humán genom projektből kiinduló 

genomika, illetve a génterápia a jövőben jelentősen tágítani fogja ezt a kört. 

1.228. ábra - 1. ábra – Példák a molekuláris diagnosztika eszközrendszerének 

alkalmazására 

 

A klaszikus genetikai kutatások alapvetően új irányt vettek az emberi teljes genom szekvencia 

feltérképezésével. A genetikai kódot nukleotid bázishármasok határozzák meg, amelyek megfelelnek egy-egy 

aminosavnak. A kódok között azonban átfedés van, azaz a genetikai kód degenerált. Ennek a véletlenszerű 

nukleotid cseréknél különös jelentősége van, hiszen egy csere drámai változást jelenthet, így egy fehérje 

előállításának teljes hiányát, de eredményezhet változatlanságot is a kód lefordításakor. 

1.229. ábra - 2. ábra – Az aminosavak genetikai kódja 



 1. Orális biológia  

 137  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Az emberi genom projekt megvalósulását két, génszekvenciákat detektáló technika kifejlesztése és forradalmi 

fejlődése tette lehetővé. Ezek a polimeráz láncreakció és az automata nukleotid szekvenálás. 

1.230. ábra - 3. ábra – Polimeráz láncreakció (PCR) 

 

1.231. ábra - 4. ábra – Egy szekvenálási eredmény 
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A humán genom projekt befejeztével a humán genetika is új irányt vett, a kutatások egyre inkább az eltérő 

összetételű gének, az úgynevezett genetikai polimorfizmusok felé fordultak. Ezt a közelítést már nem 

genetikának, hanem genomikának nevezzük. 

1.232. ábra - 5. ábra – Genomika 

 

A genomikai elemzés kimutatta, hogy az emberi genomnak csak töredéke kódoló szekvencia, a fennmaradó 

terület szerepe jelenleg is intenzív kutatások alatt áll. 

1.233. ábra - 6. ábra – A humán genom tulajdonságai (néhány kiragadott jellemző) 
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A változékonyságért döntő többségben egyszerű nukleotid polimorfizmusok felelősek. Az egyszerű nukleotid 

polimorfizmus (Single Nucleotide Polymorphism, SNP vagy kiejtve sznip) egy DNS szekvencia variáció, mely 

akkor jön létre, ha egy nukleotid a genomban megváltozik (például a GCCTA szekvencia GCTTA szakaszra), 

de csak akkor tekinthetjük a variációt SNP-nek, ha a változás a populáció legalább 1%-ában megjelenik. Azokat 

a nukleotid változásokat pedig, amelyek azonnali durva fenotípus változást, leggyakrabban betegségeket 

okoznak mutációnak hívjuk. Miután ezek erősen negatív szelekciós tényezők, előfordulásuk 1% alatt marad. Az 

összes változékonyságot tekintve, két ember között a génszekvenciák különbsége mindössze 0,1%. 

1.234. ábra - 7. ábra – Mi az SNP? (Single Nucleotide Polymorphism) 

 

1.235. ábra - 8. ábra – Mutáció és polimorfizmus 

 

1.236. ábra - 9. ábra – Humán genetikai variabilitás 
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A genomika nemcsak alapkutatási kérdésekben fontos, de jelentős lépést jelent a személyre szabott gyógyítás 

felé is mind a diagnosztika, mind a terápia vonatkozásában. 

1.237. ábra - 10. ábra – Személyre szabott gyógyszerek genomikája 

 

Két gyakori fogászati rendellenesség, a foghiányok és a parodontitis, genomikai hátterét már részlegesen 

ismerjük. A veleszületett fogazati rendellenességek közül leggyakrabban a fogcsírahiány, a hypodontia fordul 

elő. Az általunk használt definició szerint a hypodontia egy vagy több maradó fog hiányával, míg ezen belül egy 

szélsőségesebb anomália, az oligodontia hat vagy annál több maradó fog hiányával jellemezhető. A hypodontia 

hozzávetőlegesen a lakosság körülbelül 20%-át érinti világszerte. Maradó fogak esetében, a magyar 

populációban mintegy 16%-ban fordul elő. Az fogcsírahiány gyakran más rendellenességekkel is társul, ilyen az 

ectodermalis dysplasia. 

1.238. ábra - 11. ábra – Hipodontia 
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Az Msx1 és Pax9 transzkripciós faktorok több egyedi nukleotid polimorfizmusáról már bebizonyosodott, hogy 

emberben is szerepet játszanak a foghiányok kialakulásában. Ez a szerepük valószínűleg kapcsolatban áll azzal, 

hogy mindkét fehérje TGF-α gén expressziójának, működésének szabályozója. 

1.239. ábra - 12. ábra – Hipodontia (fogfejlődés) 

 

Az íny- és fogágybetegségek népbetegségnek tekinthetőek, hiszen a felnőtt lakosság több mint 50%-a 

ínygyulladásban, megközelítőleg 20%-a pedig destruktív fogágybetegségben szenved. Az epidemiológiai, 

klinikai és kísérletes vizsgálatok számos rizikótényező szerepét valószínűsítik a betegség kialakulásában. Ezek 

közé tartoznak a rossz száj-higiéné, a helyi plakkretenciós tényezők, occlusalis túlterhelés, dohányzás, 

emocionális stressz, életkor és nem, az immunvédekezést csökkentő általános betegségek, táplálkozási 

hiánybetegségek, az osteoporosis, és a genetikai/genomikai tényezők, sőt az etnikai hovatartozás is. 

1.240. ábra - 13. ábra – Kockázati tényezők parodontitisben 

 

Feltételezhetően több tucatra tehető azon gének száma, amelyek változékonysága, polimorfizmusa 

fogágygyulladásra hajlamosító tényezőként játszhat szerepet. Emellett tényleges megjelenésükben az adott 

populációra ható környezeti tényezők is szerepet játszanak (gén-környezet kölcsönhatás). Az interleukin-1 (IL-
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1) gének és a tumor nekrózis faktor-α (TNF-α) gének polimorfizmusainak szerepét már egyértelműen 

bizonyították a parodontitisben. 

1.241. ábra - 14. ábra – Parodontitis 

 

Fenti példák mellett számos lehetséges további területe lehet a genomikának a fogorvoslásban, amelyek azonban 

még kidolgozása várnak. 

1.242. ábra - 15. ábra – A molekuláris genomika lehetséges alkalmazásai a fogászatban 

 

A veleszületett szájüregi és fogazati rendellenességek genetikai hátterének felderítése jó alapot szolgáltat 

ezeknek a betegségeknek jövőbeni gyógyítására a génterápia eszközrendszerével. A génterápia célja egy vektor 

segítségével olyan DNS szekvencia sejtbe történő juttatása, amely a sejt transzkripciós folyamatai során egy 

addig hiányzó vagy nem megfelelően működő fehérjét pótol a sejt saját működésének javítására vagy hoz létre a 

sejtből kiválasztva a sejten kívüli funkciók ellátására. 

1.243. ábra - 16. ábra – A génterápia alapjai 
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Az első sikeres génterápiás eljárás a súlyos kombinált immunhiány betegség (SCID=Severe Combined 

Immunodeficiency Disease) kezelésére szolgált. A betegség lényege, hogy az adenozin deaminázt- kódoló gén 

mutációja a T-sejtek érésének és működésének súlyos zavarához vezet. Ez alkalmatlanná teszi az 

immunrendszert arra, hogy a behatoló mikrobák ellen védekezzék. 

A páciensek véréből fehérvérsejteket izolálnak, s ezekbe ex vivo retrovirális géntranszferrel ép géneket visznek 

be, majd az ilyen módon módosított sejteket infúzióval visszajuttatják a szervezetbe. Az eredmény a normál 

immunműködés helyreállása. Az adott betegségben ez a teljes izoláltságból a normál életbe történő átlépést 

jelenti. 

1.244. ábra - 17. ábra – Génterápia – például a SCID 

 

1.245. ábra - 18. ábra – Génterápia – például a SCID 
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A nyálmirigyekbe történt célzott génbevitel legcélszerűbb módja a transzfekciós vektor retrográd injekcióval 

történő bejuttatása a kivezetőcsőrendszerbe, amellyel gyakorlatilag minden acinus és ductussejt apikális oldala 

kapcsolatban van. Egyes vektorok, mint az adenovírus alapúak mind az acinusokhoz, mind a ductussejtekhez 

képesek kötődni, míg például az adeno-asszociált vírusok egyedül a ductussejteket fertőzik meg. 

1.246. ábra - 19. ábra – A nyálmirigyek mint a génterápia célszervei 

 

A fehérjeszekréció elsődleges útja a nyálmirigyekben a szabályozott szekréció, amelynek során a termelt 

proteinek, mint például az amiláz, szekréciós granulumok formájában raktározódnak, s a szekréció 

stimulációjakor a lumen felé ürülve a nyálba kerülnek. A konstitutív, azaz szabályozás nélküli, folyamatosan 

működő útvonalon elválasztódó fehérjék nem raktározódnak, hanem a szintézist követően azonnal 

kiválasztódnak, elsősorban a sejt bazális és laterális oldalán az intersticiális tér, illetve a véráram felé. Ez utóbbi 

út fiziológiás szerepe a nyálmirigyekben még nem tisztázott, de például a májenzimek esetében ez az elválasztás 

útja. 

1.247. ábra - 20. ábra – A nyálmirigyek, mint a génterápia célszervei 1. 

 

A nyálmirigy génterápia legkézenfekvőbb célja a nyálmirigy funkció helyreállítása. Besugárzás okozta 

károsodás és Sjögren-szindróma esetén a szekréciót végző acináris parenchyma elpusztul, a ductusok pedig 

vízáteresztő képesség nélkül csak az ionok reabszorpciójára képesek. Az adenovirális transzfekcióval egy igen 

hatásosan működő vízcsatorna, az aquaporin-1 (AQP1) génjét a kivezetőcsőbe juttatva a vízcsatorna kódját is 
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tartalmazó vírusok a ductalis sejteket megfertőzik. Az így permeábilissá tett sejtekben megindul a vízszekréció, 

s így a nyál produkciója. 

1.248. ábra - 21. ábra – A nyálmirigyek, mint a génterápia célszervei 2. 

 

Számos olyan betegséget ismerünk, amelyeknek oka egy adott fehérje szintjének csökkenése vagy éppen hiánya 

a szisztémás keringésben. Ilyen például az inzulin termelés csökkenése diabetesben, az eritropoietin termelés 

csökkenése krónikus veseelégtelenség előrehaladásával, vagy éppen a növekedési hormon vagy más hormonok 

termelésének hiánya az agyalapi mirigy genetikus vagy egyéb okból származó csökkent endokrin működése 

következtében. Ez indította el azt a kutatómunkát, amelynek célja az emberi növekedési hormont, az 

eritropoietint és más fehérjéket kódoló gének bejuttatása a nyálmirigyekbe. Az eredmények szerint a 

konstitutívan elválasztott eritropoietin elsősorban a véráramba kerül, a szabályozottan elválasztódó növekedési 

hormon pedig a nyálba. Így az utóbbi véráram felé tereléséhez még további kutatásokra van szükség. Mindezek 

mellett a nyálmirigy génterápia alkalmazásával lehetőség van olyan bioaktív fehérjék folyamatos szájüregbe 

jutatására terápiás célból, amelyek akár a parodontális gyulladás folyamatát, akár a daganatos sejtek osztódását 

közvetlenül a szájüreg felől képesek befolyásolni. 

1.249. ábra - 22. ábra – A nyálmirigyek, mint a génterápia célszervei 3. 

 

A fej-nyaki régióban kialakuló laphámrákok kutatása egy másik fontos génterápiás példával szolgál. Emberi 

vizsgálatok céljára kutatók egy módosított adenovírust hoztak létre, amely képes bármely epithelialis sejtet 

megfertőzni, azonban replikációra csak p53 deficiens sejtekben képes. Ezzel a módszerrel szelektíven 

pusztíthatóak el azok a szájüregi daganatsejtek, amelyekben ennek a tumor szupresszor génnek a funkciója 

mutációk következtében kiesett. 

1.250. ábra - 23. ábra – Nyaktájékon kifejlődött daganat visszaszorítása Onyx-015 

alkalmazásával 
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21.1. Teszt – A génterápia és a gén-polimorfizmus a 
fogorvoslásban (válaszok) 

1. Mit kódol egy gén az esetek többségében? 

A. egy fehérjét 

B. két fehérjét 

C. három fehérjét 

D. négy fehérjét 

E. öt fehérjét 

2. Milyen betegség gyógyítható az ADA fehérje mutációjának génterápiás korrekciójával? 

A. AIDS 

B. ADAI 

C. ADIS 

D. HIVD 
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E. SCID 

3. A nyálmirigyek által szintetizált fehérjék elválasztásának módja: 

A. konstitutív 

B. szabályozott 

C. az adott fehérjétől függően vagy konstitutív vagy szabályozott 

D. egyik sem 

E. a nyálmirigyek nem választanak el fehérjéket 

22. 1.22. Daganatok kialakulási mechanizmusai, 
szájüregi daganatok – Varga Gábor 

A daganatok kialakulásának mechanizmusát csak akkor érthetjük meg, ha tisztában vagyunk a szervezet 

sejtjeinek osztódását, differenciálódását, működését és szabályozott pusztulását szabályozó 

alapmechanizmusokkal. Sejtjeink kis része osztódik (a sejtciklusban forog), szabályozott módon utódsejteket 

hozva létre. Innen kilépve a sejtek döntő hányada nyugalomban, G0 fázisban van, differenciálódik, s ellát egy 

adott funkciót. Ezen túlmenően megfelelő mechanizmusok a sejtek programozott elhalását, apoptózisát okozzák, 

így biztosítják a megfelelő egyensúlyt. 

1.251. ábra - 1. ábra – A szervezet sejtjeinek csak kis hányada osztódik folyamatosan, 

nagyobb hányada „nyugalmi” állapotban van 

 

Ezen folyamatok egy része a sejtek önszabályozó mechanizmusán alapul, azonban a külső tényezők, az élettani 

körülmények, a sérülések, valamint más sejtek és az extracelluláris mátrix hatása a belső folyamatokat nagyban 

befolyásolja, az osztódás, a differenciálódás, az apoptózis, a metabolikus és a mozgás aktivitás útvonalain 

keresztül. 

1.252. ábra - 2. ábra – A sejtek reakciója külső ingerekre 
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A daganatok kialakulása a normál szabályozás megváltozása. Oka a testi sejtek többszörös mutációja, amely 

a sejtosztódás és más sejtfunkciók szabályozásának elvesztéséhez vezet. Ennek fontos elemei a korlátlan 

osztódási képesség, a szöveti invazivitás és az áttétképzés, a növekedést gátló szignálokkal szembeni 

érzéketlenség, az apoptózis elkerülése és a folyamatosan fenntartott angiogenezis. 

1.253. ábra - 3. ábra – Mi a rák? 

 

A daganatok gyakorlatilag minden szervet érinthetnek, de előfordulásukban, csakúgy mint kimenetelükben, 

nagyfokú heterogenitást mutatnak. A nemek között is jelentős különbségek figyelhetők meg. 

1.254. ábra - 4. ábra – 1996: A rák előfordulásának aránya nem és terület szerint 
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1.255. ábra - 5. ábra – Magyarországi daganatos betegek halálozási adatai (KSH 1999–

2000) 

 

A tumorok kialakulásának hátterében rendkívül fontosak a karcinogén környezeti tényezők, amelyek fokozzák a 

betegség kialakulásához vezető mutációk kockázatát. Bár a rák önmagában nem öröklődő betegség, a genetikai 

prediszpozíció fontos lehet. Az ivarsejtekben már hordozott mutációk önmagukban ugyan nem okoznak tumort, 

de jelentősen megnövelik annak kockázatát. 

1.256. ábra - 6. ábra – Környezeti karcinogén tényezők 
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1.257. ábra - 7. ábra – Öröklődés és a rák 

 

A daganat kialakulása lényegében egymást követő mutációk sorozata. Ennek során az adott mutáció az 

elszenvedő sejtnek szelekciós előnyt jelent, így végeredményben több lépésben alakul ki a genetikai instabilitás, 

amelyet a klonalitás következtében az összes sejt hordoz. 

1.258. ábra - 8. ábra – A daganatképződés többlépcsős folyamata 
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A tumor sejtekben azonban a funkcionális heterogenitás is megjelenik. Ha a sejtek toxikus ágensnek lesznek 

kitéve, például kemoterápia során, a rezisztens sejtek kiválogatódnak, így a daganat a kezelésre, egy idő után, 

rezisztenssé válik. 

1.259. ábra - 9. ábra – Tumor progresszió: A terápia miatt kialakuló klónszelekció 

 

A rákos folyamat kialakulása során a gének négy olyan csoportja azonosítható, amelyek mutációi szignifikánsak 

a progresszió szempontjából. Ezek a proto-onkogének, a tumor szuppresszor gének, a DNS hibákat javító 

fehérjék génjei és a programozott sejthalálban szerepet játszó gének. 

1.260. ábra - 10. ábra – A daganatos transzformáció során érintett gének 

 

A proto-onkogének normál körülmények között serkentik a sejtosztódást, mutációt követően aktivitásuk 

fokozódik, és mutációik dominánsak. A tumor szuppresszor gének élettani körülmények között gátolják az 

osztódást vagy apoptózist váltanak ki. Mutációik hatása recesszív, ezért a gén másik kópiájának is ki kell esnie, 

hogy a károsító helyzet előálljon. 

1.261. ábra - 11. ábra – A proto-onkogének és tumor szuppresszor gének 

összehasonlítása 
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A proto-onkogének aktiválódása alapvetően négy különböző mechanizmussal történhet. Pontmutáció esetén az 

adott gén folyamatosan aktívvá válik. Kromoszóma transzlokációkor az átíródás során kromoszómák 

transzlokációja, keresztirányú rekombinációja történik. Gén amplifikáció esetén egy adott gén nagyobb 

kópiaszámmal jelenik meg. Epigenetikus mechanizmusok magukban foglalják a gének metilációjának változása 

révén módosuló aktiválhatóságot. A daganatot okozó DNS általában alacsonyabb szinten metilált, mint a normál 

sejtek örökítő anyaga. 

1.262. ábra - 12. ábra – Proto-onkogének aktiválódása 

 

A proto-onkogének aktivációjára a legjobb példa a k-Ras mutációja, amely a gén konstitutív aktiválódásához 

vezet, mivel a fehérje aktivitásáért felelős, az aktív centrumhoz kötődött GTP nem képes lehasadni, így a MAP 

kináz kaszkád folyamatosan küldi a proliferációt fokozó jeleket. 

1.263. ábra - 13. ábra – Proto-onkogének aktivációja: K-RAS mutáció 
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A Philadelphia kromoszóma 9 és 22 kromoszómák transzlokációja krónikus myeloid leukémiában egy olyan 

fúziós gént eredményez, amelyben a kialakult hibrid ABL-BRC géntermék folyamatosan aktiválja a tirozin-

kináz kaszkádot, folyamatos proliferációs szignált küldve a sejtmagba. 

1.264. ábra - 14. ábra – A Philadelphia-kromoszóma 

 

A virális onkogének tulajdonképpen emlős gének vírusok által kódolt analógjai. Ezek közé tartozik a humán 

papilloma vírus (HPV) is, amelynek központi szerepe van a szájüregi daganatok kialakulásában. 

1.265. ábra - 15. ábra – DNS virális onkogének 

 

A tumor szuppresszor gének normál körülmények között gátolják a sejtosztódást. Inaktivációjuk hatására a 

sejtproliferáció felszabadul a gátlás alól. Miután a hibás kópia inaktív, mindkét allél kiesése szükséges 

(mutációval vagy/és delécióval) a funkcionális inaktiválódáshoz. Legfontosabb képviselőik a retinoblastoma 

(Rb) és a p53 gének. 

1.266. ábra - 16. ábra – Tumor Szuppresszor Gének 



 1. Orális biológia  

 154  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Az Rb gén által kódolt fehérje legfontosabb feladata foszforiláltságától függően a sejtciklus gátlása. Miután 

rendkívül fontos szabályozó gén, öröklődő formája (azaz az ivarsejtek már hordozzák a mutációt) gyakran jár 

tumor képződéssel már egyéves életkor előtt. A nem öröklődő, sporadikus forma kialakulásához mindkét allél 

kiesése szükséges, így általában jóval később jelenik meg, s a másodlagos tumor kialakulásának esélye is 

alacsony. 

1.267. ábra - 17. ábra – Az örökődő és nem-öröklődő retinoblasztóma összehasonlítása 

 

A másik kulcsfontosságú tumor szuppresszor gén a p53. A gén által kódolt fehérje számos funkcióval 

rendelkezik. Ezek közül a legfontosabb, hogy molekuláris chaperonként működik. Hibás fehérjék szintézisét 

érzékelve a p53 megállítja a sejtosztódást, időt engedve a reparációs géneknek a DNS javítására. Amennyiben a 

kóros fehérjealakok szintézise tovább folytatódik, a p53 egy apoptotikus kaszkádot aktivál, ami a hibás sejt 

kiiktatásához, elhalásához vezet. A p53 funkcionális alléljeinek kiesése fontos lépés a daganatok kialakulása 

során. Ugyanakkor önmagában nem okoz rákot, hiszen az esetek döntő többségében ahhoz 4-10 funkcionáló 

fehérje működésének drasztikus változására van szükség. 

1.268. ábra - 18. ábra – p53 aktivitás normál és mutációt szenvedett setjben 
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1.269. ábra - 19. ábra – p53: a genom testőre 

 

A szájüregi vagy más elnevezéssel fej-nyaki (head and neck cancer = HNC) daganatok sok tekintetben 

hordozzák a daganatok általános jellemzőit. Gyakran alapozza meg kialakulásukat úgynevezett rákmegelőző 

állapot, mint az orális leukoplákia, amely jelentősen növeli a tumor tényleges kialakulásának esélyét. Az 

daganat előfordulási sorrendet tekintve az orális tumorok a vezetők között szerepelnek. 

1.270. ábra - 20. ábra – A szájüregi daganatok incidenciája Magyarországon 

összehasonlítva a leggyakoribb daganatokkal, 2001 
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1.271. ábra - 21. ábra – A szájüregi daganatok kialakulásában genetikai, környezeti és 

életmódbeli tényezők egyaránt szerepet játszanak 

 

1.272. ábra - 22. ábra – Leukoplakia (daganatmegelőző állapot) és szájüregi daganat a 

nyelven 
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A szájüregi daganatok elsősorban férfiakban fordulnak elő. A kiváltó okokat tekintve ugyanakkor heterogének, s 

ebből a szempontból több csoportba sorolhatóak. Egyik formájára a HPV fertőzés a jellemző, ez elsősorban 

fiatalokban fordul elő, s legtöbbször nem jár együtt rossz szájhigiéniával. A többi forma idősebb korban alakul 

ki, s gyakran rossz szájüregi állapottal társul. Ezek közül egyikben a p53 allélek kiesése, egy másikban a 9. 

kromoszóma egy adott szakaszának deléciója, az utolsóban pedig a növekedési tirozin-kináz proliferációs 

szignált aktiváló epidermális növekedési faktor receptor (EGFR) expresszió növekedése jellemző. 

1.273. ábra - 23. ábra – Orális rákok genetikai típusai 

 

A HPV cervikális és szájüregi daganatok gyakori kiváltója. Alapvetően HPV fertőzést követően a vírus által 

termelt fehérjék a sejtek proliferációját fokozzák, s így hajtják előre a malignus transzformáció folyamatát. 

1.274. ábra - 24. ábra – A HPV és a cervikális és orális tumorképződés folyamata (a 

szájüregi daganatok jelentős részében is hasonló) 
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A HPV két olyan kulcsfehérjét termel, amelyek megalapozzák ezt a hatást, s a mutációhoz nagyon hasonló 

eredményt hoznak: a Rb és a p35 tumor szuppresszor fehérjék funkciójának kiesését. A HPV-E7 az Rb 

fehérjéhez kapcsolódva blokkolja annak hatását, a HPV-E6 pedig a p53 gátló effektusát közömbösíti. 

1.275. ábra - 25. ábra – HPV onkogén aktiválódásának patomechanizmusa 

 

1.276. ábra - 26. ábra – HPV tanít minket a p53 és Rb tumor szuppresszorok gátlásáról 
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Fenti mechanizmusok mellett fontos megemlíteni még egy másik tumor szuppresszor gén kiesésének szerepét a 

fej-nyaki daganatok kialakulásában. A p16 gén kiesése azonban az esetek csak igen kis százalékában 

köszönhető mutációnak, sokkal gyakoribb a gén epigenetikus blokkolása metiláció következtében, illetve a 

heterozigótaság elvesztése az egyik allél szekvenciájának kiesésével. 

1.277. ábra - 27. ábra – P16 inaktiválás fej-nyak daganatokban 

 

A daganatos betegségek ma már igen nagy százalékban gyógyíthatóak. Ebben kulcsfontosságú tényező a korai 

felismerés. Emellett döntő szerepe van a korszerű műtéti technikák és a sugárterápia megfelelő 

kombinációjának, például szájüregi daganatok esetében, vagy a kemoterápia alkalmazásának számos más 

daganattípus esetében. Ugyanakkor az orvosi beavatkozások hatásfokának jelentős javulása a jelenleg is 

rendelkezésre álló technológiák mellett új irányokat is igényel. Ezek közé tartozik az angiogenezis gátlás, tudva 

azt, hogy még a daganatos szöveteknek is megfelelő vérellátásra van szükségük, s a sejtek csak erektől 

legfeljebb 1 mm-es távolságban képesek túlélni és osztódni. Egy másik ígéretes terápiás irány a génterápia, 

amelynek során a rákos sejtek megcélzása, s toxikus anyagok célba juttatása az alapvető feladat. Mindezen 

terápiák együttes alkalmazása vezethet a mainál sokkal jobb hatásfokú gyógyításhoz. 

1.278. ábra - 28. ábra – Az angiogenezis gátlása 
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1.279. ábra - 29. ábra – Rosszindulatú daganatok génterápiával történő kezelése 

 

22.1. Teszt – Daganatok kialakulási mechanizmusai, szájüregi 
daganatok (válaszok) 

1. A daganat kialakulásának alapja: 

A. szomatikus sejtek mutációinak sorozata 

B. ivarsejtek mutációjának sorozata 

C. bármilyen sejt mutációinak sorozata 

D. szomatikus sejtek deformálódása 

E. ivarsejtek deformálódása 

2. Protoonkogén amelynek mutációja gyakran szerepet játszik a szájüregi daganatok kialakulásában 

A. p53 

B. retinoblastoma 

C. k-ras 

D. Philadelphia 

E. egyik sem 

3. Szájüregi rákok etiológiai tényezője 

A. ICV vírus 

B. ABD vírus 

C. HPV vírus 

D. AAV vírus 

E. lentivírus 

23. 1.23. Orális érzőtevékenység: Ízérzés – szaglás – 
Blazsek József 

Tartalom – vázlat: 
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• A kémiai anyagok, vegyületek érzékelésének alapjai. 

• A chemesthesiis fogalma. 

• Az íz érzékelés masszivitása. 

• A szaglás sérülékenysége. 

• Szaglási és ízlelési problémák – betegségek. 

A természetben élő élőlények számára a kémiai anyagok minél gyorsabb és pontosabb felismerése túlélési 

előnyt jelent. A szagok a táplálkozás mellett a tájékozódásban, zsákmányejtésben, menekülésben, 

párválasztásban segítenek. Esetenként néhány molekula is elég az azonosításhoz. Az ízlelés a szaglással 

összekapcsoltan a táplálkozás, az anyagcsere, tehát a létfenntartás alapeleme – oly módon, hogy egyben az életet 

károsító anyagok szűrését is megvalósítja, még lenyelés - tehát a szervezet belső károsításának - megkezdése 

előtt. A ízek és szagok kémiai, biológiai üzenetek a szervezet számára. Ezért az ízérzékelés klasszikus (édes, 

keserű, savanyú, sós) felosztása helyett, logikusabb az a funkcionális csoportosítás, ahol az élethez szükséges, 

vagy káros molekulák adják az íz csoportokat. Általában édes íz, energiaforrást jelez, pl. a szénhidrátok nagy 

része; a homeosztatikus főbb elektrolitok (NaCl, KCl,) sós ízűek; az életre káros molekulák (mérgező anyagok) 

vagy keserű, vagy savanyú (a közeg savas irányába való eltolása) ízűek – védekezési ösztönt váltanak ki, erős 

nyálazást. Jellegzetes életünk fontos közegének íze, a víz-íz. És van öröm-íz mint pl. az umami, amely 

sajátságosan „édeskés-sós” (sodium-glutamát és sodium aszpartát). 

A szagok arzenálja sokkal egyszerűbben jellemezhető. Vannak kellemetlen, zavaró szagok (metszően szúrós, 

kellemetlen-rothadó, stb.) és bódító, izgató, kellemes illatok (növényi illóolajok, étel, itallal kapcsolatos illatok, 

stb.). Érdekes, hogy az íz és a szag élet-halál kérdése, mégis az agykérgi motívumai tanulási folyamat 

eredménye – noha a molekuláris érzékelési mechanizmusaik konkrétan adottak. 

1.280. ábra - 1. ábra 

 

Az első ábrán látható a NaCl-al sematikusan szemléltetve a különböző molekulák vagy ionok receptor vagy 

ioncsatorna „kontaktjai” – melyek végső soron az ízérzékelő-sejt bazális sejtmembránjának (a szagérző-sejt 

dendritjének) polarizáció váltásán keresztül tevődnek át az idegrostokra. Nem minden receptor sejt kapcsolódik 

egy idegrosthoz. Előfordul, hogy egy receptor sejt előbb egy szomszéd sejttel kommunikál, majd azon keresztül 

idegrostokkal kapcsolatot teremt. 

1.281. ábra - 2. ábra – Ízérzékelés receptorai 
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A fenti ábrán a különböző ízek „szenzorai” láthatók, melyek sejtfelszíni receptorok vagy ioncsatornák. Az 

érzékelő bimbók minden ízre érzékenyek (minden íz típus kivált bennük potenciálváltozást), de egyéni sejtek, 

egyéni ízekre specializálódnak. Az idegi-agykérgi reprezentáció alapján tanuljuk meg a különböző ízeket. 

A következő ábrán láthatjuk az ízérzékelés átalakult hámszövet eredetű alapegységeit. Ízérző-sejtek, ízérzékelő-

bimbók, ízérző-gumók: 

• Circumvallata (körülárkolt szemölcs), 

• Foliata (levél alakú szemölcs), 

• Fungiformis (gomba alakú szemölcs), 

• Filiformis (szabad érzőfonat, nem ízérző). 

Elhelyezkedésük döntően a nyelven van, de lehet extralingualis is pl.: a kemény- és lágy- szájpadon, a torok és 

felső légúti nyálkahártyán. 

1.282. ábra - 3. ábra – Az ízlelőbimbók típusai 



 1. Orális biológia  

 163  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Az idegi kapcsolatokban az ingervezető idegsejt-testek a geniculatum(VII), petrosum (IX) és a nodosa (X) 

ganglionokban találhatók. Az átkapcsolás, a nucleus tractus solitariusban VII., IX., X. agyideg afferensre, a 

chorda tympani (VII) és a nervus petrosus superficialis (VII) rostokra történik. 

1.283. ábra - 4. ábra – A beidegzés anatómiája 

 

(Nem mellékesen a reflexes nyálelválasztási stimulus innen vezetődik a nyálmirigyek felé.) Az ízérzékelésben a 

thalamus ventrobazális része és végül a parietális agykéreg, postcentrális gyrus alsó lebenye a felelős terület. 

A szájba került, oldódott molekulák pontos behatárolása nem egyetlen érzékelő rendszer feladata! Az igen 

sokféle és különféle élettani hatású molekula együttes jelenléte – hasonlóan egy nagy szimfónikus zenekar 

játékához – több ponton egyszerre hoz létre receptor szignálokat. Az ízérzékelés mellett az irritációs mérték (pl. 

csípős paprika, bors, chili), a konzisztencia, hőmérséklet közös érzete pontosítja az anyagok felismerését, és a 
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károsak kiszűrését. Ebben a chemosenzor folyamatban a szövetekben lévő szabad idegvégződéseknek fontos 

szerepe van. Legtöbb esetben a n. trigeminuson keresztül (V.) vezetődik a szignál az agyba. Külön kötegek 

futnak a nyelvtől, fogínytől, fogaktól, orrnyálkahártyától, corneától és informálnak a csípő, égető, forró, maró, 

szúrós, éles, fájdalmas behatásokról, ezek mértékéről és helyéről. Az egész így egyben a kémiai érzékelés, a 

chemesthesis. 

1.284. ábra - 5. ábra – Mi is a zamat? 

 

Az íz-érzékelő sejtek hámeredete a gyors regenerálódás alapja. Egy sejt kb. 10-11 napon keresztül fejlődik a 

bazális rétegből a hámszövet legfelső rétegéig, de amikor a felületre ér, csupán 3 órán keresztül funkcionál – így 

lehetséges, ha délben forró étellel megégetjük a nyelvünket és elvesztjük az ízlelést, este már újra érezzük a 

vacsora ízeit. A három agyideg, a gyors regeneráció fontos biztosíték az életben maradáshoz. A zenekari 

hasonlathoz visszatérve nagyon fontos a terem-akusztika, melyre esetünkben a szagérzékelő rendszer finom 

illat-rezonálásai teszik fel a koronát, létrehozva a „zamat” érzetet. Ezt nagyon egyszerűen vizsgálhatjuk 

magunkon, ha egy illatos ételdarab, gyümölcs, csokoládé szájba vétele előtt befogjuk orrunkat és így rágjuk meg 

– ez után, ha felengedjük az orrot, egy új dimenzió érzetét tapasztaljuk, a szaglás hozzájárulása az ízérzéshez, 

együttesen képezve a zamatot. 

A kémiai szenzor szagérző mechanizmusa egy igen gracilis „kihelyezett agyérzék-mező”. A több ezer (bizonyos 

állatfajokban milliónyi) érzéksejt és megannyi receptor a levegőből nyákfilmbe oldódva kötődő molekulákra 

érzékeny és kellemes-kellemetlen szagérzeteket vált ki. 

1.285. ábra - 6. ábra – A szaglószerv sejtes felépítése és elhelyezkedése az agyban 

 

Az ábrán láthatók az idegi eredetű szagérzékelő sejtek koponyaűrön kívüli elhelyezkedése egy viszonylag laza 

rögzítettségű rétegben. A sejtek dendrit-nyúlványai áthaladnak a csontos lamina cribrosa (cribriform) lyukain és 
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átkapcsolódási csomókba futnak. A csontlemezen erősebb rázkódásra elmozduló (autós, biciklis, sport 

fejsérüléses balesetek!) sejtréteg dendritjei leszakadhatnak a csontba futó rostokról és súlyos esetben a szaglás-

elvesztéshez vezethetnek. A sérülések és az idegi eredet miatti lassú regeneráció gyakran szaglászavarokat 

váltanak ki. Ezért az esetek többségében (kb.90%) íz-érzési panasszal jelentkező páciens valójában szaglásában 

korlátozott (zamat-teszt). A szag-anyagok érzékelésének sematikus útvonal a látható az alábbi ábrán. 

1.286. ábra - 7. ábra – Szaglás 

 

Az íz- és szagérzékelő mechanizmus összehasonlítását a következő ábrán láthatjuk. 

1.287. ábra - 8. ábra – Az ízlelés és a szaglás összehasonlítása 

 

Az íz-szag érzékelési rendellenességek az életkor kitolódásával, illetve a civilizációs kemikáliák, 

gyógyszerelések általános terjedésével egyre gyakoribb előfordulásúak, az allergiás rinitisszel együtt úgy 6-7%. 

1.288. ábra - 9. ábra – Az íz- és szagérzékelés diagnosztikájának terminológiája 
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A 65 év felettiekre halmozottan jellemző az íz de még inkább a szaglás zavar. Mint gyógyszerelt populáció, 

általános gyakoriságú a „hyposalivatio” (ehhez járul hazánkban a protézist viselők magas aránya). Nemcsak a 

gyógyszer kiváltotta receptor érzékváltozások miatt, hanem a csökkent mennyiségű nyálban gyengébben 

végbemenő oldódás miatt alakulnak ki szag- és ízérzés zavarok. 

1.289. ábra - 10. ábra – Ízérzés zavarok okai 

 

A cardiovascularis gyógyszerek közül egyes Ca-csatorna blokkolók íz- és szagérzés zavarokat okozhatnak, mint 

pl. a diltiazem gyengébb íz- és szag- érzetet (hypogeusia, hyposmia), a nifedipine pedig téves ízlelést és szaglást 

(dysgeusia, dysosmia) eredményezhet. A béta-receptorblokkolók okozta nyál szekréció csökkenés mellett a 

szájüregi nyálkahártyafelszínek rossz hidratáltsága (oldódási elégtelenség) miatt is kialakulhatnak ízlelési- és 

szaglás zavarok. A cukorbetegek édes íz-redukciót panaszolnak. A nyomelemek közül a cink a gustin (carbonic 

anhydrase VI) nevű fehérjével együtt közvetve részt vesz az ízérzékelés kialakításában, kettejük kapcsolata 

szükséges az ízérzékelés megfelelő működéshez. A cink és az ízérzékelés közti kapcsolat miatt – illetve mivel 

az ízlelés és a szaglás oly szorosan kapcsolódik egymáshoz – a csökkent ízérzékelés és szaglás a cinkhiány 

gyakori tünete. Cink szerepe főleg az ízérző gumó kialakulásában es fejlődésében fontos. A rohamosan terjedő 

allergiás nyálkahártya gyulladások, a vírusos, influenzás és náthás megbetegedésekkel együtt gyakori – 

szerencsére inkább csak átmeneti – íz- és szagérzési zavarokat idéznek elő. Konkrét ízérzési zavarokat látunk a 

chorda tympani sérülése (Bell-bénulás) miatt, mely érzőideg sérülés az esetek 2%-át adja. Hazánkban nagy 

számban előforduló szájüregi, fej-nyaki daganatok terápiájában az irradiáció (0,5%) mellett alkalmazott 

citosztatikumoknak (5-fluorouracil, methotrexat, bleomycin) is van jelentős keserű-savanyú-fém dysgeusiás 

hatásuk. 

1.290. ábra - 11. ábra – Gyógyszerek által kiváltott íz- és szagérzészavarok 
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A fogorvosi praxisban gyakran alkalmazott szereknek is lehet ízérzés módosító hatása. 

1.291. ábra - 12. ábra – Fogászati anyagok ízérzésrek kifejtett hatása 

 

A Doxycyclinnek és főként a Klionnak jelentős keserű dysgeusiás hatása van. A chlorhexidin tartalmú, 

gyulladásos nyálkahártya elváltozásokban gyakran javasolt száj-öblögető, a sós-íz érzékelésben okoz tüneteket 

(ageusia), a fogkrémekben előforduló nátrium-dodecil-szulfát (sodium-dodecyl-sulfate, SDS) átmeneti, édes 

ageusiát okoz. Az érzéstelenítők (lidocain, articain) múló ageusiát okoznak. 

Gyakori panasz pácienseinknél a fémes íz érzése, amely akkor jellemző, ha különböző fémötvözetek találhatók 

a szájüregben és ezek elektrolit rendszert képeznek. Mindig biztos jele a korróziónak, még akkor is, ha az 

nagyon csekély mértékű. Nem a fémionok minősége, hanem az elektrolitokból disszociáló OH ionok határozzák 

meg az ízt. A lokális toxicitás mellett még további általános betegségtünetek sem zárhatók ki szisztémás 

mérgezés formájában, a toxikus anyagok minőségétől függően. 

Összefoglalva: az ízérzékelés egy stabil szenzor rendszer, a szaglás kimerülő, sérülékeny. A chemosenzitiv 

érzékelési betegségek gyakoriak, befolyásolják az életminőséget és a kor előrehaladtával előfordulásuk 

fokozódik. 

1.292. ábra - 13. ábra – Összefoglalva 



 1. Orális biológia  

 168  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

1. video – Ízlelés. 

2. video – Formaérzékelés. 

23.1. Teszt – Orális érzőtevékenység: Ízérzés – szaglás 
(válaszok) 

1. Jelölje azt az agyideget, amely nem vesz részt az ízérzékelési jel továbbításában: 

A. III-as agyideg 

B. VII/V-ös agyideg 

C. VII-es agyideg 

D. IX-es agyideg 

E. X-es agyideg 

2. Mi nem jellemzi az ízérzékelő mechanizmust? 

A. Az alap ízek érzékelése a nyelven különböző területeken lokalizálódik 

B. Az ízérzékelő sejtek hámerdetűek 

C. Az ízérzkelő sejtek 3 órát funkcionálnak 

D. Gyors regenerálódás jellemzi 

E. Funkcionális működése ún. screenelési mechanizmussal valósul meg 

3. Melyik állítás hamis? 

A. A szag érzékelés egy agyideghez kötődik 

B. Az ízérzékelés három agyideghez kötődik 

C. A szag-érzékelési rendszer sérülékeny 

D. A szagérzékelő mechanizmus robosztus felépítésű 

E. A szagérzékelési zavar gyakoribb, mint az ízérzékelési zavar 

4. Ízérzékelési zavarokat kiváltó anyagok, gyógyszerek egy kivétellel – ezt jelölje! 

A. Klion 

B. Nifedipin 

C. Chlorhexidin 

D. Listerin 

images/chapter01/c0123_1.mp4
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E. Lidocain 

24. 1.24. A sulcus gingivális és a sulcusnedv 
betegségek patofiziológiája – Lohinai Zsolt 

24.1. Az ínybarázda 

Az ínybarázda (sulcus gingivalis) az ínyszél és a fogak találkozásánál kialakuló, a fogakat körülvevő sekély 

árok. Az ínybarázda okkluzális irányban kommunikál a szájüreggel. 

1.293. ábra - 1. ábra 

 

Belső fala az életkortól függően a zománc, illetve idősebb korban a cement, külső fala a szabad ínyszél fogfelőli 

sulcushámja, a feneke pedig a junctionalis hámtapadás teteje. Egészséges ínyben a mélysége 2 mm-nél kisebb. 

A fogak átlyukasztják a nyálkahártyát. A különböző rétegek illeszkedése mindig gyenge pont, különösen akkor, 

ha a külső, fertőzött szájüregi és a belső, steril subgingivalis környezet elválasztása is itt történik. Bár a 

bélrendszer egyéb szakaszai is bakteriálisan kolonizáltak, de a szájüregben egyedülálló, hogy fogfelszín szilárd 

alapot biztosít a bakteriális biofilm elhorgonyzásához. Ha a biofilm akkumulációja zavartalan, ínygyulladás 

(gingivitis) alakul ki. Amennyiben örökletes, szerzett szervezeti, vagy magatartási rizikótényezők kombinációja 

is jelen van, akkor destruktív fogágygyulladás (parodontitis) jön létre és a fog tartószöveteinek progresszív 

pusztulása, valamint a hámsejtek apicalis proliferációja miatt az ínybarázda fertőzött parodontalis tasakká 

mélyül. Amennyiben az alveolaris csontpusztulás jelentőssé válik, a fog mozgatható lesz és a folyamat 

progressziója végén úgy esik ki, hogy a fog különben egészséges. 

A fogágyba behatoló baktériumokkal szemben az első védelmi vonal az ínybarázda. Már itt igen kifinomult 

védelmi mechanizmusok működnek, hogy távol tartsák a patogén baktériumokat a parodontalis szövetektől. Az 

ínyszéltől a junctionalis hámig tartó sulcus hámszakasz nem csupán egy passzív barrier. Felépítése hasonló az 

ínyt a szájüreg felé borító többrétegű elszarusodó oralis hámhoz, de ez a hámszakasz nem szarusodik el. Az 

oralis hámmal ellentétben már nem teljesen impermeábilis folyadékkal, sejtekkel szemben. Jellemző rá a 

fokozott lizoszomális aktivitás, ezen felül antibakteriális polipeptideket (defenzinek) termel, melyek a 

természetes védelmi rendszer részét képezik. 

Az ínybarázda alját képező, a fogakat gallérszerűen körülvevő, a foghoz direkt kapcsolódó junctionalis hám 

biztosítja a tényleges hámzárást. Ez a funkcionálisan módosult hámszakasz sem szarusodik el, sőt a rétegei sem 

különülnek el a szájüregben található egyéb hámterületekhez hasonlóan. Csak 2 sejtrétegét különböztetjük meg: 

stratum basale-t a kötőszövet felöli (köbös sejtek) és stratum suprabasale-t a fog felöli oldalon (ellapultabb 

sejtek foggal párhuzamos tengellyel), melyek vastagsága apicalisan csak néhány sejtsornyi, míg koronálisan kb. 

30 sejtsornyi. A basalis osztódó sejtek „turn over”-e – míg a stratum basale sejtjei a sulcus irányába vándorolnak 

és azt elérve leválnak – az egyéb orális hámszakaszok 4 hetével szemben csak annak negyede, kb. 1 hét. A 
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hámsejteknek a koronális vándorlásuk során a fogfelszínnel való dinamikus kapcsolatuk végig megtartott. A 

másik sajátosság, hogy két basalis lamina borítja ezt a hámrészt, az úgynevezett külső a kötőszövet felé, a belső 

pedig a fogfelszín felé való kapcsolatot biztosítja. 

1.294. ábra - 2. ábra 

 

Jellemző még erre a hámterületre a nagyfokú permeabilitás (széles intercelluláris rések, kevés sejtközötti 

kapcsolat), ez a leukocyták fő útvonala is az ínybarázda felé. A speciális hámbarrier anatómiai felépítése mellett 

a gyors, tölcsérszerű koronális hámmigráció mechanikusan „mossa ki” a behatoló mikróbákat, mely védekezést 

a hám antimikróbiális anyagainak (defensin, lizoszomális enzimek, MMP) termelése, valamint különböző 

kemokinek (IL, TNF, citokinek) szekrécióján keresztül a szisztémás immunrendszer professzionális 

védekezősejtjeinek (PMN, limfociták) vonzása és aktivációja egészít ki. 

24.2. A gingivalis crevicularis folyadék 

A sulcusban található folyadék (gingivalis crevicularis fluid, GCF) egészséges körülmények között a 

subepithelialis transsudatum diffúziójából származik, melynek grádiensét a kapillárisok és a kötőszövet 

onkotikus és hidrosztatikus nyomásainak különbségei biztosítják (leukocitáknál a transzmigráció hajtóereje a 

különböző kemotaktikus faktorok!). A GCF a junctionalis hám széles intercelluláris résein keresztül 

kidiffundálva biztosítja a hámsejtek ellátását és megfelelő belső környezetét. Az ínybarázdában azonban a GCF 

már keveredik a nyállal és kontaminálódik baktériumokkal, ami befolyásolhatja különösen a legkoronálisabb, 

foghoz kapcsolódó hámsejtek életműködését. Egészséges sulcusban a GCF mennyisége csekély, összetétele az 

interstitialis folyadékra emlékeztet, hámsejtek, leukociták és baktériumok is találhatóak benne. 

Ha a dentalis biofilm baktériumai és a szervezet védekező reakciója közötti egyensúly megbomlik, a behatoló 

baktériumok és a túlzott protektív mechanizmusok is károsítják a fog támasztószöveteit, az ínybarázda tasakká 

mélyül. Gyulladás esetén a sulcusfolyadék mennyisége jelentősen fokozódik, mely a kolóniákat és a bakteriális 

metabolitokat kimossa az ínybarázdából és komponenseivel jelentős szerepet játszik a baktériális invázió elleni 

védekezésben. A gyulladásos exudátumban a klasszikus inflammatorikus kaszkád elemei (prosztaglandinok, 

citokinek, komplement rendszer, lizozim, alkalikus foszfatáz, katepszin, laktoferrin, fehérvérsejtek stb.) mellett 

baktériumok és metabolitjaik/enzimeik (endotoxin, hidrogén szulfid, kollagenáz, proteázok, hialuronidáz stb.), 

valamint a szövetlebomlás különböző termékei (laktát dehidrogenáz, poliaminok, kollagén peptidek stb.) is 

megjelennek. A GCF mennyiségének és összetételének mérése rapid diagnosztikai és terápiát ellenőrző 

tesztként felhasználható. 

24.3. A biológiai szélesség 

Amennyiben a restaurációk lezárása az ínybarázdánál apicalisabban kerül kialakításra, akkor sérül a biológiai 

szélesség. 
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1.295. ábra - 3. ábra 

 

A biológiai szélesség (átlagosan 2 mm) a sulcus alja és az alveolaris csonttaréj közötti távolság, mely a 

junkcionalis epitheliumból (1 mm) és a kötőszöveti tapadásból (1 mm) áll. Ennek a területnek a iatrogen 

megsértése kiszámíthatatlan fogágy pusztulást okoz, melynek során a szervezet igyekszik visszaállítani a 

számára protektív biológiai szélesség nagyságát. 

1. video – Szulkusz folyadék gyűjtése. 

24.4. Teszt – A sulcus gingivális és a sulcusnedv betegségek 
patofiziológiája (válaszok) 

1. Az ínybarázda határolásában NEM szerepel: 

A. fogfelszín 

B. processus alveolaris 

C. sulcus hám 

D. junctionalis hám 

2. A biológiai szélességre jellemző: 

A. a sulcus alja és az alveolaris csonttaréj közötti távolság 

B. átlagosan 2 mm 

C. ennek a területnek a iatrogen megsértése kiszámíthatatlan fogágy pusztulást okoz 

D. a junkcionalis epitheliumból és a kötőszöveti tapadásból áll 

3. Melyik állítás hamis: 

A. a junctionalis hámban csak 2 sejtréteget különböztetünk meg 

B. a junctionalis hámban nagyfokú a permeabilitás 

images/chapter01/c0124_1.mp4
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C. a sulcus hám biztosítja a tényleges hámzárást 

D. a hám képes antimikróbiális anyagok termelésére 

25. 1.25. A só-víz háztartás zavarainak orális 
vonatkozásai – Blazsek József 

Tartalom – vázlat: 

• A szervezeti hidratáltság és a szöveti funkciók. 

• A víz-háztartásunk alapjai, A folyadék és elektrolit forgalom szabályozása, Elektrolitok. 

• Folyadék zavarok: Dehidrációk, Hiperhidrációk, Elektrolit zavarok. 

• A víz és só forgalom hatásai az orális funkciókra. 

A 60-65%-nyi víztartalmú szervezetünket éltető folyamatok - anyagfelvétel, anyagcsere, kiválasztás biokémiai, 

biológiai működései - vizes közegben zajlanak. A felületi szöveteink életképességét, védelmi funkcióinak 

intaktságát is nagymértékben befolyásolja a szövetek hidratáltsága, szekréciós képessége és főként 

nyálkahártyák esetén a nedvesítő bevonó réteg jelenléte. A szájüregünk funkcionális feltételei között alapvető a 

megfelelő minőségű és mértékű nyál. A külső-elválasztású mirigyek szekrécióját a szervezet hidratációs és ion 

viszonyai alapvetően meghatározzák. Vízmegvonás mellett nemcsak a vizelet lesz minimális, de a verejték, a 

könny, a nyál termelése is lecsökken. Ezeknek hosszútávon számos, az életminőséget lerontó krónikus állapot 

lehet a következménye (gyulladások a szaruhártyán és a bőrön; táplálék felvételi és emésztési zavarok, 

szájnyálkahártya sérülések és gyulladások, ízlelési zavarok; fokozott caries hajlam, stb.). A szervezet alapvető 

hidratáltságát és ionkészletét érintő állapotok tehát az általános anyagcserét befolyásoló hatásaik mellett a 

szájüregi funkcionális egység működésére is kihatnak. 

A civilizációs körülmények között élő egészséges ember vízforgalma az alapigény (napi 40ml/tskg) mellett, az 

igen változatos életmód, munka, élvezeti-tevékenység viszonyok szerint változó extra igényétől függ. 

1.296. ábra - 1. ábra – A napi vízszükséglet kiszámítása 

 

Egyes kóros állapotok jelentősen megváltoztatják a napi folyadékigényt. Ezek között a diabetes mellitus és 

diabetes insipidus, az akut és krónikus vesebetegségek; az égés és a gyulladás fokozott exudációs állapotai; a 

láz; a tartós hasmenés és hányás; a krónikus sipolyok, occult vérzések kerülnek elsődlegesen szóba a 

drasztikusan megemelkedett napi folyadékforgalom esetén. 

A napi ürítés-kiválasztás mennyisége széles határok között változhat. 

Fő tényezői: 

• vizelet 1000-1500 ml, 

• nyál és emésztőnedv 5 -9 l, ennek csak 1-2 % - marad a bélben, ez a székletvíz 100-200 ml, 
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• tüdőpára és bőrpára (perspiráció insensibilis) 500-1000 ml, 

• verejték (perspiráció sensibilis) 400-1500 ml. 

Összesen mintegy 2000 - 4200 ml naponta. 

1.297. ábra - 2. ábra – Felületi vízleadásunk 

 

1.298. ábra - 3. ábra – Alapigényt változtató állapotok 

 

1.299. ábra - 4. ábra – Átlagos napi vízforgalom változása 
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E rendszeres tényezőkhöz időnként megemelkedett mennyiséggel hozzáadódhatnak járulékos veszteségek is, 

mint pl.: könnyezés, orrváladékozás, nyálfolyás-köpet, fokozott izzadás, lactatio, hányás, hasmenés, vérzések, 

exudatum (seb), égési váladék – mint folyadék veszteség. 

Az egyensúly elérése érdekében a napi folyadékfelvételünk átlagos körülmények között a következő arányok 

szerint történik: 

• folyadékban 1000 - 1500 - 2600 ml, 

• szilárd táplálékban 700 -1000-1200 ml, 

• metabolikus anyagcsere víz 300-400 ml. 

Összesen: 2000-4200 ml napi beviteli mennyiség. 

Teljes vízmegvonás mellett a túlélési remény 8-10 nap lehet. 

1.300. ábra - 5. ábra – Maximális vízvesztés 

 

A folyadékterünk optimális mennyisége két központi regulátor mechanizmussal (baro- és ozmoreceptorok) 

biztosított. Túlzott folyadékbevitel esetén (volumenfokozódás és ozmózis csökkenés) az ozmorerceptorok a 

hypothalamus antidiuretikus hormon (ADH, vasopressin) elválasztás csökkentésével a vízvisszaszívást 

csökkenti a vesékben. 

1.301. ábra - 6. ábra – A fokozott vízbevitelt a vese képes extra kiválasztással 

kompenzálni 

 

1.302. ábra - 7. ábra – Fordított kompenzációra is képes, tehát kompenzálja a csökkent 

vízbevitelt és/vagy növekedett vízvesztést 
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Így a vizelet mennyiségét növeli, ami egyértelműen volumencsökkentő. Más oldalról a bevitt extra 

folyadékvolumen növeli a vérnyomást. A szív pitvarizom feszülésére fokozódik az ANP (atralis natriuretikus 

peptid) elválasztása, ami a vesékben a Na-ürítés fokozásával parallel vizet is ürít. Az erek (aorta, a. carotis 

communis) baroreceptorainak feszülése reflexesen csökkenti egyrészt a mineralokortikoid, másrészt a renin-

angiotenzin-aldoszteron elválasztást, ami mérsékli a Na-visszaszívást a vesetubulusokban és további sóhoz 

kötött vízürítéssel az izovolémia helyreállítását segíti. Ez történik egy sörözés közben és után. Érdekes, hogy a 

szomjúság központ folyadék felvétel gátlása ilyenkor „elsikkad” valahogy! 

Fordított irányban - szomjazásban, vízigény fokozódáskor – az előbbi mechanizmusok fordított irányban 

működve ADH, illetve aldoszteron és mineralokortikoid elválasztás fokozásán keresztül vízvisszatartással 

mérsékelik a folyadékhiányt. 

Az előbbi mechanizmusokban is fontos szerepe van a nátriumnak (Na+ 58mmol/tskg), amelynek 95%-a az 

extracelluláris térben található. A kálium (K+ 54mmol/tskg) 91%-a intracelluláris. A sejtek környezeti 

állandóságát és működési feltételeit egyaránt kiszolgálják a kalcium (Ca2+ 2,1-2,6 mmol/l) szabályozása; a klorid 

ion (Cl– 33mmol/tskg), valamint a pH-t meghatározó hidrogén ion (H+) szintjének változása. 

A folyadékvolumenünk kb. 55%-a sejtekben található. A membránokkal elválasztott tereinkben a funkciók 

alapján különböző ozmotikusan aktív molekulák (ionok és nem ionos) vannak jelen. 

1.303. ábra - 8. ábra – A folyadékterek ionmegoszlási viszonyai 

 

A különbözőség ellenére normálisan a köztük lévő ozmotikus nyomás azonos (izozmotikus: 340mOsmol ill. 

650kPa) 

Folyadék zavarok: Dehydrációk, Hyperhydrációk, Elektrolit zavarok 

Ha a folyadékterek volumene és/vagy ozmotikus aktivitása változik kóros arányok jöhetnek létre. A 

normovolumen mellett lehet izo-, hiper- és hipozmózis; de ugyan ezek lehetnek hipervolémia és hipovolémia 

mellett is, tehát összesen 9-féle megjelenés lehetséges. 
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1.304. ábra - 9. ábra – A folyadékterek víz és ozmotikus viszonyai 

 

1.305. ábra - 10. ábra – Dehidráció 

 

1.306. ábra - 11. ábra – Hiperhidráció 

 

A szervezet sejtjeinek a környezetük izozmózisa a legfontosabb. Ezért ha ettől eltérés van, az egyensúlyi 

reguláció először az ozmózis helyreállítását végzi. Például hiperozmotikus hipervolémiában elsősorban a 

hiperozmózis csökkentése indul el még akkor is ha ez további volumennövekedéssel jár. Vagy hipozmotikus 

hipovolémiában először vízleadással rendeződik az ozmózis és ezután a volumenpótlás. A rendeződésben az 
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előbbiekben már említett regulációs mechanizmusok vesznek részt. A kóros állapotok kialakulásában is ezen 

mechanizmusok zavarai állnak a háttérben. 

1.307. ábra - 12. ábra – Víz és sóháztartási zavar kialakulása 

 

Például az ADH termelődési deficitje, vagy receptor konfiguráció problémája jelentős mértékű – akár 10-15 

literes – napi vizeletürítést és ezzel arányos vízfelvételt jelent diabetes insipidusban. 

1.308. ábra - 13. ábra – Diabetes insipidus (DI) 

 

Fő elektrolitunk a nátrium. A gyakorlatban inkább a beviteli többlet dominál, ami volumenterheléssel is együtt 

jár. A Na-anyagcsere zavarok hiánnyal, vagy többlettel járnak. 

1.309. ábra - 14. ábra – Primér Na+ anyagcserezavarok 
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1.310. ábra - 15. ábra – Szekunder Na+ anyagcserezavarok 

 

A másik alapvető ionunk a kálium, amely a sejt-citoplazma fő kationja. Többlet lesz a sejtközötti folyadékban, 

ha a K+ ion szekréció vagy a sejtekből kiáramlás megnő (hyperkalémia szövetsérülésekben). 

1.311. ábra - 16. ábra – K+ anyagcserezavarok HIPOKALÉMIA 

 

1.312. ábra - 17. ábra – K+ anyagcserezavarok: Hiperkalémia kialakulása 
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1.313. ábra - 18. ábra – K+ anyagcserezavarok: következmények 

 

1.314. ábra - 19. ábra – Szilikon bevonatú alvadásgyorsítót tartalmazó vérvételi cső 

ionok laboratóriumi vizsgálatához 
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1.315. ábra - 20. ábra – Vizelet vizsgálathoz használt vizeletgyűjtő cső 

 

A víz és só forgalom hatásai az orális funkciókra 
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Minden állapot, mely az alapvető hidratáltságunkat csökkenti és alapvető ion-egyensúlyunkat rontja kiinduló 

pontja lehet a szájüregünkben kialakuló kóros folyamatoknak. Alapvetően a hipovolémiás vértérfogat vérellátási 

és oxigenizációs zavara következtében kialakuló regeneráció csökkenés az epitheliumban és csökkent védelem 

az immunrendszer elégtelensége miatt állnak a háttérben. A csökkenő nyáltermelés erősen rontja a szájüregi 

öntisztulást (clearance), aminek fokozódó dentális plakk képződés, majd ennek nyomán gingivális gyulladások 

és caries kialakulás lesz a következménye. Ezért is van nagy jelentősége a fogászati páciensek anamnézisénél a 

víz- és ionháztartási paramétereknek (nyálvolumenek, viszkozitás érték). 

25.1. Teszt – A só-víz háztartás zavarainak orális vonatkozásai 
(válaszok) 

1. Drasztikusan megemelkedett folyadékigénnyel járó álapotok – kivéve egyet, ezt jelölje! 

A. Fokozott vasopressin (ADH) termelés 

B. Diabetes mellitus 

C. Diabetes insipidus 

D. Láz, gulladás 

E. occult vérzések 

2. Teljes vízmegvonás mellett a lehetséges túlélés maximális időtartama? 

A. 3-5 nap 

B. 6-7 nap 

C. 8-10 nap 

D. 12-13 nap 

E. kb. 2 hét 

3. Zúzódásoknál, szövetsérüléseknél várható: 

A. A plazma Na+ szint megnő 

B. A plazma K+ szint megnő 

C. Vizelet ammónia szint csökken 

D. A nyál pH csökken 

E. Alkalózis esély fokozódik 

26. 1.26. A gyomor és az exokrin pancreas működési 
zavarai, orális vonatkozásai – Varga Gábor 

A gasztrointesztinális traktust általában a nyelőcsőtől kezdődően ábrázolják a tankönyvek, holott a 

táplálékfelvétel és feldolgozás folyamata a szájüregben kezdődik. Az orális képletek működése szoros szerkezeti 

és funkcionális összhangban áll a tápcsatorna további szakaszaival. Ez a fejezet az emésztőtraktus betegségei 

közül fogorvosi vonatkozásaik miatt a gyomor és a hasnyálmirigy kóros működését emeli ki. A gyomor 

motilitási és szekréciós aktivitása egészségben és betegségben is visszahat a szájüregi folyamatokra, míg a 

hasnyálmirigy a nyálmirigyekkel szinergiában végzi pufferoló, folyadékképző és emésztőenzim termelő 

feladatát. 

A szájüreg és a nyelőcső pH-ját alapvetően a nyál bikarbonát termelése, pufferoló képessége állítja be. Savas 

folyadék megjelenése reflexes úton azonnal fokozza a nyálszekréciót. A nyelőcsőbe vezetett pH mérő szerint 
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savas ital lenyelése azonnali pH csökkenéshez vezet, amelyet a szájüregi nyál lenyelésével lépcsőzetesen 

csökkent. 

1.316. ábra - 1. ábra – A nyelőcső savközömbösítő mechanizmusai – a nyál szerepe 

 

Reflux oesophagitis vagy más néven gyomor reflux oesophagealis betegség (GORB) lényege, hogy tartósan 

fokozott gyomorfeszülés miatt a gyomorsav egy része az alsó nyelőcső szfinkter (LES = lower esophageal 

sphincter) megnyílásakor a nyelőcsőbe, illetve részben a szájüregbe áramlik és ott maró hatást fejt ki. A 

betegség kiváltója a fokozott idegi aktivitás következtében kialakuló késlekedés a gyomorürülésben, amelyet 

elsősorban a pylorus táji izomtónus fokozódás okoz. A GORB tehát nem savtúlprodukció alapján, hanem 

motilitási zavarként alakul ki. Egyik fontos következménye a fogak eróziója, amelynek kezelése nem 

szorítkozhat a lokális, szájüregi megoldásokra, hanem az alapbetegség is kezelendő. 

1.317. ábra - 2. ábra – A reflux oesophagitis patofiziológiája és etiológiája – motilitási 

betegség 
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A GORB és az ahhoz kapcsolódó nyelőcső és fogerózió kialakulása multifaktoriális. Igen széles populációt 

érint, különösen a fejlett országokban. Civilizációs ártalomként a felgyorsult, stressz-gazdag életmód, valamint 

az alkohol, a dohányzás és az erősen fűszeres ételek kiemelt rizikótényezőknek számítanak. A GORB 

kialakulásának korai fázisában életmód változtatás is eredményes lehet. Előrehaladottabb állapotban a motilitást 

fokozó prokinetikumok alkalmazása szükséges. 

1.318. ábra - 3. ábra – Tényezők, amelyek megváltoztatják a nyelőcső szöveteinek 

savkárosítással szembeni védettségét 

 

A GORB-tól élesen elkülöníthető betegség a peptikus fekély, amely gyomorban vagy a vékonybél kezdeti 

szakaszán jelenik meg. Mai tudásunk szerint nem savtúltengésből adódó betegség, bár a kialakuló károsodásban 

a gyomorsav kétségtelenül szerepet játszik. Így korábban az elsődleges kezelési mód a savtermelés gátlása volt. 

1.319. ábra - 4. ábra – A peptikus fekély kezelése 1985 előtt 

 

A sav azonban csak extrém túltermelés esetén okoz önmagában fekélyt, mint a gastrin termelő rendkívül ritka 

endokrin tumorban, az Zollinger-Ellison szindrómában. A patomechanizmus szempontjából fontosabb, hogy 

normál körülmények között a termelődő sav ellen a mucosa integritását a felszínre elválasztott bikarbonát és 

mucin megvédi a savtól. 

1.320. ábra - 5. ábra – A nyálkahártyát a bikarbonát és a mucin védi 
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A fekélybetegség leggyakoribb oka egy gyomorban gyakran kimutatható baktérium, a Helicobacter pylori (HP). 

A fekélybetegség kialakulásának lényege, hogy a baktériumok falának bomlásterméke az endotoxin vagy LPS 

erősen irritáló hatású. Az LPS a nyálkahártyán átkerülve a lamina propria területén egy helyi gyulladásos 

folyamatot indít be, ami viszont a nyálkahártyát fellazítja, a gyomorsav és a pepszin számára elérhetővé teszi, s 

megindul a maró folyamat. 

1.321. ábra - 6. ábra – Heliobacter pylori – 1983-ban fedezték fel (Bery Marschall és 

Cristopher Warren) 

 

A duodenális fekélyek 92%-a, a gyomorfekély 70%-a HP fertőzés talaján fejlődik ki. A baktérium eltávolítása a 

fekély megszűnéséhez vezet. A másik leggyakoribb fekély a nem-szteroid gyulladásgátlók (NSAID = non 

steroid anti-inflammatory drug) szedése miatt alakul ki. Ezek a gyomorvédelemben kulcsszerepet játszó 

prosztaglandinok szintézisét végző COX enzimek aktivitását gátolják. 

1.322. ábra - 7. ábra – A Heliobacter pylori a nyálkahártya gyulladását idézi elő 

elsődlegesen az LPS hatására 
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1.323. ábra - 8. ábra – A H. pylori megtalálható a legtöbb peptikus fekélyben 

 

A hasnyálmirigy endokrin és exokrin funkciókkal egyaránt rendelkezik. A nyálmirigyekhez hasonlóan exokrin 

műkődének lényege víz és bikarbonát, valamint az emésztőenzimek tápcsatornába juttatása. Az 

enzimrendszerbe proteolitikus, amilolitikus, lipolitikus és nukleolitikus enzimek egyaránt tartoznak. 

1.324. ábra - 9. ábra – A hasnyálmirigy feladatai 

 

1.325. ábra - 10. ábra – A pancreas enzimei 
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A hasnyálmirigy komplex hormonális és neuronális szabályozás alatt áll. Ezek aktiváló és gátló komponenseket 

egyaránt tartalmaznak. A ductusok folyadékszekréciójának legfontosabb aktivátora a szekretin. Az acinusok 

fehérje elválasztását a vaguson keresztül megvalósuló acetylcholin (Ach) felszabadulás növeli. Számos 

állatfajban az acinusok cholecystokinin (CCK) receptora a legfontosabb enzimszekréció fokozó. Emberben 

azonban nem közvetlenül, hanem idegi mechanizmusokon keresztül hat a pancreasra. 

1.326. ábra - 11. ábra – A pancreas szekréciójának neurohumorális szabályozása 

 

1.327. ábra - 12. ábra – Az emésztőenzimek szekréciójának neurohormonális 

szabályozása 

 

A pancreas önemésztődéséhez vezető út megismeréséhez meg kell értenünk, hogy miért nem zajlik le ez a 

folyamat állandóan az egészséges mirigyben. A több védelmi mechanizmus egyike, hogy az emésztőenzimek 

inaktív formában, zimogénként választódnak el, aktiválódásuk csak a vékonybélben történik proteolitikus 

emésztés révén. Az enzimek tárolása elkülönítetten, zimogén granulumokban történik. A pancreast tripszin 

inhibitorok védik a véletlenszerű aktiválódástól. Végül, a nyomáskülönbség miatt a ductusokba elválasztott 

pancreasnedv azonnal a duodenum irányába ürül. 
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1.328. ábra - 13. ábra – Különböző védő mechanizmusok csökkentik a tripszinogén idő 

előtti tripszinné alakulásának valószínűségét a hasnyálmirigy parenchima sejtekben és a 

pancreas önemésztő folyamatainak kialakulását 

 

Az órák, napok alatt kialakuló akut pancreatitist, mint önemésztődés és gyulladásos folyamatok kölcsönhatását 

írták le. A pontos mechanizmus máig nem tisztázott, valószínűleg több tényező is szerepet játszhat benne. Az 

leggyakoribb alapeseményt Opie két hipotézise írja le. Ezek szerint az epehólyagból az epevezetéken át távozó 

epekő átmenetileg beékelődik a két kivezetőcső közös szakaszán, a duodenumba ömlésénél található Oddi 

szfinkterbe, s ez lehetőséget teremt az epe pancreas vezetékbe történő jutására, ahol az lipolitikus folyamatokat 

aktivál. A másik lehetőség az, hogy a beékelődő kő az elválasztott hasnyál pangását okozza, lehetőséget 

teremtve a zimogének átalakulására aktív emésztőenzimmé. 

1.329. ábra - 14. ábra – Chiari egy évszázada írtale először az akut pancreatitist, mint a 

mirigy önemésztését 

 

1.330. ábra - 15. ábra – A két „Opie hipotézis” 
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A heveny gyulladás valószínűleg nem egy, hanem több különböző kezdőlépéssel indulhat. Ezek egyike a 

pancreas enzimek normálistól eltérő korai aktivációja. Ennek során elzáródás miatt a nyomás megnövekszik a 

kivezetőcsövekben, a pangó zimogének véletlenszerű hasadása autoaktivációs kaszkádot eredményezhet, 

amihez a ductusok falának sérülése, gyulladás, pancreas ödema vagy nekrózis járul. Végül sokszervi 

elégtelenség (MODS = Multiple organ dysfunction syndrome) alakul ki. A duodenalis reflux okozta 

károsodáskor a fentieken túl az epe által aktivált foszfolipáz A indukálta lecitin-lizolecitin átalakulás is 

súlyosbító tényező, a lizoleticin membránkárosító hatása miatt. Az alcohol toxikus hatásának pontos 

mechanizmusa nem teljesen tisztázott, direkt metabolikus hatásán túl az Oddi sphincter emésztőnedv kivezetést 

gátló szerepe is ront a helyzeten. Mindezeket gyakran a mikrocirkuláció zavara is kíséri, ami embóliához és 

vasculitishez vezet. Késői tényező a vékonybél barrier funkciójának csökkenése következtében megvalósuló 

bakteriális felülfertőződés, valamint a lokális gyulladás szétterjedése, a gyulladásos mediátorok és 

szabadgyökök felszabadulásának öngerjesztő folyamata. 

1.331. ábra - 16. ábra – Az akut pancreatitis iniciációja I. 

 

1.332. ábra - 17. ábra – Az akut pancreatitis iniciációja II. 
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Fentiekből következik, hogy a hasnyálmirigy kivezetőcsöveinek elzáródása több szinten is kulcsszerepet játszik 

a betegség kialakulásában. Ugyanakkor lehetséges, hogy az elzáródás, például az epekő beékelődés megszűnik 

ugyan, de a gyulladásos folyamat tovább folytatódik, öngerjesztővé válik. 

1.333. ábra - 18. ábra – A szekréciós elzáródás lehetséges szerepe a pancreatitis 

kialakulásában 

 

Az akut pancreatitises esetek 75%-a csak az ödémás gyulladásig jut el, majd a regeneráció megtörténtével a 

hasnyálmirigy működése normalizálódik. Ugyanakkor 25%-ban komplikációk lépnek fel, és a necrosis, illetve 

az ennek talaján kialakuló felülfertőződés révén a komplikált esetek 10%-a halálhoz vezet. A kimenetel nagyban 

függ a felszabaduló gyulladásos mediátorok mennyiségi és minőségi összetételétől a korai és a késői fázisokban. 

1.334. ábra - 19. ábra – Az akut pancreatitis során fellépő szöveti ischemia fő mediátorai 

 

1.335. ábra - 20. ábra – Az akut pancreatitis gyulladásos mediátorainak celluláris 

eredete 
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A krónikus pancreatitis évtizedek alatt kialakuló betegség. A mirigy acináris állománya lassan, de fokozatosan 

pusztul, helyét kötőszövet veszi át. Nemcsak az exokrin, de idővel az endokrin funkció is károsodik a 

„kötőszöveti fogságban”. Az esetek 70%-ában krónikus alkoholizmus és az ahhoz kapcsolódó életvitel és az 

elégtelen táplálkozás a kiváltó ok. A kialakulásra vonatkozóan az obstrukciós és a gyulladásos modell, illetve 

ezek kombinációja ismert. Az obstrukciós modell szerint az alkohol fokozott fehérjeelválasztást és csökkent 

folyadékszekréciót okoz, így a kivezetőcső lumenében a magas kalcium és fehérjekoncentráció fehérjedugókat 

eredményez. Ezek elzárják a nedv útját, s így folyamatos irritációt, nyomásfokozódást, gyulladást 

eredményeznek. 

1.336. ábra - 21. ábra – Krónikus pancreatitis – ductus obstrukciós elméletek 

 

A másik modell szerint az alkohol folyamatosan ismétlődő lokális akut sérüléseket vált ki, amelyek klinikai 

szinten nem jelennek meg, de idővel generalizált szövetkárosodást okoznak. A normál körülmények között 

inaktív, myofibroblast eredetű „Stellata sejtek” aktiválódva intenzíven osztódnak és fokozatosan elfoglalják a 

pusztuló acináris parenchyma területét és fibrotikus szövetállományt hoznak létre. A valóságban a kétféle 

modell minden bizonnyal együttesen érvényesül. 

1.337. ábra - 22. ábra – Alternatív elképzelés a krónikus pancreatitis kialakulásáról 

 

A krónikus pancreatitist erős, övszerű hasi fájdalom jellemzi, ami előrehaladott állapotban nehezen csillapítható. 

A fájdalom fő oka, hogy az elzáródás nyomásfokozódáshoz vezet a szövetben, ez viszont az idegvégződésekre 

is nyomást gyakorol. Ráadásul a vékonybélből szekréciót fokozó szignálok serkentik a mirigyet a bélből 
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hiányzó emésztőenzimek pótlására. Ez további nyomásfokozódást, fájdalmat, s következményesen gyulladást, 

ischemiát vált ki. A helyzet tovább romlik a pseudocysták, és gyakori epevezeték stenosis következtében. 

1.338. ábra - 23. ábra – A fájdalom okai krónikus pancreatitisben 

 

A betegség fokozott testi leromlással, és előrehaladott állapotban erős, felszívódási zavarokkal, 

nagymennyiségű, bűzös, zsíros széklettel jár. Ennek alapvető oka, hogy bár a pancreas funkcionális kapacitása 

igen nagy, a normál lipáz elválasztási kapacitás 10 %-a alatti enzimmennyiség már nem képes a zsírok 

lebontására. Így az emésztetlen anyagok szintje meredeken emelkedik, amely a vastagbél baktériumok számára 

szubsztrátul szolgál. Az eredmény a steatorrhea vagy zsírszékelés. Az amilolitikus aktivitást a nyálamiláz, a 

proteolitikus aktivitást a pepszin és a vékonybél proteolitikus enzimei alacsony táplálékbevitel mellett képesek 

fenntartani, azért ezen komponensek nem jelennek meg a székletben. 

1.339. ábra - 24. ábra – Steatorrhea és a krónikus pancreatitis 

 

A cisztás fibrózis a CFTR (cystic fibrosis transmembrane regulátor) mutációja következtében alakul ki, s 

legfontosabb megnyilvánulásai a pancreas szekréciós működésének extrém csökkenése, illetve a tüdőben 

kialakuló gyulladásos, fibrotikus folyamatok, amelyek az esetek nagy részében a beteg korai halálához 

vezetnek. A CFTR egy cAMP függő klorid csatorna, amely nemcsak a klorid transzportban, de a 

következményes nátrium és vízszekrécióban is döntő szerepet játszi. Hiányában ezek a szekréciós aktivitások 

drámaian csökkennek. 

1.340. ábra - 25. ábra – Cisztás fibrózis – a CFTR csatorna mutációja miatt bekövetkező 

klorid transzport zavar 
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Normál pancreasban az acinusok által elválasztott fehérjéket és kalcium ionokat a ductalisan elválasztott nagy 

folyadékmennyiség felhígítja és gyorsan a vékonybélbe szállítja. Cisztás fibrózisban a CFTR csatorna mutációja 

miatt a víz és elektrolitszekréció alacsony, az elválasztott fehérjéket és kalcium pang a vezetékben, 

proteindugók képződnek, amelyek elzárják a további szekréció útját. Az eredmény az acináris parenchyma 

pusztulása és a krónikus pancreatitishez hasonló fibrotikus szövet kalakulása. 

1.341. ábra - 26. ábra – A cisztás fibrózis hatása 

 

A CFTR egy rendkívül nagyméretű transzmebrán fehérje, amelynek nukleotid szekvenciájában számos 

lehetséges polimorfizmust írtak le. Ezek közül egyesek, különösen is a cisztás fibrózis betegséget leggyakrabban 

okozó ΔF508 mutáció, amely egy missense „AA deléció”, drámai szekréciócsökkenést indukál, ugyanakkor más 

mutációk esetében a funkció részlegesen megtartott, míg bizonyos esetekben a szekvencia változást nem kíséri 

funkciócsökkenés. 

1.342. ábra - 27. ábra – Gén-mutációk/polimorfizmusok típusai CF során 
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26.1. Teszt – A gyomor és az exokrin pancreas működési zavarai, 
orális vonatkozásai (válaszok) 

1. A gastroesophagealis refluxbetegség következtében kialakuló károsodások közé soroljuk: 

A. a gyomornyálkahártya károsodás 

B. a fogak eróziója 

C. a duodenális mucosa károsodása 

D. oesophagealis varixok 

2. A gyomorfekély legfontosabb kiváltó oka az esetek többségében: 

A. a pancreas csökkent sav neutralizáló képessége 

B. bacteriális fertőzés 

C. fokozott savelválasztás 

D. csökkent savelválasztás 

3. Krónikus pancreatitis leggyakoribb etiológiai faktora: 

A. hipertónia 

B. krónikus fehérjehiányos táplálkozás 

C. hepatitis-B okozta cholestasis 

D. krónikus alkoholizmus 

27. 1.27. A sav-bázis egyensúly zavarai – orális 
vonatkozások – Blazsek József 

Tartalom – vázlat: 

• Fogalmak: sav-bázis; puffer, szervezeti puffer-rendszerek, pH-állandóság = isohydria. 

• Sav-bázis reguláció; A sav-bázis zavarok kialakulása – lokális és szisztémás forma. 

• Respiratorikus: acidózis és alkalózis; Metabolikus: acidózis és alkalózis. 
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• A karboxianhidráz enzim kulcspozíciója, A pH változások szájüregi kapcsolatai. 

A szervezetben a sav-bázis háztartás szabályozásának fő célja a sejtek és a biológiailag aktív molekulák 

folyadék-közegében az állandó proton szint, vagyis pH (7,38-7,42), azaz a funkcionális működés alapjainak 

biztosítása. 

Egy molekula ha protont képes leadni (H+ donor) SAVAS, ha protont képes felvenni (H+ akceptor) BÁZIKUS 

tulajdonságú. Vannak – a környezeti proton koncentráció függvényében – mindkét tulajdonsággal bíró 

(amphoter) molekulák (pl.: fehérjék). Ezek vagy savas, vagy bázikus tulajdonságúak, az izoelektromos 

pontjuknak megfelelően. 

1.343. ábra - 1. ábra – Sav-bázis egyensúly 

 

A Földön a szénatom alapú élet megvalósulása a hidrogén és oxigén társulás, vagyis a vizes közeg kialakulása 

nyomán indult el. A szén-dioxidból (CO2) és vízből (H2O) spontán keletkező szénsav (H2CO3) semleges pH-jú 

közegben protonra (H+) és bikarbonát ionra (HCO3
–) disszociál (1:20 szénsav:bikarbonát arányban) az 

egyensúlyi pH (7,4) ennek az aránynak illetve a disszociációs konstansnak (pK) a következménye (Henderson-

Hasselbach egyenlet, ld. az ábrán alább). 

1.344. ábra - 2. ábra – Puffer-rendszerek (Henderson-Hasselbach) 

 

A gyenge savak, amelyek a proton kínálatának és a disszociációs konstans függvényében vagy ionjaikra 

disszociálnak, vagy egységgé asszociálódnak, képesek a környezeti protonkoncentrációt stabilizálni, pufferelni 

(pl.: szénsav, foszforsav, H-proteinek). 

Elsődleges a sejtek és a közvetlen környezetük proton koncentrációja. Az intracelluláris pH azonnali 

stabilizációja a sejt-szolubilis fehérjéi, foszfát, bikarbonát-szénsav tartalmuk és a H+ ion pumpái (36% Na+/ H+ 
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pumpa, 15% K+/ H+ pumpa, 6% egyéb) segítségével megy végbe. A CO2 – a zsír- és szénhidrát metabolizmus, 

valamint a sejtlégzés végterméke. Alapszinten naponta 12000-13000 mmol keletkezik. Igen mobilis, könnyen 

kidiffundál a sejtből, ahol a vízzel szénsavvá alakul, majd disszociál. Az in situ sejtkörnyezetben felhalmozódó 

protonokat a jelenlévő bikarbonát és bázikus fehérjék megkötik, és ezen a mechanizmuson keresztül 

másodperceken belül beállítják a szervezet számára ideális pH 7,4-et. A protonok lekötéséhez szükséges extra 

bikarbonát ionok a kapillárisokban lévő karboanhidráz enzim (CA) katalizálta folyamat és a hemoglobin proton-

kötő kapacitása nyomán termelődnek. A vörösvértestekbe (vvt) kötött protonok a tüdőben disszociálnak a 

hemoglobinról és fordított irányban – bikarbonát–szénsav-víz és CO2 útvonalon az alveolusokon át kilégzéssel 

ürülnek. Ezért ezeket a savakat volatilis (légzéssel eltávolítható) savnak nevezzük. A fenti mechanizmus alapján 

a tüdő, illetve a légzés a szervezeti pH alapvető és gyors szabályzója (2-15 perc). A volatilis szénsavon kívül a 

sejtekben metabolikus úton un. fix savak is keletkeznek, melyek légzéssel nem távolíthatók el. Elnevezésük az 

anionjak alapján történik: laktát (anaerob metabolizmus), foszfát (foszfolipid katabolizmus), szulfát (aminosav 

katabolizmus), acetoacetát, β-hidroxibutirát (máj ketonok). Ezek az anionok vagy enzimatikus átalakítással vagy 

glukuronálva a vizelettel ürülnek. 

A sav-bázis háztartás fő szempontja, hogy a napi savterhelés és -termelődés egyensúlyban legyen a sav – vagyis 

proton – kiválasztással. Az azonnali gyors pufferelések által „elrejtett” protontöbbletnek ki kell ürülni, döntően 

a vesén keresztül a vizelettel, különben a tartalékok (pufferbázis „BB”) beszűkülnek és előbb-utóbb 

manifesztálódik a pH-eltolódás. Ez hosszabb távon intracellulárisan a mitokondriumok felől apoptózist 

indukálva (citokróm-c, kaszpázok, AIF, SMAC) sejthalálhoz vezet. Az extracelluláris folyadékban a pH 

eltolódás protein konformáció-változásához vezet, ami súlyos, funkcionális zavar oka is lehet. 

Sav-bázis egyensúly lépései: 

• intracelluláris proton felszaporodás, 

• intracelluláris in situ pufferelés, 

• extracelluláris pufferelés, 

• extracelluláris szállítás, 

• kiválasztás a vesén keresztül. 

A légzési enyhe pH zavarok döntően (acidózis 99%-ban, alkalósis 97%-ban) intracellulárisan pufferelődnek a 

CA enzim segítségével. Tehát kiemelt funkciójú szöveteink sejtjeiben (vér vvt, vese, nyálmirigy) a szénsav, a 

CA enzimmel ezerszeresére gyorsított reakcióban keletkezik. Ennek következtében ezek a sejtek képesek 

lesznek proton és bikarbonát képzésre – így a pH regulációhoz kapcsolódhatnak. 

A szervezet második, hosszú távú (órák, napok) pH regulációs mechanizmusa a vese proximális- és disztális 

tubulusain és gyűjtőcsatornán keresztül valósul meg. A proximális tubulus sejtek (pts) a bennük lévő CA enzim 

katalizálta szénsav képződés révén protonokat cserélhetnek Na+-ra vagy K+-ra (Na+/ H+ pumpa), a nátriumot 

transzportálják az interstíciumba K+ cserével. A bikarbonátot, mint puffer-bázist 3:1 arányú Na+-ion 

kotranszporttal termelik a szervezet számára. Ha fokozott a savterhelés, a protonok aktiválják a pts glutaminázt 

glutamát dehidrogenázt, amely a glutamát dehidrogenáz segítségével a glutaminból 2 NH4
+-ot és 2-oxoglutarátot 

(α-ketoglutarátot) hasít. A protonok lehasadása után a 2 ammónia (NH3) semleges molekuláris diffúzióval kilép 

a luminális térbe, a 2-oxoglutarátból oxidációval keletkező bikarbonát 3:1 arányban nátriummal az 

interstitiumba transzportálódik és mint puffer-bázis csökkenti a savasodást. A pts-ben maradt protonok Na+/ H+ 

pumpa révén a luminális térbe kerülnek. Itt vagy az ammóniához kötődve ammónium (vagy ammónium-klorid) 

formában ürülnek. A filtrátum foszfát, vagy klorid ionjával is ürülhet. 

A szervezet pH szabályozásának mechanizmusaira nincs direkt központi szabályozó rendszer. A pH-

változásokat kísérő légzés változás az agytörzsi légzőközpontban nem protonkoncentráción, hanem a CO2 

parciális nyomásán (pCO2) alapul. A vese víz- és ion kiválasztásában sem direkt szabályozó a szervezeti pH. A 

proton-szint direkt molekuláris balansz mechanizmusai a szerep ősi jellegére utalhatnak. 

1.345. ábra - 3. ábra – A sav-bázis egyensúlyzavarok formái és fő klinikai tünetei 
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Lokális szöveteken belüli zavarok bárhol, bármikor kialakulhatnak, ugyanis a keringés kínálat/igény szerint igen 

plasztikusan változik. A lokális zavarok rendeződése általában hosszadalmas, esetenként csak hosszú napok 

alatt megy végbe. 

Ha a légzés, a vese-kiválasztása vagy az anyagcsere intenzitása csökken vagy fokozódik a szervezet általános 

savasodás (acidózis), vagy lúgosodás irányába tolódik. Így generalizáltan légzési acidózis/alkalózis illetve 

metabolikus acidózis/alkalózis formákat különböztetünk meg. 

Légzési acidózis 

Minden állapot, amely a légzési igényhez képest csökkenéssel jár hipoventillációnak nevezzük. A csökkent 

légzés miatt nő a keringésben és a szövetekben a CO2 mennyisége (pCO2). Ez önmagában emeli a szénsav 

koncentrációját és így a protonok mennyiségét. Az állapot a bikarbonát puffer-bázis képződés révén 

kompenzálódik. A vese fokozott proton-ürítéssel javíthat a respiratorikus acidózison. A helyzetet a már említett 

ioncsere mechanizmusok miatt súlyosbítja a hipernatrémia és a hiperkalémia. A légzési eredetű krónikus pH 

zavarokat a vesebetegségek is súlyosbítják. 

1.346. ábra - 4. ábra – A respiratorikus acidózishoz vezető állapotok (hipoventilláció) 

 

Légzési alkalózis 

A hiperventilláció csökkenti a vér és a pCO2-t, s ez alacsony szénsav és proton koncentrációt eredményez. Mivel 

a CO2 indukált bikarbonát termelés is csökken a vesében, ezt a normális veseműködés gyorsan kompenzálja. 

Emellett a hiperventillációt is csökkenti az agytörzsi CO2 kimosás, ami légzésközpont bénító hatású. A légzési 

alkalózishoz vezető állapotokat az 5. ábra foglalja össze. 

1.347. ábra - 5. ábra – A respiratorikus acidózishoz vezető állapotok (hiperventilláció) 
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Metabolikus acidózis 

Legjellegzetesebbek a vese Na+/ H+ pumpa működés zavarai, amelyek következményesen csökkent proton 

ürítéssel és az állapot súlyosságát fokozó bikarbonát pufferbázis képzés csökkenésével állandósulhat (renális 

tubuláris acidózisok). Hátterében a pumpa genetikus, autoimmun, vagy fertőzés miatti csökkent, vagy kieső 

működése állhat. Gyakran általános anyagcsere-betegség az emelkedett proton koncentráció oka. Így a diabetes 

mellitus ketoacidózisa - a betegség előrehaladtával kombinálódva vese elváltozásokkal -, okozhat súlyos 

acidotikus zavarokat. A gyomor eltávolítása (pl. tumor miatt), a kieső sósav szekrécióhoz kapcsolt bikarbonát 

képződés miatt okozhat metabolikus acidózist – főleg kombinált formák esetén. 

1.348. ábra - 6. ábra – Metabolikus acidózis kialakulás három különböző háttere 

 

Metabolikus alkalózis 

Leggyakrabban az ismétlődő hányással járó betegségek okozzák, a következményes savvesztés miatt. A 

gyomor-bél traktus fertőzőbetegségein túl a központi idegrendszert kórképek (pl. koponyatrauma, vírusos 

központi idegrendszeri megbetegedések, koponyaűri tumorok) következtében is megjelenik az ismétlődő hányás 

és a következményes savvesztés. A vese proximális és distális tubulusainak ion-pumpa csatornáinak zavara is 

súlyos zavarokat idézhet elő, főleg ha a zavar mindkét részre kiterjed, mivel ilyenkor kiesik az alternatív rész 

kompenzálási lehetősége. 

1.349. ábra - 7. ábra – Metabolikus alkalózis 
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Érdemes külön kiemelni a karboanhidráz enzim működés zavarait. Csökkent mennyisége és/vagy a szerkezeti 

eltérései (génhibák) miatt idézhet elő különböző pH rendellenességeket. A vvt elégtelen CA működése, légzési 

acidózist eredményez, míg a vese CA működészavara metabolikus acidózishoz vezet. A szervezet az evolúció 

során zömében savas környezeti körülményekhez alkalmazkodva a proton-túlsúly kompenzálására jelentősebb 

tartalékokkal rendelkezik, mint a lúgos túlsúly kompenzálására. 

A nyál CA tartalma és működése alapvető a szájüregi pH szabályozásában így a keményszövetek de- és 

remineralizálódása révén a zománc, cement, dentin destrukciók és a caries kialakulásában. A kellő mennyiségű 

és folyamatosan termelődő nyálnak tehát alapvető szerepe van az orális régió és a nyelőcső pH-jának 

kialakításában. Az egyre gyakoribb reflux-betegség súlyosbodása mögött is gyakran a nyáltermelés zavara állhat 

fenn. 

1.350. ábra - 8. ábra – Nátrium-heparint tartalmazó vérvételi cső vérgáz vizsgálatokhoz 

 

27.1. Teszt – A sav-bázis egyensúly zavarai – orális 
vonatkozások (válaszok) 
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1. Metabolikus acidózia alakul ki: 

A. Mellkas rigiditással járó állapotok 

B. Ólom mérgezésben 

C. Hyperventillációban 

D. Vese carboanhydráz enzim működés zavarokban 

E. Vese aquaporin 5-ös funkció zavarban 

2. Felnőtt emberben, normál esetben, naponta mennyi CO2 keletkezik a sejtlégzés során? 

A. 6500-7500 mmol 

B. 8500-9500 mmol 

C. 12000-13000 mmol 

D. 16500-17500 mmol 

E. 18500-19500 mmol 

3. Melyik sav távolítható el a szervezetből légzéssel? 

A. laktát 

B. szénsav 

C. foszfát 

D. sósav 

E. acetát 

4. Melyik negatív töltésű ion nem jellemző a vizeletben, a hidrogén-ion párjaként? 

A. ammónium klorid 

B. foszfát 

C. klorid 

D. bikarbonát 

E. hidroxil ion 

28. 1.28. Veseműködés zavarok – orális vonatkozások 
– Varga Gábor 

A vese legfontosabb funkciója a kiválasztás, azonban ehhez számos életfontosságú működés kapcsolódik. Az 

ozmotikus viszonyok fenntartása, a só- és vízháztartás szabályozása, a sav-bázis egyensúly fenntartása, a 

metabolikus termékek kiválasztása, a toxikus anyagok kiválasztása, számos endokrin funkció, mint az 

eritropoietin és az aktív D vitamin előállítása mind a vese feladatai közé tartoznak. 

1.351. ábra - 1. ábra – A vese legfontosabb funkciói 
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Funkcionális szempontból a veseműködés három fő elemre osztható, glomeruláris filtrációra, tubuláris 

szekrécióra és tubuláris reabszorpcióra. Az ezeket a funkciókat meghatározó struktúrák egyúttal 

megalapozzák a vese szerkezeti és funkcionális elrendeződését is. 

1.352. ábra - 2. ábra – Glomerulus filtráció, tubuláris szekréció és reabszorpció 

 

A glomerulus filtráció (GFR) a vese kiválasztó működésének meghatározó kezdő lépése, eredménye a 

vérplazmához nagyon hasonló összetételű ultrafiltrátum. Normális napi mennyisége 180 liter/ nap, ehhez képest 

mintegy 1,5 liter vizelet képződik, a többi visszaszívódik. A filtrációt az artériás vérnyomás, az intrakapszuláris 

nyomás és a filtrációs felület nagysága és áteresztő képessége határozza meg. 

1.353. ábra - 3. ábra – Glomerulus filtráció mértéke (GFR) 
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A vese vérátáramlása, a glomerulus filtráció és a tényleges vizeletürítés között szoros összefüggés van. Egy 

meghatározott vérnyomásszint alatt mind a glomerulus filtráció, mind a vizeletürítés megszűnik, s ennek a 

szervezet számára végzetes következményei lehetnek. 

1.354. ábra - 4. ábra – A vérnyomás, a glomerulus filtráció (GFR), a vese vérátáramlása 

(RPF) és a vizeletürítés összefüggései 

 

Az akut veseelégtelenséget (ARF = acute renal failure) minden esetben a GFR nagymértékű beszűkülése 

jellemzi, függetlenül a kiváltó októl. Gyorsan, napok, hetek alatt alakul ki. A filtráció nagymértékű csökkenése 

miatt csökken a metabolitok, az elektrolitok és a víz kiválasztása. Ennek következtében a vérplazma karbamid 

és kreatinin koncentrációja jelentősen megnövekszik. A víz, H+ és K+ kiválasztási defektus miatt ödéma, 

acidózis, hiperkalemia alakul ki. Gyakran oliguria vagy anuria jellemzi, esetenként azonban a vizelet elválasztás 

nem csökken. 

1.355. ábra - 5. ábra – Az akut veseelégtelenség kórélettana 

 

1.356. ábra - 6. ábra – Klinikai jelentőség 
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Klinikai jelentőségét viszonylag gyakori előfordulása és magas mortalitási rátája adja. A terápiás lehetőségek 

erősen korlátozottak, a szepszist és a mortalitást megelőző preventív megoldások jellemzik. A szérum kreatinin 

szint, a glomeruláris filtrációs ráta és az elválasztott vizelet mennyisége alapján felállított RIFLE-féle 

osztályozás prognózist nyújt a betegség kimenetelére. Lefolyásában általában három szakasz különíthető el: a 

kialakulási szakasz gyors, a károsító hatásra bekövetkező GFR gyors csökkenése jellemzi. A fennállási 

szakaszban a károsító hatás megszűnése ellenére is kiteljesedik a károsodás, ez néhány héttől egy-két hónapig is 

eltarthat. A regenerációs szakaszban a szövet regenerálódik, miközben az eredeti funkció hetek-hónapok alatt áll 

helyre. 

1.357. ábra - 7. ábra – Klinikai paraméterek változása 

 

1.358. ábra - 8. ábra – A veseelégtelenség RIFLE osztályozása 

 

Az akut veseelégtelenség alapvetően három okra vezethető vissza. Prerenális okok a szisztémás keringés zavarai 

és a veseartériák betegsége, renális okok lehetnek hemodinamikai vagy toxikus tényezők, míg a posztrenális 

vesebetegség oka a vizeletelfolyás akadályozottsága. 
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1.359. ábra - 9. ábra – Az akut veseelégtelenség etiológiája 

 

A renális akut veseelégtelenség hemodinamikai kiváltó tényezői az vese afferens és efferens arterioláinak 

betegségei, a glomerulusok betegségei, szisztémás betegségek, és akut tubuláris nekrózist okozó betegségek 

lehetnek. A nefrotoxikus okok jellemzően akut tubuláris nekrózisra vezető exogén és endogén tényezők 

következtében vagy intersticiális nephritishez vezető endogén nefrotoxinok, fertőzések. 

1.360. ábra - 10. ábra – Renális akut veseelégtelenség kialakulása 

 

A vaszkuláris tényezők közé a glomerulusok afferens arterioláinak konstrikcióját, az efferens arteriolák 

dilatációját, vagy a glomerulusok csökkent permeabilitását sorolhatjuk. A tubuláris károsodás akut 

veseelégtelenség során a tubulusok elzáródásából adódó intratubláris nyomásnövekedésnek, vagy a tubulusok 

falának sérüléséből adódó tubuláris nyomáscsökkenésnek köszönhető. 

1.361. ábra - 11. ábra – Vaszkuláris tényezők szerepe a veseelégtelenségben 
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1.362. ábra - 12. ábra – Tubuláris tényezők szerepe akut veseelégtelenségben 

 

Akár glomeruláris, akár tubuláris szinten történik a károsodás, az közvetlenül visszahat a glomerulusok 

működésére és a glomerulus filtrációs ráta drámai esésére, a glomerulusok és a tubulusok közötti közvetlen 

fizikai kapcsolatnak köszönhetően. Ez egyúttal a vese védelmét is szolgálja, hiszen a kiválasztó funkció 

bármilyen szintű károsodása azonnal leállítja a károsodott nefronok filtrátummal történő elárasztását. 

1.363. ábra - 13. ábra – Tubulo-glomeruláris feedback szabályozás 
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Az akut veseelégtelenség kialakulási fázisában a vese véráramlása csökken, később a veseelégtelenség 

fenntartásában ez már kevésbé jelentős, mint a kialakulási időszakban. A GFR ezen fázisokban egyértelműen 

alacsony. A regenerálódási szakaszban vérátáramlás, a glomerulus filtráció rendeződik, azonban fokozott 

vizeletürítés figyelhető meg a koncentráló képesség helyreállásáig. 

1.364. ábra - 14. ábra – A renális veseelégtelenség regenerálódási szakasza 

 

Prerenális akut veseelégtelenség lényegében ischemiás károsodás. Okai lehetnek a csökkent extracelluláris 

folyadéktérfogat, a szív károsodása, perifériás vazodilatáció, a fokozott renális érellenállás vagy a veseellátó 

artériák elzáródása. 

1.365. ábra - 15. ábra – Prerenális akut veseelégtelenség 
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Kialakulása során a szisztémás vérnyomás 60-70 Hgmm alá esik, s ennek következtében a GFR meredeken 

zuhan. A vér urea/kreatinin aránya az urea visszafelé történő diffúziója miatt nő, a vízvisszatartás miatt a vizelet 

Na+ koncentrációja csökken, urea, kreatinin és K+ szintje viszont emelkedik. 

1.366. ábra - 16. ábra – Prerenális akut veseelégtelenség 

 

Posztrenális akut veseelégtelenség vizeletelvezetési zavar miatt jön létre. Okai a veseeredetű anyagok 

lerakódása vagy egyéb, vesén kívüli ok miatt bekövetkező elzáródás. Teljes elzáródás után a glomerulus 

filtráció egyre csökkenő mértékben folytatódik, majd leáll. 

1.367. ábra - 17. ábra – Posztrenális akut veseelégtelenség 

 

Az akut veseelégtelenség számos életet veszélyeztető következményt von maga után. A vese víz és elektrolit 

kiválasztása nincs egyensúlyban a bevitellel. A szomjúságérzet nő. A plazmában a Na+ és a Ca2+ szint csökken, a 

K+, H+, Mg2+, urea és kreatinin koncentráció nő, trombózis, anemia és hemolízis lép fel. 

1.368. ábra - 18. ábra – Akut veseelégtelenség következményei 
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Krónikus veseelégtelenség a veseszövet lassú és megállíthatatlan pusztulása. Általában évtizedek alatt 

kialakuló egyirányú folyamat. Legjellemzőbb paramétere a glomerulus filtrációs ráta csökkenése, szakaszait is 

ennek megfelelően osztjuk be. Előrehaladásával a vese kiválasztó, szintetizáló és hormonális működése 

folyamatosan csökken. 

1.369. ábra - 19. ábra – Krónikus veseelégtelenség: definíció és stádiumok 

 

A vese funkcionális kapacitása és adaptációs képessége nagyfokú. Ennek alapja az, hogy az elpusztuló nefronok 

feladatát a megmaradók veszik át, működésük fokozódik, sejtjeik hipertrofián esnek át. Azonban a folyamat 

újabb nefronok pusztulásához vezet, ami viszont tovább rontja a vese funkcióit. 

1.370. ábra - 20. ábra – A nefronszám csökkenésének, illetve a glomeruláris nyomást 

növelő tényezőknek a szerepe a krónikus veseelégtelenség progressziójában 

 

Krónikus veselégtelenség során számos folyamat kóróssá válik. A folyadékürítést hyposthenuria, asthenuria és 

izosthenuria jellemzi. A koncentrálóképesség csökkenése a hyposthenuria. Ezen állapot romlásával kialakul az 
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izosthenuria, amikor a vese nem képes a plazmánál koncentráltabb vizeletet előállítani. A hígító képesség 

beszűkülése az asthenuria. A nátriumürítés hosszú ideig fenntartott, csak késői állapotban csökken. 10 % GFR 

alatt fokozatosan hiperkalemia lép fel. A betegség előrehaladásával a plazma foszfát szintje nő, ami 

szükségképpen Ca2+ csökkenést és a parathormon elválasztásának emelkedését okozza. A sav-bázis 

egyensúlyzavarok metabolikus acidózist váltanak ki, amit csökkent ammóniaszintézis és NH4
+ kiválasztás kísér. 

A karmabid szintje 20%-nál kisebb filtrációs ráta esetén, erősen növekszik, de ennek mértéke fehérjebeviteltől is 

nagyban függ. 

1.371. ábra - 21. ábra – Krónikus veseelégtelenségben kórossá váló folyamatok 

 

A krónikus veseelégtelenség kísérőjelenségei az eritropoietin hiány, hemolízis, trombocita diszfunkció és 

acidózis miatt kialakuló anemia. A hipertónia oka a só- és vízretenció, a vese vazopresszor funkciójának és a 

renin-angiotenzin rendszer zavara mellett különböző vazoaktív anyagok felszabadulása. A hiperlipidémia és a 

cukortűrő képesség csökkenése ugyancsak súlyosbító faktorok. 

1.372. ábra - 22. ábra – A krónikus veseelégtelenség szövődményei, ill. kísérőjelenségei 

 

Az urémia a krónikus veseelégtelenség végső stádiuma. A GFR a normál érték 10 % -a alá esik, ennek 

következtében oliguria, majd anuria lép fel. A só és vízvisszatartás miatt generalizált ödema keletkezik. A 

protonok kiválasztásának zavara és a pufferrendszerek kimerülése miatt metabolikus acidosis lép fel. 

Extracellularis hyperkalemia a fehérje fehérjelebomlás és az acidózishoz kapcsolódó kiválasztási zavar 

következménye. A plazma urea és kreatinin szintje, az eritropoietin hiánya miatt anemia lép fel. A só és 

folyadékretenció valamint a renin-angiotenzin rendszer zavara miatt hipertónia fenyeget. A csökkent aktív D-

vitamin szintézis osteomalaciát okoz, s szekunder hyperparathyreosis lép fel. Az urémiás kóma közvetlen oka 

általában az acidózis, a magas Na+, K+, valamint a nitrogén tartalmú metabolitok felszaporodása. A folyamat egy 

fontos kísérőjelensége a kalcium homeosztázis zavara. 

1.373. ábra - 23. ábra – Az urémia jellemzése 
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1.374. ábra - 24. ábra – A kalcium_homeosztázist befolyásoló tényezők a szervezetben 

 

A veseelégtelenség fogászati vonatkozásai is fontosak, különösen mivel ez egy hosszan tartó több évtizedes 

folyamat. Fiatal korban kialakuló betegség a szájüregi struktúrák kialakulásának zavarát is eredményezi, látható 

morfológiai jegyekkel. A késői urémiás tünetek kialakulását számos szájüregi és gasztrointesztinális 

manifesztáció kíséri, beleértve a szájszárazságot, a rossz leheletet és egyéb kapcsolódó tüneteket. 

1.375. ábra - 25. ábra – Az urémia gasztrointesztinalis hatásai 
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1.376. ábra - 26. ábra – A veseelégtelenség orofaciális következményei 

 

28.1. Teszt – Veseműködés zavarok – orális vonatkozások 
(válaszok) 

1. Általában hogyan változik a protein koncentráció a vizeletben károsodott glomeruláris funkció esetén? 

A. nincs vagy minimális változás van a vizeletben 

B. megnövekedett 

C. nincs detektálható fehérje a vizeletben 

D. változatlan 

E. csökkent 

2. Akut veseelégtelenség esetén mindíg bekövetkezik: 

A. fokozódó tubuláris nyomás tubuláris obstrukció következtében 

B. csökkent tubuláris reabszorpció 

C. csökkent tubuláris szekréció 

D. csökkent glomerulus filtrációs ráta 

3. Csak a hemodializis tarthatja krónikus veseelégtelenség esetén életben a beteget, ha a GFR a normál érték 

A. 50%-ra 

B. 35%-ra 
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C. 23%-ra 

D. 8%-ra 

E. 2%-ra csökkent 

29. 1.29. A májműködés zavarai – Kerémi Beáta 

A máj az emberi szervezet legnagyobb zsigere. Súlya 1-1,5kg közötti. A májban szintetizálódnak a glukóz 

(glukoneogenezis), az epesavak, a plazmaproteinek és a véralvadási faktorok. Felelős a gyógyszerek és 

hormonok lebontásáért és eliminálásáért. 

A perctérfogat kb. 15%-a halad keresztül a májon. Kettős vérellátással rendelkezik. Véráramlásának 20%-a az 

arteria hepaticából (oxigenizált vér), míg 80%-a a vena portaeból (felszívódott tápanyagokban gazdag) 

származik, amelyek egymással a sinusoidokban keverednek és jutnak el a hepatocytakhoz, amelyek egy 

sejtsorban veszik körül a sinusoidokat (single plate). A sinusoidokban találhatók a Kupfer sejtek, amelyek 

képesek a sinusoidokon átáramló vérből az öreg vagy hibás vér alakos elemeket eltávolítani és fagocitálni. 

Képesek az enterális baktériumok és más idegen anyagok fagocitózisára is, így tisztítják meg a májon átáramló 

vért a káros anyagoktól. 

1.377. ábra - 1. ábra – Máj lobulus szerkezete 

 

29.1. Máj fő funkciói 

1.378. ábra - 1. táblázat – A máj fő funkciói. A méregtelenítésben a vegyes funkciójú 

mikroszómális oxidáznak van szerepe. Konjugáló csoportok lehetnek: glükuronsav, 

glicin, taurin, szulfát, acetil 
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1.379. ábra - 2. ábra – Glukóz metabolizmus a májban. A máj a feleslegben lévő glukózt 

glikogén formájában raktározza. Éhezéskor, vagy megemelkedett szükséglet esetén 

képes glukózt előállítani aminosavból, glicerinből, és tejsavból. Képes a felesleges 

szénhidrátokból trigliceridet alkotni, amit majd a zsírszövet raktároz 
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1.380. ábra - 3. ábra – Protein metabolizmus a májban. Két jellemző reakciótípus, 

amellyel az aminosavak egymásba alakítása történik: a transzamináció és a deamináció. 

A transzamináció folyamán egy amino csoport (NH2) helyeződik át egy fogadó 

molekulára. Így az aminosavak részt tudnak venni a szénhidrátok és lipidek 

intermedier anyagcseréjében. A legtöbb nem esszenciális aminosav ezzel a módszerrel 

szintetizálódik a májban. A folyamatot az aminotranszferáz enzimek katalizálják. A 

deamináció során az aminocsoport távozik az aminosavról, így az aminosav átalakul 

ketonsavvá és ammóniává. A deamináció során felszabaduló ammónia a májban ureává 

alakul, majd később a vesén kerseztül kiválasztódik a vizeletbe 

 

1.381. ábra - 4. ábra – Zsír metabolizmus a májban 



 1. Orális biológia  

 214  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

1.382. ábra - 2. táblázat – A máj által szintetizált fontosabb fehérjék. Az „egyforma” 

hepatocyták különböző fehérjéket szintetizálnak aszerint, hogy az a. hepatica és a v. 

porta kapillárisaitól milyen távolságra helyezkednek el. A jó oxigén ellátottságú sejtek 

vesznek rész az energiaigényes fehérjeszintézisben 

 

29.2. Bilirubin metabolizmus 

1.383. ábra - 5. ábra – Bilirubin metabolizumsa. A bilirubin nagyon gyorsan szabad 

bilirubinná alakul. A szabad bilirubin nem oldódik a plazmában, így albuminhoz 

kötődve szállítódik. A májon keresztülhaladva leválik az albuminról és a hepatocytákba 

jutva ott konjugálódik. A Konjugált bilirubin oldódik az epében és azzal együtt a 

vékonybélbe ürül. A vékonybélben a bélbaktériumok segítségével a bilirubin kb. fele 

átalakul egy nagyon jól oldható vegyületté az urobilinogénné 
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1.384. ábra - 3. táblázat – Bilirubinnak kapcsolatos laborparaméterek 

 

29.3. Icterusok 

Az icterusok a vérben abnormálisan magas (2-2,5 mg/dl feletti) bilirubin szint következtében alakulnak ki. 

Egyik első tünete a sclera sárgasága. Ez azzal magyarázható, hogy a bilirubinnak speciális affinitása van a nagy 

mennyiségben elasztikus rostokat tartalmazó szövetekhez. 

1.385. ábra - 4. táblázat –Icterusok leggyakoribb okai 
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1.386. ábra - 5. táblázat – Bilirubin szintek változásai különböző icterusokban 

 

29.4. Hepatitisek 

Primer hepatitisek: 

• hepatotrop vírusok (HAV, HBV, HCV, HDV, HEV). 

Szekunder hepatitisek: 

• autoimmun betegség, 

• gyógyszer v. toxin okozta reakció, 

• fertőző betegségek (jellemzően trópusi betegségek). 

29.4.1. Vírus hepatitisek 

A hepatitis vírusok között a transzmisszióban, az inkubációs időben, a mechanizmusban, a gyulladás fokában, a 

májsérülés krónikusságában (időtartamában) és a hordozó állapottá fejlődésben találunk különbséget. 

A májkárosodásnak két útja lehetséges a vírus hepatitisekben: 

• direkt sejt károsodás, 

• immunválasz indukciója a vírus antigének ellen. 

Klinikai megjelenése széles skálán mozog: a klinikailag tünetmentes fertőzéstől, az akut hepatitisen át, a 

hordozói státuszon keresztül a krónikus hepatitisig, amely vagy cirrózishoz vagy gyors lefutású 

májelégtelenséghez vezet. 

Az akut hepatitisek megjelenése 3 fázisra osztható: 

• prodromális v. preicterusos periódus, 
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• icterusos periódus, 

• lábadozó periódus. 

1.387. ábra - 6. ábra – Hepatitis B vírus szerkezete 

 

1.388. ábra - 7. ábra – Hepatitis B vírus hatásmechanizmusa 

 

1.389. ábra - 6. táblázat – Hepatitis vírusok jellemzői 
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29.4.2. Krónikus hepatitisek 

A máj krónikus, gyulladásos reakciója, amely több mint 3-6 hónap időtartamú. Jellemzője a tartósan emelkedett 

szérum amino-transzferáz enzim szint. Kialakulása jellemző HBV, HCV, HDV vírusfertőzésekben, autoimmun 

eredetű és gyógyszer indukálta hepatitisekben. 

29.5. Cirrózis 

1.390. ábra - 8. ábra – Disse-tér változása májcirrózisban 

 

A cirrózis irreverzibilis, progresszív kórkép. Amely részben a hepatocyták pusztulásával, részben a hepatocyták 

inaktiválódásával jár együtt. Az inaktiválódás kapcsán az eddig egyrétegű (single plate) szerveződés helyébe a 

hepatocyták egymásra fekszenek és a Disse-terük beszűkül. A kezdeti hepatomegália és a sárgaság jellemző 

tünetei a cirrózisnak. A cirrózis társul metabolikus betegségekkel is, amelyekben mineráliák rakódhatnak le a 

májban. A két legfontosabb ezek közül a hemochromatosis (vas lerakódás) és a Wilson-kór (réz lerakódás). 

1.391. ábra - 9. ábra – Májfibrosis kialakulása 
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Cirrózis következményei a máj funkcióinak csökkenése. Így férfiakban a tesztoszteron lebontás fokozódása a 

női nemi hormonok felszaporodásához, feminizációhoz vezet. Ezen kívül megjelenik a portális hipertenzió és az 

ascites képződés. A cirrózis kései megjelenési formája kapcsolatban van a portális hipertenzióval és a májsejtek 

meghibásodásával. További komplikációk súlyosbítják a cirrózis végstádiumát: pl. vérzések, az alvadási 

faktorok hiánya miatt; thrombocytopenia, splenomegália miatt. 

A kóros elváltozások közül a fibrosis és a zsírmáj kifejlődése (reverzibilis), megelőzi az irreverzibilis cirrózis 

kialakulását. 

29.6. Portális hipertenzió 

Portális hipertenzióban megnő az érellenállás a vena portae rendszerében, és ennek következtében 12 Hgmm 

fölé emelkedik a nyomás. (Normálisan a portális keringésben 5-10 Hgmm nyomás a jellemző.) 

A portális hipertenzió kialakulásának okai: 

• megemelkedett ellenállás a hepatikus keringésben, 

• pre-, intra-, posthepatikus obstrukció. 

1.392. ábra - 7. táblázat – Portális hipertenzió okai 
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29.6.1. Ascites 

Ascites alakul ki, ha a peritoneális üregben a folyadék mennyisége felhalmozódik, a máj nyiroktermelésének 

fokozódása, valamint a csökkent albumin szint miatt. Megjelenése a májcirrózis és a portális hipertenzió késői 

szakaszában jellemző. 

1.393. ábra - 8. táblázat – Ascites kialakulásának mechanizmusa 

 

1.394. ábra - 10. ábra – Az ascites kialakulása cirrózisban 
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Bakteriális peritonitis gyakori következménye az ascitesnek. A pangó peritoneális folyadék jó talaj a bakteriális 

felülfertőződésnek. 

29.6.2. Portocavalis shunt 

A portális hipertenzió miatt kapcsolat nyílik a portális és szisztémás keringés között a kollaterális vénák 

dilatációja következtében. 

• eosophagus – eosophagus varixok, 

• rectalis vénák, 

• umbilicalis vénák – caput medusae, 

• portopulmonalis shunt – a keveredés miatt a vér oxigénellátottsága csökken → cyanosis. 

1.395. ábra - 11. ábra – Portális hipertenzió következményei 

 

29.7. Májelégtelenség 
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Hirtelen fellépő, masszív májdestrukció (a máj progresszív károsodása). Heves lezajlású hepatitisekben és 

májcirrózisban jellemző. A máj eredeti működési kapacitásának 80-90%-át elveszíti, mielőtt a májelégtelenség 

bekövetkezik. 

1.396. ábra - 9. táblázat – Májelégtelenség következményei. Kiegészítés a legfontosabb 

neurotoxinhoz, az ammóniához: Normál körülmények között az ammónium ion a 

portális vérbe diffundál ás a májba szállítódik, ahol ureává alakul, mielőtt az a 

szisztémás keringésbe kerülne 

 

29.8. Máj tumorok 

A primer tumorok meglehetősen ritkák. 

1.397. ábra - 10. táblázat – Primer májtumorok típusai 

 

A májtumorok legjellemzőbb típusai a metasztatikus carcinomák. Colorectalis daganatok, mell, tüdő az 

urogenitális traktus daganatai és a neuroendokrin rendszer daganatai adnak áttétet a májba. 
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29.9. A májbetegségek kialakulásához vezető folyamatok 
mechanizmusai 

1.398. ábra - 11. táblázat – Májbetegségek kialakulásához vezető folyamatok 

mechanizmusai 

 

29.10. Májfunkciós próbák 

A „máj funkciós” próbáknál a hepatocyta sejtkárosodás kapcsán a szérumba kikerülő enzimek mennyiségének 

vizsgálata (ASAT (aszpartát-aminotranszferáz), ALAT (alanin-aminotranszferáz), GGT (gamma-glutamil-

transzferáz), vagy az epeutak elzáródását jelző enzimek (alkalikus-foszfatáz, stb.) vizsgálata történik. 

ALAT májspecifikus, míg az ASAT más szervekből is származhat. Az alkalikus-foszfatázt az epevezeték 

epitheliuma és a hepatocyták canalicusainak membránja termeli, az epével ürül. A GGT az aminosavak és 

peptidek májsejtekbe történő transzportjában játszik szerepet. Emellett segíti az alkoholbetegség 

diagnosztizálását. 

29.11. Teszt – A májműködés zavarai (válaszok) 

1. A máj szintetizáló funkciójának károsodásakor véralvadási problémák léphetnek fel, mert nem megy végbe 

megfelelően az endogén vegyületek eliminációja. 

A. igaz-igaz, van összefüggés 
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B. igaz-igaz, nincs összefüggés 

C. igaz-hamis 

D. hamis-igaz 

E. hamis-hamis 

2. A konjugált bilirubin képződésére igaz: 

A. albuminhoz kötődik 

B. a konjugáció a vérplazmában megy végbe 

C. glukuronidációval megy végbe 

D. hemoglobin lebomlása során keletkezik a csontvelőben vagy a lépben 

E. prehepaticus icterusban fokozódik a képződése 

3. Melyik hepatítisz vírus képes csak egy másik vírus jelenlétében fertőzni? 

A. HAV 

B. HBV 

C. HCV 

D. HDV 

E. HEV 

Felhasznált irodalom 
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C.M. Porth: The liver and hepatobiliary system Disorders of hepatic and biliary function Ch. 38. Disorders of 
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30. 1.30. Centrális és perifériás keringési 
elégtelenség; Shock – Orális vonatkozások – Kádár 
Kristóf 

30.1. Szívelégtelenség (centrális keringési elégtelenség) 

Klinikai szindróma, melynek hátterében a szív pumpafunkciójának elégtelensége és az ennek következtében 

sejt, szövet, szerv és szervezeti szinten létrejövő patofiziológiai folyamatok állnak, amelyek (további) 

szívizomsejt károsodás és aritmiák kialakulása révén halálhoz vezetnek. 
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Az egészséges szív széles tartományban képes alkalmazkodni a szervezet fiziológiás és patofiziológiás okokból 

megnövekedett vérellátási igényéhez. Szívelégtelenségben az alkalmazkodási képesség beszűkül, a szív akár a 

nyugalmi igény kielégítésére is elégtelenné válhat. 

1.399. ábra - 1. ábra – A szív alkalmazkodása a megnövekedett terheléshez. Az 

egészséges szív a kontraktilitás megnövekedén keresztül képes alkalmazkodni, a 

végdiasztolés térfogat (EDV) megnövekedése nélkül. Szívelégtelenségben kontraktilitási 

tartalék hiányában a megnövekedett EDV-n keresztül biztosítja a szükséges 

kamrateljesítményt 

 

z a verőtérfogat illetve végső soron a perctérfogat csökkenésében nyilvánul meg. A pumpafunkció elégtelensége 

egyrészt az érintett szívfél/felek mögött pangó vér (backward failure), részben a szövetek csökkent (illetve 

terhelésre nem megfelelően emelkedő) vérátáramlása (forward failure), részben a csökkenő perctérfogat által 

kiváltott kompenzációs mechanizmusok révén okoz klinikai tüneteket. A szívelégtelenség kialakulhat hirtelen 

(pl. myocardialis infartus következtében) (akut szívelégtelenség) illetve lehet krónikus, fokozatosan 

rosszabbodó folyamat (krónikus szívelégtelenség). 

Bár jobb és bal szívfél elégtelensége izoláltan is megjelenthet, hosszú távon (krónikus szívelégtelenségben) 

előbb-utóbb mindkét szívfél károsodik (interdependencia), a tünetek is kombináltan jelennek meg, bár gyakran 

eltérő súlyossággal. 

30.1.1. A szívelégtelenséghez tünetei 

Bal szívfél forward failure: 

• izomszövet csökkent vérellátása → gyengeség, fáradékonyság 

• csökkent vese vérátáramlás → csökkent vizeletkiválasztás nappal, fekvő helyzet miatt átrendeződött keringés 

megnövekedett vizeletkiválasztást eredményez éjjel → nycturia (fokozott éjszakai vizelés) 

• bélrendszer csökkent vérátáramlása → bélbolyhok hypoxiája → felszívódási zavarok, malabsorptio 

• csökkent bőr vérátáramlás → hőleadó képesség csökken → izzadás 

Bal szívfél backward failure: 

• Pulmonáris kapilláris nyomás ↑ → intersticiális oedema → dyspnoe, fekvő helyzetben az átrendeződött 

keringés miatt fokozódik → orthopnoe, paroxysmalis nocturnalis dyspnoesúlyos esetben intersticiális 

tüdőoedema → alveolaris tüdőoedema → hypoxia, hypercapnia 

Jobb szívfél forward failure: 

• Bal kamrai telődési zavar → bal kamra forward failure 
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Jobb szívfél backward failure: 

• Vénás pangás a periférián → perifériás oedema, különösen az alsó testfélben (pl. lábdagadás), hydrothorax, 

congestiv hepatomegalia, ascites 

A szívelégtelenség tünetei megjelenhetnek: 

• A szív teljesítményének átmeneti/tartós csökkenése. 

• A perctérfogat/teljesítmény-igény átmeneti/tartós megnövekedése, 

illetve ezek kombinációjaként. 

30.1.2. A szívelégtelenséghez vezető okok 

• Szívizom ischemia (akut/krónikus), 

• hypertonia, 

• billentyűhibák, 

• cardiomyopathia, 

• egyéb okok. 

30.1.3. A szívelégtelenség tüneteit súlyosbító tényezők 

Terhelésnövekedés következtében: 

• perctérfogat növekedés: 

• metabolikus igény megnövekedése (pajzsmirigytúlműködés, láz stb.), 

• térfogat terhelés (veseelégtelenség, túlzott sóbevitel). 

• nyomásterhelés (megnövekedett ellenállás a kiáramlási pályában): 

• magas vérnyomás, 

• pulmonáris embolia. 

Átmentileg csökkent kamrai teljesítmény következtében: 

• ischemia, 

• csökkent hatásfok (szívritmuszavarok), 

• gyógyszerhatás, 

• gyulladások (mycarditis, endocarditis). 

30.1.4. A szívelégtelenséghez vezető alapvető mechanizmusok 

Inotrópia csökkenés (systolés funkciózavar) 

Diastolés tágulékonyság csökkenése (diastolés funkciózavar) 

1.400. ábra - 2. ábra – Nyomás-térfogat görbék egészséges szívben és 

szívelégtelenségben. (A) nyomás-térfogat görbe egészséges szívben nyugalomban (B) 

egészséges szív alkalmazkodása a növekvő terheléshez (fekete görbe – nyugalomban; 

piros görbe – terhelés hatása); (C) csökkent kontraktilitás (piros vonal) és (D) csökkent 
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diasztolés telődési képesség (piros vonal) hatása a nyomás-térfogat görbére, EDV: 

endiastolés térfogat; ESV: endsystolés térfogat; P-V: nyomás térfogat 

 

30.1.5. A neurohormonális aktiváció 

A perctérfogat csökkenése kompenzációs mechanizmusokat indít be a szervezetben. 

A válaszreakciók a rövidtávú előnyös (adaptív) következmények (perctérfogat emelés) mellett azonban 

hosszútávon a betegség progressziójához járulnak hozzá (maladaptív következmények), kedvezőtlenül 

befolyásolják a túlélést. 

1.401. ábra - 3. ábra – Neurohormonális aktiváció 
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1.402. ábra - 4. ábra – Hemodinamikai válaszreakció szívelégtelenségben 

 

1.403. ábra - 5. ábra 

 

1.404. ábra - 6. ábra – Gyulladásos válaszreakció szívelégtelenségben 

 

1.405. ábra - 7. ábra – Hypertrófiás válaszreakció szívelégtelenségben 
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30.2. Sokk (perifériás keringési elégtelenség) 

A vérkeringési sokk a keringés szabályozásának kóros formája, amelyben a szervek és szövetek súlyos hipoxiája 

miatt az egész szervezet károsodik. A folyamat önfenntartó – „circulus vitiosus”. 

30.2.1. A sokk fajtái 

Hypovolémiás sokk – jelentős vér és/vagy folyadékvesztés. 

Kardiogén sokk – a szív pumpafunkciójának akut károsodása. 

Disztributív sokkok – a vértérfogat megoszlása változik (pl. hirtelen vazodilatáció, érfalpermeabilitás 

növekedés) akut deafferentáció (neurogén sokk), endotoxin hatás (szeptikus sokk) vagy túlérzékenységi 

reakció (anafilaxiás sokk). 

Obstruktív sokk – külső (pl. pericardialis tamponád, súlyos légmell) vagy érpályán belüli obstrukció (pl. 

pulmonális embólia) miatt drasztikusan csökkent kamrai telődés – súlyos perctérfogat csökkenés. 

Traumás sokk - kevert sokk forma, amelyben a vérvesztéses és esetenként a szeptikus sokk elemei keverednek. 

Égési sokk - kevert sokk forma, amelyben a vérvesztéses és esetenként a szeptikus sokk elemei keverednek. 

1.406. ábra - 8. ábra – Hypovolémiás sokk okai 

 

1.407. ábra - 9. ábra – Kardiogén sokk 



 1. Orális biológia  

 230  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

1.408. ábra - 10. ábra – Disztributív sokk-fajták 

 

1.409. ábra - 11. ábra – Traumás sokk 

 

Fogorvosi szempontból kiemelten fontos az anafilaxiás sokk, mivel a fogorvosi gyakorlatban ez a 

legvalószínűbben előforduló sokk forma. 

30.2.2. A sokk patomechanizmusa 

A sokk fázisait legcélszerűbb a hypovolémiás sokk kialakulásán keresztül bemutatni. 

Kompenzált fázis: 

A szöveti perfúzió elégtelenség kompenzációs mechanizmusokat indít be, amelyek átmenetileg képesek 

javítani/fenntartania létfontosságú szervek (agy, szív) perfúzióját, más szervek perfúziójának csökkenése árán 

(keringés centralizáció). 

1.410. ábra - 12. ábra – Kompenzációs mechanizmusok vérvesztéses sokkban 
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Progresszív fázis: 

A kompenzáló mechanizmusok ellenére is elégtelenné válik a szöveti perfúzió, a keringési centralizáció a 

szervezetben mikrocirkulációs zavarhoz vezet. A lokális hypoxia, a következményes acidosis és sejtkárosodás 

endothelkárosodást eredményez, az endothelsejtek duzzadásához, az alvadási kaszkád intrakapilláris 

aktiválódásához (thrombusképződés) illetve gyulladásos válasz beindulásához vezet. Ezek a folyamatok tovább 

fokozzák a kapilláris keringészavart. A szöveti és szervezeti szinten zajló az állapotot progresszíven rontó 

körfolyamatok (circulus vitiosusok) a sokk dekompenzációjához vezetnek. A lokálisan felszaporodó 

metabolitok illetve a hypoxia hatására egyre inkább megnyílnak a prekapilláris arteriolák ill. shunt keringés 

alakul ki tovább csökkentve a kapilláris terület ellátását. 

1.411. ábra - 13. ábra 
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Irreverzibilis fázis: 

A hypoxiás területekről a felszaporodott toxikus metabolitok nagy mennyiségben kerülnek a szisztémás 

keringésbe. Shunt keringés illetve a kapilláris és posztkapilláris thrombotikus folyamatok, a fokozott kapilláris 

permeabilitás, a szöveti hypoxia és a hatására lokálisan felszabaduló cytotoxikus mediátorok következtében 

kialakult szövetkárosodás több vitális szerv súlyos szimultán működészavarához vezet (MODS – multi-organ 

dysfunction syndrome, MOF – multi-organ failure). A halál ennek következtében áll be. 

A disztributív sokkok első fázisa eltér a fentiektől, itt a szöveti hypoxiát a jelentős vazodilatáció miatt kialakuló 

shunt-keringés illetve relatív hypovolémia (az érrendszer térfogatához képest alacsony vértérfogat) okozza, a 

hypovolémiás sokkal ellentétben a perctérfogat kezdetben akár magasabb is lehet (hyperdinámiás fázis), 

alkalmasint fokozott bőrkeringéssel (szeptikus sokk). A fokozott kapilláris permeabilitás miatti intravaszkuláris 

hypovolémia illetve a shunt-keringés okozta szöveti hypoxia következtében a hypovolémiás sokknál leírt 

mechanizmusok érvényesülnek a későbbiekben. 

1.412. ábra - 14. ábra – A szeptikus sokk hyperdinamiás fázisa 
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30.2.3. Szervkárosodás sokkban – sokk szervek 

A perctérfogat szöveti/szervi megoszlásának eltéréseiből adódóan a károsodás nem azonos mértékű és ütemű a 

sokk folyamán, az agy kivételével lényegében minden szerv komolyan károsodik. Ez utóbbit ugyanis a sokk 

kóros folyamatai lényegében nem érintik. 

Bizonyos szervek károsodása azonban a klinikai tapasztalatok szerint jelentős mértékben befolyásolja túlélést, 

ezeket nevezzük sokk szerveknek. Ezek közé tartozik a gyomor-bél rendszer, pancreas, a tüdő, a vese és 

bizonyos értelemben a zsírszövet is. 

1.413. ábra - 15. ábra – A tüdő kóros elváltozásai sokkban 

 

1.414. ábra - 16. ábra – A gyomor-bél rendszer kóros elváltozása sokkban 

 

1.415. ábra - 17. ábra – A vese kóros elváltozásai sokkban 
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1.416. ábra - 18. ábra – A zsírszövet szerepe a sokkban 

 

30.3. Teszt – Centrális és perifériás keringési elégtelenség; Sokk 
(válaszok) 

1. A szívizom inotrópiájának csökkenése esetén: 

A. a verőtérfogat csökken 

B. a végszisztolés térfogat csökken 

C. a kontraktilitás nő 

D. a végdisztolés térfogat nő 

E. az afterload nő 

2. A bal kamra forward failure tünetei közé tartozik: 

A. nycturia 

B. orthopnoe 

C. fáradékonyság 

D. perifériás ödéma 

E. hepatomegalia 

3. A hipovolémiás sokk kezdeti fázisában generalizált vazodialtáció figyelmhető meg (A), amely a keringés 

centralizációjához és általános szöveti hipoxiához vezet a szervek többéségében (B). 

A. igaz-igaz, van összefüggés 

B. igaz-igaz, nincs összefüggés 
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C. igaz-hamis 

D. hamis-igaz 

E. hamis-hamis 

Felhasznált irodalom 

Székely M. (2010): Kórélettani alapok. Medicina, Budapest. 

Szollár L. (2005): Kórélettan. Semmelweis Kiadó, Budapest. 

Silbernagl S., Lang F. (2009): Color Atlas of Pathophysiology. Thieme 

Tornóczi L: Szívelégtelenség. Kórélettan előadás, Semmelweis Egyetem Kórélettani Intézet. 

31. 1.31. Hipertónia – orális vonatkozások – Varga 
Gábor 

A hipertóniát szokás néma gyilkosnak is nevezni. Ennek oka, hogy nem okoz fájdalmat, s nem túlzottan 

specifikus jelei nem sarkalják az elszenvedőt, hogy orvoshoz forduljon. Ugyanakkor szövődményeivel a 

leggyakoribb halálozási okok közé tartozik. 

Vérnyomás szisztolés és diasztolés értékei egészséges emberekben is széles hatások között mozognak. Az egész 

élet során folyamatosan emelkednek, így viszonylag magas fiatalkori érték előre vetíti a későbbiekben fellépő 

magas vérnyomás bekövetkeztét. 

1.417. ábra - 1. ábra – Vérnyomás: populációs szintű megoszlás 

 

Az artériás középnyomást (mean arterial pressure = MAP) alapvetően két tényező határozza meg. A perctérfogat 

(PTF, cardiac output = CO) és a teljes perifériás ellenállás (total peripheral resistance = TPR) szorzata adja a 

MAP értékét. Ezek közül az ellenállás a Hagen-Poisseuille egyenlet és az Ohm törvény kombinációjából 

számolható. A képletekből világosan kitűnik, hogy az érátmérő változása a negyedik hatványon befolyásolja a 

kapott értéket, így az erek falának elernyedése és összehúzódása a vérnyomás legmeghatározóbb tényezője. 

1.418. ábra - 2. ábra – A vérnyomás fiziológiás szabályozása 
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A vérnyomás fokozódását az érellenállás és a perctérfogat egyenkénti vagy együttes változása is előidézheti. A 

PTF meghatározói a pulzustérfogat és a szívfrekvencia. Előbbi döntően a keringő vér mennyiségétől és a 

kapacitásvénák tónusától, utóbbi pedig a szív kontraktilitásának állapotától függ. 

1.419. ábra - 3. ábra – A perctérfogat (PTF, cardiac output) szabályozása 

 

A szabályozás igen sok eleme egymással dinamikus kölcsönhatásban van. Ezek közül a legfontosabbak a 

vérnyomás érzékelő carotis és aorta baroreceptorok, a szimpatikus idegrendszer adrenerg tónusa, a renin-

angiotenzin-aldoszteron rendszer, a vazopresszin, a glukokortikoidok, a nitrogén monoxid, az extracelluláris és 

intracelluláris Na+ és Ca2+ koncentrációk, valamint az endotelin és az atriális natriuretikus faktor (ANF). A 

soktényezős szabályozás egyben magas vérnyomás esetén a kezelhetőséget is nehezíti, hiszen egy 

támadásponton történő beavatkozás esetén a többi tényező visszakompenzálhat. 

1.420. ábra - 4. ábra – A teljes perifériás rezisztencia (TPR) szabályozása 

 

A vérnyomás normál értékei esetében is elkülöníthetünk három kategóriát, a 120/80 Hgmm alatti optimális érték 

fölött találjuk a normotóniát, majd a kórósnak még mindig nem tekinthető magas-normál kategóriát. A 
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hipertónia különböző fokai rendkívül eltérő kockázati szintet jelentenek. Hipertónia betegségről 140/90 Hgmm 

felett beszélünk. Több rizikótényező együttes jelenléte exponenciálisan növeli a kedvezőtlen kardiovaszkuláris 

történések kockázatát. 

1.421. ábra - 5. ábra – Normál és kórosan emelkedett vérnyomásértékek 

 

1.422. ábra - 6. ábra – Vérnyomás 

 

A kardiovaszkuláris betegségek legfontosabb rizikótényezői közül a magas vérnyomás az egyik, de nem az 

egyetlen tényező. A nem, az életkor, a dohányzás, a dyslipidaemia, a genetikai háttérből adódó 

kardiovaszkuláris családon belüli előzmény, az elhízás, a gyulladásos mediátorok szintje, a stressz, a magas 

konyhasó bevitel, a glukóz intolerancia, és az előzőek közül több tényezőt magában foglaló metabolikus 

szindróma egymást erősítve képezik a veszélyforrások hálózatát. 

1.423. ábra - 7. ábra – A kardiovaszkuláris betegség legfontosabb rizikófaktorai 
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A hipertónia az előidéző tényezők szempontjából két nagy csoportra osztható, primer vagy esszenciális 

hipertóniára és szekunder hipertóniára. Primer hipertónia esetében nem tudunk egyetlen konkrét okot, 

kórfolyamatot megnevezni, s ezért hosszú távon nem is rendezhető teljes mértékben a vérnyomás egyetlen 

tényező befolyásolásával. A szekunder hipertónia ellenben egy adott szerv vagy szövet kóros működésére 

vezethető vissza, így annak helyreállítása a vérnyomás normalizálódását is maga után vonja. 

1.424. ábra - 8. ábra – A hipertónia osztályozása 

 

A szekunder hipertóniák mintegy fele veseeredetű, a vérellátás vagy a parenchyma működési zavarára vezethető 

vissza. További fontos tényező a belsőelválasztású mirigyek okozta hormonháztartási zavar, mint a adrenalin 

túlprodukcióval járó pheochromocytoma, a hyperthyreózis, az aldoszteron fokozott elválasztásával járó Conn-

szindróma és a glucocorticoid túltermeléses Cushing-szindróma. Ritkábban fordulnak elő kardiovaszkuláris és 

neurogén okok, gyógyszerkárosodás vagy csak a terhesség során fellépő vérnyomás emelkedés. 

1.425. ábra - 9. ábra – Szekunder hipertónia 
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Az esszenciális hipertónia hátterében számos tényező állhat, amely genetikai és környezeti tényezőket egyaránt 

tartalmaz. Helyesebb talán genomikai tényezőkről beszélni, miután multigénes, jó részt ismeretlen egyedi 

nukleotid polimorfizmusokról (SNP) van szó. Ezek közé tartoznak a Na+-H+ kicserélő fokozott működését, a 

Na+-K+ ATPáz csökkent működését, a vese sóterhelésre adott válaszát és az adrenerg rendszer fokozott 

érzékenységét befolyásoló véletlen nukleotidcserék. Bonyolítja a képet, hogy egyes SNP-k manifesztálódása 

kifejezetten környezeti tényezőktől, például az adott egyén napi konyhasó fogyasztásától függ. Másfelől a 

környezeti tényezők közül a sófogyasztás mértéke, a szervezet napi K+ és Ca2+ bevitele, valamint a stressz tartós 

fennállása egyaránt a magas vérnyomás kialakulásának esélyét növelik. 

1.426. ábra - 10. ábra – Az esszenciális hipertónia kialakulásának pathomechanizmusa 

 

1.427. ábra - 11. ábra – A pathomechanizmus feltételezett tényezői 

 

A patomechanizmus tekintetében egyértelmű, hogy a perifériás ellenállás növekedése vazokonstrikció révén 

csakúgy, mint a másik oldalon a perctérfogat növekedése önmagukban is és egymással kölcsönhatásban is a 

magas vérnyomás kialakulásának irányában hatnak. Ezek emelkedése és a szabályozó autoregulációs 

mechanizmusok érvényre jutása személyenként változó, a genetikai és környezeti rizikótényezőktől is jelentősen 

függ. 

1.428. ábra - 12. ábra – A primer magas vérnyomás egy lehetséges pathomechanizmusa 
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A magas vérnyomás egyik vitathatatlanul fontos rizikófaktora az elhízás. Ennek egyik közvetlen következménye 

a plazma magas koleszterinszintje, ami viszont közvetlenül atherosclerosishoz és az érfalak rugalmasságának 

elvesztéséhez vezet. A fokozott táplálékfelvétel egyúttal magas Na+ bevitellel jár együtt, amely az extracellularis 

folyadékmennyiség növelésén keresztül fokozza a perctérfogatot. A fokozott szénhidrátbevitel a diabetes 

mellitus kialakulásának kockázati tényezője. Ez viszont hosszabb távon vesekárosodás miatt az elektrolit és 

vízelválasztás csökkenéséhez vezethet. Végül a megnövekedett testsúly a vesetömeg/testtömeg arányt csökkenti, 

így, terhelve meg a renális Na+ elválasztást. 

1.429. ábra - 13. ábra – Elhízás 

 

Mindezek együttesen egy összetett kórkép, a metabolikus szindróma kialakulásához vezetnek. Az elhízás, az 

insulin rezisztencia, a hasi zsírszövet növekedés, a magas vércukor és trigliceridszintek mind a hipertenzió 

kialakulásának irányába hatnak, amely aztán visszahatva súlyosbítja a metabolikus szindrómát. 

1.430. ábra - 14. ábra – Metabolikus szindróma (X szindróma, inzulin rezisztencia-

szindróma) 

 

A hipertónia rendkívül súlyos következményekkel, életet veszélyeztető helyzettel, akár halállal is járhat. A 

myocardialis infarctus és az agyvérzés kialakulásának esélyét egyaránt többszörösére növeli. Elősegíti az 

atherosclerosis kialakulását is, amellyel egymást erősítő folyamatokká válnak. A kamrai hipertrófia a 
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hipertenzió és az atherosclerosis kölcsönhatásaként, az utóterhelés és ellenállás növekedése révén lép fel. 

Gyakori komplikáció az encephalopathia, amelynek során a víz és elektrolitok kiáramlása révén agyi ödéma 

alakul ki. Önmagában és a diabetessel kölcsönhatásban gyakori a látáskárosodás fellépése is, a mikroerek 

károsodása miatt. 

1.431. ábra - 15. ábra – A hipertónia következményei 

 

A fogászati beavatkozások során hipertónia esetén különösen fontossá válik a preoperatív és műtét utáni 

stressz és izgatottság, valamint a fájdalom kontrollálása. A fogorvos számára fontos az alkalmazásra kerülő 

gyógyszerek és az antihipertenzív gyógyszerek interakcióinak megismerése. Hipertóniás páciensek esetén külön 

figyelmet kell fordítani a páciensek lelki előkészítésére és megnyugtatására. 

1.432. ábra - 16. ábra – Fogászati beavatkozás és a hipertóniás betegek 

 

Helyi érzéstelenítő alkalmazása középsúlyos és súlyos, nem kontrollált hipertóniában különösen fontos. 

Amennyiben lehetséges, anesthesiát kell alkalmazni. A vazokonstriktorok, adrenalin vagy noradrenalin 

alkalmazása a mindennapi fogorvosi gyakorlat része. Ugyanakkor súlyos hipertóniás betegekben a dózis 

alkalmanként nem haladhatja meg a 3,6 ml 1:100 000 adrenalin tartalmú érzéstelenítő oldat alkalmazását. 

Jelentős mennyiségű vazokonstriktorok alkalmazása kerülendő a súlyosabb esetekben. 

1.433. ábra - 17. ábra – Helyi érzéstelenítő alkalmazása 2-3. fokú nem kontrollált 

hipertóniában 
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A hipertónia megelőzése tulajdonképpen egyenlő a rizikófaktorok csökkentésével. Így az elhízás, a magas 

konyhasófelvétel, a hiperkoleszterinémia, testmozgás hiánya, a stressz, a tartós idegi izgalom, a dohányzás és a 

kezeletlen diabetes mellitus rizikótényezők elkerülése a legfontosabb. A hipertónia lassan alakul ki, gyakran 

sokáig tünetmentes. Ezért évente ismételt szűrővizsgálat, a rizikócsoportokban még gyakoribb 

vérnyomásvizsgálat szükséges. 

1.434. ábra - 18. ábra – A hipertónia megelőzése 

 

A magas vérnyomás terápiája alapvetően a súlyosságtól függ. Kezdődő, enyhe hipertónia esetén 

testsúlycsökkentés, sószegény diéta, az alkoholfogyasztás és a dohányzás csökkentése és a mozgásterápia 

általában célravezető. Középsúlyos és súlyos hipertónia esetén gyógyszerek alkalmazása szükséges. A 

diuretikumok a vértérfogatot csökkentik a béta-blokkolók és kalciumcsatorna-blokkolók az vérerek és szívizom 

tónusát és ingerelhetőségét mérséklik, az angiotenzin konvertáz enzim (ACE) inhibitorok és az angiotenzin 

antagonisták pedig mind az erek spazmusát, mind a vízvisszatartást minimalizálják. 

1.435. ábra - 19. ábra – A terápia kórélettani alapjai 
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1. video – Vérnyomásmérés. 

31.1. Teszt – Hipertónia – orális vonatkozások (válaszok) 

1. Esszenciális hipertóniára jellemző, hogy 

A. előfordulása az életkorral nő 

B. fokozott NaCl bevitellel kialakulásának valószínűsége csökkenthető 

C. kialakulásában tartós stressz-hatások nem játszhatnak szerepet 

D. kialakulása angiotenzin konvertáló enzim indukciójával megelőzhető 

2. Hyperthyreosisban azért vált ki hipertóniát, mert 

A. a beteg fáradékony 

B. a vese só kiválasztása károsodott 

C. a pajzsmirigy hormonok érzékenyítik az arteriolákat a katekolaminokra adott válaszukra 

D. bradycardia van 

E. aluszékonyság 

3. Nem játszik szerepet a vérnyomás szabályozásában: 

A. aldosteron 

B. renin 

C. alkalikus foszfatáz 

D. katekolaminok 

32. 1.32. A fehérje anyagcsere és az energiaforgalom 
zavarai – orális vonatkozások – Varga Gábor 

A felnőtt, egészséges ember energiaszükséglete egyenlő azzal a táplálkozás során felvett energiamennyiséggel, 

amely állandó testtömeg és testösszetétel mellett éppen fedezi az energiafelhasználást. Két fő komponense az 

alapanyagcsere és a mozgástevékenységek energiaigénye. Az alapanyagcsere (basic metabolit rate = BMR) jó 

közelítéssel egyenletek formájában leírható, ahol a legfontosabb változó a testtömeg. Jelentős azonban a 

különbség a nemek között, a nők jobb energiahasznosítók, mint a férfiak. A mozgástevékenységek 

energiaigénye jól leírható, a BMR adott tevékenységhez tartozó többszöröseként. Számos állapot van, amely 

megváltoztatja ez energiaigényt, így például a testi fejlődés, a terhesség, a szoptatás, de a lázas állapot is. Kóros 

körülmények, mint sérülések, betegségek jelentősen befolyásolhatják az energiaszükségletet. 

images/chapter01/c0131_1.mp4
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1.436. ábra - 1. ábra – Alapanyagcsere – Basal Metabolic Rate (BMR) 

 

1.437. ábra - 2. ábra – Különböző mozgástevékenységek energiaigénye (BMRátlag = 

290kJ/ó) 

 

Az szervezet számára hasznosítható energiaforrások a fehérjék, zsírok és szénhidrátok. Energetikai 

hasznosulásukban jelentős különbségek vannak, azonban forrásul egyaránt szolgálhatnak. Az energetikai vagy 

kalorikus ciklus két alapvető elemre bontható a tápanyagbevitelt követő posztprandiális szakasznak, amely a 

felépítő folyamatokat szolgálja, és a posztabszorptív szakaszra, amelynek során viszont a lebomlás van 

túlsúlyban. 

1.438. ábra - 3. ábra – Energetikai (kalorikus) ciklus 

 

A kalorikus ciklus szabályozásában egyrészt hormonális, másrészt szubsztrát szintű kontroll érvényesül. A 

hormonális mechanizmusok egyik oldalán az inzulin energiatároló, a másik oldalon az adrenalin, glukagon, 

kortizol és a pajzsmirigyhormonok energiafelszabadító hatása áll. 

1.439. ábra - 4. ábra – A kalorikus ciklus szabályozása 
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A szubsztrát szintű szabályozás egyik fontos eleme a plazma aminosav és zsírsav koncentrációja, amely magas 

szinten gátolja a glukoneogenezist, az értékek esésével a gátlás azonban megszűnik. A másik kulcsmechanizmus 

a Randle-féle zsírsav-glukóz ciklus. a vér magas glukóz szintje a zsírszövet zsírleadását gátolja, míg a zsírsavak 

magas plazmaszintje a zsírsavak, és az izomszövet glukóz felvételét képes jelentősen csökkenteni. A 

szabályozási ciklusok hátterében a cukorfelhasználás takarékossága áll, miután a szervezet ezen komponensből 

csak rendkívül kis mennyiséget tud raktározni májglikogén formájában. 

1.440. ábra - 5. ábra – A Randle-féle zsírsav-glükóz ciklus 

 

A táplálékfelvétel teljes hiánya gyorsan éhezéshez vezet. Az éhezésre a szervezet több lépésben válaszol. Az 

első, posztabszorptív szakasz még egybeesik az energetikai ciklus második fázisával. Ezt követi a tápfelvételt 

követő 3-4 napig a korai, nem adaptált fázis, majd a 7-10 nap elteltével kiteljesedő és ezt követően fennmaradó 

késői, adaptált fázis. 

1.441. ábra - 6. ábra – Éhezés 

 

Az éhezés korai, nem adaptált fázisában az elsődleges célt, a vér glukóz szintjének fenntartását a szervezet a zsír 

és fehérjeraktárak terhére történő glukoneogenezissel fedezi. A késői, adaptált fázisban az energiafelhasználás 

elsősorban zsírsavak és ketontestek égetésével történik, ami a fehérje felhasználás relatív csökkenéséhez és a 

glukóz újraképződési igény gátlásához vezet. 
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1.442. ábra - 7. ábra – A glükóz vérszintjének állandóságát biztosító tényezők az éhezés 

korai, nem adaptált szakaszában 

 

1.443. ábra - 8. ábra – A glükóz vérszintjének állandóságát biztosító tényezők az éhezés 

késői, adaptált szakaszában 

 

A szervezet halála jellemzően nem az energiaraktárak kimerülése miatt következik be. A szervezet 

működésének folyamatosan, legalább kis mennyiségben fehérjékre van szüksége. Az ehhez szükséges 

aminosavak éhezéskor elsősorban az izmok fehérjelebontásából származnak. A szívizom mennyiségi 

csökkenése viszont gyakran keringési összeomláshoz vagy ritmuszavarhoz köthető szívmegálláshoz vezet. 

1.444. ábra - 9. ábra – A tápanyagtartalékok változása éhezéskor 

 

Több hetes éhezés alatt a testtömeg csökken, a vércukorszint azonban viszonylag állandó szinten marad, miután 

szervezet zsírsav felhasználásra áll át. Ez alól egyedül az agy a kivétel, amelynek energiaszükségletét hosszan 

tartó éhezés alatt is mintegy 50%-ban cukrok fedezik. 

1.445. ábra - 10. ábra – A vércukorszint, a testtömeg és az energiafelhasználás változása 

éhezéskor 
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Bár a szervezet jelentős mértékben képes alkalmazkodni a körülményekhez, tartós éhezés minden szövetet 

károsít, így a szájüregi képleteket is. Ez elsősorban a gyorsan megújuló, folyamatosan átépülő szövetek esetében 

a legnyilvánvalóbb, így a szájüregben a nyálkahártyák és a nyelv felszínének károsodása figyelhető meg. 

Az elhízás korunk társadalmi szintű problémája. A túlzott energiabevitel következtében a raktározó zsírszövetek 

extrém felszaporodása a lényege. Számos módszer áll rendelkezésre meghatározásához. Így az aktuális 

testtömeget az adott testmagassághoz tartozó ideális testtömeghez viszonyítjuk, az ideális súly statisztikák 

szerint a legkisebb a halálozást eredményezi. A testtömegindex (BMI = body mass index) a testtömeg és a 

testmagasság négyzetének hányadosa. Normál érteke 20- 25 kg/m2, 26-30 kg/m2 túlsúlyos, 30 kg/m2 felett 

elhízott, 35 kg/m2 felett súlyosan elhízott egyénről beszélünk. 

1.446. ábra - 11. ábra – Az elhízás kritériumai 

 

Szövettani osztályozásban hypertrophias (a szövetet alkotó sejtek nagysága nő meg) vagy hyperplasias (a sejtek 

száma nagyobb, emellett méretük is nőhet) Előbbi a felnőttkori elhízás, amely könnyebben kezelhető, utóbbi a 

fiatalkori, genetikailag meghatározott és nehezebben kezelhető forma. Anatómiai felosztás szerint visceralis 

vagy android típust (ez veszélyesebb, mert a hasi zsír egységes gyulladásos szervként viselkedik), és 

gluteofemoralis vagy gynoid típusú elhízást különböztetünk meg. 

1.447. ábra - 12. ábra – Az elhízás osztályozása 

 

Az elhízás alapvető oka a tárolt energiahordozók mennyiségének megnövekedése, amely létrejöhet az 

energiabevitel és az energiafelhasználás egyensúlyának megbomlása révén. Ennek oka a többletbevitel mellett 
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az energiafelhasználás hatásfokának különbözősége, illetve a jóllakottság és éhség szabályozásának 

megbomlása. Centrálisan az éhségközpont és a jóllakottságközpont agyi magvai felelnek ezért. Perifériásan a 

szabályozásban számos bioaktív anyag játszik fontos szerepet. A gyomorból ghrelin, a zsírsejtekből leptin, a 

Langerhans szigetekből insulin, a bél speciális hámsejtjeiből pedig CCK (cholecystokinin) és GLP-1 (glucagon-

like peptide) szabadul fel s kerül a keringésbe válaszul a különböző táplálékkomponensek szintének 

emelkedésére, s hat elsősorban felszálló idegpályákat aktiválva a jóllakottság aktiválására és az éhségérzet 

csökkentésére. A multifaktoriális szabályozásból viszont az következik, hogy az egyes komponensek 

farmakológiás kiiktatása után az egyéb komponensek gyorsan kompenzálnak, s visszaállítják az eredeti 

egyensúlyt. 

1.448. ábra - 13. ábra – Az energiaforgalom vázlatos folyamatábrája 

 

1.449. ábra - 14. ábra – Az étvágyszabályozás klasszikus elképzelése 

 

1.450. ábra - 15. ábra – Perifériás tényezők az éhségérzet kialakulásában 
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1.451. ábra - 16. ábra – Az elhízás okai 

 

Az elhízás komoly rizikótényező, mind számos betegség kialakulását, mind a halálozási arányszámot, növeli. A 

rizikó a BMI érték emelkedésével meredeken emelkedik. Ugyanakkor túlzottan alacsony BMI, azaz kóros 

soványság is hordoz rizikót. 

1.452. ábra - 17. ábra – A halálozási arány és a többletsúly közötti összefüggés 

 

A szervezet fehérjeszükséglete tulajdonképpen megegyezik azzal a bevitellel, amely fenntartja a 

nitrogénegyensúlyt, s emellett pótolja a lebontott esszenciális aminosavakat, amelyeket az szervezet nem képes 

szintetizálni. Az abszolút fehérjeminimum 15 g/nap, az élettani fehérjeminimum pedig 30-50 g/nap egészséges 

felnőttben. 

1.453. ábra - 18. ábra – Fehérjeszükséglet 

 

Fehérjehiány általában több tényező kombinációjából adódik: mennyiségileg elégtelen fehérjebevitel, 

minőségileg elégtelen fehérjebevitel, elégtelen energiabevitel, s mindezekhez kapcsolódóan csökkent vitamin és 

ásványianyag felvétel. Mindezeket együttesen fehérje-energia alultáplálásnak (FEA, protein-calorie 

undernutrition = PEU) nevezzük. 

1.454. ábra - 19. ábra – Fehérjehiány okai 
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A világtörténelem számos nevezetes éhínséget ismer, s sajnálatos módon ez mind a mai napig tömegesen 

előfordul. Ugyanakkor ide tartozik, bár általában nem anyagi okokból, a rák végállapotát jelentő cachexia is. 

Ennek a komplex tünetegyüttesnek a pontos oka nem ismert, de vélhetően szerepet játszik benne számos 

tényező, így a csökkent tápanyagbevitel mellett a szervezet gyulladásos és lebontó folyamatainak túlsúlyba 

kerülése. 

1.455. ábra - 20. ábra – Nevezetes éhínségek 

 

1.456. ábra - 21. ábra – A malignus tumorok okozta cachexia mechanizmusa 

 

Fehérje-energia alultáplálás két fő formája a kwashiorkor és a marasmus. Előbbinél fehérjehiány és 

energiahiány mellett a szénhidrátbevitel viszonylag jól megtartott. Ezzel szemben a marasmus a táplálék minden 

komponensének jelentős hiányát jelenti. Ezért előbbit elsősorban hipoproteinaemia, éhségödéma és zsírmáj 

jellemzi, míg utóbbinál az izom és zsírszövet rendkívül csökkenése jellemző. Mindkét kórképben a szájképletek 

jelentősen érintettek. Mindezeket hormonális, anyagcsere, hematológiai, idegrendszeri és egyéb károsodások is 

jellemzik. 

1.457. ábra - 22. ábra – A FEA klinikai tünetei (kwas = kwashiorkor, mar = marasmus) 
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1.458. ábra - 23. ábra – A fehérjeanyagcsere zavarai 

 

Másodlagos fehérjeanyagcsere-zavarok következtében máj betegségek, az emésztőrendszer a vese és az 

endokrin szervek betegségei is felléphetnek. Ide tartoznak még a plazmafehérjék mennyiségi és minőségi 

változásai. 

1.459. ábra - 24. ábra – Másodlagos fehérjeanyagcsere zavarok 

 

1.460. ábra - 25. ábra – Plazmafehérjék kóros változásai 
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Az aminosav-anyagcsere zavarai a transzportfolyamat zavaraira, metabolizmusuk zavaraira, illetve a kettő 

kombinációjára vezethetők vissza. A transzportfolyamatok zavarai általában egy-egy szervben jelennek meg, 

míg az egyes aminosavak lebomlását katalizáló enzimek hiánya szisztémásan manifesztálódik, gyakran pszichés 

zavarokat maga után vonva. Szájüregi fogorvosi vonatkozásaik általában aspecifikusak, ugyanakkor a normál 

beavatkozásoknál is figyelembe veendők. 

1.461. ábra - 26. ábra – Az aminosavak transzportja 

 

1.462. ábra - 27. ábra – A transzportfolyamat zavarai 

 

1.463. ábra - 28. ábra – Metabolikus aminosavanyagcsere-zavarok 

 

1.464. ábra - 29. ábra – Metabolikus aminosavanyagcsere-zavarok 
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32.1. Teszt – A fehérje anyagcsere és az energiaforgalom zavarai 
– orális vonatkozások (válaszok) 

1. Éhezés korai, nem-adaptált szakaszára jellemző: 

A. fokozott glukoneogenezis 

B. aminosavak csökkent lebontása - fehérjekonzerválás 

C. fokozott plazma inzulinszint 

D. ketontestek jelentős szerepe az energiaszolgáltatásban 

2. A testtömegindex (Body Mass Index = BMI) kiszámítása: 

A. BMI = 64 T + 2840 ahol T a testtömeg 

B. BMI = aktuális testtömeg/ideális testtömeg x 100 

C. BMI = testtömeg (kg)/testmagasság2 (m2) 

D. BMI = testtömeg/(testmagasság–100) 

3. Extrém alacsony alacsony testtömeget jelez a következő BMI érték: 

A. 1.6 

B. 16 

C. 36 

D. 106 

33. 1.33. Szénhidrát anyagcsere zavarai - és orális 
vonatkozásai – Kerémi Beáta 

Diabetes mellitus a leggyakoribb metabolikus megbetegedés. Érinti a szénhidrát, a fehérje és a zsír anyagcserét 

is. Mindezek következményeként felborul az egyensúly a szervezet inzulintermelése és inzulin szükséglete 

között. Ez megnyilvánulhat az alábbi módokon: teljes inzulin hiány; csökkent inzulin felszabadulás a pankreász 

béta-sejtjeiből; nem megfelelő vagy hiányos inzulin receptorok; nem megfelelő vagy hiányos inzulin 

posztreceptor reguláció; inaktív inzulintermelés; az inzulin korai károsodása, még mielőtt hatását kifejthette 

volna. 

33.1. Típusai 

A betegség a vizeletben megjelenő cukorról kapta a nevét. 12mmol/l glükóz koncentráció felett a vesében a 

cukor nem tud visszaszívódni, így ennél magasabb cukor koncentráció esetén a cukor kiválasztódik a vizeletbe. 
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33.1.1. 1-es típusú DM 

A pankreász béta-sejtjeinek pusztulása okozza, teljes inzulin hiány. A béta-sejtek pusztulása vírusinfekció 

következtében kialakult autoimmun folyamatok miatt következik be. A betegek 80%-ában a béta sejtekben 

expresszálódó glutamát-dekarboxiláz ellen történik ellenanyag termelés. Általában fiatal (gyermek) korban 

jellemző, de előfordulhat idősebbekben is. A glükóz felhasználás károsodása mellett a zsír- és a fehérjebontás 

fokozódásával jár együtt. Hajlamosít a ketoacidózis kialakulására. 

2 típusa ismert: A) Immun mediált DM és B) Idiopátiás (nem immun mediált) DM. 

33.1.2. 2-es típusú DM 

Inzulin rezisztencia. Kialakulása lassú, sokszor hiányoznak a klasszikus tünetek. Fő rizikó faktora az elhízás, 

de a csökkent inzulin rezisztenciára való genetikai hajlam is fontos tényező. Az inzulin rezisztencia, a 

szabálytalan inzulin szekréció és a máj fokozott glükóz termelése vezethet a kialakulásához. Ritkább esetben az 

inzulin szintézis zavara, vagy az inzulin receptorok szintézisének zavara, esetleg a sejtek közötti inzulin 

átvitelének zavara állhat a betegség kialakulásának hátterében. Az inzulin szintje ezekben a betegekben lehet 

magas, normális, vagy alacsony is. Az inzulin rezisztencia kezdetben stimulálja az inzulin szekréciót, és a 

normálisnál magasabb inzulin szint mérhető. A hosszabb időn keresztül fennálló fokozott inzulintermelés a béta 

sejtek kimerüléséhez vezet. Ez okozza az étkezés utáni tartósan magas glükóz szintet és esetlegesen a máj 

glükóz termelése is megemelkedhet. 

Az inzulin rezisztencia nemcsak a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásában játszik szerepet, hanem egyéb 

metabolikus kórképekben is, mint pl. a metabolikus X szindrómában. Hiszen az inzulinnak nemcsak a glükóz 

metabolizmusban van fontos szerepe, hanem a zsír és fehérje anyagcserében is fontos szerepet játszik. 

1.465. ábra - 1. ábra – Vércukorszint változások DM-ban. Terheléses vércukor vizsgálat 

jellemző görbéi. Egészséges egyénekben (normál) az éhhomi vércukorszint 3,5-5,5 mM/l, 

ez az étkezés utáni 30-60 perc között 7-9mM/l-re emlekedik. Az étkezést követő 2 óra 

múlva 8mM/l érték alá süllyed vissza. IGT (impaired glucose tolerance, csökkent glukóz 

tolerancia): az éhhomi vércukorszint a normál tartomány felső határán van, 6mM/l, 

amely 30-60 perc múlva 12mM/l fölé emelkedik, de 120 perc elteltével 7,8-11,1mM/l 

értékek közé tér vissza. DM (diabetes mellitus): a kiindulási vércukor érték is már 

jelentősen emelkedett, 7,8mM/l feletti érték. Az étkezést követően tartósan 12mM/l 

feletti értéken marad. 2 óra elteltével sem süllyed 11,1mM/l érték alá 

 

Ezek a páciensek érzékenyebbek a különböző infekciókra, különösen az anaerob fertőzésekre, mert csökken az 

oxigén diffúziója a kapillárisfalon keresztül. A glükóz ozmotikusan aktív molekula. Ezért a vérben az 

emelkedett glükóz koncentráció megemeli az ozmózisnyomást. Így az intracellulárisan izozmotikus neutrofil 

granulociták a hiperozmotikus környezetben zsugorodnak és ez jelentős funkciócsökkenéssel is együtt jár 

(szuperoxid képzés károsodik). A neutrofil granulociták elnyomása és a bakteriális szinergizmus miatt lesznek 

súlyosabbak a fertőzések. A magas glükóz szint az érintett területeken elősegíti a baktériumok szaporodását, a 

leukociták pusztulását és az apoptózist. Gátolja a normál makrofág funkciókat is (kemotaxist, fagocitózist és a 

baktérium elpusztítását). A hiperglikémia glikozilált végtermékek kialakulását segíti elő, így kialakul a 
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glikozilált hemoglobin, amelynek jelentősen csökken az oxigénszállító hatékonysága a normál hemoglobinhoz 

képest. 

33.1.3. Szekunder diabetes mellitusok 

Kialakulhat pankreatitisz következtében is, amikor a hasnyálmirigyet érintő gyulladás elpusztítja a béta-sejteket. 

Antagonisztikus hormonok szintjének emelkedése szintén szerepet játszhat a DM kialakulásában. Pl: 

szomatotropin (akromegália), glükokortikoidok (Chusing-kór, stressz), adrenalin (stressz), ACTH, tiroid 

hormon és glukagon. Súlyos fertőzések megemelik ezen hormonok felszabadulását és így vezetnek a diabetes 

mellitus kialakulásához. 

33.1.4. Gesztációs diabetes mellitus 

Először a várandósság idején jelentkezik. 

33.2. Tünetek 

Jellemző tünetegyüttes a 3 poli-: 

• poliuria (jelentős vizeletűrítés), 

• polidipszia (állandó szomjúságérzet), 

• polifágia (nagy mennyiségű táplálék fogyasztása). 

33.3. Következményei 

Akut következmények: 

• diabeteszes ketoacidózis, 

• hiperozmoláris hiperglikémiás állapot, 

• hipoglikémia (gyengeség, izzadás, mentális zavar, koordináció hiánya, remegés). 

1.466. ábra - 1. táblázat – Diabetes mellitus hosszú távú következményei (5 + 1) 

 

33.4. Szájüregi megjelenése 

1.467. ábra - 2. táblázat – A diabetes mellitus szájüregi megjelenése. A parodontitis 

indukálta bakteriémia megemeli a proinflammatorikus citokinek (TNF- α , IL-6, IL-1) 

és a reaktív oxigén gyökök szintjét a szérumban, ami az inzulin rezisztencia 

emelkedéséhez vezet 
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1.468. ábra - 2. ábra – Fokozott kariesz képződés (Dr. Gombos Ádám anyagából) 

 

1.469. ábra - 3. ábra – Súlyos parodontális elváltozások (Dr. Gombos Ádám anyagából) 
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33.5. Diagnosztika 

33.5.1. Vércukor analízis – ujjbegyből vett kapilláris vérből 

A vércukor meghatározás egy enzim reakción alapul. Ez a glukóz-oxidáz módszer, amelynek az alapja, hogy a 

glukóz-oxidáz enzim katalizálja a glukóz dehidrogenálását glukonsavvá. A pufferbe glukóz-oxidázt (GOD) és 

peroxidázt (POD) valamint kromogén anyagot (színreagenst) mérnek be, majd a mintát. GOD a glukózt 

peroxid-származékká oxidálja, amit a peroxidáz elbont és a keletkező nascens oxigén a színreagenssel reagál 

(aromás amin). Az így létrejött színes termék arányos a glükóz mennyiségével. Ez a reakció az alapja a ma 

otthon is használatos vércukor szint meghatározó készülékeknek is. A reakció eredménye 2 módszerrel mérhető: 

• fotometriás – a létrejött színváltozás detektálható fotométerrel, 

• elektrokémiai – a reakció során létrejött elektromos változást jelzi a vércukormérő. 

Gyorsabb pontosabb és sokkal drágább módszer a hexokináz, glukóz-6-foszfát dehidrogenáz - NAD módszer. 

33.5.2. Glikozilált hemoglobin mérés 

A vörösvértestekben (vvt) található hemoglobin cukor telítettségére utal. A glikozilált hemoglobin arány a teljes 

hemoglobin százalékában kifejezve. Minél magasabb a vércukorszint, annál több cukrot köt a hemoglobin. A 

vizsgálatot megelőző 2-3 hónap átlagos vércukorszintjéről és a terápiás előírások (diéta, stb.) betartásáról ad 

felvilágosítást. A időtartam a vvt-ek átlagos 120 napos életidejével van összefüggésben. Normál esetben a 

hemoglobin kb. 7%-a glikozilálva van. Ez az érték cukorbetegekben 2-3 szorosára is nőhet. Normál értéke: 4-

6%, jól beállított terápia esetén 6,5% alatt elfogadott. 

33.6. Kezelése 

I. típusú DM: 

• folyamatos, élethosszig tartó inzulin pótlás. 
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II. típusú DM: 

• diéta és életmódváltás, 

• orális antidiabetikumok, 

• inzulin pótlás. 

33.7. Metabolikus X szindróma 

1.470. ábra - 3. táblázat – Metabolikus X szindróma tünet együttesei. A tünet 

együttesekből minimum 3 együttes előfordulása adja a diagnózis alapját. Az elhízás 

jellemzően centrális vagy más néven viszcerális, abdominális elhízás 

 

Az adipociták számos fontos faktort termelnek, ilyen pl. az adiponektin, a leptin. Bővebben ld. az Appendixben! 

Appendix 

A táplálkozást befolyásoló faktorok: ghrelin, orexin A és az endogén kannabioidok. 

A zsírszövet felépítésében az adipocitákon kívül a érpálya elemei is megtalálhatók, mint a makrofágok, 

fibroblasztok, endothél sejtek és a preadipociták. 

Fehér zsírszövet (white adipose tissue – WAT) mai ismereteink szerint nemcsak az 

energiaraktározásban játszik szerepet, hanem endokrin szerv is. Ezen túl autokrin, parakrin és juxtakrin 

funkciókkal bír. Részt vesz a táplálkozás, a növekedés, a metabolizmus és a termékenység 

szabályozásában. Az aggyal és egyéb perifériás szövetekkel a leptin és az adipokinek szekrécióján 

keresztül kommunikál. Az adipokinek közül kulcsfontosságú az adiponektin. Ezeket a zsírsejt 

mindössze csak kb. 5%-át kitevő citoplazma szintetizálja. A zsírszövetben megtalálható nyirok erek az 

egyik fő transzport útvonalai a szekretált adipokineknek. 

Leptin 16000 MW, citokin-szerű fehérje. A növekedési hormon 4-helikális citokin szupercsaládjába 

tartozik. A leptin a zsírsejtek (80%-át a szubkután zsírsejtek termelik) által termelt legfontosabb 

hormonális szabályozó a táplálékfelvételben és az energia háztartásban az orexin és anorexin út 

befolyásolásán keresztül a hipothalamuszban hat (nucl. arcuatusban a melanokortin rendszeren). A 

táplálékfelvétel csökkentésében játszik szerepet. Tesztikuláris szteroid csökkenti, ovariális szteroid 

növeli a leptin koncentrációt, ezen keresztül szerepet játszik a szexuális érésben és a termékenységben. 

A hematopoezisben, a csont metabolizmusban és a hipotalamusz-hipofízis-gonád tengely működésében 

is jelentős szereppel bír. A hipertenzió kialakulásában a szimpatikus idegrendszer aktivitásának 

növelésén keresztül, és az endotheliális diszfunkció kialakulásán keresztül játszik szerepet. 

Adipokinek: a fehér zsírszövetet alkotó adipociták által szekretált biológiailag aktív fehérjék és 

faktorok összefoglaló neve. 

Az adipokinek közé sorolunk jónéhány klasszikus citokint (pl. TNFα, IL-6), kemokint (MCP-1, 

monocita kemoattraktáns protein-1), alternatív úton modulálódó komplement rendszer tagjait (pl. 

adipszin), hemosztázisban (plazminogén aktivátor inhibitor-1 (PAI-1), a vérnyomás szabályozásban 

(angiotenzinogén), lipid metabolizmusban (koleszterin-észter-transzfer-protein) glülóz 

homeosztázisban (adiponektin), inzulin rezisztancia kialakulásában (pl. acylation-stimulating protein - 
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ASP, rezisztin) és a angiogenezisben (VEGF – vascular endothelial growth factor) szerepet játszó 

fehérjéket. 

Számos adipokin megtalálható a gyulladásos folyamatokban és az immun válaszban: TNFα, TGFβ, IL-

1β, IL-6, IL-8, IL-10, MCP-1, makrofág migrációt gátló faktor. A gyulladásban kiemelt szerepe van a 

leptinnek, VEGF-nek és a NGF-nek (nerve growth factor). Az akut fázis fehérjék közül adipokinnek 

tekinthetők a következők: haptoglobin, szérum amiloid-A, PAI-1. A megemelkedett 

proinflammatorikus adipok szint növeli a rák, a 2-es típusú diabetesz, a kardiovaszkuláris 

megbetegedések, az autoimmun és a gyulladásos megbetegedések kialakulásának rizikóját. 

A gyulladásos citokinek közül az IL-6, IL-18, C-reaktív protein, és a haptoglobin szintje elhízáskor 

emelkedik, míg fogyásnál csökken. Elhízásban az inzulin rezisztencia a leptin rezisztenciához 

kapcsolódik és az adiponektin szint csökken. 

Az adiponektin az oldható védekező kollagének szuperfamíliájába tartozik (Soluble defense collagen 

superfamily). Szerkezeti homológiát mutat a VIII-as, X-es típusú kollgaénnel és a komplement faktor 

C1q-val. Nemcsak adipociták termelik, hanem csontképző sejtek (bone-forming cells), magzati 

szövetek, izomsejtek és a szívizomsejtek. Szekrécióját a TNFα és az IL-6 gátolja. Szérum szintje 

(normál: 5-30 mg/L) fordítottan arányos a testsúllyal, a kardiovaszkuláris rizikóval, mint pl. inzulin 

rezisztencia, vérnyomás, LDL és triglicerid szint. Egyenes arányos a HDL szint változásával. Hatására 

nő a zsírsavak oxidációja és csökken a glükóz szintézis a májban. 

Az adiponektin antiatherogén hatással bír, mivel gátolja a monociták kitapadását az endothél sejthez, 

valamint a makrofágok átalakulását habos sejtté. (ld. Atheroszklerózis fejezet.) Ezen kívül 

antiinflammatorikus (pl. IL-10 expessziójának fokozásán keresztül) és antidiabetogén hatása is van. A 

metabolikus X szindróma kialakulásnak kulcsmolekulája. 2 receptora ismert: AdipoR1 az 

izomszövetben van jelen, míg az AdipoR2 a májsejteken expresszálódik jelentős számban. 

A centrális elhízásban szenvedő nőknél magasabb adiponektin szint mérhető, mint a perifériás 

elhízásúaknál. 

TNF-α keringő koncentrációja elhízáskor emelkedik, felgyorsítja az atheroszkelórzis kialakulását, az 

adhéziós molekulák expressziójának növelésén keresztül. 

A keringő IL-6 molekulák kb. 15-30%-a származik a zsírszövetből, de szecernálják a fibroblasztok, az 

endothél sejtek és a monociták is. A szekrécióra elsősorban a viszcerális zsírszövet hajlamos és kevéssé 

a szubkután zsírszövet. Főleg a C-reaktív protein (CRP) képződésére hat a májban, amely fontos 

rizikófaktora a kardiovaszkuláris megbetegedéseknek. Továbbá segíti a VEGF termelődését, ezáltal az 

angiogenezist a növekvő zsírszövetben. 

A rezisztin 12500 MW fehérje, direkt károsítja az endothéliumot, stimulálja a simaiziomsejtek 

proliferációját a aortában. Továbbá hatására változik az adhéziós molekulák expressziója is. 

Szérum amiloid A (SAA) gyulladásos akut-fázis fehérje. A koronária megbetegedéseknél és a 

kardiovaszkuláris eseményeknél mint „jósló” marker szerepel. A lipoprotein metabolizmusban a HDL-

koleszterin makrofágokhoz való kapcsolódását segíti, így csökkentve a HDL védő funkcióját. 

Apelin a zsírsejtekben, érfalban és a szívben termelődik. Az apilinnek pozitív hemodinamikai hatása 

van, szérum szintje ezért főleg ischémiás állapotokban magas. 

Visfatin 52000 MW x(pre-β-cell colony-enhancing factor 1) csökkenti az inzulin rezisztenciát és az 

aktív neutrofilek apoptózisát. A viszcerális zsírszövet szintetizálja, de megtalálható a májban, a 

csontvelőben és az izmokban. Lehetséges terápiás szer szepszisben. Hepcidine a vas homeosztázisban 

játszik szerepet. Adipsin komplement faktor D néven is ismert. Zsírszövetben található monociták és 

makrofágok termelik. Angiopoietin szintje a lipoproteinekkel korrelál. Vaspin anti-proteáz 

tulajdonsággal rendelkezik és az inzulin-érzékenységet segítő hatással bír. Egyes tanulmányok szerint 

szerepet játszat az elhízás kialakulásában és a metabolikus szindrómában. Omentin nem a 

zsírsejtekben szekratálódik, hanem az erek kötőszöveti sejteiben. Jellemző az előfordulása az 

érrendszerben, a vékonybélben, a colonban, szívben és a thymusban. Chemerin a metabolikus 

szindróma kialakulásában szerepet játszó kulcsfontosságú faktorok egyike. 



 1. Orális biológia  

 260  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Paraszimpatikus rendszer aktivációja az anabolikus állapothoz vezet, amelyben csökken a lipolízis. 

Míg a szimpatikus rendszer stimulációjával a katabolizmus fokozódik, amelyben csökken az 

adipogenezis és nő lipolízis. 

A 2-es típusú diabetes rizikója a BMI növekedésével változik. PL. 23-25 közötti BMI 3x-os rizikót 

jelent a nőknél, míg a 35 feletti akár 20x-os relatív rizikót is jelenthet. 

Elhízásban aktiválódik a renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer (RAS). Emelekedett lesz a renin és az 

angiotenzinogén szint, az angiotenzin konvertáló enzim aktivitása pedig fokozódik. Fogyáskor csökken 

a RAS aktivitás, azzel párhuzamosan csökken a vérnyomás is. RAS inhibitorokkal a a 2-es típusú 

diabetes kialakulása is megelőzhető, vagy késleltethető. 

Derék/csípő arány (WHR, waist to hip ratio) jobb indikátora a kardiovaszkuláris rizikónak, mint a 

BMI. Pl. 0,76 felett 2x a kardiovaszkuláris rizikó, mint 0.72-nél. De 0.88-as aránynál a rizikó 3x-ra 

növekszik. 

Tanulmányok bizonyítják, hogy a mediterrán diétával csökkenthető a metabolikus szindrómához 

kapcsolódó lipid abnormalitások esélye. 

Autocrine: a secreted substance which acts on surface receptors of the same cell 

Paracrine: mode of hormone action in which hormone binds to receptors on and affects the function of 

cells near to the cell that produced it. 

Juxtacrine: A mode of hormone action that requires the cell producing the effector to be in direct 

contact with the cell containing the appropiate receptor. 
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Elhízásban a zsírszövetben nagyobb adipociták vannak jelen, így több makrofág és több az apoptotikus 

adipocita is. A sejt nekrózis gyulladást indukál, és ez váltja ki az inzulin rezisztenciát. Ezen kívül együtt jár az 

endothél sejtek aktiválódásával és a szabad zsírsavak akkumulációjával. A szabad zsírsavak szintén elősegítik a 

proinflammatorikus adipokinek termelését és aktiválják a makrofágokat. Számos proinflammatorikus adipokin 

kemokineket termel, amelyek képesek kötődni a makrofágokhoz és irányítani őket a zsírszövetben; valamint 

adhéziós molekulákat is termelnek, amelyek állandósítják a további felvételt. A fő tápanyagok bevitele (teljes 

energia, teljes fehérje, telített zsír) meghatározó a Metabolikus szindróma kialakulásának szempontjából 6 és 14 

éves kor között. 

1.471. ábra - 4. ábra – NaF-ot és K3EDTA-át tartalmazó vérvételi cső glükóz és 

laktátméréshez 

 

1. video – Vércukor mérése. 

33.8. Teszt – Diabetes mellitus és orális vonatkozásai (válaszok) 

1. II-es típusú DM-ban mérhető-e magas inzulinszint a betegekben? 

images/chapter01/c0133_1.mp4


 1. Orális biológia  

 262  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A. nem, mindig inzulinhiánya van a diabeteses betegeknek 

B. csak normális vagy alacsony inzulinszint mérhető náluk, az inzulinrezisztencia miatt 

C. kezdeti stádiumban lehet magas az inzulinszint az inzulinrezisztencia miatt 

D. csak magas inzulinszint mérhető, mert a szövetek nem reagálnak az inzulinra 

E. nem, mert a β-sejtek kimerülése jellemző erre a betegségre 

2. Melyek a Metabolikus X szindróma jellegzetes tünetei? 

A. gluteális típusú elhízás 

B. alacsony LDL szint a plazmában 

C. diabetes mellitus 

D. parodontitis 

E. hypertonia 

3. A diabetes mellitusban szenvedő páciensek fogékonyabbak lesznek a fertőzésekre, mert kevesebb neutrofil 

granulocitájuk képződik és ezek nem tudják a hatékony védelmet kialakítani. 

A. igaz-igaz, van összefüggés 

B. igaz-igaz, nincs összefüggés 

C. igaz-hamis 

D. hamis-igaz 

E. hamis-hamis 
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34. 1.34. Lipid metabolizmus – Kerémi Beáta 

34.1. Lipidek osztályozása 
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A lipidek - a foszfolipidek kivételével - apoláris tulajdonsággal bírnak. Nem, vagy nagyon gyengén oldódnak 

vízben, ellenben nagyon jól oldódnak apoláros oldószerekben. 

1.472. ábra - 1. táblázat – Lipidek osztályozása. Az osztályozás alapja a lipidek kémiai 

szerkezete. A hasonló kémiai szerkezethez hasonló vagy azonos biológiai funkciók 

kapcsolódnak 

 

34.2. Lipidek a táplálkozásban 

Normál táplálék összetétele: 

• szénhidrát 45-50%, 

• fehérje 10-15%, 

• zsírok 35-40%. 

Szükséges napi zsírfelvétel: 50-150g (pl. zsírban oldódó vitaminok, esszenciális zsírsavak) !!! 

A palmitin sav és a telített zsírsavak rizikó faktorként szerepelnek, míg a telítetlen zsírsavak és az omega3 

zsírsavak védő szereppel bírnak. 

34.3. Lipidek emésztése és felszívódása 

Szájüregben: 

• linguális lipáz - főleg a gyomorban aktív, a nyelvben található kis nyálmirigyek termelik, főleg 

újszölöttkorban tölt be fontos szerepet. 

Duodenumban: 

• kolecisztokinin (CCK) elválasztás lépései, 
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• kolecisztokinin szerepe az epe és a hasnyál elválasztásában, 

• micellumok képzése, 

• epesavak koagulációs hatása, 

• vízben diszpergált lipidek, 

• pankreász lipáz, foszfolipáz A2, lizofoszfolipáz, 

• a táplálékból származó TG-ek szabad zsírsavvá és glicerinné bontása a micellumokban. 

A zsírsavak, glicerin és koleszterin felszívódása 

• külön transzporterek vannak a rövid és hosszúláncú, valamint a telített és telítetlen zsírsavakra és a 
koleszterinre. 

A vékonybélhám szerepe: 

• új TG-ek képzése az epithél sejtekben, 

• apoprotein szintézis, 

• óriásmolekulák képzése – natív kilomikron képzése, amelyhez, 

• új apoproteinek a vérben és a nyirokban kapcsolódnak. 

34.4. Lipoproteinek 

34.4.1. Lipoproteinek szerkezete 

1.473. ábra - 1. ábra – Lipoproteinek szerkezete. A koleszterin és a trigliceridek vízben 

oldhatatlanok, ezért ezeket a hidrofób molekulákat egy foszfolipidekből és 

apoproteinekből álló hidrofil burok veszi körül és így szállítódnak a vérplazmában 

 

Apoproteinek szerepe: 

• szerkezeti elemek 

• lipoprotein receptorok ligandjai a membránban 

• apoB-100 – kötödik az LDL-receptorhoz, 
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• apoCIII – gátolja a VLDL felvételét a májban, 

• apoE – elősegíti a kilomikron maradvány felvételét a májban. 

• enzim aktivátorok – elősegítik a lipidek kiáramlását a lipoproteinekből 

• apoAI – aktiválja a lecitin-kolesztrein-acil-transzferáz (LCAT) enzimet, 

• apoCII – aktiválja a lipoprotein-lipázt. 

34.4.2. Lipoproteinek funkciója 

A koleszterin és a triglicerid szállítása a különböző szövetekhez 

• energia ellátás, 

• zsírraktározás, 

• szteroid hormonok szintézise, 

• epesavak képzésének biztosítására. 

A lipoproteinek folyamatosan változó, egymásba átalakuló, dinamikus struktúrák. 

34.4.3. Lipoproteinek csoportosítása 

1.474. ábra - 2. táblázat – Lipoproteinek csoportosítása. A lipoproteinek csoportosítása 

a denzitásuk alapján történik. Az egyes csoportok ultracentrifugálással válaszhatók el 

egymástól 

 

34.5. Lipid anyagcsere lépései 

1.475. ábra - 2. ábra – Exogén lipid metabolizmus. Az exogén útvonal lényege, a 

táplálékból a szervezetbe bekerült lipdek szállítása (átalakítás útán) a májsejtekhez 
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1.476. ábra - 3. ábra – Endogén lipid metabolizmus. Az endogén útvonal lényege, a 

májban szintetizálódott (endogén) lipidek szállítása a perifériára, ahol vagy a szabad 

koleszeterin felhasználásra kerül, vagy észerifikált formában raktározódik 
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1.477. ábra - 4. ábra – Reverz koleszeterin transzport. A reverz koleszterin szállítás 

során a periférián feleslegben lévő koleszterin visszaszállítódik a májba, a HDL 

segítségével 
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34.6. A lipid anyagcsere zavarai 

34.6.1. Típusai 

• Koleszterin szint emelkedett – hiperkoleszterinémia, 

• triglicerid szint emelkedett – hipertrigliceridémia, 

• mind a koleszterin, mind a triglicerid szint emelkedett – kombinált hiperlipidémia. 

1.478. ábra - 3. táblázat – Hiperkoleszterinémiák csoportosítása 

 

34.6.1.1. Hiperkoleszterinémia 
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1.479. ábra - 4. táblázat – Különböző koleszterin értékek, a hazai laboratóriumi 

vizsgálatokban alkalmazott paraméterek alapján mmol/l mértékegységben 

 

• 240mg/dl összkoleszterin szint fölött 

• rizikófaktora az alábbi betegségeknek: 

• szívroham, 

• stroke, 

• kardiovaszkuláris események, 

• atheroszklerózis. 

• Okai lehetnek: 

• táplálkozás, 

• genetikai, 

• gyógyszerek, 

• egyéb társbetegségek, 

• metabolikus betegségek. 

34.7. Lipid anyagcsere zavarainak terápiája 

A) Táplálkozás: 

Csökkenteni 

• felesleges kalória bevitelt, 

• telített és transz-zsírsavak fogyasztását, 

• kívülről bevitt koleszterin mennyiségét. 
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B) Életmódváltás: 

• egészséges táplálékok fogyasztása, 

• fizikai aktivitás növelése. 

Ha ezek nem hoznak eredményt, akkor jöhet szóba a gyógyszeres terápia. 

C) Gyógyszeres terápia – statinok alkalmazása: 

• koleszterin termelés csökkentése, 

• koleszterin felszívódás csökkentése a vékonybélből, 

• koleszterin eltávolítása a véráramból. 

1.480. ábra - 5. ábra – Alvadásgyorsító és gél tartalmú vérvételi cső lipidek 

laboratóriumi vizsgálatához 

 

34.8. Teszt – Lipid metabolizmus (válaszok) 

1. Melyik apoprotein felelős a lipoprotein lipáz aktiválásáért? 

A. ApoAI 

B. ApoB100 

C. ApoCII 

D. ApoD 

E. ApoE 
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2. Melyik lipoprotein/ek szállítja/ák a perifériára az energia ellátáshoz szükséges triglicerideket? 

A. chilomicron és VLDL 

B. HDL és LDL 

C. LDL – LDL receptorhoz kötött útvonalon 

D. chilomicron remnant 

E. LDL – scavenger útvonalon 

3. Mi a reverz koleszterin transzport lényege? 

A. a táplálékkal a szervezetbe került koleszterin szállítása a különböző szövetekhez 

B. a máj által szintetizált koleszterin transzportja a szteroid hormont szintetizáló sejtekhez 

C. a máj által termelt lipidek szállítása a különböző szövetekhez 

D. a periférián feleslegben lévő koleszterin visszajuttatása a májba 

E. koleszterin lebontása a sejtekben és az alkotóelemek visszaszállítása a májba 

Felhasznált irodalom 
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35. 1.35. Atherosclerosis – oralis vonatkozások – 
Kerémi Beáta 

35.1. Atherosclerosis 

A korral összefüggő falvastagodást, a fal rugalmasságának csökkenését arteriosclerosisnak nevezzük. 

Az atherosclerotikus plakk képződést pedig atherosclerosisnak. 

Az atherosclerosis a nagy elasztikus és a közepes elasztomuszkuláris típusú artériákon alakul ki. Tipikus 

előfordulási helyei a gyakoriság sorrendjében: 

• abdominális aorta, 

• koronáriák, 

• artéria poplitea, 

• circulus arteriosus cerebri területén. 

1.481. ábra - 1. ábra – Scleroticus plakkok az a. carotis communis területén. CT és 

angiográfia (Dr. Keresztes Márta anyagából) 
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1.482. ábra - 2. ábra – Scleroticus plakkok az aorta abdominalis és az a. iliaca területén. 

CT és angiográfia (Dr. Keresztes Mátra anyagából) 

 

1.483. ábra - 3. ábra – Scleroticus plakkok az a. femoralis és az a. tibialis területén. CT 

és angiográfia (Dr. Keresztes Márta anyagából) 
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Az atherómák olyan helyeken alakulnak ki elsősorban, ahol a véráramlás turbulenciája megváltozik, vagy ahol 

érrendszeri károsodást találunk. Ezek jellemzően a nagy mechanikai stressznek kitett helyei az érrendszernek pl. 

erek oszlásai. 

Lassan progrediáló betegség, de az az első tünetek már gyermekkorban kialakulnak. Manapság a klinikai 

tünetek egyre fiatalabb korban jelentkeznek. Széles körben elterjedt a fejlett, „nyugati” civilizációban, az egyik 

fő halálok Észak-Amerikában és Európában. 

1.484. ábra - 4. ábra – Az atheroszklerósis stádiumai és klinikai tünetei. Tünetek 

kialakulása az érintett érszakasz eredeti keresztmetszetének 3/4-ére beszűkülésével 

kezdődik. Tünetek: 1.) Ér calcifikálódás; 2.) Ischemia – (myocardialis) infarctus, 

ischemias szívbetegség; 3.) Aneurizma képződés – ruptura; 4.) Trombus képződés – 

embólia, trombózis. Klinikai megnyilvánulások: Koronária betegségek – Coronary 

Heart Disease (CHD): Angina pectoris, Myocardialis infarctus, Hirtelen szívhalál 

Cerebrovaszkuláris betegségek – Cerebro Vascular Disease (CVD): Átmeneti ishemias 

attakok, Stroke Perifériás érbetegségek – peripheral vascular disease: Claudicatio 

intermittens, gangréna 
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35.1.1. Rizikótényezők 

1.485. ábra - 1. táblázat – Az atherosclerosis rizikótényezői 
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1.486. ábra - 5. ábra – Kumulatív rizikófaktorok. Az atherosclerosis legfontosabb 

rizikófaktorait tüntettük fel.  Látható, hogy több rizikófaktor együttes jelenléte esetén a 

atherosclerosis kialakulásának valószínűségei nem összeadódnak, hanem inkább 

összeszórzódnak, felerősítik egymás szerepét 
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35.1.2. Atherosclerotikus plakk kialakulása 

1. Zsírlerakódás (fatty streak) 

• Intimában LDL eredetű koleszterinészter és egyéb plazmaproteinek rakódnak le, ezek mind intra-, mind 

extracellulárisan megtalálhatók. 

• monociták kitapadnak és penetrálnak az endothel rétegen keresztül, a plakk képződés korai szakaszában. 

Ezt a folyamatot az adhéziós molekulák, a kemokinek és a proinflammatorikus citokinek segítik. (Ld. 

Gyulladás fejezet) 

2. Plakk – képződés 

• Az oxidált LDL bekebelezésével a monociták habos sejtekké (foam cell) alakulnak. 

• A monociták makrofággá alakulhatnak, amelyek a későbbi destrukciókért lesznek felelősek a belőlük 
felszabaduló enzimek miatt. A felszabaduló hidrolitikus enzimek, citokinek (IL-1, IL-6 és TNFα), 

kemokinek és növekedési faktorok végül lokális nekrózishoz, intramurális trombózishoz és/vagy a plakk 

megnagyobbodásához vezethetnek. A proinflammatórikus citokinek gátolják a lipoprotein lipáz 

működését, upregulálják az adhéziós molekulákat és stimulálják a mitogenezist és a fibrinogén produkciót. 

• Ez simaizomsejt proliferációhoz vezet, amely a fibromuscularis sapka képződést segíti elő az endothelium 
alatt, amely a lokális nekrózist fedi, később pedig az ischemia kialakulásáért lesz felelős. 

3. Szövődményekkel járó, komplikált lézió 

• kalcifikáció, 

• fekélyképződés. 

1.487. ábra - 6. ábra – Atherosclerosis kialakulása. Az atherosclerosis kialakulásának 

első fázisában az atherogén lipoproteinek felszaporodnak az intimában 2. ábra, és ez a 

makrofágok számának emelkedéséhez is vezet 3. ábra, amelyek a LDL bekebelezésével 

a habos sejtekké alakulnak 4. ábra. Ezt követően a media felől az intima felé a 

simaizomsejtek bevándorlásával és a habos sejtek felhalmozódásával kialakul a zsíros 

csík 5. ábra. Ami már akár az első életévtizedben elkezdődhet, és a kezdeti lipid 

lerakódások már kialakulhatnak. A következő 2-3 évtizedben folytatódik a lipidek 

kóros felhalmozódása az intimában 6. ábra, amely kb. a 40-es években fibrotikus plakk 

vagy más néven atheroma kialakuláshoz vezet 
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1.488. ábra - 7. ábra. – A fibrotikus magnak egy nekrotikus lipid magja van, amelyet az 

érlumen felé egy vékony, sérülékeny fibrotikus (kötőszövetes) sapka határol 7. ábra. 

Ennek sérülései vezethetnek thrombus képződéshez. Az életkor előhaladtával a lipid 

magban nagy mennyiségű kalcium rakódhat le, ezzel tovább csökkentve az erek 

rugalmasságát. BEL-belső elasztikus lamina, E-endothel sejtréteg, LDL- alacsony 

denzitású (low density) lipoprotein, ox-LDL-oxidált LDL 

 

35.2. Atherosclerosis kialakulását magyarázó elméletek 

Számos, párhuzamosan lejátszódó esemény vesz részt az artheriosclerosis kialakításában. Sok az egyéni teória, 

amelyek önmagukban mind igazak, DE, ezek külön-külön csak kis szeletét fedik le a valódi történéseknek. 
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1.489. ábra - 2. táblázat – Az atheroszkelóris kialakulását magyarázó teóriák. A nem 

lipid teóriák szerint az érfal morfofunkcionális állapota változik meg és ez lehetővé teszi 

a lipoprotein infiltrációt és lerakódást az intimában 
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35.3. Atherosclerosis orális vonatkozásai – avagy mi a közös a 
dentális és az atherosclerotikus plakkban? 

A parodontitisnek és az atherosclerosisnak összetett etiológiai, genetikai és nemi hajlamosító tényezői vannak, 

amelyek közül sok, mint lehetséges kockázati tényező szerepel (pl. dohányzás). Ezekben a betegségekben sok a 

közös patomechanizmus is. (1) a fertőzés direkt hatása az atheroma képződésben; (2) az infekció indirekt vagy 

host-mediált hatást vált ki; (3) közös genetikai hajlam a parodontitisre és az atherosclerosisra; (4) azonos rizikó 

faktor hatása – pl. életmód. 

(1) Direkt hatások a következők: S. sanguis és a P. gingivalis indukálják a vérlemezkék aggregációját, ami 

összefügg a trombusképződéssel. P. gingivalis és más parodontopathogén törzsek hozzájárulhatnak az 

extracelluláris mátrix átalakításához az atherosclerotikus plakkban, továbbá emelkedik a szérum lipid szint, 

amely elősegíti az LDL oxidációját, a habos sejt képződést és végül az atherosclerotikus plakk rupturálódását. 

(2) Indirekt vagy host-mediált hatás: emelkedik az akut fázis fehérjék (C-reaktív protein és fibrinogén – 

független rizikófaktorok a koronária betegségekben) szintje a szisztémás keringésben. 

Lipopoliszacharidhoz (LPS) kötött válasz és hiperresponsive monocyta jelenség. 

LPS egy LPS-kötő proteinen keresztül kapcsolódik a CD14 receptorhoz, amely mind szolubilis formában, mind 

az endotheliumon, a monocitán és a makrofágon megtalálható. Ezzel sejt aktivációt hoz létre. Sejt aktivációkor 

adhéziós molekulák, citokinek és kemokinek szabadulnak fel. 

A parodontális mikroflóra az LPS és a gyulladásos citokin (IL-1, TNF-α, IL-6) felszabaduláson keresztül 

elősegíti az athersclerotikus és a tromboemboliás eseményeket. 

35.4. Teszt – Atherosclerosis – oralis vonatkozások (válaszok) 

1. Mi nem jellemző az atherosclerosisra? 

A. érfalmegvastagodás kis ereken 

B. az érintett szövetek oxigenizáltsága csökken 

C. strukturális változások az intimában 

D. thrombusképződés valószínűsége megnő 

E. aneurizma ruptúra 

2. Mi játszik szerepet az atherosclerotikus plakk kialakulásában? 

A. monocyta migráció az endothel sérüléshez 

B. hypoxia, endothel dysfunctio 

C. szabadgyökök 

D. egyik sem 

E. mindegyik 

3. Melyek a rizikótényezői az atherosclerosis kialakulásának? 

A. csökkent homocisztein szint 

B. magas HDL-koleszterin szint 

C. magas oxLDL szint 

D. mély, nem kezelt parodontális tasakok 
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E. Chlamydia trachomatis fertőzés 
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36. 1.36. A fájdalom – orális vonatkozások – Varga 
Gábor 

A fájdalom fogalmának pontos meghatározása igen nehéz, mert az objektív elemek a szubjektív, emocionális 

oldallal erősen keverednek. A fájdalommal foglalkozó nemzetközi társaság szerint a fájdalom „egy kellemetlen 

szenzoros vagy emocionális élmény, amely az aktuális vagy potenciális szövetsérülésnél keletkezik, vagy 

leírható az ilyen jellegű sérülés mértékével.” 

1.490. ábra - 1. ábra – Fájdalom 

 

A fájdalmat eredete szerint négy csoportba oszthatjuk. Nociceptív fájdalom mechanikus, hő vagy kémiai inger 

hatására az elsődleges afferens idegrostokból indul ki. Ezen belül a az érzékelés helyétől függően 

megkülönböztetünk szomatikus és a zsigerekből kiinduló viszcerális fájdalmat. Utóbbi nehezen lokalizálható, s 

gyakran szomatikus fájdalom érzeteként jelentkezik. Neuropathiás fájdalom általában szöveti és szerv léziók 

valamint központi idegrendszeri zavarok esetén lép fel, valamilyen formában az érző tevékenység hibás voltára 

vezethető vissza. A pszichogén fájdalom sem a periféria, sem az érzőrendszer alacsonyabb szintjeihez nem 

köthető, alapvetően felsőbb agyi központok és az agykéreg aktivitásának eredménye. 
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1.491. ábra - 2. ábra – A fájdalom típusainak osztályozása 

 

A fájdalom időtartam szerint két osztályba sorolható. Az akut fájdalom általában jól lokalizálható, a kiváltó 

trauma időtartamával és erősségével arányos, általában jól kezelhető, a károsító ágens eliminálásával 

megszűnik. A krónikus fájdalom ezzel szemben általában tartós, nem mindig köthető egy jól meghatározható 

károsító tényezőhöz, ezért kezelése is nehezebb, sokszor nem reagál jól a kezelésre. Előbbire kiváló példák a 

sportsérülések, míg utóbbira a tartós gyulladás, mint például a reumás fájdalom. 

1.492. ábra - 3. ábra – Akut kontra krónikus fájdalom 

 

1.493. ábra - 4. ábra – Akut kontra krónikus fájdalom 

 

A külső behatások érzékelésére a bőrben több bonyolult érzékelő rendszer létezik, amelyekben az 

idegvégződések aktiválódását segítő rendszerek támogatják. Ez alól kivétel a fájdalomérzet kialakulása, amely 

szabad idegvégződésekből indul ezeknél nincs kisegítő szerkezet. 

1.494. ábra - 5. ábra – Bőrreceptorok jellemzői 
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A nocicepcióban két idegrost típus vesz részt. Az Aδ rostok velőhüvellyel rendelkeznek, ingerületvezetésük 

közepesen gyors, lokalizált, transzmitterük a glutamát, az akut fájdalmat közvetítik. A C típusú idegrostok 

velőhüvellyel nem rendelkeznek, ingerületvezetésük lassú, diffúz fájdalomérzetet közvetítenek, transzmitterük a 

glutamát és a P anyag. A tompa, krónikus fájdalmat közvetítik elsősorban. 

1.495. ábra - 6. ábra – Nociceptorok jellemzői 

 

A nociceptorok aktiválásában direkt aktivátorok és az aktivátorokat érzékenyítő bioaktív anyagok vesznek részt. 

Előbbi csoportba tartozik a sejtpusztuláskor felszabaduló kálium, a szerotonin, a hisztamin és a bradikinin. 

Utóbbiak közé soroljuk a prosztaglandinokat, leukotriéneket, a P anyagot (substance P = SP) és a kalcitonin gén 

függő peptidet (calcitonin gene related peptide = CGRP). 

1.496. ábra - 7. ábra – A fájdalom receptorok aktivátorai és szenzitizátorai 
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Sokszor a fájdalom forrását nehéz azonosítani. Ennek oka a kisugárzó fájdalom. A testfelszínről és a zsigerekből 

érkező primer afferens idegek ugyanazt a másodlagos érzőideget aktiválják a gerincvelő hátsó szavában történő 

átkapcsolódáskor. Az így kialakuló zsigerekből kisugárzó testfelszíni területeket Head-zónáknak nevezzük. 

1.497. ábra - 8. ábra – A Head-zóna kisugárzó fájdalom keletkezése 

 

A propriocepció és a nocicepció idegpályái már a gerincvelő szinten elválnak egymástól. A nyomásérző 

idegrostok az gerincvelőbe futva az azonos oldalon szállnak fel, s csak a medulla szintjén történő átkapcsolódás 

után történik meg a kereszteződés. A primer nociceptív rostok közben kollaterálisokat adnak a hátsószarvi 

nociceptív szinapszisok felé, gátolva ezzel ott az ingerületáttevődést. Ez a perifériáról érkező gátló működésként 

értékelhető. A primer afferensek a hátsó szarvban kapcsolódnak át, a másodlagos idegek rostjai kereszteződnek, 

a thalamusba futnak, majd ott megint átkapcsolódnak, s így a perifériás információ a harmadrendű neuronokon 

keresztül éri el az agykérget. A tényleges leképezés, a fájdalomérzet valójában az agykéregben jön létre. 

1.498. ábra - 9. ábra – A tapintásérzet és a nocicepció egymástól elváló idegpályái 

 

A leszálló analgetikus pályák jelentős szerepet játszanak a nocicepció modulációjában. A periaquaductalis 

magvakból kiinduló opiát pályarendszer a medullában átkapcsolódik, majd a hátsó szarvi szinapszishoz futva 
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gátolja a neurotranszmissziót mind preszinaptikusan a primer érzőneuronok transzmitter felszabadulását, mind 

posztszinaptikusan a szekunder neuronok akciós potenciáljának kialakulását gátolva. 

1.499. ábra - 10. ábra – A fájdalom endogén szuppresszióját végző analgetikus rendszer 

szerkezete 

 

A kapu-kontroll teória lényegében nem más, mint a perifériás propriocepciós és a leszálló analgetikus 

pályarendszerek moduláló hatásának leírása a perifériáról a központ felé elinduló ingerületnek. A gátló 

rendszerek jelentős mértékben tudják gátolni a perifériáról a központ felé elindult aktivitás manifesztálódását. 

1.500. ábra - 11. ábra – Kapu-kontroll teória 

 

Az érzékenyítés nem más, mint az ingerekre bekövetkező idegi válasz-görbe balra tolása. Az érzékelés 

érzékenyítését, azaz ugyanakkora ingerre bekövetkező idegi aktivitásnövekedést hyperesthesiának nevezzük. A 

hasonló ingerre bekövetkező fájdalomnövekedés a hyperalgesia. A fájdalomküszöb csökkenése az allodynia. 
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Ezzel szemben az érzékelés csökkenését anesthesiának, az adott ingerre bekövetkező fájdalomérzet csökkenést 

pedig analgesiának hívjuk. 

1.501. ábra - 12. ábra – A nociceptív ingerre adott érzékenyítő és gátló mechanizmusok 

 

1.502. ábra - 13. ábra – Érzékenyítés 

 

A fogorvosi praxisban nagy jelentőségű, hogy a szöveti sérüléskor bekövetkező gyulladásos válaszreakció 

számos mechanizmus révén érzékenyít, a gyulladt fogú páciens már enyhe érintésre is erős fájdalmat érez. 

A nociceptív aktiválódás egyben a CGRP és a P anyag lokális felszabadulásához vezet, ez vazodilatációt indít 

el, ami viszont a vérplazma szövetközi térbe kerülését fokozza. A hízósejtek aktivációja prosztaglandinok 

felszabadulását indítja el, ami viszont a nocicepció érzékenyítését váltja ki. Mindehhez lokális szöveti 

génexpressziós változások és az immunrendszer aktivációja társul. 

1.503. ábra - 14. ábra – Gyulladásos válaszreakció szöveti sérüléskor 



 1. Orális biológia  

 287  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

A fentebb leírtakból következnek a fájdalomcsillapítás támadáspontjai összefüggésben állnak az nocicepció 

érzékenyítésének és gátlásának elemeivel. Ezek a perifériás analgesia és anesthesia, a hátsószarvi szinaptikus 

átkapcsolódás gátlása a perifériás propriocepció és az opiát leszállópályák aktiválásával a felszállópályák 

ingerületvezetésének gátlása, illetve a nocicepció központi elemeinek inhibíciója thalamikus és kérgi szinten. 

1.504. ábra - 15. ábra – A fájdalomcsillapítás célpontjai 

 

A fájdalomcsillapítók az előbb vázolt mechanizmusok befolyásolásán keresztül hatnak. Az egyik 

leglényegesebb pont az érzékenyítési mechanizmusok gátlása a közvetlen fájdalomcsillapító hatású COX-3 

enzim inhibícióval, a nem-specifikus nem-szteroid gyulladásgátlók alkalmazásával, illetve a szelektíven a COX-

2 enzimet gátló szerek használatával. A másik fő fájdalomcsillapítási út az opioid fájdalomcsillapítás 

alkalmazása elsősorban olyan szintetikus narkotikumok használatával, amelyek nem okoznak függőséget. 
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1.505. ábra - 16. ábra – A fájdalomcsillapítók osztályozása 

 

A COX-2 enzimet gátló fájdalomcsillapító vegyületek külön kiemelendők. Ezek a szerek az lokális gyulladás 

által indukált, ennek következtében termelődő COX-2 enzim blokkolásával gátolják az érzékenyítésben 

központi szerepet játszó prosztaglandinok és leukotriének szintézisét. 

1.506. ábra - 17. ábra – COX-2 szelektív/specifikus inhibitorok jellemzői 

 

A fogorvoslás gyakorlata és a fájdalom fogalma a köztudatban és a közbeszédben is gyakran összekapcsolódik. 

A fájdalom sok esetben az, ami a beteget a rendelő felé irányítja. Ugyanakkor a fájdalomtól való félelem 

gyakran távol is tartja a betegeket, akik adott esetben túl későn kerülnek ellátásra, amikor a fogmegtartó kezelés 

már nem lehetséges, csak a fog eltávolítása. 

1.507. ábra - 18. ábra – Miért fontos a fájdalom tanulmányozása a fogászatban? 

 

Fogászati fájdalom legfontosabb okai a fogszuvasodás, az abscessusok, az ínybetegség és a gyökérirritáció. 

Emellett komoly fájdalommal járhat a fogak törése, a temporo-mandibuláris rendellenességek, egy impaktált 

bölcsességfog, de maga a fogelőtörés természetes folyamata is. 
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1.508. ábra - 19. ábra – A fogászati fájdalom néhány fontos oka 

 

36.1. Teszt – A fájdalom – orális vonatkozások (válaszok) 

1. A fájdalom kialakulásában részt vevő primer érző idegrostok: 

A. A-alfa és A-béta rostok 

B. A-delta és C rostok 

C. A-epszilon rostok 

D. mindegyik 

E. egyik sem 

2. A nociceptív érzőidegekből felszabaduló peptid transzmitterek: 

A. kolecisztokinin 

B. CGRP 

C. szekretin 

D. gasztrin 

E. noradrelalin 

3. Az „allodynia” jelentése: 

A. Csökkent aktivációs küszöb 

B. Megnövekedett küszöbfeletti válaszkészség 

C. A szomszédos afferens végződések bevonása az ingertovábbításba 

D. Spontán aktivitás csökkenése 

E. Spontán aktivitás növekedése 

37. 1.37. Endokrin kórképek fogorvosi vonatkozásai – 
Szombath Dezső 

A hypothalamus >>> hypophysis >>> célmirigy tengelyek működési zavarai közül fogorvosi szempontból 

kiemelendő a növekedési hormon (GH-IGF-1) elválasztás zavara. 

1.509. ábra - 1. ábra – Hypotalamus – hypophysis – célmirigy tengely 
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37.1. Növekedési hormon 

A GH-IGF-1 túlprodukció következtében kialakuló acromegalia jellemzően a középkorú emberek 

megbetegedése, döntően primer hormontermelő hypophysisadenoma a kiváltó tényező. A nem regulált, tartós 

hormonhatásra fokozatosan kifejlődő testi elváltozások megjelennek a fej-nyaki régióban is: megnő a fej 

körfogata, részben a bőr és a bőr alatti szövetek megvastagodása, részben a csontos koponya térfogat 

növekedése miatt. A vastag és zsíros arcbőr markáns nasolabialis redőket eredményez, amit mélyítenek a vaskos 

ajkak. Az arcvonásokat tovább torzítják a durván megerősödő előreugró szemöldökívek, a kiszélesedett és 

megvastagodott orr, az előrefelé tolakodó mandibula. A kórkép disztrakcióval, feltűnő diasthemával és 

temporomandibularis arthiritissel jár, jellemző a macroglossia. 

A betegek fokozott fogorvosi gondozást igényelnek az occlusiós rendellenesség, valamint a GH-túltermelés 

következtében kialakuló – hypophysaer – diabetes mellitus miatt. 

A növekedési hormon hiányára – ha addig rejtve maradt a kórkép – az alacsony testmagasság melletti késői 

fogzás, ill. fogváltás hívhatja fel a figyelmet. 

A nem kezelt congenitális GH hiány felnőtt korban gingivális recessióval és tasakképződéssel jár a kieső 

trophicus hatások és az immunrendszer effektivitásának csökkenése miatt. 

GH hiány ritkábban hypothalamicus károsodás következtében alakul ki. 

1.510. ábra - 1. táblázat – A hypotalamuskárosodás tünetei 



 1. Orális biológia  

 291  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

A GHRH hiposzekréció a GH hiány jellemző leváltozások mellett változatos, a hypothalamikus diszfunkcióra 

jellemző tünetekkel jár. 

1.511. ábra - 2. táblázat – A hypotalamus-dysfunctio leggyakoribb okai 

 

37.2. Mellékvesekéreg 

A hypothalamus >>> hypophysis >>> mellékvesekéreg tengely működési zavarai közül fogorvosi szempontból 

a primer mellékvesekéreg-elégtelenség szájüregi tünetei, valamint a tartós emócionális stressz kiváltotta 

fokozott hypothalamus –hypophysis-mellékvesekéreg aktivitás következményei említendők. 

A krónikus primer mellékvesekéreg-elégtelenség (Addison-kór) ritkán előforduló kórkép, rendszerint a kiváltó 

károsító tényező (autoimmun folyamat, tuberculosis, stb.) a mellékvesekéreg mindhárom zónájában 

hormonszekréciós elégtelenséggel járó destrukciót okoz. Az alacsony perifériás kortizol szint miatt állandóan 

magas ACTH szekréció mérhető, mely mellett már jelentkezik az ACTH melanocyta stimuláló hatása. A 
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testszerte jelentkező hyperpigmentáció érinti a szájnyálkahártyát és a nyelvet is. A buccalis nyálkahártyán, a 

gingiván, a nyelven, de még az ajkakon is foltos pigmentált területek láthatók. 

A mellékvesekéreg túlműködése (hypercortismus), ha döntően kortizol elválasztás növekedéssel jár, a 

másodlagosan kialakuló diabetes mellitus és osteoporosis révén okozhat fogászati elváltozásokat. 

1.512. ábra - 3. táblázat – Kortikoszteroid terápia mellékhatásai a csontrendszeren (10 

mg/nap dózis felett) 

 

A hypercortitizmus széles spektrumú tünetekkel jár ( Cushing szindróma), mely hátterében ACTH-t termelő 

hypophysis adenoma (Cushing-kór), primer mellékvesekéreg hyperplasia, ectopiás ACTH termelés (tüdő 

tumorok) áll. 

1.513. ábra - 4. táblázat – A Cushing szindróma klinikai tünetei gyakorisági sorrendben 
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A kortizol szint mérsékelt, de tartós emelkedése emócionális stresszben az immunválasz hatékonyságának 

csökkenését okozza, ezen belül megfigyelhető a Th2 dominancia (humorális válasz irányába eltolódás) 

kialakulása a Th1, azaz celluláris típusú immunitás nagyobb mértékű visszaszorulása mellett. A stressz –

indukálta hypothalamus-hypophysis – mellékvese tengely aktiválódás érinti a mellékvesevelő katekolamin 

elválasztását is, így a periférián a szöveteket kortizol-katekolamin (stressz hormonok) kettős hatás éri. Ez 

egyrészt tovább csökkenti a lokális cellularis védelmet (góc keletkezés), másrészt a szöveti hízósejtek 

degranulációján keresztül lokális gyulladásos reakciót generálhat, illetve látens folyamatot fellobbanthat (góc 

perzisztálás). A stresszhormonok a lokális citokintermelés modulációján keresztül fokozzák a lokális 

inflammatorikus készséget (Th1↓, Th2↑, histamin release). Ez a proinflammatorikus hatás súlyosbítja a 

parodontalis károsodást, nagyobb mértékű tapadásvesztés alakul stressznek kitett embereken. 

Fontos megjegyezni, hogy a kortizol, ill. analógjai a terápiás eszköztár nélkülözhetetlen tartozékai. 

Farmakológiás dózisban azonnal csökkentik a szisztémás gyulladásos reakciót, számos akut életveszélyes 

állapotban alkalmazásuk életmentő (pl.: asthma cardiale, gége ödéma, stb.). 

Az aldoszteron túlprodukció a nyál ionösszetételében változást okoz, a szérumban tapasztalható nátrium/kálium 

arány növekedéssel szemben a duktális nátrium reabszorbció fokozott mértéke miatt nátrium/kálium arány 

csökkenést okoz, ennek diagnosztikai relevanciája lehet. 

37.3. Pajzsmirigy 

A pajzsmirigy működés zavarai közül a fogfejlődés időszakában hypothyreosissal járó kórképekben alakul ki 

fogászati rendellenesség. Alacsony T3/T4 szintek mellett a fogfejlődés elhúzódóvá válik, dentitio tarda és 

malocclusio gyakori. A legsúlyosabb formák kretinizmusban (jódhiányos területeken) fordulnak elő. 
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A felnőtt korban kialakuló hypothyreosis rizikótényezője a periodontitishez köthető alveoláris csontvesztésnek, 

ezen keresztül a parodontosis súlyosabb formái kialakulásának. 

37.4. Teszt – Endokrin kórképek fogorvosi vonatkozásai 
(válaszok) 

1. Válassza ki a tünetek alapján a legvalószínűbb endokrin kórképet! Tünetek: feltűnő diasthema, 

termporomandibularis arthritis, disztrakció, macroglossia. 

A. congenitális GH hiány 

B. ectopiás ACTH szindróma 

C. GH-IGF-1 elválasztás zavara 

D. D-vitamin hiánnyal kombinált hyperaldoszteronizmus 

E. felnőttkori hypothyreosis 

2. Válassza ki az Addison-kórra jellemző szájüregi elváltozásokat! 

A. foltos pigmentáció a nyelven 

B. testszerte hyperpigmentáció, így a gingiván is 

C. dentitio tarda 

D. prognathia 

E. csökkent nyálelválasztás aphthákkal 

3. Dentitio tarda malocclusioval gyakori a következő kórképekben: 

A. hyperthyreosis, Cusching-kór 

B. Conn-szindroma, Acromegalia 

C. congenitális hypothyreosis, kretinizmus 

D. congenitalis GH hiány, hypothalamicus diszfunkció 

E. anyai krónikus stressz, primer mellékvesekéreg hyperplasia 
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38. 1.38. Légzés zavarok – Kerémi Beáta 

A légző rendszer betegségei több orvos beteg találkozást eredményeznek, mint a többi betegség. A 

légszennyezettség növekedése, az új ipari folyamatok terjedése, valamint a dohánytermékek fogyasztásának 

emelkedése mind hatással vannak a tüdőre. 

A respiratorikus rendszer az orrtól a tüdő alveolusokig tart és nemcsak a légutakat értjük alatta, hanem a 

vérellátást is. Mindkét oldali tüdő két részre osztható, de a jobb oldalinál találunk egy harmadik, középső 

lebenyt is. 

38.1. A tüdő védekező rendszere 

A tüdőn percenként 6 liter potenciálisan fertőzött és irritáló anyagokban gazdag levegő áramlik keresztül. Ennek 

következtében számos védekező mechanizmus segíti a túlélést. 

1.514. ábra - 1. táblázat – Védekező mechanizmusok a tüdőben 
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38.2. A tüdő funkciói 

A tüdő legfontosabb funkciója a vér oxigén ellátottságának biztosítása és a keletkező szén-dioxid eltávolítása. 

Ez a tüdő ventillációjával valósul meg, amelyet a légzőizmok végeznek az agyban lévő légzőközpont irányítása 

alatt. A légzés ritmusa a különböző gátló és élénkítő mechanizmusoktól függ az agytörzsben. Ezeket a 

magasabb központok és a kemoreceptorok hatásai befolyásolhatják. Az agytörzs kemoreceptorai (medulláris v. 

központi) a vér szén-dioxid parciális nyomásának (PCO2) változását érzékelik. Az aortában és a carotis sinusban 

található kemoreceptorok az oxigén alacsony parciális nyomására reagálnak, akkor, ha az 8 kPa alá esik. Így 

egészségesekben a PCO2 változása a legfontosabb faktora a légzésszabályozásnak. A medulláris kemoreceptorok 

érzékenysége változhat a PCO2-re, növekedhet elhúzódó légzési elégtelenségben, és csökkenhet, ha a beteg 

lélegeztető gépre kerül. Az első eset gyakori krónikus légzési elégtelenségben (krónikus obstruktív 

tüdőbetegség), amikor a betegek a hipoxiától függenek a légzés fenntartására. A második eseten nehéz a 

lélegeztető-géptől „elválasztani” a pácienseket, mert a medulláris központ alacsony PCO2 igényét nem lehet 

fenntartani a beteg segítsége nélkül. 

38.3. A légzőfunkció értékelése 

Két meglehetősen egyszerű technika, a radiológia és a spirometria (az egységnyi idő alatt kilélegzett levegő 

térfogatának analízise) szemléltetik a normál állapotot és segítenek megérteni a kóros elváltozásokat a 

kezelőorvosnak. Léteznek más tesztek is, ilyen a statikus tüdő térfogat, a légzési vagy dinamikus tüdő térfogat 

és a gázcsere vizsgálata az alveolus – kapilláris membránon. 

1.515. ábra - 1. ábra – Mellkas rtg. – normál átnézeti felvétel 
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38.3.1. Statikus tüdő térfogat 

1.516. ábra - 2. ábra – Tüdő térfogatok. A belégzés mértéke a mellkasfal 

tágulékonyságától és a tüdőszövet rugalmasságától függ. Teljes tüdő kapacitás (TTK) a 

legnagyobb belégzési kapacitás, amely a tüdő rugalmasságától függ. A TTK csökken 

fibrózisban és a tüdőszövet hegesedésével járó betegségekben. A TTK nő 

emphysemaban, asthmaban és krónikus bronchitisben. Az utóbbi két esetben a túlzott 

tüdő tágulás elősegíti a légutak tágasabbá válását is.  Funkcionális reziduális 

kapacitásról a passzívan végbemenő kilégzés után beszélhetünk, amikor a mellkas már 

további passzív összehúzódásra nem képes. Ez a normál kilégzés vége. A további 

kilégzéshez a légzőizmok aktív munkája szükséges. Az erőltetett kilégzést követően is a 

tüdőben maradó levegő térfogatot reziduális térfogatnak (RV) nevezzük. A RV nő 

emphysemaban, mert a kis légutak rugalmassága elvész és ezért kilégzéskor összeesnek; 

továbbá krónikus bronchitisben, amikor a kis légutak szűkülete jellemző, vagy 

gyulladás áll fent. Ugyanis a megemelkedett nyomás a tüdő szöveteiben segíti a légutak 

nyitva tartását így azok később záródnak kilégzéskor, ezáltal csökken a reziduális 

térfogat. A vitálkapacitás a RV és TTK relatív változásaitól függ, de általánosságban 

tüdőbetegségekben csökken 
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38.3.2. Gázcsere analízise 

Az alveolus – kapilláris membránon keresztüli gáz átvitel mérése a transzfer faktor (TF). Technikai okokból 

szén-monoxid használatos, mint teszt gáz, de az oxigén is hasonló módon hatásos.TF csökkent, ha az alveolus – 

kapilláris felszínen történt a károsodás, mint emphysemában, és akadályozott diffúzióban. Ez akkor történhet, 

amikor az alveolus – kapilláris membrán megvastagodott, vagy hiányzik a homogenitás a vér és levegő 

eloszlásában az alveoláris szinten. Mindkét mechanizmus fontos a tüdőfibrózisban. A TF természetes 

csökkenése következik be, ha a tüdő kicsi pl. lebenyeltávolítás történt. A transzfer koefficiens (KCO vagy 

DLCO osztva az alveoláris térfogattal, külön számolva) is gyakran használt mérés, mert a való helyzetet tükrözi 

a lélegző tüdőben. 

38.4. Tüdőbetegségek 

38.4.1. Dyspnoe 

A legtöbb tüdőbetegség légzési zavarokat vagy légzési nehezítettséget okoz. Sok esetben a nehézlégzés és a 

fájdalom nem különíthető el teljesen egymástól. Ha a panasz valóban fájdalom, az lehet angina is, amely 

önmagában együtt jár a légszomjjal. Légszomjra panaszkodnak a pleurális fájdalomban szenvedő betegek, de 

ebben az esetben sokszor a mély belégzés jár együtt a fájdalommal. 

38.4.1.1. Nehézlégzés okai 

1.517. ábra - 2. táblázat – Nehézlégzés okai 
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1.518. ábra - 3. táblázat – Nehézlégzés időtartama 

 

38.4.1.2. Asztma 

1.519. ábra - 4. táblázat – Allergén és nem allergén tényezők asztmában 

 

38.4.1.3. Orthopnoe és paroxysmalis nocturnalis dyspnoe 

Az orthopnoe és a paroxysmalis nocturnalis dyspnoe különös figyelmet igényel. Mindkettő a balkamra 

elégtelenség megnyilvánulása lehet. Az orthopnoe meghatározható mint légszomj, ami fekvő helyzetben 

jelentkezik és javul ülő pozícióban. Ez gyakori a súlyos légúti obstrukcióban szenvedő páciensekben, és néhány 

krónikus bronchitisben szenvedő betegben. Normál esetben, fekvés közben a légzést elsősorban rekeszizom 

segíti és kevéssé a mellkasfal mozgása. Légúti szűkületben szenvedő betegeknél a rekeszizom gyakran lapos és 

hatástalan, inkább befelé húzza a bordákat és nem kifelé. Így fekvő helyzetben a rekeszizom nem biztosítja a 
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megfelelő ventillációt. A paroxysmalis nocturnalis dyspnoe jellemzője a balkamra elégtelenségben kialakuló 

pulmonáris ödémának. Sok asztmásban alakul ki bronchoconstrictio éjszaka és zihálva, légszomjjal ébrednek, 

amely hasonló a balkamra elégtelenség tüneteihez. 

38.4.1.4. A hiperventillációs szindróma 

A hiperventillációs szindróma sokkal gyakoribb, mint ahogy azt feltételezik, de számos különböző tünetet 

produkálhat. Általában szorongással jár együtt és a páciensek indokolatlanul felszínesen lélegeznek. A kezdeti 

panasz gyakran a légszomj. A hiperventilláció válasz erre az érzésre. A hiperventilláció elősegíti a PCO2 

csökkenését és így különböző egyéb tüneteket okoz. 

1.520. ábra - 5. táblázat – Hiperventilláció kísérőtünetei 

 

A diagnózis megerősíti, ha a betegnek több mint egy évtizede dohányzással kapcsolatos légzési elégtelensége 

van. 

38.4.1.5. Dyspnoe és hypoxia 

Sok esetben a krónikus bronchitisben kialakuló légzési elégtelenség elég súlyos ahhoz, hogy jobbszívfél 

elégtelenség alakuljon ki, bár ezeknek a betegeknek viszonylag kismértékű nehézlégzése van (blue bloaters). 

Ellenben néhány emphysemában szenvedő beteg csak erőltetett légzéssel tudja fenntartani a normál vérgáz 

szintjét (pink puffers). 

38.4.2. Köhögés 

A köhögés a köhögés receptorok ingerléséből ered. A receptorok a garatban, a gégében és a bronchusokban 

találhatók, amelyeket a fertőzések, gyulladások, tumorok és idegentestek irritálhatnak. 

1.521. ábra - 6. táblázat – Köhögés okai 

 

38.4.3. Sputum – köpet 

A túlzott bronchiális szekréció következménye, gyulladásban és fertőzésekben alakul ki. A köpet képződés 

gyakori asztmásokban és ez okozza a fő panaszt. 

1.522. ábra - 7. táblázat – Köpet jellemzői 
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38.4.4. Haemoptysis 

A vér felköhögése gyakori tünete a súlyos tüdőbetegségeknek. Bár gyakori egyszerű légúti infectiokban is. A 

vér a köpetben először halvány vörös, majd ezt követi a fokozatosan kisebb és sötétebb mennyiség. 

1.523. ábra - 8. táblázat – Haemoptoe 

 

38.4.5. Fájdalom 

A tüdő és a viscerális pleura nem tartalmaz fájdalomérzékelő rostokat, míg a parietalis pleura, a mellkasfal és a 

mediastinum szervei igen. 

1.524. ábra - 9. táblázat – Pleurális fájdalom 
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A tüdő érzéketlen a fájdalomra, a mediastinum szervei nem. A tüdőrák és más központi léziók tompa, rosszul 

lokalizálható fájdalmat okoznak, amely a mediastinum szerveinek nyomásából ered. 

38.4.6. Zihálás 

Be- és kilégzéskor történik, mindig az utóbbi a hangosabb. A légutak beszűkülése miatt alakul ki, ez közös az 

asztmában és a krónikus obstruktív bronchitisben. Asztmában a zihálás epizódikus és együtt jár a légszomjjal. 

Ennek ellenére egyes asztmások szinte alig zihálnak és az akut súlyos rohamok együtt járnak a “csendes 

mellkassal”. A krónikus obstruktív bronchitis és az emphysema különböző arányban együtt jár zihálással, 

légszomjjal, köhögéssel és köpet képzéssel. 

38.4.7. Stridor 

A stridor egy erős belégzési vagy kilégzési zaj, amely utánozza a működő hangszalagok hangját be- és 

kilégzéskor. 

38.5. Teszt – Légzés zavarok (válaszok) 
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1. Mire érzékenyek az agytörzsi kemoreceptorok? 

A. a vér oxigén parciális nyomására 

B. a vér szén-dioxid parciális nyomására 

C. a környezet oxigén parciális nyomására 

D. a környezet szén-dioxid parciális nyomására 

E. a vér szén-monoxid parciális nyomására 

2. Melyik a helyes? 

A. teljes tüdő kapacitás = vitál kapacitás + kilégzési tartalék levegő 

B. vitálkapacitás > légzési térfogat > reziduális térfogat 

C. vitálkapacitás = funkcionális reziduális kapacitás + légzési térfogat 

D. vitálkapacitás = belégzési + kilégzési tartalék térfogat + légzési térfogat 

E. vitálkapacitás > reziduális térfogat > funkcionális reziduális térfogat 

3. Melyek lehetnek a nehézlégzés okai? 

A. hyperventillációs szindróma 

B. neuro- és/vagy miopáthiák 

C. parenchymás betegségek 

D. mindegyik 

E. egyik sem 

39. 1.39. Gyakorlat: Orális clearance – Kerémi Beáta 

Az orális clearance azon folyamatok összessége, amelyek semleges irányba befolyásolják a szájüregi miliőt. 

Beletartoznak mindazok a fiziológiai és kémiai folyamatok, amelyek a szájüregben zajlanak, a táplálék 

bekerülése utáni időszakban. 

A szájüregbe bejutott anyagok felhígulnak a frissen szekretált nyálban, később pedig a nyelés folyamán. Ez a 

folyamat nagyon hasonlít a sorozatos hígításhoz. A táplálék / tápanyagok kiürülésének a folyamatát a nyálból - 

és ezen keresztül a szájüregből -, nevezzük orális clearancenek. 

Ez azt jelenti, hogy az orális clearance sebessége az egyik meghatározó faktora, hogy mennyi fermentálható 

szubsztrát (cukor) áll rendelkezésére a plakk baktériumoknak. 

39.1. Az orális clearance sebességét befolyásoló tényezők 

Az orális clearance legfontosabb befolyásoló tényezői a következők: 

1. nyálelválasztás mértéke, 

2. nyelési habitus, 

3. légzési habitus, 

4. általános egészségi állapot, 

5. elfogyasztott táplálék. 
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39.1.1. Nyálelválasztás mértéke 

1.525. ábra - 1. táblázat – Nyugalmi és stimulált nyál mennyisége, összetétele. Ferguson 

(1999) és Whelton (2004) alapján. A stimulált nyál nagy mennyiségben tartalmaz 

puffereket (bikarbonát, foszfát, protein és ammónia) szemben a nyugalmi nyállal. A 

stimulált nyál magasabb pH értéke is a magas puffer kapacitást támasztja alá 

 

A nyál hatása a plakk pH neutralizálására egyedül a puffer kapacitásától (bikarbonát koncentrációjától) függ. 

A baktériumok savtermelése pH függő. Számos plakk baktérium pH optimuma alacsonyabb, mint 5.0 és ez 

kedvez a tejsav termelésnek. A plakk minimum pH-ja nagyban függ a plakk vastagságától. A vastagabb plakk 

belső (fog felöli felszínén) mindig alacsonyabb pH mérhető. 

Ha a dentális plakk nagyon vékony, a savak könnyen belediffundálnak, mielőtt a nyál mennyisége 

megnövekedne. 

39.1.2. Nyelési habitus 

• Nyelési frekvencia és volumen. 

• Reziduális térfogat, Maximum térfogat. 

A nyelési frekvenciát a szájüregbe kerülő nyál mennyisége határozza meg. Ezért a nyálelválasztás mértéke egy 

igen fontos paraméter, amely tág határok között változhat. Minél nagyobb a nyelési frekvencia, annál gyorsabb 

a szájüregbe jutott anyagok kiürülése. 

Reziduális térfogatnak nevezzük a nyelés után a szájüregben maradó nyáltérfogatot. Maximális térfogatnak azt, 

amely közvetlenül a nyelés előtt található meg a szájüregben. A szájüregben felgyülemlő nyálmennyiség ezt a 

maximális értékét elérve automatikusan kiváltja a nyelési reflexet. 

A reziduális térfogatok különbözősége lehet felelős az orális clearanceben tapasztalható egyéni különbségekért. 

Azok, akiknek hatékony a nyelésük (alacsony a reziduális térfogat), a tápanyagok kiürülése a szájüregből 

nagyon gyors lesz. 

Azokban, akik szájüregében nem halmozódik fel nagy mennyiségű nyál a nyelés előtt, alacsonyabb a maximális 

térfogat, sokkal gyorsabb lesz a kiürülés, hiszen kisebb térfogatnál már bekövetkezik a nyelés. 

A magas reziduális térfogat általában magasabb maximális térfogattal jár együtt. 

39.1.3. Légzési habitus 

Felnőtteknél normál esetben az orrlégzés a jellemző. Amennyiben ez akadályozott, a szájlégzés kerül előtérbe. 

A szájlégzés számos hátrányos tulajdonsággal jár együtt: 
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• szájszárazság → mikrosérülések a nyálkahártyán → fertőzésekre való hajlam nő, 

• fogékonyság a felső légúti fertőzésekre, 

• ínygyulladás, 

• fogazati rendellenességek – pl. kifele dőlő fogak. 

39.1.4. Általános egészségi állapot 

• Fennálló háttérbetegségek 

Hozzájárulhatnak a nyálelválasztás megváltozásához, jelentősen befolyásolhatják a nyál mennyiségét – pl. 

Diabetes Mellitus. 

• Gyógyszerek: 

Számos, széles körben alkalmazott gyógyszer befolyásolhatja a nyál összetételét és a nyálelválasztás 

mértékét. Ilyenek például az antidepresszánsok, az antihipertenzív szerek közül főleg a béta-blokkolók és 

néhány allergiára szedett gyógyszer. 

39.1.5. Elfogyasztott táplálék 

Cariológiai szempontból a szénhidrátok minősége fontosabb pl. finomított cukor, egyszerű cukor vagy összetett 

cukor, mint a mennyisége. Az egyszerű cukrok könnyebben bonthatók a baktériumok számára (ld. preventív 

fogászat). 

A normál étrendben szereplő zsír elősegíti a az étel eltávolítását a szájból, ezáltal rövidíti azt az időt, amely alatt 

a szájüregi baktériumok a szénhidrátot bontani tudják. Továbbá elősegítik az orális clearancet, mert a 

táplálékban található (főleg a csokira jellemző) szénhidrátok körül mintegy védőburkot képez, ezáltal a 

szájüregben a baktériumok nem tudják megkezdeni a szénhidrátok bontását. Néhány zsírsavnak antimikrobiális 

hatása is van. 

A szájüreg azon területein, ahol a clearance mechanizmus gyors, kevesebb cukor tud a plakkba diffundálni, így 

azokon a területeken a savképződés mértéke is kisebb lesz. 

39.2. Orális clearance modellezése 

1.526. ábra - 1. ábra – Dawes modell. (Stilizált rajz) Az ízlelő bimbó érzékeli a 

szájüregen belüli cukor vagy sav koncentráció változását. Ez a központi idegrendszeren 

keresztül stimulálja a nyálmirigyeket a nagy mennyiségű, híg, stimulált nyál 

elválasztására. A nagy mennyiségű nyál szájüregbe ömlésével a nyáltérfogat rövid időn 

belül eléri azt a maximális térfogatot, amely reflexszerűen kiváltja a nyelést. A nyelést 

követően a szájüregben a reziduális nyáltérfogat marad. Ez az a mennyiség, amely 

állandóan jelen van a szájüregben és felelős a nyálkahártya felszínek nedvesen 

tartásáért. Az eredeti modell az orális clearance gyorsaságának mérésére alkalmas, 

1983-ban Colin Dawes alkotta meg 
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39.3. Az orális clearance szakaszai 

1.527. ábra - 2. ábra – Az orális clearance szakaszai. A táplálék (főleg fermentálható 

szénhidrátok, savas folyadékok és cukor) elfogyasztása után néhány perc alatt jelentős 

pH csökkenés következik be a szájüregben. A szájüregi pH a kritikus (5,2-5,7 pH) alá 

esik, ezzel párhuzamosan a zománc demineralizációja is megindul. A szájüregi pH 

változás stimuláló hatással van a nyálelválasztásra, amely jelentősen megemelkedik. Az 

így elválasztott stimulált nyál nagy mennyiségű bikarbonátot tartalmaz (ezért nagy lesz 

a puffer kapacitása) és inkább lúgos pH-val (8 pH) rendelkezik. Ennél fogva a stimulált 

nyálnak két jelentős hatása van: egyrészt nagy mennyiségénél fogva jelentősen hígítja a 

szájüregbe bekerült tápanyagokat, ezáltal elősegíti a megnövekedett nyelési 

frekvenciával a kiürülésüket, másrészt a jelentős puffer kapacitásánál fogva 

neutralizálni tudja a savakat. Ez lesz az orális clearance első vagy gyors szakasza, 

amelynek hossza kb. 20 perc. Ebben a periódusban a legfőbb cél, hogy a szájüregi pH a 

kritikus pH fölé kerüljön. Ezt követően az egyre emelkedő pH egyre kisebb stimulációt 

jelent a nyálelválasztásra, így a stimulált nyál mennyisége fokozatosan csökkenve a 

nyugalmi szintre tér vissza, ami egyben a szájüregi pH nyugalmi (kiindulási) szintre 

való visszatérését is jelenti. Ez az orális clearance második vagy lassú szakasza, amely 

kb. 40 percet vesz igénybe. Az ábra a Stephan görbe alapján készült, amely a dentális 

plakkban kimutatható pH változást ábrázolja cukoroldat fogyasztás után. A görbét 

Robert Stephan írta le 1943-ban. Szaggatott vonal: kritikus – 5,5 pH-t jelöli 
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39.4. Időskorral együttjáró változások 

A szaliváció és az orális clearance csökkenésével megnő a lehetősége a pathogén baktériumok és gombák 

kolonizációjának (főleg idős betegekben) az orális területen, ezzel nő a valőszínűsége az orális vagy felső légúti 

fertőzéseknek is. 

39.5. Fluorid clearance 

Az emelkedett fluorid koncentráció a nyálban és ezen keresztül a plakkban elegendő a caries elleni védelemhez, 

amikor gyors pH változások történnek a szájüregben. 

A szájüregbe különböző módon bejuttatott fluorid kiürülése a nyálból három, időben egymástól nagyon eltérő 

módon történik. Rövid kiürülési idővel (1-2 óra) rendelkezik a fogkrémekben, tablettában vagy rágógumiban 

található fluorid. Közepesen gyors (kb. 3 óra) a kiürülése a NaF-ot tartalmazó szájöblítőkből származó 

fluoridnak, míg hosszú eliminációs idővel (legalább egy hét) rendelkeznek a lokálisan alkalmazott, magasabb 

fluorid koncentrációt tartalmazó készítmények. 

39.6. Baktérium clearance 

A frissen szekretálódott nyál steril, de már a szájüregben 109/ml feletti baktérium található. A normál flóra 250-

350 fajt számlál. A baktériumoknak a túléléshez és a szaporodáshoz le kell tapadniuk. Ez főleg a keményszöveti 

felszíneken tud megvalósulni. A lágyszöveti felszínek közül erre a legalkalmatlanabb a mukóza felszín, hiszen a 

felszíni epithel réteg kb. 3 óránként lelökődik a nyál segítségével főleg a rágás folyamán. Naponta kb. 1-3 

grammnyi baktérium kerül lenyelésre. Ezért a baktériumok kiürülése a szájüregből az emésztőtraktus irányába 

fontos tényező a szájüregi baktériumok túlszaporodásának megakadályozásában, ami gyakori a hiposalivatioban 

szenvedő betegeknél. Ezt segíti a nyálban az agglutinin. 

39.7. Teszt – Orális clearance (válaszok) 
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1. Mi jellemző a clearance kezdeti szakaszára? 

A. gyors pH csökkenés következik be 

B. stimulált nyálelválasztás zajlik 

C. lassú, időben elnyújtott válasz 

D. hígítás és pufferolás az elsődleges jellemző 

E. végére a pH eléri a kritikus 4,2-es pH-t 

2. Mi a stimulált nyál jellemzője? 

A. magasabb a bikarbonát koncentrációja, mint a nyugalmi nyálnak, ezért jobban pufferol 

B. alacsonyabb a pH-ja, mint a nyugalmi nyálnak, ezért jobban pufferol 

C. összetétele megegyezik a nyugalmi nyáléval, csak a mennyisége különbözik tőle, ezért jobb a hígító hatása 

D. viszkózusabb, mint a nyugalmi nyál, ezért jobban hígít 

E. pufferkapacitása kisebb, mint a nyugalmi nyálé 

3. Mi befolyásolja pozitív irányba az orális clearance-t? 

A. gyors nyelési frekvencia és kicsi nyelési volumen 

B. nagy reziduális térfogat 

C. magas maximális térfogat 

D. gyors nyelési frekvencia és nagy nyelési volumen 

E. stimulált nyálelválasztás csökkenése 
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40. 1.40. Gyakorlat: Orális védelmi mechanizmusok – 
Blazsek József 

Tartalom – vázlat: 

• A szervezet védelmének elvei – I – és II. védelmi vonal. 

• A szájüreg speciális helyzete. 

• Aspecifikus védelmi komponensek. 

• Specifikus immunvédelmi komponensek szájüregi lehetőségei. 

• Gyakorlatban alkalmazható egyszerű eszközök bemutatása. 

A szervezetünk belső individuális környezete, sejtjeink és életfenntartó anyagaink, a környezetünkben élő 

számos élőlény számára kedvező élethely, tápanyag forrás, szaporodási lehetőség a mikró bák, egysejtűek, 

gombák, paraziták számára. Zavartalan életfolyamataink alapja, hogy ezeket a veszélyeztető „támadásokat” 

kivédjük, az inváziót távol tartsuk. 

Számos – bonyolult és egyszerű - mechanizmus egymásra épülő (de esetenként függetlenül is hatásos) rendszere 

fejlődött ki az évmilliók során. Lényeges, hogy megértsük a védekezés biológiai, biokémiai, fizikai alapelveit 

(struktúráit) és az összefüggő egymást kisegítő (kiegészítő) rendszereit, működéseit, valamint hogy ez egy a 

szervezetre nézve egységes működésű szisztéma. Nincs csak szájüregi védelem külön! Gyakran a szájüregi 

gyulladások, fekélyek oka a szervezetet sújtó egyéb betegség. Általános alapelv a kirekesztés – távoltartás - 

elpusztítás. 

1.528. ábra - 1. ábra – A szájüregi clearence folyamata 

 

Ehhez felhasználva az aspecifikus és specifikus „csapda-rendszereket”, a felszíneink „kvázi-hermetikus” 

lezárása oly módon valósul meg, hogy maradjon lehetőség a tápanyagok felvételére és a kiválasztásunk 

anyagainak felszínre juttatására. Ez a záró – zsilipelő – elimináló” rendszer az szervezet I. védelmi vonala. 

Ha a támadó ágensek ezen túljutnak, akkor a belvilágunk védekező szisztémáival, fontos specifikus 

komponenseket tartalmazó II. védelmi vonallal izoláljuk és elemeikre bontva dolgozzuk fel őket. Specifikusan 

a nyálkahártyával borított területeken az I. védelmi vonal komponenseit kiegészíthetik a II. vonal bizonyos 

módosult elemei. A szájüreg védelmében ez a kiegészítés alapvető, amellyel kialakulhat egy segítő mikrobiális 

védő hatás a „mikrobiális antagonizmus” révén. A szájüregi I. és II. védelmi vonal komponenseit az 2. ábra 

foglalja össze. 

1.529. ábra - 2. ábra – A szájüregi védelmi pajzs komponensei 
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Az emberi szájüreg igen sokrétű feladata (érzékelések, táplálék bevitel-előkészítés, légzés, nemi kommunikáció, 

verbális kommunikáció, speciális munkavégzések, stb.) révén sokféle, szinte állandó, kisebb-nagyobb mértékű 

mikróba, fizikai tényező, kémiai anyag hatásának van kitéve – gyakran nyálkahártya, fogszövet károsításokat, 

sérüléseket okozva. Ezért kiemelten nagy a szervezet mikrobiális veszélyeztetése a szájüreg felől - így 

nélkülözhetetlen a fejlett, hatékony orális védelmi struktúra, az I. és II. védelmi vonal elemeivel, bizonyos 

korlátok között. 

A szájüregi felületi védelem (I. vonal) alapeleme a kompaktan záró nyálkahártya réteg, ahol az epithel sejtek 

szoros záró komponensei - zonula adherens zonula occludens (occludin, claudin, E-catherin, ZO-1, JAM-1, 

cingulin) – révén átjárhatatlan a mikróbák számára. 

1.530. ábra - 3. ábra – Az orális védelem anatómiai tényezői 

 

Ha a felület sérül a sejtek gyors osztódását, differenciálódását vagyis a regenerációját indítja el a nyál EGF 

(Epidermalis Growth Factor) komponense - csökkentve a behatolási kapu átjárhatóságának idejét. A szájüreg 

speciális anatómiai struktúrája és a funkcionális hatások meghatározzák a nyálas környezet hőmérsékletét és 

oxigén tartalmát – mely tényezők alapvetően befolyásolják a szájüregi normál mikroflóra összetételét. 

1.531. ábra - 4. ábra – A szájüregi hőmérséklet védő szerepe 
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1.532. ábra - 5. ábra – Szájüregi oxigén tenzió viszonyok 

 

1.533. ábra - 6. ábra – Orális mikroflóra 

 

Ezen kívül a nyál számos hatással segíti a védelemi funkciókat. 

1.534. ábra - 7. ábra – Nyál tényezők I. – Puffer 
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1.535. ábra - 8. ábra – Nyál tényezők II. – Mosó és bevonó anyag 

 

1.536. ábra - 9. ábra – Nyál tényezők III. – Szabad vas csökkentése 

 

1.537. ábra - 10. ábra – Nyál tényezők IV. – Hidrogén-peroxid blokkoló rendszer 
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1.538. ábra - 11. ábra – A nyál funkciói (protektív) 

 

1.539. ábra - 12. ábra – Komplement rendszer 
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Mind a fizikai (viszkózus, sikamló), mind a kémiai (hígító volumen, pufferelő hatás) mind a mikrobiális 

(aspecifikus-csapda, specifikus-csapda, ozmotikus lízis). Ezen kisegítő komponensekhez társul az orális 

környezetben szimbiózisban élő normál apathogén mikroflóra, úgy mint „mikrobiális antagonizmus”védelmi 

effektus. 

1.540. ábra - 13. ábra – „Mikrobiotikus antagonizmus” 

 

Az apathogen jelleg kialakulásába mind az aspecifikus eltávolítás (nagymennyiségű viszkózusan áramló nyál 

csapdája), mind a már II. védelmi vonal komponenseihez tartozó specifikus kiszűrést megvalósító, zömében 

pathogénekre specifikus szekretoros-IgA antitestek és orális leukociták immunvédelmi reakciója fontos tényező. 

1.541. ábra - 14. ábra – A szájüregi mikroflóra egyensúlyának kialakulása I. 

 

1.542. ábra - 15. ábra – A szájüregi mikroflóra egyensúlyának kialakulása II. 



 1. Orális biológia  

 315  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

1.543. ábra - 16. ábra – A szájüregi mikroflóra egyensúlyának kialakulása III. 

 

Mivel az immunfolyamatok a szervezet belső miliőjére optimalizálódtak az orális nyálas közeg nem kedvez az 

immunfolyamatok működésének. A gingivális sulcusból, a nyálkahártya sérülésekből nyálba kerülő antitesteket 

a proteolitikus hatású lizozim lebontja. A polimorfonukleáris fagociták (PMN) pedig a hipozmotikus nyálban 

megduzzadnak, szétpukkadnak. Ezeket a szétpukkadt PMN leukocitákat nevezzük nyáltesteknek. Így e kisegítő 

immunfunkciót csak a szájüregi környezetre specializálódott szekretoros antitestek (secIgA) és a stabil 

vízburokkal rendelkező módosult PMN sejtek az „oroleukocyták” képesek elvégezni. 

1.544. ábra - 17. ábra – AG-specifikus AT-ek (dimer-IgA) termelődése az orális 

régióban 
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1.545. ábra - 18. ábra – A dimer-IgA és a PMN-sejtek bejutása a ductusnyálba a 

nyálmirigyen keresztül 

 

1.546. ábra - 19. ábra – A szájüregi proteolitikus hatás: a védett antitestek 

prolongálódnak 

 

1.547. ábra - 20. ábra – A szájüregi hipoozmózis hatás: a védett PMN-sejtek az 

„Oroleukocyták” 

 

1.548. ábra - 21. ábra – A szájüregi proteolitikus hatás: a nem védett antitestek 

lebomlanak 
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1.549. ábra - 22. ábra – A szájüregi hipoozmózis hatás: a nem védett PMN-sejtekből lesz 

a „nyáltest” 

 

A nem védett immun-elemek csak kizárólag a gingivalis sulcus legmélyén a crevicularis folyadékban 

funkcionálhatnak (megjegyzendő, hogy hatásuk nem egyértelműen kedvező, hiszen a hosszan fennálló sulcus 

gingivalis mikrogyulladása demarkációs reakció nyomán a csontos alveolus lebontását okozza!!). 

Hogyan alakul ki a speciálisan szájban is működő immunitás? 

A specifikus IgA antitestek termelése nyálmirigy szövetbe vándorló B-lymfociták plazmasejtté 

transzformálódásával kezdődik. A termelt monomer IgA molekulák az együtt képződő kötő fehérje (J-protein) 

segítségével az Fc végüknél dimerré kapcsolódnak. A nyálmirigy sejtek bazális membránjának speciális 

receptoraihoz a J-protein képes erősen bekötődni – amely membrán-transzport folyamattal így átkerülhet a 

szekréciós apikális térbe. A speciális receptorok leválnak a membránról (ezt a J-kötés nélkül is megteszik, ez 

lesz a szekretoros-protein,) és a nyálszekrécióval mint dimer szekretoros IgA (secIgA) a szájüregbe kerülnek. 

Mivel az Fc-végük nincs szabadon, a lizozim bontó hatása nem tud érvényesülni. Viszont a dimer IgA szabad 4 

kötőhelye jó hatásfokkal aggregálja a mikróbákat (antigéneket), ami a pathogének eliminálását, nyállal történő 

lenyelését elősegíti. A már kikötődött, kolonizáló mikróbák elpusztításában azon fagocitáknak lehet szerepe, 

amelyek a nyálmirigyen keresztül vándorolva a nyál szekretoros proteinjeivel beburkolódnak. Ezek a molekulák 

(levált receptorok!) szerkezetileg glikoproteinek, és a sejtek felszínén stabil vízburkot képeznek – ezzel 

megakadályozzák a hipozmotikus nyál sejt-duzzasztó hatását. E túlélő PMN sejteket „oroleukocitáknak” 

nevezzük. Az eddigieket együtt láthatjuk a 23. ábrán. 

1.550. ábra - 23. ábra – A szájüregi immunvédelem alapjainak összefoglalása 
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Alapvető kérdés az immunológiai működésben, hogy mi alapján jön létre a pathogén-apathogén felismerés. Ez 

természetesen nem egyszerű, de az alapját az adja, hogy születésünktől a mikróbák kontaktusba kerülnek 

(leggyakrabban a száj-tápcsatorna vonalon) az immunrendszer falósejtjeivel (pl. csecsemő korban a fenesztrált 

bélfelületen át a Peyer-plakk apparátus sejtjeivel). A pathogének agresszívebb penetráló képessége, a gyakoribb 

találkozások és megújuló antigén megerősítések révén egy igen kiterjedt és széles spektrumot felölelő lymfocita 

pool-t hoznak létre. Ezen információ bázisból kikerülő B-lymfociták kerülnek a nyálkahártyák szöveteihez, 

vagy mirigy-szövetekbe és a veszélyes pathogének behatolását követően a falósejtek indukálta specifikus 

pathogén-ellenes antitestet termelő plazmasejt már a támadás korai időszakában aktivizálódhat, kivédve a 

nagyobb inváziót. Természetesen más nyirokszervünkből származó memóriasejt is alkalmas erre a funkcióra. 

Az egyén külvilágot reprezentáló AG pooljának kialakulási sémás folyamatát az 24. ábrán foglaltuk össze. 

1.551. ábra - 24. ábra – A szervezet AG információjának fő forrása a születés után 

fenesztrált béllumenből származó táplálék fehérjék és mikroorganizmusok struktúrái, 

melyeket a PMN sejtek feldolgoznak és átadnak a limfocita memória sejteknek 
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Az előbbiek értelmében a fogorvosi praxisban a szakorvos számára fontos információ, hogy a páciens alapvető 

szájüregi védelmi rendszere milyen szintű! Ha kismennyiségű és viszkózus a nyál, akkor az alapvető mosó-

csapda jellegből csupán a csapda jelleg funkcionál, így a mikróbák és táplálékszemcsék predilekciós pontokra 

koncentrálását okozva súlyos kariológiai és íny-gyulladást kiváltó tényező lesz. A helyzet romlik, ha a nyál 

ráadásul sok secIgA-t tartalmaz, mert akkor a pathogének nem eliminálódnak, hanem beépülnek a dentális 

plakkba. Ezért a hosszú távú tervezés és igényes fogorvosi tevékenység része a páciensek nyálszekréció és 

nyálviszkozitás, esetenként, secIgA tartalom mérése. A javasolt szájüregi higiéniás protokollból pedig nem 

hiányozhat a sulcus gingivalis teljes egységét tisztító vizes irrigálás – melyet különböző pulzációs vízsugárral a 

szájzuhany készülékek biztosítanak. 

40.1. Teszt – Gyakorlat: Orális védelmi mechanizmusok 
(válaszok) 

1. Melyik nem a szájüregi védelmi vonal komponense? 

A. Hermetikusan záró nyálkahártya 

B. Thiocyanát 

C. Mucinózus nyál 

D. Mikrobiotikus antagonizmus 

E. Szekretoros IgA 

2. Melyik – nem szekretoros eredetű – immunglobulin maradhat hosszabb távon is funkcióképes a szájüregi 

nyálas miliőben? 

A. aIgG 

B. bIgA 
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C. cIgM 

D. dIgD 

E. eIgE 

3. Mi a döntő a szájüregi normál flóra kialakulásában? 

A. aspecifikus csapda és elimináció 

B. fagocytózis 

C. nyál lemosó hatása 

D. ecIgA kontrolált csapda és elimináció 

E. proteolízis 

4. Mi nem tartozik szorosan a szekretoros IgA kialakulásához és szájüregbe jutásához? 

A. J-protein 

B. B-lymfocitákból transzformálódó plazmasejtek 

C. C-4 komlement 

D. Transzporter receptorok a nyálmirigy sejtek bazális membránján 

E. a nyálmirigy sejtek apikális oldalán leválló transzporter- szekretoros protein 

41. 1.41. Gyakorlat: Dentális plakk – Kiss Gábor 

A szájüregünkben találhatóak olyan természetes és mesterséges felszínek, amelyek állandó, nem lelökődő 

felülete lehetővé teszi mikroorganizmusok tartós megtelepedését. Az ezeket borító, a szerzett pellikulán 

keresztül erősen tapadó komplex szerkezetű, szervült bakteriális biofilmet nevezzük dentális plakknak. 

41.1. Összetétel 

A plakk térfogatának 15-20%-át bakteriális mikrokolóniák alkotják elosztva a 75-80%-ot alkotó extracelluláris 

mátrixban. 

41.2. Elhelyezkedés 

Klinikailag megkülönböztetünk szupragingivális plakkot, mely jól struktúrált, illetve szubgingivális plakkot, 

mely lazább és heterogénebb szerkezetű. 

1.552. ábra - 1. ábra – A szubgingivális plakk felépítése 
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41.3. Plakk képződés mechanizmusa 

A plakk kialakulása három szakaszra osztható: 

1. szerzett pellikula, 

2. iniciális kolonizáció, 

3. plakk érése. 

1.553. ábra - 2. ábra – A plakk kialakulása 

 

Pellikulának nevezzük a fog felszínéhez kötődő 1 µm-nél vékonyabb képletet, melyet főleg a nyál mucin 

glikoproteinjei, kisebb részben immunoglobulinok és egyéb molekulák alkotnak. A pellikula van der Waals és 

elektrosztatikus erőkkel kötődik a kifelé negatív töltésű fogfelszínhez. 

Iniciális kolonizáció. A baktériumok kezdetben fizikokémiai erőkkel reverzibilisen kötődnek a pellikulához, 

amit a szájüregben ható nyíróerők könnyedén megbontanak. A pellikula különböző csoportjai és a bakteriális 

adhezinek közötti irreverzibilis kötés legkönnyebben azokon a fogfelszíneken alakul ki, ahol ezek az erők nem, 

vagy kevésbé hatnak. Az első megtelepedő baktériumok döntően Gram-pozitív coccusok. A megtapadás után 

fokozódik az anyagcseréjük és az osztódásuk, a mikrokörnyezet megváltoztatásával lehetővé teszik további 

baktériumok kötődését. Ezek a másodlagos kolonizálók főleg Gram-pozitív és Gram-negatív pálcák 
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1.554. ábra - 1. táblázat – A plakk jellemző baktériumai 

 

1.555. ábra - 3. ábra – Pellikula-baktérium és baktérium-baktérium kapcsolatok a 

plakkban 

 

Plakk érése. A plakk vastagodásával egyes területeinek fizikai és kémiai jellegzetességei heterogénné válnak. A 

plakk mélyebb részeibe az oxigén és a nyálból származó tápanyagok nem jutnak be. Ezért a plakk külső részén 

aerob és fakultatív anaerob szacharolitikus kórokozók, a mélyebb, szubgingivális részén obligát anaerob 

baktériumok szaporodnak el. Az utóbbiak bakteriális anyagcseretermékeket illetve a sulcusváladék és a vér 

fehérjéit fogyasztó proteolitikus baktériumok. 

1.556. ábra - 2. táblázat – A plakk érése 
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41.4. Plakk, mint biofilm 

A planktonikus állapothoz képest a baktériumok számára előnyösebb a biofilmbe való szerveződés. Védelmet 

nyújt a gazdaszervezet immunválaszával és környezeti toxikus anyagokkal, antibiotikumokkal szemben. A 

biofilmben a baktériumok nem puszta szomszédai egymásnak, hanem bonyolult interakciókkal befolyásolják 

egymást. A biofilm jellegzetességeit nagy részben a baktériumok által termelt extracelluláris mátrix okozza, 

mely strukturális vázként illetve tápanyagraktárként is szolgál. 

1.557. ábra - 3. táblázat – Az extracelluláris mátrix összetétele 

 

41.5. A plakk patogenitása 

A dentális plakk a két legáltalánosabb szájüregi megbetegedés oka: 

1. fogszuvasodás, 

2. parodontális megbetegedések. 

A fogszuvasodást a plakkban élő szacharolitikus baktériumok által termelt savak általi demineralizáció okozza, 

amennyiben azt az állandó remineralizáció nem tudja ellensúlyozni. 

A gingivitist az ínnyel direkt kontakusban álló baktériumok okozzák, mely megfelelő mennyiségű plakk 

jelenlétében mindenkinél megjelenik. A parodontitisben megfigyelhető szövetpusztulást pedig egyéni hajlam 

esetén a gyulladásos faktorok által aktivált oszteoklasztok és az anaerob baktériumok által termelt proteolitikus 

enzimek hozzák létre. 

41.6. Fogkő 

A fogkő a dentális plakk mineralizációjával jön létre. 

Szupragingivális fogkő 
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Kezdetben sárgásfehér, kréta konzisztenciájú képlet, mely idővel elszíneződhet és nagyon keménnyé válhat. 

Kialakulásának predilekciós helyei a nagy nyálmirigyek kivezetőcsöveivel szemben található fogfelszínek - az 

alsó metszők lingualis és a felső molárisok bukkális felszínei. Mineralizációjában a nyál játszik szerepet. 

Szubgingivális fogkő 

A szubgingivális plakk a sulcusváladék és vér által mineralizálódik, sötét színű, nagyon kemény képlet. 

Kialakulásának feltétele a már meglévő parodontális tasak, tehát nem oka, de nagyon fontos fenntartó tényezője 

a parodontitisnek. 

Összetétel 

A fogkő jelentős része szervetlen állomány, melynek kétharmada kristályos szerkezetű. 

1.558. ábra - 4. táblázat – A fogkő összetétele 

 

1.559. ábra - 5. táblázat – A fogkőben található ásványok 

 

A különböző lokalizációjú és korú fogkő eltérő tulajdonságait főleg az ásványianyag-tartalomban megfigyelhető 

különbségek magyarázzák. 

A fogkő patogenitása 

A fogkő patogenitását a felszínét állandóan borító plakk okozza, melyet az érdes felszínről nem lehet 

eltávolítani, így a parodontális szövetek közelségében folyamatos gyulladást tart fenn annak minden 

következményével. 

41.7. Teszt – Gyakorlat: Dentális plakk (válaszok) 

1. Melyik a dentális plakk kialakulásának első lépése? 

A. biofilm kialakulása 

B. plakk érése 

C. extracelluláris mátrix lerakódása 

D. szerzett pellikula kialakulása 

E. iniciális kolonizáció 

2. Milyen típusú baktériumok fordulnak elő legnagyobb mennyiségben a dentális plakk kezdeti kolonizálói 

között? 
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A. Gram-negatív coccusok 

B. Gram-negatív pálcák 

C. Gram-pozitív coccusok 

D. Spirochéták 

E. Gram-pozitív pálcák 

3. Melyik anyag alkotja a fogkő legnagyobb részét: 

A. nátrium-foszfát 

B. kálcium-foszfát 

C. kálcium-karbonát 

D. nátrium-karbonát 

E. magnézium-foszfát 

42. 1.42. Gyakorlat: Nyál-vizsgálati módszerek – Varga 
Gábor 

A fogorvosi vizitek során a páciensek alapos kikérdezése során gyakran felmerül, hogy a betegek 

szájszárazságra, csökkent nyálműködésre panaszkodnak. Ezt a szubjektív érzetet, amelyet xerostomiának 

nevezünk, nem feltétlenül kíséri objektív módon detektálható csökkent nyálmirigyműködés, amelyet 

hyposalivationak nevezünk. A nyálelválasztás zavara számos okra vezethető vissza. Ezek a banális csökkent 

folyadékfelvételtől az igen súlyos daganatos vagy gyulladásos betegségek köréig terjedhetnek. Annak 

megállapításához, hogy mi áll a jelenség hátterében egyrészt segít a páciensek anamnézisének felvétele, 

másrészt különböző módon elvégezhető nyálmirigy szekréciós tesztek állnak rendelkezésre. 

A nyálat három pár nagy nyálmirigy és a szájüregben elszórtan elhelyezkedő több száz kis nyálmirigy termeli, 

mintegy 92-95 %-os, illetve 5-8%-os arányban). Mindehhez kis mennyiségben hozzájárul a gingivális 

sulcusrendszerből származó vérplazma eredetű, leukocytákat is tartalmazó filtrátum. 

A parotisból származó nyál optikailag tiszta, kevésbé viszkózus, a submandibularis, a sublingualis és a kis 

nyálmirigyekből származó nyál opálos, erősen viszkózus. Alvás közben a nagy nyálmirigyek nyugalomban 

vannak, a kis nyálmirigyek termelte szekrétum alapvetően a felületek bevonására, védelmére szolgál. 

A napi teljes nyálmennyiség széles határok között mozog, de általában legalább 600-700 ml. Az elválasztás 

jelentősen különbözik táplálkozáskor, nyugalomban, illetve alváskor. A napi teljes nyálmennyiség mintegy 

50%-a a táplálkozáshoz kapcsolható 1,5-2 óra alatt termelődik, amelyben döntő szerepet játszik a parotis. Az 

ébrenlét táplálkozáshoz nem szorosan köthető fázisában a nyál döntően a a submandibularis és sublingualis 

mirigyekből származik. Alvás alatt a napi összmennyiségnek mindössze 1-2 %-a választódik el, ez döntően a 

kisnyálmirigyek terméke. Táplálkozáskor a termelődő nyál funkciója a lubrikáció, falatképzés, ízlelés, emésztés 

és mosó-tisztító hatás. Nyugalomban a védekező funkciók állnak előtérben, mint a savakat pufferoló hatás, az 

antimikrobiális effektus és a felületek bevonásával azok védelme. 

1.560. ábra - 1. ábra – A normál humán nyálszekréció értékei 
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Az adatok reprodukálhatósága érdekében a nyálvizsgálatokat laboratóriumi körülmények között, éhgyomorra, a 

reggeli órákban szokták végezni. A diurnális változékonyságból ugyanis jelentős eltérések adódhatnak Más 

időpontban végzett vizsgálatoknál legkevesebb 2 órának kell eltelnie az utolsó étkezést követően. 

1.561. ábra - 2. ábra – Szialometria 

 

A nyálgyűjtés technikailag legegyszerűbb módja kevert nyál gyűjtése. Ez azzal a hátránnyal jár, hogy a minta 

nem tiszta, a szájflóra baktériumait, szövetnedvet és ételmaradékot tartalmaz. Egyszerűsége miatt azonban a 

legelterjedtebb. Alkalmas a legfontosabb egyszerűen mérhető paraméter, a szájüregbe jutó vízmennyiség 

mérésére. A szekrétum mennyiségét általában mind alapkörülmények között, mind stimulációt követően mérjük. 

Az egyes nyálmirigyek nyáltermelésének vizsgálata bonyolultabb, mint a kevert nyál gyűjtése. Korábban 

gyakran alkalmazott módszer volt egy vékony műanyag kanül behelyezése a nagy nyálmirigyek 

kivezetőcsövébe, Ezzel a módszerrel azonban a mirigyekbe könnyen fertőző kórokozók kerülhetnek. Az ezzel 

kapcsolatos komplikációk miatt ezért ezt a módszert ma már ritkán alkalmazzák. 

1.562. ábra - 3. ábra – Nyálgyűjtés osztályozása 

 

1.563. ábra - 4. ábra – Nyugalmi kevert nyál gyűjtése 
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A kevert nyálat passzív, drenálásos módszerrel, köptetéssel, leszívással, vagy előre lemért súlyú szűrőpapírba 

történő felitatással gyűjtik. Az értékeket ml/perc egységben adják meg, 5-10 perces gyűjtést követően. 

A passzív, drenálásos módszer alkalmazásakor a nyál a páciens alsó ajkánál egy kalibrált gyűjtőedénybe folyik. 

Az edénybe gyűlt folyadékmennyiséget volumene alapján határozzuk meg. A nyál sűrűsége közel 1 g/ml, ami jó 

közelítéssel a víz sűrűségének felel meg. 

1.564. ábra - 5. ábra – A. Passzív, drenálásos módszer 

 

A köptetéses módszer a megelőzően leírthoz hasonló. A vizsgált egyén a szájfenéken összegyűlt folyadékot 

időegységenként, rendszerint percenként kalibrált edénybe, kémcsőbe üríti, ahol a szekréció mértéke 

meghatározható. Az aspirációs módszer abban különbözik a köptetésestől, hogy ebben az esetben a folyadékot 

vákuumcső segítségével folyamatosan leszívjuk. 

1.565. ábra - 6. ábra – Köptetéses és aspirációs módszer 

 

Az abszorpciós módszer alkalmazása esetén ismert tömegű vattarolni, szűrőpapír vagy szivacsdarab szolgál a 

nyál felitatására, majd tömegméréssel határozzuk meg a nyálmennyiséget. 

1.566. ábra - 7. ábra – D. Abszorpciós módszer 
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Nyálgyűjtés során általában nem csak alapszekréciót mérnek, de stimulált körülmények között is vizsgálják a 

nyálmirigyek funkcionális kapacitásának változását. A szekréció fokozása elérhető mind rágatással, mind az 

ízlelő és szaglórendszer aktiválásával, mind a kettő együttes aktivációjával. A legáltalánosabban alkalmazott 

paraffin rágatás során a vizsgált személy egységnyi mennyiséget vesz a szájába. A szájban jelen lévő nyálat 

lenyeli, majd általában két percen keresztül rágja a paraffin darabkát. Ezt követően a nyálat azonnal 

gyűjtőedénybe üríti. Ezt általában két egymást követő menetben végzi el. 

1.567. ábra - 8. ábra – Stimulált kevert nyál gyűjtése 1. 

 

A gusztatórikus stimuláció klasszikus esete a 2%-os citromsav oldat alkalmazása. A citromsavoldatot 30 

másodpercenként csepegtetik a nyelv felszínére, majd 2 perc után a nyálat a páciens tesztedénybe üríti. A tesztet 

általában még kétszer megismétlik, majd a termelt nyál elválasztási rátáját időegységre vonatkoztatva adják 

meg. 

1.568. ábra - 9. ábra – Stimulált kevert nyál gyűjtése 2. 

 

Egy, az egyedi nyálmirigy szekréciójának mértékét meghatározó biztonságos módszer Carlson-Crittenden 

eszköz (Curby cup) alkalmazása. Alkalmazásakor egy leszívókorongot helyeznek fel a nyálmirigy 

kivezetőcsövének szájüregi benyílására, amelynek külső oldalán vákuumgyűrűt képeztek. A levegő innen 

történő kiszívása az eszköz helyben tartását eredményezi. 

1.569. ábra - 10. ábra – Nyálgyűjtés izolált nyálmirigyből 
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Az esetek jelentős részében a kevert nyál mennyisége nem elég informatív a nyálszekréció állapotára nézve. 

Ilyen az autoimmun Sjögren szindróma. A betegség kialakulását a nyálmirigyek elleni auto-ellenanyag termelés 

miatt az acináris parenchyma folyamatos destrukciója jellemzi. Ez azonban először a kisnyálmirigyek esetében 

válik jelentőssé, miután ezek felszín/tömeg aránya, így ellenanyagoknak történő kitettsége jóval magasabb a 

nagy nyálmirigyeknél. Így a kisnyálmirigyek szekréciós aktivitása fontos differenciál diagnosztikai 

jelentőséggel bír. Korábban ez az ajkak belső felszínén elhelyezkedő kisnyálmirigyek vizsgálatára szorítkozott. 

Ennek során a felszín szárazra törlése után megjelenő nyálcseppecskék üvegkapillárisba vagy szűrőpapírba 

szívatását alkalmazták. Ennek továbbfejlesztett, klinikumban alkalmazott megbízható változata a Periotron 

alkalmazása. A mérés lényege, hogy a vizsgált nyálkahártya területet leszárítjuk, majd a megjelenő 

nyálcseppeket a készülék szűrőpapír csíkjával felitatjuk 1-2 percen keresztül. A Periotron készülék a 

vezetőképesség változás alapján egy adott értéket ad, amelyből megfelelő kalibráció után meghatározható a 

kisnyálmirigyek nyálszekréciójának mértéke. 

1.570. ábra - 11. ábra – Kisnyálmirigyek szekrétumának gyűjtése 

 

A kevert nyál elválasztása egészséges emberben is viszonylag széles határok között mozog, a nyugalmi értéke 

0,4 ml/perc. Paraffin rágással történő aktiváláskor az érték átlagosan 2 ml/perc-re emelkedik. Hyposalivatioról, 

mint objektíve mért csökkent nyálműködésről akkor beszélünk, ha a nyugalmi érték kisebb, mint 0,15 ml/perc, 

illetve a paraffin rágással elért szekrétum volumene kevesebb, mint 0,7 ml/perc. Fontos megjegyezni, hogy ez 

nem azonos a szubjektív szájszárazság érzéssel, a xerostomiával. A betegek szájszárazságról történő panaszai 

mögött gyakran nem mutatható ki valós hyposalivatio ami azonban nem jelenti, hogy nem állhat a háttérben 

nyálszekréció csökkenés az adott egyénben, ez azonban még a normál tartományba esik. 

1.571. ábra - 12. ábra – Hyposalivatio 
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A nyálmirigy funkció csökkenése nőkben gyakrabban fordul elő, elsősorban a menopausát követően. 

Gyakorisága az életkorral növekedik. A szekréció csökkenés számos okra vezethető vissza. Ezek között 

kézenfekvő a nyálmirigyek közvetlen károsodása, akár a fej-nyaki terület terápiás besugárzását követően 

tumoros betegekben, akár Sjögren-szindróma következtében kialakuló acináris destrukció miatt. Emellett a 

szervet dehidrációja önmagában is csökkent nyálszekrécióhoz vezet. Az okok széles skálája ismert. 

Legegyszerűbben kezelhető a nem megfelelő folyadékbevitel. Ugyanakkor a csökkent nyálszekréció hátterében 

diabetes mellitus is lehet, amely a cukorvizelés kapcsán kialakuló extracelluláris folyadéktér csökkenésére 

vezethető vissza. Számos szisztémás betegségre alkalmazott gyógyszer is csökkent nyálelválasztáshoz vezethet 

mellékhatásként. Ezek közül kiemelendő a magas vérnyomás, amelynek kezelési módjai az adrenerg aktivitás, 

illetve az extracelluláris folyadékterek csökkentésén keresztül hatnak a nyáltermelésre. A másik legfontosabb 

gyógyszercsoport a antidepresszánsok, antipszihotikus, antidepresszáns gyógyszerek, amelyek akár a 

szimpatikus, akár a paraszimpatikus aktivitás csökkentésén keresztül gátolják a nyálelválasztást. 

A nyáltermelés mértékének szialometrikus vizsgálata mellett a nyál összetétele, annak összetevői is 

tanulmányozhatók, ezt szialokémiának nevezzük.. Ide tartoznak az immunösszetételt, immunösszetevőket, 

elsősorban is IgA-t, enzimaktivitásokat, mint amiláz és lipáz, valamint hormonkoncentrációkat magukban 

foglaló tesztek. Egyes anyagok nyálkoncentrációja igen jó összefüggést mutat a vérplazmában kimutatható 

koncentrációjukkal, így a nyál, mint nem-invazív módon gyűjthető testnedv egyre szélesebb teret nyer a 

laboratóriumi diagnosztikában. 

1.572. ábra - 13. ábra – Szialokémia – nyáldiagnosztika 

 

1. video – Nyugalmi nyál szekréció. 

2. video – Nyugalmi kevert nyál abszorbciós gyűjtése 

3. video – Abszorbciós nyál gyűjtési módszer kis nyálmirigyekből. 

4. video – Stimulált nyál szekréció. 

5. video – Stimulált kevert nyál abszorpciós gyűjtése. 
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42.1. Teszt – Gyakorlat: Nyál-vizsgálati módszerek (válaszok) 

1. A nyelőcső pH-ját egészséges emberben elsődlegesen beállító tényező: 

A. bikarbonát 

B. sav 

C. amiláz 

D. lysosime 

2. Kisnyálmirigyek szekréciós aktivitásának mérésére szolgáló készülék 

A. Deriotron 

B. Beriotron 

C. Meriotron 

D. Periotron 

E. Metriometer 

3. Xerostomiáról beszélünk: 

A. csökkent nyálszekréció, laboratóriumi paraméterek alapján 

B. csökkent a stimulált nyál szekréciós rátája 

C. csökkent nyálszekréció a páciens szubjektív megítélése alapján 

D. csak a Sjögren szindróma klinikai és laboratóriumi kritériumainak együttes fennállásakor 

E. csökkent a nyál nyugalmi szekréciós rátája 

F. kivörösödött, berepedt, száraz nyálkahártya esetén 

43. 1.43. Gyakorlat: A rágómozgások – 
temporomandibuláris ízület (TMI) elemzése – Jász 
Máté 

A mandibula mozgásait alapvetően két tényező befolyásolja. Az egyik a Rágómozgások c. előadásban 

részletesen tárgyalt állkapocsízületi mozgások. Az ezt kiegészítő elülső vezető pályákat az egymással érintkező 

antagonista fogak alakítják, a fogérintkezéssel társuló mozgások során. A pusztán az ízületek által 

meghatározott, a tér mindhárom irányába jelentős kitérést biztosító mozgásokat szabad mozgásoknak, a 

fogérintkezések által is befolyásolt elmozdulásokat artikulációs mozgásoknak nevezzük. Előbbi esetben a 

szabad mozgásoknál tehát csak kettő, utóbbiban legalább három determinánsa van a mozgásoknak: minden 

esetben a két állkapocsízület, amihez egy vagy több fogérintkezés társul.1, 2 

Protrusio3 során a két oldali TMI-ben szimmetrikusan, jórészt a Rágómozgások c. előadásban leírt 

transzlációs mozgás történik, ami az overbite és overjet mértékétől függő kisebb – nagyobb mértékű rotációval 

egészül ki. Az elülső középpont a mozgás során előre és lefelé kezd el kitérni, majd az élharapásos helyzetben 

egy darabig vízszintesen halad előre, végül ismét felfelé fordul (1. ábra). 

1.573. ábra - 1. ábra 
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A normál szájnyitás a transzlációs és a forgó mozgás változó arányú kombinációja. Fontos, hogy a régebbi 

tankönyvekben említett 1,5-2 cm-es szájnyitásig tartó tiszta rotációs mozgás csak a TMI erőltetett hátrahúzott 

helyzetében, a sagittalis Posselt diagram hátulsó határoló görbéjén tapasztalható, a mindennapokban használt 

kényelmes szájnyitásnál néhány mm után megindul a transzláció is.1, 2, 4 

Laterotrusio során a két oldali mozgások egymástól teljesen eltérnek. A kitérés oldalán, a munkaoldali fejecs 

meghatározó elmozdulása a függőleges tengely körül történő elfordulás, ennek mértékét a shift szöggel 

jellemezzük. Ez egy 0-2,5 mm-es lateralis irányú elmozdulással egészül ki. Az állkapocsnak ezt a testes 

oldalirányú elmozdulását leírójáról Bennett mozgásnak hívjuk. A munkaoldali ízület oldalra mozdulásának 

mértékét a side-shifttel írjuk le.1, 2, 4 

43.1. A mandibula határmozgásai a sagittalis síkban 

Az elülső középpont lehetséges mozgásainak határoló görbéje a sagittalis Posselt diagram (2. ábra).5 

„Megrajzolása” során a mozgást a lehető leghátsó, fogérintkezéssel is társuló ízületi helyzetből, RKP-ból kell 

indítani. Innen a fogérintkezés megtartásával az IKP helyzetbe, majd tovább, a maximális protrúziós helyzetbe 

(P) kell csúsztatni az állat, mindvégig ügyelve arra, hogy a fogérintkezés megmaradjon. Ebből a helyzetből 

indul a szájnyitás, ami a lehetséges maximumig (NY) halad. A maximális szájnyitási helyzetből az áll 

hátrahúzása mellett a szájzárást az RKP helyzetbe kell vezetni. 

1.574. ábra - 2. ábra 

 

A sagittalis Posselt diagramról leolvasható: 

1. az RKP-ból az IKP-ba vezetett mozgás során a mandibula fejecsek előrefelé és kisebb vagy nagyobb 

mértékben felfelé térnek ki, 
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2. a maximális protrusio (P) során a fejecs nem kerül maximális transzlációs helyzetbe, azt csak a maximális 
szájnyitáskor (NY) éri el, 

3. az erőltetett hátsó helyzetben történő szájzárás során az incisivus pont mozgásában egy markáns töréspont 
(TP) van. A mozgástartomány hátsó határoló görbéjén (és csak itt!!) a transzlációs és rotációs mozgás 

elkülönülnek egymástól. Az ebben a helyzetben kivitelezett szájzárás TP előtti része transzláció, a TP utáni 

pedig rotáció, 

4. összezárt fogak mellett végzett protrusiohoz képest az erőltetett hátsó pozícióban végzett szájzárás esetén a 
transzlációs mozgás akár 1-2 mm-rel caudalisabban futhat. Ennek oka az ízület reverzibilis kompressziója 

illetve disztrakciója, 

5. a protrusio – retrusio mozgástartománya a szájnyitás előrehaladtával egyre csökken. 

43.2. A mandibula határmozgásai a frontalis síkban 

A frontalis Posselt diagram az első középpont lehetséges mozgásainak határoló görbéje a frontalis síkban. A 

jobb (zöld) és bal oldali ízület kitérései a sagittalis síkban megegyeznek a sagittalis Posselt diagrammon 

látottakkal. A horizontális síkban a mozgás kiegészül a laterotrusionál leírt munka illetve balansz oldali 

kitéréssel. Az elülső középpont (kék) jellegzetes címer alakot mutat. 

1.575. ábra - 3. ábra 

 

A frontalis Posselt diagramról leolvasható: 

1. A középpont felső kitérésének íveltsége és meredeksége az oldalmozgások során érintkező fogak rágófelszíni 
morfológiájától függ. Jelen esetben közepes fokú mélyharapáshoz társuló szemfogvezetést látunk. 

2. A szájnyitás előrehaladtával a frontalis síkban is egyre szűkül a mozgástartomány. Maximális szájnyitáskor 

gyakorlatilag semmilyen irányú kitérés nem lehetséges. 

43.3. A mandibula határmozgásai a horizontalis síkban 

A horizontális sík határmozgásai közül kiemelt jelentőséggel bír az első középpont oldalirányú és protrusios – 

retrusios kitérése, az úgynevezett „nyílhegy rajzolat”, amit a protetikai ellátás során is használunk a centrális 

ízületi pozíció meghatározására (4. ábra). 

1.576. ábra - 4. ábra 
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A videon a frontalis és sagittalis Posselt diagramhoz tartozó mozgások láthatók. A mandibula mozgásait a két 

condylus (jobb zöld, bal piros) és az első középpont (kék) kitérésein keresztül mutatjuk be. 

1. video – Mozgás térbeli Posselt. 

43.4. Teszt – Gyakorlat: A rágómozgások – temporomandibuláris 
ízület (TMI) elemzése (válaszok) 

1. Nem illeszkedik a sagittalis Posselt diagramra: 

A. Maximális szájnyitás 

B. Maximális protruzió 

C. IKP 

D. RKP 

E. 2cm-es szájnyitás 

2. A Bennett mozgásra nem igaz: 

A. Oldalmozgás során megy végbe 

B. Mandibula testes oldalirányú elmozdulása 

C. Általában több cm 

D. A mukaoldal irányába megy végbe 

3. A condylus a transzlációs mozgás során: 

A. Előre és lefelé mozdul 

B. Ívelt pályán tér ki 

C. A kitérés horizontális síkkal bezárt szöge a sagittalis fejecspályaszög 

D. A két ízület általában hasonló pályán tér ki 

E. Valamennyi válasz igaz 

Felhasznált irodalom 

1. Dawson, P. E.: Functional occlusion from tmj to smile designe. Elsevier St. Louis, Missouri 2007 

images/chapter01/c0143_mov1.mp4


 1. Orális biológia  

 335  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

2. Okeson J. P.: Management of Temporomandibular Disorders and Occlusion Ed 6. Elsevier Mosby St. Louis 

2008 

3. Glossary of Prosthodontic Terms Journal of Prosthetic Dentistry 2005; 94: 10-92 

4. Friedman M. H., Weisberg J.: Temporomandibular Joint Disorders: Diagnosis and Treatment. Quintessence, 

Chicago 

5. Posselt U.: Movement areas of the mandible. J Proth Dent 7: 375-385, 195 

44. 1.44. Gyakorlat: PCR analitika a fogászatban – 
Bori Erzsébet 

Molekuláris biológia alatt a biológia azon ágát értjük, ami az élettani/kórélettani folyamatok hátterét igyekszik 

feltérképezni a makromolekulák (DNS, RNS, fehérje) szintjén. 

Mint szemléletmód abból indul ki, hogy az egyes működésekért az élő szervezetben fehérje molekulák felelősek, 

melyeket örökítőanyagunk a DNS kódol, az információ pedig a transzkripció és transzláció folyamata során 

kerül kifejezésre. Így ezeknek a folyamatoknak, makromolekuláknak a vizsgálata alapvető fontosságú például 

egy betegség hátterének megismerésében, kezelési stratégiájának kialakításában. Amikor megismertük egy 

betegség hátterét a molekuláris biológia eszköztára felhasználható a betegség diagnosztikájában. 

A genetikai hátterünk ismerete pedig elvezethet egészen a személyre szabott orvosláshoz vagy a genetikai szintű 

beavatkozáshoz, a génterápiához. Mivel a molekuláris biológia mind a kutatásban, mind a diagnosztikában 

egyre nagyobb teret hódít, így alapvető módszereinek megismerése elengedhetetlen. 

1.577. ábra - 1. ábra 

 

1.578. ábra - 2. ábra 
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A makromolekulák szövetekből/sejtekből való izolálására számos módszert dolgoztak ki: a ma már kevésbé 

használatos CsCl gradiens ultracentrifugálást, a guanidin tiocianát-fenol-kloroform extrakciót vagy a manapság 

leggyakrabban alkalmazott ún. „oszlopos” módszereket. A preparátumokban a DNS/RNS/fehérje molekulák 

összmennyisége spektroszkópiai módszerekkel mérhető. 

1.579. ábra - 3. ábra 

 

1.580. ábra - 4. ábra 
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Nem elég azonban egy makromolekula típust izolálni, a számos hasonló tulajdonságú biomolekula közül ki kell 

tudnunk választani azt az egyet/néhányat, amit vizsgálni/módosítani szeretnénk. A biomolekulákat 

elválaszthatjuk méretük szerint, erre szolgál a gélelektroforézis, melynek során egy porózus szerkezetű gélben, 

elektromos töltés hatására a makromolekulák töltésüknek megfelelően az ellentétes pólus felé vándorolnak. 

1.581. ábra - 5. ábra 
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Adott molekula/molekularészlet szerkezet alapú kimutatására is több lehetőségünk van. A fehérjék specifikus 

kimutatása az antitest-antigén kölcsönhatáson alapul. A nukleinsavak esetében egy jellemző nukleotid sorrendű 

szekvencia részletet pedig restrikciós enzimek segítségével vagy hibridizációs technikával találhatunk meg. 

1.582. ábra - 6. ábra 
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A klasszikus molekuláris biológiai módszerek általában mind a méret, mind a szerkezeten alapuló elválasztást 

kombinálják. Ma már kisebb jelentőséggel bírnak, azonban az elv megértéséhez fontos megemlíteni a blot 

technikákat. A Southern blot DNS molekulák analízisére szolgál, a Northern blottal RNS, a Western blottal 

pedig a fehérjék mutathatóak ki. Mindegyik blot technika gélelektroforézissel kezdődik, mely során megtörténik 

a molekulák méret szerinti elválasztása, majd a gélről a szétvált molekulákat nitrocellulóz membránra viszik át 

(ezt a lépést nevezzük blottolásnak), végül pedig a membránon kötött molekulák közül nukleinsavak esetén 

hibridizációs próbával, fehérjék esetén antitesttel jelölik meg a keresett molekulát. Az egyes blot technikák 

közötti különbségek az egyes molekulák jellemzőiből adódnak. 

1.583. ábra - 7. ábra 
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A polimeráz láncreakció (PCR) napjaink leggyakrabban alkalmazott molekuláris biológiai módszere. 

Lényege, hogy az általunk kimutatni kívánt DNS szakaszt felsokszorozza, így a reakciót követő 

gélelektroforézis során blottolás és radioaktív jelölések nélkül, DNS festékekkel is láthatóvá tehető a keresett 

szakasz.A PCR három lépéses folyamat: a DNS láncok szétválasztása hődenaturációval történik, melyet az 

általunk tervezett speciális rövid szakaszok, az ún. primerek és az immár egyszálú DNS templát hibridizációja 

követ, végül a DNS polimeráz végzi a DNS szakasz átírását, melyet a primerek kijelöltek. A három lépés más-

más hőmérsékleten zajlik, így a hőmérséklet ciklikus változtatásával érhetjük el az újabb és újabb másolatok 

készítését. Rendszerint 20-30-szor ismételjük a denaturáció - primer kötődés - átírás lépéseit, ez alatt pedig a 

keletkezett termék mennyisége exponenciálisan növekszik. A reakciót gyakran vírusok jelenlétének vagy 

genetikai különbségek (pl.SNP) kimutatására használják. 

1.584. ábra - 8. ábra 
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1.585. ábra - 9. ábra 



 1. Orális biológia  

 342  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

PCR reakcióval az adott szövetben aktuálisan expresszálódó géneket is vizsgálhatjuk. Ez az információ persze 

az RNS-ben tárolódik, amit át kell alakítanunk DNS-sé, hogy a PCR reakció templátja lehessen. Ehhez a 

retrovírusokból származó reverz transzkriptáz enzimeket használjuk, a reakciót RT-PCR-nek nevezzük, ami 

tehát két lépéses folyamat: első lépése a reverz transzkripció, a második a már ismert PCR reakció. 

1.586. ábra - 10. ábra 
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A polimeráz láncreakció kvantitatívvá tétele fluoreszcens jelölések segítségével tehető meg. A kvantitatív PCR 

(qPCR, szokták valósidejű, vagyis real time PCR-nek is nevezni) során minden ciklust követően méri a 

készülék a fluoreszcencia intenzitást, mely a PCR termék mennyiségével növekszik. A két leggyakrabban 

alkalmazott technika a Taqman és a Sybr Green. 

1.587. ábra - 11. ábra 
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A DNS szekvencia meghatározása (szekvenálás) is PCR alapú módszer. 

1.588. ábra - 12. ábra 
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1.589. ábra - 13. ábra 
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Napjainkban egyre nagyobb szükség van ún. nagy áteresztő képességű módszerekre, melyek segítségével 

egyidőben nagy számú minta vizsgálata vagy egy minta felhasználásával nagy számú kérdés megválaszolása 

lehetséges. Ilyen vizsgálatokra alkalmasak a microarray módszerek, pl. a DNS chip. Ezek szintén a 

hibridizáció elvét használják fel, azonban a blot technikákkal ellentétben itt nem a minta van hordozóra rögzítve, 

hanem számtalan próbamolekula és nem a próbákat jelöljük meg, hanem a mintánkat, méghozzá fluoreszcensen. 

Ez a módszer alkalmas például nagy számú gén expressziójának vizsgálatára, sőt a különböző mintákat 

különböző fluoreszcens festékekkel megjelölve különböző minták génexpressziója közötti különbséget is 

vizsgálhatjuk (pl. normál vs. rákos sejt). 

1.590. ábra - 14. ábra 

 

1.591. ábra - 15. ábra 
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1.592. ábra - 16. ábra 
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1.593. ábra - 17. ábra 
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1.594. ábra - 18. ábra 
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1.595. ábra - 19. ábra 



 1. Orális biológia  

 351  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 



 1. Orális biológia  

 352  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

1.596. ábra - 20. ábra 

 

1.597. ábra - 21. ábra 
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44.1. Teszt – Gyakorlat: PCR analitika a fogászatban (válaszok) 

1. Gélelektroforézis segítségével szeretnénk elválasztani hosszabb-rövidebb PCR termékeket (kettősszálú, 

lineáris DNS). Az elválasztás során … 

a. A rövidebb molekulák gyorsabban haladnak, mert kisebb a tömegük. 

b. A rövidebb molekulák gyorsabban haladnak, mert könnyebben átférnek a gél pórusain. 

c. A hosszabb molekulák gyorsabban haladnak, mert nagyobb töltéssel rendelkeznek. 

d. A hosszabb és rövidebb molekulák ugyanolyan gyorsan haladnak, hiszen mindegyik lineáris. 

2. Melyik állítás NEM igaz a PCR reakcióra? 

a. Ciklikusságát a hőmérséklet változtatásával érjük el. 

b. A kimutatni kívánt szekvenciát sokszorosítjuk, ezzel teremtjük meg egyszerű detektálhatóságának 
lehetőségét. 

c. A reakció specifikusságát a primerek szekvenciája és a primerek hibridizációjához optimálisan megválasztott 
hőmérséklet adják. 

d. A reakcióhoz DNS primázt használunk. 

3. Kvantitatív (Real Time) PCR reakciót végzünk Taqman próba segítségével. Melyik állítás igaz? 

a. A Taqman próba képes a kétszálú DNS szálai közé kötődni, ilyenkor fluoreszcencia intenzitása nő. 

b. A Taqman próba alkalmazásakor nincs szükség primerekre. 

c. A Taqman próba növeli a reakció specifikusságát, mert a sokszorozandó szakasz végpontjait kijelölő 
primereken kívül magának a próbának is kötődnie kell a másolandó szakaszhoz. 

d. A Taqman próba riporter és riportalany festékkel jelölt. 

45. 1.45. Keményszövetek vizsgálata – Kádár Kristóf 
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A keményszövetek vizsgálatára használt módszerek rendkívül széles skálát ölelnek fel. A jelen fejezet 

elsősorban olyan módszerekket szeretne bemutatni a teljesség igénye nélkül, amelyek alkalmasak a fog 

keményszöveteiben a megbetegedések (caries, erosió) folyamatának követésére akár kutatási akár diagnosztikus 

célból. 

45.1. Kvantitatív módszerek 

45.1.1. Felületi keménység vizsgálata 

A keménységmérési vizsgálatok általános elve szerint ha egy valamilyen ismert geometriájú nagyon nagy 

keménységű benyomószerszámot ismert erővel a felszínbe nyomunk, akkor a keletkezett benyomat mélysége 

(ill. átmérője, felülete) a felületi keménységgel lesz arányos. A különböző keménységmérő eljárások a 

benyomószerszámok formája, mérete, az alkalmazott erő és a benyomati mélység nagyságrendje tekintetében 

különböznek. Statikus keménységmérésről beszélünk, ha a próbatest által létrehozott végleges alakváltozást 

mérjük. A fog eredetű keményszövetek vizsgálatában is egyre elterjedtebbek a mélységérzékeny (dinamikus) 

keménységmérési módszerek. 

Statikus keménységmérési eljárások 

Fog eredetű keményszövetek vizsgálatára leggyakrabban a Vickers és a Knoop keménységmérést használják, de 

ritkábban a Rockwell és a Brinell keménységmérési módszerek is használatosak. Ezek az eljárások sík felületet, 

illetve a próbaszerszámnak a felületre pontosan merőleges benyomását igényelik, így jórészt ám nem kizárólag 

in vitro modellekben alkalmazzák őket. 

1.598. ábra - 1. ábra – A Vickers keménységmérési eljárás 

 

1.599. ábra - 2. ábra – Statikus keménységmérési módszerek 
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Mélységérzékeny (dinamikus) keménységmérési módszerek (nanoindentáció, nanokeménység mérés) 

Mélységérzékeny (dinamikus) keménységmérési módszerek esetében a mérőfej mérete és a behatolási mélység 

jellemzően a mikro- esetenként nanométeres nagyságrendbe esnek. A leggyakrabban használt mérőfej a Vickers 

(ld. fentebb) illetve a Berkovich féle tetraéder geometriájú gyémánt hegy. A mérés során a mérőberendezés a 

mérőfejet (benyomó szerszámot) állandó benyomódási vagy terhelési sebességgel a minta síkra polírozott 

felületébe nyomja, majd ugyanekkora sebességgel kiemeli. Ez alatt a műszer a gép folyamatosan regisztrálja a 

terhelőerőt (F) a benyomódási mélység (h) függvényében. Az ún. benyomódási görbéből a benyomószerszám 

geometriájának ismeretében nemcsak a keménység, de akár az anyag Young modulusa is számítható. 

Ugyancsak a módszer előnyei közé tartozik, hogy nagyon kemény anyagok (mint pl. a zománc) is jól 

vizsgálhatók, mivel nincs szükség a kis méretű nyom mikroszkópos vizsgálatára. A módszer az anyag 

keménységének felületre merőlegesen változásait és terhelés alatti keménységváltozását is képes mérni. 

1.600. ábra - 3. ábra – Mélységérzékeny keménységmérés sematikus F-h görbéje. Fm – 

maximális benyomási erő; hm – maximális benyomási mélység; h0 – maradó benyomat 

mélysége 

 

45.1.2. A felszíni profil vizsgálata 

A keményszövet eroziós folyamata során történő felszíni anyagvesztés jól követhető a felszíni profil (felületi 

érdesség) vizsgálatával. 

A felület letapogatása történhet mechanikus úton, egy vékony hegy segítségével (direkt kontaktuson alapuló 

módszerek) illetve optikai letapogatás segítségével (lézer v. egyéb fényforrás). A mechanikai letapogatás esetén 

a letapogató hegy formájának és méretének megválasztása különösen fontos, mivel alapvetően meghatározza a 

detektálás horizontális felbontását. A letapogatás függőleges felbontása ideális körülmények közt a 0.1-1 nm-t is 

elérheti. A letapogató fej a letapogatás során károsíthatja a felpuhult keményszöveti felszínt, így a mérés 

eredményei torzulhatnak. A letapogatandó felület lehet maga az erodált felszín, azonban bizonyos esetekben 

célszerű lehet a felszín nagypontosságú mintázása után a letapogatást a mintán elvégezni. 
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A lézeres letapogatáson alapuló módszerek a felületet ugyan nem károsítják, azonban a zománc/dentin 

transzparenciája és színe befolyásolhatja a mérés eredményét. A vizsgált felület nagypontosságú mintával 

történő helyettesítésével ez kiküszöbölhető. 

A felületi érdesség számos mérőszámmal jellemezhető, a fog eredetű keményszövetek vizsgálatában 

leggyakrabban a felület alapvonalától való eltérések számtani (Ra) illetve mértani átlagát (Rq) használják. Az 

ábrán az érdességmérés néhány alapfogalma és a elterjedtebb felületi érdességet jellemző paraméterek látható. 

1.601. ábra - 4. ábra 

 

1.602. ábra - 5. ábra – Az elterjedtebb felületi érdesség paraméterek 

 

45.1.3. Mikroradiográfia 

A mikroradiográfia segítségével az erozió vagy a caries folyamata során a mineralizációban bekövetkező 

változások kvantitatív módon meghatározhatók. Vizsgált keményszövet vékony szeletét röntgen sugárral 

világítják át, a keletkezett képet filmen, CCD kamerával stb. rögzítik. A kvantitatív értékeléshez a mintával 

együtt referenciaként egy változó vastagságú alumínium éket is leképeznek. Transzverzális mikroradiográfia 

(TMR) esetében a felvételi irány az eróziós folyamat terjedésére merőleges, míg a longitudinális 

mikroradiográfia (LMR) esetén megközelítőleg párhuzamos vele. A vizsgált szövetszelet TMR esetén 

jellemzően 50-200μm, míg LMR eseténben jóval vastagabb, a dentin esetén akár 800μm is lehet. Jellegéből 

adódóan a módszer elsősorban in vitro vizsgálatokra alkalmazható. 

45.1.4. Fluoreszcencián alapuló módszerek 

A fog eredetű keményszövetek jelentős mértékű autofluoreszcenciát mutatnak több különböző 

hullámhossztartományban is. Ezek közül a kék fényű gerjesztésre adott, a zöld tartományban megjelenő 

fluoreszcencia képezi a QLF (kvantitatív fényindukált fluoreszcencia) méréstechnika fizikai alapját. A 

fluoreszcencia jelen ismereteink szerint a dentin-zománc határról származik, a dentin eltávolítása jelentősen 

csökkenti a fluoreszcencia mértékét. A demineralizált zománcú területről származó fluoreszcencia gyengébb, 

valószínűleg a károsodott zománc fényszóró hatása miatt, amely a gerjesztő fényt és az indukált fluoreszcenciát 
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egyaránt gyengíti. A megvilágítás 370nm-es fénnyel történik, a regisztrációt digitális kamera végzi egy 540nm-

nél nagyobb hullámhosszú fényt áteresztő szűrő közbeiktatásával. Az így készült kép elemzésével a lézió 

mértéke meghatározható. 

A zománc épsége hasonló elv alapján, a megvilágításhoz lézert használva is vizsgálható. 

Léteznek fenti elven alapuló, a klinikai gyakorlatban a caries diagnosztikájára alkalmazható eszközök is. 

45.2. Kvalitatív és szemikavantitatív módszerek 

A fogeredetű keményszövetek vizsgálatára természetesen más, általánosan elterjedt, a szöveti/sejt struktúrát 

mikro- és nanoskálán vizsgáló módszerek is alkalmasak. Fénymikroszkópos vizsgálatokkal mind a szöveti 

(klasszikus szövettani vizsgálatok), mind a mineralizációs struktúra (polarizáción alapuló módszerekkel), mind a 

felületi topográfia és a celluláris struktúra (konfokális pásztázó mikroszkóp) vizsgálható. 

Hasonlóan más szövettípusokhoz, a szubcelluláris struktúra vizsgálható transzmissziós 

elektronmikroszkóppal. A pásztázó elektronmikroszkópos technika a fogeredetű keményszövetek, így a 

caries vizsgálatában különösen hasznos eszköz, mivel nagy nagyítási skálán (10x-~1.000.000x!) képes az erősen 

tagolt felszínek leképezésére. Az elektronmikroszkópos (és részben a fénymikroszkópos) módszerek hátrányai 

közé tartozik, hogy a szükséges mintaelőkészítés miatt a struktúrák csak erősen afiziológiás körülmények közt 

vizsgálhatók, így különös gondot kell fordítani a vizsgált struktúrák megőrzésére (fixálására). 

A pásztázó atomerőmikroszkópos módszerek népes családja a felszín akár atomi finomságú vizsgálatára is 

alkalmas, bizonyos módszerek a fiziológiás körülményeket közelítő viszonyok közt (pl. akár vizes közegben is) 

alkalmazhatók. 

45.3. Teszt – Keményszövetek vizsgálata (válaszok) 

1. A kvantitatív fényindukált fluoreszcencia (QLF) módszerre igaz: 

A. a demineralizált zománc területéről származó fluoreszcencia gyengébb 

B. gerjesztő fény a vörös tartományba esik 

C. caries diagnosztikájára alkalmazható 

D. kizárólag kutatási eszközként szolgál 

E. a fluoreszcenciát kizárólag a zománc állapota határozza meg 

2. A statikus keménységmérési módszereket jellemzi: 

A. széles körben elterjedtek a klinikai diagnosztikában 

B. sík, előkészített felületet igényelnek 

C. behatolási mélység jellemzően a nanométeres nagyságrendbe 

D. alkalmasak a vizsgált anyag Young modulusának számítására 

E. az egyik gyakran használt mérőszám az Ra 

3. Az alábbiak közül melyik módszerek esetén használ(hat)nak gömb alakú benyomószerszámot? 

A. Vickers-keménységmérés 

B. Rockwell-keménységmérés 

C. Brinell-keménységmérés 

D. Knoop-keménységmérés 

E. Young-keménységmérés 
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46. 1.46. A fogakon képződő depozitumok kialakulása 
és szerkezete. Dentális plakk, fogkő. Egyéni és 
professzionális fogtisztítás. Polírozás, depurálás – Dr. 
Szántó Ildikó 

46.1. A fogakon képződő depozitumok kialakulása és szerkezete 

A fogakon képződő depozitumok 

Definíció: különböző, a fog felszínére tapadó anyagok. 

Konzisztenciájuk szerinti osztályozás: 

• lágy depozitok: acquirált pellicula, dentális plakk, materia alba, debris, 

• kemény depozit: calculus (fogkő). 

46.1.1. Akvirált pellicula (nyálból képződő pellicula) 

Vékony (0,1-0,8µm), kezdetben transzparens, a fogakon vagy a fogműveken megjelenő, nyál alkotta filmszerű 

réteg. Fehérjéket és nyálból, vagy sulcusfolyadékból származó makromolekulákat tartalmaz, valamint 

bakteriális sejtek alkotórészei is megtalálhatók benne. Nem azonos a microbialis biofilmmel (plaque). 

Kiemelten fontos szerepe van a zománcfelszín védelmében, szabályozza az itt zajló de- és remineralizációs 

folyamatokat, védi a felszínt az abrázióval szemben. Hátránya, hogy a pellicula felszínén bakteriális adhézió 

lehetséges. A fogfelszíni elszíneződések zöme is a pelliculához tapadó külső szennyező anyagok miatt történik. 

(1. táblázat, 1.ábra) 

1.1. táblázat - 1. táblázat: A fogfelszíni elszíneződések 
 

Fogelszíneződések külső okai 

Faktor Példa 

Táplálkozás Tea, kávé 

Szájhygiéne Dentális plakk, fogkő 

Szokások Dohányzás 

Gyógyszerek Chlorhexidine 

Környezeti tényezők Fémsók 

1.603. ábra - 1. ábra – Fogfelszíni elszíneződés cromogén bacteriumok miatt 
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Az acquirált pellicula csak professzionális módszerekkel távolítható el a fogfelszínekről (ld később), eltávolítása 

után hozzávetőlegesen 30 mp alatt újraképződik. 

46.1.2. Dentális plakk 

Természetesen módon kialakuló, bakteriumokat tartalmazó depositum a fog felszínén, amely a fogszuvasodás és 

a fogágy gyulladásos megbetegedéseinek elődleges etiológiai tényezője. Ezek a betegségek (caries, gingivitis, 

periodontitis) nem egyetlen pathogen mikroorganizmus következtében alakulnak ki, mindig bakteriális 

életközösségben találhatóak a kórokozók. A bakteriális accumuláció random módon következik be az akvirált 

pellikula szabad felszínén. Vannak bizonyos tényezők, amelyek elősegítik a bakteriális adhéziót (barázdák, 

interproximális felszínek a kontaktrégió alatt), míg más tényezők inkább a bakteriumok kötődése ellen hatnak 

(rágás, nyelvmozgások, fogmosás). Ezeknek egyensúlya többé-kevésbé meghatározza a plakk akkumulációt az 

adott felületen. Az inicális plakk formáció 2 óra alatt lezajlik. Más izolált baktérium kolóniák is lerakódnak 

ezalatt a fog szabálytalan felszínére, és szaporodni kezdenek. A 21. napra a plakkban egy relatív egyensúly 

alakul ki. A vastagság növekedése miatt a plakk alatti oxygen diffúzió már korlátozott, ami a fakultatív vagy 

obligát anaerob baktériumok megjelenését eredményezi. 

A supragingivális plakk kialakulása: 

• akvirált pellicula, 

• iniciális kolonizáció, 

• másodlagos kolonizáció –maturáció. 

Iniciális kolonizáció: a fogak tisztítása után néhány órával már baktériumokat találunk a pellicula felszínén. 

Molekuláris fizikai-kémiai interakciók révén tapadnak a felületre (elektrosztatikus erők, hydrofób kötések, Ca-

hidak). Emellett egyéb specifikus tényezők (adhesinek, 2. ábra) is szerepet játszanak a bakteriális tapadásban. 

Aziniciális kolonizáció baktériumai Gram-pozitív fakultativ anaerob microorganizmusok (Actinomyces viscosus, 

Streptococcus sanguis, Streptococcus mutans). 

1.604. ábra - 2. ábra – A bakteriális tapadás mechanizmusai 
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Másodlagos kolonizáció – maturáció: azok a baktériumok, amelyek a tiszta fog felszínre nem képesek tapadni, 

csak inter-microbiális adherencia (ko-aggregáció) révén tudnak kötődni. Ezen fajok szaporodása, tömegük 

növekedése oxigén szegény környezet kialakulásához vezet, ami végül a Gram-negatív anaerob 

microorganizmusok megtelepedését és szaporodását segíti (Prevotella intermedia, Prevotella loescheii, 

Capnocytophaga species, Fusobacterium nucleatum, Porphyromonas gingivalis). A plakk érése során 

intermikrobiális metabolikus termékek keletkeznek. A plakk kialakulásának kb. 21. napján beáll egy stabil 

állapot, ahol a baktériumszám és a baktériumösszetétel állandónak tekinthető. 

A plakk elhelyezkedése: 

• supragingivális, 

• subgingivális. 

A supragingivális plakk a gingivális szél felett a koronán helyezkedik el. Plakkfestő tabletta segítségével 

láthatóvá tehető (ld. 3. ábra). Gingivális gyulladás kialakulásakor a sulcusban is kezdetét veszi a plakk 

akkumuláció. A sulcus relatív mélyülése és a gingiva duzzanata (ödéma) subgingivális plakk akkumulációt 

erdményez. Ha ez a folyamat állandóvá válik, periodontitis alakul ki. 

Subgingivális plakot a gingivális szél alatt találhatunk a fog és a gingiva sulculáris hámja közötti résben. Ennek 

megfelelően a subgingivális plakk foghoz (zománchoz, cementhez) kötődő és hámszövethez kötődő részeit 

különítjük el. Ezek a különböző részek más-más betegségeket okoznak (peridontális megbetegedések. gingivitis, 

ill. dentális caries). 

1.605. ábra - 3. ábra – A plakk láthatóvá tétele plakkfestő tablettával (Curaprox® 

Plaque Finder Tablets) 
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A plakkbaktériumok etiológiai szerepe a fog szuvasodás és a fogágybetegség létrejöttében a “Nem Specifikus 

Plakk Hypotesis” szerint a teljes plakk összaktivitása határozza meg. Azonban ez nem magyarázza az eltérő 

caries és periodontális progressziót az egyes páciensek esetében. 

A “Specifikus Plakkelmélet” szerint a kórokozók magas diverzitása ellenére csupán néhány faj érintett csak a 

betegségek előidézésben. Ez nem ad magyarázatot a specifikus baktériumok jelenlétére egészséges területeken. 

Egyre gyakrabban említik az “Ökológiai Plakkelméletet”, ami egyesíti az előző két elmélet fő elemeit. Eszerint 

az organizmusok számának relatív eltolódása válthatja ki a betegség súlyosbodását. Ezt az eltolódást a 

környezeti tényezőkben bekövetkezett változások válthatják ki (étrendbeli, helyi- vagy szisztémás immunstátusz 

változások). 

46.1.3. Materia alba 

Lágy lerakódás a fogak felszínén, mely microorganizmusokat, levált epitheliális hámsejteket, proteineket, 

leukocytákat tartalmaz. Nincs szabályos szerkezete. Általában sárga vagy szürkés-fehér színű. Könnyen 

eltávolítható öblítéssel. 

46.1.4. Debris (ételmaradék) 

A fogfelszínen az elfogyasztott étel megtapadt maradványai. Gyorsan átitatódik bakteriális enzimekkel. 

Könnyen eltávolítható öblítéssel. 

46.1.5. Calculus (fogkő) 

A fogkő a meglevő plakk mineralizációjával alakul ki. A plakk képződésének utolsó fázisaként is definiálható. 

Általában felszínét egy kevéssé mineralizált dentális plakkréteg fedi. Ebben a nem mineralizált rétegben 

található baktériumok potenciálisan patogének. Osztályozható elhelyezkedés alapján supra- és subgingivalis 

fogkőre. Kizárólag professzionális eszközökkel távolítható el a fogfelszínekről, ami néhány esetben a felszín 

sérülését okozhatja, különösen a gyökereken. 

Supragingivális fogkő: a nyálból mineralizálódik, ezért nagyobb mennyiségben található a nagy nyálmirigyek 

kivezető csöveinek közelében (4-5 ábra). A színe a sárgától a mély sötétbarnáig terjedhet. 

1.606. ábra - 4. ábra – Supragingivális fogkő az alsó metsző fogak linguális felszínén 
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1.607. ábra - 5. ábra – Supragingivális fogkő a felő moláris fogak buccalis felszínén 

 

Subgingingivális fogkő: ásványianyag felvétele a sulcusfolyadékból és a vérből történik. Színe fekete, mely 

néhány esetben látható közvetlenül a gingivális szél közelében, az íny alatt. Az interproximalis térben található 

fogkő röntgenfelvételeken jól látható. A supragingivális fogkőhöz képest nehezebb eltávolítani, keményebb. 

A fogkő összetétele: szerves és szervetlen komponensekből áll: 

Szervetlen összetevők: kalcium-foszfát, kalcium-karbonát, magnézium foszfát. A főbb kristályformák: 

• Brushit (víztartalmú mészfoszfát), 

• Oktakalcium foszfát, 

• Hidroxiapatit, 

• Trikalcium foszfát, 

• Magnézium whitlockite (whitlockit = kalcium foszfát fajta). 

Szerves összetevők: fehérje-poliszacharid keverék, levált epitheliális sejtek, leukocyták, mikroorganizmusok. 

46.2. Szájhigiéne 
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A szájhigiéne egyike az elsődleges fogászati prevenció alappilléreinek, továbbiak az étkezés, a fluorid bevitel, 

valamint a korai kezelések, mint pl. a barázdazárás vagy a fogszabályzó kezelések egyes esetei. 

Hagyományosan a szájhigiéne a két leggyakrabban előforduló szájüregi elváltozás, a fogszuvasodás és a 

parodontális elváltozások kontrolljára összpontosít. Alapvetően két csoportra osztható, professzionális és otthoni 

tevékenységekre. A jó szájhigiéne fenntartására irányuló módszerek egyénileg kell értékelni, a fogazati státusz, 

személyes vonatkozásban, a kézügyesség és az életmód figyelembe vételével. 

46.2.1. Professzionális szájhigiénés tevékenység 

A szakemeber által végzett tisztítási módszerek tartoznak ide, beleértve a fogkő eltávolítást, gyökérsimítást, 

curettage-t és a polírozást. 

A depurálás a fogkő, a dentális plakk és a lepedék mechanikus eltávolítása a fogfelszínekről. 

A gyökérsimítás a baktériumokkal és ezek toxinjaival fertőzött cement és dentin eltávolítását jelenti. A felszíni 

egyenetlenségek lesimításával sima felszínt eredményez. 

A curettage a gingivális tasakfal fertőzött granulatios szöveteinek eltávolítását jelenti. 

A polírozás célja sima felszín lértrehozása, mely a plakkakkumuláció mértékét, sebességét csökkenti. 

46.2.1.1. Depurálás, gyökérsimítás, curettage 

A depuráláshoz (supra- és subgingivalis) használható eszközök csoportosítása: lehetnek kézi és gépi eszközök. 

Fertőző páciensek (hepatitis, HIV, stb.) esetén a keresztfertőzések esélyének csökkentése érdekében javasolt a 

kézi műszerek használata. A kéziműszeren három részt különíthetünk el: nyél, nyak, él. (6. ábra) 

1.608. ábra - 6. ábra – A kéziműszer részei 

 

Kézi műszerek: 

• Depurátorok: véső alak, kapa forma, sarló alak, reszelő, 

• Curettek 

• Univerzális curettek, 

• Felszínspecifikus curettek. 

Gépi eszközök: 

• Szónikus depurátorok, 

• Ultrahangos depurátorok, 

• Egyéb speciális eszközök (lásd részletesebben parodontológia tárgykörében). 

Mindkét csoport használatának vannak előnyei és hátrányai, ugyanakkor a vele elért eredmények kiegészíti 

egymást. (2. táblázat) 

1.609. ábra - 2. táblázat – Kézi- és gépi depuráló eszközök összehasonlítása 
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Sarló depurátor: (7. ábra) 

• Hatékony eszköz fogkő eltávolításához. 

• 2 vágóél, sima felszín, mely hegyes csúcsban találkozik.. 

• Csak supragingivális használat javasolt az alakja miatt (3 él, méret). 

• Húzó mozdulattal használható. 

1.610. ábra - 7. ábra – Sarló depurátor éli része 

 

Kapa depurátor: (8.ábra) 

• Subgingivális fogkő eltávolításhoz ajánlott. 

• A penge a nyakkal 99°- 100° fokos szöget zár be. 

• Húzó mozdulattal aktiválható. 

1.611. ábra - 8. ábra – Kapa depurator sematikus képe 
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Véső depurátor: 

• Jól alkalmazható interproximalis területeken, ahol a fogak szorosan egymás mellett helyezkednek el. 

• Általában kétvégű műszer (egyik egyenes, másik ívelt végű). 

• Toló mozdulattal alkalmazható. 

Reszelő depurátor: (9.ábra) 

• Élek sorozata található a felszínén. 

• Subgingiválisan elhelyezkedő kemény fogkő eltávolítására használható. 

• Könnyen érdes és homorú felszínt eredményezhet. 

• Napjainkban a curettek használata előnyösebb ehelyett, mert megfelelőbbek a gyökérsimításra és az alapos 
depurálásra. 

1.612. ábra - 9. ábra – Reszelő depurátor 

 

Curettek: 

• Alakjuk a subgingivális fogkő eltávolítására, gyökérsimításra és a tasakfal gyulladásos granulatios 
szöveteinek (ahol a tasak mélyebb, mint 3 mm) eltávolítására tervezett. 

• Csak a dolgozó rész éles (nincs harmadik él), ezért mély tasakokban a nem kívánt lágyrészkárosodás 
elkerülhető. 
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• Félkör alakú convex basis (10. ábra). 

• Az élek íve a fogfelszínek convexitásához igazodik. 

• Két fő típus: univerzális és felszínspecifikus (Gracey curette, 11. ábra). 

1.613. ábra - 10. ábra – Univerzális curettek: az él merőleges a nyakra. Felszínspecifikus 

curettek: a Gracey curettek specifikus anatomikus felületek megmunkálására 

kialakították ki öket. Csak egy vágóél van (alsó). Általában kétvégű műszerek, 7 db 

alkot egy sorozatot 

 

1.614. ábra - 11. ábra – Gracey curette (7/8). Kétvégű műszer 

 

Ultrahangos depurátor: (12. ábra) 

• Alkalmas fogkő, plakk és lepedék eltávolítására valamint gyökérsimításra. 

• Két típusa: piezoelektromos és magnetostriktív. 

• Magnetostriktív ultrahangos készülék használata kontraindikált pacemakerrel rendelkező páciensnél. 

• A váltóáram oscillációt generál. 

• A vibráció frekvenciája 20,000-45,000 Hz tartományban mozog. 

• Különböző alakú fejek alkalmazhatóak az eltérő területeken. 

• Az ultrahang vibráció hőt termel, víz spray szükséges a hűtéshez. 

• Buborékok képződnek a vízpermetben, melyek szétpukkadásakor energia szabadul fel (cavitáció). 

• A cavitáció növeli az ultrahangos depurator hatékonyságát. 

• A cavitáció csak akkor hatékony, ha a víz teljes mértékben permetté alakul (13. ábra). 

1.615. ábra - 12. ábra – Asztali ultrahangos depurátor 
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1.616. ábra - 13. ábra – Megfelelő mennyiségű víz (balra); helytelenül beállított, túl sok 

víz (jobbra) 

 

Szónikus depurátor: 

• A vibrációt sűrített levegő hozza létre. 

• Speciális fejek állnak rendelkezésre. 

• A vibráció frekvenciája 2,000-6,000 Hz. 

Mind a szónikus, mind az ultrahangos készülékek rendelkeznek előnyökkel és hátrányokkal (3. táblázat). 

1.617. ábra - 3. táblázat – Gépi depurátorok összehasonlítása Perry DA, Beemsterboer 

P, Carranza FA: Techniques and Theory of Periodontal Instrumentation. Philadelphia, 

WB Saunders, 1990, cikke alapján 
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46.2.1.2. Polírozás 

Két típusra a hagyományos és a szelektív polírozásra osztható. 

• Hagyományos polírozás: a fog koronai részének polírozása annak minden elérhető felszínén a plakk és a 

lepedék eltávolítása érdekében. Úgy tarják, hogy elsősorban a fluoridálás elősegítésére használható, azzal, 

hogy a letisztított felszínen a fogak fluorid felvételét fokozza. Alkalmas, a depurálás után a felszínek 

lesimítására is. Néhány tanulmány azonban ennek ellentmond s nem igazolta a fluoridfelvétel növekedését, 

sőt, azt látszik igazolni, hogy az eljárás a zománcról egy fluoridban gazdag réteget távolít el. A depurálás 

utáni polírozásról is megoszlanak a vélemények, egyesek szerint a depurálás és gyökérsimítás már sima 

felszínt eredményez, mely nem igényel további polírozást. 

• Szelektív polírozás:az elmélet lényege, hogy a plakk eltávolítása a páciens feladata, a polírozás feladata a 

külső elszíneződések eltávolítása, ezáltal csökkentve a polírozás lehetséges mellékhatásait: 

• a fluoridban gazdag réteg eltávolítása, 

• nem megfelelően megválasztott abrazív anyag a felület érdesebbé válását okozhatja, 

• Foganyag vesztés, mely dentin érzékenységet okozhat, 

• Fokozódhat a gingivális gyulladás a lágyszövet mechanikai vagy kémiai irritációja miatt. 

A polírozás és az abrazív anyagok elméleti hátterével a tribológia foglalkozik, amely tudományág 

összekapcsolható a fizikával, a kémiai anyagismerettel és a felszínek kontakt mérnöki megmunkálásával. 

A fogak polírozása ú.n. két-testes és három-testes módszerrel lehetséges. A két-testes módszernél abrazív 

anyaggal előzetesen impregnált gumiharangot használhatunk (két test: két felület kerül érintkezésbe, a fog és a 

gumiharang). Leggyakrabban a három-testes polírozást használjuk, ahol polírozó szemcséket paszta formában 

használjuk polírozó kefével a fogfelszínen (három-test: a polírozó kefe, a polírpaszta és a fogfelszín). 

A polírozás hatékonyságát befolyásoló tényezők: 

• Sebesség (rpm), 

• Nyomás, 
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• Polírpaszta mennyisége, 

• Abrazív részecskék alakja, 

• Abrazív részecskék mérete, 

• Abrazív részecskék keménysége (keményebbnek kell lenniük a polírozni kívánt felszínnél.) 

Polírozás eszközei 

• Gumiharang, 

• Polírozó kefék (sörtékkel rendelkező), 

• Polírozó szalag (interproximális polírozó csíkok), 

• Levegő abrázió, 

• EVA-system. 

A gumiharang (14. ábra) üreges gumiból készült héjak. Alacsony fordulatszámon működő kézidarabbal 

használhatóak (RA befogás). A lágy gumi anyagában impregnált lehet abrazív anyaggal vagy fluoriddal. 

Amennyiben nem előre impregnált a gumi, a harang belseje feltölthető polírpasztával, így a polírozás során 

egyenletes adagolás érhető el. Enyhe nyomás mellett a harang oldalsó felszínével nehezen elérhető felszínek 

tisztítása is lehetővé válik a lágyszövetek károsodása nélül. 

1.618. ábra - 14. ábra – Gumi polírozó harang 

 

Polírozó kefék (15. ábra) léteznek kónikus és harang alakban, szilikon, vagy műanyag sörtékkel. Alacsony 

fordulatszámon működő kézidarabbal használhatóak. Polírozó anyaggal impregnáltak lehetnek. Használat során 

a korona polírozására szorítkozzunk a lágyrészsérülések elkerüléséért. 

1.619. ábra - 15. ábra – Polírozó kefe 
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A polírozó csíkok (16. ábra) az interproximalis térközben használhatóak, ami a kefék és harangok számára nem 

elérhető.A csíkok abrazív anyaggal vannak bevonva (alumínium-oxid). 

1.620. ábra - 16. ábra – Polírozó csík 

 

A levegő abrázió (intraorális homokfúvó – 17. ábra.) hatékony az elszíneződések, és a lágy depozitok 

eltávolításában. Egyes tanulmányok kimutatták, hogy a levegő abrázióval polírozott felszíneken cement- és 

dentinanyag veszteség mutatható ki, a pótlásokon is klinikailag jelentős károsodás alakult ki. A gingivát érintő 

lágyszöveti károsodás kis mértékű és átmeneti. A por általában nátrium- és kalcium-bikarbonátot tartalmaz. Ez 

csökkentheti a fogérzékenységet. Kontraindikált alacsony nátrium tartalmú diétát fogyasztó páciensnél, magas 

vérnyomás, légzőrendszeri betegség, fertőző betegség, veseelégtelenség, Addison kór, Cushing kór, metabolikus 

alkalózis valamint olyan rendszeresen szedett gyógyszerek mellett, mint a mineralocorticoid szteroidok, 

vízhajtók, kálium-pótlók. 

1.621. ábra - 17. ábra – Intraorális homokfúvó 

 

46.2.2. Otthoni szájápolás 
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A professzionális tisztítást követően a lágy, mikrobákat tartalmazló dentális plakk képződése újraindul a fogak 

felszínén, ezért az egyénileg végzett otthoni szájhigiéne elengedhetetlen a további szájápolásban. A plakk 

eltávolítható kémiailag és mechanikailag. 

46.2.2.1. Mechanikai plakk kontroll eszközei 

• Fogkefék, 

• járulékos fogtisztító eszközök, 

• fogkrémek. 

A mechanikai plakk kontroll legfontosabb lépése a fogmosás. A pácienseket egyénileg kell megtanítanunk, 

hogyan kivitelezze legmegfelelőbben a fogmosást az életkorának, fogazati és gingivális állapotának, 

életmódjának és kézügyességének megfelelően. Tanácsaink tartalmazzák a megfelelő fogkefére, fogkrémre és 

fogmosási technikára vonatkozó javaslatokat. Legalább napi kétszeri három percig tartó fogmosás javasolt. 

46.2.2.1.1. Fogkefék 

A fogkeféknek két alapvető típusa van: 

• kézi fogkefék, 

• gépi meghajtású (elektromos) fogkefék. 

Kézi fogkefék 

A kézi fogkeféknek számos mérete, formája és textúrája érhető el az üzletekben, mindenki igényének megfelelőt 

választhat. A fogkefén 3 fő rész különíthető el, a nyél, a nyak és a fej. A fejen helyezkednek el a sörték. (18. 

ábra) 

A sörték csoportosan helyezkednek el, sörtecsomókban. A fogkefe oldalnézeti képe alapján konvex, konkáv, 

egyenes vagy többszörösen hajlított lehet. Kutatások igazolták, hogy a többszörösen hajlított fogkefék 

hatékonyabbak a plakk eltávolításában, főleg az interproximális területeken. 

1.622. ábra - 18. ábra – A kézi fogkefe részei 

 

A fogkefe sörtéi lehetnek természetes eredetűek, vagy nylon/polyesterek. Manapság a természetes eredetű 

sörték szinte teljes mértékben kiszorultak a piacról a hátrányos tulajdonságaik miatt. A nylon, polyester sörték 

mérete és alakja egységes, végük lekerekített a lágyrészkárosodások csökkentése érdekében. (4. táblázat) 

1.623. ábra - 4. táblázat – A természetes és a nylon/polyester fogkefesörték 

összehasonlítása 
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A sörték textúrája vagy keménysége függ az átmérőtől, az összetételtől, a hossztól és a számuktól. Ezek alapján 

sorolhatjuk “puha”, “közepes” vagy “kemény” típusba őket, bár ez a csoportosítás nem standardizált. A 

sörtecsomók lehetenek keresztirányúak az interproximalis területek jobb tisztításáért (19. ábra). 

1.624. ábra - 19. ábra – Keresztirányú sörtecsomók az OralB® Cross Action fogkefén 

 

A fogkefe nyelének is többféle kialakítása lehetséges. A jobb megragadás érdekében a markolat oldalán illetve a 

hátoldalon az ujjaknak megfelelő benyomat található. A fej szöget zárhat be a nyéllel a fogak jobb 

hozzáférhetőségéért (20. ábra). A gyermekek számára készült fogkefék feje kisebb, sörtéje puha, és 

túlméretezett nyéllel rendelkezik a jobb megragadás érdekében. 

1.625. ábra - 20. ábra – Fogkefék nyélkiképzése 

 

Elektromos fogkefék 

A manuális fogkefékkel végzett fogmosás jó mozgáskoordinációt kíván. Ennek kiváltására fejlesztették ki az 

elektromos fogkeféket. Az első elektromos fogkefét az 1960-as években dobták piacra az Egyesült Államokban. 

Ezek a fogkefék elemes meghajtással működtek, a fej vibráló mozgást végzett (első generáció). A kutatások 
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nem mutattak szignifikáns különbséget a tisztítás hatékonyságában a kézi fogkefékhez képest, ezért kizárólag a 

mozgássérültek számára volt előnyös. Az 1980-as években megjelenő második generációs fogkeféknek kicsi, 

kerek fejük volt, oszcilláló mozgást végeztek és újratölthető, hosszú élettartamú akkumulátor működtette őket. 

Később az oszcilláló mozgást kiegészítette a merőleges pulzálás (3D) és a nyomaték kontroll. A nyomaték 

kontroll segít megvédeni a lágyrészeket a szöveti károsodástól. A fogkefék harmadik generációja szonikus 

vibrációt alkalmaz. A fej általában kisebb az elektromos fogkefék esetében, mint a hagyományos kézi 

fogkeféké, és cserélhető. A második és harmadik generációs elektromos fogkefék hatékonyabbak a plakk 

eltávolításában, mint a kézi fogkefék, azonban néhány tanulmány fokozott ínyrecessziót és abráziót írt le az 

oszcillációs (2. gen.) fogkefék használata során. 

A fogmosás módszerei 

A fogmosás négy fő célja: 

• a plakk eltávolítása, 

• a lepedék és a felszíni elszíneződések eltávolítása a fogfelszínről, 

• a gingiva stimulálása, 

• fogkrémek alkalmazása speciális összetevőkkel. 

Az elmúlt 50 év során sokféle fogmosási technikát dolgoztak ki (5. táblázat, 21. ábra). Kutatások nem igazoltak 

szignifikáns eltérést a különböző technikák tisztítási hatékonyságában, tehát ha a páciens hatékonyan, a 

lágyszövetek károsítása nélkül tisztítja a fogazatát, a módszerén nem szükséges változtatni. 

1.626. ábra - 5. táblázat – Fogmosási módszerek 
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1.627. ábra - 21. ábra – A fogmosási technikák sematikus ábrái: (A) roll módszer, (B) 

horizontal technique, (C) Bass módszer. (D) módosított  Bass módszer, (E) Stillman 

módszer, (F) módosított Stillman módszer, (G) Charters módszer 
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A fogmosás sorrendje: 

• A felső fogsor megtisztítása az első, így elkerülhető az eltávolított depozitok lerakódása a megtisztított alsó 
fogsoron. 

• A molaris régió vesztibuláris részén javasolt kezdeni, haladni az ellenoldali molarisokig, majd vissza a 
palatinális/lingualis oldalon, végül a rágófelszínt megtisztítani. 

• A mandibulán a maxillához hasonló módon haladunk. 

• A fogkefe minden áthelyezésekor legyen átfedő terület. 

46.2.2.1.2. Kiegészítő eszközök 

A fogkeféléssel nem elérhető felszínek tisztítására kiegészítő eszközöket használunk. A fogmosás nem kellően 

hatékony a fogak interproximalis felszínein. Egyes speciális helyeken (rögzített pótlás, korona széli zárás, 

gyökerek oszlása, rögzített fogszabályzó készülék) a fogmosás kiegészítő eszközök használata nélkül elégtelen. 

Ilyen esetekben fokozott jelentősége van a plakk alapos eltávolításának, mert a visszamaradt plakk felszínén 

felgyorsul az új plakk képződésének sebessége. 

Fogselyem 

Egészséges íny esetén ajánlott, ahol az interproximalis térközt teljesen kitöltik a papillák. Sokféle típusa létezik. 

Megtalálható viaszolt és nem viaszolt formában, azonban egyetlen tanulmány sem talált különbséget a két típus 

tisztítóképessége között. A nem viaszolt fogselyem könnyedén csúszik át a szoros kontaktponton is, de 

könnyebben szakad és rostozódik fel. Viaszmaradványokat a viaszolt fogselyem használata után sem találtak a 

fogfelszíneken, könnyebben hatol be az approximális közökbe. Igy ez jól használható ott, ahol nem korlátozott a 

helykínálat. Keresztmetszeti csoportosításban a fogselyem lehet kerek átmetszetű, lapos vagy szalagszerű. A 

lapos viaszolt selyem hatékony lehet szoros kontaktpontok esetén. A Polytetrafluoroethylen (Teflon) selyem 

ellenállóbb szakadással és rostozódással szemben. A fogselyem lehet “bolyhos” a tágabb területek tisztításához. 

Lehet ízesített és színezett. A színezett selyem segít láthatóvá tenni az eltávolított plakkot a kontraszt 

segítségével, illetve segítség lehet a szín a látásukban korlátozott embereknek. 
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A fogselyem használata közben fontos az interproximalis területeken óvatos mozdulatokat használni a gingiva 

sérülésének elkerülése érdekében. 

Két fő módszer alkalmazható: 

• Az orsó módszer (ujjra csavart módszer) jó manualitású embereknek ajánlható. Ehhez a technikához 

nagyjából 45 cm fogselyem szükséges. A selyem végei mindkét kéz középső ujjára tekerve található. Ezután a 

két feltekert részt eltávolítjuk egymástól, és a kifeszített 15-20 cm-es selyem már könnyedén bevezethető a 

fogak közé. Ezt a mutató és hüvelykujj koordinálja. (22. ábra). 

• A hurok módszer gyermekeknek ajánlható, vagy kevésbé ügyes kezű egyéneknek. Itt a 45 cm-es darab két 

végét összecsomózzuk, ezáltal kört formálva. A mutató- és hüvelykujj kivételéve az ujjakat a hurokba 

helyezzük. A felső fogsor esetén a hüvelyk, az alsó esetén a mutatóujj irányítja a fogselymet. (23. ábra). 

1.628. ábra - 22. ábra – Fogselyem használata “orsó technikával” 

 

1.629. ábra - 23. ábra – Fogselyem használata “hurok technikával” 

 

A választott módszertől függetlenül a fogselyem használata a következő: 

• A fogselyem bevezetése a fogak közé, apró, hintázó mozdulatokkal a kontaktponton keresztül. 

• A kontaktponton keresztül jutva a selymet a fogfelszínre adaptálva (C-alakban hozzáfektetve) tisztítsuk meg 

az interproximalis térközt. 
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• Apico-coronális, fel-le irányuló mozdulatokkal tisztítsuk meg a fogfelszínt. Előre-hátra, vagy mérleghinta 

szerű billenő mozdulattal megsérthetjük a gingivát. Ennek elkerülése érdekében a másik fogra való 

átfektetéskor szükséges lehet a kontaktpontig felemelni a fogselymet, majd a másik oldalon ismét C-alakot 

formálni. 

Egyes esetekben speciális változat vagy eszköz szükséges a fogselyem használatához (rögzített fogszabályozó, 

rögzített fogpótlás). 

• Fogselyem befűző: műanyag karika, hasonlóan a tűbefűzőhöz. Használható szoros kontaktpontokon történő 
átvezetéshez, hidak vagy fogszabályzó ív alatti átvezetéshez. 

• Változó vastagságú fogselyem (OralB® Super Floss®), mely 3 résszel rendelkezik: (24. ábra) 

• merev vég mellyel átfűzhető hídpótlások, orthodontiai ívek alatt, 

• bolyhos rész, mely szélesebb rések tisztítására alkalmas, 

• normál selyem. 

1.630. ábra - 24. ábra – Változó vastagságú fogselyem (OralB® Super Floss®) 

 

Speciális automatizált, vibráló eszközök kaphatóak az üzletekben melyek megkönnyíthetik a fogselyem 

használatát. 

Fogpiszkáló 

A fogpiszkálók az ételmaradék és plakk kimozdítására használhatók az interproximalis területen. Rendszeres 

használat ínyrecessziót, ínyszövetben bekövetkező károsodásokat okozhat. Ezen károsodások mérséklésére 

háromszög átmetszetű, puhafából (balzafa) készült fogpiszkáló ajánlott. 

Fogköztisztító fogkefék 

Javasolt a használatuk megnyílt fogközökben, vagy rögzített pótlás, rögzített fogszabályozó készülék viselése 

esetén. Egyes területeken hatékonyabb lehet, mint a fogselyem (25.ábra). Többféle méretben található meg az 

üzletekben, a megfelelő méret kiválasztásához a Curaprox® cég speciális eszközt fejlesztett ki a rés méretének 
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meghatározásához (IAP- interdental acces probe). A színkóddal rendelkező eszköz meghatározza a szükséges 

fogköztisztító kefe méretét adott területen (26.ábra). 

1.631. ábra - 25. ábra – Konkáv interproximális felszínen nem hatékony, ilyen esetekben 

javasolt fogköztisztító fogkefe használata 

 

1.632. ábra - 26. ábra – Fogköz szélességét mérő színkódolt (IAP) szonda 

 

Egycsomós fogkefe: 

A fogkefe fejen csak egy sörtecsomó található (27. ábra) Az alábbi területeken javasolt: 

• Meziálisan vagy disztálisan a fog mellett rés látható, vagy fogatlan terület található. 

• A fog furcatiojában. 

• Szélesen megnyílt fogközökben, ahol nincs papilla. 

• A bracket-ek körül vagy egyéb rögzített fogszabályzó készülék környezetében, különösen a gingivális 

harmadában a fognak. 

1.633. ábra - 27. ábra – Egyszeres csomózású fogkefével történő fogmosás az 

orthodonciai brekettek körül 
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Nyelvtisztítók 

A nyelv egyenetlen felszíne elősegíti mikroorganizmusok és lepedék megtapadását. A lerakódások a nyelven 

elősegíthetik a fogakon kialakuló plakk képződését. A lepedék csökkentése csökkentheti a plakk képződését, 

ezáltal a rossz lehelletet. Néhány fogkefe fejrészének hátoldalára érdes felszínt képeztek ki gumiból, mely a 

nyelv tisztítására szolgál. Egyéb erre alkalmas eszközök is találhatóak a boltokban, azonban “puha” fogkefe is 

megfelelő a nyelv tisztításához. 

Szájzuhany 

Léteznek speciális otthoni eszközök, melyek pulzáló vízsugárral hatékonyan leimossák a lazán tapadó 

felrakódásokat, és stimulálja a gingiva vérkeringését. Javasolt gingivitisben, parodontális betegségben szenvedő 

pácienseknek, valamint rögzített fogszabályzó és rögzített fogpótlás mellett. 

46.2.2.1.3. Fogápoló szerek 

Kozmetikai és terápiás termékek találhatóak az üzletekben. Ezen termékek elősegítik a fogfelszínek tisztítását, 

polírozását. Alapvetően három csoportra bonthatóak: porok, gélek, krémek. 

A fogkrémek összetevői: 

• Abrazív anyagok 20-40%, 

• Víz 20-40%, 

• Nedvesítő anyagok 20-40%, 

• Habzást segítő anyagok 1-2 %, 

• Kötőanyagok 2%, 

• Ízesítő anyagok 2%, 

• Édesítőszerek 2%, 

• Terápiás szerek 2%, 

• Színanyagok és egyéb 1%. 

Abrazívok: A fogkrém abrazivitása függ az abrazív részecskék méretétől, keménységétől. Emellett az abrazív 

tulajdonságot módosíthatja a fogkefe típusa (puha, közepes vagy kemény) és az alkalmazott fogmosási technika 

(nyomás). A fogkrémekben található abrazív szemcsék főbb típusai: kálcium-karbonát, nátrium-bikarbonát, 

szilícium-dioxid, szilicium-oxidok, alumínium-oxidok. 
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Nedvesítő- és kötőanyagok: feladatuk a fogkrémben, hogy a víz elpárolgását megakadályozzák, ezáltal krémes 

állapotban tartsák a keveréket. A nehezebb részecskék leülepedését is gátolják. 

Detergensek (habosító anyagok): elősegítik a fellazított plakk eltávolítását. A leggyakrabban használt vegyület a 

nátrium-lauryl-szulfát (SLS). 

Édesítő- és ízanyagok: A kellemesebb íz, jobb lehellet és utóíz (fodormenta, bosrmenta, fahéj) biztosítása 

érdekében adják hozzá a fogkrémekhez. Korábban mézet és cukrot használtak édesítőszerként a fogkrémekbe. 

Manapság cukorpótlókat (szaccharin, ciklamát) és cukor alkoholokat használnak (sorbitol, mannitol, xylitol). A 

szorbitol és a mannitol egyben nedvesítő hatással is rendelkezik. A glycerin nedvesítőanyagként szintén 

rendelkezik édesítő tulajdonsággal is. A xylitol képes a zománc remineralizációját elősegíteni. 

A fogkrémek terápiás összetevői: 

• Fluoridok: Na-fluorid, Na-monofluorofoszfát, stabilizált ón-fluorid, amin-fluorod (lásd I-48 lokális fluorid 

bevitel). 

• Plakképződést gátló anyagok: chlorhexidin, sanguinaria, laktoperoxidáz, triclosan, cink stabilizált ón-fluorid. 

• Deszenzitizáló anyagok: fluoridok, stroncium-klorid, kálium-nitrát, nátrium-citrát. 

• Fogkő ellenes szerek: a pirofoszfát rendszer negatív töltéssel köt a pozitív töltésű kalcium ionokhoz. A cink-

rendszer pozitív töltésű, ami a negatív töltésű foszfát ionokhoz köt. 

• Fehérítő szerek: eltávolítják az elszíneződéseket magas abrazív tartalmukkal. Tartalmazhatnak hidrogén-

peroxidot és karbamid-peroxidot. 

• Szódabikarbóna: terápiás hatékonyságát klinikai vizsgálat nem igazolta. 

• Esszenciális olajok: klinika és laboratóriumi vizsgálatok arra utalnak, hogy javíthatják a gingiva állapotát, 
csökkenthetik a plakk mennyiségét. 

46.2.2.2. Szájöblítők és kémiai plakk kontroll 

A szájöblítők csoportosíthatóak kozmetikai, terápiás és fluoridos öblítőkre. A kémiai plakk kontroll a terápiás és 

fluoridos öblítők használatát jelenti. A kémiai plakk kontroll kizárólag kiegészítője a mechanikai plakk 

kontrollnak, nem helyettesítheti azt. 

46.2.2.2.1. Kozmetikai szájöblítők 

Szájöblítők halithosis (szájszag) elfedésére. 

46.2.2.2.2. Therápiás szájöblítők 

1. A plakkra gyakorolt hatásuk alapján csoportosíthatóak: 

• antiadhezívek: megakadályozzák a baktériumok tapadását (CHX, Delmopinol, Amin-alkohol), 

• antimikrobiális: megállítják vagy lassítják a baktériumok proliferációját (CHX), 

• antipatogének: megváltoztatják a plakk patogenitását (CHX). 

2. Szájszárazság ellen hatók (nyálstimulálók, pótlók). 

Chlorhexidine (CHX): 

Napjainkban a leghatékonyabb plakkellenes szer. Tartalmaz egy kationos összetevőt, ami képes a zománchoz, 

az akvirált pellikulához és a nyálkahártyához kötődni. Folyamatos, lassú felszabadulása 12-24 óráig tart. Az 

üzletekben különböző koncentrációjú oldatok kaphatók. A terápiás dózisa lehet 0,12-0,2 %-os. CHX használata 

rövid ideig javasolt (2 hét) sebészi beavatkozások, akut gyulladásos elváltozások esetében. Mellékhatásként 

jelentkezhet ízérzészavar, fémes ízérzet, fokozott fogkő képződés, felszíni nyálkahártya leválás. A fogkrémek 

felületaktív anyaga hatástalanítja a CHX-t, ezért fontos hangsúlyozni, hogy a páciens fogmosás előtt és után 30 

perccel ne alkamazzon ilyen szájöblítőt. 
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Esszenciális olajok: 

A Listerine® volt az első antiszeptikus szájöblítő esszenciális olajtartalommal. A fő terápiás összetevők a 

thymol, mentol, eucalyptol és a metyl-szalicilát. Az eredeti recept 26,9% alkoholt tartalmazott, ma már kapható 

alkoholmentes változata is. Csökkenti a plakk akkumulációt és a gingivitis súlyosságát. 

46.2.2.2.3. Fluoridos szájöblítők 

(Lásd I. 48. lokális fluorid alkalmazás.) 
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47. 1.47. A carieses lézió kialakulása. De- és 
remineralizációs folyamatok. A fluoridok és a calcium 
hatásai – Dr. Szántó Ildikó 

47.1. Fogszuvasodás (caries) definíciója 

A fogszuvasodás olyan progresszív betegség, ami a fog keményszöveteiben zajlik, a demineralizációs és 

remineralizációs folyamatok egyensúlyának megbomlása okozza a felületre tapadó bakteriális ágensek hatására, 

savi pH környezetben. A fogak szájüreggel érintkező és lepedékkel fedett keményszöveti felszínén kezdődő, és 

innen a mélybe hatoló krónikus folyamat. Kezdetben reverzibilis, mely idővel irreverzibilissé válik és szöveti 

destrukció alakul ki. Ha a szájüregben túlsúlyba kerülnek a demineralizációt okozó kémiai folyamatok, 

megjelenik a caries: elsőként az iniciális lézió (krétafolt, macula cretosa). Ebben a stádiumban a caries még csak 

a zománc felületi rétegeit érinti. Ez az elváltozás gyógyítható, visszafordítható, illetve a nyálból spontán 

remineralizáció történhet. A szájüregi, illetve a dentalis plakk által fedett rétegekben a pH érték csökkenése 

miatt kalcium és foszfátionok vándorolnak ki a zománcból, ami a zománc demineralizációjához vezet. A 

demineralizáció egy reverzibilis folyamat, melynek dinamikáját a zománc környéki pillanatnyi pH érték 

határozza meg. Ha a pH egy kritikus szint (5.5) alá süllyed, demineralizációt tapasztalunk, e feletti pH értéken a 

fordítottja, remineralizáció történik. Beavatkozás nélkül a z ásványi anyag veszteséget követi az organikus 

anyagok szétesése , igy krétafehér folt keletkezik, aminek a közepén megindul a zománcprizmák kollapszusa, és 

a folyamat mélybe terjedése, ilyenkor a folyamat már visszafordíthatatlan, tömést kell készíteni. 

Mindezeknek megfelelően a caries kialakulásához 4 tényezőre van szükség. 

1.634. ábra - 1. ábra – A caries kialakulásához szükséges tényezők 

 

47.2. A fogzománc szerkezete 

A fogzománc az emberi test legkeményebb anyaga , mikroszkóposan lamelláris szerkezetű, kristályszerűen 

elrendezett szövet. A fogfejlődés során az aktív ameloblasztok termelik, melyek a fogfejlődés befejezte után 

inaktívvá válnak, ezért a fog előtörése után további zománc képzése már nem lehetséges. Radiálisan 

elrendeződő alapelemei a prizmák, amelyek a prizmaközti állományban helyezkednek el. Jellegzetes lefutásuk a 

2. ábrán látható. 

1.635. ábra - 2. ábra – A zománcprizmák lefutása 
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1.636. ábra - 3. ábra – A zománcprizmák SEM képe 

 

Anorganikus elemei a prizmák, amelyek jellegzetes elrendezésben láthatók a mikroszkópos képen, 

keresztcsiszolatban kulcslyuk formájúak. 

1.637. ábra - 4. ábra – Zománc prizmák sematikus képe 

 

1.638. ábra - 5. ábra – A zománc alkotóelemei 

 

1.639. ábra - 6. ábra – A zománc szerkezete molekuláris szintig lebontva 
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47.3. Demineralizáció 

47.3.1. A demineralizáció fogalma 

Ásványi anyag veszteség, ami az interprizmatikus állományban indul el. A zománckristályok elvékonyodnak, az 

interprizmatikus űrök megnőnek, a zománc kristályszerkezete elveszti szabályos jellegét. Porozitása nő, 

transzparenciája megszűnik, fénytelen, opálos lesz, ez a „white spot”. A zománc felszíni rétege (10-30 μm) ép, 

kemény marad. A szájüregben az ásványi anyag vesztése és visszaépülése periodikus folyamat: a de- és 

remineralizáció folyamatos váltakozása jellemző. 

1.640. ábra - 7. ábra – Zománc felszíni demineralizáció, a prizmaközti állomány 

roncsolódott 

 

A demineralizálódott terület rétegei, jellemzői: 

1. Relatív intakt felszíni zóna: viszonylag nagyobb ellenállású réteg valószínűleg magasabb fokú mineralizáció 
és fluorid koncentráció miatt. 

2. A lézió teste: porózus, a legnagyobb tömegű réteg, feltűnően homogén képet mutat. 

3. Sötét zóna: a demineralizáció zónája. 

4. Transzlucens zóna: a lézió progrediáló területén található, porózusabb, mint normál zománc, nem mindig 
kimutatható. 
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1.641. ábra - 8. ábra – A demineralizálódott terület rétegei 

 

47.3.2. A demineralizáció esélyének csökkentése 

1. A savtermelő baktériumok számának csökkentése. 

2. A szájüregi savmennyiség csökkentése. 

3. plakk mennyiség csökkentése. 

4. Mechanikai tisztítás: fogkefe, fogselyem, stb. 

5. A nyál antibakteriális funkciója. 

6. Limitált finomított szénhidrát fogyasztás. 

7. Emelkedett nyál szekréció. 

8. Védőoltás kérdése is felmerül, még nem tisztázott. 

47.4. Remineralizáció 

47.4.1. A remineralizáció fogalma 

Ásványi anyagok visszaépülése az áttört fog kemény szöveteinek demineralizált területeibe. A túltelített nyálból 

vagy szintetikus anyagokból Ca2+, (PO4)3
– és F– ionok rakódnak le a demineralizálódott szövetekbe és apatitot 

képeznek. A remineralizáció inkább a megmaradt apatitkristályok növekedése, mint új kristálygócok 

keletkezése útján valósul meg. A F– sietteti az apatit depozíciót, kicsapódik fluorapatit formájában, ezzel 

elősegíti a kristálynövekedést. A demineralizálódott zománc nagyobb mértékben veszi fel a F– iont, mint az 

egészséges zománc, és F– rezervoárként működik. A remineralizálódott zománc összetétele nem teljesen azonos 

az eredeti zománcéval, kissé kompaktabb, savaknak jobban ellenáll. A de- és remineralizáció reverzibilis 

folyamata ionok transzportját és precipitációját jelenti, a zománc pórusain keresztül zajló diffúzió. 

47.4.2. Remineralizáló oldatok alkalmazása 

Történtek próbálkozások AgNO3, ónfluorid, eugenol, foszforsav, kalcium-foszfát tartalmú oldatok 

alkalmazásával, mégis a legtöbb esetben kalcium-foszfát oldatok alkalmazása volt eredményes. Ezek 

kombinációja pl. fluoridokkal jelentősen gyorsítja a remineralizációt. 

A xilit növeli a pH értéket és a nyál szekréciós rátáját, ezzel nagyobb Ca2+, (PO4)3
– és (HCO3) -koncentrációt hoz 

létre, ami jelentős remineralizációt eredményez. Nagy koncentrációban azonban lassítja a demineralizációt, 

lehetővé teszi Ca2+, (PO4)3
– ionok precipitációját, ami oldhatatlan szemcsék formájában kicsapódik, és a 

továbbiakban nem része az aktív kémiai folyamatoknak. 
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47.5. Caries 

47.5.1. A caries hisztopathologiai progressziója 

Erősen savas pH hatására 

1. A prizmák felületének és a prizmaközti állománynak szerkezetváltozása, bomlása. 

2. Mélyebb régió felé halad, a felületen kialakul a kavitáció. 

3. A zománc-dentin (DEJ) határ elérése, lap szerinti kiterjedés. 

4. Gyors progresszió a dentinben, penetráció. 

5. Pulpa érintettség, caries következményéként kialakuló gangraena (fogbél elhalás). 

A szövettanban leírt elváltozások klinikailag a következő stádiumokra oszthatók: 

1. Caries incipiens, 

2. Caries superficiális, 

3. Caries media, 

4. Caries profunda, 

5. Caries penetrans. 

1.642. ábra - 9. ábra – Caries incipiens (dekalcifikáció, zománc translucencia csökken, 

klinikailag fehér folt, szondával nem tapintható,a legelső, már ismertetett elváltozás 

legfőbb jellemzője, hogy nincs még kavitáció) 

 

1.643. ábra - 10. ábra – Caries superficiális (zománc matrix veszteség jellemzi, 

szondával érdes, vagy töredezett tapintatú felületes lézió, esetenként sárga elszíneződés) 

 

1.644. ábra - 11. ábra – Caries media (már a dentin is érintett, a DEJ –dentino-enamel-

junction- és a dentincsatornák mentén a pulpa felé mélyül az üreg, zománcréteg teljes, 

makroszkópos kollapszusa látható, barna elszíneződés, klinikai panaszok) 
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1.645. ábra - 12. ábra – Caries profunda (a szövettani képen látható, hogy a dentin teljes 

vastagságában érintett, kifejezett klinikai panaszokat okoz) 

 

1.646. ábra - 13. ábra – Caries penetrans (a pulpabetegség tünetei megjelennek) 

 

1.647. ábra - 14. ábra – Cirkuláris caries (Rampant caries, ECC – early childhood 

caries: jellegzetes lokalizációban, általában jól meghatározható okok miatt alakul ki, 

klinikai jellegzetességeiben mutat különbséget a többi caries típushoz hasonlítva, 

hisztopathologiai jellemzői megegyeznek a többi caries típussal) 

 

47.5.2. Caries leggyakoribb kórokozói 

Streptococcus mutans: a zománc caries legfontosabb kórokozója. 
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Lactobacillus casei és Lactobacillus acidophilus. 

Actinomyces viscosus: általában a gyökéri cariest okozza. 

47.5.3. A nyál szerepe a caries kialakulásában 

A nyál összetevői révén segítheti vagy gátolhatja a caries kialakulását: 

Mucin- és mukoidtartama elősegíti a lepedék felszaporodását és megtapadását. 

Protektív összetevők: 

• bikarbonátok: pufferoló hatással rendelkeznek, 

• immunglobulinok: ( IgA, IgG, IgM) antibakteriális hatás. 

Nyomelemek: 

• cariogén: réz, szelén, higany, 

• anticariogén: molibdén, ón, vanádium, fluor. 

47.5.4. Caries klinikai típusok szerinti csoportosítása 

Kialakulás szerint: 

• primer, ha az ép fogfelszínen kezdődik a szuvasodás, 

• secundaer, ha a tömések ill. koronák széle mellett kezdődik, 

• reziduális, ha demineralizált (nem fertőtött) szövet marad a tömés alatt. 

Lokalizáció szerint: 

• koronai: simafelszíneken vagy barázdákban , gödröcskékben felelhető, 

• gyökéri. 

Progresszió szerint: 

• aktív, ha progressziót mutat, 

• inaktív (arrested), ha fejlődésében megállt, rosszabbodást nem mutat, 

• Caries rapida, ha gyors progressziót mutat (általában gyerekeknél), 

• Caries tarda, lassúbb előrehaladást jelent (idősebb korosztályra jellemző), 

• Caries insistens, ha tovaterjedésre hajlamot nem mutat. 

A koronai cariesek megjelenése függ: 

• a fog szájüregben való megjelenésének idejétől, 

• a fog a fogsorban való elhelyezkedésétől, 

• a korona anatómiai alakjától. 

Az elsődlegesen érintett, azaz predilekciós helyek a következő ábrákon láthatóak. 

1.648. ábra - 15. ábra – Az approximalis felszínen a kontaktfelszín alatt 
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1.649. ábra - 16. ábra – A vestibularis és orális felszínen a legnagyobb domborulat és az 

ínyszél között 

 

1.650. ábra - 17. ábra – A rágófelszín gödröcskéiben, barázdáiban 

 

47.5.4.1. Barázda caries 

A mély gödröcskékben és barázdákban alakul ki, ahol az ételretenció jellemző. A barázdák mélyén a zománc 

nagyon vékony (réteg), ezért a dentin érintettség hamar bekövetkezik. Amíg ez a pathologiás folyamat csak a 

zománcban zajlik, addig a caries progressziója a zománcprizmák lefutási iránya szerint halad. 

1.651. ábra - 18. ábra – Kék vonallal jelölve: a zománcprizmák eredeti lefutási iránya 

 

47.5.4.2. Dentin caries 

Az anatómiai szerkezet következménye, hogy a mikroorganizmusok a dentin tubulusokon keresztül szabad 

átjárót találhatnak a pulpa felé. A szervezet védelmi funkcióinak köszönhetően azonban a korai penetráció 

idején kialakul egy sclerotikus dentinréteg, a kalcifikáció elzárja ezeket a tubulusokat, és átjárhatatlanná válnak 

a baktériumok számára. Ennek a védelmi mechanizmusnak különösen nagy jelentősége van a lassú 

progressziójú cariesek esetén. 

1.652. ábra - 19. ábra – Dentin sclerosis mikroszkópos képe 
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Amikor a bakteriális invázió eléri a zománc-dentin határt, az elváltozás szövettanilag jellegzetes, a pulpa felé 

mutató háromszög formátumot mutat. Egyre nagyobb számú dentális tubulus érintett. Ez az idő előrehaladtával 

a DEJ felületnek megfelelően gyors, lap szerinti kavitációt eredményez, ami alátámasztatlan zománc 

kialakulásához vezet. 

1.653. ábra - 20. ábra – Dentin caries szövettani képe 

 

1.654. ábra - 21. ábra – A szuvas dentin sematikus szövettani képe 

 

1. zóna: a Tomes rostok zsíros degenerációja, a dentin tubulusok impermeabilissá válnak. Ez az odontoblast 

degeneráció része, megelőzi a dentin sclerosis kialakulását. 

2. zóna: Dentin sclerosis: a Ca sók koncentrációja megnő a tubulusokban. 

3. zóna: a dentin decalcifikációja. 
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4. zóna: a bakteriális invázió rétege. 

5. zóna: Savak és enzimek hatásai miatt szétesett dentin réteg. 

47.5.4.3. Gyökéri caries 

Puha, progresszivitást mutató elváltozás, bármely gyökérfelszínen kialakulhat, amely elvesztette kötőszövetes 

borítását. Csak a szájüregi hatásoknak kitett, szabad gyökérfelszíneken lehetséges a folyamat. 

Főleg Actinomyces törzsek (Actinomyces Naeslundii, Actinomyces Viscosus, Actinomyces Israelii)okozzák, de 

Streptococcus mutans telepek is jelentős mennyiségben kimutathatók . A microorganizmusok a Sharpey-rostok 

mentén hatolnak be a cement állományába, és ott laterális irányban terjednek (a cement koncentrikus formátuma 

miatt). A cement decalcifikálódása után a folyamat a koronai dentin cariesben mutatott terjedéshez hasonlóan 

halad. A progresszió a koronai caries-hez képest lassúbb a kevesebb dentintubulus miatt. A kritikus pH 6.7. 

1.655. ábra - 22. ábra – Gyökéri caries 

 

47.6. Mesterséges savhatás 

Fogászati kezeléseink során egyre többet alkalmazzuk a mikroretencióval rögzülő adhezív tömőanyagokat 

melynek előfeltétele az érintett felület savsakkal történő előkezelése. A rövid ideig tartó (15 mp) agresszív 

savazás célja a felszín érdesítése mikoroszkópikus mélységben. A sav hatására a prizmák külső felszínének 

demineralizációja és a prizmaközti állomány destrukciója történik a carises folyamathoz hasonlóan. A behatás 

kontrollált körülmények között történik, a tömés technikájától függően pulpavédelem illetve alábélelő anyag 

szükséges hozzá. 

1.656. ábra - 23. ábra – Az előkészített üreg savazása 

 

1.657. ábra - 24. ábra – Savazott zománcfelszín SEM képe 
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1.658. ábra - 25. ábra – Savazott zománcfelszín nagy nagyítású SEM képe 

 

A mesterséges savazás célja: a felszín „érdesítése” a felület jelentős megnagyobbodásával jár, ezért a zománc és 

a tömőanyag adhéziója az eredeti területhez képest jóval nagyobb felületen jöhet létre. A savazás a kontrollált 

körülmények között kb. 30 µm mélységű, a felszínre merőleges csatornákat hoz létre. A beavatkozásnak 

lehetnek klinikai következményei. 

1.659. ábra - 26. ábra – Az adhezív anyag elhelyezkedése a savazott felszínen 
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48. 1.48. A fluoridok hatásmechanizmusa, toxikológiai 
kérdések. A lokális és szisztémás fluoridprevenció – 
Dr. Szántó Ildikó 

48.1. A fluorid általános jellemzői 

A fluor halványsárga színű gáz, a legelektronegatívabb elem. Reaktivitása miatt gyorsan kötődik más 

anyagokhoz. Fogászati jelentőségét az adja, hogy a fluorid fokozza a fogzománc savakkal szembeni ellenálló 

képességét. Ha a fog környezetében, a F- tartalom 1 ppm a hidroxilapatit hidroxilionja fluoridionra cserélődik, 

és fluorapatit képződik. Ez elősegítil a demineralizált területek remineralizációját, a képződött zománc 

keményebb igy a cariesszel szemben ellenállóbb zománc alakul ki. Magasabb környezeti fluorid 

koncentrációnál CaF2 képződik. 

A preeruptív szakaszban endogén úton hat a fog kemény állományára, posteruptív szakaszban lokálisan, exogén 

hatása van. Ilyenkor a fog felszínén és a fog környezetének befolyásolása útján fejti ki a hatását, például azzal, 

hogy kiválasztódik a nyálban és akkumulálódik a plakkban. 

Befolyásolja a fog alakját: kisebb csücskű, sekélyebb barázdájú, cariesre kevésbé hajlamos fogak képződnek. 

Gátolja a cukorbontás során egyes enzimek (enoláz, foszfoglükomutáz) működését, baktériumok anyagcseréjét. 

10 ppm koncentrációban gátolja a poliszacharidok szintézisét a dentális plakkban. 

Gátolja a fehérjék/batériumok adhézióját a zománcfelszínhez, valamint gátolja a cariogén mikróbák (pl. 

Streptococcus mutans) szaporodását. 

Gyorsítja a demineralizálódott fogszövetekből kioldódott kalcium és ásványi sók rekrisztallizációját, ezáltal 

fokozódik a zománc mikrokeménysége. 

Általános hatásai is ismertek pl. csökkenti az érelemeszesedés kialakulásának veszélyét Osteoporosisra 

gyakorolt kedvező hatása: kellő fluorid bevitel esetén kisebb a combnyaktörés előfordulási aránya az idősebb 

nők körében. 

A fluoroapatit kialakulása: 

Mint említettük, ha a környezet fluorid koncentrációja optimális, akkor a zománc hidroxiapatitja fluor 

jelenlétében fluoroapatittá alakul, melynek kisebb a savoldékonysága, a képződött zománc keményebb. 

Fluoroapatit képződés menete: Ca10(PO4)6(OH)2+F– → Ca10(PO4)6(OH)F. 

A folyamatot a F- kívül más nyomelemek, mint pl. stroncium, vanádium, molibdén, kedvezően befolyásolják. 

Koncentrált, lokális fluorid hatására a hidroxilapatit oldhatatlan CaF2 képződés közben szétesik: 

Ca10(PO4)6(OH)2 + 20F– → 10CaF2 + 6HPO4 + 2(OH). 

A CaF2 erős konglomerátumot képző molekula, amely oldhatatlan csapadék formájában „csapdába ejti” a F és 

Ca ionokat, nem engedi az apatitképzés dinamikus egyensúlyát érvényesülni, emiatt végső soron a 

keményszövetek károsodását okozza. 
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A fluoridion a következő sók formájában található meg a különböző készítményekben: 

• Ón-fluorid, 

• Monofluorofoszfát (MFP), 

• Nátrium-fluorid, 

• Amin fluorid, 

• Savanyított foszfát fluorid (APF). 

48.2. A flourid toxikus hatásai 

48.2.1. A fuorid azonnali toxikus hatása 

Ha a koncentrált fluorid só bőrrel, vagy a nyálkahártyával érintkezik, a felszíni nedvesség hatására hidrofluorsav 

képződik, ami rendkívül erős sav, az élő szervezetben súlyos károsodást okoz. 

Fluorid mérgezés esetén a sejtek protoplazmájának károsodását tapasztalhatjuk, ez az egyes enzimrendszerek 

gátlása révén manifesztálódik. 

Az agresszív CaF2 molekula csapadékot képez, ami kalciumot köt meg, ez a szervezet normális működéséhez 

szükséges Ca ionokat vonja ki a működésből, ez reaktív hiperkalémiát okoz, ami végső soron az 

izommozgásokat gyengíti, kardio-toxikus hatású. 

Mindemellett meg kell említeni, hogy a CaF2 molekula fluorid reservoir-ként is képes működni. Ha a szájüreg 

pH-ja ……alá csökken, megkezdődik a fluorid felszabadulás a CaF2 molekulákból. 

48.2.1.1. A fluoridmérgezés 

1. A mérgezés tünetei: hányinger, hányás, izomgörcsök (lokális, generalizált), hasfájás, hastáji görcs, fejfájás, 

fokozott nyáltermelés, könnytermelés, fokozott orrváladék, izzadás. A fokozott váladéktermelődés 

differenciáldiagnosztikai jelentőséggel bír. 

A mérgezés további tünetei, (ha még magasabb a méreg koncentrációja): hasmenés, általános gyengeség, 

hipokalcémia, hiperkalémia, aminek fokozódása esetén – eszméletvesztéshez, komatózus, állapothoz, kardiális 

arrithmiához, majd halálhoz vezethet, ez akár négy órán belül bekövetkezhet. Túlélési esély csak 4 órán belüli 

kezelés esetén van. 

2. A bevitt fluorid mennyisége szerint a mérgezés fokozatait a következő rövidítésekkel jelöljük: 

• STD (safely tolerated dose- biztosan tolerálható dózis) – 1mg /tskg dózis, aminél nincsenek mérgezési 

tünetek. 

• PLD (potentially lethal dose – potencionálisan halálos dózis) – 5mg /tskg a legkisebb dózis, aminél halálozás 

esetlegesen előfordulhat. Más beosztásban ugyanezt az értéket PTD-ként jelölik (probable tolerated dose - 

valószínűsíthetően tolerálható dózis.) 

• CLD (certainly lethal dose- biztosan halálos dózis) – 32-64 mg/tskg ennél a dózisnál nincs túlélési esély. 

3. Teendők fluorid túladagolás esetén: 

Ha a bevitt mennyiség kevesebb , mint 5 mg F-/tskg , csak kalcium vagy tej adagolása szükséges, mert ez 

lassítja a fluorid felszívódását a gyomorból. A továbbiakban elegendő a 4 órán keresztüli megfigyelés. 

5-15 mg F/tskg bevitt mennyiség esetén azonnal kórházba kell utalni a mérgezettet. Itt a mérgezés kezelésére 

specializálódott szakember bevonásával folytatódik a mentés , speciális eszközökkel illetve gyógyszerekkel. 

Az első táblázat a lenyelt fogkrém potenciálisan halálos mennyiségének kiszámítását mutatja az életkor, a 

testsúly függvényében (A PTD 5 mg/tskg.) 
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1.2. táblázat - 1. táblázat – Az életkor, a testsúly, illetve a lenyelt fogkrém mennyisége 

szerinti számítás 
 

  1000ppm fluorid tartalmú 

fogkrémből  100gr tubusból 

lenyelt mennyiség 

400ppm fluorid tartalmú 

fogkrémből 45 gr tubusból 

lenyelt mennyiség 

a gyerek kora a gyerek 

átlagos súlya 
PLD  testsúly 

szerint 

5mg/kg 

súly tubus súly tubus 

2 év 12 kg 60 mg F- 60 g 60% 150 3 

4 év 15 kg 75 mg F- 75 g 75% 188 4 

6 év 20 kg 100 mg F- 100 g 1 egész 250 5,5 

48.2.2. A fluorid krónikus túladagolása 

48.2.2.1. Fluorosis dentium vagy „foltos zománc” 

Az elváltozásnak klinikailag a fehér opálos foltoktól a barnás elszíneződésen keresztül, a porózussá váló 

zománcig számtalan variációja létezik. A napjainkban a legelfogadottabb osztályozás a Thylstrup-Fejerskov 

szerinti 10 fokozatú skála, amelynek alapján nem csak az elváltozás súlyossága definiálható, de a kezelési terv is 

felállítható. Más osztályozási rendszer is van használatban, pl. az amelyikben az ivóvíz F- koncentrációja 

alapján történik a fluorózis fokozatainak meghatározása: 

• enyhe fluorózis (2ppm F- az ivóvízben) 

1.660. ábra - 1. ábra – Enyhe fluorózis klinikai képe 

 

• közepes fluorózis (3-5ppm F- az ivóvízben) 

1.661. ábra - 2. ábra – Közepes fluorózis klinikai képe 
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• súlyos fluorózis (5-6ppm F- az ivóvízben) 

1.662. ábra - 3. ábra – Súlyos fluorózis klinikai képe 

 

A fogzománcban mikroszkóposan megfigyelhető károsító hatás: krónikus fluorid túladagolás esetén. az 

ameloblastok fejlődési zavara és az általuk képzett zománc-mátrix appositiojának és mineralizációjának zavarát 

láthatjuk. 

48.2.2.2. Szkeletális fluorosis 

Részjelenségei: osteosclerosis, inak kalcifikációja, multiplex exostosisok megjelenése. 

48.3. Szisztémás fluoridálás 

48.3.1. Az ivóvíz fluordúsítása 

Az ivóvíz ideális fluorid koncentrációját literenként 1 mg mennyiségben határozták meg. (koncentrációban 

tartalmazzon fluoridot). Viszonylag kevés földrajzi helyen tartalmaznak a természetes vizek optimális 

mennyiséget. Néhány ország ezért a vezetékes víz fluor dúsítása mellett döntött. Bár kedvező hatása bizonyított 

sokan ellenzik a fluoridált ivóvizek bevezetését., mert a vízfogyasztás egyénenként változik, nagyobb 

mennyiségű ivóvízfogyasztása során a fluoridbevitel megsokszorozódhat ( ilyen lehet a meleg klíma, bizonyos 

munkahelyek). Csak ott megoldható, ahol vezetékes vízhálózat van, ez esélyegyenlőségi kérdéseket vet fel. 

Bizonyos környezetvédő csoportok részéről ellenállást tapasztalunk: indoklásuk szerint a fluorozás beavatkozás 

a természet rendjébe és bizonyos természeti folyamatokat károsan befolyásolhat. Más csoportok részéről a 

személységi jogok megsértése merül fel, hiszen az általános fluorozás mellett nem lehet nem fluorozott ivóvizet 

választani, ami a választás szabadságát korlátozza. Mindezen ellenvetések mellett világszerte jellemzően nő a 
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palackozott ásványvizek forgalma, ami a vezetékes víz fogyasztását visszaszorítja, tehát egyre kisebb a 

fluorozási kérdések jelentősége. 

1.663. ábra - 4. ábra – DMF-S értékek és fluorózis kialakulása az ivóvíz fluorid 

koncentrációjának függvényében 

 

48.3.2. A konyhasósó fluordúsítása 

Olcsóbb, mint a víz fluoridálása, szabadon választható, kollektíven alkalmazható módszer, az ajánlott 

koncentráció 250 mg/kg. 

48.3.3. A tej fluordúsítása 

Szintén olcsó, szabadon választható módszer, a tej ízét nem változtatja meg, ezért területenként, a helyi 

szokásoknak megfelelő életmódba beleilleszthető alternatív módszerként ajánlott 2-5 ppm koncentrációban. 

Azokon a területeken van jelentősége, ha az azonnal felhasználásra is kerül, mert a fluor viszonylag rövid idő 

alatt hatástalanná válik, a tejfehérjékkel kötésbe lép. 

1.664. ábra - 5. ábra – A tej fluorozásának eredményei 
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48.3.4. Fluoridtabletták alkalmazása 

A tudományos vizsgálatok szerint napjainkban fluorid bevitelt tabletta formájában csak a magas caries rizikójú 

pácienseknek ajánlunk. Ezek lehetnek: 

• rossz szociális körülmények között élő gyermekek, 

• mentális retardáltak, 

• súlyos carieses tejfogazat esetén, 

• a szülők (családtagok) súlyos caries betegsége esetén, 

• hosszantartó gyógyszeres kezelés alatt álló gyermekek, 

• esetenként fogszabályozó készüléket viselő gyermekek. 

A tablettás fluorid bevitel caries preventív hatása függ: 

• az adagolás kezdetétől (pl.: postnatális, preeruptív, de legalább kétéves kortól adva a tejfogazati caries 
redukció 50-80%), 

• adagolás tartamától(pl.:születéstől hét éves korig adva a maradó fogazati caries redukció 39-80%), 

• alkalmazás módjától és gyakoriságától, szervezettségétől (javasolt évente legalább 200 napon keresztül adni), 

• egyéb táplálkozási tényezőktől (más módon bevitt fluoridmennyiség), 

• szájhigiénétől, valamint egyidejű lokális fluoridálástól. 

A fluoridtablettának lokális hatása is van: elszopogatva a fogfelszínen a posteruptív maturáció során F- bépülés 

történik, illetve felszívódás után a nyálban kiválasztódva növeli a szájüregi fluorid koncentrációt. 

48.3.4.1. A fluoridot tartalmazó (szupplementáció) gyógyszerek: 

Dentocar tabletta (0,23 mg fluoridot tartalmaz). 



 1. Orális biológia  

 400  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Dentocar forte tabletta (1,00 mg fluoridot tartalmaz). 

Zymafluor tabletta (0,25 mg fluoridot tartalmaz). 

A napi ajánlott bevitel: 0,03mg/tskg fluorid. 

1.3. táblázat - 2. táblázat – Az ivóvíz fluorid tartalmától függően ajánlott napi 

gyógyszeradagolást szemléltetjük 
 

Korosztály Dentocar adagolás, ha az ivóvíz fluortartalma 

   

0–0,25 mg/l (teljes 

adag) 
0,25–0,50 mg/l 0,5–0,75 mg/l 

 

0–2 éves 1 tabl. (F– 0,23 mg) – – 

2–4 éves 2 tabl. (F– 0,46 mg) 1 tabl. (F– 0,23 mg) – 

4–6 éves 3 tabl. (F– 0,69 mg) 2 tabl. (F– 0,46 mg) 1 tabl. (F– 0,23 mg) 

6 éves kor felett 1 forte tabl. (F– 1,00 

mg) 
3 tabl. (F– 0,69 mg) 2 tabl. (F– 0,46 mg) 

48.4. Lokális fluoridálás 

A helyi fluoridálás a fogazat épsége szempontjából kiemelt jelentőségű beavatkozás, hiszen folyamatosan 

gyakoroljuk, rendkívül egyszerűen megvalósítható, mindenki számára elérhető és ezzel a szájüregi betegségek 

döntő többsége megelőzhető. A nem kellően informált lakosság körében mégis időnként téves információkkal 

találkozhatunk, ezek korrigálása és a helyes tudás közvetítése a fogorvos fontos feladata. 

Két nagy csoportra oszthatjuk a helyi fluoridálás lehetőségeit: 

• otthoni (amelyet a páciens szaktanács alapján maga végez), 

• professzionális (amit a fogorvosi rendelőben fogorvos vagy dentalhygienikus végez) . 

A napi rendszeres fogmosás során a fogra juttatott fluor hatása és maga a tisztítás által elért eredmények 

vetekszenek a szisztémásan bejuttatott fluor által elért eredményekkel. Napjainkban a kapható fogkrémek 

túlnyomó többsége eltérő koncentrációban ugyan, de tartalmaz valamennyi fluoridot. Kévés azoknak a 

fogkrémeknek száma, ami fluormentesen kerül forgalomba. Ezek a fluort nem tartalmazó fogkrémek a 

hároméves kor alatt javasoltak, azoknak a gyermekeknek esetében, akik még nem képesek hatásosan öblíteni, a 

fogkrémet előszeretettel lenyelik inkább. 

48.4.1. Otthoni – egyénileg végzett fluoridálás anyagai 

48.4.1.1. Fogkrémek 

Létezik fluoridmentes változat is, de ez csak 2-3 éven aluli gyermekeknek ajánlott (akik még nem tudnak 

megbízhatóan öblíteni) . A fogkrémek ideális fluor tartalma életkortól függően, 500-1500 ppm között változik. 

A fogkrémek egyéb összetevői: 

• Abrazív anyagok (20-40%) : kalcium-karbonát, kalcium-foszfát, aluminium-oxid, szilikát. Hatásuk a 

szemcsenagyságtól és keménységtől függ, néha az abrazív hatás növelésére olajos polírozó anyagot is 

tartalmaznak. 

• Oldószerek (20-40%): víz, glicerin, propilén-alkohol. 

• Felületaktív anyagok (1-2%) : korábban szappanok, zsíralkohol-szulfonátok voltak, amelyek csökkentik a 

felületi feszültséget. Ma a szappanok kedvezőtlen mellékhatásai, mint a rossz íz, csípős érzés miatt más 

detergenseket alkalmaznak, pl. SLS. Ezek behatolnak a lepedékbe, elősegítik a mechanikai eltávolítást, 

valamint a fogkrém habzását fokozzák. 



 1. Orális biológia  

 401  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• Stabilizáló és kötőanyagok (<2%): olajok, zselék, anginát, amelyek a konzisztenciát stabilizálják, biztosítják 

a pépszerű konzisztenciát. 

• Ízesítő-, illatosítóanyagok (<2%): leggyakrabban használt anyag a mentol (menta), frissítik a leheletet, 

hűsítik a szájüreget. 

• Édesítő anyagok (<2%): régebben cukrot, mézet alkalmaztak, ez ma már nem elfogadott, napjainkban 

édesítőszereket (szacharin, ciklamát, szorbitol, mannitol ) kevernek a fogkrémekbe. 

• Színező anyagok (<1%). 

• Gyógyszerek, kémiai anyagok (<5%) 

• Fluoridok: szervetlen vagy szerves fluorid (fogkrémek/zselék – 1000-1500 ppm – maximum 120mg egy 

tubusban, terápiás fogkrémek – 2500ppm- 260 mg fluorid/tubus, gyermekfogkrém – 500 ppm). 

• Fertőtlenítő anyagok: klórhexidin(fluoriddal együtt hatástalan), triclosan. 

• Fehérítő anyagok: pl. karbamid peroxid. 

48.4.1.2. Otthoni használatra szánt gélek 

A fogkrémek mellett gélek is alkalmazhatók . A gélek magasabb koncentrációban tartalmazzák a fluoridot 

(12 000 ppm), ezért nem a mindennapos használatra szánták őket. Elsősorban a közepes és magas caries rizikójú 

pácienseknél elengedhetetlen. 

Az otthon használt géleket többféle módon alkalmazhatjuk: a gél direkt applikációja fogkefével, az esti 

fogmosás után, ezután a páciens nem öblíthet, csak köp, így az egész éjszakai alvás idején hat a nagy 

koncentrációjú fluorid. Másik alkalmazási lehetőség a fluoridáló sín használata: segítségével kényelmes, 

egyszerű és nagy hatékonyságú fluoridálást érhetünk el. 

1.665. ábra - 6. ábra – Mélyhúzott technikával készült fluoridáló sín, a fluoridáló gél 

betöltése a sínbe 

 

48.4.1.3. Szájöblítők 

Széles termékválaszték áll rendelkezésünkre, minden vásárláskor tájékozódni kell az összetevőkről, mert 

legtöbbjük nem fluorid tartalmú. Ha mégis tartalmazzák, az öblítők fluorid tartalma alacsony, nem biztosít kellő 
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fluoridálást, és némelyik dezinficiens hatású anyag az egyéb úton alkalmazott fluoriddal nem kompatibilis. Ezek 

miatt a szájöblítők fluoridáló hatása korlátozott. 

A szájöblítők használata esetén a cél: fenntartani a szájüreg ökológiai egyensúlyát. Caries/fogágybetegség 

esetén, ha a szájüreg mikroökológiai egyensúlyzavara áll fenn, a saját szájflóra összetétele megváltozik, 

patológiás folyamatok indulnak el, ekkor javasolt a fogmosást kiegészítő szájöblítés. 

A szájöblítők tulajdonságai, követelmények a szájöblítőkkel szemben: 

• kiegészíti a mechanikai tisztítást, 

• különösen elősegíti a mozgásszervi betegségben szenvedők, mentálisan retardáltak szájhigiénéjének 
fenntartását, 

• tartósan gátolja a baktériumok megtapadását, szaporodását a fogfelszínen, 

• szelektíven gátolja a cariesért/fogágybetegségekért felelős baktériumtörzsek szaporodását, 

• eljut azon helyekre, amik a mechanikai tisztítással nem elérhetők, 

• tartós hatású a vegyület: napi max. 2-3× alkalmazva teljes plakkmentességet biztosít, 

• ne legyen toxikus, 

• ne legyen se helyi, se általános mellékhatása, 

• ne borítsa fel a normál szájflóra ökológiai egyensúlyát, 

• mivel tartósan alkalmazzuk, ne legyen sem kumulatív, sem krónikus irritatív hatása. 

48.4.2. Professzionális kezelések 

Ecsetelők: Naf, Snf vagy aminfluorid tartalmú oldatok, alkalmazásuk egyszerű, de relatíve rövid ideig képesek 

biztosítani a kívánt magas koncentrációt. 

Lakkok: néhány óráig-napig erősen tapadó magas fluorid koncentrációjú réteget képeznek a fog felszínén, 

kivitelezése a gyermekpáciens részéről türelmet igényel. 

Profi gélek: rendkívül magas (20 000 ppm) fluorid tartalmuk miatt nagy elővigyázatosságot igénylő 

beavatkozás. Iontoforézis segítségével juttatjuk a fluoridot a fog felszíni rétegeibe. Erre a célra kidolgozott 

anyag a savanyított foszfát fluorid (APF), Európában kevéssé elterjedt módszer. 

49. 1.49. Barázdazárás – Dr. Szántó Ildikó 

A fogászati prevenció alapvetően négy alappilléren nyugszik (1. ábra). 

1. Rendszeres és alapos szájápolás, mechanikai és kémia plakk kontroll (immunizálás). 

2. A fog ellenálló képességének növelése cariessel szemben (fogállomány erősítésével), fluorid alkalmazása. 

3. Egészséges táplálkozás és diétás tanácsadás. 

4. Korai kezelések, barázdazárás, egészségnevelés, motiválás, azaz az igény felébresztése. 

1.666. ábra - 1. ábra – A Primer prevenció alappillérei 
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A caries jellegzetes tulajdonsága, hogy a fogak kitüntetett felszínein gyakrabban jelenik meg. Ezek az 

úgynevezett elsődleges (predilekciós) helyek olyan területek, amelyek nem öntisztulók vagy művileg nehezen 

tisztíthatók, felszínükön fokozott a plakk akkumuláció. A rágófelszínen a barázdák és gödröcskék azok, így 

elsődleges helyei a szuvasság megjelenésének. Tovább rontja a helyzetet, hogy fiatal maradó fogak esetén a 

másodlagos kalcium beépülés (maturáció) még hiányos, így ezek a területek kevésbé mineralizáltak. 

A tisztíthatóság szempontjából megkülönböztetünk kedvező és kedvezőtlen alakú barázdákat. 

A barázdáknak alapvetően öt formája lehet: (2. ábra.): 

• “U”-forma ( széles barázdák), 

• “V”-forma, 

• “ I”-forma ( szűk barázda), 

• “IK”-forma, 

• fordított “Y”-forma. 

1.667. ábra - 2. ábra – A barázdák mintázata 

 

Kedvezőtlen barázdaformák az I, IK, és fordított Y forma. Egyes szerzők ez utóbbi kettőt egy csoportba (IK) 

sorolják. 

49.1. Epidemiológia 

A fogszuvasodás az egyik leggyakoribb krónikus megbetegedés gyermekkorban. A caries elsődleges 

megjelenési helyei a gödrök és barázdák, mind a tej-molárisokon mind hatéves kortól megjelenő maradó 

őrlőfogakon. Bár a barázdák és gödrök a fogfelszínek csupán 3%-át teszik ki, mégis a szuvasodások és tömések 

70% -a található meg ezeken a területeken (Brown et al. 1996). Ez elsősorban a barázdák morfológiájának 

köszönhető. Steiner vizsgálatai kimutatták, hogy a 13-14 éves egyébként alacsony caries rizikó csoportba 

tartozók szuvasodásainak 80%-a is az első maradó molárist érinti. A második helyen természetesen a második 

nagyőrlő áll. A 6-18 éves gyermekek 50%-ánál fellehető az okkluzális caries. 

Világszerte elfogadott, hogy a rágófelszíni szuvasodás megelőzésének igen hatékony eszköze a barázdazárás. 

Az Amerikai Fogászati Társaság (American Dental Association -ADA) szerint az áttörés utáni évben lezárt 

fogak 86%-a, míg a az áttörést követő négy éven belül lezártak 58,6%-a caries mentes maradt. 
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49.2. A barázdazárás definíciója és célja 

A barázdazárás olyan eljárás melynek során (első sorban) a maradó fogak kedvezőtlen alakú, mély barázdáit 

feltöltjük és így a felületet öntisztulóvá tesszük, ezzel kivédve a szuvasodás lehetőségét. Incipiens caries esetén 

az elváltozást magát is lezárhatjuk a tovaterjedést meggátolva. (3-4 ábra). 

1.668. ábra - 3. ábra – Alsó moláris fog barázdarendszere kezelés előtt 

 

1.669. ábra - 4. ábra – Alsó moláris fog barázdazárást követően 

 

A barázdazárás előnyei: 

1. hatékony prevenciós módszer, 

2. olcsó (összehasonlítva más módszerekkel/esetleges későbbi tömések elkészítésével), 

3. fájdalommentes, 

4. gyors és könnyen kivitelezhető. 

Mely fogakon zárjuk a barázdákat: 

a. a cariessel szemben kevésbé ellenálló maradó kis- és nagyőrlők barázdáit, gödreit, 

b. a felső maradó kismetszők palatinális felszínén lévő gödröcskéit, 

c. tejfogak esetén, ha megjelenik a szuvasodás egy, vagy két tejőrlőn a még érintetlen fogakat, vagy a nagyon 

kedvezőtlen barázdarendszerrel rendelkező tejmolárisokat még ha nem is szuvasodtak. 

A barázdazárás hatékonysága annak tartósságán múlik. Javasolt elvégezni minden esetben, ha a fog 

veszélyeztetett (kedvezőtlen barázdarajzolat, szerkezeti rendellenesség, frissen előtört és hipomaturált fog), vagy 

ha a gyermek a közepes vagy magas caries rizikó csoportba tartozik. Egy-egy fog esendősége, illetve egy 

gyermek rizikó csoportja akár évenként változhat, így annak felmérése és megítélése minden évben 

elengedhetetlen. A kavitációval nem járó (incipiens) cariesek lezárása is mindenképpen elvégzendő, mert 

jelentősen csökkenti az üreg kialakulásának esélyét, leállítja a folyamat progresszióját. Ebben az esetben inkább 

terápiának, mint prevenciónak minősül a barázdazárás. 
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49.3. Indikációja 

A barázdazárás elvégzése előtt elengedhetetlen a fog gondos cariologiai vizsgálata. 

A főbb vizsgáló módszerek: 

• megtekintés a fogfelszínek tisztítása és leszárítása után, 

• kiegészítő diagnosztikus eszközök, 

• röntgen vizsgálatok. 

Megtekintés az elsődleges módszer, a nagyon hegyes szonda alkalmazása azonban kerülendő, mert sértheti a 

fogfelszínt. Fontos megjegyezni, hogy az elszíneződés nem azonos a kavitációval nem járó cariessel. A kezelés 

előtt a gyermek életkorát, fogazati státuszát, cares rizikóját értékelni kell. 

Caries rizikó felmérése: 

A caries rizikó számos tényezőtől függ, többek között: 

• táplálkozási szokások, 

• fluoridok alkalmazása, 

• fogékonyság (szociálisan hátrányos helyzet, egyéb általános betegségek, készülékek viselése, szájszárazság, 
stb.), 

• kedvezőtlen szájflóra, 

• magatartási rendellenességek. 

A caries rizikó függhet a gyermek életkorától, így a caries rizikójának megítélése kor-specifikusan történik. 

További információk: www.ada.org 

Alapvetően a magas rizikó csoportba soroljuk a gyermeket ha: 

• három vagy több új lézió látható egy éven belül, 

• fogszabályozó készüléket visel, 

• krónikus szisztémás betegségben (mint pl. diabetes) szenved vagy tartósan hospitalizált, 

• a testi- és/vagy szellemi fogyatékkal élő, 

• szociálisan hátrányos helyzetű. 

a. Barázdazárás tejfogakon 

• ép barázdarendszer magas caries rizikó esetén lezárandó. 

b. Relatív kontraindikáció 

• ha a fog még áttörőben van, 

• közvetlenül a fogváltás előtt álló tejfog, 

• tömés van a fog egyik okkluzális, jól szeparált felszínén a másik felén esetleg kivitelezhető, 

• carieses fog. 

c. Abszolút kontraindikáció 

• a teljes barázdarendszert érintő üregképződés, dentinbe érő szuvasodással, 

http://www.ada.org/
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• ha olyan többfelszínű szuvasság található a fogon mely érinti a barázdarendszert is, 

• a kooperáció hiánya, 

• kiterjed okkluzális tömés, 

• ha a fog az áttörést követő négy éven keresztül egészséges maradt, nincs klinikai indikációja a 
barázdazárásnak, kivéve, ha változás történik a caries rizikó mértékében. 

d. Egyéb faktorok, amit érdemes megfontolni: 

• A legmegfelelőbb idő a barázdazárás elvégzésére az áttörést követő hat hónapon belül (a zománc még 
maturálódik) de szükséges lehet más időpontban az elvégzése akkor ha, a gyermek/szülő caries rizikó 

csoportba sorolása megváltozik. Így nem az áttöréstől számított idő a legfontosabb, hanem a caries rizikó. 

• A barázdazárás a korábban nem lezárt vagy tömött barázdákra korlátozódjon 

• Nem teljesen előtört fog esetében is elvégezhető a barázdazárás, annak ellenére, hogy a fog egy részét még 
gingiva fedheti. Ilyenkor retrakcIós fonalat kell alkalmazni annak eltartására és a nedvességre kevésbé 

érzékeny anyagot kell választani (üvegionomer) barázdazáróként a fog teljes áttöréséig. 

• Az okkluzális amalgám tömés széli zárásának kisebb elégtelensége esetleg korrigálható barázdazárással, 
annak érdekében, hogy ne kelljen sürgősen kicserélni a tömést, s addig is védjük a fogat a szekunder caries 

kialakulásától. 

49.4. A gyanta alapú anyaggal történő barázdazárások technikája 

• A felszín tisztítása/ esetleges preparálása (amennyiben erre szükség van a nagyon szűk barázda miatt), 

• izolálás (lehetőleg nyálrekesz), 

• savas kondicionálás, 

• mosás, szárítás, 

• a barázdazáró anyag felvitele, 

• polimerizáció, 

• a barázdazárás ellenőrzése, 

• polírozás fluor tartalmú pasztával. 

a. A felszín előkészítése: 

Tiszta, lepedékmentes felszín szükséges a hatékony barázdazáráshoz. Több lehetséges tisztítási mód van: 

• géppel forgatott polírozó kefe és fluor- illetve olajmentes polírozó paszta segítségével (a fluorid a savazás 

hatását csökkenti, az olaj összeférhetetlen a gyanta alapú barázdazáró anyaggal), 

• polírozó kefe, polírozó paszta nélkül, 

• nátrium bikarbonátos polírozás /homokszórás (alumínium oxid). 

A tisztítás, a polírozó kefe használata pasztával vagy anélkül, rutin feladat kell legyen, a barázdazárás előtt 

(Gillerist et al 1998, Donnan & Ball 1988), annak ellenére, hogy nem igazolták, hogy jobb hatású, mint a 

csak savazás előzetes tisztítás nélkül (Haris NO &Garcia-Godoy). 

b. Izolálás 

A fogat vattarolnikkal és nyálszívó alkalmazásával, vagy kofferdam (nyálrekesz) felhelyezésével kell védeni, 

a nyállal való érintkezéstől. Viták folynak arról, hogy elegendő-e egy relatív szárazság elérése vattarolnival, 

vagy feltétlenül szükséges a fog abszolút szárazon tartása kofferdammal. Általában megállapítható, hogy az 
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izolálás megválasztását a gyermek együttműködő képessége szabja meg. Ugyanakkor a gyermekek helyes 

felkészítés esetén jól tolerálják a nyálrekesz felhelyezését., A még nem teljesen áttört maradó fogon 

szubgingiválisan alkalmazott kofferdám kapocs fájdalmat okozhat, használata előtt javasolt az érzéstelenítés 

(helyi, felületi)). (Eidelman et al. 1983). Ha nincs asszisztencia (segítség hiányában) jobb felhelyezni a 

kofferdamot a szárazon tartás érdekében. 

c. Savazás, lemosás, szárítás 

A maximális retenció elérésnek érdekében savazni kell. A kondícionlás célja hogy a felületen 

mikroretanciókat alakítsunk ki, melyek révén a hidrofób barázdazáró anyag tökéletesen tud kapcsolódni a 

zománc felszínhez. A savazás 37% orto-foszforsavval 15 másodpercig tartson. A hosszabb savazási idő nem 

javítja a barázdazárás hatékonyságát. (Waggoner & Siegal 1996, Duggal et al. 1997). A savazás körülbelül 

10μm mélységében teszi porózussá a zománcot. A savat vízsugárral 30 másodpercig kell lemosatni, majd 15 

másodpercig levegővel szárítani kell. Waggoner és Siegal korábban azt állította, hogy a mosási és szárítási 

idő ennyire pontos betartása nem lényeges, csak biztosnak kell lenni abban, hogy minden savat 

maradéktalanul eltávolítottuk, s szárításkor krétafehér felszínt nyerünk. A savazással nyert megnövelt felszín 

elegendő a barázdazáró anyag szilárd rögzüléséhez, ugyanis az alacsony viszkozitású (folyékony) gyanta 

befolyik ezekbe a mikro üregekbe és kitöltik ezt a porózussá vált felszíni részt. 

d. A barázdazáró anyag felvitele 

Az alkalmazott anyaggal szemben támasztott követelmények: 

• legyen folyékony, 

• kopásálló, 

• oldhatatlan, 

• nem toxikus, 

• elegendő felhasználási idő álljon rendelkezésre, 

• gyors kötésű legyen, 

• jól és tartósan kötődjön a fogfelszínhez, 

• álljon ellen a rágónyomásnak és ne zsugorodjon, 

• ugyanaz legyen a hőtágulása, mint a fognak, 

• kémiailag stabil és közömbös legyen. 

A barázdazáró anyagokat elsősorban polimerizációjuk típusa szerint csoportosíthatjuk: 

• I. generáció: ultraibolya-fényre kötő gyanta alapúak, 

• II. generáció: auto-polimerizációs gyanta alapúak, 

• III. generáció: fényre polimerizálódók, 

• IV. generáció: fluorid kibocsátó gyanta alapúak. 

Glass-ionomer cementek (GIC) és kompomerek (polyacid modified composite resin) speciális indikáció 

esetén alkalmazhatók barázdazárásra. Néhány szerző a folyékony kompozitokat is alkalmasnak tartja erre. Ha 

folyékony kompozitot alkalmazunk, akkor bondozni kell. 

Tökéletes retenció a gyanta alapú barázdazárókkal érhető el (fényre-kötő, önkötő vagy fluorid tartalmú). A 

legkisebb a retentivitása, így a tartóssága az üvegionomer cementnek és a kompomereknek (Kühnisch et al; 

2012). 

A GIC előnyét már említettük a még áttörőben lévő fogak ellátásakor, mikor a teljes szárazság elérése 

nehézségbe ütközik. 
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A barázdazárók lehetnek átlátszóak, opák vagy színezettek. Nincs különbség a tapadó képességükben.  Bár 

megjegyzendő, hogy ha opák anyaggal dolgozunk egyszerűbb a barázdazárás ellenőrzése visszahívások 

alkalmával. Néhány szerző ellene van az opák anyag használatának, mert úgy vélik, hogy megnehezíti a 

barázda mélyén induló caries felismerését átlátszatlanságával (Waggoner and Siegal, 1996, Simonsen, 2002). 

A gyanta alapú anyagok a fizikai tulajdonságok javítása érdekében töltelékszemcséket tartalmazhatnak. 

Tanulmányok szerint a töltetlen, tehát hígabb anyag jobb, mint a töltött, mert jobb a retentivitása. (Waggoner 

and Siegal, 1996). 

A fluorid-tartalom sem javítja lényegesen a klinikai eredményeket. (Simonsen, 2002). 

A barázdazáró anyag használata: 

A gyanta típusú barázdazárók applikációs csőrrel szerelt fecskendőben kerülnek forgalomba. A levegő 

buborékot és felesleges anyagot még a polimerizálás előtt el kell távolítani egy szonda hegyével vagy kis 

ecsettel. (néhány típus eleve kis ecsetvéggel rendelkezik a csőr végén) Az anyag felvitelekor a nem savazott 

területeket kerülni kell, mert különben nem lesz kielégítő a széli záródás. Fényre kötő barázdazárók esetében 

az anyag applikálása után érdemes 20 másodpercet várni, hogy az elterüljön a barázdában, s csak aztán 

polimerizálni. 

e. Polimerizáció 

A polimerizációkor alkalmazott idő az alkalmazott fény intenzitásától függ. A gyártó cégek pontos leírást 

adnak arról, hogy mely anyag használatakor mennyi polimerizációs idő a kívánatos. 

f. A barázdazáró ellenőrzése 

Amennyiben a polimerizálás után is marad felesleges anyag, azt el kell távolítani. Erre alkalmas lehet a widia 

finírozó (finírozó gyémánt vagy Arkansas-kő). Az okklúzió artikulációs papírral ellenőrizendő, az esetleges 

korai érintkezések felderítésére. Ha van ilyen, azt minden esetben korrigálni kell. 

g. Polírozás fluorid tartalmú pasztával 

Jelentősége: 

• A levegő oxigénje a gyanta alapú anyagok felületén gátolhatja a polimerizációt, így egy nagyon vékony 
rétegben maradhat nem megkötött anyag vagy részecske, amit a polírozás során eltávolíthatunk. 

• A esetlegesen savazott de nem lefedett fogfelszínt a fluor remineralizálja. 

h. Követés 

A barázdazárt fogakat rendszeresen ellenőrizni kell. A visszahívások gyakorisága a páciens rizikó 

csoportjától függ (gyermekek esetén évente legalább kétszer, felnőttek esetén évi egy alkalommal). Ha 

hiányzik, vagy eltört a barázdazárás, azt újra el kell végezni. A visszahívásokat fel kell használni a 

szájhigiéné ellenőrzésére és a páciens motiválására is. (Chestnutt et al; 1994, Wendt et al; 2001a, 2001b, 

Lavonius et al; 2002). 

Az első ellenőrzés a beavatkozás után fél évvel javasolt. A többi kontrollt a caries rizikó függvényében kell 

meghatározni. 

49.5. Invazív barázdazárás/ kiterjesztett barázdazárás (preventív 
tömés) 

A kiterjesztetett barázdazárás magában foglalja a kisebb carieses léziók ellátását majd az érintetlen barázdák 

lezárását. Ezt az eljárást már a másodlagos prevencióhoz soroljuk. .Az eljárást más néven preventív tömés 

készítésének is nevezzük. (preventive resin restoration -PRR). Alapvetően három formáját írták le: 

• A típus (Figure 5): 

• a barázda caries csak a zománcra korlátozódik, 
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• A megkövetelt preparáció mértéke kicsi, csak a zománcra korlátozódik, 

• töltetlen gyanta alapú barázdazáró használható a preparált felszín és az érintetlen barázdák zárására. 

• B típus (Figure 6): 

• a kicsi és jól körülírt lézió már a dentinbe terjed, 

• a preparációt ki kell terjeszteni, a szuvas dentin elvétele szükséges, 

• A kialakított üreget kompozíciós anyaggal kell betömni (alap behelyezésével vagy anélkül), majd az egész 
barázdarendszert zárni kell barázdazáró anyaggal. 

• Type C (Figure 7): 

• a dentinbe terjedő szuvasság csak a barázdarendszer vonalára korlátozódik, 

• a kifejezett elváltozás kiterjedt preparálást igényel, 

• Alábélelés után kompozíciós anyaggal tömendő az üreg, majd az egész barázdarendszer zárandó 
barázdazáró anyaggal. 

Az A és B típusú beavatkozásokhoz fisszurotómot használunk (widia) melynek palástja 6-8 éllel 

rendelkezik,kónikus, ezzel megkíméljük preparáláskor az egészséges foganyagot. (8 ábra.). A fusszurotómok 

hossza általában 1,5-2,5mm, ez az adott hosszúság limitálja a preparálás mélységet is, így csak a zománc-dentin 

határig preparálhatunk velük. A dentinbe terjedő szuvasság eltávolításához ajánlatos lassú fordulatú, acél 

gömbfúrót használni. Nagyon sok féle fisszurotóm kapható, és többségük csak a zománcban működik, ennek 

következtében a páciens diszkomfort érzése minimális, nincs szükség anesztéziára. 

1.670. ábra - 5. ábra – A-típusú PRR 

 

1.671. ábra - 6. ábra – B-típusú PRR 
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1.672. ábra - 7. ábra – C-típusú PRR 

 

1.673. ábra - 8. ábra – Hagyományos cilindrikus fisszurafuró (balra) öszehasonlítva a 

fisszurotómmal (jobbra). Figyelje meg az általuk eltávolított ép zománc mennyiségét 

 

49.6. A leheséges mellékhatások 

a. Helyi hatások 

A legtöbb mellékhatás a savazás/kondícionálás közben jelentkezik. Ennek kivédése érdekében a lágyrészeket 

kellően izolálni kell, és a savat teljes mértékben el kell távolítani. A mosás alatt érdemes elszívót alkalmazni. 

Elméletileg pulpa irritáció előfordulhat a savazás alatt. 

b. Általános mellékhatások 

Az irodalom említ néhány esetet, amikor allergiás reakció lépett fel a barázdazáráskor. (Hallström 1993, 

Ohlson et al. 2001) 

• kontakt allergia HEMA vagy TEGDMA alkalmazásakor (Kanerva et al. 1995, Ortengren 2000, Wrangsjö 

et al. 2001), 

• kontakt allergia gyantával módosított vagy fényre kötő üvegionomer használatakor (Laine et al. 1992, 
Kanerva & Lauerma 1998). 
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50. 1.50. A táplálkozás hatása a szájüregi 
betegségekre – Dr. Szántó Ildikó 

A táplálkozástudomány (dietetika) lassan nyugati orvoslásunkban is elfoglalja őt megillető helyét, és egyre 

nagyobb figyelmet kap, azzal, (hiszen lassan kiderül), hogy bizonyítást nyer, hogy a legtöbb, főleg krónikus 

betegségünket a helytelen táplálkozás okozza. 

A bevitt tápláléknak alapvetően kétféle hatásról beszélünk: a felszívódást megelőző (preresorptív) és 

felszívódást követő (postresorptív) hatásról. Ebben a két szakaszban vizsgáljuk a tápanyagok hatásait. 

Mindkettő döntően befolyásolhatja a fogazat és a szájüreg állapotát, persze más-más támadáspontokon. 

50.1. Alapfogalmak 

50.1.1. A táplálék útja 

Amíg a táplálék a szájüregben tartózkodik, preresorptív (felszívódást megelőző állapotról) szakaszról beszélünk. 

Ilyenkor a táplálék lokális hatásai befolyásolják a szájüreg egészégét. 

A szájüregbe kerülő táplálék a rágás során nyállal keveredik. A nyál elsődleges feladata a szájüreg nedvesen 

tartása, a táplálék péppé alakítása, az ízérzékelés elősegítése , védelem a vegyi anyagok és fertőzések ellen. 

Folyadékhiány esetén csökken a nyál mennyisége, ez kiváltja a szomjúság érzetet, és ezzel a nyál hozzájárul a 

szervezet vízegyensúlyának fenntartásához is. A nyálat a kis- és nagy nyálmirigyek termelik. Egyes 

nyálmirigyek nyálelválasztása állandó, de nem nagy mennyiségű (kis nyálmirigyek, glandula submandibulare, 

glandula parotis), mások (glandula sublinguale, glandula submandibulare) csak valamilyen ingerre reagálnak 

nyál elválasztással. Mechanikai ingerekre, továbbá erős kémiai ingerekre nagy víztartalmú nyál keletkezik, 

melynek feladata a tápanyagok feloldása. Táplálékfogyasztáskor szerves anyagokban és enzimekben gazdag 

nyál választódik ki, melynek a kémiai emésztésben van szerepe. Az emésztő nyál elválasztását az ízérző 

receptorok váltják ki, De a rendszer teljes működését. szinkronizációját a központi idegrendszer szabályozza 

(nyúltvelő). 

A nyál legnagyobb részét víz alkotja (99,27%), enyhe savas pH jellemzi (pH 6,5-7,5), mennyisége számtalan 

tényezőtől (hidráltság foka, a táplálék mennyisége, stressz állapot, gyógyszerek, hormonális állapot, krónikus 

betegségek) függ. Átlag mennyisége 700-1000 cm3 naponta. A nyál szárazanyag tartalma 0,73%, szervetlen 

alkotórészei ásványi anyagok és nyomelemek (Cl, PO4, Na, K, Ca, HCO3, SCN, CO2, O2). A gyors felezésű idejű 

szabad gyökök egy része a méregtelenítés során keletkezik, mások a helytelen táplálkozás illetve 

táplálékkészítés következményei (microhullámú sütő). Az oxidatív ágensek jelenléte mindenképpen erősen 

károsító hatású. 

A nyál szerves alkotórészei: mucin, amiláz és maltáz. A mucin egy fehérje, melynek szerepe a pufferolás 

(savak-lúgok közömbösítése), azaz a hidrogénion-koncentráció megfelelő fenntartása. Az enzimek a 

szénhidrátbontásában játszanak szerepet: a keményítőt egyszerű cukorrá bontják. Az emésztés tehát már a 

nyállal elkezdődik, ami ebben az esetben azt jelenti, hogy nyál enzimek hatására könnyen fermentálható, kis 

molekulasúlyú cukrokban gazdag miliő keletkezi a szájüregben. Egyik oldalon tehát a nyál enzimek a 

baktériumok számára fermentálható táptalajt teremtenek, másrészt a természetben a nyál protektív hatása segít 

kivédeni ezt a támadást a fogak ellen. Emberi táplálkozásunk szinte állandóan megteremti ennek az 

egyensúlynak a felbomlását, így kellő szájhygiene hiányában a folyamat hamar szájüregi betegségekhez vezet. 

Egyes szerves alkotórészei a nyálnak (lizozim, lactoferrin, lactoperoxidáz, cisztatin, hisztatin, sIg-A, prolinban 

gazdag fehérjék) antibakteriális hatásúak. 

50.1.2. BMI (body mass index) testtömeg index 

Viszonyszám, ami könnyen érthető, könnyen kiszámolható, és relatíve jó útmutatást ad bizonyos táplálkozás 

élettani vagy pl. gyógyszerelési kérdésekben. 
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Kiszámítása: BMI = testsúly (kg) / magasság2 (m2), befolyásolja még a nem, illetve az életkor. 

A krónikus betegségek kialakulásának valószínűsége a legkisebb, ha a BMI 19 és 25 között van. Ez a 

legalacsonyabb rizikó csoport. 

50.1.3. Táplálék piramis, táplálék összetevők 

1.674. ábra - 1. ábra – Táplálékpiramis 

 

A jól ismert ábra, könnyen érthető és valódi információkat ad a táplálék ideális összetételére vonatkozóan. Ez 

azonban csak a felszívódás utáni előnyöket mutatja, a szájüregben tapasztalható lokális hatások nem teljesen 

egyeznek meg a táplálékpiramisról leolvasható információkkal. A táplálék felszívódás előtti (preresorptiv), helyi 

hatása még a szájüregben érvényesül, míg a felszívódás utáni (postresorptiv) hatás az egész szervezetet érinti. 

A táplálék felvétele biztosítja a plakkban lévő baktériumok tápanyagait, emiatt nem mindegy milyen minőségű, 

mennyiségű táplálékot viszünk be, milyen módon és milyen gyakran. A tápanyag fizikai tulajdonságai 

(hőmérséklete, konzisztenciája, rost tartalma, ragacsossága) is fontosak: amíg például a szilárdabb táplálék több 

és hosszabb rágást igényel, ezáltal tisztító hatású a fogfelszíneken, addig a puha, ragadós táplálék könnyebben 

tapad a fogazaton. 

A táplálékok közül a fermentálható szénhidrátok (szacharidok) jelentik a legnagyobb veszélyt a fogak, a 

fogzománc épségére(nek), nélkülük nem jöhet létre a fog keményszövetének demineralizációja. Leginkább azok 

a szacharidok károsak, amelyek fermentációjuk során savat képeznek, nevezetesen a monoszacharidok (glükóz, 

fruktóz, galaktóz, mannóz) és a diszacharidok (maltóz, laktóz, szacharóz). 

50.2. A tápanyag összetevők jellegzetes hatásai 

50.2.1. Fehérjék 

A fehérjék döntően a fogfejlődés idején, a fogszövetek és tartószerkezeti szövetek felépítésében játszanak 

szerepet. Valódi jelentőségük (szerepük) tehát a preeruptív-postresorptív időben van. A nem megfelelő 

táplálkozás (malnutrició) gyakran fejlődési rendellenességek kialakulásához vezet. Fordítva is igaz: fájdalommal 

járó szájbetegségek könnyen táplálkozási zavarokhoz vezethetnek, így közvetve akár szájbetegségek is állhatnak 

a növekedési zavarok, illetve akár a kóros súlyvesztés hátterében. 

A táplálékban lévő fehérjék vagy alkotóelemeik (az aminosavak) általában a neutrális pH-júak, (6-8), sosem érik 

el a zománcot demineralizáló kritikus pH értéket. Emiatt lokális károsító hatásuk nincs. Más kérdés a fehérje 

tartalmú élelmiszerek konzisztenciája: némelyek rostban gazdagok (hús, hal), mások viszont kifejezetten 

ragacsos állagúak (tejtermék). Ennek megfelelően a plakk képződést némely esetben elősegítik, sőt, bakteriális 

táptalajként szerepelhetnek. 

1.675. ábra - 2. ábra – Magas fehérje tartalmú, rostdús ételek 
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50.2.2. Szénhidrátok 

A szénhidrátok két formában fordulnak elő táplálékainkban: keményítő és cukor változatban. A keményítő egy 

poliszacharid, amely önmagában igen csekély cariogen hatással rendelkezik, mivel olyan nagy molekula, hogy 

változatlan formájában nem tud bekerülni a baktériumok anyagcseréjébe. Ugyanakkor a nyál amiláz enzime már 

a szájüregben megkezdi a keményítő bontását, ebből fakadóan a cukorkoncentráció jelentősen megnő. Emellett 

a keményítő konzisztenciája is kedvezőtlen: ragacsos állaga miatt nehezen ürül ki a szájüreg rejtett részeiből, 

így fogyasztása végül is elnyújtott cukorexpozciót eredményez. Keménytő található a kenyérben, a rizsben, a 

burgonyában, egyes keményítő tartalmú lisztekben, édességben. A kenyér napjainkban a legnagyobb mértékben 

fogyasztott élelmiszer. Míg korábban a primitív népeknél vagy a kevésbé kifinomult konyhatechnika idején, 

még volt erozív hatása a durva őrlés miatt, addig a napjainkban már finomított lisztet használunk és a belőle 

készült termékeket frissen fogyasztjuk, ez jobban tapad a fogfelszíneken. Az élesztő nélküli kenyeret hetekig 

lehetett tárolni, ezért keményen fogyasztották, ami inkább a rágófelszíni csücskök és barázdák kopását okozta, 

mint szuvasodását. 

A cukrok általános (postresorptív) hatása: a vércukor szint emelése (nagyobb mértékben és gyorsabban, mint a 

poliszacharidok esetén). Egyes tanulmányok szerint a cukorfogyasztás önmagában nem emeli a diabetes 

kialakulásának esélyét, azonban az elhízás igen. Más tanulmányok szerint a jelentős és gyakori cukorterhelés 

következtében kialakuló insulin rezisztencia, β-sejt diszfunkció, és gyulladás vezet diabeteshez. Fokozott 

cukorbevitel növeli a cardiovaszkulásis betegségek kialakulásának esélyét is. 

A cukrok (vagyis mono- és diszacharidok) közül a legerősebb cariogen hatást a szacharóz (répacukor) fejti ki, 

de a fruktóz, maltóz és glükóznak is jelentős a cariogen hatása, a galaktóznak és laktóznak relatíve kisebb a 

jelentősége ebből a szempontból. 

Valamennyi cukor közös jellemzője, hogy a szájüregi baktériumok fő táptalaját képezik. A plakk 

mikroorganizmusai a szénhidrátok bontásával tejsavat termelnek, ezáltal csökken pH. Minden hat szénatomos 

molekulából felépülő cukrot képesek a baktériumok savakká alakítani (laktóz, szacharóz, fruktóz, stb.) 

A kialakuló cariogen savhatást befolyásoló tényezők: 

1. az elfogyasztott cukor mennyisége, 

2. az étel konzisztenciája, 

3. a fogyasztás gyakorisága, 

4. a szájüregben tartózkodás ideje: olyan ételek, mint a lassan oldódó szopogatós cukorkák, vagy a kortyonként 
fogyasztott üdítőitalok hosszabb időt töltenek a szájban, így a fogak hosszabb ideig vannak kitéve a szájban 

található baktériumok által termelt savak káros hatásának. 

A szájüreg pH mérésével következtethetünk a fent felsorolt tényezőkre. A Stephan’s görbe az egyén napi 

táplálkozási mintáját mutatja egyszerű pH mérés alapján. A görbe kitüntetett pontja, ahol átlépi a kritikus pH 
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értéket: minél többször történik meg a mérési idő folyamán, annál nagyobb a caries kialakulásának 

valószínűsége. 

1.676. ábra - 3. ábra – Stephan’s-görbe. Kritikus pH: 5,5 , ahol a zománc 

demineralizációs folyamatok megindulnak. Ezen az ábrán különböző rágógumi 

(chewing gum) valamint a nassolás (snacking) pH befolyásoló hatásait ábrázoltuk 

 

A cukrok előfordulása táplálékainkban: szinte kivétel nélkül miden étel tartalmaz valamennyi cukrot illetve 

keményítőt. Az ételek cariogen hatása a cukortartalom mellett más tényezőtől is függ: ez az acidogenitás. Ez azt 

jelenti, hogy az ételekben eleve benne lévő savak tovább rontják a sav-bázis egyensúlyi viszonyokat. Például 

egy „fogbarát”-ként ismert alma rosttartalma valóban fogtisztító hatású, de a benne lévő gyümölcscukor illetve 

gyümölcssavak erősen cariogen hatásúak. Más gyümölcsök is lehetnek cariogen hatásúak, ha csökkentik a 

szájüreg pH-szintjét. Így például a banán több fogszuvasodást okoz, mint a kristálycukor és a csokoládé. 

50.2.3. Zsírok és olajok 

Vegyhatásuk semleges, így a caries kialakulása szempontjából nem káros anyagok. A fogszuvasodás 

kialakulásakor a zsíroknak és olajoknak inkább védő (profilaktikus) hatásuk van. Ez azzal magyarázható, hogy 

negatívan befolyásolják a glükóz oldódását, ezáltal akadályozzák a baktériumok anyagcseréjét. A zsír képes 

befedni a szénhidrát tartalmú táplálékszemcsék felszínét, így kevésbé érvényesül cariogen hatásuk. Egyes 

kutatások szerint a lipidek az aquirált pellicula felületén is képesek létrehozni egy monolayer protektív réteget, 

ami további védelmet jelent a savi attackokkal szemben. 

Fontos szerepük még a zsírban oldódó (liposzolubilis) vitaminok (A, D, E, K vitamin) szállítása a 

tápcsatornában. Az esszenciális vitaminok elengedhetetlenek a szervezet egészének működéséhez, ezért (pl. más 

okból folytatott) lipid-mentes diéták esetén erre külön figyelmet kell fordítani. A zsíroknak és olajoknak ez a 

funkciója a postresorptív folyamatok része. 

Néhány ételféleség (pl. kakaó, olajos magvak) magas zsírtartalma miatt, az abból gyártott készítmény még ha, 

szénhidrátban gazdag is (pl csokoládé) kevésbé cariogen. 

1.677. ábra - 4. ábra – Alacsony cariogén hatású élelmiszer a csokoládé 
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50.2.4. Vitaminok, ásványi anyagok, nyomelemek 

A vitaminok szerepe a preeruptív szakban jelentős, amikor befolyásolják a fogak fejlődését és a fog 

keményszövetek ásványi anyag tartalmát. A fogak áttörése után (posteruptiv szakban) ebben már nincs nagy 

jelentőségük. Egyes vitaminok hiánya viszont a szájüregben manifesztálódó hiánybetegség kialakulásához vezet 

az egész élet folyamán (pl. C-vitamin hiány: skorbut). A magzati élet 4. és 16. hete között a kalcium-, D-

vitamin, illetve A-vitamin hiány rendszerint szájüregi fejlődési rendellenességekhez vezethet. Adatok igazolják, 

hogy a B6, valamint a B12 vitamin hiánya az archasadék illetve a farkastorok kialakulásának kockázatát növeli. 

A vitamin (zsíroldékony): Az ektodermális eredetű szövetek fejlődésére hat, az embrionális zománc 

keletkezésében és a fogcsíra fejlődésében játszik szerepet. Hiányában késleltetett a fogak áttörése, (eruptio) 

valamint az odontoblasztok hísztodifferentációja és funkciózavara is megfigyelhető. 

B-vitamin (vízoldékony): A sejtanyagcserében játszik szerepet. B1 vitamin hiányában a szénhidrátoknak 

károsabb hatásuk van a fogazatra. 

C-vitamin (vízoldékony): A kollagén és a mukopoliszacharidok keletkezésében döntő szerepe van. Ha hiányzik, 

gátolja a dentin-képzést (leállítja a predentin kialakulását). 

D-vitamin (zsíroldékony): A D-vitamin elősegíti a kalcium és foszfor egyensúly fenntartását, és felszívódásukat 

a bélcsatornából. Hiánya károsan befolyásolja a keményszövetek mineralizációját, ezen belül a csont és a 

zománc képződését. 

Az ásványi sók a szervezet nagyon érzékeny ion-háztartásának fenntartásában, a szöveti anyagcserében 

játszanak szerepet. A fog keményszöveteit tekintve, kitüntetett szerepe van a kalcium és a foszfor ionoknak. 

Természetesen a többi ion és nyomelem sem nélkülözhető, de a mineralizáció szempontjából a Ca és a PO4 

ionok forgalma a legfontosabb. Lokálisan a szájüregben (preresorptív állapot) ugyanolyan fontos szerepük van, 

mint szisztémásan, a felszívódásuk után. 

A szájüregben, a fogzománcon állandóan zajló demineralizáció-remineralizáció jelenségek bonyolult kémiai-

fizikai folyamatok, amelyet rendkívül sok tényező befolyásol. Feltétlenül említeni kell a fluoridion szerepét, ami 

pozitív irányban hat a fogszövetek keménységére, védő szerepe van a savi (be) hatásokkal szemben. 
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Víz 

A folyadékfogyasztás és hasznosítás az egész szervezet egyensúlyi állapotának sarkalatos pontja. Nincs olyan 

biokémiai, biológiai folyamat, ahol a víz (illetve krisztalloid oldatok) ne játszanának döntő szerepet. Igaz ez a 

szájüreg egészségi állapotában is, ahol a hidráltság foka szerint változik a nyál mennyisége. Bizonyos fejlődési 

állapotokban jellegzetes a nyálfolyás (hipersaliváció )(pl. eruptio idején), ez általában nem kóros jelenség. 

Sokkal nagyobb problémát jelent a kevesebb nyál mennyiség (hyposaliváció), esetenként a nyál hiánya 

(xerostomia), ami krónikus fogászati betegségekhez vezet. Ilyen pl. caries (betegség,) nyálkő képződés a 

nyálmirigyekben. A kevebb nyál a Sjögren szindroma részjelensége is lehet. 

Fontos tehát tájékoztatni a páciensünket az elegendő, esetlegesen előre kimért mennyiségű folyadék 

fogyasztásának szükségességéről, hangsúlyt kell fektetni rá minden kezelés során. További fontos tudnivaló, 

hogy a napi szükséges folyadék mennyiség a tiszta, nem szénsavas vízre vonatkozik, semmiképpen nem olyan 

innivalóra, ami szénsav- vagy cukortartalmú. Ezeknek az ozmotikus és egyéb hatásai általában jelentősen 

rontják a felszívódás körülményeit és a szájüregi pH egyensúlyt. 

1.4. táblázat - 1. táblázat – Kisgyermekek napi folyadék szükséglete 
 

0-10 kg 100 ml/tskg/nap 

11-20 kg 1000 ml, plusz 50 ml/kg/nap 

21 kg-tól 1500 ml, plusz 20 ml/kg/nap 

50.2.5. Az ételek fizikai tulajdonságai 

Hőmérséklet: a túlságosan forró és hideg ételek, italok, főleg ezek gyors váltogatása a zománc mikrorepedéseit 

okozhatják, ami hosszabb távon alapja lehet az eroziónak illetve akár a szuvasodásnak is. 

Ragacsos konzisztencia: étkezés után a debris túl sokáig a szájban marad, táptalajt képez a baktériumok 

számára, ami végső soron caries- vagy fogágy betegséget okoz. 

Folyékony-pépes étrend: ritkán a kezelés részét képezi, túl hosszú időn keresztül alkalmazva a rágás hiánya 

miatt a fogak öntisztulása akadályozott, ez vezethet caries- vagy fogágy betegséghez. 

Monoton étrend: bizonyos diéták jellegzetessége, azonban a tápanyagbevitel és esetleg a felszívódás 

elégtelensége miatt ellenjavallt. 

50.2.6. Cukorpótlók alkalmazása 

Az alkalmazás indikációi: fogyókúra, fogászati prevenció, diabetes mellitus, olcsóság (relatív). 

A cukorpótlók a vércukorszintet nem emelik (kivéve lycasin), túladagolásuk általában hasmenést okoz erős 

ozmotikus hatásuk miatt. 

Előnyeik a fogászati prevenció területén: 

• Savképződés a fermentáció során: inkább hangyasav képződik és lassabban. 

• Extracelluláris mátrixképző szerepük nincs. 

• Plakk tapadóképessége változik: xilit fogyasztáskor alacsonyabb, szorbitnál nagyobb, mert higroszkópos. 

• Mikroorganizmusok adaptációja: xilit esetén nincs, szorbitnál van. 

Típusai: 

1. Cukorpótlók (cukor alkoholok, polyolok): Alacsonyabb édesítő hatásuk van, valamivel kisebb 

energiatartalommal rendelkeznek. 

1. MANNIT: E 421 Édesítő hatás: 0,7 

• Virágos kőrisből (Fraxinus Ornus) izolálták először 
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• Napi max. dózis 160mg/ttkg 

• Túladagolás: puffadás, hasmenés 

• Felhasználás: 

• Intenzív terápiában intracraniális nyomáscsökkentésre, gyógyszerek agyba juttatása 

• Diabetikus ételek ízesítése 

• Rágógumik 

• Cukorka bevonat (nem higroszkópos). 

2. SZORBIT: E 420 Édesítőerő: 0,5 

• Kukorica, búza vagy burgonyakeményítő erjesztésével állítják elő 

• Késlelteti az avasodást 

• Túladagolás: hasmenés 

• Felhasználás: 

• Diabetikus élelmiszerek előállítására használják (sütéshez) 

• Rágógumi 

• Fogkrém, szájöblítő 

• Kozmetikai ipar nedvesítőszerként alkalmazza. 

3. IZOMALT: E 953 Édesítőerő: kb. 0,5 

• Glukóz és mannit 

• Túladagolás: puffadás, hasmenés 

• Felhasználás: Csökkentett energiatartalmú, ill. cukormentes desszert, fagylalt, édesség és rágógumi, 
szószok, mustár, táplálék-kiegészítők. 

4. XILIT: E 967 Édesítőerő: 1 

• 19. sz.-ban fedezték fel francia és német kémikusok, a xilit név a görög „xylo”= fa szóból ered 

• Kapható kristályos formában 

• A szénhidrát-anyagcsere köztes termékeként a xilit az élő sejtek természetes alkotóeleme; 

• gyümölcsök: sárga ringló 

• Fő felhasználási területe: rágógumi 

• Túladagolása: puffadás, hasmenés 

• Caries prevenció: remineralizációra képes, Ca++ ion megkötésére képes 

• Plakk ellenes hatását is kimutatták 

• Élesztő tartalmú élelmiszerek előállítására nem alkalmas 

• Napi 10.5 g xilit 4 héten át adagolva: 17-20 % Streptococcus mutans szám csökkenést eredményezett. 

2. Édesítőszerek 



 1. Orális biológia  

 420  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• Intenzív édesítő hatásuk van (30-300X a szacharózhoz képest); 

• Kalóriaszegények; 

• Természetben előforduló illetve mesterségesen előállított formái léteznek; 

• Plakk baktériumok nem fermentálják; 

• Vércukor szintet nem befolyásolják (inkább csökkentik, aminek egyéb következményei lehetnek); 

• Szinergikus hatás: együtt alkalmazva nagyobb édesítő erő: pl.: aszpartám + acesulfám: 350x; 

• Alkalmazott kombinációk: egymással és cukorpótlókkal; 

• Hosszútávú hatásuk: még nem ismert, eddig jelentős mellékhatást nem írtak le. 

1. Aceszulfám (C4H4KNO4S), ADI: 9 mg/tskg 

• fehér kristály; 1967-ben állították elő, 

• az egyik legutóbb szintetizált édesítőszer, 

• intenzív édes íze van, hőstabil, ezért főzésre, sütésre alkalmas, 

• Energiatartalma 0, emésztés nélkül ürül az emberi szervezetből, 

• előállítása: kémiai reakcióval az amidoszulfonsav származékaiból, 

• megfigyelt szinergiás-hatása van aszpartámmal, és más édesítőszerekkel is, 

• cukortartalmú rágógumiban ízfokozó hatása van, 

• biztonságos, sokáig eláll, 

• cukorbetegek is fogyaszthatják, 

• Használható szájvizekben, fogkrémekben, élelmiszerekben. 

2. Aszpartám ADI 40mg/tskg 

Dipeptid: fenilalanin és aszparaginsav alkotja. 

Édesítő erő: 200x, energiatartalma közel 0. 

Fenilketonuria ( PKU) esetén használata ellenjavallt, és azokat az élelmiszereket, amelyek ezt az édesítőszert 

tartalmazzák, a „fenil-alanin-forrást tartalmaz” figyelmeztetéssel kell ellátni. 

Európai Unió Élelmiszerbiztonsági Hatósága (EFSA) a veszélytelen anyagok közé sorolta (EFSA-Q-2005-122). 

Japánban nem használható édesítőszerként. 

3. Sacharin ADI: 2,5mg/tkg/nap 

• Mesterséges édesítőszer, 

• Energiát nem tartalmaz, 

• Keserű, fémes utóízt okoz, 

• Italok, cukorkák, sütemények és fogkrém édesítésére használják, 

• 10:1 cyclamát: szaccharin keverék sok országban használatos, 
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• Egyes vizsgálatokban (állatkísérletben, extrém magas koncentrációt alkalmazva) hólyagrákot igazoltak. 
Megjegyzendő, hogy a szacharin 90%-a 24 órán belül emésztés nélkül a vizelettel kiürül. 

4. Ciklamát ADI: 7 mg/tkg; 

• Mesterséges édesítőszer, 

• Édesítő hatása 30-50X, 

• Az aceszulfámhoz képes kevésbé érezhető utóízzel rendelkezik, 

• Általában szacharinnal kombinálva forgalmazzák, 

• Esetleges mellékhatásai: állatkísérletes vizsgálatok hólyagrákot igazoltak (cyclohexilamin), és a 

nemzőképesség csökkenése is felmerült (szintén állatkísérletekben), 

• sós utóíze van, 

• kalóriamentes, fogyókúrához is alkalmas, 

• hőstabil: sütés, főzésre alkalmas, 

• sokáig eláll, 

• cukorbetegek is fogyaszthatják. 

5. Szukralóz ADI: 15 mg/tkg; 

• Kalóriamentes szacharóz eredetű édesítőszer, 

• emésztés nélkül ürül a szervezetből, 

• kalóriamentes, nem okoz cariest, 

• jól oldódik, hőstabil, 

• csökkentett energiatartalmú, ill. cukormentes italok, desszertek, alkoholos italok, lekvárok, konzervek, 
táplálék-kiegészítők alkotórésze, 

• gyakorlatban veszélytelen. 

50.2.7. Nassolás 

Az ételeink összetétele mellett jelentős hangsúlyt kell fektetni az étkezések gyakoriságára. Javasolt a kornak 

megfelelő, rendszeres (reguláris) étkezés és folyadékbevitel . Semmiképpen nem engedhetjük meg az 

főétkezések közötti időben cukortartalmú italok és édességek vagy „snack” ételek fogyasztását. A nassoló 

étrend esetén a gyakori és nagy mennyiségben képződő sav (behatások) miatt a nyál nem képes hatékonyan 

ellátni mosó, pufferoló feladatát. 

50.2.8. Anyatejes táplálás 

Az anyamellről való táplálás kétségtelenül az ideális táplálás a gyermek egy, maximum másfél éves koráig. 

• minimálisan a baba 6 hónapos koráig javasolt, 

• fiziológiás táplálás, 

• anyai immunglobulinokkal látja el a csecsemőt, 

• hygiénikus, 

• ideális tápanyag összetételt biztosít, 
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• erős pszichés kapcsolat alakul ki az anya és gyermeke között, 

• a fogfejlődés és az erupció szempontjából kívánatos izommozgás történik a szájüregben. 

A tejfogak erupciója után a szájüregben az orális flóra összetétele alapvetően megváltozik. Megjelennek a 

pathogén kórokozók, ami caries kialakulásához vezethet. Emiatt ilyenkor már javasolt a szoptatás rendjét 

megváltoztatni: Feltétlenül kerülendő az éjszakai elalvás előtti szoptatás. mivel az anyatej rendkívül nagy 

mennyiségű cukrot tartalmaz. A gyermek napirendjét úgy kell kialakítani, hogy anyatejes táplálás után mindig 

lehetőség legyen a kornak megfelelő módon kitisztítani a szájüreget. 

Más fontos kérdések is felmerülhetnek az anyatejes táplálással kapcsolatban: pl. nem mindig könnyű az 

elválasztás, a mellre helyezés megtagadása és a kisgyermek megnyugtatása, mert számára az anyamell 

közelsége és az anyatej jelentheti a biztonságérzetet. Emiatt gyakrabban igényli ezt az intim együttlétet a 

mamával. Néha az anya számára is ez a legegyszerűbb megoldás. Meg kell azonban találni az a megoldást, mely 

kielégíti a gyermeket és biztosítja biztonságérzetét is. A késő életkorra nyúló, egy éven túli, és nem a táplálás 

céljait szolgáló szoptatás, más hátrányok mellett, (erősen) cariogén hatású lehet a már áttört fogakon. 

További kérdés a rossz szociális körülmények között élő gyermekek helyzete: gyakran az egyedüli fehérjeforrás 

számukra az anyatej, emiatt a fogászati prevenció háttérbe szorul. 

50.2.9. Rossz szokások: dohányzás 

A dohányzás, az alkoholfogyasztás és a rossz szájhygiene önmagában véve is káros, de együttesen még 

veszélyesebbek azzal, hogy egymás hatásait felerősítve súlyos szájüregi betegségekhez vezetnek. Európában 

rendkívüli módon növekszik a fiatalkorú dohányosok száma. 

A dohányfüst elsődleges behatolási kapuja a szájüreg, dohányzáskor itt a legnagyobb a dohányfüst 

koncentrációja. Dohányzáskor nagyon magas hőmérsékletű, irritatív, mérgező anyagokat tartalmazó füst jut a 

szájüregbe, kiszárítja és gyulladásba hozza mindazon szöveteket, melyekkel érintkezik. A szárító hatás miatt 

csökken a nyálkahártya ellenálló képessége, vagyis megnő a káros anyagok bejutásának lehetősége. A 

dohányzás érszűkületet, ennek következtében hypoxiát okoz, ez a hatás megjelenik a szájüregben is. 

Következményei: gingivitis, parodontitis, parodontopátia, korai fogvesztés. A dohányzóknál ezek a betegségek 

rendszerint súlyosabb formában jelentkeznek, jelentősen romlik a gyógyulás esélye is. 

Bizonyított tény, hogy a (dohányzás okozta) fogágybetegségben megnő a szívinfarktus és az agyvérzés 

veszélye. Kutatások során megállapították, hogy a súlyos szív-érrendszeri betegségek kialakulásában olyan apró 

- az erek falát érintő - fertőzések játszhatnak szerepet, melyek kórokozói például a fertőzött szájüregből 

juthatnak a vérkeringésbe. Nagyobb a koraszülések kockázata is, ill. kisebb súlyú csecsemők születnek. 

A fogkő-eltávolítás kevésbé hatékony a dohányosoknál, rövidebb időközökben szükséges az ismételt depurálás. 

Implantáció esetében magasabb a sikertelenség, esetleg ellenjavallata is lehet a beavatkozásnak. Szájsebészeti 

műtétek, foghúzások után a gyógyulás lassabb, komplikáció léphet fel. A dohányosoknál igen gyakran 

előforduló fogágybetegség csökkent tisztíthatóságot is eredményezhet, ezáltal a fogszuvasodás valószínűségét is 

növeli. 

A dohányfüst a fogak felszínén felrakódásokat, elszíneződéseket okoz, mely a világosbarnától a teljesen feketéig 

különböző árnyalatokban jelenik meg. Ez esztétikailag zavaró, csúnya fogazatot jelent, nem beszélve a 

kellemetlen, jellegzetes szájszagról. Ezeket a felrakódásokat fogorvos és szájhigiénikus polírozással el tudja 

távolítani, de a fogak a füstben újra elszíneződnek. 

A passzív dohányzás kevésbé ellenállóvá teszi a fogzománcot, mert a nikotin megnehezítheti a fluorid 

beépülését a fogakba. Különösen veszélyes ez azoknak a gyerekeknek fogaira, akiknek mindkettő szülője 

dohányzik a lakásban. 

A dohányzás legsúlyosabb hatása azonban a szájüregi daganatos betegségek kialakulásában van. 

1.678. ábra - 5. ábra – Alsó ajak malignus tumora 
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50.2.10. Erozio 

Az élet során kialakuló, táplálkozásból fakadó erózió a fog keményszövetek progresszív elvesztését jelenti. 

Idősebb életkorban ez akár a teljes zománcréteg, és esetenként jelentős dentinréteg elvesztését jelenti. Oka 

összetett: a savi hatások miatt időlegesen meggyengült zománcréteg mechanikai irritáció hatására leválik a fog 

felszínéről. Megfigyelhető a túl sok szénsavas italt fogyasztó gyerekek fogain is, igen jellegzetes lokalizációban. 

Prevenciós módszerekkel előfordulását csökkenthetjük, de ehhez a táplálkozási szokások tudatos 

megváltoztatása és fokozott szájhygiéne kell. Felvilágosítással és motiválással minden erőfeszítést meg kell 

tenni az elváltozás kialakulásának megakadályozására. 

1.679. ábra - 6. a. és b. ábra – Kezdődő és súlyos erozió képe 

 

50.2.11. Csontritkulás 

A csontritkulás (osteoporosis) fogvesztéshez is vezethet. A fogak az állkapocscsonthoz rögzülnek, így a 

kalcium-, illetve D- és K-vitamin szegény étrend hatására fogaink kihullhatnak. 

50.2.12. Műfogsort viselő páciensek étrendje 

A műfogsor készítése után általában változatosabb étrendet fogyaszthatnak a páciensek. Részleges fogsort 

viselők esetén sem elhanyagolható a maradék fogazat caries és fogágybetegség (parodontopathia) elleni 

védelme. Teljes kivehető fogsort viselő pácienseknél pedig a szájnyálkahártya betegségek elleni védelem kerül 

előtérbe. A rágóerő a legpontosabban elkészített fogsor esetén is jelentősen alacsonyabb a saját fogazathoz 
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képest. További táplálkozási nehézséget okozhat, ha a protézis nem illeszkedik megfelelően. A nehezített rágás 

miatt a páciensek szívesebben fogyasztanak pépes, rágást nem igénylő ételeket. Gyakorta ezeknek az ételeknek 

tápértéke kicsi, vagy éppenséggel káros az egészségre (túlcukrozott, ragadós édességek, italok). Végső soron ez 

táplálkozási, elsősorban hiánybetegséghez vezethet. Ugyan akkor nem sikerült közvetlen összefüggést kimutatni 

a fogsor viselés és az egészségi állapot romlása között, inkább köztes tényezők okozhatják ezt a negatív hatást. 

50.2.13. Pszichiátriai betegségek, súlyos krónikus betegségek, mentális 
retardáció, gondozást, folyamatos ápolást igénylő betegségek, krónikus 
cukortartalmú gyógyszeres kezelések hatásai 

A szellemi és testi fogyatékkal élők, egyes szisztémás betegségben szenvedők, és az alapbetegség miatt tartós 

gyógyszerfogyasztásra kötelezettek fogászati szempontból a nagyon magas rizikó csoportba tartoznak. 

Esetükben az elhanyagolt vagy nem kivitelezhető szájápolás miatt szignifikánsan gyakrabban alakul ki 

fogágybetegség és fogszuvasodás. Külön gondot kell fordítani a motiválás mellett olyan étrend összeállítására 

ami carioprotektív, gátolja a plakk képződés és felhalmozódást. Ezeknél a betegeknél fontos a rendszeres 

kontrol és professzionális szájhigiéne. 

51. 1.51. Komplex prevenció az életkor, a fogászati 
szakterületek és az alapbetegségek vonatkozásaiban 
– Dr. Szántó Ildikó 

A szájüregben jelentkező elváltozások túlnyomó többsége megelőzhető, kivédhető. Minden fogorvos feladata, 

bármely szakterületen dolgozik, a páciens felvilágosítása, meggyőzése. Ebben fontos szerepet játszik a 

megfelelő orvos-beteg kapcsolat kialakítása, a fogorvos személyisége. A prevenció főbb módszerei és 

célkitűzései meghatározhatóak az oda vezető út csak a gyakorlatban sajátítható el. 

51.1. Az egészségnevelés 

• Tanulási, tanítási tevékenységek összessége, 

• egészség megőrzése egészségügyi felvilágosítás útján, 

• pozitív magatartásformák és szokások kialakítása, 

• szerves része a prevenciós programoknak, de nem helyettesíti a preventív ellátó szolgáltatást. 

Meghatározó lehet az életkori sajátosságoknak megfelelő módszer kiválasztása, valamint a kiválasztott módszer 

megfelelő alkalmazása. A kiválasztás szempontjai: 

• célpopuláció – tudásszint felmérése és figyelembe vétele, 

• nevelési célkitűzések, 

• az adott objektív körülmények. 

51.1.1. Az egészségnevelés módszertani alapelvei 

A foglalkozások felépítésének, menetének pontos megtervezésével, egyszerű, világos mondatszerkesztéssel, 

elvont kifejezések, idegen szavak használatának kerülésével érhető csak el az ismeret anyag átadása: 

• az adott korcsoport által feldolgozható mennyiségű információ közlése, 

• szórakoztató, játékos formában történő szemléltetés, 

• aktív részvételre való törekvés, 

• teljesítmények, válaszok értékelése, sikerek kiemelése, hibák korrigálása, 
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• a motiváció elvének tudatos alkalmazása – leghatásosabb motiváló tényező az eredmény bemutatása pl. 

lepedékfestés utáni fogtisztítás, fogmosás, 

• ne ébresszünk bűntudatot, ne szégyenítsünk meg senkit, 

• ne tiltsunk: kompromisszum keresése segíthet: pl. szabad édességet enni, ha utána fogat mosunk, 

• személyes példamutatás lehetőségével kell élni, ott ahol erre mód van, 

• értelmi és érzelmi ráhatás, 

• gyermekeknél környezet motiválása is fontos (szülő, óvónő, tanárnő stb.), 

• gyakorlás, ismétlés, megfelelő szintű készség elérése, 

• kétirányú (interaktív) kommunikáció legyen, ne csak információátadás történjen (egyirányú kommunikáció). 

51.1.2. Egészségnevelési módszerek 

• Egyéni kommunikáció, 

• csoportos információ-, eszmecsere, beszélgetés, 

• közösségi szerveződések, 

• tömegkommunikációs csatornákon keresztüli ismeretterjesztés. 

51.1.3. Az egészségnevelés gyakorlati lehetőségei 

• Aktív és passzív, 

• rendelőben (chairside - székmelletti) és rendelőn kívül alkalmazható ismeretterjesztés, 

• „írott szó” és „élő szó”hatása, 

• verbális és non-verbális (mimika, tekintet, szemkontaktus, gesztusok, vokális mimika stb.) módszerek. 

51.1.4. Az egészségnevelés helyszínei 

• gyermekfogászati rendelő, 

• váró, 

• kezelőhelyiség, 

• prevenciós szoba, 

• egészségügyi intézmények, 

• oktatási intézmények. 

51.2. Gyermekkor 

0-18 éves korig terjed, és a folyamatos változás jellemzi. Ebben a korban történik a legtöbb szerv mennyiségi és 

minőségi fejlődése, ami a felnőttkor elérésével egy dinamikus egyensúllyá alakul. Így nem lehet egységes 

gyermekkori irányelvekről beszélni, csak az egyénre szabott, annak pontos életkorát figyelembevevő prevenció 

képzelhető el. A fogbetegségek életkori jellemzői alapján koronként más-más témakör a legfontosabb, hiszen 

egy újszülött csecsemő esetén felesleges tumor prevencióról beszélni, míg a fogsort viselő pácienseink számára 

a caries prevenció szükségtelen. 

A prevenció mindhárom szintje (primer, szekunder, tercier) a kezelés részét képezi, jelen fejezetünkben döntően 

a primer prevencióval, és annak is az életkor szerinti legjellemzőbb formájával ) foglalkozunk. Ez gyermekkorú 
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páciens esetén a caries, a fogágybetegségek, a traumák és a rossz szokások kialakulását megelőzendő 

tevékenység. 

Az 1. táblázatban jellegzetes életkori csoportok szerint osztottuk fel a 0-18 éves korosztályt. A táblázat 

vázlatosan tartalmazza a gyermekkori preventív tevékenységek típusait. Didaktikai okokból ide soroltuk a 

terhességi fogászati prevenciót is, mert ennek a gyermek életében különleges életszakasznak gyermekfogászati 

vonatkozásai is vannak. 

1.5. táblázat - 1. táblázat 
 

  célszemélyek résztvevők mit oktatunk módszer helyszín szűrés 

terhes nők anya fogorvos, dental 

hygienikus 

nőgyógyász védőnő, 

gyermekorvos 

anyai fogazati 

problémák terhesség 

alatt, fogfejlődés, 

fluorid adagolás, 

szájhygiene 

csoportos, egyéni terhesgondozás, 
kismamaklubok 

csoportosan vagy 

egyénileg 

kötelező, a 

terhesgondozás 

része 

0-2 éves anya fogorvos, dental 

hygienikus 

gondozónő védőnő, 

gyermekorvos 

fogfejlődés, fluorid 

adagolás, baby 

szájhygiene, táplálás, 

folyadékfogyasztás 

csoportos, egyéni csecsemő 
tanácsadáson 

egyénileg 

nem kötelező 

3-5 éves gyerek, 

szülők 
fogorvos, dental 

hygienikus óvónő 

védőnő, 

gyermekorvos 

szájhygiene, 

fogelőtörés, helyes 

táplálkozás, 

fogszabályozás 

kis vagy nagy 

csoportos, 

kreatív játékos, 

jutalmazó 

óvóda, 

prevenciós 

szoba, szülői 

értekezlet 

kötelező, évente 

kétszer 

6-10 éves gyerek, 

szülők 
fogorvos, dental 

hygienikus pedgógus 

védőnő, 

gyermekorvos 

maradófogazat, 

szájhygiene, helyes 

táplálkozás, rossz 

szokások, balesetek 

mesébe 

történetbe 

foglalva, 

osztályközösségb

en 

iskolai óra, 

prevenció v 

szűrés 

rendelőben, 

szülői értekezlet 

kötelező, évente 

kétszer 

11-14 éves gyerek, 

pedagógus, 

szülők 

fogorvos, dental 

hygienikus 

pedagógus védőnő, 

gyermekorvos 

szájhygiene, caries, 

helyes táplálkozás, 

káros szenvedélyek 

utalva a 

"felnőttkor" 

közeledtére 

iskolai óra, 

prevenció v 

szűrés 

rendelőben, 

szülői értekezlet 

kötelező, évente 

kétszer 

14-18 éves gyerek, 

pedagógus, 

szülők 

fogorvos, dental 

hygienikus 

pedagógus védőnő, 

gyermekorvos 

szájhygiene, caries, 

helyes táplálkozás, 

káros szenvedélyek 

felnőtt módon egyénileg,     fog

ászati szűrés 

vagy kezelés 

idején, szülői 

értekezlet 

kötelező, évente 

kétszer 

51.2.1. Terhesség idején szükséges fogászati prevenció 

Az 1. táblázat tartalmazza azokat az adatokat, amelyek a prevenciós tevékenység végzéséhez szükségesek. 

Részletesen ismertetjük a terhesség alatti feladatokat, melyek egyrészt az anya terhesség alatt jelentkező 

esetleges fogazati problémáinak megoldásra vonatkoznak, másrészt azokat melyek a születendő gyermeket 

érinthetik. Így a fogfejlődést, a későbbi táplálást, a fluorid adagolás és a száj-higiénia kérdéseit. A terhesség a 

nők életében egy nagyon fogékony időszak, általában maximális figyelemmel fordulnak minden elérhető 

információ felé. Napjainkban az internet által szolgáltatott tájékozódási lehetőségek lehetővé teszik, hogy a 

páciensek bármely információhoz (esetleg kontrollálatlanul is) hozzájussanak. Ez néha nehézséget is okozhat, 

mert a fogorvosi szakterületen járatlan egyének bizonyos adatokat nem képesek értelmezni, vagy könnyen 

félreértenek. 

51.2.1.1. Anyai fogazatra vonatkozó ismeretek 

• Rendszeres, megfelelő fogápolás, 

• helyes táplálkozás, 
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• terhességi gingivitis. 

A terheség idején a helyes táplálkozás kiegyensúlyozott, ami mértékletes, de vitaminban és tápanyagban gazdag 

ételek fogyasztását jelenti. A szélsőséges étkezés negatív következményekkel járhat, mert ronthatja az anya 

egészségét, befolyásolhatja a szülés kimenetét is. Nagyobb az esélye a gesztációs diabétesz kialakulásának, ha a 

terhesség alatt túlságos nagy a súlygyarapodás. A helytelen táplálkozás és ennek talaján kialakuló betegségek 

fogékonnyá teszik a fogakat cariesszel szemben. 

Új jelenség a pregorexia, amely a terhességben megjelenő az anorexia. Ennek a táplálkozási rendellenességnek 

lényege az önmegtartóztatás. Annak érdekében, hogy terhessége alatt és után sovány maradjon a kismama, 

szigorú diétát tart, nem fogyaszt édességet, de ezen túl az alapvetően szükséges mennyiségű fehérjét, szénhidrát 

és zsírt sem juttatja be a szervezetébe. 

A terhességi hormonváltozások hatásai a szájüregben: 

A terhesség alatti fiziológiás hormonváltozások szoros összefüggésben vannak az orális egészséggel, különös 

tekintettel az ösztrogén és progeszteron szint emelkedésére. Ezek a hormonális változások jól körülírt 

tünetegyüttest okoznak: ez a terhességi gingivitis. Kutatások bizonyítják, hogy a hormonszint változásokkal 

összhangban áll az általa okozott elváltozás súlyossága is. A terhességi gingivitisre jellemző: 

• prevalenciája 50 és 100% között változik, 

• a terhesség előtt meglévő krónikus ínygyulladás a terhességben súlyosbodik, 

• a kapillárishálózat megszaporodik az ínyben, 

• a progeszteronhatás miatt az íny duzzadtabb, nő a vérzékenységi hajlam, 

• ínymegnagyobbodás alakulhat ki, növekszik a szondázási mélység, 

• több a sulcusváladék, 

• az íny vörös, livid, kontúrja is megváltozhat, 

• reverzibilis. 

A jelenség két fázisban zajlik: először az első trimeszter majd a harmadik trimeszter végén súlyosbodhat, előbb 

a megemelkedő gonadotropin majd az ösztrogén/progeszteron magas szintjei miatt. A megemelkedett 

hormonszint és a bekövetkező szöveti változások az anaerob baktériumok elszaporodásának kedvezhet: 

Prevotella intermedia, Prevotella nigrescens, Campylobacter rectus. A szájápolás, fogtisztítás, jó szájhigiéné 

kialakítása és fenntartása megelőzheti a terhességi ínygyulladást, vagy megakadályozhatja annak súlyosbodását. 

Terhességi vagy pyogén granuloma: (terhességi tumor, granuloma gravidarum). A terhességi gingivitisre 

jellemző kapillárishálózat megszaporodása olyan mértékű, hogy jellegzetes lokális szövetszaporulat alakul ki, ez 

okozhatja a közel lévő fogak tisztításának nehézségét. A tisztítás hiányossága vagy teljes hiánya tovább rontja a 

beteg állapotát. A betegség prevalenciája 2-5%. A terhesség ideje alatt a granuloma konzervatív kezelést 

igényel. Ha szülés majd a szoptatás után nem fejlődik vissza, vagy ha a terhesség során extrém méretű, sebészi 

terápia szükséges. 

1.680. ábra - 1. ábra – Pyogén granuloma képe 

 

A szisztémás és orális egészség összefüggései nem egyirányúak, a szervezet hat a szájüregre, de az orális flóra, 

a patogén kórokozók megjelenése is befolyással lehet az egész szervezetre. A várandós nők parodontális 

megbetegedéseit összefüggésbe hozták a koraszüléssel és a kis súlyú újszülöttekkel. A terhesség alatt a 
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szájnyálkahártya betegségek kezelése veszélytelen és hatásos, prevencióval a komplikációk megelőzhetőek. A 

magzati korban az anyai orális patogén fertőzések növelik a koraszülés kockázatát. Immunológiai és szerológiai 

vizsgálatokkal a köldökzsinórvérből kimutathatók parodontopatogén baktériumok ellen termelt IgM antitestek. 

Az anyai IgM nem jut át a placentán. A parodontopatogének tehát disszeminálódnak, bejutnak a magzatba, és 

ellenanyag-termelést váltanak ki A várandós nők figyelmét a prevenciós program során fel kell hívni a 

szájhigiénia és a terhesség, szülés kimenetének ilyen jellegű összefüggéseire is, természetesen egyénre szabott 

tájékoztatással. A kisbaba egészsége érdekében még azok az anyák is hajlandók tenni, akiket a saját orális 

egészségük, szájhigiénéjük nem foglalkoztat. 

51.2.1.2. A születendő csecsemő szájegészségére vonatkozó ismeretek 

• Újszülött és csecsemő táplálékfogyasztása, a táplálás módja, a szoptatás jelentősége. 

• A tejfogazati eruptio normál lezajlása, esetleges kóros jelenségek. 

• Szájápolás. 

• Fluorid terápia. 

51.2.2. Kisgyermekkori (1-3 éves) fogászati prevenció 

Utalva a fejezet elején bemutatott táblázatra láthatjuk, hogy a tejfogazattal rendelkező gyermekek esetén a 

fogszuvasodás, a fogíny és fogágy betegségek, valamint a balesetek megelőzése a legfontosabb feladat. 

A gyermekorvos, védőnő, bölcsődei gondozónő, gyermek-fogorvos és a szülők együttműködése, egymás közti 

megbeszélései vezethetnek csak eredményre. A 0-3 éves gyermekek az egyik legnehezebben elérhető korcsoport 

ahol, a csoportos profilaxis lehetőségei is korlátozottak. Fő átadandó információk: 

• cukros cumi, édes folyadékok kariogén hatása, 

• rágás fontossága, 

• tejfogazati fogápolás, 

• táplálkozás irányítása – otthon, bölcsődében, 

• gyermekfogászati szűrővizsgálat évente egyszer, szükség esetén ellátás, 

• a fektetés helytelensége, a rossz szokások (pl. ujjszopás) várható káros következményei. 

51.2.3. Óvódás korú (3-6 éves) gyermekeknél 

• Táplálkozás irányítása: édesség csak főétkezések alkalmával (mindig fogmosás kövesse), otthonról hozott 
édesség ne legyen elérhető napközben. 

• Csoportos fogmosási gyakorlatok évente kétszer, rendszeres napi fogmosás ellenőrzése. 

• Szülők tájékoztatása, a szülői felelősség tudatosítása a fogak épségének, védelmének tekintetében. 

• Csoportos fogorvosi vizsgálat félévente, szükség esetén ellátás. 

Szájhygiénés, valamint preventív instrukciókat életkorhoz és fejlettségi szinthez alkalmazkodva tanítunk és 

gyakoroltatunk lehetőleg egy előre kialakított tematika szerint. 

1.6. táblázat - 2. táblázat – A fogmosási módszerek és táplálkozási tanácsok oktatásának 

tematikája a tejfogazat illetve a korai váltófogazat idején 
 

gyerekcsoport óvoda ősszel óvoda tavasszal 

középső ismerkedés, játék, eszközök, kesztyű száraz fogmosás 

nagycsoport száraz fogmosás fogmosás fogkrémmel 

iskolai osztály ősszel tavasszal 
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1 új fogmosási módszer, nyelvtisztítás, szülői 

kontroll 
Kinek sikerült? Nem félünk a 

fogászattól 

2 nassoló étrend, cukros innivalók, esti 

fogmosás utáni evés, ivás 
plakkfestést követő fogmosás 

Balesetmegelőzés: 

• közlekedési balesetek (személygépkocsiban 5 pontos biztonsági gyermekülések illetve biztonsági övek 
használata, közlekedés szabályainak ismerete, mit kell tenni baleset esetén), 

• játék közbeni balesetek (állandóan szükséges a felnőtt jelenléte), 

• sportbalesetek (védőfelszerelés használata: állvédővel felszerelt sisak, fogvédő), 

• gyermekbántalmazás (a gyermekez körülvevő felnőtteknek szóló információk). 

51.2.4. Iskoláskori fogászati prevenció 

A 7-14 éves korosztályban az ismeretterjesztés még mindig csoportosan a legcélszerűbb. Az eddig felsorolt 

témakörök ugyan olyan jelentőséggel bírnak ebben a gyermekcsoportban is, oktatásuk, ismertetésük 

természetesen a korhoz igazodó módszerekkel történjen. Fontos figyelni a következőkre: 

• csoportos megelőző fogászati gyakorlat évente kétszer, 

• otthoni szájápoláshoz fluoridtartalmú fogkrémek ajánlása, 

• iskolai fogmosás feltételeinek megteremtése, 

• fluoridos zselé alkalmazása hetente egyszer felnőtt felügyelete mellett, 

• szülők tájékoztatása, a szülői felelősség tudatosítása, 

• táplálkozási szokások előnyös befolyásolása a gyermekélelmezés folyamatos korszerűsítésével, 

• iskolai büfék kínálatának szabályozása, ellenőrzése, édesség száműzése az iskolából, 

• csoportos fogászati vizsgálat, szükség szerint ellátás illetve gondozásba vétel, 

• balesetmegelőzés, 

• fogak torlódása, fogszabályozási rendellenességek. 

Mindehhez csatolva beszélnünk kell az önpusztító cselekedetekről (kialakuló káros szenvedélyek) és rossz 

szokásokról, amelyek a szájegészség illetve az egész szervezet egészségét veszélyeztetik. 

• dohányzás, 

• alkohol fogyasztás, 

• droghasználat, 

• elhízás illetve anorexia, 

• oralis rossz szokások (rágcsálás, szopogatás), 

• szájüregi piercing viselet. 

1.7. táblázat - 3. táblázat – Iskoláskorú gyermekek (váltófogazat ill. fiatal 

maradófogazat idején) fél évenkénti fogászati prevenciós gyakorlatainak tematikája 
 

iskolai 

osztály 
ősszel tavasszal 
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iskolai 

osztály 
ősszel tavasszal 

3 disztális fogak tisztítása, önállóság, 

fogkrém mennyiség 
fogbalesetek, fogváltás 

4 fluorid, Elmex zselé, ecsetelés fluoridálás csoportosan Elmex zselével 

5 fogmosás, elektromos fogkefe próbafogmosás 

6 fogszabályozás,fogvédő, 

balesetmegelőzés fontossága 
fluoridálás csoportosan Elmex zselével, 

mélyhúzott sínnel 

7 fogkefe típusok, nyelvtisztító rágógumi használat 

8 fogselyem, fogköz tisztítás esti fogtisztítás menete öblítők, öblítés 

51.2.5. Középiskolás korú gyermekek fogászati prevenciója 

A 14-18 éves korosztálynak szóló prevenciós ismeretek alapvetően különböznek a korábbiaktól, náluk már nem 

eredményes a csoportos foglalkozás. Nem véletlen, hogy kb.16 éves kortól inkább az egyéni problémafelvetés 

és megbeszélés a hatékony eszköz. A felnőttkor közeledtével egyre fontosabb szempont számukra az esztétika 

és a higiénia, ennek hátterében lehet velük komoly kérdésekről (pl.tumorprevenció) beszélni. 

1.8. táblázat - 4. táblázat – Középiskolások prevenciós tematikája 
 

iskolai 

osztály 
ősszel tavasszal 

9 fogkő, dohányzás és drog, erosio, 

szájszag, anorexia 
fogínygyulladás és kezelése 

10 esztétika (tömés, tisztítás, fehérítés, 

fogszabályozás) 
polírozás 

11 egyéni, kérdések egyéni, kérdések 

12 egyéni, kérdések egyéni, kérdések 

Helyszín: általában a fogászati rendelő, a szűrővizsgálat 18 éves korig, illetve a középiskola befejezéséig évente 

kétszer kötelező. 

51.3. Felnőttkor 

Egészséges felnőtt páciensek esetén a rendszeres preventív tanácsadás a szervezett kötelező szűrővizsgálatok 

megszűnésével háttérbe szorult. Az igényes páciensek megjelennek ugyan fogászati szűrővizsgálaton, ez 

azonban a magyar lakosság csak 2-3%-ra jellemző. A rendszeres fogászati ellenőrzés a tudatos életvitel részét 

képzi, ennek kialakítása a fogorvosok feladata is. Minden eszközt meg kell ragadni, hogy a szükséges 

információk eljussanak a lakossághoz. 

A korra jellemző fogászati betegségek szempontjából fontos témakörök: 

• fogágybetegségek, idő előtti fogvesztés megelőzése, 

• caries prevenció, 

• nyálkahártya betegségek és azok megelőzése, 

• benignus jelenségek, precancerózus elváltozások, tumor prevenció, 

• felnőttkori fogszabályozás lehetőségei. 

51.4. Időskor 

A WHO osztályozás szerint az idős korcsoportok a következőek: 

• 65 év felett fiatal nyugdíjas: aki relatív egészséges és még aktív, 
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• 75 év felett közepesen idős: aktivitása a krónikus betegségek függvénye, 

• 85 év felett idős, fizikailag és szellemileg csökken az aktivitása. 

51.4.1. Az idős kori elváltozások 

Lehetnek az öregedés miatti fiziológia eltérések, de lehetnek, patológiásak, pszichések melyeket nagymértékben 

az egyén társadalmi-gazdasági helyzete határoz meg. 

51.4.1.1. Érzékelés 

• Hallás csökkenés (60 év felett népesség 30%-a érintett). 

• Látás csökkenés (30-éves kortól fokozatosan). 

• Ízlelés szaglás csökkenés. 

• Tapintásérzés csökkenése miatt gyakoribb sérülések. 

• Hidegérzet: verejtékmirigyek funkciójának csökkenése, és a cirkuláció romlása miatt. 

• Beszéd és kommunikációs készség romlása, feledékenység. 

• Egyensúly zavarok (fokozott balesetveszély). 

51.4.1.2. Csont és izomzat, kötő és támasztószövetek 

Gyengülés (funkcióvesztés), osteoporosis, ízületek mozgása korlátozódik, a subcutan zsír és elasztikus rost 

mennyisége csökken, ami sérülékenységhez, és nehezebb sebgyógyuláshoz vezet. 

51.4.1.3. Szájüregi elváltozások 

• Keményszövetek közül a csontokra jellemző: csökkent vérellátás, a csonttermelő sejtek számának 
csökkenése, csont trabekulák számának csökkenése, osteoporosis, inaktivitás: mindezek együttesen 

folyamatos csontleépülést okoznak. 

• Fogak: fokozott mineralizáció miatt csökkent a cariesaktivitás, néha beszűkül, elzáródik a pulpakamra. 

• Lágyszövetek: epithelium elvékonyodik, a kötőszövet állománya csökken (kollagén denzitás nő, kollagén 
turnover csökken), a rugalmasság csökken. 

• Nyálmirigyek: a nyáltermelés csökken a dehidráció és strukturális változások miatt, néha gyógyszerek 
hatására is. 

51.4.1.4. Emésztés 

• Emocionális változásokra érzékenyen reagál (depresszió, idegesség, stb.), renyhébb bél kontrakciók 
székrekedést okoznak. 

• Kiszáradás: a csökkent folyadékbevitel miatt jellemző. 

• Alultápláltság: cachexia alakulhat ki, ezért a gyógyulás ideje hosszabbodik. 

51.4.1.5. Keringés 

• A szívfrekvencia csökken, hypoxiás állapot alakulhat ki, ami gyengeséget, hidegérzékenységet okoz. 

• Lassuló keringés, mozgáshiány: pangást okoz, ami oedema-hoz, végül felfekvésekhez, fekélyekhez vezet. 

51.4.1.6. Immunrendszer 

A gyengült immunrendszer következménye a rosszindulatú elváltozások és korfüggő kóros autoimmun 

folyamatokat megjelenése, jellemző az opportunista fertőzések megszaporodása. 
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51.4.2. A napi aktivitás mérhető paraméterei 

• ADL – Activities of Daily Living (pl.: öltözködés, mosakodás, evés). 

• IADL – Instrumental Activities of Daily Living (pl.: telefonálás, fogmosás). 

• Életkor növekedésével az ADL/IADL problémák fokozódnak. 

51.4.3. Célok a szájüregi egészség fenntartásában 

Az egyre növekvő várható élettartam mellett a lehető legjobb életminőség (QoL) fenntartása. A fogazati 

elváltozások vonatkozásában megállapíthatjuk, hogy a fogmegtartás és az életminőség, valamint az általános 

egészég között bizonyított a pozitív korreláció. 

• 20 vagy több fog megőrzése, 20 vagy több természetes fog esetén a ”táplálkozás szabadsága” érezhető, 

• jó fogpótlással a fogvesztés okozta funkcióhiány megelőzése, 

• szájüregben manifesztálódó általános betegségek megelőzése. 

51.4.3.1. Legjellemzőbb szájüregi elváltozások, amelyek megelőzésére törekedni kell 

• Gyökér caries. 

• Parodontopathia, idő előtti fogvesztés. 

• Fogkopás (fiziológiás, nem megelőzhető, de a folyamat lassítható). 

• Rosszindulatú elváltozások. 

A fogkopás okai: 

Általában nem egy kiváltó oka van, hanem kombinált mechanikai és kémiai ártalom, amelynek hatása hosszú 

évek alatt alakul ki. Megelőzése vagy lassítása, ami az etiológiai faktorok kiküszöbölése, a rendszeres fogorvosi 

kontroll része. Fő típusai: 

• Erózió (savhatás), amelyet fluoridálással, savak eliminálásával ellensúlyozhatunk. 

• Attrició (az antagonista fogpárok érintkezéseknél alakul ki, a foghiány fokozhatja a maradék fogakon). 

• Abrázió (mechanikai faktorok, pl.fogsor fém eleme okozhatja). 

Rosszindulatú elváltozások: 

Idős korban bizonyos tumorok előfordulása gyakoribb, mint a fiatalabb életkorban. Ez a jelenség többféle 

módon magyarázható: a csökkent immunrendszer, az évek alatt felhalmozódó károsító noxák, valamint az idős 

emberek csökkent aktivitása külön-külön és együttesen is oda vezethetnek, hogy a rosszindulatú 

szövetszaporulat alakulhatnak ki. Nagyon gyakran ezek csak későn kerülnek felismerésre. Másik jellegzetesség 

a relatív lassú progresszió: idős korban a korábban gyorsan metasztatizáló tumorok lassabban progrediálnak, 

valamint más eredetű tumorok jelennek meg, amelyekre eleve a lassúbb progresszió jellemző. Az idős kori 

tumor prevenció éppen ezért rendkívül sokoldalú. Fő tennivaló az immunrendszer támogatása, a rendszeres 

kontrollvizsgálatok valamint a károsító noxák távoltartása. 

• Alkoholfogyasztás, 

• Dohányzás, 

• Krónikus irritáció, 

• UV-sugárzás, 

• HPV vakcina (jelenleg kutatás alatt), 
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• Vírusinfekciók, 

• Elégtelen száj-higiéné, 

• Daganatmegelőző állapotok korai felismerése és ellátása. 

51.5. Tesztkérdések az 1.46–51 fejezetekhez 

1. Melyek a fogakon képződő lágy depozitumok? 

a. Aquirált pellicula, dentális plakk, materia alba, debris 

b. fogkő, dentális plakk, dbris 

c. caries, fogkő, aquirált pellicula 

d. materia alba, debris, caries , aquirált pellicula 

2. A fogmosás fő célja 

a. A plakk eltávolítása 

b. A lepedék és a felszíni elszíneződések eltávolítása a fogfelszínről 

c. A gingiva stimulálása 

d. Fogkrémek alkalmazása speciális összetevőkkel 

e. Mindegyik 

3. Melyik nem igaz az alábbiak közül a véső alakú depurátorra? 

a. kéziműszer 

b. általában 2 végű műszer 

c. húzó mozdulattal aktiváljuk 

d. approximális fogkő eltávolítására alkalmas 

4. Az alábbi caries típusok közül melyik nem kavitálódott? 

a. superficiális caries 

b. caries incipiens 

c. fissura caries 

d. gyökéri caries 

5. A gyökéri caries kritikus pH-ja 

a. megegyezik a zománc caries kritikus pH-jával 

b. 5.5 

c. 6.7 

d. nincs információ róla 

6. A bevitt fluorid mennyiség biztonságosan tolerálható(STD), ha 

a. 1 mg/tskg 
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b. 5mg/tskg 

c. 32-64 mg/tskg 

d. bármely mennyiségben toxikus 

7. Fluorid hatásai a szájüregben 

a. preeruptív stádiumban endogén hatás 

b. preeruptív stádiumban exogén hatás 

c. preeruptív stádiumban mindkettő hatás érvényesül 

d. posteruptív stádiumban endogén hatás 

8. A barázdazárás esetén nem igaz 

a. hatékony prevenciós módszer 

b. olcsó 

c. fájdalmas 

d. gyors és könnyen kivitelezhető 

9. Előnytelen barázdaformák 

a. U, V, IK 

b. U, fordított Y, IK 

c. I, IK, fordított Y 

d. V, IK, I 

10. A barázdazárás abszolút kontraindikációja 

a. incipiens caries 

b. a teljes barázdarendszert érintő üregképződés, dentinbe érő szuvasodással 

c. részlegesen előtört fog 

d. magas caries rizikó 

11. Az alábbiak közül igaz 

a. A vitaminoknak fontos szerepe van a fogfejlődés posteruptiv stádiumában 

b. A Vitamin D elengedhetetlen a collagen kialakulásához 

c. A zsírok és az olajok a leginkább cariogen hatásúak 

d. A relativ édesítő hatást a cukorhoz viszonyítjuk 

12. A Primer-primer prevenció vonatkozik 

a. tejfogazatú gyermekekre 

b. erupció előtti stádiumra 

c. terhes nőkre 
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d. a páciensekre, akik soha nem voltak fogászaton 

13. A nyál jellemzője 

a. víztartalma 89,27% 

b. enyhén savas (pH 6,5-7,5) 

c. átlag mennyisége 7000-10000 cm3 naponta 

d. szárazanyag tartalma 10,73% 

52. 1.52. Tesztkérdések–válaszok az 1–45. 
fejezetekhez 

52.1. I.1. A fogcsíra kialakulása – Varga Gábor 

1. Sejt fenotípus, ami abszolút szükséges a fogak: 

c. mindkettő 

2. A fogfejlődés során az első mineralizált struktúra: 

b. köpeny-dentin 

3. A zománcszerv legbelső rétege közvetlenül az odontoblasztokkal szemben: 

a. belső zománchám 

52.2. I.2. A keményszövetek alapállománya – Varga Gábor 

1. Melyik fehérje mutációja vezet Osteogenesis imperfecta kialakulásához? 

a. kollagén I 

2. Melyik stuktúra nem tartalmaz semmilyen kollagént? 

d. érett zománc 

3. Ennek a vitaminnak a hiánya a kollagén láncok inkomplett hidroxilációjához vezet: 

c. C vitamin 

52.3. I.3. Osteogenesis – Varga Gábor 

1. A csont morfogenezis kulcspeptidje 

b. BMP 

2. Az alveoláris csont sejtjei: 

a. osteoblastok 

3. Ezek a sejtek nem a fogfejlődés jellemző sejtjei: 

d. osteoclastok 

52.4. I.4. Dentinogenesis és zavarai, primer, szekunder és tercier 
dentinképződés, a dentin-permeabilitás - Varga Gábor 
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1. A szuvasodás okozta fogfájdalom indukcióját elsődlegesen ez váltja ki: 

b. dentincsatornák megnyílása 

2. Dentincsatornák jellemző átmérője: 

a. 0,2-1 μm 

3. A dentin hyperszenzitivitás csökken amikor ez történik a dentincsatornákban 

c. záródás 

52.5. I.5. Amelogenesis – Varga Gábor 

1. Zománcképző sejtek 

d. ameloblastok 

2. Az amelogenin jelenléte a zománcérést megelőzően az összes fehérje százalékában: 

e. 90% 

3. Melyik fehérje génmutációja vezet Amelogenesis imperfect-hoz 

b. kallikrein-4 

52.6. I.6. Teszt - A zománc és a dentin ásványi anyag összetétele. 
Bioapatitok – Kerémi Beáta 

1. Melyik mátrixfehérjék jellemzőek az éretlen zománcra? 

e. amelogenin, enamelin 

2. Melyek a carioprotektív nyomelemek? 

d. Sr, Sn, Mo 

3. Mit jelent az apatit kristályokra jellemző 1,6 kálcium-foszfát arány? 

a. 10 Ca2+-hoz 6 PO4
2- kapcsolódik 

52.7. I.7. Teszt - Kalcium- és foszfát forgalom egyes zavarainak 
fogorvosi vonatkozásai – Szombath Dezső 

1. Hypercalcaemia szövődményei: 

b. obstipatio, nephrolithiasis 

c. emocionális labilitás, nephrocalcinosis 

e. intenzív fogkőképződés, ritmuszavarok 

2. Primer hyperparathireosis szövődménye lehet: 

a. mandibularis cysticus léziók 

b. epulis 

d. lamina dura hiánya 

3. Congenitalis hypophosphatasia szövődméye lehet: 
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a. kiszélesedett pulpakamra és gyökércsatorna 

b. elhúzódó dentinogenesis 

c. dentitio tarda 

d. elégtelen cementogenesis 

e. resorptio befejeződése előtti tejfog vesztés 

52.8. I.8. A keményszövetek kialakulása, a mineralizáció, 
csontreszorpció és az osteoclastok - Varga Gábor 

1. A vese átlagos napi calcium kiválasztása egészséges emberben: 

c. 175 mg 

2. Direkt módon aktiválja a kalcium felvételét a vékonybélből 

c. active vitamin D 

3. A fogak szöveteinek felépítésében nem vesz részt 

d. osteoclast 

52.9. I.9. Teszt – Cementogenezis – MOLNÁR Bálint 

1. Milyen cement borítja a gyökérfelszínek koronális kétharmadát? 

c. acellullaris fibrillaris cement 

2. Többmagvú oriássejtek, melyek a cementrezorpcióért felelősek: 

e. cementoclastok 

3. A fibrillaris cement extracellularis mátrixának fő rostos alkotóeleme: 

I-es típusú kollagén 

4. A cement kialakulását indukáló fehérjecsalád, melyeket a Hertwig-féle hámhüvely epitheliális sejtjei 

szintetizálnak: 

b. zománcmátrix fehérjék 

5. A cement, PDL és alveolaris csont regenerációját irányító progenitor sejtek elhelyezkedése: 

e. parodontalis ligamentum 

52.10. I.10. Teszt – Vérzékenységgel járó kórképek – VÁRNAI 
Katalin 

1. Melyik defektus öröklődik X-kromoszómához kötötten? 

b. VIII. és IX. faktor hiánya 

2. Mikor kell ellenőrizni az INR értéket stabilan beállított betegnél, ha egyszerű fogászati beavatkozást 

terveznek? 

d. <24 óra 

3. Ismert vérzékenység esetén fogászati beavatkozás elvégezhető 
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b. szakorvosi konzultáció segítségével, gondosan előkészített betegen, szakmailag felkészült intézetben. 

52.11. I.11. Teszt - A fogelőtörés és a fogelmozdulás– Nemes 
Bálint 

1. Mi serkenti leginkább az erupciót? 

Helyi hatások: A folliculus különböző GF-okat köt meg ami a koronális régióban csontrezorbciót indít be. 

2. A maradó fogak eruptiójának sorrendje 

6-1-2-4-5-3 

3. Melyik állítás helyes? 

A fogmozgatáshoz kis erőkre van szükségünk, mivel a fogelmozdulás fordítottan arányos a fogra ható erővel. 

52.12. I.12. A nyálmirigyek fejlődése, morfológiája, funkciója és 
működés szabályozása - Varga Gábor 

1. Nyálmirigyek embrionális fejlődése során kulcsfontosságú: 

d. mindhárom 

2. A nyálmirigyekben, szekréciós fehérjék (export proteinek) raktározásának, tárolásának helye 

b. zimogén granulum 

3. Melyik anyag fokozza egyaránt a nyálelválasztást, a savszekréciót és a pancreas enzimelválasztását? 

b. acetilkolin 

52.13. I.13. A nyálmirigyek elektrolit, víz és fehérje 
elválasztásának mechanizmusa – Varga Gábor 

1. Nyálmirigy acinusok elektrolitszekréciójának legfontosabb csatornája(i) 

d. Ca++ függő Cl- csatornák 

2. Nyálmirigy ductusok elektrolitszekréciójának legfontosabb csatornája(i) 

c. eNaC 

3. A nyálmirigy acinusainak vektoriális elektrolit-transzportjában a vezető ion: 

b. Cl ion 

52.14. I.14. A nyál szájüregi funkciói, diagnosztikai szerepe – 
Varga Gábor 

1. Az epidermális növekedési faktor (EGF) fő termelődési helye emberben: 

d. parotis 

2. Lizozim szerepe a nyálban: 

a. bakteriumok falát bontja 

3. A laktoferrin hatásának mechanizmusa: 
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b. fémion kötő 

52.15. I.15. Fog-eredetű őssejtek - Varga Gábor 

1. A fogbél létrehozásában olyan sejtek játszanak alapvető szerepet, amelyek a eredetileg a crista neurális 

precursor sejtjei voltak, ezért ezeket a sejteket így nevezzük: 

b. ectomesenchymalis 

2. Az őssejt alapvető tulajdonsága(i): 

d. minden olyan sejt, amely önmegújító képességgel rendelkezik és differenciált utódsejteket képes létrehozni 

3. Fogeredetű őssejtek elvileg a következők regenerálására alkalmasak: 

e. a fentiek közül mindegyik 

52.16. I.16. A táplálkozás jelentősége az orális egészségben - 
Varga Gábor 

1. Zsírok szerepe a caries képződésben 

a. cariostatikus 

2. Hiánya következtében gingivitis és fogágygyulladás léphet fel? 

c. C vitamin 

3. A rágóizomzat funkcionális aktivitáscsökkenésének következménye lehet 

d. malocclusio 

52.17. I.17. A rágás fiziológiája és patofiziológiája – Jász Máté 

1. Maximális szájnyitás során az állkapocsízületekben: 

A jobb és bal oldali kondilusok többé kevésbé szimmetrikusan, egy ívelt pályán lefelé és előre mozdulnak el, 

miközben forgó mozgást is végeznek. 

2. A jobb és a bal oldali kondilusok normál működés esetén sem egyforma kitérést végeznek. 

d. Rágáskor 

3. Állkapocsízület része 

Mindegyik 

52.18. I.18. Teszt - A gyulladás pathomechanizmusa, típusai és 
általános jellemzői – Kerémi Beáta 

Mi a fokozott kapilláris permeábilitás következménye? 

d. ödéma képződés 

A granulociták kitapadásához szükséges fehérjék: 

d. integrin 

Melyik igaz a gyulladásos citokinekre? 

b. az immunválasz szabályozásában van szerepük 
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52.19. I.19. A fogbél strukturális és funkcionális jellemzői és a 
szájképletek keringése; a fogbél gyulladás/fájdalom – Varga 
Gábor 

1. A pulpa mátrix fehérjekomponense 

b. proteoglükán 

2. A fogak hideg kiváltotta „fájdalomérzését” közvetítő idegrostok elhelyezkedése 

a. pulpában 

3. A pulpában a neurogén gyulladás során felszabaduló mediátor: 

c. kalcitonin gén-relációs peptid (CGRP) 

52.20. I.20. Teszt - Ionizáló sugárzások és sugárterápia 
következtében kialakuló orális tünetek – Kádár Kristóf 

1. Válassza ki a legsugárérzékenyebb szervet az alábbiak közül! 

a. csontvelő/vér 

2. A nyálmirigyek funkciócsökkenésének mértéke 7 héttel a sugárterápiát követően: 

c. a normál funkció 20%-a 

3. Az alább felsorolt sugárzástípusok közül melyiket NEM tekintjük ionizáló sugárzásnak? 

e. infravörös sugárzás 

52.21. I.21. A génterápia és a gén-polimorfizmus a 
fogorvoslásban – Varga Gábor 

1. Mit kódol egy gén az esetek többségében? 

a. egy fehérjét 

2. Milyen betegség gyógyítható az ADA fehérje mutációjának génterápiás korrekciójával? 

e. SCID 

3. A nyálmirigyek által szintetizált fehérjék elválasztásának módja: 

c. az adott fehérjétől függően vagy konstitutív vagy szabályozott 

52.22. I.22. Daganatok kialakulási mechanizmusai, szájüregi 
daganatok - Varga Gábor 

1. A daganat kialakulásának alapja: 

a. szomatikus sejtek mutációinak sorozata 

2. Protoonkogén amelynek mutációja gyakran szerepet játszik a szájüregi daganatok kialakulásában 

c. k-ras 

3. Szájüregi rákok etiológiai tényezője 

c. HPV vírus 
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52.23. I.23. Teszt - Orális érzőtevékenység: Ízérzés – szaglás – 
Blazsek József 

1. Jelölje azt az agyideget, amely nem vesz részt az ízérzékelési jel továbbításában: 

a. III-as agyideg 

2. Mi nem jellemzi az ízérzékelő mechanizmust? 

a. Az alap ízek érzékelése a nyelven különböző területeken lokalizálódik 

3. Melyik állítás hamis? 

d. A szagérzékelő mechanizmus robosztus felépítésű 

4. Ízérzékelési zavarokat kiváltó anyagok, gyógyszerek egy kivétellel – ezt jelölje! 

d. Listerin 

52.24. I.24. Teszt - A sulcus gingivális és a sulcusnedv 
betegségek patofiziológiája – Lohinai Zsolt 

1. Az ínybarázda határolásában NEM szerepel: 

b. processus alveolaris 

2. A biológiai szélességre jellemző: 

b. átlagosan 2 mm 

3. Melyik állítás hamis: 

c. a sulcus hám biztosítja a tényleges hámzárást 

52.25. I.25. Teszt - A só-víz háztartás zavarainak orális 
vonatkozásai – Blazsek József 

1. Drasztikusan megemelkedett folyadékigénnyel járó álapotok – kivéve egyet, ezt jelölje! 

a. Fokozott vasopressin (ADH) termelés 

2. Teljes vízmegvonás mellett a lehetséges túlélés maximális időtartama? 

c. 8-10 nap 

3. Zúzódásoknál, szövetsérüléseknél várható: 

b. A plazma K+ szint megnő 

52.26. I.26. A gyomor és az exokrin pancreas működési zavarai, 
orális vonatkozásai - Varga Gábor 

1. A gastroesophagealis refluxbetegség következtében kialakuló károsodások közé soroljuk: 

b. a fogak eróziója 

2. A gyomorfekély legfontosabb kiváltó oka az esetek többségében: 

b. bacteriális fertőzés 
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3. Krónikus pancreatitis leggyakoribb etiológiai faktora: 

d. krónikus alkoholizmus 

52.27. I.27. Teszt - A sav-bázis egyensúly zavarai – orális 
vonatkozások – Blazsek József 

1. Metabolikus acidózia alakul ki: 

d. Vese carboanhydráz enzim működés zavarokban 

2. Felnőtt emberben, normál esetben, naponta mennyi CO2 keletkezik a sejtlégzés során? 

c. 12000-13000 mmol 

3. Melyik sav távolítható el a szervezetből légzéssel? 

b. szénsav 

4. Melyik negatív töltésű ion nem jellemző a vizeletben, a hidrogén-ion párjaként? 

d. bikarbonát 

52.28. I.28. Veseműködés zavarok – orális vonatkozások – Varga 
Gábor 

1. Általában hogyan változik a protein koncentráció a vizeletben károsodott glomeruláris funkció esetén? 

b. megnövekedett 

2. Akut veseelégtelenség esetén mindíg bekövetkezik: 

d. csökkent glomerulus filtrációs ráta 

3. Csak a hemodializis tarthatja krónikus veseelégtelenség esetén életben a beteget, ha a GFR a normál érték 

d) 8%-ra 

52.29. I.29. Teszt - A májműködés zavarai – Kerémi Beáta 

1. A máj szintetizáló funkciójának károsodásakor véralvadási problémák léphetnek fel, mert nem megy végbe 

megfelelően az endogén vegyületek eliminációja. 

c. igaz-hamis 

2. A konjugált bilirubin képződésére igaz: 

c. glukuronidációval megy végbe 

3. Melyik hepatítisz vírus képes csak egy másik vírus jelenlétében fertőzni? 

d. HDV 

52.30. I.30. Teszt - Centrális és perifériás keringési elégtelenség; 
Sokk – Kádár Kristóf 

1. A szívizom inotrópiájának csökkenése esetén: 

a. a verőtérfogat csökken 

2. A bal kamra forward failure tünetei közé tartozik: 
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a. nycturia 

c. fáradékonyság 

3. A hipovolémiás sokk kezdeti fázisában generalizált vazodialtáció figyelmhető meg (A), amely a keringés 

centralizációjához és általános szöveti hipoxiához vezet a szervek többéségében (B). 

d. hamis-igaz 

52.31. I.31. Hipertónia – orális vonatkozások - Varga Gábor 

1. Esszenciális hipertóniára jellemző, hogy 

a. előfordulása az életkorral nő, 

2. Hyperthyreosisban azért vált ki hipertóniát, mert 

c. a pajzsmirigy hormonok érzékenyítik az arteriolákat a katekolaminokra adott válaszukra 

3. Nem játszik szerepet a vérnyomás szabályozásában: 

c. alkalikus foszfatáz 

52.32. I.32. A fehérje anyagcsere és az energiaforgalom zavarai – 
orális vonatkozások - Varga Gábor 

1. Éhezés korai, nem-adaptált szakaszára jellemző: 

a. fokozott glukoneogenezis 

2. A testtömegindex (Body Mass Index = BMI) kiszámítása: 

c. BMI= testtömeg (kg)/testmagasság2 (m2) 

3. Extrém alacsony alacsony testtömeget jelez a következő BMI érték: 

b. 16 

52.33. I.33. Teszt - Diabetes mellitus és orális vonatkozásai – 
Kerémi Beáta 

1. II-es típusú DM-ban mérhető-e magas inzulinszint a betegekben? 

c. kezdeti stádiumban lehet magas az inzulinszint az inzulinrezisztencia miatt 

2. Melyek a Metabolikus X szindróma jellegzetes tünetei? 

c. diabetes mellitus 

e. hypertonia 

3. A diabetes mellitusban szenvedő páciensek fogékonyabbak lesznek a fertőzésekre, mert kevesebb neutrofil 

granulocitájuk képződik és ezek nem tudják a hatékony védelmet kialakítani. 

c. igaz-hamis 

52.34. I.34. Teszt - Lipid metabolizmus – Kerémi Beáta 

1. Melyik apoprotein felelős a lipoprotein lipáz aktiválásáért? 

c. ApoCII 
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2. Melyik lipoprotein/ek szállítja/ák a perifériára az energia ellátáshoz szükséges triglicerideket? 

a. chilomicron és VLDL 

3. Mi a reverz koleszterin transzport lényege? 

d. a periférián feleslegben lévő koleszterin visszajuttatása a májba 

52.35. I.35. Teszt - Atherosclerosis – oralis vonatkozások – 
Kerémi Beáta 

1. Mi nem jellemző az atherosclerosisra? 

a. érfalmegvastagodás kis ereken 

2. Mi játszik szerepet az atherosclerotikus plakk kialakulásában? 

e. mindegyik 

3. Melyek a rizikótényezői az atherosclerosis kialakulásának? 

c. magas oxLDL szint 

d. mély, nem kezelt parodontális tasakok 

52.36. I.36. A fájdalom – orális vonatkozások - Varga Gábor 

1. A fájdalom kialakulásában részt vevő primer érző idegrostok: 

b. A-delta és C rostok 

2. A nociceptív érzőidegekből felszabaduló peptid transzmitterek: 

b. CGRP 

3. Az „allodynia” jelentése: 

a. Csökkent aktivációs küszöb 

52.37. I.37. Teszt - Endokrin kórképek fogorvosi vonatkozásai – 
Szombath Dezső 

1. Válassza ki a tünetek alapján a legvalószínűbb endokrin kórképet! Tünetek: feltűnő diasthema, 

termporomandibularis arthritis, disztrakció, macroglossia. 

c. GH-IGF-1 elválasztás zavara 

2. Válassza ki az Addison-kórra jellemző szájüregi elváltozásokat! 

a. foltos pigmentáció a nyelven 

b. testszerte hyperpigmentáció, így a gingiván is 

3. Dentitio tarda malocclusioval gyakori a következő kórképekben: 

d. congenitális hypothyreosis, kretinizmus 

52.38. I.38. Teszt - Légzés zavarok – Kerémi Beáta 

1. Mire érzékenyek az agytörzsi kemoreceptorok? 
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b. a vér szén-dioxid parciális nyomására 

2. Melyik a helyes? 

d. vitálkapacitás = belégzési + kilégzési tartalék térfogat + légzési térfogat 

3. Melyek lehetnek a nehézlégzés okai? 

d. mindegyik 

52.39. I.39. Teszt - Orális clearance – Kerémi Beáta 

1. Mi jellemző a clearance kezdeti szakaszára? 

b. stimulált nyálelválasztás zajlik 

d. hígítás és pufferolás az elsődleges jellemző 

2. Mi a stimulált nyál jellemzője? 

a. magasabb a bikarbonát koncentrációja, mint a nyugalmi nyálnak, ezért jobban pufferol 

3. Mi befolyásolja pozitív irányba az orális clearance-t? 

d. gyors nyelési frekvencia és nagy nyelési volumen 

52.40. I.40. Teszt - Gyakorlat: Orális védelmi mechanizmusok – 
Blazsek József 

1. Melyik nem a szájüregi védelmi vonal komponense? 

e. Szekretoros IgA 

2. Melyik – nem szekretoros eredetű – immunglobulin maradhat hosszabb távon is funkcióképes a szájüregi 

nyálas miliőben? 

c. IgM 

3. Mi a döntő a szájüregi normál flóra kialakulásában? 

d. secIgA kontrolált csapda és elimináció 

4. Mi nem tartozik szorosan a szekretoros IgA kialakulásához és szájüregbe jutásához? 

c. C-4 komlement 

52.41. I.41. Teszt - Gyakorlat: Dentális plakk – Kiss Gábor 

1. Melyik a dentális plakk kialakulásának első lépése? 

d. szerzett pellikula kialakulása 

2. Milyen típusú baktériumok fordulnak elő legnagyobb mennyiségben a dentális plakk kezdeti kolonizálói 

között? 

c. Gram-pozitív coccusok 

3. Melyik anyag alkotja a fogkő legnagyobb részét: 

b. kálcium-foszfát 

52.42. I.42. Gyakorlat: Nyál-vizsgálati módszerek - Varga Gábor 
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1. A nyelőcső pH-ját egészséges emberben elsődlegesen beállító tényező: 

a. bikarbonát 

2. Kisnyálmirigyek szekréciós aktivitásának mérésére szolgáló készülék 

d. Periotron 

3. Xerostomiáról beszélünk: 

c. csökkent nyálszekréció a páciens szubjektív megítélése alapján 

52.43. I.43. Teszt - Gyakorlat: A rágómozgások – 
temporomandibuláris ízület (TMI) elemzése – Jász Máté 

1. Nem illeszkedik a sagittalis Posselt diagramra: 

e. 2cm-es szájnyitás 

2. A Bennett mozgásra nem igaz: 

c. Általában több cm 

3. A condylus a transzlációs mozgás során: 

e. Valamennyi válasz igaz 

52.44. I.44. Teszt - Gyakorlat: PCR analitika a fogászatban – Bori 
Erzsébet 

1. Gélelektroforézis segítségével szeretnénk elválasztani hosszabb-rövidebb PCR termékeket (kettősszálú, 

lineáris DNS). Az elválasztás során … 

b. a rövidebb molekulák gyorsabban haladnak, mert könnyebben átférnek a gél pórusain. 

2. Melyik állítás NEM igaz a PCR reakcióra? 

d. A reakcióhoz DNS primázt használunk. 

3. Kvantitatív (Real Time) PCR reakciót végzünk Taqman próba segítségével. Melyik állítás igaz? 

c. A Taqman próba növeli a reakció specifikusságát, mert a sokszorozandó szakasz végpontjait kijelölő 

primereken kívül magának a próbának is kötődnie kell a másolandó szakaszhoz. 

52.45. I.45. Teszt - Keményszövetek vizsgálata – Kádár Kristóf 

1. A kvantitatív fényindukált fluoreszcencia (QLF) módszerre igaz: 

a. a demineralizált zománc területéről származó fluoreszcencia gyengébb 

c. caries diagnosztikájára alkalmazható 

2. A statikus keménységmérési módszereket jellemzi: 

b. sík, előkészített felületet igényelnek 

3. Az alábbiak közül melyik módszerek esetén használ(hat)nak gömb alakú benyomószerszámot? 

b. Rockwell-keménységmérés 

c. Brinell-keménységmérés 
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2. fejezet - 2. Gyermekfogászat és 
fogszabályozás 

1. 2.1. Gyermekfogászati diagnosztika és gyógyszeres 
kezelés. Kóros fejlődési formák és kezelésük – Szántó 
Ildikó 

1.1. Diagnosztika 

1.1.1. Anamnézis 

A fogorvosi kezeléseket, mint ahogyan az általános orvosi kezeléseket is döntően meghatározza a betegre 

vonatkozó előzetes információk mind teljesebb összegyűjtése. Gyermekek esetében ez jelentősen eltér a 

felnőtteknél megszokott eljárástól. Az 1. táblázatban látható az a feltétlen szükséges és egymásra épülő 

kérdéssor, ami alapján tájékozódunk a beteg állapotára vonatkozóan. A kérdések alapvetően négy csoportba 

sorolhatóak: személyes adatok, jelen tünetek, általános anamnézis és fogászati anamnézis. Az általános 

anamnézis felvétel fontos része a terhességre, a születés körülményeire, a növekedésre és a fejlődésre utaló 

kérdéssor. Nagyon fontos az esetleg zajló kezelések tisztázása. A családi és szociális anamnézis kiegészíti az 

addig összegyűjtött információkat. Gyermekek esetében a fiatal kor miatt gyakori a heteroanamnézis, de idősebb 

gyermek esetén is elengedhetetlen a felelős felnőtt jelenléte. 

2.1. táblázat - 1. táblázat – Anamnézis 
 

mennyi idős hány kiló fiú–lány      

miért jöttek, mi 

történt 
hol mikor hogyan ki látta   

mi fáj hol mióta mi csökkenti mi váltja ki  

egyéb tünet láz mióta milyen magas hogyan 

csökkentették  

elesettség gyengeség hányinger, hányás aluszékonyság  

táplálkozási 

nehézség 
evés folyadékfogyasztás   

 

kapott-e gyógyszert mit mennyit mikor    

van-e alapbetegsége mi gondozzák-e milyen 

gyógyszereket kap 
allergia 

 

családi betegségek szülő testvér      

prevenciós 

anamnézis 
szájhigiéne táplálkozás fluoridálás   

 

oltások kötelező tetanus toxoid mikor kapta az utolsót  

1.1.2. Extraoralis vizsgálat 

Az anamnézis felvételét követően a megtekintés, tapintás után eszközös és képalkotó vizsgálatokat végzünk, 

ami már a pontos diagnózis felállításához vezet. Sorrendben első az extraorális vizsgálat, aminek részleteit a 2. 

táblázat tartalmazza. 

2.2. táblázat - 2. táblázat – Extraoralis vizsgálat 
 

koponya maxilla mandibula TM ízület (fájdalom, 

krepitáció) 
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arc szimmetria mikor alakult ki az asszimmetria 

szemek, környező 

területek 
pupilla tágasság szemmozgások periorbitális vérzés 

bőr sebek hegek kiütések 

nyirokcsomók minden fej-nyaki régióban 

1.1.3. Szájüregi vizsgálat 

Ezt követően az intraorális vizsgálatot már feltétlenül fogászati kezelőegységben végezzük. 

Fontos a vizsgálathoz: 

• a páciens pozíciója (ülő, hátradőlt, fekvő), 

• a megvilágítás (kb. 20000 lux fényerő), 

• eszközök (fogászati csipesz, szonda, tükör, parodontologiai szonda, puszter). 

2.3. táblázat - 3. táblázat – Intraoralis vizsgálat 
 

ajak ajakzug bucca parotis   

vestibulum nyálkahártya frenulumok áthajlás   

gingiva vestibularis oralis papillák sulcus, CPITN 

palatum kemény lágy garatívek tonsilla 

nyelv felszíne mozgásai mérete frenulum 

szájfenék nyálmirigyek retromoláris régió, nyelv oldalsó gyöki felszíne 

fogak caries és parodontium betegségek, fejlődési rendellenességek vizsgálata 

occlusio egyszerű klasszifikáció 

2.1. ábra - 1. ábra – Egyszerű, fejtávoli vizsgálati pozíció csecsemő páciens esetén 
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2.2. ábra - 2. ábra – Egyszerű, fejközeli vizsgálati pozíció csecsemő páciens esetén 

 

2.3. ábra - 3. ábra – Kisgyermek vizsgálata a szülő segítségével 

 

2.4. ábra - 4. ábra – Kisgyermek vizsgálata a szülő segítségével 



 2. Gyermekfogászat és 

fogszabályozás 
 

 450  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

1.1.4. Képalkotó vizsgálatok 

Fogászati rutin képalkotó vizsgálatok: 

• intraorális felvételek 

• periapikális rtg, 

• koronai (bitewing) rtg, 

• ráharapásos rtg. 

• extraorális felvételek 

• orthopantomographia, 

• teleröntgen. 

• fotó készítés. 

Ezeken kívül lehetőségünk van „Cone beam” komputer tomográfia (Cone beam computed tomograhy -CBCT), 

ultrahang és mágneses rezonanciás (Magnetic resonance Imaging-MRI) vizsgálatokra is. Ismert tény, hogy a 

sugármennyiség az emberi testben az élet során összeadódik, így törekednünk kell a minimális és valóban 

szükséges sugármennyiség alkalmazására. A rtg vizsgálatok a gyerekfogászatban a diagnosztika illetve a 

kezelések sikerességének ellenőrzése mellett a fejlődés követésére is alkalmas vizsgáló módszerek. A képalkotó 

eljárások nagyon fontos kiegészítői az orvosi vizsgálatnak, de sosem szabad kizárólag ezek alapján terápiás 

döntéseket hozni. A rtg vizsgálatok bizonyos típusai alkalmasak a lézió pontos lokalizációjára (pl. impaktált fog, 

számfeletti fog esetén, stb.). A kezelési terv felállítása előtt tisztázandó, hogy az elváltozás melyik (bukkális 

vagy a linguális) oldalon található. A CBCT erre alkalmas, de speciális beállításokkal az intraoralis rtg képekkel 

is releváns információt nyerhetünk alacsonyabb sugárterheléssel. Erre alkalmas a Miller féle merőleges 

technika, Clark féle eltolás technika. 

Miller féle merőleges technika (right angle technique) 

Az elváltozás periapikális felvétellel történő azonosítását követően, egy a periapikális felvételre merőleges 

irányú fősugár beállítással ráharapásos felvételt készítünk. 
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Clark féle eltolás technika (SLOB szabály) 

Alkalmazható az elváltozások buccalis vagy oralis elhelyezkedésének lokalizálására (impactált fogak, 

gyökércsatornák, stb.) egy referencia pont (általában egy fog) elhelyezkedéséhez viszonyítva. Az elváltozásról 

készült felvételt követően a röntgen tubus meziális vagy disztális irányú eltolásával készítünk egy újabb 

felvételt. (Amennyiben digitális szenzorral dolgozunk, a szenzort a helyén hagyjuk). SLOB (Same Lingual, 

Opposite Buccal- Ugyanaz Lingualis, Ellenkező Buccalis) szabály: 

• Orális elhelyezkedés: a felvételen a vizsgált tárgy a referencia tárgyhoz képest a tubussal egyező irányba 
mozdul el (meziális vagy disztális). 

• Buccalis elhelyezkedés: a felvételen a vizsgált tárgy a referencia tárgyhoz képest a tubussal ellenkező irányba 

mozdul el (meziális vagy disztális) 

1. videó. 

Egyéb vizualizációs lehetőségek: 

Száloptikás átvilágítás (Fiberoptic transillumination, FOTI): ez a módszer a fogak áttetszőségén alapul. Az 

egészséges zománc más képet mutat, mint a caries. Az eljárás nem teljes értékű, kiegészítésként alkalmazható a 

szűrővizsgálatoknál, vagy a rtg kép készítése előtt. 

Lézer fluorescencia (Quantitative light fluorescence (QLF): A carieses zománc csökkent fluoreszcenciát 

mutat. 

1.1.5. Egyéb diagnosztikus lehetőségek 

1. Pulpa érzékenység vizsgálata (vitalitásvizsgálat) 

• termális érzékenység (hideg, meleg), 

• elektromos pulpateszt (EPT), 

• lézer-doppler-flowmetria (LDF). 

Az EPT és a termális teszt csak a pulpa innervációját mutatja meg, a LDF vizsgálattal objektíven 

vizsgálhatjuk az erek működését. A hőteszthez hideg-spray-t (-50°C), vagy meleg guttaperchát használunk, 

mindkettő esetén az esetlegesen a gingiván keletkező hőérzet helytelen diagnózishoz vezethet. Főleg kicsi 

gyerekeknél, ahol a vizsgálat okozta stressz tovább növeli a hibalehetőséget, feltétlen óvatossággal kell 

értékelni az eredményeket. Egészséges fogak esetén is eltérő válaszokat tapasztalunk, ennek oka lehet a fog 

és főleg a gyökér különbözőfokú fejlettsége illetve a gyökéri innerváció teljes vagy még nem teljes 

fejlettsége. 

2. Tanulmányi mintakészítés. 

3. Caries aktivitási tesztek. 

4. Vérképelemzés. 

5. Mikrobiológiai vizsgálat. 

6. Szövettani vizsgálat. 

ICDAS (International Caries Detection and Assesment System) szerinti caries diagnózisok: 

1. Egészséges felszín, hosszú (5 sec) szárítás után sem látszik eltérés. 

2. Hosszú szárítás után látható opacitásvesztés vagy elszíneződés a barázdák mentén. 

3. Nedves fogfelszínen látható elváltozások. 

4. Lokális zománc kollapszus, klinikailag látható dentin érintettség nélkül. 

images/chapter02/c0201_bemutato1.mp4
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5. Sötéten áttűnő dentin elszíneződés. 

6. Széles kavitás, látható dentin. 

7. A felszín felénél nagyobb kavitásban látható dentin. 

A diagnózis felállítása meghatározza a kezelési tervet, aminek sorrendje a következő: 

1. Sürgősségi beavatkozások (vérző, gyulladt vagy fájdalmas betegségek). 

2. Preventív beavatkozások (professzionális és otthoni szájápolás). 

3. Sebészi beavatkozások. 

4. Konzervatív kezelések. 

5. Fogszabályozási kezelés. 

6. Pontos visszahívási rend szerinti ellenőrzés. 

Nehezen kezelhető gyerekek esetén igyekszünk hasonló módon elvégezni a vizsgálatokat, ám esetenként 

jelentős kompromisszumokra kényszerülünk. Extrém esetben semmilyen előzetes vizsgálat nem lehetséges, 

ekkor az általános anesztéziában történő kezelés előtti állapotfelmérésre hagyatkozunk. 

A diagnosztikai eljárás során kell kialakítani azokat a személyes kapcsolatokat a páciens és az őt kezelő 

szakemberek között, ami később meghatározó lesz. Ez különösen igaz gyermekek esetén, és döntően 

befolyásolja a későbbi életkorokban jellemző viselkedési formákat (félelem, agresszivitás, passzivitás, stb) 

Gyerekek esetén igyekezzünk a következőkre figyelni: 

1. Fogadjuk el és ne próbáljuk változtatni a gyermek temperamentumán (nyugodt-hiperaktív). 

2. Mutassunk érdeklődést a számára fontos dolgok iránt. 

3. Legyünk vele őszinték (csak a számára érthető szavakkal közvetítve). 

4. A kísérő a gyermek kívánsága szerint legyen/ne legyen jelen a kezelésnél (törvényi szabályozás). 

5. Biztosítsuk a horizontális szemkontaktust, legyünk figyelemmel a gyermek intim szférájára. 

6. Mindig a legegyszerűbb kezeléssel kezdjünk. 

7. Meleg, megnyugtató környezetet biztosítsunk a várószobában és a rendelőben (is). 

8. Legyünk vidámak, felszabadultak, meséljünk és beszélgessünk folyamatosan a gyermekpácienssel. 

9. Kontrolláljuk a non-verbális jelzéseinket, ez a gyermek számára a legfontosabb információforrás. 

1.1.6. Különleges körülményeket igénylő gyermekek ellátása 

Pácienseink egy része alapbetegségük miatt más vizsgálati és kezelési körülményeket igényelnek. Bár ezekhez a 

kezelési módokhoz kapcsolódóan általános irányelveket találunk, mégis javasolt a kezelőorvossal való 

konzultáció. 

1.1.6.1. Cardiovascularis betegségek (veleszületett vagy szerzett) 

A betegek preventiv ellátása elsődleges. Invazív ellátás esetén antibiotikum profilaxis ajánlott az aktuális 

ajánlásoknak megfelelően. 

1.1.6.2. Vérképzőrendszeri betegségek 

1.1.6.2.1. Vérzési rendellenességek (Haemophilia, Von Willebrand betegség 
Thrombocytopaenia) 
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Haematologiai konzultáció szükséges. Ha a beavatkozáshoz véralvadási faktorok transzfúziója szükséges, azt 

mindenképpen előre kell tisztázni. Lehetőleg ne adjunk mély területre injekciót (vezetéses érzéstelenítés). 

1.1.6.2.2. Vérképi elérésekkel járó betegségek (anaemia, leukaemia) 

Az anaemiás betegek estén gyakran lép fel súlyos vérzés. Leukaemia esetén a preventív kezelés elengedhetetlen. 

Elektív, invazív kezelést a remissziók idején végezzünk. 

1.1.6.3. Légzőrendszeri betegségek (asthma, cystikus fibrosis) 

Asthmás betegek fogászati kezelése általában probléma mentes. Javasolt az inhalációs gyógyszer preventiv 

alkalmazása. Cystikus fibrózis esetén az altatás nem javasolt. 

1.1.6.4. Convulzív betegség (epilepsia) 

Néhány antiepileptikum (phenytoin) gingiva hyperplasiát okoz. Az aspiráció veszélye miatt a kivehető fogsor 

készítése nem javasolt. 

1.1.6.5. Metabolikus és endocrin betegségek 

1.1.6.5.1. Diabetes mellitus 

Elsődleges a preventív ellátás, jellemzően a magas caries rizikó csoportba tartoznak. Az elektív kezeléseket a 

reggeli időben tanácsos elvégezni. 

1.1.6.5.2. Hyperthyreosis 

Epinephrine tartalmú érzéstelenítőt ne adjunk. 

1.1.6.6. Tumor betegségek 

A tumoros betegek kezelése során fellépő korai szájüregi tünetek: mucositis, gyulladásos betegségek 

fellángolása. Későbbi, a terápia okozta tünetek: csökkent nyáltermelés, mucosa sebek. 

1.1.6.7. Szerv transzplantáció 

Fontos a fogászati szanálás a transzplantáció elvégzése előtt. Minden veszélyt jelentő fogat el kell távolítani. 

1.2. A fogorvosi kezelés során alkalmazott gyógyszerek 

1.2.1. Szisztémás fájdalomcsillapítás és lázcsillapítás 

Fontos elkülöníteni az analgesia és anesthesia fogalmát. 

• Analgesia: fájdalomcsillapítás, de az érzékelés megmarad. 

• Anesthesia (érzéstelenítés): az érzékelés teljes hiánya 

Láz: 37.9 °C maghőmérséklettől tekintünk egy gyermeket lázasnak. A nappali időszakban a szájban mért 37.5 

°C, és hónaljban mért 37,2 °C hőmérséklet felett már fizikai, majd gyógyszeres lázcsillapításra van szükség. 

Hővesztés érhető el a gyermek levetkőztetésével, fürdetésével (a fürdővíz hőmérsékletének fokozatos 

csökkentésével, mivel a hideg víz a remegés miatt még rosszabb helyzetet okozhat) és pl. az évszázadok óta 

használt hideg vizes borogatással. Túlöltöztetett gyermeknél a hyperthemia veszélye fenyeget! Valamennyi 

módszer igen hatásos, a gyógyszeres terápiát is ki lehet velük egészíteni. 

Fájdalom: Kellemetlen szenzoros és emocionális „élmény”, melyet valós vagy potenciális szövetkárosodás 

okoz. (International Association for the Study of Pain, Pain Definitions, 2010.). Megítélése nehéz, nincs 

objektív mérési lehetőségünk, non verbális jelek alapján kell észrevennünk. Mégis a gyermekeknél, a szülők 

segítségével, jól látható jelek (grimasz, védekezés, csökkent vagy megnövekedett hangkiadás, a megszokott 

magatartás megváltozása, elmeállapot változás, mozgás közbeni nyögés, csökkent mozgástartomány, csecsemők 

sírása) alapján megállapíthatjuk a fájdalom minőségét és fokát is. 
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Számos gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító és lázcsillapító kapható. Csoportosításuk sokféle és eltérő lehet. 

A legelterjedtebbek a nem-kábító fájdalomcsillapítók. Kábító, erős hatású szerek csak klinikai háttér mellett 

használhatóak a számos nem kívánt mellékhatásuk, elsősorban a légzést befolyásoló hatásuk miatt. A szerek 

felsorolása nem célunk, de meg kell említeni, hogy bizonyos gyógyszerek alkalmazása nem javasolt a 

gyermekfogászatban a dózistól független mellékhatások miatt. Kontraindikált az acetilszalicilsav (Aspirin; Reye 

szindróma, potencionálisan halálos májmegnagyobbodás) illetve a metamizol nátrium (Algopyrin csoport, 

aggranulocytosis). 

1.2.1.1. Paracetamol (acetaminophen) 

Kisebb hatékonysággal csillapítja a fájdalmat és a lázat, egyéntől függően hatása erősen változó. 

Gyulladáscsökkentő hatása nincs. Túladagolása esetén májkárosító hatása lehet (nagyon ritka). Mivel nincs 

jelentős mellékhatása, jó alternatívája a NSAID gyógyszereknek. Szokásos dózisa 15 mg/tskg, maximálisan 50 

mg/tskg/nap lehet 4-6 adagra elosztva, legfeljebb 5 napig, ezt követően más gyógyszerre kell áttérni. 

2.4. táblázat - 4. táblázat – Paracetamol adagolása 
 

készítmény kiszerelés adagolás 

filmtabletta 500 mg 
10-15 mg/ttkg, 6-8 óránként 

max 50 mg/ttkg/nap 

Adag ismételhető 4 óra után, de 

max 4-szer pro die. 
Szuszpenzió adagolás a 

gyógyszerútmutató szerint 

szuszpenzió 120 mg/5 ml 

tabletta 500 mg 

szirup 200 mg/5ml 

végbélkúp 125 mg, 250 mg, 500 mg, 

1000 mg 

1.2.1.2. Ibuprofen 

Jó fájdalom és gyulladáscsökkentő, széles körben alkalmazott gyógyszer, Európában általában vény nélkül 

kapható. Adagolása az 5. táblázatban látható, általában 30 mg/tskg/nap 3-4 részre osztva. 

2.5. táblázat - 5.táblázat – Ibuprofen adagolása 
 

készítmény adagolás hatóanyag tartalom 

szuszpenzió 
100 mg/5 ml 
(eper és narancs íz) 

3-6 hó: 2-szer 2,5 ml 6-12 hónapos 

3-4-szer 2,5 ml 1-3 éves 3-szor 5 ml 

4-6 éves 3-szor 7,5 ml 

7-9 éves 3-szor 10 ml 
10-12 éves 3-szor 15 ml 

szájban oldódó tabletta 100 mg, 200 mg 
20-30 mg/ttkg pro die 
6 éve felett max 6 t/pro die 

suppositorium 60 és 125 mg Ld. kiadott táblázat 

egyéb 200-400 mg 3-4 x 5-10 mg/ttkg 

1.2.1.3. Diclofenac: (NSAID) 

Rendkívül jó hatású fájdalom és lázcsillapító, gyulladáscsökkentő gyógyszer. Hatástartama megfigyeléseink 

alapján 12 óra, ez egyénenként változó. Javasolt dózis: 0.5-2 mg/tskg/nap 2-3 részre osztva. 

2.6. táblázat - 6. táblázat – Diclofenac adagolása 
 

  kiszerelés adagolás 
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  kiszerelés adagolás 

csepp (szuszpenzió) 15 mg/ml 0,5 mg/csepp 
0,5-2 mg/ttkg/nap 
1-4 csepp/ttkg/nap 2-3 részre osztva 

tabletta 25 mg 0,5-2 mg/ttkg/nap 2-3 részre osztva 

tabletta 25–150 mg 14 éves kortól adható 75-100 (150 

mg) /nap 2-3 részre osztva 

1.2.1.4. Fájdalom-és lázcsillapítók kombinációja 

A fertőző és szisztémás betegségek egy részében a fájdalom- és lázcsillapítók nem kellően hatékonyak, és 1-2 

órán belül újra jelentkeznek a gyermekeket súlyosan megterhelő tünetek. Ilyenkor az alternatív (fizikai) 

lázcsillapító módszerek mellett 24-36 óráig (de nem tovább) alkalmazhatjuk a váltott gyógyszer módszerét, azaz 

4-5 óránként más-más készítményt alkalmazunk (a mellékhatások minimalizálása érdekében). Így áthidalhatjuk 

ezt a kezdeti súlyos időszakot. 

1.2.1.5. Egyéb, fájdalom- és lázcsillapító hatású beavatkozások 

• Fokozott folyadékbevitel, 

• Vércukorszint normalizálása, 

• Ionpótlás, 

• Hideg borogatás a gyulladt területen. 

1.2.2. Lokális érzéstelenítők 

1.2.2.1. Infiltrációs érzéstelenítés 

Önmagukban, vagy adrenalinnal keverve forgalmazzák. Az adrenalin lokális vasoconstriktív hatása miatt a 

hatástartam meghosszabbodik. 

1.2.2.1.1. Lidocain injekció 

A lidocain hydrochlorid amid típusú érzéstelenítő és antiarrythmiás gyógyszer. Maximális adagja önmagában 

4.5 mg/tskg, adrenalinnal keverve 7 mg/tskg. Különböző indikációknak megfelelően többféle koncentrációban 

hozzák forgalomba (1%, 2% és 10%). Az adrenalin dózisa 1-2 microgr/tskg, maximális koncentrációja 10 mg/l. 

A forgalomban lévő ampulla (2ml, 2%-os) 40mg lidocaint és a kevert gyógyszer ezen kívül 0,02 mg adrenalint 

(0.01 mg/1 ml) tartalmaz. Gyermekek esetén ajánlatos hígabb oldatokat (5mg/ml(0,5%), illetve 10mg/ml 

(1%)Lidocain) alkalmazni a toxikus mellékhatások elkerülésére. 

1.2.2.1.2. Articainum hydrochloricum injekció, amid típusú érzéstelenítő oldat 

4%-os oldat formájában forgalmazzák, önmagában, vagy 1:80 000, 1:100 000, 1:200 000 epinephrinnel keverve. 

Maximális dózisa 7 mg articaine hydrochloride/tskg (0.175 ml /tskg). Az articain 4 évnél fiatalabb gyermek 

esetén nem ajánlott. Általánosságban 20-30 kg-os gyerekek esetében, 0,25-1 ml, 30-45 kg-os gyermekeknél 

pedig 0,5-2 ml oldat elegendő. 

Ultracain DSForte: 0,024 mg epinefrin-hidrokloridot és 80,0 mg artikain-hidrokloridot tartalmaz 2 ml-es 

ampullánként. Maximális dózisa 5 mg/tskg, epinephrinnel keverve 7 mg/tskg. 

Ubistesin: 1 ml injekció 40 mg articaint és 0,005 mg adrenalint tartalmaz. Az ampulla teljes tartalma 1,7 ml (68 

mg articain és 0.0085 mg adrenalin). A maximális adag:7 mg articain/ttkg-ot (0,175 ml Ubistesin/ttkg). 

Ubistesin forte: 1 ml oldat 40 mg articaint és 0,010 mg adrenalint tartalmaz. Csak kifejezetten hosszú idejű 

beavatkozásokhoz javasoljuk. 

Septanest:  68 mg articain hydrochloridot, és 0,017 mg epinephrint tartalmaz egy 1,8 ml ampulla. 

1.2.2.1.3. Bupivacain klorid injekció 
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2,5 mg/ml oldatos injekció 20 ml-es üvegben, (50 mg bupivacain üvegenként) valamint 5 mg/ml oldatos 

injekció 20 ml-es üvegben (100 mg bupivacain üvegenként). Fogászatban ritkábban alkalmazzuk, inkább 

nagyobb beavatkozások infiltrációjára és vezetéses érzéstelenítésére alkalmas. 12 éves kor alatt nem javasolt. 

1.2.2.1.4. Az injekciózás eszközei 

• Egyszer-használatos fecskendő és tű, 

• toll formájú (Paroject) eszköz, cilinder ampullához, lassú, atraumatikos injektáláshoz.. Hátránya, hogy nem 
lehet visszaszívni az oldat deponálása előtt, 

• CCLADS (Computer Controlled Local Anaesthetic Delivery System). 

2.5. ábra - 5. ábra – Paroject, toll formájú injekciózó eszköz 

 

2.6. ábra - 6. ábra – CCLADS, számítógéppel vezérelt érzéstelenítő eszköz 

 

1.2.2.2. Felületi érzéstelenítők 

Tejfog maradvány eltávolításához, illetve infiltrációs érzéstelenítést megelőzően alkalmazzuk. 1-2 mm mélyen 

hat, de feltétele, hogy az érzéstelenítendő felületet le kell szárítani, és elegendő időt kell biztosítani a hatás 

kifejésére. Csak korlátozott nagyságú felületen alkalmazható (1-2 cm2). 

1.2.2.2.1. Lidocain spray felület érzéstelenítésére 

3,80 g lidocain 38 g alkoholos oldatban (10 %-os oldat). Egyszeri spray-adagolás során 4,8 mg lidocaint 

tartalmazó permet kerül a felületre. Az oldat a nyálkahártya felületen 1-2 mm mélységig képes penetrálódni, 

ennek megfelelően indikációi korlátozottak. További hátránya, hogy gyermekekben a szájüregbe fújt spray 

reflektorikus apnoét válthat ki. Emiatt (is) inkább a vattagombóccal történő ecsetelést javasoljuk. Magas 

lidocain koncentrációja miatt otthoni használatra nem rendeljük. 

1.2.2.2.2. Lidocain tartalmú gél felület érzéstelenítésére 
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1 gr gélben lévő hatóanyagok: kamilla tinktúra 150,0 mg, lidocain-hidroklorid-monohidrát 3,4 mg, makrogol-

lauril-éter 3,2 mg. Kis koncentrációjú gél, otthoni használatra, fogzási panaszok esetén javasoljuk. 

1.2.2.2.3. Lidocain krém 

5%-os koncentrációjú, otthoni és rendelői használatra egyaránt alkalmas. 

1.2.2.2.4. Benzocain suspensio felület érzéstelenítésére 

3%-ban tartalmazza a benzocaint, az alapíz édes, szükség esetén további ízesítéssel is felírható. Relatív magas 

cukortartalma miatt hosszabb távon óvatosan kell felhasználni, otthoni felhasználásra rendelhető. 

1.2.2.2.5. Benzocain gél felület érzéstelenítésére 

20%-os benzocain koncentrációja miatt kizárólag rendelői használatra való. A gyermekek által kedvelt illatú 

(szamóca, rágógumi, rum, pinacolada, mentol) gél a nyálkahártyán 2-3 mm mélységig felszívódik. A gyógyszer 

tájékoztató szerint 10-30 mp múlva hat, tapasztalatok alapján hosszabb behatási idő szükséges (kb.2-4 percig 

kell a felületen tartani). 

2.7. táblázat - 7. táblázat – Lokális érzéstelenítők alkalmazása 
 

Hatóanyag Gyári név Max. dózis 10 kg gyermek 20 kg gyermek 

Lidocain Lidocain 2% 4,5 mg/ttkg 45 mg → 2,25 ml 90 mg → 4,5 ml 

Lidocain 2%-

adrenalin 
1:100 000 

7 mg/ttkg 70 mg → 3,5 ml 140 mg → 7 ml 

Articain Ubistesin (4% 

articain, 

adrenalin   1:200 000 

7 mg/ttkg Csak 4 éves kor 

felett adható. 20-30 kg 

1,5 ml/kezelés, 2,5 

ml/24 óra 

30-45 kg 

2 ml/kezelés 
5 ml/24 óra 

Ubistesin forte (4% 

articain, 

adrenalin   1:100 000 

Ultracain DS Forte 

Bupivacain Marcain/ Bucain 

0,25; 0,5% 
2 mg/ttkg 20mg → 8ml; 4ml 40 mg → 4ml; 2ml 

1.2.2.3. Az érzéstelenítés kivitelezése 

Szükséges hozzá: 

• a szülők/gondviselők írásos beleegyezése, pontos anamnézis felvétele, 

• kommunikáció a gyermekkel, az érzéstelenség elmagyarázása a gyermeknek, 

• megelőző felületi érzéstelenítés, 

• vékony, rövid tű alkalmazása (25G, 27G, 30G), 

• asszisztencia (fej rögzítése), 

• lassú infiltráció meleg érzéstelenítő oldattal, 

• az érzéstelenítő hatás idején a gyermek ne fogyasszon ételt, ha lehet, óvatosan itassuk a félrenyelés veszélye 
miatt. 

2.7. ábra - 7. ábra – Alsó érzéstelenítés után az ajak és bucca harapott sebe 
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Fájdalommentes érzéstelenítés: 

A 8. ábrán látható a fájdalommentes érzéstelenítés sematikus ábrázolása. Felületi érzéstelenítés után minimális 

mélységben beszúrva a tűt egy ponton tartjuk, majd az oldatot lassan injektáljuk. A tűt lassan továbbvezetve az 

oldatot egyidejűleg kis nyomással tovább adagoljuk. Tejfogon végzett komolyabb beavatkozás (extrakció) előtt 

a palatinális oldal érzéstelenítését szekcionált, más néven transzpapilláris érzéstelenítéssel végezzük. Felületi, 

majd infiltrációs bukkális érzéstelenítést követően a tűt az interdentális papillákon keresztül vezetjük az orális 

oldalra, és lassan visszahúzva deponáljuk az érzéstelenítő oldatot. Végül az orális oldal felől még 

fájdalommentesen beadható az érzéstelenítő. 

2.8. ábra - 8. ábra – Fájdalommentes érzéstelenítés lépései 



 2. Gyermekfogászat és 

fogszabályozás 
 

 459  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Alsó vezetéses érzéstelenítés: 

Az első maradó molárisok előtöréséig a ramus mandibulaen a foramen mandibulae a tej molárisok 

rágófelszínének magasságában van. Ennek megfelelően az érzéstelenítő oldatot az alsó tej molárisok occlusios 

síkjában juttatjuk be. Az első maradó molárisok előtörése után a foramen mandibulae kb. 1 cm-rel a rágósík 

felett van, ide kell bejuttatni az oldatot. A módszer a felnőttek alsó vezetéses érzéstelenítéséhez hasonló. 

Intraligamentáris érzéstelenítés: 

Nagyon fiatal, félős, vagy fogyatékos gyermekek esetén, tejfog- maradványok és gyökerek eltávolításához 

alkalmazzuk. Gyökerenként 0,2 ml érzéstelenítő oldat elegendő. Endocarditis kockázata esetén kontraindikált. 

1.2.3. A szedáció 
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A gyermekek kezelésekor a gyermek félelme miatt gyakran lehetetlen a hatékony kommunikáció és a 

beavatkozás. Lokális érzéstelenítéssel el tudjuk érni a fájdalommentességet, de ha ez nem elegendő, szedálni 

kell a pácienst. Néha csak az általános anesztézia nyújthat megfelelő megoldást (mentális retardáció, fiatal 

gyermek, nagy sebészeti beavatkozás). Az ambuláns ellátásban a „conscious sedation” (éber szedálás) az 

elfogadott módszer. Ennek a szabályai országonként változóak. Sok országban a nitrogén-oxidul (nevetőgáz, 

kéjgáz) használata terjedt el, Magyarországon ezt a módszert csak akkor lehet alkalmazni, ha jelen van olyan 

szakorvos, aki a légútbiztosítás terén végzettséggel rendelkezik. 

Saját gyakorlatunkban az éber szedálás elérésére gyógyszeres kezelést alkalmazunk: benzodiazepin, illetve 

származékainak adagolásával. 

2.4.1. Midazolam: rövid hatású benzodiazepin származék, főleg szedációra alkalmazzuk. Sok formában 

elérhető: intravénás vagy intramuscularis injekció, clysma (rektális oldat), tabletta, szuszpenzió. Általában a 

tabletta (7,5 mg and 15mg) és a szuszpenzió használatos a fogászati gyakorlatban (1mg/ml). A terápiás sáv: 0,3-

0,5 mg/tskg. A beadás után 20-30 perccel éri el a terápiás szintet. Az alsó érték adagolását javasoljuk. 

Mellékhatása lehet a légzésdepresszió (légzőrendszeri betegeknél kontraindikált). Néha megfigyelhető a 

paradox hatás. Emiatt a gyermeket soha nem szabad magára hagyni, amíg a gyógyszerhatás teljes meg nem 

szünik. Congrad és anterograd amnesiát okoz. A hatás fennállásáig a gyermek nem maradhat felügyelet nélkül. 

“Amikor a páciens olyan állapotba kerül, amilyen állapotban bejött, akkor bocsátható el a beavatkozás után.” Ez 

esetenként változóan 3-4 órás megfigyelést jelent. 

1.2.4. Antibiotikumos kezelés 

A bakteriális rezisztencia esélyének csökkentése érdekében az antibiotikumok körültekintő használata javasolt. 

A pácienseknek követni kell az orvos előírásait. Hatástalan antibiotikus kezelés (túl alacsony dózis, túl rövid 

idő) szintén rezisztens törzsek kialakulásához vezet. A szájüregi hámsérüléseket 3 csoportra oszthatjuk: nem 

kontaminálódott, potenciálisan fertőzött, és biztosan fertőzött. A harmadik esetben az antibiotikus kezelés 

minimum 5 napig elengedhetetlen, (Általában 5-7 napig írjuk elő a választott gyógyszertől függően). A pulpára 

vagy a parodontiumra korlátozódó gyulladások esetén (pulpitis, apikális periodontitis, lokalizált intraorális 

duzzanat) antibiotikum adása nem feltétlenül minden esetben szükséges. Az arcon kialakuló, fogászati eredetű 

akut duzzanatok rendszerint antibiotikumos kezelést igényelnek, ritkán intravénás adagolás illetve egyéb 

gyógyszeres beavatkozások is szükségesek intézményi körülmények között. A krónikus periodontális 

betegségeket néha hosszantartó antibiotikumos kezeléssel gyógyítjuk, főleg ha a háttérben immundeficiencia áll. 

Vírusbetegséget önmagában sosem kezelünk antibiotikummal, csak bakteriális felülfertőződés esetén. Az 

antibiotikum kezelésnek különleges formája a megelőző (profilaktikus) kezelés: ilyenkor a beavatkozás idejére 

már elérjük az antibiotikum terápiás vérszintjét. 

1.3. Kóros fejlődési formák és kezelésük 

A kóros fejlődési formákat két fő csoportra oszthatjuk: a fogakat vagy az egész fogazatot érintő, és a cranio-

faciális ( pl.: cleidocraniális dysplasia) rendellenességek. Az utóbbiak rendszerint genetikai betegségek, 

multifaktoriális etiológiai háttérrel. Gyógyításuk kiterjedt team munkát igényel. 

2.8. táblázat - 8. táblázat – A fejlődési stádiumok szerint bekövetkező fejlődési 

rendellenességek 
 

fejlődési állapot előforduló elváltozások 

dentális lamina formáció 

(indukció és proliferáció) fogak számának változása: pl oligodontia (9. ábra) 

mesiodens 

gemináció és fúzió (10. ábra) 

concretio 

odontogén daganatok 
keratocysták 

hisztodifferentáció regionális dysplasiák 
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fejlődési állapot előforduló elváltozások 

morfodifferentáció 
fogak méreteinek változása 

invagináció (12. ábra) 

evagináció 

Carabelli csücsök, Talon csücsök 

Hutchinson metszők és szeder molárisok (cong. 

syphilis) 

számfeletti gyökerek 

taurodontizmus 

zománcgyöngy 

dilaceratio 

csapfog (11. ábra) 

dentinállomány képződés 
dentin diszplázia, dentinogenezis imperfecta 

dentin rezorpció 

dentinogenesis imperfecta 

zománcállomány képződés 
zománc hypoplázia 

fluorózis 

amelogenesis imperfecta (13.ábra) 

Turner-fog (14.ábra) 

erupció 
korai vagy késői erupció 

connatalis fogak 

ectopiás erupció 

erupciós cysták 

transpozíció (15. ábra) 

impakció 

2.9. ábra - 9. ábra – Oligodontia (izolált) 
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2.10. ábra - 10. ábra – Fúzió: számbeli csökkenéssel jár 

 

2.11. ábra - 11. ábra – Csapfog 

 

2.12. ábra - 12. ábra – Dens invaginatus. Preoperative rtg periapicalis lézóval (bal), 

kezelés utáni kép (jobb) 
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2.13. ábra - 13. ábra – Amelogenesis imperfecta 

 

2.14. ábra - 14. ábra – Transpozíció a 1.2 és 1.3 között 
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1.4. A különböző fejlődési anomáliáknak megfelelő terápiás 
javaslat 

1. A fogak számának változása: A fogak száma lehet több vagy kevesebb. Oligodontia, hypodontia anodontia 

(súlyosságtól függően) ha fogak száma kevesebb: fogszabályozási kezelések illetve a foghiányok pótlásai 

jönnek szóba. A különböző fogpótlásokat a gyermekfogászatban alkalmazott eljárások és elvek szerint kell 

elkészíteni. 

A megszokottól több fog esetén hyperodontiaról beszélünk, mely a fogsorban bárhol előfordulhat. Gyakorisága 

miatt külön kiemelendő a két felső metsző között előforduló számfeletti fog, melyet meziodensnek nevezzük. 

Számfeletti fog esetében általában annak eltávolítása a megoldás. 

2. Gemináció (egy fog kettéválása) és fúzió,(két szomszédos fog összeolvadása) fogak méreteinek, alakjának (és 

esetenként számbeli) változása. Az így képződött fog ellátása a fog alakjától és a páciens elvárásaitól függően 

preventív eljárások (barázdazárás) maximális védelem nyújtása cariesszel szemben, vagy esztétikai kezelések. 

3. Concretio: szomszédos fogak (pl. számfeletti fogak) cement felületeinek összeolvadása. Preventív kezelés, és 

néhány esetben extrakció szükséges. 

4. Keratocysták, odontogenikus tumorok: a pontos diagnózis felállítása után szájsebészeti, onkológiai kezelések 

szükségesek. 

5. Invagináció, evagináció, Carabelli csücsök, Talon csücsök: felfedezésük esetén azonnali preventív ellátás 

szükséges (barázdazárás, fluorvédelem). A megváltozott anatómiai forma miatt hamar szuvasodnak. Dens 

invaginatus esetén a gyökérkezelés komplikált, néha elvégezhetetlen. Sikertelenség esetén az eltávolítás a 

megoldás. 

6. Hutchinson metszők: A szifilisz okozta ún. Hutchinson triász (keratitis parenchymatosa, n. cochlearis 

degeneráció (süketség), fog elváltozás) részjelensége, valódi előfordulása ma már ritka. Alapvetően 

infektologiai-bőrgyógyászati ellátást igényel, szükség esetén a koronák restaurációja elvégezhető. 

7. A regionális diszpláziák, dentin diszplázia, dentinogenesis imperfecta, amelogenesis imperfecta, és zománc 

hipoplázia olyan kórszövettani elváltozások, amelyek klinikai diagnosztikája sokszor nehézségekbe ütközik. 

Törekedni kell a kóreredet tisztázására, és annak megfelelően, a várható terápiás előnyök és veszélyek 

mérlegelésével kell a beavatkozásokról dönteni. Ezek lehetnek preventív kezelések, koronai restaurációk, 

esetleg extrakció, majd azt követő orthodonciai és protetikai kezelések. A tejfog intrusio következménye lehet, 

hogy a sérülést szenvedett tejfog a fejlődésben lévő maradó fog csiráját eléri, s azt károsítja. Gyakorta okoz 

zománc szerkezeti rendellenességet, melyet Turner fognak neveznek. 
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8. Taurodontizmus: olyan gyökéri formai rendellenesség, amely ép fog esetén nem okoz problémát, de 

gyökérkezelése különösen bonyolult eljárás. Preventív beavatkozások, illetve követésük feltétlen szükséges. 

9. Dilaceratio: Korábbi trauma miatt a korona és a gyökér tengelye eltér. Gyakran impaktálódik, ha előtör, az 

orthodonciai és endodonciai kezelés nehézkes lehet. 

10. Zománcgyöngy: felfedezésekor általában már periodontális betegséget okoz, leggyakrabban eltávolításuk 

jelenti a megoldást. 

11. Ectopiás erupció, transpozíció, impakció: szájsebészeti kezelés szükséges, esetenként extrakció, illetve 

fogszabályozási kezeléssel kiegészített eltávolításuk jön szóba. 

12. Fluorózis: Az elváltozás súlyosságától függően mikroabrazív kezeléssel illetve koronai restaurációkkal 

gyógyítható. 

13. Korai vagy késői erupció: önmagában nem jelent problémát, a korai esetében prevenciós eljárásokat 

alkalmazunk, a késői esetében az orthodontiai kezeléseket végezhetünk. 

14. Connatalis fogak: lehetnek számfeletti fogképződmények, mely általában gyökér nélküli kis szabálytalan 

zománc partikulumok, vagy néha idő előtt áttört fejletlen alsó tejmetszők. Ez esetben a gyökér fejletlensége 

miatt mozgathatók. A szoptatás akadályoztatása miatt a számfelettieket mindig eltávolítjuk, a valódi tejmetszőt 

nem távolítjuk el, csak lekerekítjük az éleket, hogy ne zavarja a táplálást. 

15. Erupciós ciszta: Valójában ártalmatlan, fájdalmatlan, de ijesztő képet mutató nyálkahártya elváltozás, ami a 

fog áttörésével magától megszűnik, ellátást nem igényel. Felülfertőződés, bevérzése esetén egyszerű sebészi 

beavatkozással gyógyítható. 

2. 2.2. Tejfogazat cariologiai és következményes 
betegségei – Szántó Ildikó 

2.1. A tejfogazati caries jellemzői 

A tejfogazati szuvasodás és annak következményei szövettanilag a maradó fogazatéhoz hasonlóak, a 

különbségek inkább a tejfogak anatómiájával magyarázhatók. 

A maradó koronákhoz képest a tejfogak jellemzői: 

• Kicsi korona, 

• Szűk okkluzális felszínek, 

• Vékony zománc- és dentinréteg, 

• Relatíve nagy pulpakamra, 

• Felszín közeli pulpaszarvak, 

• Hosszabb gyökerek (a maradó fogak korona-gyökér arányaihoz viszonyítva), 

• Több gyökerű fogakon tágabb gyökérszög (a maradó csíra befogadására), 

• Szabálytalan gyökércsatornák, számos járulékos csatornával a pulpakamra alján, 

• Széles, lapos koronaforma, 

• Alacsony papillák, 

• Gingivaközeli kontaktfelszínek, 

• Kevésbé mineralizált, 
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• A pulpakamra relatíve tág. 

2.15. ábra - 1. ábra – Tejfogak 

 

A caries jellemző előfordulási lokalizációja tejfogakon: 

• Front fogakon, mind a simafelszíneken, mind approximális területen megjelenik. 

• Moláris fogakon az okkluzális felszínen valamint az approximális területen jellemző. 

Definíciója: 

Early childhood caries (ECC) A születéstől 71 hónapos korig terjedő életkorban egy vagy több kavitációval járó 

vagy anélküli carieses lézió, caries miatt elvesztett vagy tömött tejfog. (American Dental Association). 

Leggyakrabban a felső metszőfogak, súlyosabb esetben az első tejmolárisok érintettek. Ennek van enyhébb (6 

éves kor előtti), illetve súlyosabb formája, amely 3 éves kor előtt jelenik meg. Más meghatározások a betegség 

etiológiáját, lokalizációját és progresszióját veszik figyelembe a megnevezésben (cirkuláris caries, cumisüveg 

caries, nursing caries, baby bottle caries), bár a két megnevezés nem teljesen fedi egymást. 

2.16. ábra - 2. ábra – A cirkuláris caries (ECC) klinikai képe 
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2.2. A caries patogenezise az alábbi progresszió szerint zajlik 

Caries incipiens: A dekalcifikáció miatt a zománc translucenciája csökken, fehér folt látható. Szondázással 

kavitáció nem észlelhető. A folyamat preventív beavatkozással egyensúlyban tartható, a progressziója 

megállítható. 

2.17. ábra - 3. ábra – A Caries incipiens klinikai képe 

 

Caries superficiális: matrix veszteség jellemzi. Szondával érdes tapintatú felületes lézió észlelhető, esetenként 

sárga elszíneződéssel. A zománcprizmák felületi kollapszusa miatt konzervatív úton már nem kezelhető, 

operatív beavatkozást igényel. 

2.18. ábra - 4. ábra – A Caries superficialis klinikai képe 

 

Caries media: a dentin is érintett, a teljes dentin vastagság maximum fele involválódott, a DEJ (zománc-dentin 

határ; dentino-enamel junction) és a dentin-csatornák mentén laterálisan (ez a terület legkevésbé ellenálló a 

cariessel szemben) a pulpa felé mélyül az üreg. Jól látható a zománcréteg teljes kollapszusa, barna elszíneződés 

tapasztalható az üreg mélyén. Átmeneti klinikai panaszokat okoz. 

A dentin caries mikroszkóposan látható rétegei (5): 

• Egészséges dentin: az üreg legmélyén található, szövettanilag a tubuláris szerkezet megtartott, nincs 
bakteriális infekció. 

• Sub-transparens dentin: szövettanilag az intertubulásis dentin deminaralizálódott, de ásványi anyag lerakódás 

van a tubulusokban, baktérium nem található bennük. A remineralizáció ebben a rétegben még eredményes 

lehet. 

• Transzparens dentin: felpuhult, de fertőzésmentes dentin állomány. 

• Turbid (összecsapzódott) dentin: A kitágult dentin tubulusok nagy mennyiségű baktériumot tartalmaznak, az 

egész terület fertőzött, eltávolítása minden esetben javasolt. 
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• Fertőzött dentin rétege: a dentin caries legfelszínesebb rétege, szöveti szerkezete nem felismerhető, ásványi 
anyag tartalma nincs, csak baktériumok és kollagén található benne. 

2.19. ábra - 5. ábra – Tej moláris fog, a caries media klinikai képe 

 

Caries profunda: a folyamat tovább terjedt a pulpa irányába, de még megtalálható egy vékony dentin réteg a 

pulpakamra és a lézió között. Már kifejezett klinikai panaszok jellemzik. 

2.20. ábra - 6. ábra – A caries profunda klinikai képe 

 

Caries penetrans: a lézió és a pulpakamra között összeköttetés van, a pulpa érintettségre jellemző tüneteket a 

fertőzés óta eltelt idő és a bakteriális penetráció mélysége határozza meg. 

A betegség időbeli lefolyása: 

A caries alapvetően krónikus betegség, a progresszióját számos tényező befolyásolja. Egy incipiens caries 

átalakulása a már kavitációval járó irreverzibilis formába rendszerint 12-24 hónapig tart. A progresszió a 

tejfogazatban gyorsabb a tág dentin tubulusoknak köszönhetően. Bár a caries krónikus betegség, gyermekkorban 

nem ritka akut lefolyása ilyen pl. a gyors progressziójú caries humida. 

2.3. A tejfogcaries gyógyítása 

Elsődleges és legfontosabb szempont a betegség kialakulásának megelőzése. Ennek érdekében preventív 

módszerekkel igyekszünk megelőzni minden gyermekkori fogbetegség megjelenését. A valóban hatékony és 

időben végzett caries prevenció a betegség előfordulását közel 100%-ban képes kivédeni. Ennek érdekében 
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minden prevenciós módszert igyekszünk igénybe venni, és szűrővizsgálatot végzünk. Gyermekkorban még az 

egészséges és panaszmentes fogazat ellenőrzése is javasolt félévente. 

A szűrővizsgálatok során diagnosztizált elváltozásokat kezeljük, de a kezeléséket minden esetben kiegészítjük 

preventív ellátással. Ennek értelmében minden effektív operatív és konzervatív kariologiai kezelésnek szoros 

részét képezi a preventív ellátás. A szanált fogazat kontrollja a korábbi caries intenzitás függvényében 3-6 

havonta szükséges. 

A vizsgálat során észlelt elváltozások ellátása előtt kezelési tervet készítünk, melynek során a következő 

szempontokat kell figyelembe venni: 

• a fogak, fogazat állapota és fejlettsége, 

• caries rizikócsoport, 

• szájhygiéne, 

• belegyezés és kezelhetőség (elsősorban a szülőtől függ), 

• együttműködési készség. 

2.3.1. Caries incipiens 

Makroszkópos zománc elváltozás nem észlelhető, így a páciensnek illetve az őt ellátó felnőtteknek elsősorban 

szájhigiénés és táplálkozási tanácsokat adunk (az otthoni életvitelre vonatkozóan). Az elváltozás 

remineralizációra hajlamos, ezért lokális fluoridálást végzünk. Mind a simafelszínen, mind, approximálisan, ha a 

lézió csak a zománcot érinti és kis kiterjedésű vagy kavitációval nem jár, megpróbálkozhatunk a resin 

infiltrációval. 

2.3.2. Caries superficiális és caries media 

Restoratív terápiánkat a caries lokalizációja, kiterjedése mellett a gyermek életkora, kezelhetősége és panaszai 

határozzák meg. Magas caries rizikójú betegeknél, a három vagy több felszínt érintő szuvasodás esetén, vagy az 

altatásban kezelt betegeknél nagyobb léziók esetén gyári fémkorona ajánlott. Nagyon fiatal vagy kezelhetetlen 

gyermek esetén szóba jöhet, de csak a tej frontfogakon, a felületes léziók interproximális elcsiszolása és a felület 

gondos impregnálása. Így a rés tisztíthatóvá válik és a nyál is képes ellátni remineralizálós funkcióját. A moláris 

régióban ez a módszer nem ajánlott az okozott helyvesztés miatt. Alapelv a minimális intervenció a fertőzött 

szövet eltávolítása, gyorsan és megbízhatóan kötő tömőanyag használata, szükség esetén fájdalomcsillapítás, 

érzéstelenség. 

2.3.2.1. Javasolt anyagok 

2.3.2.1.1. Üvegionomer cementek 

Kötésük közben kevésbé érzékenyek nedvességre, mint a kompozitok. Folyamatosan fluoridot adnak le a 

környezetükbe, kémiailag kötődnek a fogszövetekhez, hőtágulásuk a fogszövethez hasonló, savazhatók, egyes 

változataik polírozhatók, széles skálában hozzáférhetők. A hagyományos glass- ionomerek kopási ellenállása 

kisebb, mint a kompozitoké, de a gyantával módosítottak (resin-modified glass ionomers: RM-GIC) jobb kopási 

ellenállással rendelkeznek, és ideálisak a tejfogak töméséhez. Esztétikai tulajdonságaik szintén kicsit 

kedvezőtlenebbek a kompozitokhoz hasonlítva. 

2.3.2.1.2. Kompozitok 

Kellő szilárdságúak, esztétikusak, polírozhatók, de fokozottan érzékenyek a nedvességre az applikáció idején. 

Alkalmazásukkor megfelelő, általában GIC alábélelés szükséges az esetlegesen szabadon maradt monomerek 

toxikus hatásának kivédésére. A kompozit tömés nem javasolt nem kooperáló páciens esetén, mert az elégetlen 

izoláció miatt sikertelen tömés készül. 

2.3.2.1.3. Kompomerek 

Az előző két anyag keveréke, tulajdonságaikat ötvözi. Kevésbé nedvességérzékenyek, és egyéb 

tulajdonságaikban a kompozitokhoz hasonlítanak. Jól használhatók a gyermekfogászatban. 
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2.3.3. Caries profunda különböző lokalizációkban 

Tejfogak esetén is a minimális intervenció elve érvényesül, de a szuvas dentint lehetőleg teljes mértékben el kell 

távolítani. A dentin preparációt vízhűtéssel, alacsony fordulaton, acél gömbfúróval végezzük. Szükség esetén 

éles excavatorral is dolgozhatunk. Approximális caries esetén, ha a proximális záróléc érintett, vagy a rtg 

vizsgálat szerint a lézió a dentinvastagság felét involválta, nem javasolt a direkt pulpasapkázás, inkább a 

pulpotomia elvégzése. A kavitás lokalizációja és típusa szerint a restaurációt végezhetjük: 

1. Plasztikus anyaggal: (kompizit , GIC, resin mod GIC, kompomer,). 

2.21. ábra - 7. ábra – Üvegionomer tömés klinikai képe maradó fogban 

 

2. ART: atraumatikus restaurációs technika: ideiglenes jelleggel alkalmazzuk, amíg a definitív tömést nem 

tudjuk elvégezni a páciens együttműködésének hiányában. Kizárólag akkor alkalmazható, ha a fog 

panaszmentes. Ebben az esetben minimális preparáció után GI cementtel zárhatjuk a kavitást. 

3. IPC: indirekt pulpa sapkázás: csak fenntartással végezhető tejfogon, akkor, ha a fog nem mutat pulpitises 

jeleket, a gyermek alacsony caries rizikócsoprtba sorolható, nem volt korábban pulpa betegsége. IPC esetén GIC 

alábélelés és jól záródó koronai tömés szükséges. 

4. Előregyártott rozsdamentes acél korona: (SSC = stainless steel crown): elsősorban a tejmolárisokon 

alkalmazható. Kapható esztétikus változata is. A tej frontfogak ellátása különféle anyagból készült előre gyártott 

esztétikus korona segítségével történhet (Polikarbonát, fémkerámia, cirkon kerámia, akrilát). 

Preparálás: 

• 1-1,5 mm okkluzális redukció. 

• A proximális falakon minimális tangenciális, szupragingivális preparálás, a kontaktfelszín elvétele. 

• A gingivális szél lefutását kövesse a korona. 

Egyre gyakrabban előfordul a Hall-technika alkalmazása, ami szeparálást követően, preparáció nélküli, vagy 

minimális preparációt követő SSC applikációt jelent. A dentinbe terjedő szuvasságot el kell távolítani 

felhelyezés előtt. 

2.22. ábra - 8. ábra – Előregyártott cirkon kerámiából készült korona képe 
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5. Kompozit koronakészítés előre gyártott celluloid koronával: a méretre szabott celluloid koronát megtöltjük 

kompozit anyaggal és ezzel készítünk koronaborítást az előkészített front tejfogakra. A restaurálandó csonkot a 

kompozit tömés lépéseinek megfelelően előkészítjük, majd felhelyezve a kompozíciós anyaggal megtöltött 

celluloid koronát, polimerizáljuk azt. Kötés után a fóliakoronát eltávolítjuk, majd a kész restauráció széleit 

eldolgozzuk, polírozzuk, az okklúziót ellenőrizzük. 

2.3.4. Caries penetrans 

Klinikai és/vagy radiológiai tünetekkel járó mély caries esetén endodonciai kezelést végzünk a pulpa 

állapotának megfelelően (lásd később). A direkt pulpa sapkázás tejfogakon a gyakori sikertelenség miatt 

kontraindikált. 

2.4. ECC (kora gyermekkori caries) 

Ez a caries típus különleges figyelmet igényel a fogászati ellátásban, mert: 

• súlyos formája fiatal (3 év alatti) pácienseket érint, 

• a kezelések kivitelezése nehézkes, 

• helytelen táplálás és hiányos fogápolás következménye, így megelőzhető, 

• a táplálás módját a szülők tájékoztatásával azonnal korrigálni kell, 

• rendkívül gyors a progressziója, 

• sürgősen el kell kezdeni a kezeléseket. 

2.4.1. A kezelés első lépése 

Minden esetben érvényes, hogy a fogorvosi kezeléssel egyidejűleg tájékoztatni kell a szülőket, és meg kell 

változtatni az otthoni fogápolási szokásokat: 

• tájékoztatni a fogszuvasodás természetéről, és az ellene való védekezésről, 

• tartózkodni kell a fogszuvasodást okozó rossz szokásoktól, 

• ismertetni kell a szülőkkel a rájuk háruló feladatokat, 

• konzultáció a gyermek háziorvosával, 

• át kell térni a kornak megfelelő rendszeres egészséges táplálásra, 

• kerülni kell a nassolást, 

• az étkezések közötti időben a folyadék fogyasztás csak víz legyen, 

• megfelelő szájápolási módszereket kell alkalmazni. 

2.4.2. Enyhe, kis felszíneket érintő elváltozás 
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Az előbbiek mellett szükséges a rendelői (professzionális) fluoridálás (oldatok, lakkok, zselék), és a gyermekek 

rendszeres kontrollja 1-3 havonta. 

2.4.3. Előrehaladott ECC 

Az elváltozás elsősorban a felszínen terjed, ezért a hagyományos, üregalakításon alapuló tömési technikák nem 

alkalmazhatók. Maga a tejfog, illetve az azon lévő cirkulárisan elhelyezkedő caries esetenként annyira sekély, 

hogy a hagyományos üregalakítás (boxforma) technikailag teljességgel lehetetlen. Ezen felül a caries 

szabálytalan kiterjedése miatt a készítendő tömés felület/széli záródás aránya is kedvezőtlen lenne. Mindezek 

miatt a fog elhelyezkedésétől függően frontok területére előregyártott esztétikus koronát, molárisok területére 

előregyártott fém koronát (SSC) érdemes választani. 

2.5. A tejfogazati caries következtében kialakuló betegségek 

2.5.1. A pulpa következményes betegsége: a pulpa gyulladása (pulpitis) 

1. Acut reversibilis pulpitis (korábban pulpa-hyperaemia néven diagnosztizálzuk): rendszerint mély caries 

talaján alakul ki, nincs spontán fájdalom a hideg és melegingerekre való érzékenység, jellemző rá. Nincs 

radiologiai jele. A kezelés függ a carieses lézió kiterjedtségétől. Ha preparálás közben megnyílik a pulpa, 

preventiv pulpotómia elvégzése javasolt. A direct pulpasapkázás rossz prognózisú a tejfogazatban (a pulpa sok 

differenciálatlan mesenchymális sejtet tartalmazosteoclast differentáció történikbelső resorptio, vagy pulpa 

necrosis történik). Az IPC (indirekt pulpasapkázás) is csak akkor javasolt, ha a pulpa nem exponálódik és 

gyulladásos tüneteket egyáltalán nem mutat. 

2. Akut irreversibilis pulpitis: megkülönböztetünk parciális és totális formát. Előbb vagy utóbb (tejfogazatban 

korábban) a kezeletlen reversibilis pulpitis irreversibilissé válik. Spontán fájdalmat okoz, ami fekve, a vízszintes 

helyzet miatt kialakuló pangás miatt fokozódik. Nincs radiológiai jele. Hideg és meleginger hatására erős, 

elhúzódó, gyógyszeres kezelést igénylő fájdalmat okoz. A terápia a fog állapotától függően pulpectomia, míg 

parciálisban a pulpotómia (terápiás, nem preventív) javasolt. 

3. Krónikus hyperplastikus pulpitis (pulpa polyp): nagyon jellemző a tejfogak esetén, ritkábban fiatal maradó 

fogazatban is előfordul. A pulpaszövet proliferációja a carieses üregbe. A felszíni réteget orális hámszövet 

borítja. Általában panaszmentes, és nincs radiológiai jele. Kezelhetjük vitálamputációval illetve a szájüreggel 

kommunikáló kamarai pulpa esetén extrakció és helyfenntartás szükséges (9. ábra). 

2.23. ábra - 9. ábra – Krónikus hypeplastikus pulpitis 

 

4. Pulpa nekrozis: általában nem okoz fájdalmat. Nincs radiológiai jele. A tejfogazatban a pulpa részleges 

nekrózisa nagyon gyakori jelenség, látható periradicularis (periapicalis) lézió esetén is gyakran találunk a 

pulpakamrában gyullad, de vitális pulpaszövetet. Pulpakezelést ebben az esetben csak lokális érzéstelenítést 

követően végezzünk, még akkor is, ha biztosak vagyunk a diagnózisban. A kezelés rendszerint pulpectomia. 
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2.5.2. A periradikuálris terület következményes megbetegedései (komplikált 
gangrénák) 

A korábbiakban leírtaknak megfelelően felhívjuk a figyelmet arra a tényre, hogy a pulpakamra aljából induló 

nagyszámú járulékos csatornának köszönhetően, többgyökerű tej fogak esetén a gyulladás rendszerint a 

gyökerek közötti térbe terjed. A tejfogazati periradikularis gyulladásos elváltozások a fejlődőben lévő maradó 

fog csíráján zománc hypolpasiás elváltozást okozhatnak (Turner fog), melynek megelőzése érdekében extrakció 

is szóba jöhet, helyfenntartással. 

1. Akut periradicularis periodontitis pulpa nekrózist, vagy helytelen endodontiai kezelést követően alakul ki. 

Megjegyzendő, hogy az irreversibilis pulpitis is tovaterjedhet a periradicularis szövetekbe, kialakulhat nekrózis 

nélkül is. Intenzív fájdalom jellemzi ráharapáskor, vagy kopogtatáskor. Radiológiai jelei később fejlődnek ki, 

ezek a periradicularis radiolucencia, kiszélesedett periodontalis rés. Kezelése: pulpectomia. 

2. Krónikus periradicularis periodontitis: általában tünetmentes. Röntgenen periradicularis radiolucencia látható. 

Kezelése: pulpectomia 

3. Akut és krónikus periradicularis submucosus abscessus egy jól körülhatárolt tályog, mely a pulpa részleges 

vagy teljes nekrózisa után alakul ki. A tünetei és jelei általában nagyon jellemzőek: 

• A fog mobilissá válhat (nem feltétel). 

• Spontán fájdalom, ami ráharapásra vagy kopogtatásra fokozódik. 

• Látható tályog a fog mellett a gingiván. 

• A genny ürülése fistulanyíláson keresztűl az akut folyamat krónikussá válásához vezet. 

• Általában a tünetek súlyossága csökken, amíg a fistula nyílás átjárható. 

• Általános tüneteket általában enm okoz, azonban a regionális nyirokcsomók kórosak lehetnek. 

Kezelés: gyakran trepanálással is gyógyítható és a duzzanat már ettől elmúlik 

4. Periostitis: a csonthártya gyulladása. A periradiculáris gyulladás továbbterjedhet a velőűrök mentén 

(osteomyelitis), majd áttörve az állcsont corticalis lemezét a periosteumban okoz gyulladást (periostitis) 

Gennyes beolvadás esetén subperiostealis abscessusnak bevezzük. Jellemző kép: a fog pozíciójának megfelelő 

helyen arcduzzanat, valamint a gyulladás jellegzetességei, általános tünetekkel gazdagítva a képet. 

Kezelés: extractió (Turner fog veszélye!), előzőleg genny lebocsátás, párakötés, antibiotikum és 

fájdalomcsillapítás, gyulladáscsökkentés (gyógyszerelés). Ha a gyulladásos elváltozás phlegmonosus jeleket 

mutat, kórházi ellátás és (az) intravénás antibiotikum adása válik szükségessé. 

2.6. Endodonciai kezelések tejfogazatban 

Óvatos megközelítés szükséges, mert: 

• A diagnózis felállítása nehézségekbe ütközik. 

• Dönteni kell: extrakció vagy endodonciai kezelés. 

• Hosszú kezelések (főleg kicsi gyermek esetén). 

2.6.1. Mikor szükséges az endodonciai kezelés: 

• pulpaür megnyílása a fogászati kezelés közben, 

• trauma (komplikált fraktúra), 

• gyulladásos esetben. 

2.6.2. Extrakció vagy endodoniai kezelés 
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• Korai életkorban, ha a váltópár előtörése még nem várható a fogív hosszúsága jelentős fenntartása érdekében 
(helyfenntartás), endodonciai kezelés szükséges. 

• Ha feltétlen extrakció szükséges, helyfenntartót kell készíteni, esetleg felmerül a kétoldali fogeltávolítás (a 
kontralaterális fog eltávolítása) a szimmetria fenntartása érdekében. 

• Endodonciai kezelés javasolt, ha az extrakció valami ok miatt ellenjavallt: 

• Vérzési, véralvadási betegségek, 

• Eleve fennálló fogívszűkület torlódás, 

• Maradó csíra hiánya. 

2.6.3. Indikációk és kontraindikációk összefoglalása 

Az indikációk és kontraindikációk összefoglalása az alábbi táblázatban látható. 

2.9. táblázat - 1. táblázat – Tejfogak endodonciai kezelésének indikációi és 

kontraindikációi 
 

Indikációk Kontraindikációk 

Pulpa necrosis 

Pulpitises tünetek 
Klinikai vagy rtg jelek, amelyek pulpa 

kezelést igényelnek 

Szisztémás betegségek 

Ha a páciens az extrakciót szeretné 

Nem kooperáló gyermek 

Nem restaurálható fog 

Rosssz szájhygiéne 

A pulpakamra alja perforálódott 

Gyökéri resorptio (több, mint 1/3) 
Közeli fogváltás 

2.6.4. Kezelési lehetőségek 

• Indirect pulpa sapkázás, 

• Direct pulpa sapkázás, 

• Pulpotomia, 

• Pulpectomia. 

1. Indirect pulpa sapkázás (IPC): ld. korábban. 

2. Direct pulpa sapkázás: rossz prognosis, ld. korábban. 

3. Pulpotomia: 

3.1. Vitálamputáció: cél a gyulladt koronai pulpaszövet eltávolítása és az ép gyökéri pulpa életben tartása. 

Indikációi: reversibilis pulpitis (preventiv célzattal), parciális pulpitis esetén (terápiás pulpotomia) és a pulpa 

üreg megnyílása caries miatt 

Kontraindikált: 

• fistula vagy duzzanat, irreversibilis pulpitis totális, 
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• restaurálhatatlan korona, 

• profúz vérzés (öt percent túl), vagy a vérzés hiánya, 

• kopogtatási érzékenység, 

• mobilitás, 

• radiolucencia a furcalis vagy periradicularis területen, 

• spontán fájdalom, jellemzően éjszaka, 

• necrotikus pulpa, 

• pulpa calcifikáció (pulpa kő), 

• a pulpakamra perforációja. 

A vitálamputáció kivitelezése: (10-17 ábrák) 

• Érzéstelenítés. 

• Carieses szövet eltávolítása. 

• A pulpakamra megnyitása és a tetejének teljes eltávolítása. 

• A koronai pulpaszövet eltávolítása nagy, éles, steril excavatorral vagy steril nagy, acél gömbfúróval, lassú 
fordulatszámmal. 

• Vérzéscsillapítás steril vattagombóccal, amit steril fiziologiás sóoldattal nedvesítünk. Fontos, hogy ne 
maradjon véralvadék a pulpakamrában, mert az nekrózist okozhat. 

• Visszamaradt pulpaszövet kezelése edzőszerrel vagy sebfedő anyaggal (ld 2.táblázat). 

• Zink-oxid eugenol cementtel feltöltjük a pulpakamrát. 

• GIC fedőtömés és korona felhelyezés (SSC) javasolt. 

2.24. ábra - 10. ábra – Mély caries klinikai képe vitális pulpotomiára előkészítve, 

kofferdam izolálásban 
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2.25. ábra - 11. ábra – A carieses szövet eltávolítása és a pulpakamra megnyitása utáni 

kép 

 

2.26. ábra - 12. ábra – A koronális pulpaszövet eltávolítása steril gömbfúróval 

 

2.27. ábra - 13. ábra – A koronális pulpa eltávolítása és vérzéscsillapítás utáni kép 
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2.28. ábra - 14. ábra – Zinkoxid eugenol (ZOE) cement applikációja 

 

2.29. ábra - 15. ábra – Glassionomer cement behelyezése 

 

2.30. ábra - 16. ábra – Matrica szalag és faék behelyezése a befejező restaurációhoz 
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2.31. ábra - 17. ábra – A kompozittal restaurált korona 

 

2.10. táblázat - 2. táblázat – Pulpotomiához használt anyagok 
 

Anyag Sikerességi arány 

Formocresol 90–98% 

MTA (mineral trioxide aggregate) ~100% 

Calcium-hydroxide 60% (belső reszorpció) 

ZOE paszta  formaldehyddel (N2) ismeretlen 

ZOE paszta formaldehyde nélkül ismeretlen 

Laser terápia/elektrokauter ismeretlen (alacsonyabb mint a vas-szulfát) 

Vas szulfát 92,7% 

Glutaraldehyd ismeretlen 

3.2 Devitalizációs pulpotomia: két üléses eljárás, akkor végezzük, ha az érzéstelenítés nem elegendő a pulpa 

eltávolításához. Az első ülésben paraformaldehid tartalmú cementtel fedjük a pulpa közeli dentint, hogy 

devitalizálja a kamrai pulpaszövetet. 1-2 hét múlva a koronai pulpa eltávolítható, de a beavatkozás 

eredményessége alacsony, mert a gyökéri pulpa is devitalizálódhat. Ez a technika napjainkban már nem ajánlott. 
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3.3 Mortál amputációt akkor végzünk, ha pulpectomia lenne a valódi terápia a gyökéri pulpa irreverzibilis 

elváltozása miatt, de ez kivitelezhetetlen a rendellenes gyökér morfológia, vagy pl. a nem kooperáló páciens 

miatt. Az első ülésben eltávolítjuk a koronai pulpát, és calcium-hidroxid vagy Ledermix pasztát helyezünk a 

gyökéri pulpára, majd lezárjuk. 1-2 héttel később, ha a panaszok súlyossága csökken, a fogat helyreállítjuk. Ha a 

panaszok megmaradnak az eljárást megismételhetjük, vagy eltávolítjuk a fogat. 

4. Pulpectomia 

Indikációi: 

• pulpa nekrózis, 

• irreversibilis totális pulpitis, 

• periradicularis gyulladás. 

A pulpaszövet eltávolítását követően a gyökércsatornát felszívódó cementtel tömjük. 

A kezelés célja: 

• Fertőzésmentessé tegyük a fogat. 

• A gyökér fiziológiás időbeni felszívódásának biztosítása. 

• gyökércsatorna lezárása. 

• Hely biztosítása a majdan előtörő maradó fog számára. 

A kezelés módja: 

• Biomechanikai tisztítás, fertőtlenítés. 

Kontraindikációk: 

• Restaurációra alkalmatlan korona. 

• Periradicularis gyulladás, ami a maradó fog csíráját veszélyezteti. 

• Pathologiás resorpció a gyökér legalább 1/3-ban vagy fistula. 

• Jelentős belső rezorpció. 

• Kiterjedt pulpakamra peforáció a furcatio irányába. 

• Szisztémás betegségek: congenitális vagy rheumatoid szívbetegség, hepatitis, leukemia, hosszú távú 
corticosteroid therápia, immunszupresszált beteg. 

• A tejfog alatt elhelyezkedő follikuláris cysta. 

Pulpectomia kivitelezése: 

• Egy üléses technika, 

• két lépéses technika. 

4.1. Egy üléses technika 

• Érzéstelenítés. 

• Javasolt a kofferdam izoláció. 

• A gyökércsatornák feltárása és a hosszúságának bemérése. 

• Munkahossz meghatározás a preoperativ rtg alapján. 
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• A vizsgálatok szerint apex locator (EAL) alkalmazható, a gyökér felszívódása nem befolyásolja a 
pontosságot. 

• A gyökércsatornák dezinficiálása (nátrium-hypochlorit). 

• A gyökércsatornák szárítása papír-pointtal. 

• Végül a gyökércsatornák feltöltése felszívódó tömőanyaggal, lassú fordulatszámon forgó gépi tömőműszerrel 
(zink-oxide eugenol paszta, nem kötő calciumhydroxid paszta, calciumhydroxid-polymeri sealer 

(Sybronendo: Sealapex). 

4.2. Két üléses technika 

Első ülésben a csatornák fertőtlenítése és a gyulladáscsökkentés a legfontosabb kalcium-hidroxid vagy 

Ledermix paszta behelyezésével. Ha a tünetek megszűnnek, általában 1-2 hét múlva, a gyökércsatornákat 

kezeljük és lezárjuk az együléses technika részben leírtaknak megfelelően. Együléses technika csak a 

tünetmentes esetekben ajánlott, ha nincs radiológiai eltérés sem, Minden egyéb esetben a kétüléses technika a 

megfelelő. 

3. 2.3. Traumás sérülések tejfogazatban – Szántó 
Ildikó 

3.1. A dentális traumák epidemiológiája és etiológiája 

A gyermekek első 10 életéve alatt a szájüregi traumák előfordulása nagyon gyakori. Az előfordulás az életkor 

előre haladtával fokozatosan csökken. A sérülések 5 százaléka az orális területre lokalizálódik. Az iskoláskor 

előtt az összes sérülés mintegy 17 százaléka orális sérülés. Később a kezek és a lábak sérülése dominál. 

A gyermekek mintegy 30 százaléka szenved valamilyen sérülést a tejfogazatában, 22 százalékuk pedig a maradó 

fogazatban. A fiúk kétszer gyakrabban érintettek, mint a lányok. Leggyakrabban a felső középső metszők 

szenvednek sérülést. 

A dentális sérülések diagnózisa és kezelése mind a tej-, mind pedig a maradó fogazatban kihívást jelent a 

traumák sokszínűsége miatt (hat féle luxáció és kilenc féle törés). A különböző típusú sérülések kombinálása 

több, mint száz féle variációt eredményez. A maradó fogazatban inkább a törések jellemzőek, míg a 

tejfogazatban a luxációk fordulnak elő leggyakrabban. Ez a különbség a tejfog gyökerek 3 éves kortól történő 

természetes felszívódásának, valamint a csont felépítésének (vékonyabb és rugalmasabb) köszönhető. Minden 

egyes traumás sérülés más és más kezelési sorrenddel és prognózissal jellemezhető. A 

www.dentaltraumaguide.org webcímű tudásközpont segítséget nyújthat a bizonyítékokkal alátámasztott 

diagnózis és a kezelési terv felállításában. 

A tejfogazatot érintő sérülések 1 és 3 éves kor között a leggyakoribbak. A gyermek 1 éves kortól tanul meg járni 

(„tipegő”), később futni, mászni és játszani, mindezt a mozgásaik korlátozott kontrolljával. A maradó fogazatot 

érintő sérülésekben egy kiugrás figyelhető meg 7 és 11 éves kor között az eséseknek, kerékpározásnak, 

ütközéseknek és a sportnak köszönhetően. A sérülések előfordulási gyakorisága (prevalencia) egy adott 

populációban adott idő alatt előforduló esetek száma. Az incidencia az egy adott időn belül előforduló új esetek 

számát jelzi (Ábra 1; 2) 

2.32. ábra - 1. ábra – A tejfogazatot érintő dentális traumák incidenciája és 

prevalenciája (Forrás: Andreasen JO: A fogak traumás sérülései, 2. kiadás). 

Újraszerkesztve: Roberts G., Longhurst P.: Orális és dentális traumák gyermek- és 

serdülőkorban 

http://www.dentaltraumaguide.org/
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2.33. ábra - 2. ábra – A maradó fogazatot érintő dentális traumák incidenciája és 

prevalenciája (Forrás: Andreasen J. O.: A fogak traumás sérülései, 2. kiadás). 

Újraszerkesztve: Roberts G., Longhurst P.: Orális és dentális traumák gyermek- és 

serdülőkorban 

 

A fogakat érintő traumák direkt és indirekt csoportokba oszthatók: 

• Direkt trauma: a fog valamilyen tárgy általi ütődése. Főleg a front régió érintett. 

• Indirekt trauma: gyakran a szemközti fogívvel való erőteljes érintkezés eredménye. Főleg a premoláris és 
moláris fogak érintettek. Ezen eseteket kísérheti az állkapocs törése is. 

A trauma típusát befolyásoló tényezők: 

• beható erő nagysága, 

• a becsapódó tárgy rugalmassága, 

• a becsapódó tárgy alakja, 
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• az erő iránya. 

A tompa tárgyak nagyobb károsodást okozhatnak a lágyszövetekben és a környező struktúrákban, míg a nagy 

sebességű, éles tárgyak általában a fogak törését és kimozdulását okozzák. 

A dentális sérüléseket elősegítő tényezők lehetnek: 

• megnövekedett overjet, 

• felső metszők protrúziója, 

• elégtelen ajakzáródás. 

A vizsgálat és a kezelés alatt soha nem szabad figyelmen kívül hagyni a gyermekbántalmazás lehetőségét. Az, 

hogy mi számít bántalmazásnak, függ a gyermek kultúrájától, az országtól vagy akár egy adott város 

szubkultúrájától is. A diagnózis felállítása ezekben az esetekben egy nagy kihívást jelentő intellektuális és 

érzelmi feladat. A gyermekbántalmazás lehetőségének figyelmen kívül hagyása súlyos következményekkel 

járhat a gyermek jövőjére nézve. A gyermekbántalmazás 4 csoportra osztható: 

• fizikai bántalmazás, 

• szexuális bántalmazás, 

• érzelmi bántalmazás, 

• elhanyagolás. 

Mivel a gyermekkor alatt az orofaciális régió a test leggyakrabban traumatizált területe, a fogorvos vagy a 

gyermekorvos lehet az első, aki a gyermekkel először találkozik a sérülést követően. A fizikai bántalmazás jelei 

lehetnek: 

• sérülések, melyek nem illenek az elmondottakhoz, 

• rejtett területeken lévő lágy szöveti zúzódások és sérülések, melyek nem csontos kiemelkedések felett 
fekszenek (hónalj, comb belső felszíne), 

• különböző stádiumban lévő többszörös sérülések, 

• sérülések, melyek külleméből egyértelműen következtetni lehet az azt okozó tárgyra, 

• harapási nyomok. 

3.2. A dentális sérülések osztályozása (1. táblázat) 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) osztályozása egy átfogó rendszer. Az osztályozás nem tartalmazza az 

állcsontok törését, melyek részletezése az arccsontok törésének körébe tartozik. 

• Andreasen klasszifikáció: 19 csoportra osztva, melyek tartalmazzák a fogak, a környező szövetek, az íny és 
az orális nyálkahártya sérülését. Ez a WHO osztályozásának egy változata. 

• Garcia-Godoy-féle klasszifikáció: ez is a WHO rendszer egyik változata. Ez a fogak töréseit a cement 

érintettsége alapján osztályozza. 

• Ellis klasszifikáció: szintén a WHO osztályozásának egy, a tanulmányokban széles körben alkalmazott 

változata. 

2.11. táblázat - 1.táblázat – A leggyakrabban alkalmazott osztályozások (Módosítva 

Bastone et al. 2000 után) 
 

Andreasen Egészségügyi 

Világszervezet 
Garcia-Godoy Ellis 

Koronai repedés Fogzománc törése Zománcrepedés Class I: zománctörés 
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Andreasen Egészségügyi 

Világszervezet 
Garcia-Godoy Ellis 

Komplikációmentes 

koronatörés 
Koronatörés 

pulpaérintettség nélkül 
Zománctörés Class II: Zománc-

dentintörés 

pulpaérintettség nélkül 

Komplikált koronatörés Koronatörés 

pulpaérintettséggel 
Zománc-dentintörés 

pulpamegnyílás nélkül 
Class III: Zománc-

dentintörés 

pulpaérintettséggel 

Komplikációmentes 

korona – gyökértörés 
Gyökértörés Zománc-dentintörés 

pulpamegnyílással 
Class IV: Vitalitását 

vesztett, traumatizált fog a 

korona struktúra 

elvesztésével vagy anélkül 

Komplikált korona-

gyökértörés 
Korona- és gyökértörés Zománc-dentin-

cementtörés 

pulpamegnyílás nélkül 

Class V: Luxáció 

Gyökértörés Luxáció Zománc-dentin-

cementtörés 

pulpamegnyílással 

Class VI: Avulzió 

Rázkódás (concussio) Intrúzió/Extrúzió Gyökértörés Class VII: Fog 

kimozdulása a korona 

vagy gyökér törése nélkül 

Szubluxáció Avulzió Rázkódás (concussio) Class VIII: Egész korona 

törése és annak 

visszahelyezése 

Intrúzió Egyéb sérülések az orális 

nyálkahártya szakadásával 
Luxáció Class IX: Tejfogtörés 

Extrúzió   Laterális luxáció   

Laterális luxáció   Intrúzió   

Avulzió/Teljes luxáció   Extrúzió   

Fogmeder zúzódása   Avulzió   

Fogmeder orális vagy 

vestibuláris falának törése 
      

Fogmedernyúlvány törése 

a fogmeder érintettségével 

vagy anélkül 

      

Mandibula vagy maxilla 

törése a fogmeder 

érintettségével vagy 

anélkül 

      

Íny vagy orális 

nyálkahártya szakadása 
      

Íny vagy orális 

nyálkahártya zúzódása 
      

Íny vagy orális 

nyálkahártya abráziója 
      

3.3. A tejfogazat sérülése 

A tejfogazat sérülése a maradó fogazat fejlődésének zavarát okozhatja, mely függ az életkortól, a sérülés 

időpontjától és a trauma típusától. Avulzió és intrúzió esetén nagyobb az esélye a maradó fogazat későbbi 

fejlődési zavarának, mint a luxációk egyéb típusainál. A maradó fogazat fejlődési zavarainak aránya magasabb, 

ha a tejfogazatot 4 éves kor alatt éri a trauma. 
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3.4. A páciens vizsgálata 

A dentális trauma a gyermekfogászatban a sürgősségi esetek közé tartozik, mely azonnali ellátást igényel, 

melynek célja a fájdalom mérséklése és a kezelés prognózisának javítása. 

A vizsgálat lépései: 

• történet, 

• klinikai vizsgálat: 

• extraorális vizsgálat, 

• intraorális vizsgálat, 

• radiológiai vizsgálat. 

A gondosan felépített kezelési terv érdekében elengedhetetlen a vizsgálat lépéseinek követése. Ez fontos 

információt ad a fogazat jelenlegi állapotáról, a sérülések várható prognózisáról, egyéb sérülésekről, kezelési 

komplikációkról vagy segítség lehet az esetleges pereskedésnél. Ha lehetséges, a dokumentáció részét képezze 

fényképek készítése is. A vizsgálat lépéseinek sorrendje megváltoztatható abban az esetben, ha erőteljes 

vérzéssel vagy az életet veszélyeztető sérüléssel állunk szemben, illetve ha a halasztott kezelés veszélyezteti a 

sérült fog prognózisát (avulzió – repozíció). 

a., Történet 

A páciens anamnézisének, illetve a trauma eseményeinek átfogó felvételéhez segítségünkre lehetnek különféle 

nyomtatott kérdőívek. A páciens, szülő vagy gondozó válaszait gondosan dokumentálni kell. Ha nagy az 

ellentmondás a páciens, illetve a szülő/gondozó által elmondottakban, akkor gondolni kell a bántalmazás 

lehetőségére is. 

A páciens kórtörténete magában kell foglaljon egy általános anamnézist (gyógyszerek, allergia, immunizálás, 

általános betegségek) és a trauma történetét. Az immunizáció a tetanusz vakcináció szempontjából fontos. 

A trauma történetével kapcsolatos kérdések: 

• Mikor történt? 

• Hol történt? 

• Hogy történt? 

• Kapott-e valahol előzetes kezelést? 

• Volt-e már ezelőtt fogazati sérülése? 

• Megtalálták-e a fog összes darabját vagy a kiesett fogat/fogakat? 

• Koponyaűri sérüléseket célzó kérdések. 

Mikor történt? 

Néhány speciális esetben fontos a trauma és az elsődleges kezelés között eltelt idő, főleg maradó fogazatban, 

mikor a teljesen kimozdult vagy intrudálódott fog repozícionálására van szükség. 

Hol történt? 

A sérülés helyszínéről nyújt fontos információt. Néhány esetben tetanusz injekció adása lehet szükséges. 

Hogy történt? 

Fontos tudnunk, hogy ki volt jelen a sérülésnél. Így információt kaphatunk annak okáról (baleset, epileptikus 

roham, bántalmazás). 
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Kapott-e valahol elsődleges kezelést? 

Megelőző kezelés befolyásolhatja a diagnózisunkat. Előzetes fájdalomcsillapítás befolyásolhatja a fizikális 

vizsgálatra adott reakciókat (kopogtatás, vitalitás teszt), vagy ha előzőleg történt helyreállító beavatkozás, akkor 

a sérülés pontos kiterjedése már nem határozható meg tökéletesen (pulpaérintettség). 

Volt-e már ezelőtt fogazati sérülése? 

Korábbi, a fogazatot érintő trauma magyarázatot adhat egyes klinikai vagy radiológiai leletre, mely nem áll 

összefüggésben az adott esetben fennálló sérüléssel. 

Megtalálták-e a fog összes darabját vagy a kiesett fogat/fogakat? 

Ha a letört darabokat nem találták meg a helyszínen, akkor fennáll az aspiráció lehetősége vagy szükséges lehet 

az ajkak és az orca szakadásairól radiológiai felvétel készítése az eltűnt darabok felfedezése céljából. 

Koponyaűri sérüléseket célzó kérdések 

4 éves kor alatt a zárt koponyaűri sérülések a halálozás vezető okai. A balesetek több mint 50 százaléka érinti a 

fejet. Ha fejsérülés tüneteit tapasztaljuk, azonnali ellátás szükséges. A megfelelő kezelés hiánya későbbi 

agykárosodáshoz, bénuláshoz vagy akár halálhoz vezethet. Fogazati trauma esetén a tüneteket a 

szülőknek/gondozóknak ellenőrizniük kell, főleg a nagyfokú vérzéssel járó lágyszöveti sérülések esetén, mely 

miatt leggyakrabban jelentkeznek rendelőnkben. A zárt koponyaűri sérülések az alábbi táblázatban láthatók. (2. 

táblázat) 

2.12. táblázat - 2. táblázat –Traumás agysérülés tünetei 
 

Enyhe traumás agysérülés tünetei Mérsékelt és súlyos traumás agysérülés tünetei 

Azonnali tünetek Késleltetett vagy 

másodlagos tünetek 
Azonnali tünetek Késleltetett vagy 

másodlagos tünetek 

Zavartság Hangulatingadozás Eszméletvesztés több mint 

30 percig 
Tisztán gondolkodási 

képtelenség 

Átmeneti memóriavesztés Fejfájás vagy migrén Szédülés Liquor szivárgása fülből 

vagy orrból (koponyaalapi 

törés) 

Fülzúgás Álmatlanság Lassú légzés Hadaró beszéd 

Hányinger Memóriazavar Álmosság Végtagzsibbadás 

Hadaró beszéd Szaglási vagy ízérzési 

zavar 
Zavartság Kóma 

Fejfájás Koncentrálási képtelenség Tágult pupillák, homályos 
látás vagy látáskiesés 

Amnézia 

Eszméletvesztés kevesebb 

mint 30 percig 
Fáradtság Lassú pulzus Paralízis 

Álmosság Fény- és hangérzékenység Hányás Érzelmi problémák 

Tágult pupillák vagy 

anisocoria 
Egyensúlyzavar Fejfájás vagy migrén Inkontinencia 

    Fülzúgás vagy 

hallásvesztés 
Epilepszia vagy rohamok 

b.; Klinikai vizsgálat 

Extraorális vizsgálat 

Mint már korábban említettük, egyes esetekben a fogorvos lehet az első, aki a baleset után először látja a 

gyermeket, ami nagy felelősséget ró a szakemberre. Az orális terület vizsgálata előtt a test egyéb részeinek 

sérüléseit is figyelembe kell venni. Ez a zárt koponyaűri sérüléseket is magában foglalja. 
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Az orális régióban zúzódásokat, horzsolásokat, vágásokat kell keresni. A maxilla és a mandibula határait, 

valamint a temporo-mandibularis ízületet tapintjuk, hogy kizárjuk a törés lehetőségét. Az arcon lévő duzzanatok 

kissé megnehezíthetik és fájdalmassá tehetik a tapintási vizsgálatot. 

Intraorális vizsgálat 

Mielőtt megkezdjük az intraorális vizsgálatot, az arcot mossuk le fertőtlenítővel, illetve a szájüreget öblítsük ki. 

Először a szájüregi lágy szöveteket, az okklúziót és a traumatizált fogat vizsgáljuk meg. Minden a trauma által 

okozott változást fel kell jegyezni. A sérült fog speciális vizsgálata külön kerül leírásra a sérülések típusainál. 

Vitalitás teszt: a traumát követően a fogak elveszíthetik vitalitásukat, illetve a traumát követő stressz hatására 

nem mindig nyerhetünk megbízható információt a gyermektől. A mindennapi gyakorlatban hideggel való 

stimulálással végezzük a tesztet. 

Kopogtatás: a teszt során vertikális és horizontális kopogtatást kell végezni. A sérült fog kopogtatása előtt a 

különbség felismerése céljából először egy ép szomszédos fogat kopogtassunk meg. 

Mobilitás teszt: szintén vertikális és horizontális irányban végezzük, miközben a fog vesztibuláris felszínét az 

ujjunkkal, orális felszínét pedig a tükrünk vagy szondánk szárával megtámasztjuk. 

Tejfogazatban a gyermek életkorának köszönhetően nem mindig kapunk megbízható válaszokat. Mikor egy 

kisgyermek sérült fogát vizsgáljuk, mindig tartsuk szem előtt, hogy ezekkel a beavatkozásokkal súlyos fájdalmat 

okozhatunk, mely a gyermekkel való kooperáció elvesztését eredményezheti. 

c.; Radiológiai vizsgálat 

A radiológiai vizsgálat elengedhetetlen a sérülés környező szövetekben történő kiterjedésének, a gyökérfejlődés 

stádiumának, illetve a maradó csírákhoz való viszonyokhoz való meghatározáshoz. Mindig törekedjünk a 

gyermek minimális sugárterhelésére. A klinikai vizsgálatot követően a sérülés helye meghatározásra került. Ha a 

klinikai vizsgálat alapján nem tudjuk egyértelműen kizárni a csonttörés lehetőségét, akkor panorámafelvétel 

készítése szükséges. A leggyakrabban traumatizált fogak a felső metszők, amelyek biztos vizsgálata 

panorámafelvétellel nem lehetséges, így gyakran intraorális periapikális vagy okkluzális felvétel készítésére 

lehet szükség. Áthatoló ajaksérülés esetén lágyszöveti felvételt kell készíteni a film vagy szenzor ajak és fogív 

közé helyezésével, annak érdekében, hogy az esetlegesen jelen lévő idegen testet lokalizáljuk. Az idegen testek 

tapintása sokszor lehetetlen a körkörös szájizom fiziológiás válaszreakciójának köszönhetően. 

3.5. A traumás sérülések kezelése tejfogazatban a diagnózisnak 
megfelelően 

A tejfogazati sérülések diagnózisa és kezelése mindig egy nagy kihívást jelentő feladat a kooperáció hiánya és a 

félelem miatt. Néhány esetben csal altatásban vagy szedációban végezhető el a beavatkozás. 

Számos tényező befolyásolhatja a kezelési tervünket: 

• A gyermek kora és érettsége, fogazati fejlődési stádiuma. 

• A sérülés típusa és kiterjedése. 

• Kooperáció a gyermekkel. 

• A gyermek szociális háttere. 

• A sérült tejfog és az alatta fekvő maradófog csíra közötti viszony. 

A tejfogazatot érintő traumák (főleg avulzió és intrúzió) vagy alveoláris törések lehetséges következményei a 

maradó fogazatban (3. ábra): 

• a fog fejlődési rendellenessége, 

• impakció, 

• előtörési zavarok, 
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• a fog fehér vagy sárgás-barna elszíneződése, 

• maradó metsző hypoplázia. 

2.34. ábra - 3. ábra – Tejfogazati trauma késői következményei. Felső maradó metsző 

impakciója 

 

A potenciális következmények miatt a kezelésünk célja minimalizálni a maradó fogak további sérülését. 

Tejfogazatban a fogak sínezése csak alveoláris törés vagy intra-alveoláris gyökértörés esetén indikált. 

Ez idáig nem bizonyított az antibiotikum adásának szükségessége luxációs sérüléseket követően. Ez a 

kezelőorvos döntésének függvénye. A Pécsi Tudományegyetem Fogászati- és Szájsebészeti Klinikájának 

Gyermekfogászati Osztályán azokban az esetekben tartjuk szükségesnek az antibiotikum adását, ahol intruzív 

luxációval, kiterjedt lágyrész sérüléssel vagy sebészeti beavatkozással állunk szemben. 
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A luxációs sérüléseket követően gyakori komplikáció a sérült fog sötét elszíneződése. Ez általában klinikai 

tünetekkel nem jár. A szülők gyakran panaszkodnak az esztétikai hátrány miatt. A fog késői elszíneződése 

általában a pulpa elhalása miatt alakul ki. Ez esetben kezelés nem szükséges, kivéve, ha fertőzés jeleit 

tapasztaljuk. 

2.35. ábra - 4. ábra – „Trauma pathfinder” a 

http://dentaltraumaguide.org/Trauma_Pathfinder.aspx forrás alapján átrajzolva 

 

a. Tejfogak zománc infractioja 

Definíció: a zománc inkomplett fracturája, mely a fog felszinén vonalszerűen látható. 

Kopogtatás: nem érzékeny. Kopogtatási érzékenység hátterében luxatio vagy gyökérfractura állhat. 

Vitalitás vizsgálat: nem megbízható. 

Mobilitás vizsgálat: normális. 

Radiológiai vizsgálat általában felesleges, kivéve kopogtatási érzékenység esetén. 

Terápia: nem szükséges kezelni. Ha a gyermek eléggé együttműködő, elég a felszín savmaratást követő 

adhezív bonddal való fedése, mely védi a repedést az elszíneződéstől. 

b. Zománcfractura (komplikációmentes koronafractura, kizárólag a zománcban) 

Definíció: komplikációmentes koronafractura esetén csak a zománc érintett. 

Kopogtatás: nem érzékeny. Kopogtatási érzékenység hátterében luxatio vagy gyökérfractura állhat. 

Vitalitás vizsgálat: nem megbízható. 

Mobilitás vizsgálat: normális. 

Radiológiai vizsgálat általában felesleges, kivéve kopogtatási érzékenység esetén. Ha a páciens áthatoló 

ajaksérülést szenvedett, javasolt a lágyrészekről röntgenfelvétel készítése a letört darab szövetek közé 

kerülésének kizárására. 

Terápia: az élek lesimítása finom gyémánt fúróval vagy abrazív fémcsíkkal, a törött felszín fluoridálása. 3-4 

hét múlva klinikai és röntgen kontroll javasolt. 

c. Zománc-dentin fractura (komplikációmentes koronafractura a zománc és dentin érintettségével) 

Definíció: a korona fracturája, mely érinti a zománc- és a dentinréteget is, azonban a pulpát nem. 

Kopogtatás: nem érzékeny. Kopogtatási érzékenység hátterében luxatio vagy gyökérfractura állhat. 

Vitalitás vizsgálat: nem megbízható. 

Mobilitás vizsgálat: normális. 

http://dentaltraumaguide.org/Trauma_Pathfinder.aspx


 2. Gyermekfogászat és 

fogszabályozás 
 

 489  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Radiológiai vizsgálat: A törés és a fogbél közti távolság periapicalis felvételen esetleg kiértékelhető. Ha a 

páciens áthatoló ajaksérülést szenvedett, javasolt a lágyrészekről röntgenfelvétel készítése a letört darab 

szövetek közé kerülésének kizárására. 

Terápia: A törésfelszín fedése üvegionomer cementtel és resin restauráció (kompozit vagy kompomer). 3-4 

hét múlva javasolt klinikai és röntgenkontroll. 

d. Komplikált koronafractura 

Definíció: olyan koronafractura, mely érinti a zománcot, a dentint, és pulpaexpozíció is látható. 

Kopogtatás: nem érzékeny. Kopogtatási érzékenység hátterében luxatio vagy gyökérfractura állhat. 

Vitalitás vizsgálat: nem megbízható. 

Mobilitás vizsgálat: normális. 

Radiológiai vizsgálat: Ha a páciens áthatoló ajaksérülést szenvedett, javasolt a lágyrészekről röntgenfelvétel 

készítése a letört darab szövetek közé kerülésének kizárására. 

Terápia: A fog vitalitásának megtartása érdekében pulpotomia, vagy partialis (Čvek) pulpotomia végezhető 

(zink-oxid eugenollal vagy MTA, esetleg kalcium- hidroxiddal) és koronai fedőtöméssel. A gyermek 

együttműködésének hiánya esetén az eltávolítás (extrakció) is választható megoldás. Klinikai és 

röntgenkontroll szükséges 1 hét, 6-8 hét és egy év után. Ha a gyökércsúcs körül gyulladásos jelek láthatók, a 

fog extrakciója vagy gyökérkezelése javasolt. Pépes étrend, puha fogkefe használata javasolt óvatos 

mozdulatokkal 1-2 hétig a sérülést követően. 0,1%-os chlorhexidine alkalmazása szükséges naponta kétszer, 

egy hétig. Fontos a szülők felvilágosítása a lehetséges szövődményekről (duzzanat, fistulajárat kialakulása, 

fokozott mobilitás). 

e. Komplikációmentes korona-gyökér fractura 

Definíció: a törés érinti a zománcállományt, a dentint és a cementállományt, de nem érinti a pulpát. A 

törésvonal az íny szintje alá terjed. A korona kettő vagy több darabra hasad. 

Kopogtatás: érzékeny az íny alá futó törésvonal miatt. 

Vitalitás vizsgálat: nem megbízható. 

Mobilitás vizsgálat: a törött koronai rész mobilis. 

Radiológiai vizsgálat: a törésvonal nem látható. Ráharapásos felvétel készítése javasolt. 

Terápia: Ha a törés a gyökeret kis mértékben érinti, a koronai rész eltávolítása után a fog restaurálható lehet. 

Más esetekben indokolt az extractio. Pépes étrend, puha fogkefe használata javasolt óvatos mozdulatokkal 1-

2 hétig a sérülést követően. 0,1%-os chlorhexidine alkalmazása szükséges naponta kétszer, egy hétig. Fontos 

a szülők felvilágosítása a lehetséges szövődményekről (duzzanat, fistulajárat kialakulása, fokozott mobilitás). 

A koronai rész eltávolítása esetén klinikai és röntgenkontroll javasolt 1 hét, 3-4 hét valamint 1 év elteltével. 

Amennyiben a fog eltávolításra került röntgenkontroll szükséges 1 év elteltével, ezt követően a maradó fog 

előtöréséig minden évben. 

f. Komplikált korona-gyökér fractura 

Definíció: a törés érinti a zománcállományt, a dentint, a cementállományt, és a pulpát is. A törésvonal az íny 

szintje alá terjed. A korona kettő vagy több darabra hasad. 

Kopogtatás: érzékeny az íny alá futó törésvonal miatt. 

Vitalitás vizsgálat: nem megbízható. 

Mobilitás vizsgálat: a törött koronai rész mobilis. 

Radiológiai vizsgálat: a törésvonal nem látható. Ráharapásos felvétel készítése javasolt. 
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Terápia: amennyiben a törés a gyökeret kismértékben érinti, a koronai rész eltávolítása és pulpotomia után a 

fog felépíthető. Más esetekben szükséges az extractio. Pépes étrend, puha fogkefe használata javasolt óvatos 

mozdulatokkal 1-2 hétig a sérülést követően. 0,1%-os chlorhexidine alkalmazása szükséges naponta kétszer, 

egy hétig. Fontos a szülők felvilágosítása a lehetséges szövődményekről (duzzanat, fistulajárat kialakulása, 

fokozott mobilitás). A koronai rész eltávolítása esetén klinikai és röntgenkontroll javasolt 1 hét, 3-4 hét 

valamint 1 év elteltével. Amennyiben a fog eltávolításra került röntgenkontroll szükséges 1 év elteltével, ezt 

követően a maradó fog előtöréséig minden évben. 

g. Gyökér fractura 

Definíció: a törés a foggyökérre korlátozódik, érintve a cementet, a dentint és a pulpát egyaránt. 

Kopogtatás: érzékeny. 

Vitalitás vizsgálat: nem megbízható. 

Mobilitás vizsgálat: a koronai rész általában mozgatható. 

Radiológiai vizsgálat: ráharapásos és többirányú periapicalis felvétel készítése szükséges. A törésvonal 

általában a gyökér középső- vagy apicalis harmadában látható. 

Terápia: amennyiben a koronai rész nem mobilis és nem mozdult el, nem igényel kezelést. Kisfokú 

elmozdulás esetén a fog repozíciója és sínezése szükséges lehet. Más esetekben extractio szükséges. Az 

apicalis darab bennhagyása szükséges a fiziológiás reszorbció érdekében, és a maradó csíra védelmében. 

Pépes étrend, puha fogkefe használata javasolt óvatos mozdulatokkal 1-2 hétig a sérülést követően. 0,1%-os 

chlorhexidine alkalmazása szükséges naponta kétszer, egy hétig. Fontos a szülők felvilágosítása a lehetséges 

szövődményekről (duzzanat, fistulajárat kialakulása, fokozott mobilitás). A koronai rész eltávolítása esetén 

klinikai és röntgenkontroll javasolt 1 hét, 3-4 hét valamint 1 év elteltével. Amennyiben a fog eltávolításra 

került röntgenkontroll szükséges 1 év elteltével, ezt követően a maradó fog előtöréséig minden évben. 

h. Alveolus törés 

Definíció: a processus alveolaris törése, mely érintheti vagy elkerülheti a fogat körülvevő alveolust. Több fog 

mozgatható egységként. Általában occlusiós eltérés is megfigyelhető. 

Kopogtatás: érzékenyek a fogak. 

Vitalitás vizsgálat: nem megbízható. 

Mobilitás vizsgálat: a letört szegmens mozgatható. 

Radiológiai vizsgálat: ráharapásos és többirányú periapicalis felvétel készítése szükséges. A hosszanti 

törésvonal a periodontalis ligamentumokkal párhuzamosan futhat, a keresztirányú törésvonal apicalisabban 

helyezkedhet el. Együtt járhat gyökérfracturával. A horizontális törésvonal a maradó fogak csíráinak 

szintjében húzódhat. 

Terápia: a sérülés nagy kiterjedése miatt általános anesztézia szükséges. A törött darab repozíciója után 

rugalmas sínezés szükséges 4 hétre. Pépes étrend, puha fogkefe használata javasolt óvatos mozdulatokkal 1-2 

hétig a sérülést követően. 0,1%-os chlorhexidine alkalmazása szükséges naponta kétszer, egy hétig. Fontos a 

szülők felvilágosítása a lehetséges szövődményekről (duzzanat, fistulajárat kialakulása, fokozott mobilitás). 

A sín eltávolítása és radiológiai kontroll szükséges 4 hét elteltével, továbbá 6-8 hét múlva és minden évben 

az érintett fog váltásáig. 

i. Concussio 

Definíció: a periodontális struktúrák sérülése a fog elmozdulása, mozgathatósága nélkül, ínyvérzés nélkül. A 

periodontális szalagok nem szakadnak el. 

Kopogtatás: érzékenység tapasztalható a periodontális szalagok zúzódása miatt. 

Vitalitás vizsgálat: nem megbízható. 

Mobilitás vizsgálat: normális. 
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Radiológiai vizsgálat: nincsenek kóros jelek. 

Terápia: Pépes étrend, puha fogkefe használata javasolt óvatos mozdulatokkal 1-2 hétig a sérülést követően. 

0,1%-os chlorhexidine alkalmazása szükséges naponta kétszer, egy hétig. Fontos a szülők felvilágosítása a 

lehetséges szövődményekről (duzzanat, fistulajárat kialakulása, fokozott mobilitás vagy a fog elszíneződése). 

Klinikai és röntgenkontroll szükséges 1 hét és 6-8 hét elteltével. 

j. Subluxatio 

Definíció: a periodontális struktúrák sérülnek. A periodontális szalagok egy része elszakad, emiatt fokozott 

mobilitás tapasztalható és vérzés a sulcusból. A fog elmozdulása nem látható. 

Kopogtatás: érzékenység van. 

Vitalitás vizsgálat: nem megbízható. 

Radiológiai vizsgálat: nincsenek röntgenjelek, a gyökérhártyarés szélessége normális. 

Terápia: Pépes étrend, puha fogkefe használata javasolt óvatos mozdulatokkal 1-2 hétig a sérülést követően. 

0,1%-os chlorhexidine alkalmazása szükséges naponta kétszer, egy hétig. Fontos a szülők felvilágosítása a 

lehetséges szövődményekről (duzzanat, fistulajárat kialakulása, fokozott mobilitás, a fog elszíneződése). 

Klinikai és röntgenkontroll szükséges 1 hét és 6-8 hét elteltével. 

k. Extrusio (5. ábra) 

Definíció: a fog részleges kimozdulása látható az alveolusból. A periodontális szalagok tömegének részleges 

vagy teljes szakadása a fog kimozdulását vagy elvesztését okozhatja. A lateralis luxatiohoz képest itt az 

alveolus kortikálisa ép. Az axialis irányú elmozdulás retrusioval vagy protrusioval kombinálódik. 

Kopogtatás: érzékeny. 

Vitalitás vizsgálat: nem megbízható. 

Mobilitás vizsgálat: nagymértékben mozgatható. 

Radiológiai vizsgálat: kiszélesedett periodontális rés. 

Terápia: kismértékű (<3mm) extrúzió esetén vagy még növekedésben levő gyökér esetén repozíció 

megkísérelhető, vagy a spontán rendeződést várjuk. Nagymértékű elmozdulás vagy teljesen kifejlett gyökér 

esetén extraction javasolt. Pépes étrend, puha fogkefe használata javasolt óvatos mozdulatokkal 1-2 hétig a 

sérülést követően. 0,1%-os chlorhexidine alkalmazása szükséges naponta kétszer, egy hétig. Fontos a szülők 

felvilágosítása a lehetséges szövődményekről (duzzanat, fistulajárat kialakulása, fokozott mobilitás, a fog 

elszíneződése). Klinikai és röntgenkontroll szükséges 1 hét és 6-8 hét elteltével. 

2.36. ábra - 5. ábra – A 6.1és 6.2 fogak extrúziója 
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l. Lateralis luxatio 

Definíció: A fog nem axialis irányú elmozdulása, általában együtt jár az alveolus csont törésével, a lingualis 

és/vagy a labialis oldalon. A terminológia szerint mindkét kortikális törése esetén alveolus törésről 

beszélhetünk. Occlusiós eltérés gyakran látható, palatinalis vagy lingualis irányú elmozdulás miatt, ami 

prematur érintkezést teremt az antagonista foggal. Az extrúzióhoz hasonlóan itt is a periodontalis szalagok 

részleges vagy teljes csontról való leválása látható. A fog apexe a csontba ékelődik az elmozdulás miatt, ezért 

a fog nem mozgatható. 

Kopogtatás: fokozott érzékenység, magas, fémes (ankylotikus) hang hallható. 

Vitalitás vizsgálat: nem megbízható 

Mobilitás vizsgálat: nem mobilis. 

Radiológiai vizsgálat: kiszélesedett periodontális rés, legjobban occlusalis felvételen látható. 

Terápia: retrúzióban (a korona lingualis irányú elmozdulása esetén) ha nem társul hozzá occlusiós eltérés az 

elváltozás spontán repozícióját várjuk. Occlusiós eltérés esetén, ha a korona lingualis irányba mozdult el 

lehetőség van repozícióra. Ha azonban a korona labialis irányba mozdult, a fogat extrahálnunk kell, mert 

ebben a helyzetben a tejfog gyökere megsérthetné a maradó csírát. Amennyiben az elmozdulás kismértékű, 

és az occlusiós eltérés is minimális, a fog óvatos elcsiszolásával kezelhető a trauma. Pépes étrend, puha 

fogkefe használata javasolt óvatos mozdulatokkal 1-2 hétig a sérülést követően. 0,1%-os chlorhexidine 

alkalmazása szükséges naponta kétszer, egy hétig. Fontos a szülők felvilágosítása a lehetséges 

szövődményekről (duzzanat, fistulajárat kialakulása, fokozott mobilitás, a fog elszíneződése). Klinikai és 

röntgenkontroll szükséges 1 hét és 6-8 hét elteltével. 

m. Intrusio 

Definíció: a fog elmozdulása az alveolaris csont belseje felé irányul, általában együtt jár az alveolus lingualis 

vagy labialis kortikálisának törésével.A terminológia szerint mindkét kortikális törése esetén alveolus 

törésről beszélhetünk. Ez az elváltozás összetéveszthető az avulsioval, mikor a fog teljes egészében eltűnik a 

lágyrészekben (6.; 7. ábra). A fog apexe a csontba ékelődik az elmozdulás miatt, ezért a fog nem mozgatható. 

A fog gyökércsúcsa az orrüregbe juthat, melyet orrvérzés tünete alapján diagnosztizálhatunk. 

Kopogtatás: fokozott érzékenység, magas, fémes (ankylotikus) hang hallható. 

Vitalitás vizsgálat: nem megbízható. 

Mobilitás vizsgálat: nem mobilis. 
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Radiológiai vizsgálat: nem látható a gyökérhártyarés. Periapicalis felvétel készítése igen fontos a tejfog 

gyökere és a maradó csíra elhelyezkedésének értékeléséhez. Retrúzió esetén a tejfog gyökere távolodik a 

maradó csírától, a felvételen a traumatizált fog gyökere rövidebbnek látszik a kontralateralis metszőfog 

gyökeréhez képest. Protrúzió esetén a gyökér a maradó csíra felé mozdul, ekkor periapicalis felvételen a 

tejfog gyökerének elongációja látható a kontralateralis metszőhöz képest.Terápia: retrúziós esetben a fog 

spontán előtörését várjuk. Protrúzió esetén a tejfog eltávolítása szükséges a maradó csírát ért esetleges 

károsodás minimalizálása érdekében. 

Pépes étrend, puha fogkefe használata javasolt óvatos mozdulatokkal 1-2 hétig a sérülést követően. 0,1%-os 

chlorhexidine alkalmazása szükséges naponta kétszer, egy hétig. Fontos a szülők felvilágosítása a lehetséges 

szövődményekről (duzzanat, fistulajárat kialakulása, fokozott mobilitás, a fog elszíneződése). Klinikai és 

röntgenkontroll szükséges 1 hét, 2-3 hét és 6-8 hét elteltével, ezután évente, míg a maradó előtörése meg nem 

történik. 

2.37. ábra - 6. ábra – A 6.1 fog extrúziója klinikai kép alapján tévesen avulsionak 

tűnhet 

 

2.38. ábra - 7. ábra – Periapicalis felvételen látható az intrudálódott fog 
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n. Avulsio 

Definíció: a fog teljes kimozdulása az alveolus üregéből. Klinikai kép alapján összetéveszthető a totális 

intrúzióval. 

Kopogtatás: nem kivitelezhető. 

Vitalitás vizsgálat: nem kivitelezhető. 

Mobilitás vizsgálat: nem kivitelezhető. 

Radiológiai vizsgálat: szükséges az intrúziótól való megkülönböztetéshez. A röntgenfelvételen üres alveolus 

látható. 
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Terápia: avulsiot elszenvedett tejfogat soha nem replantálunk! Pépes étrend, puha fogkefe használata javasolt 

óvatos mozdulatokkal 1-2 hétig a sérülést követően. Klinikai és röntgenkontroll szükséges 1 hét, 6 hónap és 

egy év múltán, a maradó előtöréséig évente szükséges felvételt készíteni. 
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4. 2.4. Fiatal maradófogazati caries és 
következményes betegségei – Szántó Ildikó 

4.1. Az erupció rendje 

Az első maradó moláris 6 éves kor körül tör elő, de a feljődés általános felgyorsulása miatt az utóbbi 30 évben 

nem ritka a 4 éves gyermek, akinél mát megjelennek az első maradó molárisok. Az előtörést néha a szülők nem 

veszik észre, emiatt ezeknek a fogaknak a caries incidenciája nagyon magas. A metszőfogak váltása szintén 

fiatal korban megtörténik (6-8 éves kor). Ez nem marad észrevétlen, azonban amennyiben fogívszükület miatt 

torlódott helyzetben vannak a caries veszélye fokozott. (1;2 ábra) 

A frissen előtört fogak kezelése tehát nem egyszerűen tömésterápia, hanem a rizikófaktorok felmérését, és 

szigorú preventiv kezelések elvégzését is magába foglalja. 
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Közvetlenül az előtörés után a zománc még éretlen, a maturációja során egy mineralizációs folyamatnak kell 

lezajlania. Ezek a fogak sokkal inkább ki vannak téve a caries kialakulás veszélyének. Mindezek mellett a teljes 

okklúzióba illeszkedésig (infra-okklúziós helyzet), és a nem kielégítő szájhygiéne miatt tovább növekedett a 

caries hajlam. 

Más nagyon fontos különbség, ami a frissen előtört fogakon látható: a gyökér fejletlensége. Amíg a 

gyökérfejlődés le nem zajlik, a gyökerek rövidek, nyílt az apex, a dentinfalak vékonyak és törésre hajlamosak. a 

teljes gyökérfejlődés az erupció után 2-3 évvel fejeződik be. 

Mindent meg kell tennünk azért, hogy a pulpát életben tartsuk ebben az időszakban, hiszen ez a gyökérfejlődés 

feltétele. A pulpa vitalitásának elvesztése fejletlen fogon komoly feladat, ha a fogat meg akarjuk őrizni. 

2.39. ábra - 1. ábra – A maradófogak előtörésének időbeni lezajlása (a számok az 

átlagos életkort jelölik) 

 

2.40. ábra - 2. ábra – A képen látható a különbség fiúk és lányok között 
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4.2. Maradófogazati cariesek ellátásának alapelvei 

A caries rizikó felmérés befolyásolja a maradófogazati cariesek ellátására vonatkozó kezelési tervet: 

• Mikor kezeljünk? 

• Mikor ellenőrizzük? 

• Milyen anyagokat használjunk? 

• Milyen preventív ellátásra van szükség? 

1. Gyermekkorban a frissen előtört maradó fogakon először jellemzően az okkluzális felszíneken alakul ki a 

caries. Ennek megelőzésére az erupció után javasolt a barázdazárás elvégzése a közepes és magas caries 

rizikócsoportba tartozó pácienseknél. 

2. A pulpa vitalitásának megőrzése elsődleges, ezért minden preparálást és a tömést is kellő körültekintéssel kell 

elvégezni (vízhűtéssel, a pulpához közel éles exkavátorok használata) 

3. Kompozit tömés készítésekor mindig GIC alábélelést alkalmazunk ami a posztoperatív érzékenység 

előfordulását csökkenti (gátolja a pulpa irritációját, ami a savazás ill. a szabad monomerek jelenléte miatt alakul 

ki). 

4.Önsavazó adhezív rendszerek használata bizonyítottan csökkenti a posztoperatív fájdalom kialakulásának 

esélyét. 

5. Mély kavitások esetén, amelyek mélyebbek a dentin vastagság felénél, indirect pulpa sapkázást készítünk a 

pulpa védelme érdekében, ezzel elősegítve a tercier dentin képződést. Csak panaszmentes vagy reverzibilis 

pulpitissel diagnosztizálz fogakban használható. 

4.2.1. Részleges vagy teljes caries eltávolítás 

A részleges caries eltávolítás erősen vitatot technika a teljes caries eltávolítással szemben. 

Mindkettőnek vannak előnyei és hátrányai. 

1. A részleges caries eltávolítással történő kezelés 2 ülésben történik, a második ülésben fejeződik be. Ez 
esetben az első lépés a caries eltávolítása a dentin-zománc határig, majd a fertőzött dentin legkülsőbb 

rétegének eltávolítása. Cél, hogy megelőzzük a nem kívánatos pulpa expozíciót. Calcium-hydroxidot 

applikálunk a bentmaradt fertőzött dentin felszínre, ami lelassítja vagy megállítja a caries további 

súlyosbodását és elősegíti a tercier dentin kialakulását. GIC ideiglenes koronai tömést készítünk. 
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A második ülésben a maradék carieses dentinszövetet is eltávolítjuk és indirekt pulpasapkázás után 

elkészítjük a teljes restaurációt (calcium-hydroxid+glass-ionomer cement+kompozit). A két kezelés közti idő 

3-6 hónap, ezalatt kialakul a kívánt tercier dentinréteg és definitive pulpa diagnózishoz jutunk. Sajnos a két 

ülés időpont között a pulpitis illetve gangréna alakulhat kikialakulhat ki, amely a gyökérfejlődés 

megállásához vezet. Nem javasoljuk ezt az ellátási módot. Amennyiben a pulpa exponálódik preparáció 

során a preventive pulpotómia elvégzése indokolt. 

2. A teljes, azonnali eltávolítás esetén, egy ülésben történő kezeléskor, a teljes carieses dentinszövet eltávolítás 
esetén a mély részek exkavációjakor nagy a veszélye a pulpaüreg megnyílásának. Ezekben az esetekben 

direct pulpasapkázást, részleges vagy teljes preventív pulpotómiát kell végezni. A felmérések és 

tapasztalataink szerint a részleges és teljes pulpotómia után esélyünk van a fog vitalitásának megőrzésére. 

4.3. A caries következményes betegségeinek kezelése 

A frissen előtört, fejlődésüket még nem befejezett fogak betegségei, tünetei a maradó fogakéhoz hasonlóak. 

Számos útmutató található a szakirodalomban. A kezelések két fő irányvonala az apexogenesis és az 

apexifikáció. (Table 1). 

2.13. táblázat - 1. táblázat – Apexogenesis és apexifikáció 
 

Apexogenesis Apexification (apex záródás) 

A gyökér fiziológiás fejlődése folytatódik. 

Az apexogenesis lezajlik, és a gyökér 

vitalitása (részben) megőrizhető a következő 

esetekben: 

• Indirekt pulpasapkázás 

• Direkt pulpasapkázás 

• Pulpotomia 

Az apexifikáció egy módszer, amely a non-

vitális, de fejletlen, 

maradófogon  gyökércsúcs lezáródását 

indukálja. A nekrotikus pulpaszövet 

eltávolítása és bioaktív anyag behelyezése 

(calcium-hydroxide, MTA)  elősegíti egy 

mesterséges kalcifikált barrier kialakulását. 

Ezt a mineralizált szövetet  osteocementum, 

osteodentin, csont vagy ezek valamilyen 

kombinációja alkotja. 

4.3.1. Apexogenesis 

Eredetileg a fiziológiás gyökér záródást nevezzük így, de mivel bizonyos kezelések (indirekt és a direkt 

pulpasapkázás, pulpotomia) esetén az a célunk, hogy ez a folyamat akadály nélkül lezajlódjon, magát a 

beavatkozást is ezzel a névvel illetjük. 

4.3.1.1. Indirekt és direkt pulpa sapkázás rétegei 

Az indirekt és direkt pulpa sapkázás rétegeit a 3. ábrán mutatjuk. 

2.41. ábra - 3. ábra – Direkt és indirekt pulpasapkázás sematikus ábrázolása 
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4.3.1.2. Pulpotómiás kezelés frissen előtört fogak esetén (4–6. ábra) 

A pulpotomia lépései megegyeznek a tejfogazati fejezetekben leírtakkal. (II./2.,II./5.) Fontos megjegyezni, hogy 

fejletlen gyökerű fogakat, amelyeken endodonciai kezelést végeztünk, hogy a gyökér vitalitását megőrizzük, a 

gyökérfejlődés teljes lezajlásáig folyamatosan ellenőrizni kell. 

Pulpotomia nem ajánlott zárt apex esetén, ilyenkor teljes, szabályos gyökérkezelést végzünk, mert az 

eredményesebb. 

2.42. ábra - 4. ábra – Alsó moláris fog pulpakamrájának képe közvetlenül a a kamrai 

pulpa eltávolítása után. Kofferdam izolálás elengedhetetlen 

 

2.43. ábra - 5. ábra – MTA tartalmú készítmény (Biodentine™) behelyezése a maradék 

pulpaszövetre 
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2.44. ábra - 6. ábra – Posztoperatív röntgenkép a koronai restauráció után 

 

Az indirekt és a direkt pulpasapkázás, és a pulpotomia tünetmentes fogak, vagy reverzibilis pulpitis vagy 

részleges irreverzibilis pulpitis esetén javasolt. Fejletlen fogak gyökerein irreverzibilis pulpitis vagy gangréna 

estén az apexifikáció a követendő kezelés. 

4.3.2. Apexifikáció 

Definíció: ld. 1 táblázat fent. 

A barrier kialakításához alapvetően két típusú anyagot használhatunk. 

2.14. táblázat - 2. táblázat – A kalcium hydroxid és MTA alkalmazásának előnyei 
 

Calcium hydroxid MTA és készítményei 

apikális keményszöveti barriert képez, ami a MTA anyaggal kialakított apikális lezárás 
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Calcium hydroxid MTA és készítményei 

gyökértömés tömörítését lehetővé teszi 

erősen alkalikus anyag (pH 12-13) ami 

aktiválja az alkalikus foszfatát enzimet 

A calcium dependens pyrophosphatase enzim 

aktivitását fokozza, ami calcium foszfát 

kicsapódást eredményez (mineralizáció) 

Direkt hatása van az apikális and periapikális 

lágyszövetekre 

Antibakteriális hatása van 

Kontrollálni kell amíg a barrier teljesen 

kialakul 
A dentin hajlító- és törési szilárdsága romlik 

után azonnal lehet gyökértömést készíteni 

erősen alkalikus anyag (pH 12,5) 

Apatite-szerű kristályok képződnek, amelyek 

növelik a törési ellenállást 

MTA által kialakított művi barrier 

szignifikánsan szilárdabb és 

kevésbé  porózus mint a calcium-hydroxide 

indukálta barrier 
Egy ülésés apexifikáció elvégzése 

lehetséges  (két üléses, ha előzetes 

dezinfekció történt calcium-hydroxiddal), 

ami csökkenti a fertőződés és a fraktúra 

esélyeit. 

4.3.2.1. Az apexifikáció kivitelezése calcium-hydroxiddal 

• Érzéstelenítés, 

• Trepanálás, 

• Necrotikus pulpa eltávolítása, 

• Óvator preparálás a radiologiai apextől 1 mm-re (durva mechanikai preparációtne végezzünk a vékony dentin 

falak miatt), 

• Öblítés (1% NaOCl), 

• Ca(OH)2 behelyezés a gyökércsatornába 2 hétre (dezinfekció), 2 hét után a Ca(OH)2 tömést cseréljük, 

• A kavitást lezárjuk (GIC vagy IRM), 

• Kontrolláljuk 3-6 havonta, 

• Óvatosan ellenőrizzük a lezárást egy papír pointtal (fém tű sérülést okozhat) (7. ábra), 

• Ha az apikális lezáródás kialakult, meleg guttaperchával vertikális kondenzációs gyökértömést készítünk. 

2.45. ábra - 7. ábra – A kalcifikálódott barrier operációs mikroszkóppal készült képe 

(Készítette Dr. Krajczár Károly) 
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4.3.2.2. Apexifikáció MTA anyaggal 

• Az eljárás alapvetően ugyanaz, mint calcium-hydroxid esetén. 

• Dezinficiálás céljából nem kell külön calcium-hydroxidot alkalmazni, ha nincs fájdalom, teljes apikális 

rekonstrukció érhető el az azonnali MTA kezeléssel. 

• A gyökértörés veszélye miatt (vékony dentin falak) a gutta-percha tömés után javasolt rögtön behelyezni egy 

előregyártott rost csapot (8–10. ábrák). 

2.46. ábra - 8. ábra – Munkahossz bemérése 

 

2.47. ábra - 9. ábra – MTA készítmény (Biodentine™) behelyezése a gyökércsatornába 
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2.48. ábra - 10. ábra – 3 hónappal az MTA applikációja után készült rtg kép: látható a 

rost csap elhelyezkedése a gyökércsatornában. Az apikális barrier kialakult 

 

További részletek megtalálhatóak II./5. fejezetben. 
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5. 2.5. Fiatal maradófogazati traumák – Szántó Ildikó 

A trauma epidemiológiájáról, etiológiájáról és klasszifikációjáról már írtunk a II./3-as fejezetben. A traumás 

maradófogak specifikus vizsgálatai és a kezelésük szignifikánsan eltér a tejfogazatétól. A fiatal maradófogak, 

vagy más nómenklatúra szerint frissen előtört fogak, illetve éretlen maradófogak ellátása nagy kihívás a 

praktizáló fogorvos számára. 

5.1. Fiatal maradófogak 

A fiatal maradófogak ellátása számos aspektusban eltér az érett, teljesen kifejlődött fogakétól. A gyökérfejlődés 

a korona kialakulása után a zománc-cement-határon kezdődik. A zománcszerv azon részét, ahol a külső és belső 

zománchám találkozik, cervikális huroknak nevezzük. A cervikális hurokból képződik annak növekedése során 

a Hertwig-féle hámhüvely, mely a gyökérfejlődésért felelős. A pulpa szükséges az apexogenezis lezajlásához. A 

vitalitásvesztés megállítja a gyökér fejlődését, ezért a fő terápiás célunk, hogy megőrizzük a pulpa vitalitását 

szuvas, traumásan sérült, illetve egyéb okból károsodott fogak esetén. A frissen előtört maradófog fejlődő 

gyökerén nyitott apexet találunk, amely a fog áttörését követő körülbelül 3 év alatt záródik. A gyökérfejlődés 

stádiumait számos szerző leírta, úgy mint Andreasen, Čvek vagy Moorrees (1. ábra). Általában nyitottnak 

tekintjük az apexet, ha az apikális konstrikció szélesebb, mint 1 mm. 

2.49. ábra - 1. ábra – A Moorrees-féle gyökérfejlődés klasszifikáció. Az éretlen fogak 

kezelésének prognózisát meghatározhatja a gyökérfejlődés stadium 
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5.2. Fiatal maradófogak endodonciai ellátása 

Az eljárások pontos lépéseit a II./4-es fejezetben már ismertettük. 

Alaptömés, indirect pulpasapkázás: egy vékony réteget helyezünk a kavitás, vagy a törfelszín pulpális falára, 

ami lezárja a dentintubulusokat, valamint védőréteget képez a restaurátum és a pulpa között. 

Apexogenezis elősegíthető olyan pulpakezeléssel, melynek célja a fogbél épségének megörzése. Ennek 

érdekében három alapeljárást alkalmazhatunk a pulpa megnyílás és fertözőttség mértékének megfelelően: direkt 

pulpasapkázást, részleges vitálamputációt (Čvek) és hagyományos vitálamputációt (vitális pulpotómia). 

• Direkt pulpasapkázás: nem javasolt a még fejlődésben lévő gyökerű fog esetén vagy ha a megnyílás 
átmérőjének mértéke meghaladja az 1 mm-t a törfelszínhez közeli pulpa kontaminációja és gyulladásának 

lehetősége miatt. 

• Pulpotómia: 

• Pulpotómia: Čvek és mtsi kimutatták, hogy komplikált koronatörés esetén elegendő a pulpa legfelszínesebb 
2 mm-ét eltávolítani. 

• Hagyományos pulpotómia: az egész pulpakamrából eltávolítjuk a pulpát. 

A polpotómia céljait Webber és mtsi már korábban leírták: 

• Életképes Hertwig-féle hámhüvelyt tartsunk fenn, ami lehetővé teszi a gyökérfejlődés folytatódását, így 

kedvezőbb korona-gyökér arány kialakulását. 

• Megőrizzük a pulpa vitalitását, ami szükséges ahhoz, hogy a megmaradt odontoblasztok dentint képezzenek, 

így vastagabb gyökér kialakulásához vezet, ami csökkenti a gyökérfraktúra esélyét. 

• Elősegítse a gyökércsúcs záródását, így egy természetes apikális konstrikció képződik a gyökértömés 
számára. 

• Képződjön egy dentinhíd a pulpotómia helyén. A dentinhíd képződés nem elengedhetetlen a sikeres 
eljáráshoz, viszont arra utal, hogy a pulpa vitális maradt. 

Apexifikáció a gyökér művi zárása: melynek során egy kalcifikált barrier képződik a nyitott apexen, vagy a 

részlegesen kifejlett gyökereken. Nekrotizált pulpájú fogak esetében végezzük. 

Regeneratív endodoncia: Még akkor is ha az apexifikáció sikeres, a korona-gyökér arány kedvezőtlen és a 

dentinfal vékony maradhat, így nagy a gyökértörés rizikója. Ennek elkerülése érdekében javasolták egyes 

szerzők a nekrotikus pulpájú, periapikálisan érintett fogak revaszkularizációját, mely lehetővé teheti a a 

gyökerek további fejlődését (érését). A kezelés során vérzést keltünk a kémiailag dezinficiált 

gyökércsatornában. A képződő véralvadékra mineral trioxide aggregate-ot(MTA) helyezünk, majd restauráljuk 

a koronát. 

5.3. A fiatal maradófogak sérüléseinek kezelése és diagnózisa 

Számos tényező befolyásolhatja a kezelési tervet: 

• A gyermek kora és érettsége, a fogazat fejlettsége. 

• A sérülés típusa és kiterjedése. 

• A gyermek együttműködése. 

• A gyermek szociális háttere. 

Sínezés: 

Mai felfogásunk szerint a legjobb gyakorlat, ha a reponált fogat a megfelelő helyzetben tartjuk, evvel szolgáljuk 

legjobban a beteg kényelmét, és jobb funkciót biztosítunk számára. 
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Számos bizonyíték van arra, hogy a rövidtávon használt, rugalmas sínek a leglakalmasabbak erre a luxált, 

totálisan extrudált és gyökértörött fogak esetében. Bár egyes szerzők szerint sem az adott sín típusa, sem a 

sínezés időtartama és a gyógyulás kimenetele között nincs jelentős összefüggés (kivéve avulzió esetén, ahol az 

idő fontos tényező). Különböző típusú anyagokat lehet használni sínezésre, mint például a nikkel-titánium 

ortodonciai drótokat, sodort koaxiális rozsdamentes acélból készült drótokat, vagy 50 £ monofil horgászzsinórt, 

mely segítségével rezin felhasználásával a szomszédos fogakhoz rögzítjük a traumas fogat. A sínezés időtartama 

a sérülés típusától függ. 

Eddig nincs bizonyíték a szisztémás antibiotikum-alkalmazás hasznáról luxáció esetén. Ez a kezelőorvos 

választása. Több szerző beszámolt a replantációt megelőzően az éretlen gyökér felszínén történő antibiotikum 

alkalmazásának jótékony hatásáról, (miszerint) szerintük nagyobb az esélye a revaszkularizáció 

bekövetkezésének. A Pécsi Tudományegyetem Fogászati és Szájsebészeti Klinikájának Gyermekfogászati 

részlege javasolja az antibiotikumok használatát intruzív luxáció esetében, valamint ahol kiterjedt 

lágyrészsérülés található vagy jelentős műtéti beavatkozás szükséges. 

Megjegyzendő, hogy a luxációs és bizonyos töréses fogsérülések ellátása érzéstelenítésben végzendő. (A 

gyermek életkorától, a trauma típusától és a kooperációtól függően alkalmazhatunk helyi érzéstelenítést, éber 

szedációval kombinált helyi érzéstelenítést, vagy általános érzéstelenítést.) 

A klinikai "trauma Pathfinder", elérhető a www.dentaltrumaguide.org honlapon, mely hasznos segítség lehet a 

helyes diagnosis felállításában. 

a. Infrakció 

Definíció: a zománc inkomplett törése látható törésvonallal a fog felszínén 

Perkusszió: nem érzékeny. Ha a fog érzékeny kopogtatásra, annak hátterében luxáció, vagy gyökérfraktúra 

állhat. 

Vitalitás vizsgálat: általában pozitív. Az átmeneti vitalitás vesztés növeli a későbbi pulpanekrózis kockázatát. 

Mobilitás vizsgálat: normális 

Radiológiai vizsgálat: nincs megfigyelhető elváltozás. 

Kezelés: nem szükséges kezelni. Savazás és adhezív rezinnel való fedés megakadályozhatja a törvonal 

elszíneződését. 

Nem szükséges a beteg követése, kivéve, ha luxációval kombinálódik az infrakció. 

b. Zománcfraktúra 

Definíció: nem komplikált koronai törés, ami csak a zománcot érinti 

Perkusszió: nem érzékeny. Ha a fog érzékeny kopogtatásra, annak hátterében luxáció, vagy gyökérfraktúra 

állhat. 

Vitalitás vizsgálat: általában pozitív. Az átmeneti vitalitás vesztés növeli a későbbi pulpanekrózis kockázatát. 

Mobilitás vizsgálat: normális 

Radiológiai vizsgálat: periapikális és koronális felvételek is szükségesek a gyökértörés kizárásához. Ha a 

beteg ajkán áthatoló sérülés látható, javasolt a lágyrészről is felvételt készíteni az esetleges beékelődött 

tördarab felkutatása miatt. 

Kezelés: 

• Ha a tördarab megvan, a foghoz lehet ragasztani. 

• Éles szélek lesimítása finomszemcsés gyémánt csiszolóval, vagy abrazív fémcsíkkal, a törfelszín 
fluoridálása. 

• Kompozíciós tömőanyaggal való restaurálás. 

http://www.dentaltrumaguide.org/
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6-8 héttel, illetve 1 évvel később klinikai és radiológiai vizsgálat javasolt. 

c. Zománc-dentin fraktúra (komplikációmentes koronatörés) 

Definíció: nem komplikált koronai törés, ami csak a zománcot és a dentint érinti 

Perkusszió: nem érzékeny. Ha a fog érzékeny kopogtatásra, annak hátterében luxáció, vagy gyökérfraktúra 

állhat. 

Vitalitás vizsgálat: általában pozitív. Az átmeneti vitalitás vesztés növeli a későbbi pulpanekrózis kockázatát. 

Mobilitás vizsgálat: normális 

Radiológiai vizsgálat: periapikális és koronális felvételek is szükségesek a gyökértörés kizárásához. Ha a 

beteg ajkán áthatoló sérülés látható, javasolt a lágyrészről is felvételt készíteni az esetleges beékelődött 

tördarab felkutatása miatt. A törfelszín és a pulpa közti távolság a röntgenkép alapján megbecsülhető. 

Kezelés: 

• Ha a tördarab megvan, a foghoz lehet ragasztani. 

• Kompozíciós tömőanyaggal való restaurálás a pulpa kémiai irrátióját csökkentő alábélelés után. 

6-8 héttel, illetve 1 évvel később klinikai és radiológiai vizsgálat javasolt. 

d. Komplikált koronafraktúra 

Definíció: koronai törés, ami a zománcot és dentint érinti, és pulpaexpozíciót eredményez 

Perkusszió: nem érzékeny. Ha a fog érzékeny kopogtatásra, annak hátterében luxáció, vagy gyökérfraktúra 

állhat. 

Vitalitás vizsgálat: általában pozitív. Az átmeneti vitalitás vesztés növeli a későbbi pulpanekrózis kockázatát. 

Mobilitás vizsgálat: normális 

Radiológiai vizsgálat: ha a beteg ajkán áthatoló sérülés látható, javasolt a lágyrészről is felvételt készíteni az 

esetleges beékelődött tördarab felkutatása miatt. 

Kezelés: életben tartani a fogat hagyományos, vagy parciális(Čvek) pulpotómia segítségével, mely során 

kálcium-hidroxidot, vagy MTA-t használhatunk. Ha zárt apexű fogak luxálódnak, a gyökérkezelés indikált. 

6-8 héttel, illetve 1 évvel később klinikai és radiológiai vizsgálat szükséges. (2-6. ábra) 

2.50. ábra - 2. ábra – Frissen előtört fog komplikált törése. A képen az izoláció és 

fertőtlenítés utáni állapot látszik 
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2.51. ábra - 3. ábra – 2 mm deep partial removal of the pulp tissue with sterile bur 

and sterile saline administration 

 

2.52. ábra - 4. ábra – Covering the pulp with Biodentine™ (Modified MTA) 
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2.53. ábra - 5. ábra – The whole fracture surface overed with composite, to prevent 

indirect infection of the pulp 

 

2.54. ábra - 6. ábra – Röntgenkép a kezelés után közvetlenül és fél évvel később. A 

keztelés után fél évvel látható a kialakult dentinhíd 

 

e. Komplikációmentes korona-gyökér fraktúra 

Definíció: nem komplikált korona-gyökér törés, ami (csak) a zománcot, a dentint és a cementet érinti, de a 

pulpa nem érintett. A törésvonal a gingiva alá terjed. A korona kettő, vagy több darabra hasadhat. 
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Perkusszió: érzékeny kopogtatásra a szubgingivális törés miatt. 

Vitalitás vizsgálat: az apikális fragment általában vitális. Az átmeneti vitalitás vesztés növeli a későbbi 

pulpanekrózis kockázatát. 

Mobilitás vizsgálat: a koronális fragment mobil 

Radiológiai vizsgálat: a törésvonal nem látható. Koronális felvétel szükséges. 

Kezelés: a kezelési lehetőségeket az 1. táblázat tartalmazza. Zárt apex esetén műtéti ortodonciai extrúzió 

használható. Gyökéri fejlődését még be nem fejezett fogak esetén a vitalitás megtartásának érdekében a 

törfelszínt kompozittal fedhetjük. Ebben az esetben a definitív kezelés elhalasztható a gyökérfejlődés 

befejeződéséig. 6 héttel, illetve 1 évvel később klinikai és radiológiai vizsgálat indikált. 

2.15. táblázat - 1. táblázat – Komplikációmentes korona-gyökér fraktúrák kezelési 

lehetőségei 
 

Kezelés Indikáció Előny Hátrány 

A koronális fragment 

eltávolítása és később 

restauráció 

Felszínes törések ellátása 

nyitott apex esetén. 
Gyors. Nincs. 

A koronális fragment 

eltávolítása, 

gingivektómia és később 

restauráció 

Azokon a területeken 

ajánlott, ahol a 

gigivektómia nem 

befolyásolja az esztétikát, 

nyitott apex esetén. 

Relatív gyors. A palatinális tasak miatt a 

fog labiál felé vándorolhat. 

Az apikális fragment 

ortodonciai extrúziója 
Minden típusú törés 

ellátására, feltéve, ha a 

gyökér hossza elegendő 

lesz az extrúzió után. Csak 

érett fogak esetén. 

A restaurált fog stabil 

pozícióban van. Optimális 

a gingiva egészsége. 

Időigényes eljárás, s a 

végleges restauráció későn 

készül el. 

Az apikális fragment 

sebészi extrúziója 
Minden típusú törés 

ellátására, kivéve ha 

nyitott apexű fiatal maradó 

fog korona-gyökér törése 

esetén a vitalitást 

szeretnénk megőrizni, 

feltéve, ha a gyökér hossza 

elegendő lesz. A fogat el 

lehet forgatni a 

hossztengelye körül 90°-

180°-kal a kedvezőbb 

törésvonal helyzet és a 

jobb parodontális 

gyógyulás érdekében. 

Gyors eljárás. Stabil 

fogpozíció érhető el. A 

módszer lehetővé teszi a 

gyökér direkt 

megtekintését, esetleges 

járulékos törések 

felkeresését. 

Mérsékelt kockázat a 

gyökérrezorpcira és a 

marginális parodoncium 

leépülésére. 

Dekoronáció Azon esetekben 

alkalmazandó, mikor a 

gyökér nem alkalmas 

csapos elhorgonyzású 

restaurátum készítésére. 

Megőrizzük a fogmeder 

nyúlványt. 
Elhalasztjuk a definitív 

restaurációt. 

Extrakció Mélybe terjedő korona-

gyökér törések esetén. 
Nincs. Fogvesztés. 

f. Komplikált korona-gyökér fraktúra (7. ábra) 

Definíció: a zománcot, a dentint és a cementet érinti és pulpaexpozíciót okoz. A törésvonal a gingiva alá 

terjed. A korona kettő, vagy több darabra hasadhat. 
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Perkusszió: érzékeny kopogtatásra a szubgingivális törés miatt. 

Vitalitás vizsgálat: az apikális fragment általában vitális. Az átmeneti vitalitás vesztés növeli a későbbi 

pulpanekrózis kockázatát. 

Mobilitás vizsgálat: a koronális fragment mobil 

Radiológiai vizsgálat: a törésvonal nem látható. Koronális felvétel szükséges. 

Kezelés: Fejlődő gyökerű fogak esetén pulpotómia a választandó kezelés. A definitív kezelés elhalasztható a 

gyökérfejlődés befejeződéséig. Zárt apexű fogak esetén a gyökérkezelés a megfelelő terápia. Egyéb 

szempontból a kezelési lehetőségek ugyanazok, mint a komplikációmentes korona-gyökér törés esetén. Ha ez 

nem lehetséges úgy protetikai megoldást kell választani a tördarab eltávolítása után. 6 héttel, illetve 1 évvel 

később klinikai és radiológiai vizsgálat indikált. 

2.55. ábra - 7. ábra – Az 1.1-es fog komplikált korona-gyökér fraktúrája 

 

g. Gyökérfraktúra 

Definíció: a törés szétválasztja a gyökeret, a dentint és a cementet érinti és pulpaexpozíciót okoz. A 

törésvonal a gingiva alá terjed. A korona kettő, vagy több darabra hasadhat. 

Perkusszió: érzékeny kopogtatásra. 

Vitalitás vizsgálat: a pulpa károsodása miatt negatív lehet. 

Mobilitás vizsgálat: a koronális fragment mobilis lehet a luxációtól függően. 

Radiológiai vizsgálat: koronális és periapikális felvétel indikált. A törésvonal általában a gyökér közepén, 

vagy az apikális harmadában helyezkedik el. 

Kezelés: a koronális fragmentet reponáljuk, és erős ujjnyomással a helyén tartjuk, majd 4 hétig rugalmas 

drótsínnel ebben a pozícióban rögzítjük. A rögzítés előtt a fog helyzetét röntgenképen ellenőrizni kell. Ha a 

törés a nyaki harmadban található, a sínezés ideje maximum 4 hónapra módosul. A vitalitást legalább egy 

évig ellenőrizni kell. 1-2 hétig pépes étrend és puha sörtés fogkefével való fogtisztítás szükséges. Az első 

héten indikált naponta kétszer 0,1%-os klórhexidines öblögetés. A kezelésünk célja, hogy keményszövetes 

kapcsolat jöjjön létre a fragmentek között, hogy megtartsuk a vitalitást, ami a feltétele a fiatal maradó fog 

teljes kifejlődésének. A nyitott apexű fogaknak jobb a gyógyulási képessége, mint a zárt gyökércsúcssal 

rendelkezőké. 

A gyökértörés gyógyulása: 

• I. típus: keményszövetes egyesülés (30%), 
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• II. típus: kötőszövetes, vagy kötőszöveti és csontszöveti interpozitum a két fragment között. 

Sikertelen a gyógyulás, ha a pulpa elhal és/ vagy, granulációs szövet egyesíti a törvégeket. Amennyiben 

pulpanekrózisról van szó, de megfelelő a rögzülés, úgy gyökérkezelünk és gyökértömünk. Ha a rögzülés sem 

kielégítő, akkor az szabja meg a beavatkozást, hogy milyen hosszúságú a megtartható koronai darab. Ilyen 

esetekben a koronális fragmentet gyökérkezelni kell, majd kálcium-hidroxid, vagy MTA segítségével egy 

művi barriert kell képezni. 4 hét múlva radiológiai vizsgálat, valamint a sín eltávolítása indikált. A következő 

kontroll 6 hónap múlva, majd 5 éven keresztül évente szükséges. 

h. Alveolus fraktúra 

Definíció: a fogmeder nyúlványának törése, mely érintheti a teljes fogágyat is. Blokk fraktúra esetén számos 

fog egy egységként mozoghat. Általában okklúziós eltérést okoz. 

Perkusszió: érzékeny kopogtatásra. 

Vitalitás vizsgálat: általában negatív. 

Mobilitás vizsgálat: az adott szegmens mobilis. 

Radiológiai vizsgálat: koronális, periapikális és panoráma felvétel szükséges. A vertikális fraktúra a 

parodontális ligamentum mentén futhat, a horizontális apikálisan helyezkedhet el. Gyökértöréssel 

kombinálódhat. 

Kezelés: a trauma nagy kiterjedése miatt gyakran általános anesztézia szükséges. A szegmentum repozíció 

után 4 hét rugalmas sínezés szükséges. 1-2 hétig pépes étrend és puha sörtés fogkefével való fogtisztítás 

szükséges. Az első héten indikált naponta kétszer 0,1%-os klórhexidines öblögetés. 4 hét múlva radiológiai 

vizsgálat, valamint a sín eltávolítása indikált. A következő kontroll 6-8 hét, 4 hónap, 6 hónap múlva, majd 5 

éven keresztül évente szükséges. 

i. Konkusszió 

Definíció: a parodontális struktúrák sérülése, esetleg emiatt megnövekedett mobilitás, a fog kimozdulása 

nélkül. Nincs gingiva vérzés. A Sharpey rostok nem szakadtak el. 

Perkusszió: érzékeny kopogtatásra a parodontális ligamentumok (PDL) kontúziója miatt. 

Vitalitás vizsgálat: álnegatív lehet 3 hónapig. A gyökérfejlődést röntgenképen kell ellenőrizni. 

Mobilitás vizsgálat: normális. 

Radiológiai vizsgálat: nincs látható jel. 

Kezelés: 1-2 hétig pépes étrend és puha sörtés fogkefével való fogtisztítás szükséges. Az első héten indikált 

naponta kétszer 0,1%-os klórhexidines öblögetés. A következő kontroll 4 hét, 6-8 hét, majd 1 év múlva 

szükséges. 

j. Szubluxáció 

Definíció: a parodontális struktúrák sérülése megnövekedett mobilitással, a fog kimozdulása nélkül. A 

sulcusból induló vérzés látható. A Sharpey rostok egy része elszakadt. 

Perkusszió: érzékeny kopogtatásra. 

Vitalitás vizsgálat: pozitív. Az átmeneti vitalitás vesztés növeli a későbbi pulpanekrózis kockázatát. 

Álnegatív lehet 3 hónapig. A gyökérfejlődést röntgenképen kell ellenőrizni. 

Mobilitás vizsgálat: megnövekedett mobilitás. 

Radiológiai vizsgálat: nincs látható jel, normális periodontális rés. 

Kezelés: nem szükséges kezelni. A beteg kényelme érdekében 2 hétre flexibilis sín alkalmazható. 1-2 hétig 

pépes étrend és puha sörtés fogkefével való fogtisztítás szükséges. Az első héten indikált naponta kétszer 
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0,1%-os klórhexidines öblögetés. A következő kontroll 2 hét múlva, majd a továbbiak 4 hét, 6-8 hét, 6 hónap, 

majd 1 év múlva szükségesek. Gyökérkezelés végzendő abban az esetben, ha záródott a gyökércsúcs, de 3 

hónap után is negatív a vitalitási teszt, gyulladásos jelek vagy külső, belső gyökérrezorpció tapasztalható. 

Amennyiben megszakad a gyökérfejlődés üteme, vagy nyitott apexű fogon jelentkezik a gyulladás úgy 

apexificatiot végzünk. 

k. Extrúzió 

Definíció: a fog axiális irányú részleges kimozdulása az alveolusból, a parodontális ligamentumok 

részlegesen, vagy teljesen leválnak a fogról. A laterális luxációval összehasonlítva, itt az alveoláris csont 

lehet intakt. Az axiális kimozdulás retrúzióval, vagy protrúzióval egészülhet ki. 

Perkusszió: érzékeny kopogtatásra. 

Vitalitás vizsgálat: negatív 

Mobilitás vizsgálat: extrém mobilitás. 

Radiológiai vizsgálat: kiszélesedett periodontális rés. 

Kezelés: repozíció, majd 2 hétre flexibilis sín alkalmazása. A fog revaszkularizációjára következtethetünk a 

röntgenkép alapján, ha a gyökérfejlődés folytatódik. 1-2 hétig pépes étrend és puha sörtés fogkefével való 

fogtisztítás szükséges. Az első héten indikált naponta kétszer 0,1%-os klórhexidines öblögetés. Kontroll 2 

hét, 4 hét, 6-8 hét, 6 hónap, majd 1 év múlva szükséges. Gyökérkezelés végzendő abban az esetben, ha 

záródott a gyökércsúcs de 3 hónap után is negatív a vitalitási teszt, gyulladásos jelek vagy külső, belső 

gyökérrezorpció tapasztalható. Amennyiben megszakad a gyökérfejlődés üteme, vagy nyitott apexű fogon 

jelentkezik a gyulladás úgy apexificatiot végzünk. 

l. Laterális luxáció 

Definíció: a fog axiálistól eltérő kimozdulása az alveólusból, ami együtt járhat az alvaoláris csont törésével 

mind a labiális, mind az orális részen. Ha a fog palatinális irányban mozdul gyakorta okoz occluziós eltérést 

a korai érinkezése miatt. A parodontális ligamentumok részlegesen, vagy teljesen elválnak a fogtól. Ha az 

apex csontba ékelődik, nincs mobilitása. 

Perkusszió: érzékeny kopogtatásra, magas, ankilotikus hang kopogtatásra. 

Vitalitás vizsgálat: negatív, kivéve kis kimozdulás esetén. 

Mobilitás vizsgálat: nem mobilis. 

Radiológiai vizsgálat: kiszélesedett periodontális rés, legjobban koronális felvételen látszik. 

Kezelés: repozíció, majd 4 hétre flexibilis sín alkalmazása (a csontsérülés miatt). A fog revaszkularizációjára 

következtethetünk a röntgenkép alapján, ha a gyökérfejlődés folytatódik. 1-2 hétig pépes étrend és puha 

sörtés fogkefével való fogtisztítás szükséges. Az első héten indikált naponta kétszer 0,1%-os klórhexidines 

öblögetés. Kontroll 2 hét, 4 hét, 6-8 hét, 6 hónap, majd 5 évig évente szükséges. Gyökérkezelés végzendő 

abban az esetben, ha záródott a gyökércsúcs, de 3 hónap után is negatív a vitalitási teszt, gyulladásos jelek 

vagy külső, belső gyökérrezorpció tapasztalható. Amennyiben megszakad a gyökérfejlődés üteme, vagy 

nyitott apexű fogon jelentkezik a gyulladás úgy apexificatiot végzünk. 

m. Intrúzió (8. ábra) 

Definíció: a fog elmozdulása az alveoláris csont belsejébe, ami együtt járhat az alvaoláris csont törésével 

mind a labiális, mind az orális részen. Az apex beékelődik a csontba, így nincs megnövekedett mobilitás. 

Perkusszió: érzékeny kopogtatásra, magas, ankilotikus hang kopogtatásra. 

Vitalitás vizsgálat: negatív. 

Mobilitás vizsgálat: nem mobil. 

Radiológiai vizsgálat: nem látható periodontális rés. 
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Kezelés: a választott ellátást a gyökérfejlettség stádiuma és az intrúzió mértéke határozza meg (2. táblázat). A 

választott terápia az obszerváció, ha várható a spontán reerupció. Amennyiben 2-4 hét alatt nem mutatkozik 

változás, ortodonciai reponálás szükséges az ankilózis kialakulásának megelőzése miatt. Sebészi repozíció 

csak közvetlenül a sérülés utáni rövid intervallumban ajánlott, ha ez azonnal nem történik meg, akkor 

ortodonciai repozíciót javasolnak. Mind a sebészi, mind az ortodonciai reponálást követően 4-8 hétig 

rugalmas sínezés szükséges. A gyulladásos külső rezorpció megelőzése (zük) érdekében, ajánlott a zárt 

gyökércsúcsú fogakat 3-4 héttel a kezdeti ellátást követően gyökérkezelni. A fog revaszkularizációjára 

következtethetünk a röntgenkrtg kép alapján, ha a gyökérfejlődés folytatódik. 1-2 hétig pépes étrend és puha 

sörtés fogkefével való fogtisztítás szükséges. Az első héten indikált naponta kétszer 0,1%-os klórhexidines 

öblögetés. Kontroll 2 hét, 4 hét, 6-8 hét, 6 hónap, majd 5 évig évente szükséges. 

Gyökérkezelés végzendő abban az esetben, ha záródott a gyökércsúcs, de 3 hónap után is negatív a vitalitási 

teszt, gyulladásos jelek vagy külső, belső gyökérrezorpció tapasztalható. Amennyiben megszakad a 

gyökérfejlődés üteme, vagy nyitott apexű fogon jelentkezik a gyulladás úgy apexificatiot végzünk. 

2.16. táblázat - 2. táblázat – Az intrudált fog kezelési lehetőségei a gyökérfejlettség 

stádiuma és az intrúzió mértéke alapján 
 

  Az intrúzió mértéke Repozíció 

   

spontán ortodonciai sebészi   

Nyitott apex max. 7 mm X     

> 7 mm   X X 

Zárt apex max. 3 mm X     

3–7 mm   X X 

> 7 mm     X 

2.56. ábra - 8. ábra – Az 1.1-es fog intrúziója 

 

n. Avulzió 

Definíció: a fog teljesen kimozdul az alveolusból Ez az egyik legkomolyabb maradófogazati sérülés. Az 

avulzió fogbalesetek 0,5-3%-át képviseli. 

Perkusszió: nem értelmezhető. 

Vitalitás vizsgálat: nem értelmezhető. 

Mobilitás vizsgálat: nem értelmezhető. 



 2. Gyermekfogászat és 

fogszabályozás 
 

 515  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Radiológiai vizsgálat: a röntgenképen üres alveolus látható. 

Kezelés: Elsősegély: A legnagyobb jelentősége az azonnali ellátásnak lenne, ami nem minden esetben 

kivitelezhető, mert lehet, hogy nincs közelben fogorvos vagy rendelő. Telefonon segíthetünk a balesetet 

szenvedett idősebb, értelmes gyermeknek vagy a környezetében tartózkodó felnőttnek azzal, hogy 

elmondjuk, mit tegyenek addig, míg fogorvoshoz nem érnek. El lehet mondani, hogy ha a fogat megtalálják, 

akkor csak a koronáját szabad megérinteni. Még a helyszínen 10 másodpercnyi hideg folyóvizes tisztítást 

követően, mechanikai tisztítás nélkül rögtön nyomják a helyére a fogat. Legkedvezőbb a prognózis ugyanis 

akkor, ha azonnal megtörténik a replantáció. A replantációt kontraindikálja, ha a fog súlyosan kárieszes, ha a 

beteg nem kooperál, vagy súlyos egészségügyi problémai vannak, mint például immunszupresszió, 

szívbetegség. A kontraindikáció tisztázatlansága miatt inkább azt ajánljuk, hogy a gyermeket minél előbb 

vigyék fogorvosi rendelőbe és a fogat valamilyen tárolóközegben nedvesen tartva szintén vigyék be. Számos 

tárolóközeget ajánlanak, amelyek megőrzik a gyökérhártya sejtek életképességét (nyál, fiziológiás só oldat, 

tej, de akár csapvíz, speciális fogmentő tárolódoboz). 60 perces száraz tárolás után a sejtek már nem 

életképesek. A választott ellátást a gyökérfejlettség stádiuma és a gyökérhárgyarostok állapota határozza 

meg. 

A gyökérhártya állpota lehet: 

• A PDL sejtek nagy valószínűséggel életképesek (azonnali replantáció). 

• A PDL sejtek életképesek lehetnek, de veszélyeztetettek (a fogakat az alábbi tárolóközegekben lehet 
tartani: fiziológiás sóoldat, nyál, tej, szövetkultúra médium-fogmentő doboz, és a teljes szárazon tartási idő 

kevesebb legyen, mint 60 perc!). 

• A PDL sejtek nem életképesek, mert a szárazon tárolás meghaladta a 60 percet. 

A kezelési lehetőségek a 3. táblázatban láthatók. 

2.17. táblázat - 3. táblázat – Az avulzió kezelési lehetőségei az International 

Association of Dental Traumatology ajánlása alapján 
 

Apex Zárt Nyitott 

PDL Életképes Életképes, de 

veszélyeztetett 
Nem életképes Életképes Életképes, de 

veszélyeztetett 
Nem életképes 

A fog állapota Azonnal replantált Tárolóközegben A cél az alveoláris 

csontkontúr és hely 

megörzése. A kimenetel 

ankilózis és rezorpció 

Azonnal replantált Tárolóközegben A cél az alveoláris 

csontkontúr és hely 

megörzése. A kimenetel 

ankilózis és rezorpció 

Kezelés 
i. Hagyjuk a fogat a 

helyén! 

ii. Mossuk fiziológiás 

sóval és 

klórhexidinnel! 

iii. Ha van 

gigngivasérülés, 

szutúrázzuk meg! 

iv. Ellenőrizzük a fog 
pozícióját  klinikaila

g és röntgenképen! 

v. 2 hétre rögzítsük 

rugalmas sínnel! 

vi. Rendeljünk 
antibiotikumot! 

i. Öblítsük le a fogat 
fiziológiás sóval, 

hogy megtisztítsuk a 

szennyeződéstől és 

az elhalt PDL 

sejtektől! 

ii. Használjunk helyi 

érzéstelenítést! 

iii. Az alveólust 

fiziológiás sóval 

öblítsük át! 

iv. Vizsgáljuk az 

alveoláris csontot, 

törés esetén 

reponáljuk! 

v. Óvatos nyomással 

i. Távolítsuk el a nem 
életképes szöveteket 

gézzel! 

ii. Használjunk helyi 

érzéstelenítést! 

iii. Vizsgáljuk az 

alveoláris csontot, 

törés esetén 

reponáljuk! 

iv. Óvatos nyomással 

replantáljuk a fogat! 

v. Ha van 

gigngivasérülés, 

szutúrázzuk meg! 

vi. Ellenőrizzük a fog 

i. Hagyjuk a fogat a 

helyén! 

ii. Mossuk fiziológiás 

sóval és 

klórhexidinnel! 

iii. Ha van 

gigngivasérülés, 

szutúrázzuk meg! 

iv. Ellenőrizzük a fog 
pozícióját  klinikaila

g és röntgenképen! 

v. 2 hétre rögzítsük 

rugalmas sínnel! 

vi. Rendeljünk 
antibiotikumot! 

i. Öblítsük le a fogat 
fiziológiás sóval, 

hogy megtisztítsuk a 

szennyeződéstől és 

az elhalt PDL 

sejtektől! 

ii. A helyes 

antibiotikum-

használat növelheti a 

revaszkularizáció 

esélyét ( minocyclin, 

vagy doxycyclin) 

iii. Öblítsük a fogat 

fiziológiás sóval, 

hogy megtisztítsuk a 

szennyeződéstől és 

az elhalt PDL 

sejtektől! 

i. Távolítsuk el a nem 
életképes szöveteket 

gézzel! 

ii. Használjunk helyi 

érzéstelenítést! 

iii. Vizsgáljuk az 

alveoláris csontot, 

törés esetén 

reponáljuk! 

iv. Óvatos nyomással 

replantáljuk a fogat! 

v. Ha van 

gigngivasérülés, 

szutúrázzuk meg! 

vi. Ellenőrizzük a fog 
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Apex Zárt Nyitott 

vii. Szükség esetén 

Tetanus profilaxis 
7-10 nappal később 

gyökérkezelés, még a 

sín eltávolítása előtt. 

replantáljuk a fogat! 

vi. Ha van 

gigngivasérülés, 

szutúrázzuk meg! 

vii. Ellenőrizzük a 

fog 

pozícióját  klinikaila

g és röntgenképen! 

viii. 2 hétre 

rögzítsük rugalmas 

sínnel! 

ix. Rendeljünk 
antibiotikumot! 

x. Szükség esetén 

Tetanus profilaxis 
7-10 nappal később 

gyökérkezelés, még a 

sín eltávolítása előtt. 

pozícióját  klinikaila

g és röntgenképen! 

vii. 2 hétre 

rögzítsük rugalmas 

sínnel! 

viii. Rendeljünk 

antibiotikumot! 

ix. Szükség esetén 

Tetanus profilaxis 

7-10 nappal később 

gyökérkezelés, még a 

sín eltávolítása előtt. 
20 perc 2%-os nátrium-

fluorid oldatos 

gyökérfelszíni kezelés 

lassíthatja a rezorpciót. 

vii. Szükség esetén 

Tetanus profilaxis 
A revaszkularizáció és 

a a folytatódó 

gyökérfejlődés a 

célunk. Ha nincs jele a 

gyökérfejlődésnek, 

indikált az apexifikáció. 

iv. Használjunk helyi 

érzéstelenítést! 

v. Az alveólust 

fiziológiás sóval 

öblítsük át! 

vi. Vizsgáljuk az 

alveoláris csontot, 

törés esetén 

reponáljuk! 

vii. Távolítsuk el a 

véralvadékot az 

alveólusból! 

viii. Óvatos 

nyomással 

replantáljuk a fogat! 

ix. Ha van 

gigngivasérülés, 

szutúrázzuk meg! 

x. Ellenőrizzük a fog 
pozícióját  klinikaila

g és röntgenképen! 

xi. 2 hétre rögzítsük 

rugalmas sínnel! 

xii. Rendeljünk 

antibiotikumot! 

xiii. Szükség esetén 

Tetanus profilaxis 
A fertőződés kockázata 

a rezorpcióval áll 

kapcsolatban, 

mérlegelendő a 

revaszkularizáció 

esélye.  Ha nem zajlik 

le a revaszkularizáció, 

apexifikáció válik 

szükségessé. 

pozícióját  klinikaila

g és röntgenképen! 

vii. 2 hétre 

rögzítsük rugalmas 

sínnel! 

viii. Rendeljünk 

antibiotikumot! 

ix. Szükség esetén 

Tetanus profilaxis 

7-10 nappal később 

gyökérkezelés, még a 

sín eltávolítása előtt. 

A revaszkularizáció és 

a a folytatódó 

gyökérfejlődés a 

célunk. Ha nincs jele a 

gyökérfejlődésnek, 

indikált az apexifikáció. 

20 perc 2%-os nátrium-

fluorid oldatos 

gyökérfelszíni kezelés 

lassíthatja a rezorpciót. 

Instrukciók Pépes étrend 2 hétig, puha fogkefével való fogtisztítás, 0,1%-os klórhexidines öblögetés naponta kétszer, sport mellőzése. 

Követés 
Az infraokklúzió miatt gyakori kimenetel az ankilózis. Ha az infraokklúzió meghaladja az 1 mm-t, a dekoronálás szükséges, hogy megőrizzük az 

alveoláris csont kontúrját a definitív kezelésig. 
Kontroll: 4 hét, 3 hónap, 6 hónap, 1 év, majd évente. 

A következő ábrákon szemléltetjük a replantáció lépéseit (9–11. ábra). 

2.57. ábra - 9. ábra – Avulsed tooth in saline storage media 
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2.58. ábra - 10. ábra – Site of avulsion 

 

2.59. ábra - 11. ábra – After replantation the splinting of the tooth with coaxial wire 

and composit material 
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Endodonciai szempontok: Zárt apex esetén az endodonciai kezelést 7-10 nappal a sérülés után el kell kezdeni, 

így csökkenthetjük a pulpa gyulladásával összefüggő külső rezorpció rizikóját. Az instrumentációt követően 

kálcium-hidroxidot helyezünk a csatornába 2-4 hétre, csak ezt követően végezzük el a definitív gyökértömést. A 

szájon kívüli endodontiai kezelés a replantáció előtt napjainkban már nem javasolt eljárás. A nyitott 

gyökércsúccsal rendelkező fogak esetén van esély a revaszkularizációra. Ha ennek maximum 3 hónapig nincs 

jele, azaz a gyökér fejlődése nem folytatódik, az apexifikáció a javallt eljárás. 

A kezelés kedvező kimenetele: tünetmentesség, normális mobilitás, normális kopogtatási hang, radiológiai 

elváltozás hiánya, folytatódó gyökérfejlődés és gyökércsúcs záródás. 

A kezelés kedvezőtlen kimenetele: ankilózis, mobilitás hiánya, rezorpció, megrekedt gyökérfejlődés. Az 

ankilózis megzavarhatja a növésben levő gyermek alveoláris, illetve faciális növekedését. 

5.4. Trauma prevenció 

A trauma prevencióról már korábban szóltunk a II./3-as fejezetben. 
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5.5. Tesztkérdések 

1. Diagnosztikai lépések sorrendje gyermekfogászatban 

a. Anamnézis, képalkotó eljárások, extraorális vizsgálat, intraorális vizsgálat 

b. Anamnézis, extraorális vizsgálat, intraorális vizsgálat, képalkotó eljárások 

c. Képalkotó eljárások, anamnézis, extraorális vizsgálat, intraorális vizsgálat 

d. Anamnézis, intraorális vizsgálat, extraorális vizsgálat, képalkotó eljárások 

Helyes válasz: B 

1. Mely állítás nem igaz az alábbiak közül? 

a. Kábító fájdalomcsillapítók alkalmazása csak intézeti körülmények között javasolt 

b. A paracetamol egy erős gyulladás ellenes hatással rendelkező fájdalomcsillapító 

c. Fájdalom és lázcsillapító gyógyszerek kombinált alkalmazása javasolt akut fázisban 

d. Mindegyik igaz 

Helyes válasz: B 

1. Mely fejlődési rendellenesség alakul ki morfodifferenciáció során? 

a. Taurodontismus 

b. Erupciós ciszta 

c. Fluorosis 

d. Turner-fog 

Helyes válasz: A 

1. Az alábbiak közül mely anyag nem javasolt tej molárisok ellátására? 

a. Rozsdamentes acél korona 

b. Kompomer tömőanyag 

c. Amalgám tömőanyagl 

d. Kompozit tömőanyag 

Helyes válasz: C 
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1. Reverzibilis pulpitis-el diagnosztizált tejfogak lehetséges endodonciai ellátása 

a. Indirek pulpasapkázás, preventív pulpotómia 

b. Preventív pulpotómia, pulpektómia 

c. Direkt pulpasapkázás, pulpektómia 

d. Extrakció és helyfenntartás 

Helyes válasz: A 

1. Kezelési lehetőségek tejfog avulsio esetén: 

a. Reposicionálás és sínezés 

b. Savazás és bondozás az elszíneződés megelőzése érdekében 

c. Pulpotómia javasolt 

d. Nem igényel beavatkozást, csak tanácsadás szükséges 

Helyes válasz: D 

1. Tej metszőfogak intrúziója esetén: 

a. Sérülhetnek a maradófog csírák 

b. Fogszabályozással repozicionálható a fog 

c. Nincs esélye a spontán re-erupcióra 

d. Mindig extrakció mellett döntünk 

Helyes válasz: A 

1. Részleges caries eltávolításnak: 

a. Sikeresebb, mint a teljes caries eltávolítás 

b. 3 ülésben történik az ellátás 

c. A pulpa megnyílásának elkerülése érdekében használható 

d. Mindegyik igaz 

Helyes válasz: C 

1. Apexifikáció: 

a. A gyökércsúcs művi zárása nem vitális fiatal maradó fogban 

b. A gyökércsúcs fiziológiás záródását segíti elő 

c. A gyökér fiziológiás felszívódását biztosítja 

d. Egyik sem igaz 

Helyes válasz: A 

1. Melyik igaz az alábbi állítások közül? 

a. Előtöréskor a fogak zománca már teljesen érett. 
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b. MTA a fogak koronai részében egy keményszöveti gátat hoz létre apexifikáció során 

c. Direkt pulpasapkázás rétegei a pulpa felöl kezdve: üvegionomer ionomer cement, kompozit, kálcium-

hidroxid 

d. Intrapulpális gyári rostcsapok alkalmazása apexifikációt követően csökkentheti a gyökér törésének esélyét 

Helyes válasz: D 

1. A subluxációra jellemző: 

a. Kopogtatási érzékrnység 

b. Fokozott mobilitás 

c. Pulpa nekrózis 

d. a.) és c.) válasz a jó 

e. a.) és b.) válasz a jó 

Helyes válasz: E 

1. Elsődleges kezelési lehetőség 7 mm-nél kisebb mértékű nyitott apexű fog intrúziója esetén: 

a. Orthodonciai repozíció 

b. Sebészi repozíció 

c. Sínezés 

d. Nem igényel ellátást, mivel a fog spontán re-erupciója várható 

Helyes válasz: D 

1. Gyökérhártyasejtek állapota avulsio esetén 60 perces száradási időt követően 

a. Valószínű életképesek 

b. Életképes, de veszélyeztetett 

c. Életképtelen (elhalt) 

d. Egyik sem 

Helyes válasz: C 

6. 2.6. Leggyakoribb fogazati és állcsont eltérések – 
Gurdán Zsuzsanna 

Az orthodontiai elváltozás a rendellenes fejlődés következtében, vagy szerzetten, egyéb okokra 

visszavezethetően kialakuló előnytelen fogazati, és arc szerkezet, mely kedvezőtlen, kóros következményekkel 

járhat. Igaz ugyan, hogy ezek csak ritkán súlyosak, az esetek nagyobb részében funkcionális, és esztétikai zavart 

okoznak. 

Az eugnath fogazatot nevezzük anatómiailag, funkcionálisan és esztétikailag is hibátlan fogazatnak. Ép fogazat 

csak szabályos, kiegyensúlyozott felépítettségű koponyában fejlődhet. Dysgnath fogazat, amelyben a 

normálistól valamilyen eltérés található. 

6.1. Az orthodontiai anomáliák etiológiája 
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Az állcsontok és a fogak rendellenességeit kiváltó okok feltárása nagyon fontos területe az orthodonciának, 

mivel a deformitások eredete meghatározó lehet a kezelési terv elkészítésében, az alkalmazandó kezelési 

módszer megválasztásában. Az okok lehetnek öröklöttek, szerzettek, gyakran a kettő kombinációjával 

találkozunk. 

I. Öröklött eltérések: veleszületett rendellenességnek nevezzük a fogamzástól a születésig tartó periódusban 

manifesztálódó genetikai ágensek és ebben az időszakban ható teratogén vagy környezeti ártalmak 

következtében kialakuló eltéréseket. A fogak, arccsontok, koponyabázis méretét, alakját az öröklött fejlődési 

program határozza meg, ezért az öröklött eltérések kezelése mindig nehezebb, bonyolultabb, mint a szerzett 

eltéréseké. Az anamnézis felvételekor és diagnózis felállításakor mindig figyelembe kell venni, különös 

tekintettel a retenciós fázis tervezésénél. 

1.1. Az állcsont és az arc öröklött eltérései (ajak- és szájpadhasadékok) 

2. A fogazat öröklődő rendellenességei: 

2.1. Szerkezeti rendellenességek: 

2.1.1. Zománchypoplasia 

2.1.2. Foltos zománc 

2.1.3. Turner fog 

2.1.4. Hutchinson fog 

2.1.5. Amelogenesis imperfekta 

2.1.6. Dentinogenesis imperfekta 

2.1.7. Odontogenesis imperfekta 

2.2. Számbeli rendellenességek: 

2.2.1. Csírahiány/hypodontia: az öröklödő csírahiány magyarázható a Bolk által kidolgozott terminális 

redukciós elmélettel, miszerint az egyes fogcsoportok utolsó tagja eltűnik a fogazatból. Megoszlásukat tekintve 

bölcsességfog, felső oldalsó metsző, felső és alsó második kisörlő és alsó metszők a sorrend. Egy fog hiányát 

aplasiának, több fog hiányát oligodontiának, a részleges, kiterjedt foghiányt anodontia partialisnak, a teljes 

foghiányt anodontiának totalis-nak hívjuk, mely a tej és maradó fogazatot is érintheti. Különböző szindrómák 

(Down-szindróma, ectodermalis dysplasiás triász) esetében többszörös csírahiányok is megjelenhetnek. 

2.60. ábra - 1. ábra – Felső kismetszők csírahiánya 
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2.2.2. Számfeletti fogak/hyperodontia: oka lehet, hogy több fogcsíra képződött a foglécből vagy a szabályos 

számban keletkezett fogcsírák valamelyike hasadt. Alakjukat tekintve lehetnek szabályos nagyságú és alakú 

fogak vagy kisebb, csökevényes csapszerű fogak. Leggyakrabban a frontfogak és a moláris fogak területén 

fordulnak elő. Lehet számfeletti típusos fog (dens supernumerarius), ebben az esetben teljesen megegyezik a 

szabályos fogpárral. Leggyakrabban a kisörlők és felső oldalsó metszők területén fordul elő. Az atípusos 

számfeletti fog (dens supplementarius) általában a felső állcsontban fordul elő, a fogléc túltermelésének 

következményeként. Nem hasonlítható a szabályos foghoz, ilyen például a mesiodens. Diagnózis felállításához 

rtg felvétel mindig szükséges, fizikális vizsgálat során palatumon vagy buccalisan dudor tapintható. A 

szomszédos fogak dőlése figyelmeztethet számfeletti fog jelenlétére. Eltávolításuk szinte minden esetben 

indokolt. 

2.2.3. Dens retromolaris: 4. moláris fog. 

2.3. Helyzeti rendellenességek: kialakulásában szerepet játszhat számfeletti fog, fogáttörési zavar és helyhiány. 

2.3.1. Rotatio, torsio (tengely körüli elfordulás). 

2.61. ábra - 2. ábra – Kismetsző fog rotált helyzetben 
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2.3.2. Protrusio/Retrusio (a fog tengelye előre illetve hátrafelé dől, a gyökércsúcsok a helyükön maradnak). 

2.62. ábra - 3. ábra – Protrudált helyzetű frontfogak 

 

2.3.3. Transpositio (két fog helyet cserél egymással) 

2.3.4. Bucco-, palato-, linguoocclusio/versio 
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2.3.5. Mesio-, distoocclusio/versio (szomszédos fog eltávolítása után a fog mesial/distal irányba történő 

elvándorlása) 

2.3.6. Infra-, supraocclusio/versio (a fog az occlusiós síkon túlér/nem éri el) 

2.3.7. Impactio/retentio: kialakulásában számfeletti fog, trauma, rendellenes csírahelyzet, helyhiány szerepelhet. 

Leggyakrabban a bölcsességfogakat, felső szemfogakat érinti. Impactio esetében a fog áttörésének valamilyen 

anatómiai akadálya van, a retineált fog nem mutat előtörési hajlamot. 

2.63. ábra - 4. ábra – Impaktált szemfogak szájsebészeti feltárás után 

 

2.3.8. Ectopia: a fog a fogívhez képest labialis/buccalis vagy palatinalis/lingualis helyzetben helyezkedik el. A 

felső fogívben a szemfogak esetében fordul elő legnagyobb számban. Oka a kismetsző és első kisörlő közötti 

helyhiány, mivel a szemfog a legkésőbb váltódó fog. Alul hasonló okok miatt a második kisörlő kerülhet 

ectopiás helyzetbe. 

2.64. ábra - 5. ábra – Szemfog ectopia 
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2.4. Alaki rendellenességek: 

2.4.1. Micro-, macrodontia (rendellenesen kisebb/nagyobb fogak) 

2.4.2. Geminatio dentinum (oka a fogcsíra koronai részének kettéhasadása, közös gyökér, különvált korona). 

2.4.3. Fusio (oka két fogcsíra összeolvadása, így egy dupla szélességű fog alakul ki). 

2.65. ábra - 6. ábra – Fusio dentis 
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2.4.5. Concretio dentinum (cement területén nőnek egybe a fogak) 

2.4.6. Dilaceratio dentis (tejfog trauma következményeként a korona és gyökér szöget zár be) 

2.4.7. Dens invaginatus (fogban lévő, foghoz hasonló képződmény) 

2.4.8. Dens evaginatus (járulékos csücsök a kisörlők rágófelszínén) 

2.4.9. Taurodens (moláris fogak koronája meghosszabodik a gyökerek rovására, hatalmas méretű pulpakamra)  

3. A csontok öröklődő rendellenességei 

3.1 Fogívek alakja és mérete: 

A szabályos felső fogív fél ellipszis, az alsó fogív parabola alakú. Az ezektől eltérő rendellenes formák 

változatosak lehetnek. 

3.2. Állcsontok rendellenességei: 

3.2.1. Prognathia/Retrognathia (a maxilla előretolódott/hátratolódott helyzetben van) 

3.2.2. Progenia/Retrogenia (a mandibula előretolódott/hátratolódott helyzetben van) 

3.2.3. Micrognathia/Microgenia (felső állcsont/alsó állcsont fejletlen) 

3.2.4. Macrognathia/Macrogenia (felső állcsont/alsó állcsont mérete nagyobb) 

3.2.5. Asszimetria: a median-sagittalis síkhoz viszonyítva az arc két oldala között látható eltérés van. 

A rendellenességek gyakran nem önállóan, hanem különböző kombinációkban jelennek meg. 

II. Szerzett eltérések: bármely olyan tényező, ami megzavarja a fejlődés normális menetét. 

1. Caries és következményes betegségei 

2. Csecsemő táplálása: a természetes táplálás az aktív izommunka miatt mindenképpen előnyösebb, mint a 

mesterséges. 

3. Táplálkozás: Megfelelő mennyiségű és minőségű vitaminok, nyomelemek, ásványi sók, fehérjék bevitele. 

Pépes ételek helyett szilárdabb, rágást igénylő ételek szükségesek. 

4. Csecsemő fektetése: túl magason elhelyezett fej esetében nagyobb eséllyel alakul ki mesialharapás, míg túl 

alacsonyan fektetett csecsemőnél gyakrabban találkozunk distalharapással. 

5. Szájlégzés: az orthodontiai kezelés előtt mindenképpen tisztázni kell a szájlégzés okát. A kezelést 

megelőzően gyakran szükséges fül-orr-gégészeti, logopédiai szakvizsgálat, beavatkozás. A kiváltó tényező 

megszűntetése nélkül fogszabályozó kezeléssel önmagában nem érhetünk el eredményt. Minél előbb felismerjük 

és kezelésre kerül a gátolt orrlégzés, annál kisebb arc és fogazati eltéréssel kell számolnunk. 

6. Gyermekkori rossz szokások: nagy százalékban felelősek a különböző anomáliák kialakulásában. A kezelés 

és készülék tervezésénél mindenképpen figyelembe kell venni. Az orthodontiai kezelés mellett is fennálló rossz 

szokás eredménytelenné teheti fáradozásainkat. 

6.1. Ujjszopás: az időtartam, intenzitás, gyakoriság befolyásolja az elváltozás mértékét. Hosszú ideig fennálló 

ujjszopás mellett mindig megfigyelhető nyitottharapás, beszédhiba, felső metszők protrusiója, alsó metszők, 

mandibula retrusiója, felső fogív szűkület, gótikus szájpad. 

6.2. Cumizás: rossz szokások közül elsőként jelentkező szerzett eltérés. A cumizás okozta elváltozások 

megjelenése megegyezik az ujjszopás okozta eltérésekkel. 

6.3. Körömrágás: 3 és 6 éves kor között illetve kamaszkorban kifejezetten emelkedik a körömrágók száma. 

Feltehetően összefüggésben áll a megnövekedett stresszel, gyermekkorban pedig örömforrásként szolgál. 
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6.4. Bruxismus: többnyire pszichológiai okok állnak a háttérben, de szisztémás és lokális okai is lehetnek. A 

fogfelszínek kopásán kívül ízületi fájdalom is kísérő tünet lehet. 

6.5. Nyelési rendellenességek: ajakszorításos nyelés jelenléte megnagyobbodott overjetet okozhat, míg a 

nyelvlökéses nyelés jelenlétekor elülső nyitottharapással találkozhatunk. 

6.6. Tejfog idő előtti eltávolítása: ha a tejfognak megfelelő maradó fog előtörése fél éven belül nem várható. 

Mélyharapás, a frontrégióban ectopia kialakulásában játszik szerepet. Tejmoláris korai eltávolítása után 

számolnunk kell a moláris fog mesializálódásával. 

6.7. Trauma: tejfog baleset során károsodhat a maradó fogcsíra. Következményként számolhatunk előtörési 

zavarral, ankylosissal, gyulladással vagy a fog elvesztésével. Leggyakrabban a nagymetszőket érinti, mely 

komoly esztétikai hátrányt jelent. 

6.8. Általános betegségek hatása a malocclusio kialakulására: kezelése gyermekorvos, endokrinológus 

bevonásával együtt történik. Az akut fertőző gyermekbetegségeknek, hormonális zavaroknak is szerepe lehet a 

különböző anomáliák kialakulásában. Belső secretiós zavarok (diabetes mellitus, Ca anyagcsere zavarai), 

embrionális ártalmak (teratogén gyógyszerek, vírusfertőzés, sugárzás) okozhatnak késői fogzást, az állcsontok 

fejletlenségét. 

6.2. A fogazati rendellenességek osztályozása 

A dentoalveoláris diagnózishoz E. H. Angle által leírt osztályozást használjuk. Előnye, hogy egyszerű, a klinikai 

vizsgálat során már rátekintéssel, a tanulmányi minta elemzésével a sagittalis eltérésekről, egyes fogak helyzeti 

rendellenességeiről már röntgenfelvétel készítése nélkül is tájékozódhatunk. Tekintettel kell lennünk az 

osztályozás hátrányaira is. A diagnózis felállításához vertikális és transzverzális irányú vizsgálat is szükséges. A 

funkcionális eltérésekkel nem foglalkozik a besorolásnál, amit a diagnózis felállításánál mindig figyelembe kell 

vennünk. A felső hatosokat sem tekinthetjük mindig ideálisnak és állandó helyzetűnek, ahogy Angle publikálta. 

Angle besorolás szerint: 

1. Angle I. osztályban (Class I.) a felső első molaris mesiobuccalis csücske az alsó első molaris mesio és 

centrobuccalis csücsök közötti barázdával érintkezik, míg a felső szemfog csücske az alsó szemfog és első 

premolaris közé harap. 

• I/1: Angle osztályozás szerint az occlusio I. osztály, de a front régióban fogívszűkület látható. 

• I/2: A felső metszők labialis irányú dőlése, diastemával kombinálva. 

• I/3: Keresztharapás a metszők területén. 

2.66. ábra - 7. ábra – Frontfog keresztharapás 
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• I/4: A keresztharapás az oldalsó régióban helyezkedik el. 

Keresztharapás: elülső keresztharapás esetén egy vagy több felső metszőfog az alsók mögé harap. Buccalis 

oldalsó keresztharapásnál a felső molárisok a normálisnál buccalisabban, lingualis keresztharapás esetében a 

normálisnál lingualisabban helyezkednek el. Az elváltozás lehet egy-, illetve kétoldali. 

• I/5: Fogívszűkület az oldalsó régióban. 

• I/6: A tökéletes occlusio, normoocclusio. 

Sagittális irányú vizsgálat során megállapítjuk az overjet (sagittalis túlharapás) mértékét. Szabályos mértékű 

túlharapás esetén a felső metszők palatinális rágóéle az alsó metszők elé harap 1-2 mm-rel. 

Vertikális irányú vizsgálat során meghatározható az overbite (vertikális túlharapás) mértéke. Megfelelő 

túlharapás szerint a felső metszők 1-2 mm-el fedik az alsó metszők koronáját. 

I. osztályban megjelenő anomáliák: 

1. Mélyharapás: ha az overbite több mint 2 mm. Lehet dentális (fogak alakja, fogak tengelyállása) vagy 

skeletalis eredetű. Legsúlyosabb formája a fedőharapás, amikor a felső metszők teljesen takarják az alsókat. 

2.67. ábra - 8. ábra – Fedőharapás 
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2. Nyitottharapás: esetén occlusióban egyes alsó és felső fogak, illetve fogcsoportok között nincs érintkezés. 

Kialakulásában szerepet játszhat infantilis nyelés, szájlégzés, ujjszopás, lehet skeletalis eredetű is. 

2.68. ábra - 9. ábra – Nyitottharapás 

 

3. Torlódás: lehet primer (öröklött), szekunder (szerzett), tercier (multifaktoriális). A torlódás dimenzióinak 

(sagittalis, transversalis, mindkettő) tisztázása lényeges, a kezelési tervet döntően befolyásolja. Az orthodontiai 

diagnózis során az egyik legvitatottabb kérdés, hogy torlódás esetében szükséges-e extractio vagy sem. Ennek 
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megítéléséhez a fogívszűkület mértékét és az apicalis-coronalis bázis egymáshoz való viszonyát mindig 

figyelembe kell venni. 

4. Protrusio: oka lehet a nyelvlökés, kifejezett frenulum labii sup., Bolton eltérés. 

5. Diasthema medianum: mesiodens, vastag frenulum labii, aplasia, protrusios metszők állhatnak a háttérben. A 

fogív és fogak mérete közötti aránytalanság esetében is hasonló képet látunk. 

2.69. ábra - 10. ábra – Diasthema medianum 

 

6. Keresztharapás: ha a frontrégióban van, differenciál diagnózis szükséges a Class III-tól. 

2. Angle II. osztály (Class II.): az alsó első moláris mesiobuccalis csücske elé harap a felső első moláris 

mesiobuccalis csücske, az alsó szemfog csücskére vagy elé harap a felső szemfog csücske. 

• II/1: Protrúziós helyzetű felső metszőfogak nagy overjettel. Gyakran állnak a háttérben megnagyobodott 
tonsillák, gyermekkori rossz szokás (ujjszopás). Szájlégzés, gótikus szájpad, kifejezett Spee görbe, 

cephalometria mérésekben fokozott ANB típusos tünet ennél az elváltozásnál. 

• II/2: A frontfogak az alábbi helyzetben állhatnak: 

• Felső nagymetszők retrusiós helyzetben. 

• Az összes felső metszőfog retrusiós helyzetben. 

• Ectopiás helyzetű felső szemfogak. 

A felső metszők helyzete miatt a mandibula gyakran kényszerharapásban, distalis helyzetben van. 

• Class II/alosztály: ha az egyik oldalon II. osztályú, a másik oldalon I. osztályú occlusiót tapasztalunk. Az 
asszimetria miatt az izületi vizsgálat kötelező. 

Angle II osztályban is találkozhatunk mély-, illetve nyitott harapással. A sagittalis eltérés mellett gyakran 

megfigyelhető transzvezális probléma a szűk felső fogív. 
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3. Angle III.osztály (Class III.): az alsó első moláris distobuccalis csücske mögött helyezkedik el a felső első 

moláris mesiobuccalis csücske, az alsó első premoláris csücske mögé harap a felső szemfog csücske. A 

diagnózis készítése során el kell különíteni az I/3 alosztálytól, ahol csak egy vagy két metszőfog lehet elülső 

keresztharapásban. 

• Pseudoprogenia: az állcsúcsra gyakorolt nyomással a mandibula élharapásba hozható. Ebben az esetben a 
metszőfogak tengelyállása nem típusos és a kefalometriai analízis során az ANB szög negatív vagy nulla. 

• Valódi progenia: kompenzációs metszőfogállás (felső metszők protrusiós, az alsó metszők retrusiós 
helyzetben), előreugró állcsúcs láthatóak. Az ANB szög negatív, monkey space megmarad. Vertikális 

eltérések (mély és nyitottharapás) itt is jelentkezhetnek. 

2.70. ábra - 11. a. ábra – Valódi progénia frontalis nézetből 

 

2.71. ábra - 11. b. ábra – Valódi progénia lateralis nézetből 
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A korán felismert orthodontiai rendellenességek kezelése eredményesebb és a kezelési idő általában rövidebb. A 

rendellenesség teljes mértékű kialakulása előtt érdemes elkezdeni a terápiát. Az öröklött eltérések kezelése 

mindig bonyolultabb feladat, hosszabb időt vesz igénybe, recidíva hajlamuk nagyobb. A fejlődésfolyamatban 

egyes részek eltérően reagálnak az őket ért hatásokra, így a hatásokhoz való alkalmazkodóképességük 

tekintetében is változóak. Ezért bonyolult az orthodontus feladata, mert egy eltérően reagáló elemekből felépülő 

rendszerben kell megtalálnia a helyes kezelési eszközt és módot, amelynek eredménye harmonikus, esztétikus, 

és funkcionálisan stabil. 

1. video 

2. video 

3. video 

4. video 

5. video 

Tesztkérdések: 

• Mit nevezünk csírahiánynak és milyen fajtái vannak? 

• Mi az overjet és overbite? 

7. 2.7. Fogszabályozási eltérések diagnosztikája, 
kezelési terv – Gurdán Zsuzsanna 

A szabálytalan fogazat kedvezőtlen hatást nyújt az arc esztétikájában, szépségében. A működésbeli 

rendellenesség állkapocsízületi problémát, beszédzavart, rágóképesség csökkenést, és ennek következtében 

táplálkozási nehézséget, majd emésztőszervi problémákat vonhat maga után. A gyermekkorban kezdett 

orthodonciai kezelések sajátossága, hogy a növekedési időszakban befolyásolja a dentofacialis struktúrák 

növekedésének irányát és nagyságát. A növekedés irányításával harmónikusabb arcvonásokat érhetünk el és a 

megteremtjük a feltételeket a helyes izomműködéshez. 

images/chapter02/c0206_01.mp4
images/chapter02/c0206_02.mp4
images/chapter02/c0206_03.mp4
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images/chapter02/c0206_05.mp4
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Az orthodonciai diagnózis célja az orofacialis régió skeletalis és dentalis helyzeti rendellenességeinek feltárása, 

mely alapján elkészül a kezelési terv. 

Az átfogó diagnózis felállításához szükséges eredményeket az anamnézis, klinikai vizsgálat, röntgen-

kefalometriás analízis, fotóelemzés valamint a gipszmodell-elemzés adják. 

7.1. Anamnézis 

A pácienssel való első találkozáskor megismerjük a fő panaszokat, az etiológiai tényezőket. Két fő részből áll: 

általános és orthodonciai anamnézis. 

1. Az általános anamnézis felvétele elkezdődik már a páciens megjelenésekor. Megfigyeljük mozgását, alkatát, 

gyermekek esetében a várható kooperációról is benyomást szerezhetünk. Nagyon lényeges, hogy 

információkat gyűjtsünk az általános egészségügyi állapotról, védőoltásokról, allergiáról, 

gyógyszerérzékenységről, jelenleg szedett gyógyszerekről, alapbetegségekről és rossz szokásokról 

(ujjszopás, ajakrágás, nyelvlökéses nyelés). A páciens bizalmának megnyeréséhez elsődleges szempont a 

beszélgetés. Mialatt tájékozódunk szokásairól (elsősorban a fuvóshangszer és sport elfoglaltságairól), fény 

derülhet különböző beszédhibákra. 

2. Az orthodonciai anamnézis során az arcprofilról, állkapocsízületről, korábbi orthodonciai kezelésekről, 

fogbalesetről, fogzás, fogváltás lefolyásáról, idejéről nyerünk információt. 

2.72. ábra - 1. ábra – Betegfelvételi adatlap 
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7.2. Klinikai vizsgálat 

A klinikai vizsgálatok három területre oszthatók: általános, extraoralis és intraoralis jellemzők. 

1. Általános jellemzők: (alkati tulajdonságok) 

• páciens szellemi fejlettsége, 

• alkat, 

• testsúly, 

• testmagasság, 

• szülő-gyerek kapcsolat, 

• test és fejtartás: vizsgálata lényeges, mert a páciens testtartása az izomtónus egyensúlyától függ és a fej tartása 
befolyásolja a mandibula nyugalmi helyzetét. 

2. Extraoralis vizsgálat: (arc karakterisztika és lágyrész tulajdonságok) 

• arcprofil vizsgálata: egyenes törzs-és fejtartás mellett vizsgáljuk. Frankfurti horizontálisnak mindig 
vízszintesnek kell lennie 

• frontális nézetből: szélesarcúság (brachycephal)-mezocephal-keskenyarcúság (dolichocephal), 

• arc esztétikai mutatók: Steiner féle jel, Ricketts-féle esztétikai vonal,ˇE.H.Angle: ’Line of Harmony’, 

nasolabialis szög, 

• az arc prognathizmusa: orthognath-retrognath-prognath, 

• elülső arcmagasság index. 

• ajak vizsgálata: ajkak hossza, ajakpír szélessége, ajakzáródás, ajakprofil vizsgálata (Korkhaus meghat.), felső 
metszők viszonya az alsó ajakhoz, mosolyvonal (gummy smile), 

• orr: mérete, orrnyereg lefutása, orrszárnyak szélessége, 

• áll prominenciája, 

• beszéd (lágyszájpadi problémák): mechanikus dyslalia, dyslalia labialis, dyslalia lingualis, dyslalia dentalis, 

sigmatismus labialis, sigmatismus addentalis, sigmatismus palatalis, sigmatismus stridenst. 

3. Az intraoralis vizsgálat három fő területre osztható: dentalis, dentoalveolaris, valamint lágyrészvizsgálatokra. 

3.1. dentalis vizsgálatok: 

• státusz felvétele, szájhigiéné (orthodontiai kezelés csak a szükséges parodontológiai, cariológiai, proteikai 
beavatkozásokat követően kezdődnek el), 

• fogak számbavétele (számfeletti fogak, csírahiány), 

• abrasio, attritio, 

• dentális, szkeletális, kronológiai életkor, 

• occlusio, 

• középvonal, 

• overbite, overjet, 

• Angle féle moláris-és szemfog reláció, 
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• fogak alaki és számbeli rendellenességei. 

3.2. dentoalveolaris vizsgálatok: apicalis bázis (labialis szegmentum fogainak gyökércsúcsain és a buccalis 

szegmentum fogainak vestibuláris gyökércsúcsain áthaladó képzeletbeli görbe) és koronális bázis (frontfogak 

metszőéleit és az oldalsó fogak buccalis rágófelszíni csücskeit összekötő görbe) viszonya kulcskérdés az 

extrakció eldöntésében. 

3.3. lágyrészvizsgálatok: ajak, palatum, gingiva, bucca, nyelv vizsgálata, kóros elváltozás kezelése. 

7.3. Funkcionális elemzés 

Az állkapocs-ízületi vizsgálat fontos része a diagnosztikai lépcsőknek. A fogszabályozó kezelés nem súlyosbítja 

a már meglévő elváltozásokat, de a kezelés megkezdése előtt fontos diagnosztizálni az ízületi eltéréseket. 

Módosíthatja kezelési tervünket és a beavatkozás előtt állkapocs-ízületi szakrendelésre utaljuk a beteget. 

1. A fizikális vizsgálat előtt fontos tájékozódni a következőkről: 

• Van-e bármilyen nehézség, fájdalom szájnyitáskor, rágáskor, beszéd közben? 

• Gyakran előfordul-e fej, nyak, fogfájdalom? 

• Észrevett-e izületi ropogást, kattogást, fájdalmat mostanában? 

• Korábban már kapott kezelést ízületi panaszai miatt? 

2. Fizikális vizsgálat 

2.1. Auscultatio: fonendoszkóppal történő hallgatózás oldalirányú és anteroposterior mozgás közben. 

2.2. Palpatio: a m. pterygoideus lateralis, m. temporalis, m. masseter nyomásérzékenységének vizsgálata. 

2.3. Állkapocsízület funkcionális vizsgálata: oldalirányú és nyitó-záró mozgások közben. Szájnyitás és zárt száj 

pozícióban is szükséges az ízület megtapintása. Szájnyitás közben tapasztalható állcsúcs deviációkra, 

asszimetriákra mindenképpen figyelni kell. Maximális interincisalis távolság mérését is szükséges elvégezni, 

melynek átlagértéke 40-45 mm. 

2.4. Röntgenvizsgálatok: csak indokolt esetben alkalmazzuk. 

7.4. Funkcionális eltérések vizsgálata 

1. A nyelés vizsgálata: infantilis típusú, átmeneti típusú, érett nyelés. 

2. A nyelvdiszfunkció vizsgálata: nyelvlökéses nyelés, ajakszorításos nyelés, magas illetve alacsony 
nyelvtartás, macroglossia. 

3. Az ajakdiszfunkció vizsgálata: inkomplett ajakzárás, túlzott m. mentalis aktivitás. 

4. A buccadiszfunkció vizsgálata: buccaszopás, harapdálás. 

5. A légzés vizsgálata: szájlégzés („adenoid facies”). 

7.5. Fotóelemzés 

1. Extraoralis fotók:-frontális nézet (nyugalmi, mosoly)- laterális nézet. 

2. Intraoralis fotók:-frontális nézet, laterális nézet mindkét oldalról, occlusális nézet. 

7.6. Röntgenvizsgálatok 

Az orthodoncia nélkülözhetetlen eleme a röntgenfelvétel a diagnózis felállításában, a prognosztikában és a 

változások értékelésében is. 
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1. Periapikális felvétel: egyes fogak, fogcsírák helyzeti, alaki, számbeli rendellenességeit vizsgáljuk. 

2. Ortopantomograf felvétel: maxilla és mandibula együtt látható. Izület, fogak elhelyezkedése, szimmetria 

viszonyok, egyéb anatómiai képletek láthatóak. 

2.73. ábra - 2. ábra – Ortopantomograf 

 

3. Posteroanterior távröntgen: az agy és arckoponya csontjai is ábrázolódnak posteroanterior vetületben. Fej 

helyzet beállításnál a frankfurti horizontalis merőleges a filmre. Középvonal eltérések (skeletalis, dentalis is), 

asszimmetria, intermolaris, intercaninus távolság vizsgálható. 

4. Állkapocsizületizületi felvétel: mandibulafejecs szerkezete, formája tanulmányozható. 

5. Karpal index (radius és ulna distalis epiphysisének, a kéztőcsontok, kézközépcsontok és ujjak csontjainak 

röntgenfelvétele alapján következtettünk a fejlődési stádiumokra) ma már nem használatos. T. Baccetti (1966-

2011) által kidolgozott csigolyaérettségi módszerrel helyettesítjük ( teleröntgen felvételen a nyaki csigolya 

érettség hat állapotát különbözteti meg), mely segít a páciens szkeletális érettségének megítélésében, újabb 

röntgenfelvétel készítése nélkül. 

2.74. ábra - 3. ábra – A nyaki csigolya érettség hat stádiuma 

 

5. Teleröntgen felvétel: segítségével a koponya szagittális és vertikális dimenzióit, craniofacialis deformítások 

diagnosztizálását, koponya fejlődését figyelhetjük meg. A felvétel készítésénél figyelmet kell fordítani a 

következő szempontokra, ellenben nem értékelhető a felvétel: 

• fogak centrálocclusiós helyzetben legyenek, 

• Frankfurti horizontális vízszintes legyen, 

• ajkak természetes tartásban, 
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• fém tárgyakat el kell távolítani. 

2.75. ábra - 4. ábra – Teleröntgen felvétel 

 

A röntgenkép áttekintése után, a fontosabb képletek átrajzolása és a mérőpontok bejelölése következik. 

Referencia pontok: 1. Nasion (N) 2. Sella (S) 3. Basion(Ba) 4.Spina nasalis anterior(Sp), 5. A pont (A), 6. 

Pterygomaxillare (Pm), 7. Incision superius (is), 8. Apicale superius(isa), 9.B pont(B), 10.Pogonion(Pg), 

11.Gnathion(Gn), 12.Incision inferius(ii), 13. Apicale inferius(iia), 14. Articulare(Ar), 15.Spina’(Sp’), 

16.Gonion érintő pont(tgo),17.Lágyrészpogonion(PG), 18.Lágyrésznasion(N’), 19.Felsőajak-pont(UL), 

20.Subnasale(Sn). 

Cephalometriai vonalak: 1. Nasion-sella vonal (NSL), 2. Nasalis vonal (NL), 3. Mandibulavonal (ML), 4. 

Nasion-A vonal (NAL), 5. Nasion-B vonal (NBL), 6. Nasion-pogonion vonal (NPgL), 7. Felső metsző tengely 

(I ), 8. Alsó metsző tengely (I ), 9. columella érintő (ctgL), 10. felsőajak vonal (ULL), 11. Holdaway féle 

harmóniavonal (HL). 

Szögméréssel meghatározhatjuk a frontfogak tengelyállását, mandibula növekedést, maxilla és mandibula 

egymáshoz és a koponyához viszonyított helyzetét vertikális és szagittális irányban. 

Szögmérések: 

• SNA, SNB, ANB, SNPg, 

• NSBa, Gn-tgo-Ar szög, Norderval (N) szög, 

• NL-NSL, ML-NSL, ML-NL szögek, 

• Interincisalis szög, I -Na, T-NB szögek, 

• Holdaway (H) szög. 

Lineáris mérések: I -Na, I -NB, I -NPg, Pg-NB, N-Sp’(elülső, felső arcmagasság), Sp’-Gn (elülső alsó 

arcmagasság), N-Sp’/Sp’-Gn · 100 = arcmagasság index 

2.76. ábra - 5. ábra – Kefalometriai mérés értékei 
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2.77. ábra - 6. ábra – Hasund féle harmónia táblázat 
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Leggyakrabban használt teleröntgen analízisek: Ricketts, Steiner és Hasund értékelés. Népszerű és a mindennapi 

gyakorlatban klinikánkon is alkalmazott mérés a Hasund analízis. 

Hasund cefalometria lényege, hogy a ’harmóniát’ az adott arctípuson belül valósítja meg és minden páciensnél 

az egyes képletek egymáshoz viszonyított harmóniáját tartja szem előtt. Sajátos, előnyös vonása a csúszónorma 

koncepció. A Hasund táblázatban mind az öt változó értéke lineárisan változik és a harmónikus arc arányait 

nevezi Hasund csúszó normának. Minden vízszintes sor adott páciens esetében egy harmónikus arctípus bazális 

mutatóit tartalmazza. Az arc harmóniájának meghatározására segítségünkre van egy szerkesztett harmónia keret, 

mely a páciens mutatóit tartalmazó táblázatra helyezünk. Az arc harmónikusnak mondható, ha a páciens értékei 

a kereten belül helyezkednek el. A keret vízszintes tengelye a ’harmónia vonal’, mely a páciens arctípusát jelöli 

(orthognath, retrognath, prognath arctípus). 

Az eredményeket normálértékekhez viszonyítjuk, mely a Gauss görbének megfelelően szórást mutat. 

Sorozatfelvétel esetében lehetőség van a növekedés és kezelés következményeinek vizsgálatára 

(lágyrészváltozás, dentoalveoláris változások, mandibula rotációja). 

A felvételek kiértékelésére klinikánkon segítségünkre van egy fogszabályozási diagnosztikai elemző program 

(Smile for Windows 3.0, Markella Zsolt). 

A kezelés során ugyanarról a páciensről készült több felvétel esetében lehetőség van szuperimpozíciós módszer 

segítségével a korábbi adatok összehasonlítására. 

Kefalometriai elemzés során vizsgálandó: 

• Arctípus: sagittálisan maxilla és mandibula prognathismusa határozható meg (SNA, SNB szögek). Vertikális 
(ML-NSL, Nl-NSL szögek). 

• Bazális kefalometriai normák: szagittális bazális helyzetviszony: ANB (retrognath, orthognath, prognath). 

Vertikális bazális helyzetviszony az ML-NL szög és arcindex együttes értékelése. 

• Növekedésanalízis: a spontán növekedést figyelembe véve fontos, hiszen a növekedés irányát befolyásolni 
tudjuk kezeléssel. (condylus alakja, canalis mandibulae íve, mandibula alsó kontúrja, symphysis inklinációja, 

elülső alsó arcmagasság, gonionszög nagysága, állcsontok rotációs típusai). 

• Metszőfogak kefalometriai normái: bazális arcfelépítéshez kell igazodnia, feltérképezve a káros izomfunkció 

jelenlétét. 

• Lágyrész: nem követi az alatta elhelyezkedő csontos változást. Holdaway-féle lágyrészszög, orr, ajakprofil. 

• Dentoalveoláris normák: modellanalízis, Steiner box. 

2.78. ábra - 7. ábra – Helyviszonyok elemzése Steiner-box alapján 

 

7.7. Computertomographia 

Computertomographia: számítógépes rétegvizsgálat. Arckoponya daganatos, gyulladásos megbetegedéseit, 

fejlődési rendellenességeit és különböző csontfolyamatok diagnosztizálására alkalmas. 

7.8. Gipszmodell-elemzés 
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Orthodonciai kanalakkal, alginát lenyomatanyag felhasználásával elkészített tanulmányi minta alapján történik. 

A dentoalveoláris felépítményen vizsgáljuk: 

• Edward H. Angle diagnosztikai rendszere: mesio-distalis viszonyokat vizsgálja. 

• Fogívek alakja, mely lehet ék, U, ellipszis és parabola alakú. 

• Fogak fogíven belüli elhelyezkedését is figyelembe kell venni. Lehet torlódott, normális, réses, hiányos, 

szimmetrikus illetve asszimmetrikus. 

• Fogívszélesség mértékét meghatározhatjuk a Pont-index segítségével. Négy felső metszőfog legnagyobb 

szélességének összegét százzal szorozva és nyolcvannal elosztva megkapjuk az ideális távolság mértékét a 

felső első premolárisok között, melyet összehasonlítva az általunk mért értékkel, milliméterben megkapjuk a 

fogív transzverzális eltéréseit. A moláris régióban is elvégezhető ezen mérés, a mérőpontok 

megváltoztatásával. A képlet nevezőjébe ez esetben nyolcvan helyett hatvannégy kerül. 5 mm-ig kisfokú, 5 

mm felett közepes, 8 mm felett nagyfokú fogívszűkületről beszélhetünk. 

• Elülső fogívhossz meghatározható a Korkhaus-index segítségével. Négy felső metszőfog össz-szélességét 

százzal szorozva és százhatvannal osztva kapunk egy ideális értéket, melyet összehasonlítunk az általunk 

mért értékkel. 

• Szimmetriaviszonyok transzverzális irányú vizsgálata a középvonal meghatározásával történik. 

Anteroposterior irányban a tuberális sík a mérvadó. 

2.79. ábra - 8. ábra – Középvonal eltolódás 

 

1. Helyviszonyok kiértékelése: 

• Moyers-féle váltófogazati analízis: a négy alsó metszőfog mezio-disztális átmérőjéből az alsó és felső maradó 

támasztózóna helyigényére tudunk következtetni. A táblázat 75%-os valószínűséggel jelzi a helyigényt a 

szemfogak és premolárisok számára. 

2.80. ábra - 9. ábra – Moyers táblázat 
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• Gross-féle váltófogazati analízis esetében a maradó támasztózóna helyigényére tudunk következtetni egy 

multiplex regressziós egyenlet segítségével. 

Y33-36 = 0,63 · X22 + 0,84 ·X32 + 0,67 · X36bl + 4,47 

2.81. ábra - 10. ábra – Gross egyenlet 

 

Hátránya ennek az analízisnek, hogy csak alsó fogívre és egyszerre csak egy oldalra kapunk értékelhető 

eredményeket. 

• Bolton analízis az eugnath fogazatban az alsó-felső fogak szélességének összegéből megadja azok egymáshoz 

viszonyított ideális arányát. Bolton szerint a fogak fogívekben résesség illetve torlódás nélküli elrendeződését 

a fogak ideális szélessége teszi lehetővé. Maradófogazatban kiszámolhatjuk a teljes arányt, vegyesfogazatban 

a frontarányt alkalmazzuk. 

2.82. ábra - 11. ábra – Bolton táblázat 

 

Gyakorlati jelentősége, hogyha a mért és ideális érték közti különbség 2mm, az alsó metszők interproximális 

strippelésével (a fogak mesialis és distalis approximális felszínének redukciója) megoldható az eltérés. 4 mm 

vagy nagyobb különbség esetében extractio szükséges. 

• Fogívdiszkrepanciát maradó fogazatban mérjük, mellyel a torlódás illetve helyhiány mértékét tudjuk 
megállapítani. Egy állcsontban lévő összes fog mezio-disztális átmérőjének összege és a teljes fogív 

hosszának aránya. 

• Intercaninus távolság: meghatározása, mely a kezelés alatt nem változtatható meg, ellenben mindenképpen 
számolnunk kell recidívával. 

• -Overjet: az okklúziós síkkal párhuzamosan mérve az alsó középső metsző vestibuláris felszíne és a felső 

nagymetsző éle közötti távolság mérése adja meg. 

• Overbite: az alsó metszőéltől az okklúziós síkkal párhuzamosan mérve, hány mm fedésben van az alsó 
középső metsző vestibuláris felszíne a felső metsző palatinális felszíne által. 

A diagnózis során kapott információkból, gondos analízis segítségével, problémalistát állítunk fel (figyelembe 

véve a páciensek egyéni eltéréseit) pontos, személyre szabott kezelési tervet dolgozunk ki. Az elváltozások 

korai felismerésében az általános fogorvosnak is nagy szerepe van. Az anomália megelőzése (preventív 

orthodontia) nehéz, mert az elváltozások nagy része genetikusan kódolt. A vegyesfogazati időszakban felismert 

eltérés esetében az anomália teljes kifejlődésének megakadályozásával kedvező irányban tudjuk elősegíteni a 
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fejlődést (interceptív orthodontia). A kifejlődött elváltozás kezelésekor szem előtt kell tartani a beavatkozás 

korlátait, nehézségeit (kuratív orthodontia). A kezelés céljaként az esztétika és funkció harmóniáján kívül 

lényeges szempont a stabilitás. Ez a harmónia vonatkozik mind az arcprofil, funkció, occlusio és artikuláció 

együttesére. A kezelés elkezdése előtt nélkülözhetetlen lépcső a páciens és kiskorú esetében hozzátartozó 

jelenlétében létrejött megbeszélés. A kezelési lehetőségekről, esetleges mellékhatásokról, beszéd illetve étkezési 

szokások megváltozásáról, finanszírozási ké rdésekről, hordási időről, ellenőrzések gyakoriságáról tájékoztatni 

kell a pácienst. Írásbeli beleegyezését adva kezdődhet el a fogszabályozó kezelés, a kartondokumentáció pedig 

megőrzésre kerül a kezelés befejezését követően is. 

Tesztkérdések: 

• Mik az extraorális vizsgálat szempontjai? 

• Milyen módszerek alkalmasak a helyviszonyok kiértékelésére? 

8. 2.8. Fogszabályozó kezelés módszertana – Herényi 
Gejza 

Minden orvosi beavatkozást megelőzi a diagnózis készítése. A fogszabályozó diagnózis, egy összetett, – az arc, 

az állcsontok helyzetére, a fogívek egymáshoz viszonyított eltérésére, valamint az egyes fogcsoportok, és fogak 

hibás elhelyezkedésére kiterjedő – hiba lista. Ennek pontos leírásához, az összes diagnosztikai lépést el kell 

végezni a hibák kiküszöbölése érdekében. A kezelő orvosnak ismerni kell páciense arc karakterét, a szkeletális 

viszonyokat, valamint a dento-alveoláris eltérések mértékét a tér mindhárom irányába. 

A kezelés során meg kell határozni a kezelés célját, mely az egyes fogak helyrevitelétől, az egész rágószerv 

teljes rehabilitációjáig terjedhet. Az elérendő célt megbeszélve a pácienssel, vagy hozzátartozójával, célszerű 

rövidebb terminusokra (fázisokra) bontani, mert így ők jobban megértik, mi a kezelő orvos tevékenységének 

mozgató rugója, és ezzel jobb kooperáció is elérhető. 

A dentális eltérések diagnosztikája Angle leírása óta egységes rendszert képeznek. Jelentősége abban áll, hogy 

Angle felismerte az anatómiai eltérés és a funkció közötti összefüggést, valamint azt, hogy a sagittális eltérés a 

legjellemzőbb az orthodontiai anomáliákra, a paciensek is emiatt keresik fel kezelőorvosukat. A beteg nem 

érzékeli a csontok területén lévő eltéréseket, valójában sosem látja saját profilját, ő mindig szemből néz tükörbe, 

az esztétikai, kozmetikai elvárásait e szerint fogalmazza meg. Hasonló képen mosolyának megítélése is a 

szembe néző aspektusában válik értékelhetővé, annak ellenére, hogy a kezelő orvos tudja, a kezelés eredménye 

a tér mindhárom irányába változást fog létrehozni. 

A diagnózis készítés során feltérképezésre kerül az a lehetséges mozgástér, ahova a fogak mozgatása 

megtörténhet. Úgy az alsó, mint a felső állcsontok fogmedri nyúlványa patkó alakú, anatómiailag kívül belül 

corticalis csont határolja, míg maga a fog a spongiozában lévő izületben helyezkedik el. (gomphosis) A fogak 

természetes elhelyezkedése a törzsfejlődés során lényegében nem változott, a csücskök és fogközök találkozása 

valamennyi species esetében azonos, mert működését így tudja jól ellátni. Ezért kell azokat a szakmai 

szabályokat betartani, melyeket a történelem során orthodontus elődeink megfogalmaztak, mert alapjaiban a 

természet megfigyeléséből indultak ki. 

2.83. ábra - 1. ábra – Kutya és Piranha fogazata 
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Az ember fogazati jellemzői: 

1. Három fog alkot egy occlusios egységet, kivéve az alsó középső metszőt, és a felső harmadik molárist, teljes 
fogsor esetén. 

2. A metszők által bezárt (interincizális) szög, a fej és arcformától függetlenül, ideálisan 130 körül van. 

3. A fogak elhelyezkedését a protetikai tér határozza meg, melynek nagysága, alakja a gyermekek 
növekedésével változik, de felnőttnél már gyakorlatilag változatlan marad. 

4. A fogak eruptioja során spontán úgy állnak be, (dőlés, occlusios sík, Monson–Spee-görbe stb.) ahogy az 

anatómiai, és funkcionális viszonyok engedik, harmonikus harapás esetén a három articulatio (art. 

temporomandibularis ld. et ls., art. dentális) együtt működése figyelhető meg (lásd gnathológiai ismeretek). 

5. A befejezett fogszabályozó kezelés utáni elvárásokat Andrews fogalmazta meg, az occlusio 6 kulcsa 
elnevezéssel, melyet azóta tovább fejlesztettek, első sorban Roth és Williams vizsgálatai nyomán. Nem 

szabad elfelejteni, hogy a fogszabályozó kezelés során, csak egy „mesterséges” állapotot hozunk létre, mely 

az aktív fogmozgatási periódus után, még nagyon sokat változik, különösen, ha gyermekről van szó, akinél a 

növekedés, fejlődés még nem fejeződött be. 

A kezelés tervezését ezért a fentiek figyelembe vételével kell végrehajtani, ismerve a kezelés objektív és 

szubjektív határait. 

I. osztályú eltérések kezelése: 

Az anomáliára jellemző, hogy a két fogsor között sagittális eltérés nincs, általában a szkeletális konfiguráció 

sem mutat lényeges eltérést. A problémát főként a dento-alveoláris eltérések okozzák. Ezek közül 

legelterjedtebb 

1. Torlódás. Hely szűke. 

Megoldására két lehetőség adódik: 

1. a rendelkezésre álló helyek maximális kihasználása, melyet a természet alakít ki, és az egyéni fejlődés 
menetre jellemzők öröklődően jelentkeznek 

2. helyteremtés művileg, melynek eszköze a tér megfelelő irányába történő tágítás, vagy optimálisan választott 

fog/fogak eltávolítása 

A problémát az okozza legtöbb esetben, hogy az állcsont méret és fogak mérete között diszkrepancia van 

(primer torlódás – örökletes). 

Más esetben a meglévő fogak mesio-disztális mérete csökken, caries vagy fog elvesztés kapcsán, ezzel 

beszűkítve az eredendően elegendő helyet (secunder torlódás – szerzett). 

A gyermek fejlődése során a kialakuló fogazat az élet végéig megtartja „alkalmazkodó képességét” a változó 

viszonyokhoz, ezért minden később bekövetkező hatás, változást hoz létre. Ismert tény, hogy a metszőfogak 
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elhelyezkedése, a fogváltás után sem végleges, a felnőtté válás során kialakuló nagyobb izomtónus, az ajak 

izomzatán keresztül befelé ható erővel megváltoztatja (tompaszög) az interincizális szöget, mely a korábbihoz 

képest nő, bizonyos esetekben torlódást okoz (tercier torlódás – késői). 

Az eszközök tekintetében széles választék áll rendelkezésre, úgy kivehető, mint rögzített készülékek. A helyek 

optimális kihasználására jó lehetőség, hogy a tej molárisok mesio-disztális átmérője nagyobb, az őket követő 

premolárisokhoz képest. (Lee Way Space) Kis mértékű torlódás esetén ez a hely elegendő lehet a probléma 

megoldására, de el kell érni, hogy a hézag ne hátulról előre felé, hanem elölről hátra felé záródjon. (retenciós 

készülékek) Sokszor alkalmazzuk a készülék nélküli hely kihasználást, a meglévő tejfogak elcsiszolásával, így 

helyet teremtve a már előtört maradó fogak számára. A tágításra, valamint a maradó fogak eltávolítására 

célszerű fogszabályozó szakorvos véleménye alapján beavatkozni. 

2. Többlet hely, melynek megjelenési formája a protrudált (előre álló) vagy hézagosan álló metszőfogak. 

Differenciál diagnózis szempontjából fontos, hogy elkülönítsük a II/1. típusú eltérésektől, ami sokszor nem 

egyszerű. Ha a fogak nagysága örökletesen kicsi, az anomália kezelése lehetetlen, hiszen a középső diasthema 

zárása esetén oldalt lesz nagyobb a hézag, míg fordítva, középen lesz nagyobb. Nem utolsó sorban nem 

garantálható, hogy az elért eredmény nem fog recidiválni. A kezelés előtt ezért a modell analízis elvégzése 

elengedhetetlen, hogy a beteget informálni tudjuk a várható eredményről. Fontos megjegyezni, hogy a hézag 

zárás érdekében nem szabad a jó támasztózónát elrontani. 

3. Keresztharapás. A fogsor bármely régiójában előfordul, sokszor más anomáliákkal együtt. 

Front fogak esetében okozhatja a tejfog késői elvesztése, vagy a csíra helyzetének rendellenessége. A még 

előtörőben lévő fog jó pozícióba való irányítására lehet megoldás a fa lapoc, melyet a gyermek 45º-os szögben 

tartva harapdál több percen keresztül naponta többször. 

Más lehetőség a ferdesík használata, melyet csak nagyon körültekintően, az összes kezelési követelménynek 

megfelelő esetben szabad használni. Veszélye, az ízület túlzott megterhelése, és a harapás kinyílása lehet. 

Jól használhatóak a különböző kivehető tágító csavaros készülékek, melyek a rendellenesen álló fog mozgatását 

pár hét alatt elvégzik. Hasonló indikációval parciális, vagy teljes fogívre terjedő rögzített készülékek használata 

indokolt. 

Oldalsó fogak esetében a felső fog állhat teljesen kívül az alsó fogakhoz képest, és állhat beljebb is úgy, hogy a 

bukkális csücskök harapnak az alsó centrális barázdába, vagy teljesen palatinálisan is, a soron belül. A három 

esetet csak pontos diagnózis után szabad kezelni, mert az eltérést okozhatja kényszerharapás, arc asszimetria is. 

4. Mélyharapás. Az alsó fogak 2 mm-nél jobban fedettek a felsők által. Didaktikai okok miatt célszerű 

elkülöníteni a II. osztályban előforduló fokozott túlharapástól, mely a disztálharapás következménye és a 

megsűlyedt harapástól, amit a fokozott abrázió, vagy a támasztó fogak elvesztése okozhat. A mélyharapás a 

fogak morfológiai (formai) variabilitásától alakulhat ki, de okozhatja meredek tengelyállás is. 

A kezelés ezért a front fogak esetében, a tengely korrekciójára, és a metszők intrúziójára szorítkozhat. Bizonyos 

esetekben a támasztó zóna extrúziója is megoldás lehet, melyhez legtöbbször a Spee görbe nivellálása is 

elegendő. 

5. Nyitottharapás. Ebben az esetben a fogak nem érnek össze. Dentális okok esetében a terápia fontos része, a 

rossz szokások (ujjszopás, cumizás, nyelvlökéses nyelés stb.) megszüntetése, mert sok esetben az ok 

megszüntetése, az „okozatot” is megszünteti. Ezeknél a beavatkozásoknál figyelembe kell venni a gyermek 

korát, értelmi fejlettségét, pszichés állapotát. 

Jól használható a vesztibulumban viselt pitvarlemez, de más kivehető készülékek is jó hatásfokkal 

alkalmazhatóak. 

Szkeletális eltérés esetén többnyire a támasztó zóna intrúziója adekvát eredményt hozhat, de a front fogak 

extrúzióját kerülni kell. 

II. osztályú eltérések kezelése: 

Az anomáliára jellemző a fogsorok szagittális eltérése, melyet a fogak helyzete vagy az állcsontok helyzete 

okoz. Már Angle is megkülönböztetett a két alcsoportot a metszőfogak tengelyállása alapján. A II/1 eltérésnél 
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gyakran jellemző a szájlégzés, a felső metszők előreállása, a szűk, gótikus szájpad. A II/2 eltérés esetében nem 

találni szájlégzést, a fogívek szélesek, de jellemző a front fogak torlódása. 

Az európai hagyományok alapján, főként fejlődésben lévő gyermekek esetében a különböző bimaxilláris 

funkcionális készülékek használhatóak, akár állcsont ortopédiai kezelésre is, megfelelő kiegészítőkkel. Fontos 

megjegyezni, hogy az akceleráció következtében, a fogazati kor nem, a testi fejlődés befejeződése viszont egyre 

korábbi életkorra tehető, tehát a kezeléshez jól kihasználható növekedési tendenciák fiatalabb korban állnak 

csak rendelkezésre. 

A rögzített készülékek csak akkor eredményesek, ha a két fogsor között un. harapás módosító szerkezetet 

alkalmazunk. Ez lehet egyszerű gumihúzás, de léteznek speciális harapás módosító készülékek, úgy extra-, mint 

intraorálisan elhelyezve. 

Növekedés befejeződése után szóba jöhet a premoláris extrakciójával végzett kezelés is, vagy az orthognathiai 

műtétek valamelyik fajtája. 

III. osztályú eltérések kezelése 

Az anomália létrejöttét elsődlegesen örökletes tényezők hozzák létre, mely nagy valószínűséggel dominánsan 

öröklődik. A mandibula meziális növekedése jelentősen meghaladja a maxilláét, de okozhatja a maxilla 

fejletlensége is. Differenciál diagnosztikailag ezért kell a hibás állcsontot meghatározni, hogy a kezelés a valódi 

okot szüntesse meg. Míg a maxilla növekedési irányára, bizonyos határok között nagyságára is befolyással 

lehetünk, addig a mandibula növekedésére érdemben nem tudunk hatást gyakorolni. A dentális kompenzáció 

miatt legtöbbször a felső metszők előre, az alsó metszők befelé dőlnek. Ezzel mintegy csökkenti a metszőélek 

közötti távolságot. 

A meziál harapás kezelésére jól használhatók a funkcionális készülékek. Szinte minden szerzőnek van, a III. 

osztályú eltérésre használható készülék típusa (Progén-aktivátor, Fränkel III. készülék, Bionator, Hansa). 

Ha a maxilla kisebb, vagy hátrébb helyezkedik el szkeletálisan, akkor növekedési időszakban az un. reverz 

headgear-el végezhetünk állcsontortopédiai kezelést (Delaire maszk). 

Sok esetben, ha fent felsorolt lehetőségek nem adnak kielégítő eredményt, mégis érdemes ezen készülékek 

viseltetése a növekedési időszak befejeztéig, mert annyi eredménnyel jár viselésük, hogy a lehetőségeken belül 

együtt tartja a két állcsontot, és nem alakul ki a negatív szagittális túlharapás, esetleg műtétileg sem korrigálható 

mértéke. 

2.84. ábra - 2. ábra – Delaire maszk viselése 

 

Mivel az örökletes tényezőkre a konzervatív terápia csak korlátozott eredményességgel kecsegtet, a növekedés 

befejezte után csak, műtéti megoldások jöhetnek szóba. 

A meziál harapás egy speciális fajtája nem örökletes módon jön létre, oka a páciens rossz szokása, vagy 

kényszerharapás lehet, melyben összecsukáskor a fogsor záródás utolsó fázisában a mandibula előre csúszik. 

(pseudo-progénia) Jellemző rá, hogy szkeletálisan az ANB értéke nem negatív, a felső metszők befele, alsó 
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metszők kifele dőlnek, az állcsúcsra gyakorolt nyomással a metszőfogak élharapásba hozhatók. A metszőfog 

viszony megváltoztatásával az eltérés jól kezelhető. 

A fogszabályozás módszerei nagymértékben változnak a földrajzi (országok) elhelyezkedés valamint az egyes 

szerzők által preferált megoldások szerint. Egységes sablonokat nem lehet felállítani, mivel minden eset más, 

egyénre szabott terápiát igényel. A fogszabályozás története során ismertek azok az iskolák, melyek 

meghatározó szerepet játszanak a diszciplína fejlődésében, és épp ez a sokrétűség teszi lehetővé, hogy a 

gyakorló fogszabályozó, betege számára az optimális kezelési eljárást választhassa. 

9. 2.9. Komplex fogszabályozási esetek – Herényi 
Gejza 

Komplex fogszabályozó kezelések alatt azokat az eseteket értjük, melyben a stomatológia valamelyik más 

ágával/ágaival foglalkozó szakmával együttműködve végzünk mindenre kiterjedő kezelést, a száj és környezete 

egészségének helyreállítása érdekében. 

1. E komplexitás első, és legfontosabb kapcsolat rendszere a fogszabályozás és a gyermekfogászat 

együttműködése. 

E kapcsolat azon munkamegosztásból fakad, melynek során a gyermekfogászattal foglalkozó kollega 

rendszeresen szűri a gyermekeket óvodás kortól felnőtt korig. A cariológiai szűrésen túl elvégzi a száj 

valamennyi képletének fejlődésének vizsgálatát, követni tudja az esetleges elváltozások alakulását, ellenőrzi a 

fogak előtörésének helyes sorrendjét, a fogívek természetes kialakulását, az occlusios viszonyok változását, a 

helyes funkciót, esetleges beszédzavarokat is felfedezheti. 

A fogazat illetve egyes fogak helyzeti vagy számbeli eltérése esetén konzultál a fogszabályozó szakorvossal, de 

egyszerűbb esetek ellátását maga is elvégezheti.(Lásd részletes rész) 

2. Napjainkra egyre többször kerül sor, un. Preprotetikai fogszabályozó kezelésre, a protetikus fogorvossal való 

együttműködés során. Ugyan akkor nem lehet eléggé hangsúlyozni – a foghiány önmagában nem orthodontiai 

probléma. Ennek értelmében a foghiányok megoldása a protetikus szakma feladata, de együttműködéssel, egyes 

rendellenesen álló fog jobb helyzetbe hozatalával, jobb végeredményt produkál, mint kooperáció nélkül. Ez a 

kezdeti állapotra vonatkozóan feltételezi, hogy a paciensnek nem volt orthodontiai anomáliája. 

Más a helyzet, ha a foghiányos betegnek, harapási eltérése van. Ekkor a két szakmának, együtt kell dolgozni a 

beteg érdekében a teljes fogazati rehabilitáció érdekében. Ebben az esetben először a harapási eltérést kell 

javítani/megoldani, majd elvégezni a szükséges fog/fogak pótlását. 

3. A fogszabályozás és a parodontológia kapcsolata szintén olyan terület, ahol az együttműködés 

elengedhetetlen. A rendellenes fogállás önmagában is oka lehet a különböző parodontológiai elváltozásoknak, 

más esetben súlyosbíthatják a már meglévő fogágy betegséget. Nem elhanyagolható tény, hogy a fog 

mozgatásával a parodontium átépülése, újra épülése zajlik, ezért a statikailag meggyengült fogaknak esélye van 

a rágóképesség visszaállítására. A két szakma közötti kooperációnak már a fogszabályozó kezelés előtt meg kell 

kezdődnie, a fogszabályozó kezelés alatt folytatódni, mert különösen rögzített készülék viselése esetén ismert 

tény, hogy a szájhigiéne romolhat, a megfelelő fogmosás nehezített, a plaque mentesség nehezen teremthető 

meg. Az orthodontiai kezelés során a parodontium bármi féle gyulladása a kezelés sikertelenségéhez vezethet. 

4. Az orthodontia és szájsebészet közötti kooperáció, a többi stomatológián belüli diszciplínához hasonlóan 

nagy jelentőséggel bír a napi betegellátásban. Kezdve az egyes kedvezőtlen helyzetű fogak szájsebészeti-

orthodontiai kezeléssel végzett helyrevitelétől, a számfeletti, impaktált, retineált fogak eltávolításán, és a kisebb 

lágyrész műtéteken keresztül, az egész állcsontot érintő gnathológiai műtétekig. Az együttműködés már a 

diagnózis felállításkor megkezdődik, folytatva a kezelési terv, stratégia felállítása során, a terápia sikeres végig 

vitele érdekében. 

9.1. Kooperáció a gyermekfogászattal 

A bevezetőben leírtaknak megfelelően közös cél a gyermekek egészséges tej és maradó fogainak megteremtése, 

a növekedés során a harmonikusan illeszkedő fogsorok kialakulásának ellenőrzése, elősegítése, az arc egészének 

harmonikus működése az arcesztétikai szempontok figyelembe vételével, az egészséges parodontium, és a jól 
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működő állkapocs izület. Ez része a prevenciónak, de magában foglalja az interceptív orthodontiai 

beavatkozásokat is. 

2.85. ábra - 1. ábra – Fogszabályozó kezelés célja 

 

A rendszeres szűrések alakalmával a gyermekfogász szakorvos találkozik legtöbbet a gyermekekkel. 

1. Az egészséges tejfogazat előszobája, a maradó fogazat létrejöttének. A gyermekek tejfogai között, az 

állcsontok növekedésének következményeként a fogváltás elötti időszakra általában hézagok keletkeznek, ezzel 

megteremtve a helyet a szélesebb maradó metszők számára. A helyes előtörési sorrend, illetve a kisebb kezdeti 

(természetes) torlódási hajlam megszüntetése a gyermekfogászat feladata. Elcsiszolással fogszabályozó 

készülék nélkül is megteremthető a kellő hely. Nagyobb torlódás esetén természetesen be kell vonni a 

fogszabályozó szakorvost is. 

2. Magyarországi gyermekek rossz cariológiai állapota miatt sokszor kényszerülnek a fogorvosok a tejfog 

eltávolítására, ha töméssel már nem építhető fel a fog koronája. Jó lehetőség a fog rekonstrukciójára az előre 

gyártott korona, mely a rágóképességet valamint a tejfog méretbeli paramétereit helyreállítja. 

2.86. ábra - 2. ábra – NiCr korona a tej moláris restaurációjához 
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Ha mégis szükségessé válik a fog eltávolítása a helyfenntartó készülékről gondoskodni kell, mert a tejfogak 

helyfenntartó funkciót is ellátnak. A korai – a várható előtörési idő előtt fél évvel – tejfog extrakció a fogív 

másodlagos beszűkülését okozza. A helyfenntartó lehet egy helyi parciális rögzített készülék, az egész fogsorra 

kiterjedő lingualis vagy palatinalis ív, vagy egyszerű kivehető retenciós lemez. Ha kismértékű torlódás is van 

Lip bumperrel megteremthető a maradó fogak számára a kellő hely. 

2.87. ábra - 3. ábra – Lingualív készülék 

 

2.88. ábra - 4. ábra – Lip Bumper készülék 
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3. A szűrések alkalmával fel kell ismerni, ha a gyermek fogazati státusza nem korának megfelelő. Az okok 

között szerepelhet a csírahiány, számfeletti fog, ectópiás eruptio, impactio, retenció, a tejfogak gyökereinek 

ectópiás resorptioja, túl nagy, vagy túl kicsi fogak, más alaki eltérések, korai vagy késői fogzás, fogváltás. 

Ilyenkor rtg vizsgálat szükséges. A diagnózistól függően, a társ szakmákkal együtt dolgozva meg lehet oldani a 

problémát, kihangsúlyozva azt a tényt, hogy a korai felismerés a kezelés sikerességét nagymértékben 

befolyásolja. Egyes szerzők ezért javasolják a hat év körüli, valamint tíz év körüli szűrővizsgálatot rtg 

segítségével, hogy időben felderítésre kerüljenek a kedvezőtlen folyamatok. 

4. Az egyetemi és postgraduális képzés tartalmaz olyan orthodontiai ismereteket, melynek alkalmazása során 

szakszerűen felismerhetőek az anomáliák, úgy az egyes fogak, fog csoportok, és teljes fogazatot érintően, és így 

a gyermekfogászat időben tudja beutalni a gyermeket fogszabályozó szakrendelésre. A beutalás feltétele, hogy a 

gyermek fogazata teljes mértékben szanálva legyen. 

9.2. Kooperáció a protetikussal 

1. Gyermekkorban fennálló foghiány esetén a fogpótlás legfontosabb problematikája a fog fejlődési, morfológiai 

állapota, mely fejlődésben, növekedésben van, az orvosi beavatkozás a folyamat leállását, és más iatrogén 

károsodást okozhat. A tág pulpakamra, a gyökérfejlődés befejezetlensége a legtöbb esetben a hagyományos 

rögzített pótlás elhalasztását indokolja. Az ideiglenes megoldások legtöbbször nem tudják megőrizni a hiány 

területén a csont leépülését, ezért ott később szájsebészeti, protetikai beavatkozásokra lehet szükség. 

A bevezetőben már leírtaknak megfelelően, a foghiány önmagában nem orthodontiai probléma, de sok esetben, 

ha az intercuspidatio lehetővé teszi, a hézag helyes irányból, orthodontiai módszerrel történő zárása is jó terápia 

lehet. Mérlegelni kell, nem mindegy a gyermek szempontjából, mikortól visel testidegen anyagot szájában. Ezek 

a megoldások természetesen kompromisszumnak tekintendők. Első sorban az TM izület működésében állhat be 

nem kívánatos mozgás, ami később izületi dysfuncióhoz vezethet. Szerencsére a gyermekek adaptációs 

képessége rendkívüli, ezért, ha a gnathológiai szempontokat figyelembe vesszük, kellő gyakorlattal korrekt 

eredményre számíthatunk. Amennyiben nem az élettani formájú fog kerül a hiány helyére, az esztétikai, 

artikulációs szempontok figyelembe vételével megváltoztatható. Ezen kívül fontos szempont, ha lehetséges 

kerüljük az aszimmetriát az izületi mozgások előbb leírt lehetséges problémái miatt. 

2.89. ábra - 5. ábra – Kétoldali csírahiány 
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2.90. ábra - 6. ábra – Bal oldalon perzisztáló tejfogak 

 

Főleg aszimmetrikus esetekben lehet szükség a foghiány területének tágítására, a kontralaterális fog 

nagyságának megfelelően, majd a protetikai tervnek megfelelő fogpótlás elkészítése. Sok esetben ez egyszerű 

parciális készülékkel megoldható, máskor az egész fogsor fogainak mozgatása is szükséges lehet. A cél 

mindenképen a fent leírtaknak megfelelő ellátás. Ha ez nem érhető el, az egészséges intercuspidatio megbontása 

nélkül, akkor jobb megoldás az ellenoldali fog eltávolítása, és a hézagok zárása. 

Korunk „modern” implatológiai szemlélete alapján az implantációt gyermekkorban csak ritkán célszerű 

végleges megoldásnak tekinteni. A gyermek proc. alveolárisa vertikális irányú növekedésben van, az 

implantátum területén a növekedés viszont leáll. Ezért bizonyos idő után a műfog megrövidül környezetéhez 

viszonyítva, melyet a felépítmény cseréjével nem lehet mindig esztétikusan korrigálni. Az implantátum nem 

mozgatható, fogszabályozó kezelés kapcsán horgonylat erősítésre is alkalmas épp ezért. 

Front területen ezen kívül esztétikai problémát okozhat a fém szürkés áttűnése a gingiván. Bizonyos esetekben 

az autotranszplantáció jobb megoldásnak tűnik, mely akár vitális jeleket mutathat, funkció és esztétikai 

szempontból tökéletes megoldást kínálva. Későbbiekben a beültetett fog, bizonyos esetekben orthodontiai 

módszerrel optimális irányba mozgatható, a korábbi állapot javítása érdekében. 

2. Felnőttkorban a fogpótlások végzése nem ütközik olyan akadályokba, mint gyermekeknél. Ezért a 

fogszabályozó szakorvos szerepe másodlagos, „megrendelésre dolgozik”. Cél ilyenkor is a beteg stomatológiai 

rehabilitációja, mely közös munka eredményeként, visszaáll a kezelt rágóképessége, a funkcionális és esztétikai 

elvárásoknak, szakma követelményeinek megfelelően. Ezek a fogszabályozó részére olyan fogmozgatási 

igénnyel jelentkeznek, melynek során a protetikus, kezdve a fogmű elhelyezése, a dentális és gingivális 

elhorgonyzás és megtámasztás szempontjait figyelembe véve, kér egyes fogakra, fogcsoportokra, meghatározott 

irányú változást. 
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Ez a legtöbb esetben tengelykorrekciót, elongálódott fogak esetén intrusiot, fogcsoportok esetén harapásemelést, 

vagy ellenkezőleg süllyesztést jelent. Felnőttek esetén ennek kivitelezésére a rögzített készülékek alkalmasak, 

megfelelő horgonylat erősítéssel, mely sokszor veszi igénybe az orthodontiai mini implantátum csavarokat is. 

Hasonló problémát jelenthet a bölcsességfogak késői előtörése, melyeknek sok esetben kedvezőtlen a 

tengelyállása, de moláris fogként elsőrendű pillér lehet, egy rögzített pótlás esetén. 

2.91. ábra - 7. ábra – Szeparáló drót 

 

2.92. ábra - 8. ábra – Parciális készülék a moláris felállításához 

 

Néha elegendő a második és harmadik moláris közét szeparálni, és az eruptioban lévő fog egyenes tengellyel tud 

beállni a helyére. Máskor parciális rögzített készülék pár hónapos kezelése elegendő a fog felállítására. 

3. Orthodontiai anomália esetén az anomália kezelése az elsődleges. Ha ezt konzervatívan nem lehet megoldani, 

sebészi megoldást kell keresni, majd ezt követi a protetikai rehabilitáció. A nem kellően diagnosztizált, és 

tervezett fogpótlás, a kivitelezés sorrendjének felcserélése a rehabilitáció sikerét veszélyezteti. A leggyakoribb 

elváltozások, melyek a jól funkcionáló fogpótlás elkészítését lehetetlenné teszik: 

1. mélyharapás, 

2. elongáció (az elveszett antagonista miatt), 

3. meziális vagy disztális irányba megdőlt fog (szomszédos fogak elvesztése miatt), 

4. fokozott Spee görbe (többnyire disztálharapás következtében), 

5. oldalsó keresztharapás, 

6. elülső keresztharapás, 

7. retineált fogak, 
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8. ectópiás helyzetű fogak. 

2.93. ábra - 9. ábra – A retineált szemfog előtört a fogpótlás alatt 

 

Az eltéréstől függően a fogpótlás elkészítésével akár éveket is kell várni, mire az orthodontiai eltérés kezelése 

befejeződik, és a fogpótlás elkészíthető. 

Foghiányos esetek orthodontiai kezelésének egyik nagy nehézsége, hogy nincs kellő mennyiségű fog a 

mozgatáshoz szükséges horgonylat számára. Ilyenkor megoldás lehet az extraorális készülékek alkalmazása, 

vagy a horgonylati céllal beültetett minicsavar implantátum. Ezzel a technikával megoldható, hogy csak a 

tervezett fogak mozogjanak a megfelelő irányba, és a többit felesleges terhelés ne érje. 

2.94. ábra - 10. ábra – Minicsavar alkalmazása elongálódott fogak mozgatásához 

 

9.3. Kooperáció a parodontológussal 

Az együtt működés egyik lehetséges célja, ha a parodontológiai betegségek következtében patológiás 

fogvándorlás következett be, és az eredeti helyzetet vissza kell állítani. Ez a kezelés megtervezése, az erő 

nagyság megválasztása, a gyulladásos folyamatok megszüntetése szempontjából eléggé bonyolult feladat. Ha 

nem kellő körültekintéssel végezzük a fog mozgatását, az a végeredmény szempontjából kedvezőtlenebb is 

lehet, mintha nem történt volna kezelés. Ezekben az esetekben a parodontológus először megszünteti a 

gyulladásos folyamatot, a paciens elsajátítja a magváltozott helyzetnek megfelelő szájhigiénés lépéseket, és azt 

fenn is tartja. A fogszabályozó kezelés alatt a szoros parodontológiai kontrol indokolt. A fogmozgatásával új 

parodontium kialakulása történik, ami egyben a száj egészségi állapotát is megteremti. Egyes szerzők a fogak 

vertikális irányú mozgatásával érik el, hogy a fog rögzítettsége az apikális területből a koronális irányba 

vándoroljon, de sokszor ehhez a fog devitalizálása is szükséges. 

2.95. ábra - 11. ábra – Fog mozgatás a tasak irányába illetve a tasaktól távolítva, a 

parodontális státus alapján 
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A fog mozgatásának irányát a szakmák közötti consilium határozza meg, így lehet eset, amikor a parodontális 

tasak felé, vagy attól távolodó irányba mozgatjuk a fogat. Ha az eset foghiánnyal is párosul, a protetikus 

bevonása is szükséges a teambe. 

Az együtt működés másik igen sarkalatos része, amikor a fogszabályozásban részesülő gyermek szájhigiénéje 

nem megfelelő, ami a készülékviselést is kontraindikálja. Statisztikai adat, hogy 6-12 évesek közötti 

gyermekeknek csupán 20 %-a tud jól fogat mosni. Sajnálatos tény az is, hogy a szülők sem tudják gyermekeiket 

a kívánt eredmény irányába motiválni, mert az ő fogmosási szokásaik sem felelnek meg a kívánatosnak. Így a 

példamutatás, mint motiváló tényező is elmarad. Előfordul, hogy ezért a fogszabályozó kezelésben szünetet kell 

tartani, amíg a parodontológus a parodontium állapotán tud javítani, de az is, hogy a kezelést a parodontológiai 

státus miatt idő előtt be kell fejezni, abba hagyni. Nem megfelelő szájhigiénia mellett a fogszabályozó kezelés 

kontraindikált, különösen rögzített készülékkel. 

Figyelemmel arra, hogy a gyermek a fogszabályozó kezelés alatt rendszeres kontrol, gondozás alatt van, a 

fogszabályozó szakorvos sokat tehet, a gyermekek szájhigiénéjének javításáért, és a helyes fogmosási technika 

megtanulásáért. Ha lehetséges, jó, ha a fogszabályozási rendelőben is alkalmaznak higiénikus munkatársat, aki a 

helyes szájápolás, a különleges esetek, mint a fogszabályozó viselése is, feladatainak megoldására fel van 

készülve. 

Figyelembe veendő, hogy a fogmozgatási változások, a parodontium átépülésén alapszanak. Ha gyulladás lép 

fel a parodontium bármely szövetében, az erőhatások következtében kedvezőtlen lebontódási változásokat 

hozhatnak létre, ez később a fog rögzítettségének romlásához, a fog levesztéséhez vezethetnek. Prognosztikailag 

az ilyen esetek teljes mértékben kedvezőtlennek ítélendők. 

9.4. Kooperáció a szájsebész szakorvossal 

A szájsebészet és az orthodontia kapcsolata igen sokrétű, kezdve a legegyszerűbb fogeltávolítástól, a lágyrész és 

csont műtéteken keresztül, az arc deformitások és súlyos fejlődési rendellenességek kezelése kapcsán végzett 

javító illetve teljes rehabilitációt létrehozó állcsont műtétekig. Mindezek felsorolására itt most nem 

vállalkozhatunk, de pár fontos együttműködési aspektusra rávilágíthatunk. 

Fogeltávolítás: gyakran végzett műtét, a torlódás feloldása céljából, ha a fogak nagysága és az állcsontok 

nagysága méretbeli diszkrepanciában van egymással. Más esetben indikáció lehet a felső fogsor megrövidítése 
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II. osztályú eltérések esetén, ha a kefalometriai diagnózis a maxilla előreállítottságát jelzi. Ezzel hely keletkezik 

a front fogak mögött, így azok disztalizálhatóvá válnak, és a sagittális túlharapás mértéke is redukálható. 

Speciális műtétet igényel azon esetek ellátása mikor sebészi-orthodontiai kezeléssel igyekszünk impaktált vagy 

retineált fogat helyére mozgatni. Ilyenkor a feltárás célja az adott fogra felhelyezni egy csatolmányt, amivel az 

adott fog is bekapcsolható az erőrendszerbe. 

A sebészi együttműködésre van szükség a számfeletti fogak, odontomák eltávolítására is, melyek a fogak 

normális előtörésének akadályát képezhetik. Ha az elváltozás időben felderítésre kerül, melyben a 

gyermekfogász szakorvosoknak nagy szerep jut, az eltávolítás után várható a fogak spontán előtörése, és ezek 

után más beavatkozásra nincs szükség. Ha a fog spontán nem tör elő, vagy rossz pozícióban jelenik meg, akkor 

kezdődhet a fogszabályozó kezelés. 

Lágyrész műtétek: leggyakrabban a frenulumok átmetszését végzik, sajnos hazánkban sokszor kellő indikáció 

nélkül. A nyelv esetében meghatározó vizsgálat, ha megnézzük a gyermek nyitott száj mellett a nyelv hegyét fel 

tudja tenni a szájpad elülső részére. Az indikáció sok esetben a logopédiai kezelőszemélyzet részéről kerül 

felvetésre, ugyan akkor a funkciót nem zavaró erősebb frenulum nem egyértelmű indikációja a műtétnek, sőt a 

gyermek felesleges negatív pszihés hatásnak is ki van téve. 

Másik terület a felső mediális labiális frenulum, mely a szakirodalom szerint a diaszthéma mediánum egyik 

okozója. Természetesen szükség lehet az itt meglévő túlzott mennyiségű rostok átvágására, de mérlegelni kell, 

hogy ezt mikor végezzük. A processus alveolaris vertikális irányú növekedésével ez a képlet az áthajlás 

irányába vándorol, tehát a későbbi fogelőtörések és a növekedés figyelemmel tartásával a felesleges műtétet és 

műtéti terhelést elkerülhetjük. 

2.96. ábra - 12. ábra – Erős frenulum diasthema nélkül 

 

Az orthodontus sok esetben kérheti a szájsebész közreműködését az orthodontiai kezelési cél megvalósításához. 

Nagyon fontos kezelési megoldás kis transzverzális méretű maxilla esetén a gyors palatinális tágítás. (rapid 

palatinalis expansio) A kezelés célja ezekben az esetekben, hogy ne a fogat mozgassa a készülék, hanem az 

anatómiailag adott sutura palatina mediana mentén, a két maxilla fél távolodjon egymástól, ezzel a csont 

méretének megnövekedése várható. A terhelést a fogakon keresztül visszük át a csontra, ezért a beavatkozás 

nem veszélytelen (resorptio), a növekedés befejezése után, célszerű corticotomia-t végezni az ellenállás 

csökkentése érdekében. Ennek ideje a 20-21. században, a tovább gyorsuló akceleráció következtében egyre 

korábbra teendő, ezért 15-16 éves korban gondolni kell rá. Míg a direkt gyorstágítás a gyermek 

fájdalomküszöbétől függően komoly fájdalommal jár, addig a műtéti előkészítés utáni tágítás nem jár 

fájdalommal, és hatásfoka, recidíva hajlama is kedvezőbb. 

2.97. ábra - 13. ábra – Corticotomia műtét rapid palatinalis expansio segítéséhez 
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A szájsebészeti ellátásban fontos helyet kap az orthodontiával kapcsolatos állcsont műtétek kérdése. Ezek a 

gnathológiai műtétek az állcsontok áthelyezésével teremtenek megoldást a disztál- vagy meziálharapásos 

esetekre. A műtétek során szóba jön az egy állcsontra lokalizált műtéttől, a mindkét állcsontot érintő sebészi 

beavatkozás. A hagyományos műtéti technikák mellett egyre nagyobb teret nyer a dystrakciós műtéti megoldás 

is. 

Mint a fentiekből látszik, sem a stomatológiai tudományágak, sem az egész medicina nem nélkülözheti az egyes 

szakmák együtt munkálkodását. Nem véletlen, hogy az orvosi tevékenység csapat munka. A beteg ellátás 

érdekében, ezért szükséges a csapatban gondolkodás, és gyógyító tevékenységek összehangolása. 

10. 2.10. Ajak-, állcsont-, szájpadhasadékos 
páciensek – Herényi Gejza 

Az embrió fejlődése a 21. nap körül az embriópajzs lefűződik és az amnionhólyagba türemkedik. A feji (és 

farki) vég több mint 180 fokos forgást végez, ezzel kialakul az elemi szájöböl. Ez a környező szövetek 

növekedésével elmélyül, külső határát öt nyúlvány képezi. Fentről a homloknyúlvány, oldalról az első 

kopoltyúív, mely kettéválik a felső proc. maxillaris-ra és az alsó proc. mandibularis-ra. Az említett nyúlványok 

növekedésük során elöl összeolvadnak és a primitív szájüreg első falát képezik. (Flerkó B. Az ember fejlődése – 

POTE egyetemi jegyzet 1. 11 és 1. 24.) 

Ezen nyúlványok összeolvadásában bekövetkező hibák felelősek az ajak-, állcsont-, szájpadhasadék létrejöttéért. 

14. hétre a fej lényeges elemei teljes mértékben kifejlődnek. A hasadékok megjelenési formája változatos képet 

mutat, aszerint, hogy a noxa mikor érte az embriót, (6. hét {36-42. nap}) és az, mennyire volt erős. 

10.1. Etiológia 

Örökletes: megfigyelhető a familiáris érintettség és a fejlődési rendellenesség összefüggése 

Szerzett: több együttes tényező súlyosabb formát hozhat létre. Felelőssé tehető 
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• Vírus (rubeola, herpes, cytomegalo, humán papillóma). 

• Vegyi, kémiai anyagok (gyógyszerek, szerves oldószerek). 

• Ionizáló sugárzás (x-ray, sugárzó izotópok). 

• Hormonális problémák. 

• Más fejlődési rendellenességhez társulva is megjelenhet. 

10.2. Előfordulás 

Magyarország szerencsére viszonylag kedvező helyen van a WHO felmérése szerint. Évente kevesebb, mint 100 

gyermek születik országos szinten. Az ajakhasadék, valamint a teljes (cheilo- gnatho- palatoscisis)hasadék 

fiúknál, lányoknál a lágy- és keményszájpadhasadék a gyakoribb. Baloldal gyakrabban érintett unilaterális 

hasadék esetén. 

2.98. ábra - 1. ábra – Hasadékkal születettek statisztikája 

 

10.3. A hasadékok osztályozása 

Az 1900-as évek elejétől több osztályozás ismeretes. A ma használtak közül meg kell említeni a Tessier-féle 

(1979) beosztást, mely számokkal jelzi a hasadékok előfordulási lehetőségét (lásd ábra). 

2.99. ábra - 2. ábra – Tessier-féle beosztás 
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A LAHSHAL rendszer lehetővé teszi az előzővel szemben a gyors, digitális adatátvitelt, és computeres 

feldolgozást is. 

L – Lip 

A – Alveolus 

H – Hard palate 

S – Soft palate 

A betűk elhelyezkedése mutatja az oldal meghatározást, a kis betűk a részleges, a nagy betűk a teljes hasadékot. 

10.4. A hasadékos gyermekek ellátása 

1. Táplálási problémák – hasadék esetén a száj és arcüreg közlekedik egymással, illetve az ajak izomzat (m. 

orbicularis oris) folytonossági hiánya miatt a csecsemő táplálása nehézségekbe ütközhet. A szopáshoz szükséges 

vákuum létrehozását, illetve a csecsbimbó megragadását nehezítetté, vagy lehetetlenné teszi. A hasadékos 

gyermekek táplálására találták ki a Haberman etetőt, melyen lévő szeleppel szabályozni lehet a tej lassú, 

egyenletes folyását, valamint biztosíthatja a hasadék lezárását az etetés idejére. 

2.100. ábra - 3. ábra – Haberman etető 
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SNS készülék (szoptanít) azt az érzést kelti a gyermekben, mintha anyamellről táplálkozna, egyúttal 

stimulálolag hat a tej termelődésére is. Hasadékosokon kívül jól használható lassan gyarapodó, koraszülött 

gyermekeknél, valamint a szoptatás újrakezdése esetén. 

2.101. ábra - 4. ábra – SNS készülék 

 

SoftCupTM etető, kanál alakú etető, mely ajkak számára ad stimulust, nem engedi a tej kiömlését, és elősegíti a 

későbbi szoptatás, valamint a pohárból itatás kialakítását. 

2.102. ábra - 5. ábra – SoftCup etető 

 

2. Fül-orr-gégészeti problémák – a hasadékhoz társuló leggyakoribb probléma az Eustach-kürt hibás 

működése. Emiatt a dobhártya két oldalán nem tud kiegyenlítődni a nyomás, a dobhártya behúzódik, gyakran 

otitis media serosa alakul ki, bakteriális felülfertőződés a folyamatot purulensé teheti. A visszatérő gyulladás 

halláscsökkenést okoz, és más felső légúti gyulladások kialakulásához vezethet. 
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A csecsemők hallásának vizsgálatára már pár hónapos korban kell sort keríteni, melyet a baba alvása közben 

végez az audiológus. A jó hallás a gyermek teljes fejlődése, a környezetre való nyitottság, valamint a beszéd 

fejlődéséhez elengedhetetlen. 

A probléma megoldása a „gromet” beültetése a dobhártyába (lélegeztető cső), mely lehetővé teszi a nyomás 

kiegyenlítődését, a középfülben keletkező gyulladásos termékek elvezetését. 

3. Beszédtanulás – Megfigyelt tény, hogy általában a szájpadhasadékos gyermekek beszédtanulása mintegy fél 

évvel késik, az egészségesekkel szemben. Az anatómiai viszonyok helytelen volta különböző beszédzavarokat 

okozhatnak. Jellemző az orrhangzós beszéd, esetleg bizonyos hangok hibás ejtése a levegő szökése miatt. 

4. Fogazati problémák; rágás, harapási rendellenességek – Szociális beállítottságtól függően, számolni kell a 

fokozott cariesrizikóval. 

A hasadék záró műtétek területének természetes hegesedése a középarc fejlődésére negatív módon hat, így a 

fogazat fejlődése is hibás. A tér mindhárom irányába bekövetkező növekedési deficit, jellegzetes arcformát hoz 

létre, a szövethiányok következtében deformálódhat az orr, a felsőajak, a teljes középarc beesettsége jellemző. 

Gyakori az elülső, és oldalsó keresztharapás, a nyitottharapás, az arc a III. osztályú profil jellegzetességeire 

hasonlít. 

A hasadék területén a fogcsíra hiány gyakori, de számfeletti fog, esetleg odontoma is előfordulhat. A fogazat 

kialakulásához szükséges proc. alveolaris folytonossági hiánya, első sorban a felső caninusok területén akadálya 

lehet a fogív, valamint az ép parodontium létrejöttének. 

5. Pszihés problémák – a hasadékkal születtek pszihés problémáját többnyire a külső megjelenés okozza, a 

közösségbe kerüléskor gyakran csúfolódás tárgyává válnak. A többszöri műtéti beavatkozások, a sok kórházban 

töltött idő, a betegségekkel szembeni fogékonyság betegség tudat kialakulásához vezethet, önértékelési hibák, 

kisebbrendűség érzése alakulhat ki. 

10.5. A hasadékos gyermekek komplex ellátása 

A problémakör fentebb felvázolt komplexitása miatt, az ellátást erre szakosodott munkacsoport tudja jól ellátni. 

Ennek tagjai: 

1. Gyermeksebész, 

2. Szájsebész, 

3. Audiológus, 

4. Fül- orr- gége szakorvos., 

5. Logopédus, 

6. Gyermekfogász, 

7. Orthodontus, 

8. Psyhológus, 

9. Szociológus, 

10. Szociális gondozó. 

Az állandó tagokon kívül a munkát segítheti a szülész, neonatológus, genetikus, protetikus, plasztikai sebész, 

aneszteziológus, gyermekgyógyász. 

Kezelési lépések 1. 

• 3 hónapos kor táján ajak hasadék zárása. 

• Étkezés. 
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• Érettség. 

• Oltásokat el kell halasztani! 

2.103. ábra - 6. ábra – Kezelés menete és eredménye 

 

2.104. ábra - 7. ábra – Millard szerinti műtét sémája 

 

Kezelési lépések 2. 

• Lágy szájpad zárása a beszéd megkezdése előtt 2 éves korig. 

• Audiológia. 

• Fülészeti műtétek. 

• Logopédia. 

Kezelési lépések 3. 

• Kemény szájpad zárása 6-10 éves korig, ma már többnyire a szájpad zárást egyszerre végezzük, ha az eltérés 

súlyossága ezt lehetővé teszi. 

• További logopédiai kezelés. 

• Beszédjavító műtét. 

2.105. ábra - 8. ábra – Izolált szájpadhasadék 
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Kezelési lépések 4. 

• Fogászati prevenció és kezelés. 

• Fogszabályozási ellenőrzés és szükség szerint kezelés a fogváltástól. 

2.106. ábra - 9. ábra – Csonthiány a premaxilla határán teljes ajak- állcsont- 

szájpadhasadék esetén 

 

Kezelési lépések 5. 
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• Csontpótlás a proc. alveolaris területén a szemfog előtörése előtt. 

Kezelési lépések 6. 

• Korrekciós műtétek. 

• Fogpótlás. 

Primer műtétek. Millard szerinti műtéti technika lényege, hogy funkcióstabilan egyesíti a bőr, az izomzat, és a 

nyálkahártya rétegeit. Ezzel a másodlagos műtétek küszöbölhetőek ki, mert későbbi életkorban is jó funkciót és 

esztétikai eredményt ad. 

Szekunder műtétek. Ajakkorrekcióra lehet szükség, 

1. ha a filtrum a későbbiekben megrövidül, 

2. ha az ajakpír részben felhúzott, vagy háromszög alakban eltér a normális ívtől, nem vonalas, asszimmetrikus. 

Beszédjavító műtétek. Az ilyen műtéteket mindenképen előzze meg a logopédus, foniáter, audiológus, fűl-orr-

gégész szakorvos véleménye is. A problémát az okozza, ha a páciens a lágyszájpad rövidsége miatt, nem tudja a 

garat hátsó falához érinteni és lezárni felfelé a garatot. VPI (velopharyngealis insuficiencia) esetén bizonyos 

hangok elveszhetnek, más esetben a műtét ronthat az addigi beszéd minőségén. 

Orrkorrekció. Leggyakoribb probléma a columella rövidsége, melyet tovább ronthat az apertura piriformis alsó 

csontos hiánya, valamint a fejletlen premaxilla, illetve a maxilla hátrahelyezettsége, valamint a proc. 

alveolárison lévő csont hiány is. A lágy szövetek csontos alap nélkül behúzottak, ezáltal a sulcus nasolabialis 

hegyes szöget zár be, az arcnak jellegzetes formát adva. 

A műtét során mérlegelendő, hogy a porcok növekedése még nem állt le, ezek a műtét során sérülhetnek, és a 

további növekedés leállhat, a várt esztétikai hatást tovább rontva. 

Ezért ilyen műtéteket célszerű a pubertás befejeződése után, minél későbbi időpontra tervezni. 

2.107. ábra - 10. ábra – Orrműtét előtt és műtét utáni eredmény 
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10.6. A hasadékosok orthodontiai ellátása 

1. Korai kezelés. A korai kezelés célja a maxilla növekedésének támogatása az ajakzáró műtétig, valamint az 

orr- és szájüreg mesterséges elkülönítése lemezzel. A kezelést lehetőleg az első 2 hétben meg kell kezdeni, mert 

utána a gyermekek nagy része, nem fogadja el a készüléket a szájában. A lemez (McNeil) vékony akrilátból 

(<1mm) készül a száj képletekről vett minta alapján, de készülhet mélyhúzott technikával is. A lemezt havonta 

cserélni kell, a növekedési ütemnek megfelelően. 

Alkalmas a készülék, különösen kétoldali hasadék esetén, az előre ugró premaxilla hátra mozgatására, ezen 

kívül segítheti a nagy ajakhasadék műtéti előkészítését, az ajak részletek közelítésével. 

A gyakori vizitek, a készülék ára, valamint a hatásosság újabb kori ismerete alapján, napjainkra ez a terápia 

veszített népszerűségéből. 

Az ajakhasadék nagyságát csökkentő megoldásként használható a rugalmas anyagból készült ragasztócsík, 

melyet a csecsemő étkezési szüneteiben helyeznek fel. Ezzel elkerülhető a műtéti terület feszülése a postoperatív 

szakban, javítva a zavartalan gyógyulást, csökkentve a hegesedési folyamatot. 

2. Fogszabályozó kezelés tejfogazati, vegyes fogazati időszakban 

A tejfogazati időszakban a rendszeres találkozások a rendelőben, pszihésen előkészíthetik a gyermeket a 

későbbi terápiás beavatkozások elfogadására. A gyermeket és nevelőjét meg kell tanítani a helyes szájhigiéne 

megteremtésére, és a gyermekfogorvosokkal együtt működve, a caries mentes fogazat megtartását, elősegíteni 

az egészséges maradó fogazat kialakulását. 

Konkrét fogszabályozó kezelést a szájpadzáró műtétek után érdemes elkezdeni, ha a gyermek szellemileg érett a 

kooperációra. Szóba jöhetnek azok a kivehető (betehető) készülékek, melyekkel a két állcsont együttes 

növekedése támogatható, a későbbi fogívforma harmonizációja érdekében. E funkciós készülékek elsősorban a 

száj körüli izomzatra hatnak, ezen keresztül az állcsontok növekedésére, támogatják az ajak és a nyelv helyes 

mozgását, és a logopédus munkájára is, a beszéd fejlődésére is segítőleg hatnak. 

A napjainkban elterjed trainerek, személyre szabott átalakítással, alkalmasak a fent vázolt feladatok elvégzésre. 

Ezek nagy előnye, hogy rugalmas anyagból készülnek, a rendelőben is adaptálhatóak, nem szükséges minden 

esetben mintavétel, és a gyermekek gyorsan megszokják. Szülők beszámolói alapján pár hónapos viseléssel már 

látványos eredmények érhetők el. 

Vegyesfogazati időszakban érdemes a fogcsírák számának és elhelyezkedésének vizsgálata. Korábban a 

szervetlen calcium sók hiánya miatt, a röntgenvizsgálat diagnosztikus értéke megkérdőjelezhető. Értékelni kell a 

csont defektus nagyságát, melyhez napjainkra fejlet radiológiai vizsgálati módszerek alkalmazhatók. 
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A fogmeder nyúlvány csont hiánya miatt a teljes fogív kialakulása nem jöhet létre, ezért a csontérettség, 

valamint a csírák állapotának értékelése után, szükségszerűvé válik a csontbeültetés indikációjának felállítása. 

Célszerű ezt a felső caninus várható előtörési ideje előtt elvégezni. A műtét előtt, amennyiben fogak és a proc. 

alveolaris transzverzális dimenziója nem megfelelő, a tágítási feladatot el kell végezni, mert ennek a kezelésnek 

velejárója lehet, a szájpadzáró műtét hegének megnyílása (fistula), valamint a csontbeültetés sikertelensége. 

A gyermekek többségében esztétikailag zavarólag hat a metszők szabálytalan állása, ezt parciális rögzített 

készülékekkel jól lehet korrigálni. Azon esetekben, ahol a maxilla fejlődése, a korábbi terápiás beavatkozások 

ellenére, elmarad az alsó állcsontétól, lehetőség van a növekedési időszak végéig a maxilla othopädiai 

kezelésére. 

2.108. ábra - 11. ábra – Orthopädiai kezelés 

 

3. Fogszabályozó kezelés maradó fogazatban. 

A kezelés végső célja, az egymással harmonikusan álló, jól illeszkedő, és funkcionálisan is jól működő fogazat, 

valamint az arc esztétikai paramétereinek megteremtése. Röviden úgyis megfogalmazható, cél, amit eddig nem 

sikerült megoldani. A teljes maradó fogazat kifejlődése után, többnyire rögzített készülékkel van lehetőség a 

fogak mozgatására. Ebben az időszakban kell megtervezni a foghiányok pótlását, az ehhez szükséges 

támasztó/tartófogak jó beállítását, a protetikus fogorvossal együttműködve. 

Amennyiben szükséges az arc deformitások korrekciója, a gnathológiai műtéteket megelőző fogszabályozó 

kezeléseket is ebben az időszakban végezzük. A műtétek tervezése a cephalometriai mérések nélkül nem 

lehetséges, erre már 3D programok is rendelkezésre állnak. A tervezést az orthodontus és a szájsebész együttes 

munkája eredményezi. A legsúlyosabb eltérések műtéti megoldására, az osteo-distractio adhat jó megoldást, a 

maxilla Le Fort osteoszintézise, vagy a mandibula Obgewaser típusú műtétével szemben. 

2.109. ábra - 12. ábra – Obgewaser-féle műtét sémája 

 

Teljes rehabilitáció: 

• 0-18 éves korig gondozás. 

• Az elvesztett funkciók helyreállítása. 
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• Harmonikus arc és esztétikai szempontok alapján szocializálni, a társadalom számára hasznos állampolgár 
segítése, esélyegyenlőség megteremtése. 

Látható az előzményekben leírtakból, hogy az ajak-, állcsont-, szájpadhasadékos gyermekek ellátása, 

multidiszciplinális, hosszú együttműködést igénylő, 0-18 éves korig tartó gondozást igénylő munka. Sajnos még 

napjainkban is találkozunk elhanyagolt, félbeszakadt, későn kezdett kezelésekkel. Ezért fontos, a családorvosok, 

védőnők felvilágosító munkája, a fejlődési rendellenesség korai felismerése, erre a család felkészítése, hogy 

felnőtt korra, teljes értékű embert kaphasson a társadalom, ahol a korábban, fejlődési rendellenességgel született 

is, teljes életet élhet. 

Megelőzés: 

• Családtervezés – nem eléggé lehet kihangsúlyozni a tudatosságot. A gyermekvállalás felelősséggel jár, ezért a 

család minden tagjának erre fel kell készülni. 

• Genetikai háttér feltérképezése – a genetikai ismeretek nélkül is mindenki számára ismert, hogy a családon, 

rokonságon belüli házasság a fejlődési rendellenességek előfordulásának nagyobb valószínűsége van. 

• Noxák kivédése – tudatosság. A tudatos gyermekvállalás során, a kismama figyeljen arra, hogy az ismert 

szerzett etiológiai faktorokat kivédje. Ismert, hogy bizonyos anyagok, (folsav, C-vitamin) magzat védő 

hatással bírnak, ezeket már, a gyermek várás előtt célszerű a szervezetbe bevinni, és a gyermek várás során is 

kellő mennyiségben fogyasztani. (természetes vitaminforrások, zöldség, gyümölcs a szezonális 

megjelenésnek megfelelően) 

• Genetikai tanácsadás – Családi pozitív anamnesztikus érintettség esetén, a gyermekvállalás előtt, a felelősség 

teljes döntés meghozatalához, szükséges a tanácsadás. 

Mindezek ismeretében (lásd bevezető, fejlődéstani rész) fontos kihangsúlyozni, hogy sokszor az édesanya még 

nem is érzékelte, hogy várandós, ugyanakkor magzata fejlődése már abba a stádiumba ért, ahol a legdöntőbb 

fejlődési folyamatok (velőcső záródás, arc fejlődés) már megtörténtek. Ezért a fejlődési rendellenességek 

kivédése szempontjából nem lehet eléggé kihangsúlyozni a megelőzés fontosságát. 

11. 2.11. Gondozás – Gurdán Zsuzsanna 

Fogszabályozó kezelésünk végcélja egy egészséges, stabil, esztétikájában és funkciójában harmónikus fogazat 

elérése. Albin Oppenheim fogalmazta meg az alábbiakat: "az elért eredmény megőrzése a fogszabályozás 

legnagyobb, legnehezebb feladata" (Oppenheim, 1934.) A fogszabályozó kezelés alatt végzett fogmozgatásokat 

az alveoláris csontban lezajló anyagcsere folyamatok teszik lehetővé. Osteoclastok és osteoblastok összehangolt 

működése biztosítja az alveoláris csont átépülését és az elmozdított fogak rögzítését a kívánt helyen. Ez az 

alveoláris folyamat és a periodontális szövetek átépülése azonban nem azonnali, minimum 3-4 hónapot vesz 

igénybe (Proffit és mtsai, 2013). Ez okozza a recidívák többségét és a fogak eredeti pozícióba törekvő 

mozgásának lehetőségét. 

11.1. Retenció definíciója 

Riedel 1969-ben fogalmazta meg a retenció definícióját: a fogak egy ideális esztétikus és funkcionális 

helyzetben való rögzítését jelenti. A kezelés alapját a parodontális és gingivális rostok reorganizációja, az 

állcsont növekedés változás minimalizálása jelenti, illetve lehetőséget kell biztosítani a neuromusculáris 

adaptációnak, hogy a fogak a legmegfelelőbb pozícióban maradjanak. 

11.2. Etiológia 

Nem pontosan ismert, hogy mely tényezők okozzák az instabilitást. A legvalószínűbb, hogy több faktor együttes 

jelenléte szerepel a recidíva hátterében. 4 különböző iskola létezik a recidíva és a stabilitás szempontjából. 

1. Okklúziós iskola: Kingsley szerint a legfontosabb a korrekt okklúzió, amivel biztosíthatjuk a stabilitást. 

2. Apikális bázis iskola: Lundstrom javaslata, hogy a stabilitáshoz és a fogak mozgatásához nagy apikális bázis 
szükséges. McCaully álláspontja, hogy az intercaninus és a molárisok közötti távolságot nem szabad 

megváltoztatni, ezzel elkerülhetjük a recidívát. 
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3. Alsó frontfog iskolája: Grives és Tweed a stabilitás érdekében az alsó metszők pontos beállítását 
hangsúlyozták. 

4. Izomiskola: Rojer a funkcionális izmok egyensúlyát emelte ki a recidíva elkerülése érdekében. 

11.3. Recidíva előfordulásának lehetséges fő okai 

1. Gingivális rostrendszer reorganizációja/átépülése. 

2. Az állcsont növekedési tendenciája és iránya, növekedési görbe (szkeletális nyitottharapás, progénia). 

3. Környező lágyszövetek (ajak, bukka, nyelv) funkcionális adaptációja, neuromuszkuláris rendszer hiányzó 
adaptációja. 

4. Rossz szokások jelenléte vagy visszatérése (ujjszopás, szájlégzés, ajakszorításos nyelés, nyelvlökéses 
nyelés). 

5. Rossz diagnózis és kezelési terv készítése (túl nagy erő, állandóan változtatott irányú erő). 

6. Retenciós kezelés nem megfelelő tervezése (retenciós idő rövid, retenciós készülék rossz). 

7. Bölcsességfog hatása (megkérdőjelezhető). 

8. Az idő előrehaladtával a fogív rövidül. 

9. Tercier torlódás (multikauzális), mely összeadódhat a fogak folyamatos vándorlásából, kontaktpont 
hiányából, növekedésből és az izom nyomásából. 

11.4. Retenciós fázis tervezése 

Az aktív kezelés után minden esetben gondoskodni kell a fenntartó kezelésről és már a kezelés elején szükséges 

megtervezni a retenciós fázist is. Ezen lépés elmaradása esetén biztosan számolnunk kell recidívával. Súlyosabb 

elváltozás vagy pontatlan retenciós tervezés esetén mindig nagyobb eséllyel találkozunk visszaeséssel. 

Főbb szempontok a retenció megtervezésénél: 

1. Malokklúzió súlyossága: Minél nagyobb mértékű elváltozást korrigálunk, annál hosszabb ideig kell tartania a 

retenciós fázisnak. 

2. Malokklúzió típusa (bazális, dento-bazális, dento-alveoláris, szagittális, vertikális, transzvezális). 

A szkeletális elváltozások mind három irányban recidíválhatnak (vertikális, szagittális, transzverzális sík). A 

növekedés lezárulásáig mindig számolnunk kell recidívával. Legritkábban a transzverzális irányú korrekció 

esetében tapasztalunk visszaesést, mert az ilyen irányú növekedés fejeződik be legkorábban. 

3. Páciens életkora: Fiatal páciens esetében rövidebb retenciós idő szükséges jobb regenerációs képesség és 
gyorsabb szöveti remodellálódás miatt. 

4. Növekedési stádium, növekedési prognózis: amíg a növekedés nem fejeződik be, a recidíva kialakulásának 
nagyobb a veszélye. 

5. Lágyszövetek hatása, izomegyensúly: A külső, belső izmok egyensúlya a cél a kezelés végére, ami 
stabilizálja az eredményt. 

6. Az elváltozások hátterében milyen okok állnak: a rossz szokások teljes megszüntetésével kaphatunk csak 
stabil eredményt. 

7. Fogmozgatás nagysága: minél nagyobb mértékű fogmozgatással történik a kezelés, annál hosszabb retenciós 
időszak szükséges. 

8. Fogmozgatás gyorsasága: gyorsabb fogmozgatás után hosszabb retenciós fázissal kell számolni. 
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9. Öröklött faktorok: szerzett rendellenességeknél könnyebb stabil eredményt elérni, ellentétben az öröklött 
eltérésekkel, ahol mindenképpen hosszabb retenció szükséges. 

10. Parodontális állapot: a parodontális állapot nagyon meghatározó tényező mind az aktív, mind a 

retenciós fázis esetében. Stabil eredmény csak egészséges, gyulladásmentes parodontiummal érhető el. 

11. Szisztémás betegségek, táplálkozási szokások: Általános betegségek hatással vannak a regenerációs 

képességre. Egyes szisztémás betegségek esetén az aktív kezelés és a retenciós fázis is hosszabb. 

12. Approximális kontaktpontok. 

13. Csücsök magasság és környező szövetek állapota. 

14. Páciens kooperáció: együttműködés hiánya esetében mindenképpen a rögzített retenció javasolt. 

A fogszabályozási feladatok közül az egyik legnehezebb a retenció tervezése és kivitelezése. Ezért nagyon 

fontos erre kiemelt figyelmet fordítani, mert az optimális kezelési terv elkészítése egyszerűbb, mint a recidíva 

kezelése. 

11.5. Retenciós idő hossza 

A jelenleg használatos retenciós eszközök vonatkozásában a fogszabályozó kezelés során nem létezik 

tudományos konszenzus. 

A retenciós időtartam nagyon különböző, és ennek hosszát minden betegnél egyénileg kell meghatározni. 

Bonyolult kezelések esetén (különösen a felnőtt kezelések) a retenciós idő általában hosszabb, mint az egyszerű, 

serdülőkorban végzett kezelések esetén. 

Számos különböző protokoll van, mely a retenciós kezelés időtartamát és hosszát meghatározza: 

A retenciós időnek kétszer olyan hosszúnak kell lennie, mint az aktív kezelési időszaknak. 

Az átlagos retenció a tízes életév végétől, hogy a huszadik életév elejéig tart és független a retenció típusától 

(teljes, részleges, vagy csak éjszakai retenció). 

Minden rögzített fogszabályozóval kezelt betegnek retenciós kezelésben kell részesülnie. Állandó 3-4 hónapos, 

részleges 12 hónapos retenciós idő szükséges, ami során újjáépülnek a fogak körüli szövetek, periodontális 

rostok. Minimálisan ezek az idők szükségesek a fenti folyamatok lezajlásához. 

Általános érvényű szabály: a beteget mindig fokozatosan kell leszoktatni a készülékről és ebben a fázisban is 

rendszeresen ellenőrizni kell. 

Az egyetlen garancia, hogy megakadályozzuk a recidívát, az egy élethosszig tartó retenciós kezelés. 

11.6. Retenciós készülékek fajtái 

A tökéletes végeredmény megtartásához kivehető készülék alkalmazása elengedhetetlen. Ezen kívül vagy a 

kivehető készülékkel együtt rögzített, ragasztott retainer is alkalmazható a frontfogak lingualis illetve palatinális 

felszíneire. 

Leggyakoribb retenciós készülékek fajtái: 

1. Lingualis állandó retainer 

Ez egy 0,032 - 0,036” acélív, melyet kompozittal rögzítünk a lingualis vagy palatinális fogfelszínre. Megfelelő 

pontossággal a fogfelszínekre biztosíthatjuk az inaktivítást (fogakra nem fejt ki erőt). Ezt a recidívára hajlamos 

frontfogak területén ajánlott alkalmazni. 

2.110. ábra - 1. ábra – Állanó retainer a felső fogíven 
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2.111. ábra - 2. ábra – Állandó retainer az alsó fogíven 

 

2. Retenciós lemez (Hawley-retainer) 

Részei: alaplemez, amely a palatinális mucosán, labialív, amely a frontfogakon támaszkodik. Horgonylatként az 

Adams kapocs szolgál. 

2.112. ábra - 3. ábra – Felső és alsó retenciós lemez 

 

2.113. ábra - 4. ábra – Felső és alsó retenciós lemez 
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3. Positioner: esztétikus, elasztikus sín, amely minden felső és alsó fogat körbeölel. 

2.114. ábra - 5. ábra – Positioner 

 

4. Mélyhúzott retenciós készülék: Essix-, Osamu-retainer. 

2.115. ábra - 6. ábra – Felső mélyhúzott retenciós készülék 

 

5. Intermaxilláris funkciós készülék 
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• Hansa, Aktivátor, Twin- block, Bionátor, Doppel platte. 

6. Aktív retenciós készülék 

• Lásd később. 

7. (Myofunkciós kezelés). 

11.7. Malocclusiók, amikhez kivehető retenciós készülék 
szükséges 

• Class I, non extractiós esetek, amikor előre álló, diasthémás frontfogak szerepeltek a kórelőzményben. 

• Class I és Class II occlusiós eltéréssel rendelkező páciensek esetében, amikor extractióra is szükség volt. 

• Class II non extractiós kezelések után. 

• Mélyharapás, nyitottharapás, ektópiás fogak korrekcióját követően. 

• Oldalsó keresztharapás megoldása után. 

11.8. Malocclusiók, amikhez rögzített retenció szükséges 

• Alsó front torlódás szemfogtól szemfogig. 

• Nagymértékben rotált fog. 

• Kezelt diasthema medianum vagy foghiány. 

• Parodontológiai érintettség esetén. 

• Preprotetikai fogszabályozó kezeléskor (ha implantációnak vagy hídnak tartunk fenn helyet). 

11.9. Malocclusiók, amikhez nem kell retenciós készülék 

• Elülső keresztharapásban, amikor a fogak korrekt Overjet, Overbite-al vannak stabilizálva. 

• Sikeres diasthéma záró kezeléskor maradó fogazatban, mert a nagymetszők a laterális metszőktől stabilizálva 
vannak. 

• Impaktált, retineált fogak beállítása után. 

• Sikeres Hotz sorozatextractio után. 

11.10. Aktív retenciós készülékek 

Az intermaxilláris funkciós készülékeket aktív retenciós készülékként alkalmazhatjuk Class II, Class III 

osztályeltéréssel kezelt páciensek esetében, ha nem volt skeletális eltérés. Ezek a különböző készülékek 3 mm-

nél nagyobb okklúziós diszkrepancia esetén használhatók. Ilyenkor a fő indikációja az alsó frontfog torlódás, 

mivel a fogszabályozásban az alsó metszők stabilitása a retenció legnagyobb problémája. Ha szükséges, az alsó 

metsző fogakon zománcredukció, strippelés segítségével helyet nyerhetünk, ezáltal kedvezőbb helyzetet 

teremthetünk. 

A lehetséges retenciós készülékek: 

a. szemfogtól szemfogig kapocs /clips, 

b. első premoláristól ellenoldali premolárisig tartó multiband készülék, 

c. intermaxillaris funkciós készülék. 
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A retenciós készülékek csak passzív apparátusok, de visszaesés, recidíva kialakulása következtében aktív 

készülékként is használhatóak. 

11.11. Retenciós lehetőségek, rendszerek a különböző occluziós 
problémákra 

1. Helyzeti rendellenességek: 

a. Rotáció 

A recidíva oka a transszeptális gingivális rost rendszer. 

Alkalmazott retenciós lehetőségek: 

• Lingválisan felragasztott retainer. 

• Rotált helyzetben lévő fog ellenirányú túlkorrigálása és multiband készülék a szükséges időnél tovább 

hordása. 

• Transszeptális rost sebészi átvágása (alsó fogak esetében nem javasolt, a fogak közötti keskeny gingiva, 
alveoláris csont miatt). 

• Gyógyszeres megoldás (kémiailag módosított tetracyklin által megváltoztatott metalloproteináz aktivítás). 

b. Torlódás 

A recidíva oka a transszeptális gingivális rost rendszer. 

Alkalmazott retenciós lehetőségek: 

• Lingválisan felragasztott retainer. 

• Retenciós sín. 

• Retenciós lemez. 

• Gyógyszeres megoldás (kémiailag módosított tetracyklin által megváltoztatott metalloproteináz aktivítás) 

c. Résesség, diasthema 

A recidíva oka a transszeptális gingivális rost rendszer. 

Alkalmazott retenciós lehetőségek: 

• Lingválisan felragasztott retainer. 

2.116. ábra - 7. ábra – Diastema zárást követő lingvális retainer 
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• Retenciós sín. 

• Retenciós lemez. 

• Gyógyszeres megoldás (kémiailag módosított tetracyklin által megváltoztatott metalloproteináz aktivítás). 

• Konzerváló fogászati, protetikai kezelés. 

2. Szagittális irányú okklúziós eltérések: 

a. Class II malokklúzió 

A recidíva okai, az eltérő állcsontnövekedés, transszeptális gingivális rostrendszer, ajakpozíció. 

Alkalmazott retenciós lehetőségek: 

• Intermaxilláris funkciós készülék. 

• Lingválisan felragasztott retainer, ha a frontfogak protrudáltak és az ajakizomzat által kifejtett erő 
felegyenesíti a metszőfogakat. 

• Myofunkcionális kezelés, mely gyakorlatok segítségével a m. orbicularis oris tónusát fokozzuk az overjet 

kezelése után. 

• Multiband készülék továbbhordása már aktiválás nélkül. 

b. Class III malokklúzió 

A recidíva oka általában fokozott mandibula növekedés. 

Alkalmazott retenciós lehetőségek: 

• Funkciós készülékek. 

• Positioner. 

• Sebészi korrekció, ha már kialakult a recidíva. 

3. Vertikális irányú okklúziós eltérések: 

a. Mélyharapás 

A recidíva oka vertikális irányú állcsontnövekedés. 

Alkalmazott retenciós lehetőségek: 

• Retenciós sín harapásemelővel vagy anélkül, hogy az overbite-t kontrollálni tudjuk. 

• Retenciós lemez harapásemelővel vagy anélkül, hogy az overbite-t kontrollálni tudjuk. 

• Retenciós lemez ujjrugóval kombinálva, megakadályozva a frontfog elongációját. 

b. Nyitottharapás 

A recidíva okai, vertikális irányú állcsontnövekedés, moláris fogak elongációja és frontfogak intruziója, rossz 

szokások (amennyiben a rossz szokások a kezelés után is megmaradnak vagy visszatérnek, a recidíva rizikója 

100%. 

Alkalmazott retenciós lehetőségek: 

• Positioner. 

• Intermaxilláris funkciós készülékek (Bionátor). 
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• Retenciós készülék harapásemelővel a moláris régióban, a moláris fogak blokkolása céljából, így 
megakadályozva elongációjukat. 

• Retenciós lemez és high-pull headgear (arcív + fejsapka) kombináció. 

4. A maxilla transzverzális irányú okklúziós eltérések: 

A recidíva oka a lágyszövetek funkcionális illeszkedése 

Alkalmazott retenciós lehetőségek: 

• Multiband készülék a szükséges időnél 3-4 hónappal tovább marad fent az aktív kezelési időszak után. 

• Később transzpalatinális ív. 

• Retenciós lemez. 

Az aktív kezelés befejezését a következő kritériumok megvalósítását szem előtt tartva kezdhetjük el a retenciós 

fázis tervezését. 

A harmónikus occlusio 6 kulcsa (Stephen W. Andrews): 

• megfelelő interkuszpidáció, 

• megfelelő anguláció, 

• megfelelő inklináció vagy torque, 

• résmentesség, 

• rotációmentesség, 

• lapos (nivellált) Spee görbe. 

Az alsó fogív tágítása nem vagy minimális mértékben lehetséges, ezért mindig az alsó fogív kezelése határozza 

meg a felső fogív kezelését. 

Az intercaninus távolságot nem lehet tágítani, a transzverzális moláris távolságot minimum 3 mm-t lehet 

William R. Proffit szerint, Asbjörn Hasund szerint ez a távolság 1-2 mm. 

5. A kezelés minél korábbi elkezdése, legoptimálisabb a növekedési időszak 

• A fogív formáját nem szabad megváltoztatni. 

• Bizonyos esetekben a legalkalmasabb retenció a rágóerő. 

• A torzió és rotáció túlkorrekciója az ellenkező irányban. 

• A retenció függ a csontszövet strukturális és funkcionális változásaitól, amelyre hatással vannak különböző 
endokrin rendellenességek. 

• Az alsó frontfogakat megfelelő tengelyállásban kell tartani a mandibula bázishoz képest. 

• A különböző fogméret diszkrepanciák nehezíthetik a retenciót. 

11.12. Posztretenciós fázis 

Nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy a megcélzott eredmény az aktív retenciós kezelés után is megmarad. 

Ezért egy posztretenciós fázisnak kell következnie. Célravezető, ha a pácienst visszarendeljük 1-2 éves 

időintervallumban ellenőrzésre. Ebben a fázisban megvan az esély, hogy az esetlegesen fellépő kóros irányú 

növekedési tendenciákat (progénia kiteljesedése, szkeletális nyitottharapás recidívája) időben észrevegyük. Saját 

munkánk fejlődését segíti a tapasztalatgyűjtés, ami az esetleges kezelési hibákra, rossz diagnózisra irányul. 
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Tesztkérdések: 

• Mikor van szükség rögzített retencióra? 

• Mi a harmonikus occlusio 6 kulcsa? 
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3. fejezet - 3. Megtartó fogászat 

1. 3.1. Az endodontia modern koncepciója, vizsgáló 
eljárások, kezelési terv felállítása – Krajczár Károly 

1.1. Az endodontia modern koncepciója 

Az endodontia a fogorvoslásnak a humán fogpulpa és a periapikális szövetek morfológiájával, élettanával és 

patológiájával foglalkozó tudományága, mely a gyakorló fogorvos számára segít megérteni az ép pulpa 

működését, a pulpa és a periapikális szövetek károsodását előidéző tényezőket, és segítséget nyújt a pulpa és 

periapikális megbetegedések, valamint a fogtraumák hatékony kezeléséhez. 

Az endodontiai beavatkozások célja a vitális pulpa megtartása, illetve irreverzíbilis pulpakárosodás, a fogbél 

nekrózisa esetében gyökérkezelés végrehajtása a fogbél gyulladás, illetve fogbél elhalás következményeinek 

megelőzése, illetve kezelése érdekében. 

Az endodontiai kezelés speciális szakértelmet kíván. 

• A kezelőorvosnak tisztában kell lennie az endodontiai kórképekkel. 

• Ismernie és alkalmaznia kell a diagnosztikai módszereket, és megfelelő klinikai diagnózist kell felállítania. 

• Meg kell ítélnie a fog prognózisát, ami alapján – a pácienst is bevonva a döntésbe – kezelési tervet kell 

készítenie. 

• A sikeres gyökérkezelés előfeltétele, hogy a kezelőorvos tisztában legyen az endodontiai anatómia 
részleteivel. 

• Ismernie kell az endodontiai infekciók természetét, a lokális és szisztémás kezelés lehetőségeit. 

• Különböző kémiai szereket kell alkalmaznia a dezinfekció és a kémiai preparálás érdekében. 

• Ismernie és alkalmaznia kell a gyökérkezeléshez szükséges műszerarzenált, mely számos kézi és gépi 
preparáló eszközből, gyökércsatorna átöblítéshez használatos eszközökből, mérő műszerekből, valamint a 

gyökértömés és a csapos felépítés elkészítéséhez szükséges anyagokból és eszközökből áll. 

• Az endodontiai kezelés nem tekinthető befejezettnek a gyökértömés elkészítésekor. Annak érdekében, hogy 
tartós eredményt érjünk el, szükség van a koronális restauráció megfelelő elkészítésére, és amennyiben a 

koronális restauráció retencióját csak gyökércsapos elhorgonyzással tudjuk biztosítani, az intraradikuláris 

elhorgonyzás megvalósítására is. 

• A kezelés eredményességéről rendszeres ellenőrző vizsgálatokkal kell meggyőződnünk. Amennyiben a 
primer endodontiai kezelés sikertelen, endodontiai revízióra, periapikális sebészeti beavatkozásokra, illetve a 

kettő kombinált alkalmazására lehet szükség. 

Az endodontiai diagnosztika és terápia lehetőségei igen szélesek, az eligazodást segítik a mérvadó nemzetközi 

társaságok (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2591.2006.01180.x/pdf) 

(http://www.nxtbook.com/nxtbooks/aae/guidetoclinicalendodontics5/) irányelvei. 

1.1.1. A fogbél megbetegedései 

• Pulpaszövet gyulladásos válasza. 

• Oka mikróbák (anyagcseretermékek, toxinok, enzimek), és más ingerek. 

• Irreverzíbilis pulpitiszhez vezethet. (Langeland 1981). 

• A pulpitiszt az esetek ~95%-ában a carieses üreg felől érkező baktériuminvázió okozza (Schäfer 2001). 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2591.2006.01180.x/pdf
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/aae/guidetoclinicalendodontics5/
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• Ha a caries eléri a pulpát az a koronai pulpa nekrózisához vezet (Lin 1981). 

• A pulpitisz illetve pulpanekrózis oka elsősorban bakteriális infekció (Schroeder 1991). 

A periapikális megbetegedések keletkezésében és fenntartásában is a mikróbáknak (elsősorban 

baktériumoknak, gombáknak, ritkábban vírusoknak) van elsődleges szerepük. 

• A mikroorganizmusok a gyökércsatorna rendszerben az immunrendszer védekezése elől rejtve maradhatnak 

(http://www.sld.cu/galerias/pdf/endodoncia_parte_1.pdf ) holttér elmélet Rickert és Dixon 1931). 

• Nincs specifikus kórokozó, 15-30 speciesből álló, kevert fertőzésről van szó. 

• A kezelésnek tehát széles spektrumúnak kell lennie. 

• Mechanikus preparálással a mikróbák 95%-a eltávolítható. 

• Kémiai preparálással dezinficiáljuk a gyökércsatornát. 

• Szélesebb hatásspektrum a dezinficiáló szerek kombinált alkalmazásával. 

3.1. ábra - 1. ábra – 16-os fog MB1 és MB2 gyökércsatornái a csatornapreparálás után 

(bal oldali képen kisebb, a jobb oldalin nagyobb nagyításban). A két csatorna közötti 

anasztomózisok a mechanikai preparálás és a gyökértömés számára nehezen elérhetők. 

Holttér maradhat ezen a területen 

 

3.2. ábra - 2. ábra – A 36-os fog meziális gyökerében a meziobukkális és meziolingvális 

csatornabemenet között található egy harmadik, meziocentrális csatorna (bemenete a 

meziolingvális s bemenet közelében van). Feltáratlanul jelentős volumenű holtteret 

jelentene 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/endodoncia_parte_1.pdf
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1.1.2. Az endodontiai kezelés 

A kezelés célja: 

• A páciens számára: 

• A fog esztétikájának és funkciójának megtartása. 

• Fájdalommentesség és tünetmentesség biztosítása. 

• A fogorvos számára: 

• A páciens elvárásainak (esztétika, funkció, tünet- és panaszmentesség) teljesítése. 

• A kórokozók eliminálása. 

• A reinfekció megakadályozása. 

A gyökérkezelés célja a beteg fog megtartása. A szakszerűen kivitelezett kezelések biztonságosak és 

hatékonyak. 

A kezelés fő lépései: 

• Anamnézis felvétele és betegvizsgálat (klinikai, radiológiai) 

• Diagnózis felállítása 

• Kezelési terv felállítása 

• Előkészületek (érzéstelenítés, izolálás) 

• A pulpaűr megnyitása, trepanációs kavitás kialakítása, koronai pulpa exstirpálása. 

• Gyökércsatorna bemenetek lokalizálása, gyökéri pulpa exstirpálása. 

• Gyökércsatornák átjárhatóságának biztosítása. 

• Munkahossz meghatározás, gyökércsatorna preparálása (kemo-mechanikai). 

• Szükség esetén ideiglenes gyökértömés készítése, ideiglenes koronai restaurációval. 

• Definitív gyökértömés készítése, ellenőrző röntgenfelvétel. 

• Koronai restauráció elkészítése. 

• Páciens visszarendelése ellenőrző vizsgálatokra. 
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A gyökérkezelés elvégezhető egy-, vagy több ülésben: 

• Vitális pulpa esetében a kezelést célszerűbb egy ülésben végezni. 

• Nekrotikus pulpa esetében (fertőzöttnek tekintett fog) az egy ülésben végzett kezelésnél erőteljesebb 
fertőtlenítőszerekkel dolgozunk (töményebb oldat), hosszabb behatási idővel, lehetőleg ultrahangos tisztítást 

is végezve. 

• A sikerességet tekintve nincs szignifikáns különbség az egy- és a több ülésben végzett kezelések között. 

• Egy ülésben végzett gyökérkezelést követően gyakrabban fordul elő posztoperatív fájdalom, ilyenkor a 
páciensnek fájdalomcsillapítót kell szednie. 

• Az akut fellángolások (akut periapikális abscessus) kialakulása tekintetében nem jelent nagyobb rizikót az 

egy ülésben végzett gyökérkezelés. 

• Bizonyos esetekben (pl. apexifikáció, reszorbció, nem kiszárítható gyökércsatorna, komplikációk) általában a 
több üléses kezelési stratégiát kell választanunk. 

1.2. Endodontiai vizsgáló eljárások, kezelési terv 
(http://www.sld.cu/galerias/pdf/endodoncia_parte_2.pdf) 

Az endodonciai vizsgálat célja 

• Problémás fog kiválasztása. 

• Diagnózis felállítása. 

• Endodontiai kezelés előtt és közben információszerzés az anatómiai viszonyokról. 

• Kezelés előre látható nehézségeinek feltérképezése. 

• Sikeresség esélyének megbecsülése. 

• Kezelés minőségének ellenőrzése. 

• Kontroll vizsgálat során a sikeresség ellenőrzése. 

• Szükség esetén további kezelések indikálása (endodontiai / parodontológiai / sebészi). 

Kezelési terv felállítása: 

(http://www.aae.org/uploadedFiles/Dental_Professionals/Endodontic_Case_Assessment/2006CaseDifficultyAss

essmentFormB_Edited2010.pdf) 

• Szükséges-e a beteg előkészítése (premedikáció)? 

• A problémás fog koronai helyreállítása megvalósítható-e? 

• A kezelést akadályozza-e szokatlan anatómia, vagy patológiás folyamat? 

• Vitális-e a pulpa, illetve van-e esély a vitalitás megtartására? 

• Fertőzött-e a gyökércsatorna-rendszer? 

• Van-e jele periapikális patózisnak? 

• Milyen eszközök, anyagok állnak rendelkezésünkre a kezelés végrehajtására? 

• Egy-, vagy több ülésben hajtjuk- e végre a kezelést? 

• Mennyi idő áll rendelkezésünkre a kezelés végrehajtására? (Nem előre tervezett kezelés, vagy nem várt 

nehézség esetében időhiány miatt is dönthetünk a több ülésben végzett ellátás mellett). 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/endodoncia_parte_2.pdf
http://www.aae.org/uploadedFiles/Dental_Professionals/Endodontic_Case_Assessment/2006CaseDifficultyAssessmentFormB_Edited2010.pdf
http://www.aae.org/uploadedFiles/Dental_Professionals/Endodontic_Case_Assessment/2006CaseDifficultyAssessmentFormB_Edited2010.pdf
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• A várható sikeresség ismertetése után a páciens beleegyezik-e a javasolt kezelésbe? 

• Rendeljünk-e terápiás célból antibiotikumot (diagnózis + anamnesztikus adatok), milyen 

fájdalomcsillapítót javasoljunk? 

• Szükséges-e a primer endodontiai ellátás kiegészítése parodontológiai, vagy fogsebészeti beavatkozással? 

• Mennyi idő után, és milyen gyakorisággal ellenőrizzük a kezelés eredményét? 

• Sikertelenség esetén konzervatív, vagy sebészi megoldást alkalmazzunk-e? 

3.3. ábra - 3. ábra – Balra: a 46-os fognál a gyökérkezelést ritka anatómiai variáció 

nehezíti. Disztálisan két gyökér, a fog tehát 3 gyökerű. Középen: tűs kontroll 

röntgenfelvétellel ellenőrizzük a munkahosszt, és a gyökércsatornák elhelyezkedése is 

pontosan látszik. Jobbra: gyökértömés kontroll röntgen 

 

3.4. ábra - 4. ábra – Az endodontiai sikeresség a fertőzés eliminálásán és a reinfekció 

megakadályozásán múlik. A: 26-os fognál közepes méretű, diffúz radiolucens terület, 

MB és DB csatornákban betört műszerek. B: a műszerfragmentumok melletti elhaladás 

sikeres, az apikális csatornaszakasz dezinficiálására is lehetőség van. C: gyökértömés 

kontroll, a műszerfragmentumok a fogban maradtak. D: 2 éves kontroll, ép periapikális 

terület. E: 9 évvel a gyökértömés után a koronai restauráció (kompozit tömés) sérült. 

Ép periapikális terület, a reinfekció megakadályozására a sérült restauráció azonnali 

helyreállítása szükséges 
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2. 3.2. A pulpa megbetegedései és diagnosztikájuk – 
Krajczár Károly 

A pulpabetegségek és a pulpa eredetű periodontális betegségek klinikai osztályozásánál a terápia szemszögéből 

kell megközelíteni a klinikai diagnózis kérdését, a diagnózis világosan határozza meg a fog prognózisát, a 

kezelés mikéntjét. 

2.1. Egészséges pulpa 

• Aszimptomatikus 

• Vitalitás vizsgálatnál enyhe vagy mérsékelt, átmeneti érzékenység, vagy enyhén fájdalmas válasz. 

• A kismértékű fájdalom az ingerlést megszüntetve azonnal elmúlik. 

• Palpáció és perkkusszió nem vált ki fájdalmat. 

• Röntgenfelvételen a lamina dura intakt, nincs jele gyökérreszorbciónak, kalcifikációnak. 

2.2. Reverzíbilis pulpitisz (hyperaemia pulpae) 

• Gyulladt pulpaszövet. 

• Termikus ingerre (hideg) gyors, éles hiperszenzitív válasz. 

• Ingerlés megszüntetése után gyorsan múlik. 

• Más szempontból a pulpa aszimptomatikus marad. 

• Nem betegség, hanem szimptóma (pulpairritációt megszüntetve a fogbél visszatér a „normál”, egészséges 
állapotába). 

• Ha az irritáció tartósan fennáll, a szimptóma meghatározatlan ideig fennállhat, vagy átmegy irreverzíbilis 
pulpitiszbe. 

• Elkülönítése az irreverzíbilis pulpitisztől: 

• Pillanatnyi, fájdalmas válasz termikus (hideg) ingerlésre, mely az ingerlés után azonnal megszűnik. 

(Szimptomatikus irreverzíbilis pulpitisz esetében a fájdalom hosszabban fennáll) 

• A páciens nem számol be spontán fájdalomról. (Szimptomatikus irreverzíbilis pulpitisznél igen gyakori a 

spontán fájdalom) 

2.3. Repedt fog szindróma (cracked tooth syndrome) 

Dentinbe terjedő repedés, mely rágáskor a fog deformációja miatt pulpafájdalmat okoz. 

Tünetek: 

• Anamnézisben: trauma, fogszorítás, csikorgatás, rágási szokások (pl. mogyoró feltörése foggal), vagy másik 
repedt fog. 

• Rágáskor fájdalom, mely erősebb lehet a rágónyomás megszüntetésekor, mint ráharapáskor. 

• Normál vitális válasz (vit+). 

• Általában nincs kopogtatási érzékenység és radiológiai elváltozás. 

• Hosszú előzménye lehet, de nem sikerült a diagnózist felállítani. 

• A repedés nem mindig involválja a pulpát. 
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• Ha a gyökérre is terjed, tasakképződés. 

• Repedés keresése: 

• Pálcikára/faékre haraptatás. 

• Repedés megfestése (caries indikátor, vagy metilénkék). 

• Operációs mikroszkóp, vagy lupe. 

• Transzillumináció. 

• Periodoncium szondázása. 

3.5. ábra - 1. ábra – 15 mezio-disztális irányú repedés caries detektor festékkel (Caries 

Marker, VOCO) színezve 

 

Röntgenfelvételen csak ritkán látható elváltozás (csak ha a pulpa, vagy a gyökérfelszín érintett). 

Kezelése: 

• Ép pulpánál rágófelszíni védelem, foganyag sínezése (borítókorona). 

• Károsodott pulpánál gyökérkezelés és foganyag sínezés. 

2.4. Irreverzíbilis pulpitisz 

Lehet: 

• akut, szubakut, krónikus. 

• parciális, totális. 

• steril, vagy fertőzött. 

A krónikus pulpitisz általában aszimptomatikus. Klinikailag a gyulladás legnagyobb kiterjedése nem állapítható 

meg, amíg a periodontális ligamentum nem válik érintetté (kopogtatási érzékenység). 

2.4.1. Aszimptomatikus irreverzíbilis pulpitisz (pulpitis chronica) 
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Leggyakoribb okai caries, trauma, fogorvosi beavatkozások károsító hatásai. 

Tünetmentes, vagy tünetszegény folyamat. 

Klinikai megjelenési formái: 

• Pulpitis chronica clausa abscendens: 

• Gyakran tünetszegény, tünetmentes. 

3.6. ábra - 2. ábra – 37-es fognál pulpitis chronica clausa abscedens. Előzetes 

röntgenfelvételen a koronai destrukció mértéke feltűnő. A páciens bizonytalan, néha 

felerősödő, majd napokig nem jelentkező enyhe, vagy közepes intenzitású spontán 

fájdalomról és meleg érzékenységről számolt be 

 

• Pulpitis chronica clausa granulomatosa (belső granuloma, Palazzi-féle granuloma): 

• Belső reszorbció alakul ki. 

• Röntgenfelvételen mellékleletként is megjelenhet. 

• Koronális elhelyezkedésnél „pink spot” elváltozás. 

3.7. ábra - 3. ábra – Koronális elhelyezkedésű belső reszorbció a 31-es fognál. A fog 

vitális, periapikális elváltozás nem látható 
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3.8. ábra - 4. ábra – Belső reszorbció az apikális és középső gyökéri harmad határán. 

A gyökértömés termokompakciós technikával készült 

 

• Pulpitis chronica aperta ulcerosa: 

• Caries penetrans. 

• Tünetszegény, étkezés után enyhe fájdalom. 

• Pulpitis chronica aperta granulomatosa: 

• Hiperplasztikus pulpitisz, pulpapolip, pulpitis chronica aperta proliferativa. 

• Carieses üregből előburjánzó vöröses, karfiolszerű pulpa. 

• Alacsony fokú krónikus irritáció és jó vaszkularizáltság. (Tej- és immatúr maradó fogaknál). 
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• A pulpakamra vagy gyökércsatorna fokozott kalcifikációjának, elzáródásának hátterében is állhat krónikus 
pulpitisz. 

3.9. ábra - 5. ábra – 12-es fog apikális és középső gyökércsatorna szakaszának 

kalcifikációja. A fog kezelését pulpitiszre jellemző panaszok miatt kezdték meg. 

Periapikális elváltozás nem látható 

 

3.10. ábra - 6. ábra – Kalcifikáció a 47-es fog disztális gyökércsatornájában. Kiterjedt 

koronai restauráció és parodontális érintettség is szerepet játszhat. A fog vitális, 

bizonytalan, meleg ingerrel kiváltható pulpitiszes jellegű fájdalom, periapikális 

elváltozás nem látható 

 

2.4.2. Szimptomatikus irreverzíbilis pulpitisz (pulpitis acuta) 

Leggyakoribb oka a caries. 

Tünetek: 

• Spontán, intermittáló, rohamokban jelentkező vagy állandó fájdalom. 

• Erősség: mérsékelttől-elviselhetetlenig. 

• Kvalitás: éles, vagy lüktető. 
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• Lokalizált, vagy kisugárzó. 

• Hirtelen hőmérsékletváltozással (főleg hideg) kiváltható hosszan fennálló fájdalom. 

• Hideg vagy meleg borogatás csökkentheti is a panaszokat. 

• Testhelyzet változtatás okozhat fájdalmat (lefekvés, felkelés fekvő helyzetből). 

• Fájdalomcsillapító tabletták hatására sem szűnő fájdalom, mely az alvást is zavarja. 

Diagnózis felállítása: 

• Fájdalomcentrikus anamnézis (kérdőív). 

• Szájvizsgálat (cariológiai, parodontológiai). 

• Körültekintően kivitelezett és értékelt termikus teszt. 

• Periapikális és korona röntgenfelvételek 

• Indirekt jelek (caries, tömés kiterjedése, stb.) alapján a gyanús fog kiválasztása. 

• Előrehaladott esetben, a gyökércsúcsi terület érintettsége esetén a periodontális rés periapikális 
kiszélesedését is láthatjuk (oedema). 

• Kisugárzó fájdalom esetén szelektív anesztézia teszt. 

3.11. ábra - 7. ábra – Pulpitis acuta. A 47-es fogból kiinduló erős, hosszantartó, spontán 

fájdalom, mely hideg ingerléssel provokálható. Röntgenfelvételen a periapikális 

csontszerkezet és a parodontális rés ép rajzolatot mutat. A kiterjedt caries utal a 

pulpaérintettségre 

 

3.12. ábra - 8. ábra – Pulpitis acuta. 25-ös fog erős, hosszan tartó, spontán fájdalma, 

hideg ingerlés provokálja, ráharapási fájdalom. Röntgenfelvételen ép rajzolatú 

periapikális csontszerkezet, a pulpakamrát elérő caries utal a pulpaérintettségre 
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2.5. Pulpanekrózis (gangraena pulpae) 

Oka lehet kezeletlen irreverzíbilis pulpitisz, trauma, orvosi kezelés (műtétek vagy akár fogszabályozó kezelés), 

vagy bármilyen tényező, ami a pupla keringését megszünteti. 

A pulpamaradványok elfolyósodnak, vagy koagulálódnak. Pulpaelhalás jele lehet a fog elszíneződése. 

A pulpa elhalás lehet részleges vagy teljes: 

• Parciális nekrózis: 

• Irreverzíbilis pulpitisz tünetei jellemezhetik. 

• Több gyökércsatornájú fogaknál gyakoribb. 

• Teljes (totális) nekrózis: vitalitás negatív. 

• Gangraena simplex (nem fertőzött a pulpakamra és a gyökércsatorna), mely aszimptomatikus. 

3.13. ábra - 9. ábra – 47 gangraena simplex. A fog tünet- és panaszmentes, hideg 

tesztre nem reagál, periapikális elváltozás röntgenfelvételen nem látható (bal oldali 

felvétel). Tesztkavitás készítése során a trepanáció fájdalommentesen elvégezhető. 

Jobbra: gyökértömés kontroll felvétel 



 3. Megtartó fogászat  

 590  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

• Gangraena complicata 

• Aszimptomatikus (aszimptomatikus periapikális periodontitiszt tart fenn). 

• Szimptomatikus (szimptómás periapikális periodontitiszt okoz). 

2.6. Akut apikális periodontitisz (periodontitis periapicalis acuta, 
szimptómás apikális periodontitisz) 

Fájdalmas periradikuláris gyulladás. Túlnyomó részben gangrénás fogaknál fordul elő. Ritkábban vitális 

fogaknál is megjelenhet krónikus okkluzális trauma következtében. 

A beteg panasza ráharapásra, kocogtatásra, sőt akár nyelvvel érintésre is a fog mérsékelttől erős érzékenysége, 

fájdalma. 

Vitalitás vizsgálat (negatív, vagy parciális pulpanekrózisnál lehet pozitív), kopogtatási lelet (pozitív) a döntő a 

diagnózis felállításánál. 

Röntgenfelvételen a periodontális rés lehet ép rajzolatú, vagy kiszélesedett, hosszabb idő (~7-10 nap) után a 

lamina dura megszakad, radiolucens terület látható. 

3.14. ábra - 10. ábra – 35-ös fognál periodontitis periapicalis acuta. A gyökérhártya-rés 

ép rajzolatú 
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3.15. ábra - 11. ábra – 15-ös fognál periodontitis periapicalis acuta. Periapikális 

gyökérhártya-rés kiszélesedés (ödéma). A lamina dura folytonossága még nem szakad 

meg 

 

3.16. ábra - 12. ábra – 15-ös fognál periodontitis periapicalis acuta. Balra: a periapikális 

gyökérhártya-rés kiszélesedett. Jobbra: 2 hónapos ideiglenes kálcium-hidroxid pasztás 

lezárás után történt meg a gyökértömés, ép periapikális rajzolat 
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3.17. ábra - 13. ábra – A 22-es fognál periodontitis periapicalis acuta. Periapikális 

gyökérhártya-rés kiszélesedett 

 

Fogorvosi kezelés hiányában a folyamatból acut periapikális abscessus alakulhat ki. 

2.7. Akut periapikális abscessus (abscessus periapicalis acuta, 
szimptómás apikális periodontitisz) 

Fájdalmas periapikális gyulladás, purulens exszudátum az apex körül. 
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Általános tünetek is megjelennek (szubfebrilitás, láz, rossz közérzet). 

Gyorsan kialakuló enyhétől - nagymértékű először intra-, majd extraorálisan is megjelenő duzzanat. Kiterjedését 

és elhelyezkedését meghatározza: 

• Problémás fog gyökércsúcsának elhelyezkedése. 

• Kortikális csontlemez vastagsága. 

• Izomtapadások elhelyezkedése. 

A duzzanat jellemzően vesztibuláris elhelyezkedésű, de palatinálisan is gyakori (pl. felső kismetszők, molárisok 

palatinális gyökerei). 

A fájdalom lehet mérsékelt, de erős is. 

3.18. ábra - 14. ábra – Akut periapikális abscessus. Fájdalmas duzzanat a 23-as fognál 

vesztibulárisan 

 

Perkusszió, palpáció fájdalmas a fog mobilitássá is válik. Vitalitás negatív. 

Röntgenfelvételen: 

• A periodontális rés akár normál rajzolatú is lehet, vagy enyhén kiszélesedett. Hosszabb fennállásnál 

lamina dura vonala megszakad, radiolucens terület látható. (Megegyezik az akut apikális periodontitisznél 

látható röntgenképpel) A folyamat rapid előrehaladása miatt a kortikális csont, sőt a trabekuláris sem 

demineralizálódott még. 

• A krónikus periapikális periodontitiszre jellemző körülírt vagy diffúz periapikális felritkulás jelenléte 

esetében a krónikus folyamat akut fellángolása vezet az úgynevezett phoenix abscessus-hoz. 

3.19. ábra - 15. ábra – Phoenix abscessus. Röntgenfelvételen kisméretű, diffúz 

periapikális radiolucens terület, kiterjedt koronai restauráció (üvegionomer cement 

tömés). Jobbra: trepanálás során pus ürül 
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Differenciáldiagnózis: a laterális parodoncium abscesszusánál vitális lehet a pulpa és parodontális tasakot 

szondázhatunk. 

2.8. Krónikus apikális periodontitisz (periodontitis periapicalis 
chronica, aszimptomatikus apikális periodontitisz) 

Aszimptomatikus, vagy tünetszegény. 

• Pulpanekrózisnál tapasztalható jelek (fogelszíneződés, vitalitás negatív). 

• Gyökércsúcsi területre nyomást kifejtve a páciens eltérőnek érzi, mint a vitális fogak gyökércsúcsainál 

elvégezve a vizsgálatot. 

• Perkusszióra, palpációra előfordulhat enyhe érzékenység. 

• Jelen lehet sipolynyílás is (abscessus periapicalis chronica): 

• Szuppuráló folyamatot jelez, nyomásra pus is ürülhet. 

• Távol is elhelyezkedhet a problémás apextől, ezért szükséges a szondázása guttapercha csúccsal, majd 

röntgenfelvétel készítése. 

Röntgenfelvételen: 

• Periapikálisan a foramenek környékén kifejezett radiolucens terület mely lehet kicsi vagy nagy kiterjedésű, 

diffúz vagy körülírt: 

• Granuloma periapicale, 

• Cysta periodontalis apicalis, 

• Abscessus periapicalis chronica. 

3.20. ábra - 16. ábra – Balra: kis kiterjedésű, diffúz periapikális radiolucens terület a 

46-os fog M és D gyökércsúcsánál (periodontitis periapicalis chronica). Jobbra: 

gyökértömés kontroll felvétel 
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3.21. ábra - 17. ábra – Kis kiterjedésű, diffúz periapikális radiolucens terület a 46-os fog 

meziális és disztális gyökércsúcsán (periodontitis periapicalis chronica). A disztális 

gyökércsúcson külső reszorbció 

 

3.22. ábra - 18. ábra – Közepes kiterjedésű periapikális radiolucens terület a 47-es fog 

gyökércsúcsán (periodontitis periapicalis chronica). A: inkomplett gyökértömés. B: 

újrakezelés után készített gyökértömés kontroll felvétel. C: 2 éves ellenőrző röntgen. Ép 

periapikális csontszerkezet 
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3.23. ábra - 19. ábra – Közepes kiterjedésű, diffúz periapikális radiolucens terület a 22-

es fog gyökércsúcsa körül (periodontitis periapicalis chronica). Balra: diagnosztikus 

röntgen. Középen: ellenőrző röntgen az apikális lezárásról (meleg vertikális 

kompakció), sealer túlfolyás. Jobbra: gyökértömés kontroll röntgenfelvétel 

 

3.24. ábra - 20. ábra – A: 12-es fognál közepes kiterjedésű, diffúz radiolucencia. B: tűs 

kontroll. C: gyökértömés kontroll. D: 18 hónappal a gyökértömés után 
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3.25. ábra - 21. ábra – Balra: közepes kiterjedésű, körülírt radiolucens terület a 34-es 

foggyökér mellett disztálisan. Középen: tűs kontroll felvétel. Jobbra: gyökértömés 

kontroll, a gyökértömő anyag kirajzolja az oldalcsatornákat 

 

3.26. ábra - 22. ábra – CBCT felvételen kiterjedt, diffúz periapikális radiolucens terület, 

mely a 22-es foghoz köthető. (22 pulpagangréna, gyökeret perforáló belső reszorbció. 23 

vitális fog.) Balra: 3D felvétel. Jobbra: horizontális szelet, a nyíl a 22-es fog gyökerére 

mutat 

 

3.27. ábra - 23. ábra – Nagy kiterjedésű, körülírt periapikális radiolucens terület, mely 

a 21-es fog gyökércsúcsával kommunikál és több fogra is kiterjed. A: panoráma felvétel 

részlete. B: előzetes röntgen. C: tűs kontroll röntgen, 11-es fognál korrekció szükséges. 

D: gyökértömés kontroll röntgen 

 

• Sipolyba vezetett guttapercha az érintett gyökércsúcsra mutat: 
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• Abscessus periapicalis chronica. 

3.28. ábra - 24. ábra – Abscessus periapicalis chronica. A sipolyjáratba vezetett 

guttapercha csúcs az 11-es fogra mutat (inkomplett gyökértömés, reszorbciós üreg, 

radiolucens terület) 

 

3.29. ábra - 25. ábra – Abscessus periapicalis chronica. Palatinális sipolynyílás, mely a 

gyökértömött 26-os fog palatinális gyökeréhez vezet. A környező fogak vitálisak 

 

• Excesszív csontmineralizáció az apex körül (válasz a krónikus irritációra): 
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• Periapikális oszteoszklerózis (osteosclerosis periapicalis). 

3.30. ábra - 26. ábra – Osteosclerosis periapicalis. 12-es fog inkomplett (rövid) 

gyökértömése, periapikálisan excesszív csontmineralizáció (13-as fogban betört 

gyökérkezelő műszer, rövid, de kompakt gyökértömés, ép periapikális rajzolat) 

 

Az endodontiai infekciókból kiinduló periapikális gyulladásokból az állcsontok akut és krónikus gyulladásos 

folyamatai is kialakulhatnak. Ilyenek akut vagy krónikus gyulladás lehet periostitis, abscessus és phlegmone, 

melyek tárgyalása a dento-alveoláris sebészet tárgykörébe tartozik. 

2.9. Parodonto-endodontális kórképek 

Dentális pulpa, periapikális és laterális periodoncium szoros anatómiai és élettani kapcsolatban van, ezért 

patológiás folyamataik is összefüggést mutatnak. 

2.9.1. Primer endodontális károsodás, mely a parodonciumot is érinti 

Diagnózis: 

• Pulpitisz, nekrotikus pulpa. 

• Izolált parodontális károsodás (tasak vagy duzzanat). 

• Premoláris, moláris fogaknál a furkáció érintett lehet. 

• Megtartott alveoláris csontszél meziálisan és disztálisan. 

• A tasakban minimális mennyiségű plakk/fogkő. 

Kezelés: 

• Gyökérkezelés, gyökértömés. 

• 4-6 hónap múlva a csontregeneráció és parodontális gyógyulás ellenőrzése. 

Jó prognózis. 

3.31. ábra - 27. ábra – 47 caries penetrans, primer endodontiai károsodás, mely a 

parodonciumot is érinti (periodontitis periapicalis chronica, furkáció érintettség). Jó 

prognózis (85 perzisztáló tejfog, 45 csírahiány) 
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3.32. ábra - 28. ábra – 46-os endo-parodontális elváltozás, furkáció érintettség. Meziális 

és disztális alveoláris csontszél megtartott. A: diagnosztikus röntgenfelvétel. B: 

gyökértömés kontroll röntgenfelvétel. C: kontroll röntgen a gyökértömés után 3 

hónappal 

 

2.9.2. Primer endodontiai károsodás súlyos szekunder parodontális 
elváltozásokkal 

Amennyiben nem történik meg a primer endodontiai folyamat kezelése, vagy az endodontiai kezelés sikertelen a 

parodontális folyamat is progrediál. 

Diagnózis: 

• Nekrotikus pulpa, korábbi inkomplett gyökértömés, vagy gyökérfraktúra. 

• Izolált, mély tasak. 

• Parodontális pusztulás, tasakban jelentős plakk/fogkő. 

Kezelés: 

• Gyökérkezelés/újrakezelés. 

• Parodontális kezelés. 

• Vertikális fraktúra = extrakció. 

Általában jó prognózis. 
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3.33. ábra - 29. ábra – Primer endodontiai károsodás súlyos parodontális elváltozással. 

A: 46-os fog disztális gyökere körül kiterjedt periapikális radiolucens terület, mely a 

laterális parodonciumot is érinti. A disztális alveoláris csontszél rötgenárnyéka eltűnt, a 

meziális megtartott. Furkáció érintettség. B: gyökértömés kontroll röntgen. C: 3 

hónappal a gyökértömés után a gyógyulás jelei láthatók. D: 7 hónappal a gyökértömés 

után ép csontszerkezet és normál rajzolatú parodontális rés 

 

3.34. ábra - 30. ábra – 35 vertikális fraktúra. Jól látható törésvonal (diszlokáció) 

kiterjedt, körülírt periapikális radiolucencia. A fog gyökértömött és gyökércsappal 

(rostcsappal) ellátott. Vertikális csúsztatót tartó hídhorgony korona. (Fokozott 

terhelésnek kitett, meggyengült foggyökér.) Fogeltávolítás indikált 

 

3.35. ábra - 31. ábra – A: 44-es fog inkomplett gyökértömés betört műszerrel, kis 

kiterjedésű, diffúz periapikális radiolucens terület. B: gyökértömés kontroll 

röntgenfelvétel (3 hónap ideiglenes gyökértömés után). C: 6 éves ellenőrző 

röntgenfelvételen ép periapikális terület. D: 7 évvel a gyökértömés után akut panasz: 

fájdalom, duzzanat a fog mellett. Szulkuszból genny ürült, vesztibulárisan 9mm-es 

szondázási mélység. E: mély, vertikális csonttasak. A jelek a gyökér vertikális 

fraktúrájára utalnak 
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2.9.3. Primer parodontális folyamat, mely a pulpára is hatással van 

Diagnózis: 

• Parodontitisz. 

• Vitális fog (megindulhatnak degeneratív folyamatok). 

• Mély parodontális tasak, fájdalom jellege parodontális. 

• Mobilitás fokozódhat. 

• Általában több fog érintett (generalizált fogágy betegség). 

Kezelés: 

• Szájhigiénés instruálás, motiválás. 

• Depurálás és gyökérsimítás. 

• Lokális oki tényezők megszüntetése (elálló tömésszél, koronaszél). 

• Szükség esetén parodontális sebészi beavatkozás. 

Előrehaladott esetben rossz prognózis. 

2.9.4. Primer parodontális károsodás előrehaladott szekunder endodontális 
folyamattal 

Diagnózis: 

• A parodontális gyulladás az apexig, vagy egy tág oldalcsatornáig terjed. 

• A tasakból nyomásra váladék ürül. 

• Fokozott mobilitás. 

• Pulpanekrózis 

Kezelés: 

• Endodontiai kezelésre javulást mutathat, ilyenkor valószínűbb, hogy „primer endodontiai károsodás súlyos 
szekunder parodontális elváltozásokkal” a helyes diagnózis. 

Kiterjedt parodontológiai kezelés (konzervatív/műtéti) ellenére is rossz a prognózis. 

3.36. ábra - 32. ábra – 32 primer parodontális károsodás előrehaladott szekunder 

endodontális folyamattal (periodontitis periapicalis chronica) 
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3.37. ábra - 33. ábra – Primer parodontális károsodás előrehaladott szekunder 

folyamattal. 42: kiterjedt, körülírt periapikális radiolucens terület. 42 és 43: külső 

gyökér reszorbció a középső gyökéri harmadban (trauma, illetve túlterhelés gyanúja) 

 

3.38. ábra - 34. ábra – Marginális parodonciumból kiinduló külső gyökérreszorbció, 

mely a gyökércsatornát elérve pulpitiszt okozott 
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3. 3.3. Endodontiai vizsgáló eljárások, arcfájdalmak 
differenciáldiagnózisa – Krajczár Károly 

Fájdalom: kellemetlen szenzoros és emocionális észlelés, mely éppen zajló, vagy potenciális szövetkárosodással 

társul. Befolyásolja az egyén fiziológiai és pszichológiai állapota. 

3.1. Endodontiai vizsgáló eljárások 

Az endodontiai diagnosztikában egyszerű, minden fogorvosi rendelőben alkalmazható diagnosztikus 

módszereket használunk. 

3.1.1. Anamnézis 

3.1.1.1. Általános anamnézis 

Az endodontiai kezelést a páciens általános betegségei nem kontraindikálják, de a kezelés során bizonyos 

betegségek vagy állapotok esetében fokozott elővigyázatosságra, esetleg gyógyszeres előkészítésre lehet 

szükség. 

• A páciens frissen (6 hónapon belül) esett át akut miokardiális infarktuson. Nem kontrollált diabétesz, nem 
kontrollált hyperthyreosis. 

• Gyógyszerérzékenység. 

• Amennyiben a beavatkozás során bakterémia fordulhat elő, és a páciens alapbetegsége miatt 

(http://www.aae.org/uploadedFiles/Publications_and_Research/Guidelines_and_Position_Statements/antibioti

cprophylaxsisquickrefguide.pdf) antibiotikus profilaxis indikált (pl. műbillentyű, rheumás endocarditis, stb.). 

• Terhesség (az első trimeszterben röntgenfelvételt csak akkor végezzünk, ha ez elengedhetetlenül szükséges a 
diagnózis felállításához illetve a szükséges kezelés elvégzéséhez). 

• Véralvadási zavarok, antikoagulált beteg esetében a sebészi kezeléshez a pácienst elő kell készíteni. 

• Ismert fertőző betegségek. 

3.1.1.2. Endodontiai anamnézis 

Fájdalomcentrikus anamnézist veszünk fel: 

• Fájdalom (természete, időtartama, oldaliság, periodikusság, kiváltó/megszüntető faktorok, egyéb társuló 
szimptómák) 

• Trauma 

• Előző fogkezelés 

• Esztétikai problémák 

Jól szerkesztett kérdőív alapján könnyebb az anamnézis felvétele. 

3.39. ábra - 1. ábra – Fájdalomcentrikus endodontiai kérdőív 

http://www.aae.org/uploadedFiles/Publications_and_Research/Guidelines_and_Position_Statements/antibioticprophylaxsisquickrefguide.pdf
http://www.aae.org/uploadedFiles/Publications_and_Research/Guidelines_and_Position_Statements/antibioticprophylaxsisquickrefguide.pdf
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A fájdalom, mint információ: 

• A fájdalom megélésénél nagy változatosság a páciensek között. 

• Ugyanazon páciensnél is a pillanatnyi állapot függvényében változik. 

• Precízen felvett anamnézisből elegendő információ nyerhető: 

• Meghatározható, hogy a gyulladás csak a pulpa területére terjed-e ki. 

• Ha a parodontális ligamentum nem érintett, a fájó fogat a páciens nehezen vagy nem tudja lokalizálni. 

• A parodontális ligamentum proprioceptív receptorainak köszönhetően, ha ide is kiterjed a gyulladás, a 
páciens azonosítani tudja a fogat. 

• Lefekvéskor/felkeléskor jelentkező fájdalom: 

• Nyomásváltozás a fej-nyak területen, így a pulpában is. 

• Pulpitiszre utal. 

• Kisugárzó fájdalom diagnosztikai nehézséget: 

• Nyak, temporális régió, fül irányába (differenciál diagnosztika) 

• Antagonista quadránsra. 

• Ritka, hogy a középvonalon átsugározzon. 

3.1.2. Extraorális vizsgálat 

Inspekció: aszimmetria, duzzanat, bőr (színváltozás, sipolynyílás, korábbi műtét vagy sérülés nyoma), 

Palpáció: nyirokcsomók, tapintható terimék vizsgálata. 
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3.1.3. Intraorális vizsgálat 

• Inspekció (nagyítás alkalmazása is), palpáció, perkusszió. 

• Cariológiai vizsgálat. 

• Vitalitás vizsgálat. 

• Tesztkavitás. 

• Mobilitás vizsgálata. 

• Szelektív érzéstelenítés. 

• Fa, vagy műanyag pálcikára haraptatás. 

• Egyszerű parodontológiai vizsgálat. 

• Száloptikás átvilágítás. 

3.1.3.1. Fogbél vitalitás vizsgálata 

Hideg illetve meleg ingerlés: 

• Hideg ingerlés spray-vel (difluor-diklór metán) lehűtött vattagombóccal. Lehetőleg ép zománcfelszínen a 

gingivaszél közelében, legalább 5 másodpercig, vagy amíg fájdalmat nem észlel. 

3.40. ábra - 2. ábra – Hideg teszt lehűtött vattagombóccal 

 

• Jégrúddal 

• Meleg ingerlés felmelegített guttapercha rúddal szintén 5 másodpercig, illetve a páciens jelzéséig. 

Reakciók: 

• Nincs fájdalom (nem jelent egyértelműen gangrénát). 

• Enyhe, vagy mérsékelt fájdalom, mely 1-2 s-mal az ingerlés után megszűnik. 

• Erős, hirtelen fájdalom, mely 1-2 s-mal az ingerlés után enyhül. 

• Mérsékelt, vagy erős fájdalom, mely a stimulus után hosszabban megmarad. 

Elektromos pulpateszternek a hideg-meleg ingerre adott válaszreakciók vizsgálatával szemben elsősorban 

koronázott fogaknál lehet előnye. 

3.1.3.2. Tesztkavitás 
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Ha másként nem tudjuk eldönteni a pulpa vitalitását. Nem vitálisnak vélt fogon érzéstelenítés nélkül kis kavitást 

alakítunk a tervezett trepanációs nyílásnak megfelelően, vagy a fogban található restauráció eltávolításával. 

Hideg ingerlést alkalmazhatunk a szabaddá tett dentinen. 

Ha az eredmény negatív, folytathatjuk a fog trepanálását. 

3.1.3.3. Periradikuláris mukóza és gingiva palpációja 

Ujjbeggyel (így érezzük az esetleges terime tapintatát), vagy nagyméretű gömbtömővel (így pontosabb a 

fájdalmas terület lokalizálása) végezhetjük. 

3.41. ábra - 3. ábra – Palpáció gömbtömővel 

 

3.1.3.4. Szelektív érzéstelenítés 

Kisugárzó fájdalom esetében alsó és felső quadrans között, illetve egy quadranson belüli gyanús fogak között 

tudunk dönteni. 

Technikája: 

• Intraligamentális érzéstelenítés 0,2ml Lidocain-Adrenalin vagy Articain-Adrenalin oldattal. 

• A meziális fogak irányából haladunk a disztális fogak irányába. 

3.42. ábra - 4. ábra – Szelektív érzéstelenítés 
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3.1.3.5. Fa, vagy műanyag pálcikára haraptatás 

Ráharapáskor, rágáskor jelentkező fájdalom esetében alkalmazzuk a panaszos fog lokalizálására, amennyiben 

nincs jele periapikális gyulladásnak (kopogtatási, nyomási érzékenység nincs, röntgenfelvétel negatív). 

Felmerül az inkomplett fraktúra lehetősége. 

Pálcikára, vagy faékre haraptatva: 

• Fájdalom jelentkezik. 

• A repedés vonala jobban látható lehet (nagyítás, caries indikátor festék segíthet). 

• A fájdalom a ráharapás megszüntetésekor enyhül. 

3.43. ábra - 5. ábra – Inkomplett fraktúra teszt bond applikátor felhasználásával 

 

3.1.3.6. Egyszerű parodontológiai vizsgálat 
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Endodonciai kórképek gyakran érintik a parodonciumot, illetve a parodontális betegségek is érinthetik a pulpát. 

Reménytelen vagy kérdéses parodontológiai prognózis kontraindikálhatja az endodonciás kezelést. 

Gingivális szulkusz szondázását el kell végezni. 

• Kalibrált parodontológiai szondával. 

• Tasakmélységet regisztráljuk (6 gyökérfelszínen). 

• Az endodontiai és parodontológiai vizsgálat alapján meg kell határoznunk a prognózist. 

3.44. ábra - 6. ábra – Parodontális állapot vizsgálata 

 

3.1.3.7. Száloptikás átvilágítás 

A fény csak a repedésig, törésig jut el a fogszövetben. 

3.1.3.8. Nagyítás alkalmazása 

Operációs mikroszkóp, vagy lupe. 

A diagnosztikában segíti a fog koronájának megfigyelését, elsősorban repedések, törésvonalak felismerésében 

hasznos. 

3.45. ábra - 7. ábra – Endodontiai vizsgálat operációs mikroszkóppal (Leica M320) 

 

3.46. ábra - 8. ábra – 46 fog disztolingvális csücskén, az amalgámtömés mellett 

keletkezett repedés. Csücsökvédelem kialakítása szükséges 
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3.47. ábra - 9. ábra – Nagyítás alatt jól látszik a 16-os, gyökértömött és borítókoronával 

helyreállított fog mezio-disztális lefutású törésvonala a korona és a csonkfelépítő anyag 

részleges eltávolítása után 

 

3.1.4. Képalkotó vizsgálatok 

Röntgenfelvételek segítségével a mineralizált szövetek vizsgálhatók. Fontos információt kapunk: 

• A fog koronájának és gyökerének morfológiájáról. 

• Pathológiás elváltozásokról. 

• Periradikuláris szövetekről (apikális és laterális parodoncium és csontszerkezet) 

• Környező képletekről. 

Endodontiai célból alkalmazott leggyakoribb röntgenfelvételek: 

• Intraorális, periapikális felvétel 

• Gyökérkezelés során elengedhetetlen. 

• Egy, vagy több irányból (10-15°-os horizontális eltéréssel). 

• Sipolynyílás jelenléte esetén guttapercha csúcsot vezetünk a fisztulába, így kontrasztanyagos felvételt 
készíthetünk. 
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• Korona, vagy szárnyasfilm felvétel koronai léziók felderítésére, illetve a pulpakamra helyzetének pontosabb 

megítélésére. 

• Panoráma felvétel áttekintő képet ad, kiterjedt elváltozásokat, anatómiai viszonyokat jól megjelenít. 

• Ráharapásos felvétel alkalmas az orális képletek és elváltozások oro-vesztibuláris elhelyezkedésének 

megítélésére. Elsősorban endodontiai sebészeti beavatkozás tervezésénél lehet hasznos. 

• Háromdimenziós 
(http://www.aae.org/uploadedFiles/Publications_and_Research/Guidelines_and_Position_Statements/conebea

mstatement.pdf) CBCT felvételek: elsősorban diagnosztikai nehézségeknél (pl. vertikális fraktúra gyanúja), 

illetve szokatlan anatómiájú fogak kezelésénél hasznos, amikor a kezelés során a fogon belüli tájékozódás 

igen nehéz. 

3.48. ábra - 10. ábra – Háromdimenziós CBCT felvétel. 23 fog durva anatómiai eltérése 

(dens invaginatus) 

 

Röntgenfelvétel endodonciai értékelésének fő szempontjai: 

• A lamina dura intakt, vagy hiányzó szakasz látható a periapikális területen? 

• A csontszerkezet normális arhitektúrájú, vagy demineralizáció jeleit mutatja? 

• Milyen a pulpakamra elhelyezkedése, tágassága? 

• A gyökércsatorna-rendszer normál kereteken belül van, vagy reszorbciós illetve kalcifikációs jeleket mutat? 

• Jól követhető-e a gyökércsatorna lefutása? 

3.49. ábra - 11. ábra – 35-ös fog pulpitis acuta. Balra: jól látszik a gyökércsatorna 

elágazódása. Jobbra: gyökértömés kontroll röntgen 

http://www.aae.org/uploadedFiles/Publications_and_Research/Guidelines_and_Position_Statements/conebeamstatement.pdf
http://www.aae.org/uploadedFiles/Publications_and_Research/Guidelines_and_Position_Statements/conebeamstatement.pdf
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• Milyen anatómiai struktúrákat látunk még a felvételen? 

• Amennyiben történt korábbi endodontiai beavatkozás, milyennek ítéljük annak minőségét, illetve látszik- e 

preparációs hiba, mely megnehezíti az újrakezelést? 

• A vizsgált felvétel kielégítő információt ad, vagy további röntgenfelvételek szükségesek? 

További kérdések: 

• Egy, vagy több csatorna van-e a gyökérben? 

• Egy csatorna esetén a gyökér teljes hosszában jól követhető a csatorna lefutása. 

• Ha kettéválik, a csatorna egyértelmű lefutása hirtelen elmosódottabbá válik. 

3.50. ábra - 12. ábra – 34-es fog gyökérkezelésekor a kezelőorvos nem tudta elérni 

az optimális munkahosszt. A: előzetes röntgenfelvétel, a kezelőorvos kálcium-

hidroxidot leadó guttapercha csúcsot helyezett a gyökércsatornába. A gyökér 

közepétől apikálisan a csatornalefutás elmosódott. B: operációs mikroszkóppal 

ráláttunk az elágazódásra és mindkét csatornát kitágítottuk. C és D: ellenőrző 

felvételek a gyökértömés után 
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• Kettőzött apex is megfigyelhető lehet. 

• Tűs kontroll röntgenfelvételen, ha a tű nem a gyökér centrumában helyezkedik el, felmerül a második 
csatorna jelenléte. 

• Nekrotikus-e a pulpa? 

• Pulpanekrózisnak önmagában nincs radiológiai jele. 

• Pulpadegeneráció bomlástermékei, bakteriális metabolitok és toxinok okozhatják a periapikális csontszövet 
demineralizációját. 

• Ezek nem csak az apikális foramenen, hanem a laterális csatornákon és a furkáció területén is kijuthatnak a 

pulpaűrből. 

• A demineralizáció a trabekuláris csontot érinti először, a kortikális lemezeket csak később. 

• Egyéb pulpaelváltozások jelen vannak-e? 

• Pulpakő, illetve a gyökércsatornák kalcifikációja: önmagában nem pathológiás. 

• Belső reszorbció, mely mielőbbi endodontiai ellátást igényel. 

• Perforálódott külső reszorbciónál is szükség van a gyökérkezelés elvégzésére. 

• Apex fejlettsége (immatúr apex). 

3.51. ábra - 13. ábra – 11-es és 21-es immatúr apexű fogak balesetben sérültek. 11-es 

gyökértömése megtörtént, 21-esben kálcium-hidroxid ideiglenes gyökértömő paszta 

 

• Gyökérfraktúra jelenléte: 

• Traumát követően és gyökércsapozott fogaknál. 

• Korai stádiumban csak a horizontális látszik. 

• Vertikális és transzverzális lefutású fraktúráknál csontszövet demineralizáció. 

• Holdudvar-szerű lézió. 

• Amennyiben a fraktúra a gyökértömés közben következik be, tömőanyag kiáramlás látszhat. 

3.52. ábra - 14. ábra – A: Trauma (ütés) hatására a 11-es fog középső és a 21-es fog 

apikális gyökérharmadában horizontális fraktúra. 11-es fog vitális, 21-esnél 
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szimptomatikus pulpitiszre jellemző panaszok, fokozott mobilitás. B: 21-es fognál a 

törvégek diszlokálódtak, a gyökérkezelés ezért csak a koronai szakaszra terjed ki. C: 

flexibilis sínezés és gyökértömés. D: 2 hónapos ellenőrző felvétel 

 

3.1.5. Laboratóriumi diagnosztika 

Az endodontiai praxisban ritkán végzünk laboratóriumi vizsgálatot. Rizikóbetegeknél vagy súlyos, a kezelésre 

nem szűnő infekció esetében lehet indokolt. A purulens váladékból mintát veszünk a kezelés elején, 

mikrobiológiai tenyésztés a fertőző mikroorganizmus meghatározására, valamint antibiotikum érzékenység 

vizsgálatára. 

Steril fecskendőbe buborékmentesen felszívjuk a pust, vagy a gyökércsatorna tartalmát (ebben a lépésben ne 

használjunk dezinficiens átöblítőszert). A minta anaerob transzportmédiumba fecskendezve szállítható, 2 órán 

belül el kell juttatni a laborba. 

3.2. Arcfájdalmak differenciáldiagnózisa 

Előfordulhat, hogy bár a beteg „fogfájásról” panaszkodik, nem fog eredetű a fájdalom: 

• Temporo-mandibuláris diszfunkció (TMD) a rágószervvel összefüggő, nem fog eredetű fájdalom, melyet a 

gnathológia tárgyal. 

• A rágószervvel nem összefüggő ok a fej-nyak területen 

• Gyakran nem odontogén eredetű problémák utánozzák a fogfájdalmat. 

• A páciens fogfájdalomként éli meg, és ragaszkodhat is ehhez. 

• Néhány közös jellemzőjük: 

• A fájdalom az idegek lefutását követi, és a beidegzett struktúrákból eredhet. 

• Nagy területen jelentkezhet. 

• Gyakran diffúz és unilaterális fájdalom (hasonlóan az irreverzíbilis pulpitiszhez). 

• Meg kell különböztetnünk az akut és a krónikus arctáji fájdalmakat. 

3.2.1. Akut arctáji fájdalommal járó rendellenességek 

3.2.1.1. Trigeminus neuralgia 

A leggyakoribb neuralgia. Idősebb nőbetegeknél, jellemzően az 5-6. életévtizedben gyakori. A páciens számára 

rendkívül kellemetlen, jellegzetes (http://www.fpa-support.org/2011/01/about-neuropathic-facial-pain-and-tn-

trigeminal-neuralgia/) tünetegyüttes. 

http://www.fpa-support.org/2011/01/about-neuropathic-facial-pain-and-tn-trigeminal-neuralgia/
http://www.fpa-support.org/2011/01/about-neuropathic-facial-pain-and-tn-trigeminal-neuralgia/
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• Fájdalom roham az egyik arcfélen, kiterjed az egyik trigeminus ágra, vagy több ágra is (ritkábban lehet 
bilaterális). 

• A páciens erős fogfájdalomként élheti meg. 

• A fájdalom kvalitása hasogató, áramütés- szerű, sokkoló, nyilalló, éles, metsző, szúró. Prodromális tünetként 

a terület bizsergése fordulhat elő. 

• Lokalizációja: a páciens a trigeminus ág beidegzési területét rajzolja ki. 

• Trigger pontok (extra-, vagy intraorálisan)ingerlésével, megnyomásával a fájdalom kiváltható. 

• A fájdalom roham rövid, néhány másodpercig tart, általában egy percnél rövidebb. 

• Ezután másodlagos fájdalom következhet, mely égő jellegű. Ezt a beteg általában masszírozással próbálja 

megszüntetni. 

• A beteg megtanulja kerülni a trigger zóna ingerlését. 

• A rohamok sorozatosan jönnek, de hirtelen vége szakadhat. 

Ki kell zárnunk a pulpa megbetegedését, mely hasonlíthat trigeminus neuralgiára. 

Nagyon ritkán 

(http://www.aae.org/uploadedFiles/Publications_and_Research/Guidelines_and_Position_Statements/NICOlesio

nsnew.pdf) neuralgia indukálta oszteonekrózis is kialakulhat. 

Más neuralgiák is okozhatnak fogfájás-szerű panaszokat, pl. a clusteres fejfájás (ggl. sphenopalatinum 

neuralgia), de ezek nagyon ritkán fordulnak elő. 

3.2.1.2. Sinusitis maxillaris acuta 

A sinust bélelő mukóza gyulladása, mely dentális diszkomfortot okoz főként a felső praemolaris- moláris 

régióban. Rágáskor fájdalom jelentkezik. Az arc nyomásra fájdalmas lehet a sinus felett. Ritkábban az azonos 

oldali mandibulába is kisugározhat a fájdalom. 

Differenciáldiagnózis: 

• A fogak termikus ingerlésre jól reagálnak. 

• Palpációra, perkusszióra több fog is érzékeny lehet. 

• Lefekvéskor, felkeléskor, vagy fej előrehajtásakor fokozódó fájdalom. 

• Homlok, és orr irányába is kisugározhat a fájdalom. 

• Az arcüreget megteltnek érzi a beteg. 

• Orrfolyás. 

• El kell különíteni a fog eredetű sinusitistől. 

3.2.1.3. Otitis media acuta 

• A középfül fájdalma kisugározhat az azonos oldali molárisokra (alsó és felső). 

• Nem csak fogtünetek. 

• A fájdalom erős, akut, lüktető, a fej előrehajtása gyakran fokozza. 

3.2.1.4. Miokardiális fájdalom 

• Anginánál 10%-ban mandibulába sugárzó fájdalom. 

http://www.aae.org/uploadedFiles/Publications_and_Research/Guidelines_and_Position_Statements/NICOlesionsnew.pdf
http://www.aae.org/uploadedFiles/Publications_and_Research/Guidelines_and_Position_Statements/NICOlesionsnew.pdf
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• A kiváltó tényező megszűnésével (pl. a fogászati székben ülve pihen a beteg) megszűnhet. 

• Leggyakrabban bal oldali, de bilaterális is lehet. 

• Gyakran vállak, hát, nyak, alkar kollaterális fájdalma. 

• Páciens súlyos állapotban lehet. 

3.2.1.5. Herpes zoster 

Leggyakrabban a trigeminus második és harmadik ág. 

Ritkán a prodromális fázisban szimptomatikus pulpitist is okozhat. 

• A fájdalom: unilaterális, egy vagy több fogat érinthet, éles, lüktető, intermittáló. Teljesen azonos a 
szimptomatikus pulpitiszes fájdalommal. Páciens könnyen azonosítja a fájó fogat. 

• A prodromális fázisban (hetekig is tarthat), alig lehet gyanakodni a herpes zoster kiújulására. 

• Időben elvégzett gyökérkezelés megszüntetheti a prodromális fázis pulpafájdalmát. 

• A tünetek megszűnése után feltétlenül ellenőrizni kell, hogy kialakult-e pulpális, vagy periapikális patózis. 

3.2.1.6. Sialolithiasis 

Nyálmirigy duzzanata lymphadenitist utánozhat. 

A fájdalom és duzzanat: 

• Szalivációkor jelentkezik és fokozódik. 

• Feszítő, húzó jellegű fájdalom. 

• Fogak normál reakciója tesztekre (vitalitás, kopogtatás, mobilitás). 

• Diagnózis: röntgenfelvétel, ultrahang vizsgálat. 

3.2.2. Krónikus arctáji fájdalommal járó rendellenességek 

3.2.2.1. Temporomandibuláris diszfunkció (Temporomandibular disorder, craniomandibular 
disorder) 

• Stressz, mint kiváltó tényező. 

• Fogszorítás, bruxizmus. 

• Idegrendszeri, ízületi, izom és fog komponensek. 

• Jellemzően fiatal, vagy középkorú nők érintettek. 

• A fájdalom tompa, kvalitása nem változik, diffúz. 

• Rágáskor vagy nagy szájnyitáskor exacerbálódhat. 

• Myalgia, izmok tapintásával triggerelhető. 

3.2.2.2. Atípusos arcfájdalom 

A beteg fogfájásként is megélheti, de nem jellegzetes fogfájdalom. Eredete nem tisztázott. 

A fájdalom: 

• Állandó és lüktető, égő jellegű. 
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• A páciens nehezen lokalizálja. Vándorolhat is. 

• Nincsenek trigger pontok. 

• Fájdalomcsillapítók gyakran nem enyhítik. 

• Fizikai illetve pszichés terhelés növeli az intenzitását. 

Differenciáldiagnózis: a panaszos fogak pulpája egészséges választ ad, parodontális elváltozás sem 

diagnosztizálható. 

3.2.2.3. Fantom fogfájdalom 

• Orális struktúrák perzisztáló fájdalma pulpa exstirpáció, gyökércsúcs rezekció, vagy fogeltávolítás után. 
Pulpektómia után incidenciája 3% körüli. 

• Hasonló mechanizmusú, mint a végtagi fantomfájdalom. 

• A fájdalom állandó, tompa, mély, alkalmanként éles spontán fájdalmak. 

• Krónikus esetben a beteg nehezen tudja egy fogra (ill. a hiányzó fog helyére) lokalizálni a fájdalmat. 

• A szomszédos fogak (hibás) kezelése tompíthatja az eredeti panaszokat. 

• A klinikai tesztek és a radiológiai lelet negatív. 

• Differenciáldiagnózis: 

• El kell különíteni a fogfájástól, neuralgiától, atípusos arcfájdalomtól (hiányoznak a gyökérkezelés, sebészi 
beavatkozás előzményei, és a pszichés eredetű komponens). 

3.2.2.4. Daganatos betegségek 

Ritkán utánoznak fogfájdalmat. 

Myeloma multiplex (plasmocytoma): csontdestrukció és fájdalom, más csontokban is. 

• Elsősorban kompresszió okozza. 

• Általában társul a motoros beidegzés zavarával is. 

• Látás, ízlelés, hallás, taktilis érzékelés zavara is felléphet. 

• A fájdalom heves, idővel egyre kiterjedtebb, növekvő paresztéziával társul. 

• Jellegzetes röntgenkép. 

• Nem hasonlít a tipikus pulpabetegségekre. 

4. 3.4. A pulpa és a periapikális tér patológiája – 
Lempel Edina 

4.1. Az egészséges pulpa 

A pulpa, a szervezetben egyedülálló, ectomesenchimális eredetű lágyszövet. A pulpa külső rétegét speciális 

sejtek, odontoblasztok alkotják, melyek közvetlen kapcsolatban állnak a dentinnel. Emiatt a szoros kapcsolat 

miatt pulpa-dentin komplexként is említik, hiszen a pulpát és a dentint funkcionális egységnek tekinthetjük, 

mely hisztológiailag eltérő alkotórészekből épül fel. Mivel a pulpa a mineralizált dentinnel körülhatárolt, 

gyakorlatilag a dentin által elzárt, számos egyedülálló következménnyel számolhatunk, mint például a gyulladás 

során kialakuló nyomásfokozódás. 
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Mivel az érett pulpa az embrionális kötőszövetre hasonlít, relative gazdag őssejtekben. Emellett számos más 

alkotóelem is megtalálható benne, mint az erek, idegek, kötőszöveti rostok, intersticiális folyadék, 

odontoblasztok, fibroblasztok, immunsejtek és egyéb sejtes elemek. 

3.53. ábra - 1. ábra – A pulpaszövet rétegei 

 

A pulpa funkciója: 

• Sejtek, erek és idegek a pulpa vitalitását biztosítják. 

• Védekező szerep. 

• Tápláló szerep. 

• Helyreállító szerep. 

A pulpa betegségeinek etiológiája 

• Bakteriális infekció (caries). 

• Dentintubulusok nyitottak a pulpa felé. 

• A baktériumok és melléktermékeik a pulpából a periapikális térbe juthatnak. 

3.54. ábra - 2. ábra – A pulpabetegségek progressziója és a periradikuláris patózis 

kifejlődése 
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A pulpabetegségek lehetnek akutak, vagy krónikusak, függ a kórokozó virulenciájától és a gazdaszervezet 

védekezőképességétől. 

3.55. ábra - 3. ábra – A pulpa cariesre adott válaszai 

 

4.1.1. A gyulladást befolyásoló anatómiai jellegzetességek 

• A pulpa keményszöveti fallal körülvett lágyszövet, így a térfogatnövekedése korlátozott. 

• A kapilláris-dilatáció és transszudáció növeli a szövet térfogatát. 

• A térfogatnövekedés nyomásfokozódással jár, mely az idegeket stimulálva fájdalmat vált ki. 

• A pulpa vérellátását apró erek biztosítják, melyek egy nagyon szűk nyíláson lépnek be a pulpaűrbe az apikális 
foramenen keresztül. 

• Nincs másodlagos vérellátás. 

• A pulpa gyenge gyulladásos válaszra képes. 
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• Ha a pulpa térfogata megnő, az ellátó erek elzáródnak, mely a pulpa nekrózisához vezet. 

• Mivel a fogak az állcsontba ágyazottak, a pulpa infekciója könnyen átterjedhet a környező csontszövetre. 

4.1.2. A pulpa betegségeinek hisztopatológiai osztályozása 

• Regresszív változások, 

• Gyulladásos változások, 

• Pulpa hyperaemia, 

• Krónikus pulpitis, 

• Akut pulpitis, 

• Pulpanekrózis, 

• Gangraena. 

4.2. A pulpa regresszív változásai 

4.2.1. Az odontoblasztok üregesedéssel járó degenerációja 

Különböző behatásokra az odontoblasztok gyorsan reagálnak, bár sokszor ez a gyors reakció az 

odontoblasztokban vakuola-képződést okoz az intracelluláris sejt metabolizmus károsodása révén. 

4.2.2. A pulpa hialinos degenerációja 

A pulpában fehérje-szerű anyag halmozódik fel krónikus irritáció hatására, elsősorban idős korban. 

4.2.3. A pulpa zsíros degenerációja 

Krónikus gyulladás esetén a sejtek metabolizmusa zavart szenved, mely lipid-akkumulációt okoz a pulpális 

sejtekben. 

4.2.4. Retikuláris atrófia 

Az elhalt odontoblasztok, pulpális sejtek hiányának kompenzálására a pulpa több interstíciális szövetet termel, 

elsősorban idősebb fogakban. 

4.2.5. Patológiás kalcifikáció 

Patológiás kalcifikáció bekövethezhet öregedés során, caries, trauma, parodontológiai betegség, operatív 

beavatkozás során, de egyes általános betegségek is okozhatják. Hisztológiailag a pulpális sejtek 

(odontoblasztok, fibroblasztok, differenciálatlan mezenchimális sejtek) mennyiségének, méretének csökkenése; 

a rostok, erek, idegek disztrófiás elmeszesedése; kollagén rostok lerakódása jellemzi. Emellett fokozott a 

peritubuláris és reparatív dentin képződés mind a pulpakamrában, mind a gyökércsatornában. Csökken a 

vérellátás és számos pulpakő képződhet. Koagulatív nekrózis is előfordulhat. A sejtek összezsugorodnak, a 

kollagénrostok is elmeszesedhetnek. 

4.3. A pulpa gyulladásos megbetegedései 

Akut gyulladáshoz klasszikus jelek társulnak, mint a melegség, pirosság, fájdalom, duzzanat és a 

funkcióvesztés. Krónikus gyulladásban ezek kevésbé fordulnak elő. A melegség, pirosság és a duzzanat 

láthatóan nem jellemzik a gyulladás megjelenését, mert a pulpa zárt térben rejtve marad. A fájdalom és a 

funkcióvesztés utalhatnak gyulladás jelenlétére. 

4.3.1. Reverzibilis pulpitisz (hyperaemia pulpae) 
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A reverzibilis pulpitisz a pulpa gyulladásának első állomása. A gyulladás mértéke még enyhe vagy közepes és a 

pulpa védekezőképessége is elég erős ahhoz, hogy az irritáció megszűnésével regenerálódni tudjon. A pulpa 

aktívan válaszol a bakteriális toxinok, melléktermékek okozta irritációra, többnyire sejt-mediálta 

immunfolyamatokkal. Az immunválasz kétféle lehet: természetes (veleszületett) és szerzett (adaptív). 

3.56. ábra - 4. ábra – Cariesre adott immunválaszok 

 

A dentin-pulpa komplex caries elleni természetes védekezőképességét a következő elemek képezik: 

• a dentintubulusokban lévő folyadék kifelé áramlása, 

• odontoblasztok, 

• neuropeptidek, neurogén gyulladás, 

• természetes immunsejtek (éretlen dendritikus sejtek, killer sejtek és T sejtek), 

• citokinek, 

• kemokinek. 

Az első két elem ugyan nem klasszikus alkotója a természetes immunitásnak, mégis a caries elleni 

védekezésben fontos szerepet töltenek be és pulpa-specifikusak. 

Az odontoblasztok vonzzák az éretlen dendritikus sejteket, valamint kis mennyiségű interleukin 8-at is 

termelnek és kemokinnel/kemokin receptorral összefüggésben lévő géneket expresszálnak. 

A dendritikus sejtek heterogén leukociták. Ép szövetekben éretlen állapotban fordulnak elő, ám képesek 

érzékelni és befogni az antigéneket és mikrobákat. Kavitás alakítás alatt és caries jelenlétében gyors dendritikus 

sejt akkumuláció figyelhető meg. 

3.57. ábra - 5. ábra – A dendritikus sejt funkciója (Antigén prezentálás) 
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A makrofágok a természetes és szerzett immunitás fagocitái. Hatásosan eliminálják a patogéneket, fontos 

szerepük van a gazdaszervezet homeosztázisában az elöregedett sejtek eltávolítása révén, valamint a gyulladás 

utáni szöveti regenerációban. Nagyobb számban vannak jelen caries esetén, mint a dendritikus sejtek, ráadásul a 

caries progressziójával a számuk megsokszorozódik. 

Pulpa hyperaemia esetén az odontoblasztok károsodása, valamint a szubodontoblasztikus réteg limfocitás, 

plazmasejtes beszűrődése figyelhető meg. Az erek dilatációjával a véráramlás sebessége fokozottá válik. 

Az érintett fog termális stimulusokra fájdalommal reagál, mely összefüggésben van a dilatált erekkel és a 

transszudátum képződéssel. 

4.3.2. Cracked tooth syndrome 

Ha egy repedés a dentint is eléri, a fog ráharapásra érzékennyé válhat. A fájdalom éles is lehet, mely az „A” 

idegrostok hidrodinamikai változásra adott válaszából ered. A repedés tovább hatolva a pulpát is érintheti, de 

akár a fog kettétörését is eredményezheti. Ezekben az esetekben a repedés, törés mentén penetráló baktériumok 

a pulpát is megbetegíthetik, majd a pulpa eredetű gyulladás a parodontális résbe jutva periradikuláris 

periodontitist vált ki, mely állapotban a fog szintén ráharapásra érzékennyé válik, de ilyenkor már a 

periodontális résben található proprioceptív receptorok nyomása révén. 

4.3.3. Irreverzibilis pulpitisz 

Ebben az állapotban a pulpa károsodása visszafordíthatatlan következményekkel jár, regenerációra nem képes 

már. Például, ha a szuvasodás már elérte az élő pulpát és a baktériumok inváziója nagymértékű, a pulpa 

gyógyulása szinte esélytelen, nekrózis és pulpaelhalás lesz az eredmény. Akut gyulladás esetén gyulladásos 

változások következnek be az odontoblaszt rétegben, közvetlen az érintett dentin tubulusok alatt. A gyulladás 

kezdetben még nem érinti a mélyebb pulparétegeket. A kialakuló ödéma miatt odontoblaszt sejtek pusztulnak el, 

ami szakadást okoz az odontoblaszt rétegen. A dilatált erek eritrocitákkal teltek. Polimorfonukleáris leukociták 

(neutrofilek és eosinofilek) halmozódnak fel mind a kapillárisokban, mind pedig extracellulárisan. Az 

irreverzibilis pulpitiszre túlnyomó többségéban a humorális immunválasz jellemző. 

4.3.3.1. Aszimptomatikus irreverzibilis pulpitisz (Pulpitis chronica) 

A krónikus pulpitisz jeleit elsősorban az érintett dentin terület alatti szubodontoblasztikus rétegben láthatjuk 

enyhén, vagy közepes mértékben irritáló caries esetén, vagy operatív beavatkozások után. A sejtgazdag és 

sejtszegény zónában egyaránt makrofágos, limfocitás, plazmasejtes beszűrődés figyelhető meg. Ezeket a 

sejteket a mélyebb rétegekben is megtalálhatjuk súlyosabb kémiai irritáció eredményeként. A dilatált 

kapillárishálózat mellett új fibroblasztok, retikuláris és kollagén rostok is megjelennek. Krónikus lézióknál 

vastag reparatív dentin is megfigyelhető, melyet valószínűleg differenciálatlan sejtek termelnek. Az 

odontoblaszt réteg mellett vékony, lapos, fibroblaszt-szerű sejtekből álló réteg is határolja. Annak ellenére, hogy 

a gyökéri pulpa látszólag intakt, dilatált erek megtalálhatók benne. 

• Pulpitis chronica clausa abscendens: 
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A szuvasodás alatt a krónikusan gyulladt pulpa limfociták, plazmasejtek által sűrűn infiltrált. Az erősen 

fertőzött, esetleg szétesett dentintubulusok alatt abszcesszusok alakulnak ki. A kollikvációs nekrózis körül 

sűrű polimorfonukleáris leukocitás beszűrődés látható. 

• Pulpitis chronica clausa granulomatosa (internal granuloma, Palazzi-granuloma): 

A granulációs szövetre jellemző a sok kollagén, dús érhálózat, ödéma és az immunsejtek jelenléte. 

Granulációs szövet akkor képződik, ha a fibroblasztok nagy mennyiségű kollagént, proteoglikánokat 

kezdenek termelni, valamint neovaszkularizáció indul meg. A fibroblasztok migrációja, proliferációja 

növekedési faktorok által indukált. Ha egy ilyen granulációs szövetszaporulat involválja a koronai pulpát, 

reszorpciós folyamat indulhat meg. A reszorpciós folyamatot kiválhatják, vagy felgyorsíthatják gyulladásos 

mediátorok, mint citokinek, prosztaglandinok és a megnövekedett belső szöveti nyomás. 

Belső reszorpció esetén dús érhálózatot, neutrofil granulocitákat és többmagvú óriássejteket (dentinoklaszt) 

figyelhetünk meg. A gyökércsatornai pulpa általában érintetlen, azonban periapikálisan dilatált ereket, 

ödémát, csontreszorpciót és krónikus gyulladásos sejteket találhatunk. Az érintett dentin alatt amorf 

szerkezetű reparatív dentin termelődik, melyet fibroblaszt-szerű sejtek határolnak. 

• Pulpitis chronica aperta ulcerosa: 

Ez a kórkép három zónára tagolható: ulceratív zóna, fertőzött zóna, proliferatív zóna. Elsősorban tejfogak, 

fiatal maradófogak érintettek és alacsony virulenciájú kórokozók váltják ki. A szervezet védekezőképessége 

jó és mivel a pulpa a szájüreg felé nyitott, lehetőség van az exszudátum távozására, csökkentve így a 

gyulladás okozta szöveti nyomásfokozódást. Helyi vazodilatáció, mononukleáris leukocitás infiltráció, 

részleges nekrózis és fekélyképződés jellemzi. 

• Pulpitis chronica aperta granulomatosa: 

Az exponálódott pulpa hosszantartó irritációja proliferatív válaszreakciót (hiperplasztikus pulpitisz) 

eredményezhet tejfogakban immatur maradófogakban. A gyulladásos szövet túlburjánozva a pulpakamrán, 

polipszerű megjelenést kölcsönöz a pulpának. Feltételezik, hogy a jó vérkeringés, a gazdag limfatikus és 

orális drenálás teszi lehetővé ezt a proliferatív válaszreakciót. A sejtes beszűrődésben limfocitákat, 

makrofágokat, plazmasejteket és hisztiocitákat találhatunk. Mélyebb rétegekben kollagént termelő 

fibroblasztok halmozódnak fel. A polipózus szövet felszíne fibrinnel és a szájnyálkahártyáról származó 

epitheliális sejtekkel fedett. 

4.3.3.2. Szimptomatikus irreverzibilis pulpitisz (Pulpitis acuta) 

A perzisztáló infekció a szerzett immunválasz aktiválásához vezet, mikor a baktériumok már elérték a pulpát. 

Megtörténik az antigén felismerés és a limfociták specifikus antitest termelése révén megindul a baktériumok 

eliminálása, melyben a fagociták is részt vesznek. T és B sejtes limfociták egyaránt érintettek. A neutrofilek 

akkumulációja mikro-abszcesszus képződéshez vezet, miközben lizoszómális enzimjeikkel feloldják a fagocitált 

sejteket. 

A pulpában számos citokin is jelen van és számuk megsokszorozódik irreverzibilis pulpitisz esetén. Elsősorban 

az interleukin-8 száma emelkedik. Összehangolt működésüknek fontos szerepe van a gyulladás és a gyógyulás 

során egyaránt. 

A makrofágok is kiemelkedő fontosságúak az intracelluláris patogének elleni védekezésben. Az aktivált 

makrofágok antigén prezentáló sejtek, hasonlóan a pulpa dendritikus sejtjeihez. Emellett számos gyulladásos 

mediátort szekretálnak. 

Az irreverzibilis pulpitisz vezető tünete a fájdalom. A tompa fájdalomért a C és Aδ idegrostok felelősek, 

azonban ezek aktiválódnak gyulladás esetén. Polimodális receptorként működve gyulladásos mediátorok 

fokozzák érzékenységüket. A gyulladásos mediátorok a nociceptív neuronokra hatva másodlagos messenger 

termelést indukálnak, ezáltal aktiválják a foszfolipázt és protein kinázt. Ezek a polimodális receptorok 

ioncsatornáit szabályozzák, mely az érzékenyítésért felelős. Így az idegrostok már kisfokú ingerlésre is 

túlreagálnak. 

4.3.4. Pulpanekrózis (gangraena pulpae) 
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Előrehaladott pulpitisz esetén a koronai pulpában kollikvációs nekrózis indul meg. Az elváltozás a teljes pulpai 

szövetet érintve totális nekrózishoz vezet. Hisztológiailag a részleges pulpanekrózisra jellemző, hogy az 

elfolyósodott zónát élő, elhalt és haldokló polimorfonukleáris leukociták határolják. A koronai pulpa 

maradványa makrofágokban, limfocitákban és plazmasejtekben gazdag granulációs szövetté alakul. A 

limfociták, plazmasejtek jelenléte helyi antigén-antitest reakcióra utal. Közben a gyökéri pulpa is szétesik és 

helyét granulációs szövet tölti ki. A parodontális ligamentumok között is találhatunk granulációs szövetet. 

4.4. A periapikális szövetek gyulladásos megbetegedései 

A periapikális szöveteket a parodontális rostok és az alveoláris csont alkotják. A periapikális elváltozások a 

nekrotikus pulpából erednek. A pulpába jutó baktériumok a periapikális szövetekben is elindítják a specifikus és 

nem-specifikus immunreakciókat, periapikális léziókat képezve. 

A periapikális periodontitisz kialakulásában tehát elsődleges szerepük van a gyökércsatornában perzisztáló 

baktériumoknak. Ezek a mikroorganizmusok dominánsan Gram-pozitívak (coccusok, bacillusok, filamentumok, 

mint az Actinomyces, Enterococcus és a Propionibacterium), de gombák is kimutathatók, mint például a 

Candida albicans. 

3.58. ábra - 6. ábra – A gazdaszervezet válaszreakciója apikális periodontitisz esetén 

(Forrás: Nair PNR: Periodontol 2000 13:121,1997) 

 

4.4.1. Akut periapikális gyulladásos megbetegedések 

A periapikális lézió szerkezete függ a mikroorganizmusok és a gazdaszervezet védekezőrendszere közti 

egyensúlytól. Így, amikor a pulpális infekció a periapikális térbe terjed, szimptomatikus gyulladásos reakció lesz 

a válasz akut lézió, vagy abszcesszus képében. 

4.4.1.1. Akut periapikális periodontitisz (periodontitis periapicalis acuta, symptomatic 
periapical periodontitis) 

A periapikális térben egy anaerób, kevert flóra található, mely ellen megindul a védekezés különböző sejtes 

elemekkel, intercelluláris messengerekkel és antitestekkel. A mikroorganizmusok és a védekező rendszer hatnak 

egymásra, nagymértékű szöveti pusztulást eredményezve. Elsődleges válaszként gyors vazokonstrikció lép fel, 

melyet hirtelen vazodilatáció követ, lehetővé téve a leukociták migrációját és kitapadását az érfalra. A 

leukociták kitapadása résképződést indít meg az erek endoteliumán. A kis réseken keresztül a plazma a 

kötőszövetbe áramlik ödémát idézve elő, mely növeli a szöveti nyomást. A nyomásfokozódás komprimálja az 

idegvégződéseket, mely fájdalommal jár. 
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4.4.1.2. 3.4.4.1.2 Akut periapikális abszcesszus (abscessus periapicalis acuta, symptomatic 
periapical periodontitis) 

A gyulladásos folyamat végső következménye a sejtes infiltráció, limfocitákkal, makrofágokkal és 

plazmasejtekkel. Akut fázisban polimorfonukleáris granulociták is jelen vannak, melyek a baktériumok és egyéb 

szöveti törmelékek fagocitózisa során lizoszómális (myeloperoxidase, beta-glucuronidase, lysozyme) és 

citoplazmikus (lactate dehydrogenase-LDH) enzimeket termelve gennyképződést okoznak. 

4.4.1.3. Krónikus periapikális periodontitisz (periodontitis periapicalis chronica, asymptomatic 
periapical periodontitis) 

Ha a gyulladás krónikus szakaszba lép, a gazdaszervezet helyreállításba kezd új sejtek, erek, rostok képzésével. 

Ennek eredményeként egy új szövet képződik. 

• Granuloma periapicale 

A periapikális granulóma krónikus (B és T limfociták) és akut (makrofágok, polimorfonukleáris sejtek) 

gyulladásos elemek lokalizált egyvelege. A Malassez-féle sejtek maradványaiként proliferálódásra hajlamos 

epitheliális sejtek is találhatók a krónikus periapikális szövetben. Ezek az epitheliális sejtek sorba 

rendeződnek, vékony réteget, szigeteket alkotva, majd proliferálódásnak indulnak minden irányba, körülzárva 

a vaszkularizált, infiltrált kötőszövetet. Kívül pedig jól fejlett kötőszöveti kapszulával határolt, mely sűrű 

kollagénrost szövedék a gyökérfelszínhez tapadva. 

Az apikális gyükérfelszínen Actinomycesek, Propionibacteriumok kolonizálódhatnak, extraradikuláris 

periapikális actinomycosist okozva, mely egy krónikus granulomatózus infekció. Ebben a granulomatózus 

burokban a baktériumok rejtve és védve maradnak a szervezet védekezőrendszere elől. 

3.59. ábra - 7. ábra – Periapikális granulóma az extrahált fog apexén 
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• Cysta periodontalis apicalis 

A radikuláris ciszta egy krónikus gyulladásos lézió zárt patológiás üreggel. 

3.60. ábra - 8. ábra – 12 fog periapikális cisztájának rtg képe 
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3.61. ábra - 9. ábra – Bennékkel telt ciszta az állcsontban 



 3. Megtartó fogászat  

 628  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

3.62. ábra - 10. ábra – Tokkal körülvett ciszta az eltávolítás után 
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3.63. ábra - 11. ábra – Cisztabennék 

 

Az üreget részlegesen, vagy teljesen elnemszarusodó réteges squamózus epitélium béleli. A fibrotikus 

kötőszöveti fal különböző mértékben infiltrált gyulladásos sejtek elemekkel és erekkel. A cisztában 

makrofágokkal, többmagvú óriássejtekkel körülvett koleszterin kristályok is találhatók. A sejtek képtelenek a 

kristályok lebontására, így gyulladásos mediátorként hatnak, növelve a csontreszorpció mértékét. 

A ciszták etiológiájára több teória is született, mint az epiteliális kolonizáció, epiteliális kavitáció, vagy a 

mikro-abszcesszus képződés. 

3.64. ábra - 12. ábra – Az eltávolított ciszta ürege 

 

A ciszták osztályozása: 

3.65. ábra - 13. ábra – Periapikális ciszták típusai 
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• Valódi periapikális ciszta: A cisztaüreg teljes mértékben epitéliummal határolt, de nincs közvetlen 

kapcsolatban a gyökércsatornával. Hisztopatológiailag 4 részből áll: a ciszta üregéből, az epiteliális falból, 

az extraepiteliális szövetből és a kollagén kapszulából. Az üreg belsejében általában nekrotikus szövet és 

koleszterin kristályok találhatók. A fibrotikus kapszula és a neutrofilekkel infiltrált epiteliális bélés között 

bőséges érhálózat és sejtes beszűrődés (T, B limfociták, plazmasejtek) figyelhető meg. 

A cisztaképződés folyamata 3 szakaszból áll: 1. Malassez sejtmaradványok proliferációja, 2. epitéliummal 

bélelt üreg képződése, 3. a ciszta növekedése (ozmotikus nyomás elmélet). 

• Periapikális zsák-ciszta: Az epitéliummal bélelt ciszta ürege közvetlen kapcsolatban áll a 

gyökércsatornával. A zsák-ciszta kialakulását a baktériumokkal fertőzött apikális foramen körüli neutrofil 

akkumuláció iniciálja. A mikrolumenű üreget aztán epiteliális réteg növi körül, mely epiteliális tapadással, 

mint egy gallér veszi körül az apexet. Ahogy a nekrotikus szövet és a mikrobiális termékek mennyisége 

növekszik, úgy válik egyre nagyobbá a zsákszerű lumen, divertikulumot képezve a gyökércsatorna apikális 

nyílása körül. 

• Abscessus periapicalis chronica 

Krónikus periodontális periodontitisz esetén néha egy kis tasak fejlődik ki az akut gyulladásból, azonban nem 

válik akut abszcesszussá. Ez a tasak purulens váladékot termel, ezért „szuppuratív apikális periodontitisznek” 

is nevezik. 

3.66. ábra - 14. ábra – Krónikus periapikális abszcesszus purulens váladékkal 
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A periapikális tasakban a gennyképződésért felelős polimorfonukleáris neutrofil granulociták és epiteliális 

sejtek találhatók. A purulens váladékot a szervezet egy fibrotikus kötőszövettel és krónikus gyulladásos 

sejtekkel bélelt csatornán keresztül a szájüregbe, vagy a bőrfelszínre vezeti, mely klinikailag 

fisztulanyílásként jelenik meg. 

3.67. ábra - 15. ábra – Extraorális fisztulanyílás 
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• Osteosclerosis periapicalis 

Ez a fokális szklerotizáló oszteomielitiszként is ismert reakció a szervezet, gyulladásra adott válaszaként 

megjelenő fokozott csontképződés. Ha a pulpa infekciója az apikális területet is eléri, ott periapikális 

radiolucenciaként megjelenő csontpusztulást (rarefying osteitis) okozhat. Majd e körül a csontpusztulás körül 

a szervezet túlfokozott csontképzéssel próbálja megakadályozni a további csontlebomlást. 

5. 3.5. NiTi rendszerek és elektronikus 
segédeszközök, az operációs mikroszkóp az 
endodontiában – Krajczár Károly 

5.1. Gépi meghajtású nikkel-titánium preparáló eszközök 

A gyökérkezelés a fogorvos számára komoly technikai kihívást jelent. A hagyományos módszerekkel végzett 

munka időigényes és fárasztó. A fogorvosi munka megkönnyítésére és meggyorsítására több gépi preparálási 

módszert fejlesztettek ki, de a legnagyobb változást, közel 20évvel ezelőtt, a nikkel-titánium (NiTi) gépi 

preparáló eszközök megjelenése és rohamos elterjedése hozta. A siker egyértelműen a nikkel-titánium ötvözet 

szuperelaszticitásának köszönhető, mely lehetővé teszi, hogy folyamatos forgó mozgással görbült 

gyökércsatorna is preparálható legyen úgy, hogy közben nem keletkezik klinikailag jelentős preparálási hiba. 

A NiTi műszerek fejlesztése töretlen, a gyártók újabb és újabb megoldásokkal tökéletesítik a műszerek 

preparálási tulajdonságait, preparáló mozgását és töréssel szembeni ellenálló képességét. A különböző NiTi gépi 

preparáló rendszerek egymástól kissé, vagy akár teljesen különböznek a műszerek alakjában, a kezelés során 

alkalmazandó sorrendjükben, a leírt preparáló mozgásban (forgó, vagy nem forgó mozgás), forgási 

sebességükben, tehát nem írhatók le általánosságban a NiTi műszerek legfontosabb jellemzői. Csak az ötvözet 

az, melyben egyértelműen hasonlítanak egymásra, más tekintetben különböző, egymással rokon 

jellemvonásokat mutató alcsoportokba sorolhatóak. 

3.68. ábra - 1. ábra – A gépi nikkel-titánium (Mtwo, VDW) és az acél kézi preparáló 

eszközök (K-file) formája (konicitása) és élrendszere eltérő 

 

Bár a különböző eszközök egy-egy önálló rendszert alkotnak, és a gyártó jól leírja azok használatának módját 

különböző kezelési helyzetekre, az endodontiával foglalkozó specialisták gyakran kombinálják a különböző 

rendszereket, igazodva az aktuális preparálási nehézségekhez. 

5.1.1. A NiTi gépi preparáló eszközök jellegzetességei 



 3. Megtartó fogászat  

 633  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

5.1.1.1. A műszerek alakja 

A NiTi eszközök egységesen nem dolgozó hegykiképzéssel rendelkeznek. Konicitásuk változatos, általában 

nagyobb, mint az acél kézi műszerek 0.02-es összetérése. A preparáló rész hossza is eltérő lehet a kézi 

műszereknél megszokott 16mm-től. Keresztmetszetük változatos, megkülönböztetünk passzív és aktív vágóélű, 

szimmetrikus keresztmetszetű valamint egyéb, ezektől eltérő él kialakítású, vagy aszimmetrikus eszközöket. 

• Passzív kialakítás: 

• Nincsenek éles vágóélek. 

• Lassabb, de a csatorna lefutását jobban követő preparálás. 

• Ritkább a preparálási hibák előfordulása. 

• (ProFile, System GT, FlexMaster, K3 – pozitív Rake-szög miatt hatékonyabb). 

3.69. ábra - 2. ábra – Passzív, tripla U keresztmetszetű vágóél 

 

• Aktív vágóél: 

• Általában három (háromszög keresztmetszet), vagy két („S” alakú keresztmetszet), éles vágóél. 

• Az élek a műszer teljes hosszában preparálnak. 

• Hatékony preparálás, de nő a preparálási hiba előfordulásának valószínűsége. 

• (ProTaper Universal, Mtwo, RaCe, Reciproc, WaveOne, HERO Shaper, Endo Sequence, Twisted Files). 

3.70. ábra - 3. ábra – Aktív vágóél, háromszög keresztmetszet 

 

3.71. ábra - 4. ábra – Aktív, S keresztmetszetű vágóél 

 

• Aktív vágóél, de aszimmetrikus kiképzés: 
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• Az élek nem a teljes hosszukon preparálnak. 

• Kisebb a műszert érő terhelés, és a megszorulás valószínűsége. 

• (Revo S, ProTaper Next – a műszer tengelye nem a keresztmetszet szimmetriatengelye; G-files – 

aszimmetrikus keresztmetszet; One Shape – tengelye mentén változó alakú keresztmetszet). 

3.72. ábra - 5. ábra – Excentikus, aszimmetrikusan preparáló, téglalap 

keresztmetszetű vágóél 

 

3.73. ábra - 6. ábra – Excentrikus, aszimmetrikusan preparáló, szabálytalan 

keresztmetszetű vágóél 

 

• Egyéb: 

• Különböző, az előző két kategóriába nem sorolható élkialakítás. 

• (LightSpeed, Light Speed LSX – passzív illetve aktív műszerek igen rövid dolgozó véggel; Liberator – a 

műszer tengelyével párhuzamos, egyenes, nem az általában szokásos spirális lefutású vágóélek; SafeSiders 

- megszakított, vágóél nélküli sík felszín a műszeren stb.). 

5.1.1.2. Preparáló mozgás 

• Folyamatos forgó mozgás, jól definiált forgási sebességen 

• Nyomaték kontroll alkalmazása ajánlott (ProFile, System GT, ProTaper Universal, ProTaper Next, Mtwo, 

FlexMaster, K3, Twisted Files) 

• Nyomaték kontroll nélkül is alkalmazható eszközök (HERO Shaper, Revo S, G-files, One Shape, RaCe, 

Endo Sequence, Liberator, LightSpeed, Light Speed LSX). 

• Alternáló mozgás 

• Általában 90º-os oda-vissza forgó mozgás, melyet könyökdarab hoz létre a mikromotor forgó mozgásából. 

(SafeSider). 

• Reciproc mozgás 

• Az aktív irányú, preparáló mozgás nagyobb, míg az ellenkező irányú, a műszert visszafelé forgató mozgás 
kisebb mértékű. Így a file forgó mozgást ír le, de nem folyamatos forgásról van szó. A műszert érő terhelés 

így lényegesen csökken. ((http://www.youtube.com/watch?v=ar8t7jxFLwM) Reciproc, WaveOne). 

A fenti példák is illusztrálják a nikkel-titánium gépi forgóműszerek sokszínűségét, a köztük lévő kisebb, vagy 

alapvető különbségeket, és a döntés nehézségét egyik, vagy másik rendszer alkalmazása mellett. 

http://www.youtube.com/watch?v=ar8t7jxFLwM
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5.1.2. A preparálás menete 

A preparálás stratégiáját tekintve is lényeges különbség van egyes rendszerek között, de az alábbi alapvető 

szabályok minden esetben érvényesek: 

• Határozzuk meg az aktuális kezelés 

(http://www.aae.org/uploadedFiles/Publications_and_Research/Guidelines_and_Position_Statements/2006Ca

seDifficultyAssessmentFormB_Edited2010.pdf) nehézségét. 

• Megfelelő hozzáférhetőség biztosítása 

• Kézi műszerrel végzett előkészítés az előírt mértékig, teljes munkahosszon. 

• Könnyed mozdulatokkal, alacsony fordulatszámon preparáljunk 

• Előírt preparálási időt ne lépjük túl. 

• Tartsuk be a javasolt műszer sorrendet. 

3.74. ábra - 7. ábra – A javasolt műszerhsználati sorrend betartását segítő, 

autoklávozható endodontiai tároló doboz (Mtwo System Box, VDW) 

 

• Egyre inkább egyszerhasználatos eszközöknek tekintik az endodontiai fileokat. Amennyiben több 
felhasználás is engedélyezett, az elhasználódott műszereket a maximálisan ajánlott használat után akkor is 

cseréljük le, ha rajtuk sérülés nem látható. 

3.75. ábra - 8. ábra – Elhasznált, különböző típusú gépi nikkel-titánium fileok 

http://www.aae.org/uploadedFiles/Publications_and_Research/Guidelines_and_Position_Statements/2006CaseDifficultyAssessmentFormB_Edited2010.pdf
http://www.aae.org/uploadedFiles/Publications_and_Research/Guidelines_and_Position_Statements/2006CaseDifficultyAssessmentFormB_Edited2010.pdf
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3.76. ábra - 9. ábra – Műszertörés helyes preparálási technikát alkalmazva ritkán 

következik be. A képen egy 48-as fog koronán keresztül elvégzett gyökértömésének 

ellenőrző felvétele látszik. Erősen görbült gyökerek, disztálisan két gyökér. A 

disztolingvális gyökérben egy 20/.06-os Mtwo file (VDW) betört hegye 
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5.1.2.1. A preparálás során hogyan használjuk a műszert? 

• A különböző eszközök különböző műszerhasználati technikát igényelnek. Gyakori a „pecking”, vagy 

szurkáló mozgás (pl. System GT, Reciproc, Wave One), illetve az ecsetelő, a csatornafalat „reszelő” 

mozgás (pl. ProTaper Universal, Mtwo). 

• Az apikális irányú nyomás csak igen enyhe lehet, a műszernek szinte magától kell előre haladnia a 

csatornában. Amennyiben a műszer előrehaladása akadályozott, tisztítsuk a csatornát, rekapituláljunk kézi 

műszerrel, és növeljük a koronális, már preparált részek konicitását. Ezután újra megpróbálunk mélyebbre 

jutni. 

• Több gyártó is ajánlja a folyékony, vagy gél állagú, EDTA tartalmú síkosítók (pl. RCPrep, Glyde, FileCare) 

alkalmazását a preparálás megkönnyítésére, de a csatornának minden esetben folyadékkal feltöltöttnek kell 

lennie, és a preparálási törmeléket rendszeres öblítéssel el kell távolítanunk. 

• Kerüljük el, hogy a file teljes hosszában preparálja a csatornafalat, mert ilyenkor nagy a megszorulás, és ezzel 
a törés veszélye. 

• Amennyiben ledge („könyök”)-típusú preparálási hibán kell túljutni, azt feltétlenül acél kézi eszközzel (K-

file-al) tegyük. 

• A munkahossz kontroll igen fontos, szükség esetén az apexet megközelítve pontosítsuk a munkahosszt egy 

újabb apexlokátoros méréssel (munkahossz rövidülés lehetősége). 

5.1.2.2. Preparálási stratégiák 

• A gépi meghajtású nikkel-titánium preparáló rendszerek többsége a crown-down technika szerint működik, 

vagyis a nagyobb műszerméret irányából a kisebb felé haladunk apikális irányba. A csatorna átjárhatóságáról 

kisméretű kézi műszerrel végzett előkészítéssel, és az apikális terület ismételt rekapitulációjával kell 

gondoskodnunk. A crown-down technika hátránya a viszonylag bonyolult eszköz sorrend (pl. ProFile, 

(http://www.youtube.com/watch?v=ZZN5OjONmxU) ProTaper Universal, 

(http://www.youtube.com/watch?v=9ZwakhVec8A) HERO Shaper, Light Speed CRX/MRX/LSX). 

• Egyes műszerek esetében a filesorozat minden műszerét teljes munkahosszon kell alkalmazni, a kisméretű 

eszközöktől a nagyobb méretűek irányába. A technika így könnyen érthető, egyszerű a műszer szekvencia, 

és a munkahossz meghatározását is a gépi preparálás előtt végezzük el (Mtwo). 

http://www.youtube.com/watch?v=ZZN5OjONmxU
http://www.youtube.com/watch?v=9ZwakhVec8A
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• Apiko-koronális technika, amikor a step-back technikához hasonlóan végezzük a gyökércsatorna kónuszos 

formájának kialakítását. (Lightspeed, (http://www.youtube.com/watch?v=nLk_8cV6AkU) Lightspeed LSX) 

• A reciproc mozgással preparáló eszközök esetében akár egy file-al is elérhető a végleges preparálási méret. 

Ilyenkor is szükséges a csatorna teljes hosszának szondázása kisméretű file-al, de nem szükséges a 

gyökércsatorna fokozatos, egyre nagyobb műszerekkel történő kiszélesítése, hanem egy nagyobb méretű 

műszer végzi a preparálást, és halad koronális irányból az apex felé. A munkahossz pontosítása a preparálás 

utolsó fázisa előtt itt is szükséges (pl. (http://www.youtube.com/watch?v=w6ur8yHZoMg) Reciproc, 

WaveOne). 

1. video – 37-es fog meziális gyökércsatornáinál „S” alakú görbület. Preparálás Reciproc file-al (VDW). 

5.2. Elektronikus endodontiai berendezések 

5.2.1. Endodontiai motorok 

3.77. ábra - 10. ábra – Endodontiai motor (Reciproc Silver, VDW) 

 

A nikkel-titánium gépi preparáló műszerek meghajtását endodontiai motorokkal lehet biztonságosan megoldani. 

Pontosan beállítható a műszer fordulatszáma, nyomaték-kontroll funkcióval rendelkeznek, mely a 

műszertörések elkerülését segíti, megállítva a preparálást a file megszorulása esetén. 

Speciális mozgásformára, pl. reciproc mozgásra is képesek lehetnek. Lehetnek asztali, vagy vezeték nélküli 

készülékek. Amennyiben beépített apexlokátorral is rendelkeznek lehetőség van a működő műszer vertikális 

pozíciójának folyamatos ellenőrzésére, illetve a lokátor jelzése megállíthatja a preparálást, elkerülve ezzel a 

túlinstrumentációt. 

5.2.2. Apexlokátorok 

3.78. ábra - 11. ábra – Apexlokátor (Raypex 5, VDW) 

http://www.youtube.com/watch?v=nLk_8cV6AkU
http://www.youtube.com/watch?v=w6ur8yHZoMg
images/chapter03/c0305_mov001n.mp4
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5.2.3. Lézer berendezések 

http://www.aae.org/uploadedFiles/Publications_and_Research/Guidelines_and_Position_Statements/lasersnew.

pdf 

5.2.4. Ultrahang frekvenciás preparáló eszközök 

3.79. ábra - 12. ábra – Endodontiai feladatokra is alkalmazható ultrahang készülék 

(UDS-E, Woodpecker) 

http://www.aae.org/uploadedFiles/Publications_and_Research/Guidelines_and_Position_Statements/lasersnew.pdf
http://www.aae.org/uploadedFiles/Publications_and_Research/Guidelines_and_Position_Statements/lasersnew.pdf
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Ultrahang készüléket az endodontiában számos feladatra használunk. A különböző alkalmazási területek 

kihasználásához egyrészt a feladatnak megfelelő hegyre, másrészt egy szabályozható teljesítményű készülékre 

van szükségünk. A nem sebészi endodontiában a következő műveletekhez alkalmazhatjuk ultrahang 

készülékünket: 

• Trepanációs üreg kialakításának finomítása, pulpakamra alapjának preparálása, gyökércsatorna bemenetek 

feltárása operációs mikroszkóp vagy lupe ajánlott, közepes energia, vízhűtéssel, vagy nedves 

pulpakamrában). 

3.80. ábra - 13. ábra – Ultrahangos preparáló hegy (P3D, Woodpecker) alkalmas a 

trepanációs üreg finom kialakítására 

 

3.81. ábra - 14. ábra – 26-os fog MB2 csatornabemenet felszabadítása ultrahangos 

eszközzel 

 

2. video – Pulpakamra formálása ultrahangos eszközzel. 

images/chapter03/c0305_mov002n.mp4
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• Gyökércsatorna obstrukciók, preparálási hibák leküzdése (operációs mikroszkóp, alacsony energia, száraz 

gyökércsatorna). 

3.82. ábra - 15. ábra – Ultrahangos tűbefogó (120º-os E1, Carlo de Giorgi) a csatorna 

alakjának megfelelően meghajlított acél K-file-al (EMS) 

 

• A már kialakított gyökércsatorna falainak tisztítása, dezinficiens irrigáló oldat aktiválása (alacsony energia, 

dezinficiens oldattal feltöltött gyökércsatorna, passzív file, 3X20s). 

• Fraktúrált endodontiai műszer eltávolítása (operációs mikroszkóp, alacsony/közepes energia, száraz csatorna, 
aktív file). 

3.83. ábra - 16. ábra – Betört file eltávolítása ultrahangos preparáló eszközzel (26-os fog 

MB gyökércsatorna). A: a fragmentum koronális felülete Gates-Glidden fúróval 

megközelítve. B: preparálás a fragmentum körül ultrahangos K-file-al. C: a 

fragmentum felszabadítva. D: az eltávolított műszerdarab 

 

3. video – Az ultrahangos file használata műszer fragmentum eltávolításakor. 

• Gyökércsap eltávolítása (magas energia, erős vízhűtés, vibrációs hegy). 

• Gyökértömés elkészítése (közepes energia, szárazon, spreader vagy plugger hegy) 

3.84. ábra - 17. ábra – MB1 és MB2 gyökércsatornák közötti anasztomózis feltárása 

ultrahangos preparálással (26-os fog újrakezelése). Balra: a már feltágított 

gyökércsatornákat összekötő terület fertőzött törmeléket rejthet. Középen: ultrahangos 

K-file-al preparálva kötöttük össze a két csatornát. Jobbra: a papírcsúcs segítségével 

látható, hogy a két csatorna lumenét teljes munkahosszon egyesítettük 

 

images/chapter03/c0305_mov003n.mp4
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5.2.5. Meleg guttapercha technikához szükséges elektronikus eszközök 

• Termoplasztikus gyökértömési technikát alkalmazva egyszerűbb a munka és biztosabb a végeredmény, ha 
elektromos eszközökkel végezzük a guttapercha melegítését. A vertikális kondenzációhoz használt klasszikus 

heat carrier plugger helyett alkalmazhatunk elektromos heat carrier pluggert is (pl. System B Pack Unit, 

BeeFill Pack, E&Q Master Pen). 

3.85. ábra - 18. ábra – Elektromos heat carrier plugger (E&Q Master Pen, META) 

 

• Az injektálható guttapercha felmelegítését és bejuttatását különböző guttapercha pisztolyokkal végezhetjük 

(pl. System B Fill Unit, BeeFill, E&Q Master Gun) 

3.86. ábra - 19. ábra – Guttapercha pisztoly (E&Q Master Gun, META) 

 

• A gépi nikkel-titánium file-okkal előkészített gyökércsatornák standard formája lehetővé teszi a thermafil 

obturátorokkal történő gyökértömés elvégzését. Ezek felmelegítésére különböző kályhákat kell 

alkalmaznunk (pl. Thermaprep Plus, GuttaMaster, HEROfillOven) 

3.87. ábra - 20. ábra – Thermafil obturátorok felmelegítésére szolgáló kályha 

(Thermaprep Plus, Dentsply-Maillefer) 
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5.3. Operációs mikroszkópok 
(http://www.aae.org/uploadedFiles/Publications_and_Research/G
uidelines_and_Position_Statements/microscopesstatement.pdf) 

Lupékat meghaladó képminőség és nagyítás (kb. 4-24x-es). 

Koaxiális, erős megvilágítás (hagyományosan halogén izzó, új mikroszkópoknál LED vagy xenon fényforrás). 

Betekintési/kivetítési lehetőség az asszisztencia számára is. 

Kitűnő dokumentáció készíthető (fotó, video). 

Ergonomikus kezelési pozíció. 

Javítja az endodontiai kezelések minőségét. 

3.88. ábra - 21. ábra – Ródium bevonatú tükörrel éles, kettős tükröződéstől mentes 

képet kapunk 

http://www.aae.org/uploadedFiles/Publications_and_Research/Guidelines_and_Position_Statements/microscopesstatement.pdf
http://www.aae.org/uploadedFiles/Publications_and_Research/Guidelines_and_Position_Statements/microscopesstatement.pdf
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3.89. ábra - 22. ábra – A gyökérkezelést zavaró pulpakő eltávolítása 16-os fog 

pulpakamrájából. Operációs mikroszkóp biztosítja a jó vizuális kontrollt 

 

3.90. ábra - 23. ábra – A: 37-es fognál a kezelőorvos a gyökércsatorna bemeneteket nem 

találta, túlzott szövetelvétel következtében a pulpakamra alapját a furkáció irányába 

perforálta. B: a kezelés átvételekor a perforáció zárása cementtel inkomplett, a 

gyökércsatornák továbbra is feltáratlanok. C: az operációs mikroszkóppal lehetőség 

volt a perforáció biztos zárására (Biodentine, Septodont), valamint a csatornák 

lokalizálására és feltárására. D: gyökértömés kontroll röntgen 
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Két mikroszkóp kategóriát ajánlanak endodontiai célra: 

• (http://www.leica-microsystems.com/products/surgical-microscopes/dentistry/details/product/leica-m320-f12-

for-dental-2/ ) (http://www.zeiss.com/C1256CAC0038CEFF/ContainerTitel/Dental/$File/pico.html) 

Fogorvosi célú, alap mikroszkóp 

• Nagyításváltás fokozatokban, kézzel. 

• Kézi fókuszálás. 

• Állítható, frikciós ízületek a mikroszkópállványon. 

• Számos felszereltség közül választhatunk, általában bővíthető a rendszer. 

• Jól használható. 

3.91. ábra - 24. ábra – Fogorvosi célú alap kategóriájú mikroszkópok 

 

• (http://www.zeiss.com/C1256CAC0038CEFF/ContainerTitel/Dental/$File/proergo.html) Fogorvosi célú, 

csúcskategóriájú mikroszkóp, illetve (http://www.leica-microsystems.com/products/surgical-

microscopes/ent/details/product/leica-m525-f40/) általános célú sebészeti mikroszkóp 

• Fokozatmentes, motoros zoom. 

• Motoros fókuszálás. 

• Lábkapcsolóval is működtethető zoom- és fókuszmotor. 

• Mágnesfékes ízületek a mikroszkóp állványon. 

• Számos bővítési lehetőség. 

• Rendkívül kényelmesen használható. 

6. 3.6. A munkahossz meghatározása a 
gyökércsatorna preparáláshoz – Krajczár Károly 

http://www.leica-microsystems.com/products/surgical-microscopes/dentistry/details/product/leica-m320-f12-for-dental-2/
http://www.leica-microsystems.com/products/surgical-microscopes/dentistry/details/product/leica-m320-f12-for-dental-2/
http://www.zeiss.com/C1256CAC0038CEFF/ContainerTitel/Dental/$File/pico.html
http://www.zeiss.com/C1256CAC0038CEFF/ContainerTitel/Dental/$File/proergo.html
http://www.leica-microsystems.com/products/surgical-microscopes/ent/details/product/leica-m525-f40/
http://www.leica-microsystems.com/products/surgical-microscopes/ent/details/product/leica-m525-f40/
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A gyökércsatorna megmunkálása során optimális csatornaforma kialakítására törekszünk, mely a 

kemomechanikus csatorna előkészítés követelményeinek megfelel, a későbbi obturáció számára megfelelő 

előkészítést biztosít úgy, hogy túlzott foganyag elvétellel ne károsítsa és gyengítse meg jelentősen a fogat. 

A gyökérkezelés során célunk a gyökércsatornák teljes hosszának feltárása. A gyökérkezelés során felhasznált 

egyik legfontosabb adatunk a munkahossz. 

Munkahossznak nevezzük azt a kezelőorvos által önkényesen kiválasztott koronális viszonyítási ponttól 

(koronális referenciaponttól) mért legnagyobb távolságot, amilyen mélyen a gyökércsatornába a preparáláshoz 

használt műszereket az előkészítés során be fogjuk vezetni. 

3.92. ábra - 1. ábra – Az elérendő preparálási mélységet a file-okon szilikon gyűrűvel 

jelöljük, melyet műszer bemérő eszközzel pozícionálunk (VDW) 

 

A gyökércsatorna preparálás ideális apikális végpontjának a gyökércsatorna tradícionális anatómiai sémákban 

leírt fiziológiás apikális szűkületét (apicalis constrictio vagy foramen physiologicum) tekintjük (Kuttler). A 

munkahossz meghatározásánál tehát azt a műszer bevezetési mélységet keressük, amikor a preparáló műszer 

éppen eléri az apikális konstrikciót. 

A munkahossz döntően meghatározza a gyökérkezelés és gyökértömés vertikális kiterjedését. 

6.1. A munkahossz meghatározását befolyásoló szempontok 

A klasszikus apikális szűkület az esetek kevesebb, mint felében van jelen. A gyökércsatorna apikális része 

gyakran kónuszos, vagy párhuzamos. Apikális patózis, reszorbció esetén gyakran nincs jelen a konstrikció. 

A munkahossz meghatározást klasszikusan a radiológiai módszerrel végezzük (tűs kontroll röntgenfelvétel). A 

képalkotó eljárás hiányosságai miatt itt is számos bizonytalansággal kell számolnunk. Például amennyiben van 

apikális szűkület, az a foramen anatomicumtól 0,5-1 mmre koronálisan található (életkortól függően is változik); 

a foramen apicale > 60%-ban nem az anatómiai apexen, hanem attól laterálisan helyezkedik el; a gyökerek oro-

vesztibuláris görbületei a röntgenfelvételeken csak korlátozottan jeleníthetők meg. A felsorolt tényezők miatt a 

radiológiai apex-foramen apicale távolságot 0-3,0 mm között kell meghatároznunk, mely meglehetősen széles 

tartomány, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a gyökércsatorna csúcsi 3 mm-e kritikus zóna a fertőzött 

gyökércsatornájú fogak kezelésénél. 

6.2. A munkahossz meghatározás módszerei 

Elfogadott, objektív mérési módszerek: 

• Radiológiai (előzetes intraorális röntgenfelvétel és tűs kontroll röntgenfelvétel): önálló mérőmódszerként, 

vagy elektronikus méréssel kombinálva. 

• Elektronikus (apexlokátor): önálló mérőmódszerként, vagy radiológiai méréssel kombinálva. 
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Alternatív, kiegészítő információt adó módszerek: 

• Taktilis érzékelés alapján – nem elfogadott. 

• A beteg visszajelzése alapján – nem elfogadott. 

• Papírpoint felhasználásával (túltágított/nyitott apex). 

3.93. ábra - 2. ábra – Papírpoint felhasználása a munkahossz pontosítására. A: tűs 

kontroll röntgenfelvétel (belső reszorbció, tág apikális nyílás). B: Munkahosszra 

levezetve a papírpoint csúcsa nedves marad. C: 0,5mm-rel csökkentve a munkahosszt a 

point vége száraz. D: A módosított munkahosszon előkészített és gyökértömött fog 

(injektálható guttapercha technika) 

 

6.2.1. Radiológiai munkahossz meghatározás (tűs kontroll röntgenfelvétel) 

A gyakorlatban az apikális konstrikció pozícióját röntgenfelvételen a radiológiai apextől 0,5-1mm-re 

koronálisan határozzuk meg. Ez egy kompromisszum, mely kielégítő apikális tisztítást eredményez, és a 

túlinstrumentálás az esetek többségében elkerülhető. 

A radiológiai munkahossz meghatározásnál azonban célszerű figyelembe venni a diagnózist. Ez alapján 

megkülönböztetjük a vitális pulpájú fogaknál (nem fertőzött esetek), a pulpagangrénánál végzett kezeléseket 

(fertőzött esetek), valamint az újra gyökérkezeléseket (revíziókat). 

6.2.1.1. Radiológiai munkahossz meghatározás vitális fogaknál 

Vitális pulpa esetében az apikális területen mikroorganizmusok nincsenek jelen. Pulpitisz esetében a fertőzés 

elsősorban a pulpakamrát érinti. Szükségtelen a foramen apicale közvetlen közelében preparálni. 

Az apikális instrumentáció célja ilyenkor a még nem, vagy enyhén fertőzött pulpaszövet eltávolítása, valamint a 

gyökércsatorna formálása. 

A munkahosszt a radiológia apextől 2-3 mm-re koronálisan határozzuk meg. 

A módszer előnyei: 

• Apikális pulpacsonk jöhet létre. 

• Megakadályozza a gyökértömő anyag extrúzióját. 

• Kedvező eredmények. 

6.2.1.2. Radiológiai munkahossz meghatározás pulpagangrénánál 

A gyökércsatorna rendszert gangraena pulpae diagnózis esetében fertőzöttnek kell tekinteni. A kontamináció 

eléri a gyökércsatorna apikális területét, esetenként a periapikális területet is. 

Lényeges különbség a vitális fogakkal szemben, hogy a preparálás célja ilyenkor a nekrotikus szövetek 

eltávolítása, a mikróbák eliminálása, illetve a gyökértöméssel a túlélő mikróbák „befalazása”. 
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Az apikális instrumentáció célja ilyenkor a gyökércsatorna teljes hosszának elérése. 

A legkedvezőbb eredményekre akkor lehet számítani, ha a gyökérkezelés kiterjedésének végpontja 0-2mm-re 

helyezkedik el a radiológiai apextől. 

6.2.1.3. Radiológiai munkahossz meghatározása újrakezelésnél 

Endodontiai revízió esetén a gangrénás fogak ellátásánál leírtakhoz képest a már a fogban lévő gyökértömő 

anyag, és ennek eltávolítására használt oldószerek is befolyásolják a munkahossz meghatározást. Amennyiben 

periapikális radiolucencia is jelen van, feltételezzük, hogy azt a gyökércsatorna apikális szakaszán perzisztáló 

mikróbák tartják fenn. 

Így mérlegelni kell a lehető legteljesebb hosszon végzett preparálás fontosságát szemben a gyökértömő anyag 

maradványok és kémiai szerek periapikális térbe jutásának veszélyével. A megfelelően megválasztott 

preparálási technika (korono-apikális) mellett a preparálás apikális kiterjedését a radiológiai apextől 1-2mm-re 

koronálisan határozzuk meg. 

3.94. ábra - 3. ábra – 37-es fog újrakezelése. A: inkomplett gyökértömés, tömetlen 

gyökércsatorna, közepes méretű, körülírt periapikális radiolucens terület. B: 

gennyürülés a szulkuszból. Röntgenfelvételen a parodontális tasakba helyezett 

guttapercha látszik. C: tűs kontroll röntgenfelvételen a műszerek a kívánt pozícióban, 

változtatás nem szükséges. D: gyökértömés kontroll felvétel. E: ellenőrző felvétel 4 évvel 

a gyökértömés után. Gyógyult periapikális terület 

 

6.2.1.4. A radiológiai munkahossz meghatározás előnyei és hátrányai 

Előnyök: 

• Jó, hosszú távú klinikai tapasztalatok. 

• Gyökércsatornák lefutása jól megítélhető. 

• Jól dokumentált mérés. 

• Kezelési hibák vizualizálása (pl. álút). 

Hátrányok: 

• A foramen physiologicum röntgenfelvételen nem látszik. 

• Ahol a foramen physiologicum nem átlagtávolságon belül helyezkedik el: túl/alul instrumentált preparálás. 

• Kétdimenziós képet ad (anatómiai és radiológiai apex nem feltétlenül egyezik meg). 

• Nem értékelhető/hibás felvételek. 

• Kisméretű gyökérkezelő műszerek (#6, #8, esetleg #10) hegye néha nem látszik a felvételen. 

• Sugárterhelés. 
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• Idő (elsősorban ismételt felvétel készítésekor). 

6.2.2. Elektronikus munkahossz meghatározás 

A munkahossz meghatározását végezhetjük elektronikus mérőberendezés (apexlokátor) segítségével is. 

Az orális nyálkahártya és apikális gyökérhártya közötti ellenállás konstans: 6,5 kΩ. (Suzuki 1942). Ez az adat a 

gyökércsatornába helyezett tű helyzetének műszeres meghatározására is felhasználható (Sunada 1962). Az első 

apex-bemérő készülékek egyenárammal működtek. Később váltóáramú készülékekkel vált pontosabbá a mérés. 

Kobayashi (1995): két, vagy több váltóáramú frekvencián (pl. 400 és 8000Hz) az impedanciát mérő eszköz. 

Korszerű készülékek impedancia különbséget vagy arányt számolnak, elektrolittal feltöltött gyökércsatornákban 

pontos a mérés. 

Az apexlokátor kijelzőjén egyszerűen értelmezhető formában jeleníti meg a mérésnél használt gyökérkezelő 

műszer hegyének pozícióját a gyökércsatornában. 

A kezelőorvos itt is dönthet az apexhez közelebbi, vagy attól nagyobb távolságot tartó munkahossz mellett (pl. 

diagnózis, anatómiai vagy patológiás folyamatok miatt). 

3.95. ábra - 4. ábra – Apexlokátorral történő mérés vázlatos rajza. Elektródák az ajak 

nyálkahártyával illetve a gyökércsatornába helyezett műszerrel vannak kontaktusban. 

A kijelzőről egyszerűen leolvasható, mikor éri el a műszer az optimális tűpozíciót 

 

1. video – Az apexlokátor kijelzőjén követhető a műszer előrehaladása a csatornában. A „zöld zóna” jelzi 

az apikális konstrikció területét. A piros jelzés túlinstrumentálást jelent. 

2. video – Mérési folyamat extrahált fogon, fiziológiás sóoldatos modellen. A műszer pontosan jelzi a 

tűpozíciót. 

6.2.2.1. Az elektronikus munkahossz meghatározás menete 

A méréshez biztosítandó körülmények: 

• Abszolút izolálás (kofferdam). 

• Megfelelő trepanációs kavitás. 

• Stabil koronális referenciapont. 

• (Apexlokátor kalibrálása - új típusoknál nem szükséges). 

• Ne legyen kontaktus fém restaurációval. 

images/chapter03/c0306_mov001n.mp4
images/chapter03/c0306_mov001n.mp4
images/chapter03/c0306_mov002n.mp4
images/chapter03/c0306_mov002n.mp4
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3.96. ábra - 5. ábra – 13-as fog fémkerámia koronáján keresztül végzett 

gyökérkezelésnél a fém restauráció bizonytalanná tette az elektronikus mérést. Az 

apexlokátorral beállított hosszt tűs kontroll röntgenfelvétellel ellenőriztük 

 

• Gyökércsatornában átöblítő folyadék (elektrolit). 

• Száraz pulpakamra (vattagombóccal vagy puszterrel szárítás). 

• A csatorna átmérőjével összevethető átmérőjű preparáló eszközt használjunk. 

• A kezelés során – szükség esetén – ismételhető a mérés. 

A mérést nehezítő, befolyásoló tényezők: 

• Tág apex (reszorbció, immatúr apex, előzőleg túltágítás): bizonytalan mérési eredmény. 

• 0,2mm-nél szűkebb foramen esetén pontos mérési eredmények, az átmérő növekedésével a készülékek 

egyre távolabb határozzák meg a munkahosszt a foramen apicalétól. 

• A készülék gyakran túl korán jelez, különösen immatúr apex esetén. 

• Gyakran szükséges a radiológiai módszer párhuzamos alkalmazása. 

• Az előzetes röntgenfelvétel segít a felismerésben 

• A„papírpoint-módszer” alkalmazása is javasolható a mérési eredmény pontosítására 

• Oldalcsatornák: 

• Túl korán jelezheti a foramen elérését, de nem jelez túlinstrumentációt. 

• Továbbvezetve a műszert jelzi a valós pozíciót. 

• Az előzetes röntgenfelvétel szerint becsült munkahossz alapján kiderül a téves mérés. 

• Periapikális folyamat jelenléte 

• Közepes és nagyobb méretű periapikális elváltozások zavarhatják a mérést. Valószínűleg ilyenkor 
gyulladásos apikális reszorbció is jelen van. 

3.97. ábra - 6. ábra – Balra: Külső reszorbció apikálisan, mely bizonytalanná teszi 

az elektronikus munkahossz meghatározást (46-os fog disztális gyökércsúcsán). 

Középen: a problémás csatornáknál tűs kontroll röntgennel ellenőrizzük az 

apexlokátorral beállított tűpozíciót. Jobbra: az elkészült gyökértömés 
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• Csatornaforma, átjárhatatlan gyökércsatorna 

• Kalcifikált, teljesen elzáródott csatornákban nem mér a műszer. 

• Dentinforgács általi eltömeszelődés kevésbé zavarja a mérést. 

• Az eltömeszelődés megelőzésére javasolt a crown-down technika és a preflaring alkalmazása. 

• Újrakezelés: 

• Újrakezelésnél fordul elő legtöbbször, hogy az elektronikus módszer nem alkalmazható. 

• A gyökértömő anyag jelenléte akadályozza a mérést. 

• Amennyiben a műszer jelzi a tűpozíciót, elvégezhető a mérés. 

6.2.2.2. Az elektronikus munkahossz meghatározás előnyei és hátrányai 

Előnyök: 

• Az apikálisan legszűkebb átmérő helyét (ha van, akkor az apikális szűkületet) határozza meg. 

• Kisméretű gyökérkezelő eszközökkel is működik. 

• Csökken a szükséges röntgenfelvételek száma (sugárterhelés). 

• Hányingeres betegnél. 

• Többször ismételhető. Gépi preparálás esetében folyamatos mérés is lehetséges. 

• Rövid időt vesz igénybe. 

• Gyökérperforációt is kimutat. 

• 75-94% közötti pontosság. 

• Gépi tágító rendszereknél preparálás közben is mérhet (endodontiai motorba integrált készülék). 

Hátrányai: 

• A mérés pontosságát csak a pozícionált gyökérkezelő eszközökkel készült tűs kontroll felvétellel, illetve - 
amennyiben önálló munkahossz meghatározó módszerként alkalmaztuk az elektronikus mérést - a 

gyökértömésről készített röntgenfelvétellel ellenőrizhetjük. 

• A tűs kontroll röntgenfelvétellel ellentétben nem nyújt segítséget a gyökércsatorna lefutás jobb 

megjelenítésében. 
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• Pulpitis, periapikális gyulladás esetén változhat a mérés pontossága, de klinikailag nem jelentős mértékben 
(0,5mm-en belüli pontatlanság). 

• Hasonlóan, klinikailag nem jelentős mértékben befolyásolja a mérési eredményt a gyökércsatornát feltöltő 
folyadék anyaga, koncentrációja. 

• Apikális reszorbció, immatúr apex, hipercementózis, oldalcsatornák zavarhatják a mérést. 

• Általában nem arhiválható a mérés. 

• Újrakezelésnél korlátozottan használható. 

• Pacemakerrel élő páciensnél használata nem javasolt. 

7. 3.7. A gyökércsatorna preparálás elve, nehézségei, 
gyakori hibái – Krajczár Károly 

7.1. A gyökércsatorna preparálás általános szabályai 

A gyökércsatorna preparálás célja, hogy preparáló eszközökkel a gyökércsatornákat lehetőleg teljes 

hosszában átjárhatóvá tegyük, és a szükséges mértékben kiszélesítsük. 

• A mechanikai preparálás során a hozzáférhető területekről távolítsuk el a szövetmaradványokat, preparálási 

törmeléket, és az esetlegesen fertőzött gyökércsatorna tartalmat, valamint az esetlegesen fertőzött, belső 

dentinréteg egy részét. 

• A preparálással apiko-koronális irányba szélesedő, kónuszos formát alakítsunk ki. A gyökértömések 

megfelelő minőségben történő elkészítésének is feltétele, hogy a preparált csatornaforma kónuszos legyen. 

• A megfelelő csatornaformát létrehozhatjuk kézi, vagy gépi eszközökkel végzett preparálással is. 

• A gyökércsatorna kiszélesítésének azonban még fertőzött fogak kezelésekor is gátat szab a gyökéri dentin 

vastagsága, mivel a fog mechanikai ellenálló képességét nem veszélyeztethetjük túlzott mértékű 

preparálással, valamint a csatornafal perforációja - mely a túlzott mértékű, vagy helytelen preparálás 

következménye is lehet – jelentősen megnehezíti a fog endodontiai ellátását, és csökkenti a sikeresség esélyét. 

• Tudatában kell lennünk tehát annak, hogy mechanikai preparálásunk nem terjedhet majd ki az endodontiai 

tér teljes felületére, ezért önmagában tökéletlen lesz. 

A gyökércsatorna megfelelő mértékű apikális kiszélesítése és a kónuszos forma azonban lehetővé teszi, hogy 

megfelelő irrigációval kihasználjuk a kémiai preparálásban és a dezinfekcióban rejlő lehetőséget. 

Kombinált, kemo-mechanikai preparálási módszer helyes alkalmazásával érhetjük el tehát a legnagyobb 

sikerességet. 

A mechanikai és a kémiai preparálást egymás mellett, egy időben végezzük. 

• A mechanikai preparálás során átöblítő szerrel feltöltött gyökércsatornában dolgozunk. 

• Az öblítőszer áramlásának tisztító hatása a mechanikai tisztításhoz tartozik 

• Az irrigáló folyadék apikális irányba juttatásához a preparáló műszerek mozgása is nagyban hozzájárul. 

Didaktikai okokból itt mégis külön tárgyaljuk a preparáló műszerekkel végzett mechanikai preparálást, mely a 

művileg kialakított csatornaforma létrehozását jelenti, valamint az öblítőszerek által elvégzett kémiai preparálást 

és dezinfekciót. 

7.1.1. A gyökércsatorna mechanikai preparálásának szabályai, alapvető 
preparálási stratégiák 
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3.98. ábra - 1. ábra – Helytelenül kialakított trepanációs nyílás akadálya a 

gyökérkezelés elvégzésének (26-os fog). A: az előző kezelőorvos nem távolította el 

maradéktalanul a pulpakamra tetejét, így nem is tudta elvégezni a gyökérkezelést. B: a 

pulpakamra tetejének eltávolítása és a trepanációs nyílás formálása Müller fúróval 

(Meisinger). C: az MB1, MB2 és DB csatornabemenetek lokalizálva (az aktuális 

betekintési irányból a P bemenet nem látható). D: a pulpakamra a gyökércsatornák 

preparálása után 

 

3.99. ábra - 2. ábra – A kalcifikált gyökércsatorna akadálya a gyökérkezelés 

elvégzésének (12-es fog). A: a kezelőorvos által készített röntgenfelvételen látható az 

obliteráció. B és C: ultrahangos eszközzel operációs mikroszkóp alatt preparálva törtük 

át az obliterálódott szakaszt, majd #6-os C Pilot File-al (VDW) elérhető volt a 

munkahossz. D: gyökértömés 

 

A mechanikai preparálás bizonyos szabályai egységesek, mivel ezek meghatározó jelentőségűek a helyes a 

csatorna előkészítésben: 

3.100. ábra - 3. ábra – Helyesen kialakított trepanációs üreg, az MB2 csatornabemenet 

még feltáratlan (26-os fog) 
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3.101. ábra - 4. ábra – MB2 bemenet lokalizálása és átjárhatóvá tétele MicroOpenerrel 

(Dentsply-Maillefer) (26-os fog) 

 

• Egyenes hozzáférhetőség (straight line access) biztosítása a csatornabemenetekhez. 

• A gyökércsatorna átjárhatóságának ellenőrzése, illetve átjárhatóvá tétele a csatorna tágítás megkezdése előtt 

(kisméretű, jellemzően kézi preparáló eszközökkel). 

3.102. ábra - 5. ábra – Gyökércsatorna átjárhatóvá tétele #08-as K-file-al (26-os fog 

MB2) 
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3.103. ábra - 6. ábra – Egyenes vonalú hozzáférés biztosított a kezeléshez kis 

kiterjedésű trepanációs nyílás mellett (26-os fog MB2) 

 

• Alkalmazzunk bemenet tágítást, és a preparálás korai szakaszában szélesítsük ki a koronális 

csatornaszakaszt (preflaring). Így a problémásabb apikális területhez jobb, és egyenesebb vonalú 

hozzáférésünk lesz. 

• Általában növekvő méretű műszerekkel szélesítjük ki a gyökércsatornát, a nagyobb méretű műszerek könnyű 
levezethetőségét az előző, kisebb műszerrel végzett preparálás biztosítja (glide path). Ez alól a szabály alól 

már akadnak kivételek. 

• Javasolt minden műszerváltáskor a csatorna átöblítése a preparációs törmelék eltávolítása céljából. 
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• Ezután rekapituláljuk a gyökércsatornát (kisebb műszerrel térjünk vissza a teljes munkahosszra, illetve a 

még preparálatlan apikális gyökércsatorna területre) az eltömeszelődés megakadályozása céljából. 

• Gépi, vagy kézi eszközökkel, illetve a két módszert kombinálva is végezhetjük a csatornatágítást. A gépi 

eszközök jelentősen felgyorsítják és kényelmesebbé teszik a munkát. 

• A preparálási hibák elkerülése céljából alkalmazzuk az acél műszerek előre meghajlítását a 

csatornagörbületnek megfelelően, illetve dolgozzunk gépi meghajtású nikkel-titánium műszerekkel. 

Mindkét esetben alkalmazhatjuk a szelektív preparálás módszerét, vagyis a gyökércsatorna fal bizonyos 

felszíneit kíméljük, míg más felszíneken több dentint távolítunk el (pl. anticurvature filing technika). 

• Az eredeti csatornalefutás megőrzését minden koncepció fontosnak tartja. Balanced force kézi preparáló 

technikával, illetve gépi nikkel-titánium műszerekkel preparálva követhetjük legpontosabban az eredeti 

csatornalefutást. 

• Amennyiben lépcsőzetes preparálási formát alakítunk ki, a tágítás végső fázisában a csatorna kerületén 
körkörösen reszelve simítsuk el a lépcsőzetes formát. 

Más kérdésekben az előnyök és hátrányok mérlegelése után a kezelőorvosnak kell döntést hoznia, hogy milyen 

elvek szerint végzi a preparálást: 

• Kérdéses, hogy érdemes-e a foramen anatomicum-ig preparálni a gyökércsatornát egy kisméretű (#10–es, 

#15-ös) úgynevezett patency file-al. Ez segíthet a debrisz eltávolításában, valamint a munkahossz 

megtartásában, de nem feltétlenül előzi meg e preparálási hibák kialakulását. 

• A preparálás apikális méretét tekintve sem egységes a koncepció. Van, aki apikálisan kisebb preparálási 

méretet preferál, fokozott csatornakonicitás kialakítása mellett, mások viszont nagyobb apikális 

preparálási átmérőt javasolnak az irrigálószerek tökéletesebb apikális penetrációjának érdekében. 

• A minimális apikális preparálási méretet a diagnózis döntően befolyásolja. Míg vitális (nem fertőzött) 

fogaknál kisebb mértékű csatorna kiszélesítést alkalmazhatunk, pulpagangréna esetében (fertőzött) nagyobb 

mértékű szövetelvételre (apikálisan minimum #35-#40) törekszünk. 

• Apikális stopot alakíthatunk ki a preparálás apikális lezárásának, apikális határának megfelelően, mely 

előnyös lehet a preparálási törmelék, irrigálószerek, és gyökértömő anyag periapikális térbe jutásának 

megelőzése, illetve a gyökértömő anyag kondenzálása szempontjából. Mások nem tartják ezt szükségesnek, 

és a csatornaforma fokozott konicitását elegendőnek tartják az apikális irányú extrúzió megakadályozására. 

7.1.2. A gyökércsatorna kémiai preparálásának és dezinfekciójának szabályai 

A kémiai preparálást és a dezinfekciót a gyökércsatorna mechanikai preparálása alatt, és azt követően is 

végezzük. A gyökércsatorna műszeres előkészítése során a törmeléket eltávolító, illetve a műszer preparálását 

(lágy- és keményszövet oldással, és síkosítással) elősegítő irrigáláshoz használt oldatok, a csatornaformázás 

teljes ideje alatt fejtik ki hatásukat. Ezt követően, a végleges csatornaforma kialakítása után, egy úgynevezett 

végső átöblítési protokollt kell elvégeznünk mely a szélesebb spektrumú dezinfekciót (fertőzött 

gyökércsatornák esetében kiemelten fontos), illetve a törmelékréteg feloldását szolgálja. További lehetőségünk 

van a dezinfekció és szövetoldás behatási idejének megnyújtására, amennyiben dezinficiáló hatású ideiglenes 

gyökértömő anyagot helyezünk a fogba, és azt hosszabb időre ideiglenes töméssel lezárjuk (több ülésben 

végzett kezelés). 

Jelen összefoglaló csak a leggyakrabban alkalmazott anyagok szűk körével, és röviden foglalkozik, tudatában 

annak, hogy lehetőségeink ennél sokkal szélesebbek. 

Nátrium-hipoklorit (NaOCl) (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Sodium-hypochlorite.png) 

• Széles spektrumú dezinficiens (baktericid, virucid, fungicid). 

• Szövetoldó, proteolitikus hatás (szerves törmelék, pulpa). 

• 0,5-5,25%-os oldatát használjuk. (1%-os koncentrációban az antimikróbás és nekrotikus szöveteket oldó 

hatása már kielégítő.) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Sodium-hypochlorite.png
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• A preparálás teljes ideje alatt ezt alkalmazzuk, valamint része a végső átöblítési protokollnak is. 

3.104. ábra - 7. ábra – Endodontiai kanül és Luer-lock csatlakozású fecskendő 

gyökércsatorna átöblítéshez (#1250 NaviTip és #201 5ml Syringe, Ultradent). A 

fecskendőre írjuk rá, milyen oldatot tartalmaz! 

 

3.105. ábra - 8. ábra – A nátrium-hipokloritot felmelegítve (pl. kompozit melegítő 

kályhában) fokozhatjuk a dezinficiáló hatást (Ena Heat, Micerium) 

 

Etilén-diamin-tetraecetsav (C10H16N2O8, 

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Ethylenediaminetetraacetic.png) 

EDTA): 

• Kelát képző, demineralizáló hatás. 

• Szervetlen (mineralizált) törmelék oldása. 

• ~17%-os oldatát használjuk. 

• A végső átöblítési protokoll része. Használhatjuk a mechanikai preparálás megkönnyítésére NaOCl-tal 

felváltva. 

Klórhexidin (C22H30Cl2N10, (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Chlorhexidine.png) CHX): 

• Biguanid típusú, széles spektrumú antimikrobás (baktericid, fungicid, virucid) szer. Baktericid és 
bakteriosztatikus. A baktériumok sejt lízisét idézi elő. 

• Szubsztantivitás (dentinfalon), hosszú ideig tartó antimikróbás hatás. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Ethylenediaminetetraacetic.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Chlorhexidine.png
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• 0,2-6%-os oldatát használják. 

Kálcium-hidroxid (Ca(OH)2): 

• Kálcium-oxid és steril desztillált víz, vagy fiziológiás sóoldat összekeverésével állítjuk elő a rendelőben, vagy 

előre elkészített gyári pasztát alkalmazunk. 

• Lassú hatású dezinficiens paszta, ezért dezinfekció céljából 1-2 hétre helyezzük a gyökércsatornába. 

3.106. ábra - 9. ábra – A: kálcium-oxid porból és steril desztillált vízből kevert 

ideiglenes gyökértömő paszta. B: könyökdarabba fogott Lentulo spirál. C: Lentulo 

spirálra felvett paszta, készen a gyökércsatornába vitelre 

 

Fertőzött gyökércsatorna rendszer esetében az 1. táblázatban összefoglaltak szerint végezzük el a 

gyökércsatornák végső átöblítését. 

3.107. ábra - 10. ábra – Végső átöblítési protokoll fertőzött gyökércsatornájú fogak 

kezelésekor 

 

3.108. ábra - 11. ábra – Gyökércsatorna végső tisztítása, dezinficiáló oldat (NaOCl) 

ultrahangos aktiválása 
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7.2. A gyökércsatorna preparálás során keletkező hibák 

A mechanikai preparálás során előfordulhat, hogy nem tudjuk létrehozni a kívánt csatornaformát, és a 

gyökérkezelés, illetve a gyökértömés elvégezhetőségét megnehezítő, vagy megakadályozó preparálási hibát 

vétünk. 

A preparálási hibák előfordulása gyakoribb nehéz anatómiai viszonyoknál: 

• Erős gyökércsatorna görbület (>30º). 

3.109. ábra - 12. ábra – A gyökércsatorna görbület szögének meghatározása 

(α=Schneider-szög, zöld háromszög jelöli az egyenes vonalú hozzáféréshez szükséges 

előkészítést) 

 

• Kis sugarú gyökércsatorna görbület. 

3.110. ábra - 13. ábra – Kis sugarú gyökércsatorna görbület 

 

3.111. ábra - 14. ábra – „J” alakú görbület a 15-ös fog gyökerén 
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• Kettős, „S” alakú gyökércsatorna görbület. 

3.112. ábra - 15. ábra – „S”, vagy bajonett alakú görbület 37-es fog meziális gyökerén 

 

• Szűk, kalcifikált gyökércsatorna. 

3.113. ábra - 16. ábra – 21-es fog szűk, kalcifikált gyökércsatorna (disztálisan külső 

gyökér reszorbció) 
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Tipikus preparálási hibák: 

• Apikális kiöblösödés (zip). 

• Lépcsőképződés, könyökképződés (ledge). 

• Gyökércsatorna „strip” perforációja. 

3.114. ábra - 17. ábra – 46-os fog meziális gyökerén strip perforáció, sealer kiáramlás 

látszik (betört műszer eltávolítás komplikációja) 

 

• Álútképződés, perforáció. 

3.115. ábra - 18. ábra – Balra: meziális irányú perforáció a gyökér koronális 

harmadában a 11-es fognál. Középen: a perforációt és a gyökércsatornát is operációs 

mikroszkóp alatt tártuk fel. Jobbra: a perforációt Biodentine-nel (Septodont) zártuk, 

majd elkészítettük a gyökértömést 
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• Csatorna transzlokáció. 

3.116. ábra - 19. ábra – Csatorna transzlokációja. Balra: „S” alakú gyökércsatorna 

lefutás erős, kétirányú görbülettel. Jobbra: gyökértömés kontroll felvétel. A 

csatornalefutás módosult, az apikális görbület kiegyenesedett. A gyökértömés 

megfelelő 

 

• Debrisz extrúzió az apikális parodonciumba, túlinstrumentálás. 

• Apikális csatornaszakasz eltömeszelődése, munkahossz vesztés. 

1. animáció – Apikális perforáció kialakulása (apikális „zip” képződés mechanizmusa). 

Mivel a preparálási hibák többsége a csatornagörbülettel van összefüggésben, lényeges, hogy milyen 

eszközökkel, illetve preparálási módszerekkel lehetséges ezek előfordulásának csökkentése. 

images/chapter03/c0307_mov001.mp4
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• Hajlékony („flex”) acél műszerek, vagy NiTi eszközök biztonságosabbak. (Acél műszereknél gyakrabban 

keletkezik preparálási hiba.) 

• Crown-down preparálással dolgozzunk, vagy legalább alkalmazzunk bemenet tágítást. 

• Az acél file-okat hajlítsuk meg a csatornagörbületnek megfelelően. 

3.117. ábra - 20. ábra – Acél file-ok meghajlítására szolgáló tűhajlító eszköz 

(Dentsply-Maillefer) 

 

• A „strip” perforáció elkerülésére használjuk az anticurvature filing módszerét. 

2. animáció – Anticurvature filing módszere. 

• Alkalmazzuk a balanced force preparálási technika mozdulatait. 

• Gépi preparálásnál kerüljük a hosszas preparálást a csatorna azonos mélységében, a műszer legyen apiko-

koronális irányban is folyamatosan mozgásban. 

A debrisz extrúzió és az apikális terület eltömeszelődése elkerülésének érdekében: 

• Folyadékkal feltöltött csatornában dolgozzunk. 

• Gyakran öblítsük ki a megmunkálás alatt álló csatornát. 

• Végezzünk gyakori rekapitulációt. 

• Preparálás során tisztítsuk rendszeresen a file-okat (szivacs). 

3.118. ábra - 21. ábra – Preparálás közben a műszereket szivacs segítségével tisztítjuk 

meg (Interim Stand, VDW) 

images/chapter03/c0307_mov002.mp4
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• Crown-down preparálást végzünk. 

• Gépi forgó műszerekkel dolgozunk (törmelék koronális irányú transzportja biztosított). 

8. 3.8. Step back technika, step down technika, double 
flared technika, balanced force technika – Krajczár 
Károly 

A gyökércsatorna (http://dentallecnotes.blogspot.hu/2011/10/root-canal-preparation-techniques.html) kézi és 

kézi-gépi kombinált gyökércsatorna előkészítésére több hagyományos eljárás áll rendelkezésünkre. Az 

alábbiakban a legismertebbeket foglaljuk össze röviden. 

Megkülönböztetünk: 

• Apiko koronális tágítási technikákat: 

• A preparálást a teljes munkahosszon kezdjük. 

• Kialakítjuk az apikális stop-ot. 

• Ezután nagyobb műszerekkel egyre rövidebben preparálva, koronális irányba haladva adjuk meg a csatorna 
konicitását. 

• Korono-apikális tágítási technikákat: 

• Koronális irányból nagyobb műszerekkel kezdjük a preparálást. 

• Egyre kisebb műszerekkel egyre közelebb preparálunk az apexhez. 

• A munkahossz elérése után kialakítjuk az apikális stop-ot. 

• Szükség esetén további preparálással növelhetjük a csatorna konicitását. 

8.1. Step back technika (Clem 1969) 

A legismertebb, és a legtöbb képzésben oktatott apiko-koronális alaptechnika. 

Mérsékelten és közepesen görbült csatornák előkészítésére. 

Kézi acél, vagy NiTi műszerek és Gates-Glidden fúrókkal végzett preparálás kombinációja. 

Teljes munkahosszon kezdjük a preparálást. 

http://dentallecnotes.blogspot.hu/2011/10/root-canal-preparation-techniques.html
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3.119. ábra - 1. ábra – Step-back preparáláshoz bemért és meghajlított file-ok 

 

Iniciális apikális file: előzetes preparálás nélkül a munkahosszra levezethető legnagyobb file. 

A műszereket a csatorna görbületének megfelelően előre meghajlítjuk. 

Teljes munkahosszon az iniciális apikális file-hoz képest 3-4 mérettel szélesebbre preparálunk (mester file), így 

alakítjuk ki az apikális stopot. 

A csatornát cirkumferenciális reszelő mozgással preparáljuk. 

Erősen görbült csatornánál alkalmazzuk az anticurvature filing módszerét. 

Minden műszerváltás után átöblítünk. 

Minimális apikális preparálási méret #25. 

Ezután egy mérettel nagyobb műszerrel munkahossz-1mm-en preparálunk. 

Növekvő méretű műszerekkel egy-egy mm-rel rövidebben preparálunk (step-back). 

3.120. ábra - 2. ábra – A preparálás kézi műszerekkel végzett step-back fázisa 

 



 3. Megtartó fogászat  

 666  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Minden műszerváltás előtt a mester file-al rekapituláljuk a gyökércsatornát (ellenőrizzük a munkahossz 

elérhetőségét). 

4 step-back lépés után (5mm-re eltávolodva az apikális lezárástól) Gates-Glidden fúrókkal szintén egyre 

nagyobb műszerméretekkel, egyre rövidebb preparálási hosszon folytatjuk a munkát (~600rpm, 2-2mm-es 

visszalépések). 

A lépcsőzetes preparálási formát a mester reszelővel simítjuk el, körkörösen reszelve a csatornafalat. 

1. animáció – Step back preparálás . Növekvő műszerméretekkel egyre koronálisabban tágítva a 

csatornát kónuszos forma hozható létre. 

8.2. Step down technika (Goerig 1982) 

Korono-apikális technika. 

Szűk, és erős csatornagörbület esetében ajánlott. 

A munkahossz előzetes meghatározása után a csatornát kisméretű (#10-#15) file-okkal szondázzuk. 

Ezután a csatorna koronális 2/3-át növekvő méretű file-okkal #25-ös műszerméretig kitágítjuk, ügyelve rá, hogy 

az apikális szakasz átjárhatósága megmaradjon (rekapituláció a kisméretű műszerrel). 

Az előtágított szakasz -1mm-es hosszon Gates-Glidden fúrókkal tágítjuk ki a csatornát, úgy, hogy először 

nagyobb méretű fúróval dolgozunk (~#4-es) a bemenet közelében, majd 2-3 lépésben egy-egy mérettel kisebb 

műszerrel, lépcsőzetesen preparálva érjük el a kívánt mélységet. 

Közben irrigálunk illetve a csatorna átjárhatóságát ellenőrizzük. 

Ezután meghatározzuk a végleges munkahosszt. 

Az apikális szakaszt a step-back módszer szerint preparáljuk, majd simítjuk a csatornafalakat. 

2. animáció – Step down preparálás. A gyökércsatorna koronális 2/3-át Gates-Glidden fúrókkal 

preparáljuk, az apikális harmadot pedig a step back módszernek megfelelően. 

8.3. Double flared technika (Fava 1984) 

Szűk és közepesen vagy erősen görbült csatornákhoz ajánlott korono-apikális technika. 

A csatornát teljes munkahosszon átjárhatóvá tesszük #10-es file-al. 

Ezután korono-apikális irányú preparálást végzünk kézi file-okkal. A nagyobb műszerekkel kezdjük a 

preparálást, majd a kisebbekkel egy-egy mm-rel apikálisabban reszelő mozgással preparálunk. 

A munkahossz elérése után növekvő műszerméretekkel kialakítjuk az apikális lezárást (minimum #25, tipikusan 

#35-40). 

Ezután 0,5 mm-enként visszalépve egyre nagyobb műszerméretekkel növeljük a csatorna konicitását (minimum 

4-5 visszalépés). 

8.4. Balanced force technika (Roan 1985) 

Erősen görbült csatornák preparálására ajánlott apiko-koronális technika 

A preparáló mozgás miatt tartjuk jól használható technikának, mely a következő: 

• A file-t a csatornába előzetes meghajlítás nélkül vezetjük be, amíg ellenállásba nem ütközik. 

• Negyed fordulattal (90º) az óramutató járásával megegyező irányba csavarjuk a műszert. 
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• Ezután enyhe apikális nyomást alkalmazva 270º-os, az óramutató járásával ellentétes irányú, preparáló 
mozgást végzünk. Ezt a mozdulatot gyakran hangjelenség, kattanás kíséri. 

3.121. ábra - 3. ábra – A file mozgása a csatornában balanced force preparálási 

technikánál 

 

• A műszert az óramutató járásával megegyezően enyhén elforgatva (forgács összegyűjtése) kihúzzuk a 
csatornából, majd megtisztítjuk. 

1. video – Balanced force preparáló mozdulatsor, bemutatása. A műszer hegye összegyűjti a 

dentinforgácsot. 

Ezt a műveletsort ismételjük a kívánt hossz eléréséig. 

Acél, vagy nikkel-titánium K-file-okkal, vagy R-file-okkal dolgozunk. 

A munkahossz meghatározása után a teljes munkahosszon tágítjuk a csatornát, majd a csatorna eredeti 

tágasságának megfelelő preparálási méret elérése után 0,5-0,5mm-t visszalépve lépcsőzetes apikális lezárást 

alakítunk ki. 

3.122. ábra - 4. ábra – Lépcsőzetes apikális stop kialakítás szűk gyökércsatorna esetében 

 

A javasolt tágítási méreteket az 1. táblázat szemlélteti. 
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3.1. táblázat - 1. táblázat – Balanced force technikánál javasolt lépcsőzetes apikális 

lezárás paraméterei 
 

  Szűk csatorna Közepes csatorna Tág csatorna 

Munkahosszon (MH) 25 30 40 

MH – 0,5 mm 35 45 60 

MH – 1,0 mm 45 60 80 

A koronális 2/3-ad preparálását növekvő méretű Gates-Glidden fúrókkal, 1-1mm-rel rövidebben preparálva 

végezzük el. 

A preparálást itt is egy végső simítás zárja. 

9. 3.9. Laterális kompakció, vertikális kompakció. A 
gyökértömés eltávolítása – Krajczár Károly 

A végleges gyökértömés elkészítésekor célunk a preparálás során kialakított gyökércsatorna űr, valamint a 

mechanikai preparálással el nem érhető területek lehetőség szerinti kitöltése gyökértömő anyagokkal. Így a 

fogban lévő holttér a lehető legkisebb méretűre csökkenthető. 

A gyökértömés elkészítése során célunk elkerülni a gyökértömő anyagok periapikális területre jutását. 

A gyökértömésnek és a koronai restaurációnak egyaránt fontos szerepe van a reinfekció megakadályozásában. 

9.1. Gyökértömési eljárások 

A végleges gyökértömést az endodontiában már régóta alkalmazott és bevált guttapercha és sealer 

felhasználásával készítjük el. 

A guttapercha tömörítését végezhetjük hidegen (pl. hideg laterális kompakció) vagy termoplasztikus (pl. 

meleg vertikális kompakció) technikával. 

9.1.1. Hideg laterális kompakció 

Az egyik legismertebb gyökértömési módszer. 

Egyszerűen kivitelezhető, egyszerű műszereket és anyagokat igényel. 

3.123. ábra - 1. ábra – A hideg laterális kompakcióhoz szükséges anyagok és eszközök 
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Szabályos, kör, vagy ovális keresztmetszetű kónuszos csatornaforma esetében alkalmazható, amennyiben a 

dentinfal nem túlzottan vékony (fraktúra veszélye). 

3.124. ábra - 2. ábra – Laterális kompakció közben a meziális gyökér törése következett 

be. A gyökértömő anyag kiáramlása látszik a röntgenfelvételen 

 

A csatornafal irregularitásait csak korlátozottan tudja kitölteni. 

Kivitelezése: 
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• Kiszárítjuk az előkészített gyökércsatornát. 

3.125. ábra - 3. ábra – Gyökércsatornák szárítása papírcsúccsal és a kiszárított 

csatornák 

 

• A kiszárított gyökércsatornába bepróbálunk egy, a mesterreszelő méretének megfelelő guttapercha csúcsot. 

Amennyiben ez eléri a munkahosszt, és kihúzáskor enyhe ellenállást érzünk, ez lesz a mester (=primer) 

guttapercha csúcs. Ezután ezt eltávolítjuk a csatornából. 

• Sealerrel bevonjuk, nedvesítjük a csatorna falait (a mester guttapercha point, egy spreader, vagy egy steril 

file segítségével). 

3.126. ábra - 4. ábra – Sealerrel nedvesített csatornák 

 

• A mester guttapercha csúcsot a munkahosszig bevezetjük a csatornába. 

3.127. ábra - 5. ábra – Mester guttapercha munkahosszig bevezetve 
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• Spreaderrel tömörítjük a guttaperchát. 

• Először az apikális átmérőnek megfelelő nagyságú, vagy annál 1-2 ISO mérettel kisebb spreaderrel 

próbálkozunk. 

• A spreader-en szilikon gyűrűvel megjelöljük a munkahossz-1mm-es bevezetési mélységet. 

• A spreader-t a guttapercha point mellett a gyökércsatornába vezetjük, majd axiális irányú nyomóerőt 

fejtünk ki rá (kb. 20N). 

• Amennyiben a spreader a munkahossz mínusz 1-1,5mm mélységet eléri, megfelelő a spreader mérete. 

• Amennyiben csak rövidebben jut le így a műszer, kisebb spreadert kell választanunk. 

• Amennyiben a spreader szinte akadálytalanul tudja megközelíteni a munkahosszt, nagyobb tömőműszert 
választunk. 

3.128. ábra - 6. ábra – Spreaderrel tömörítjük a mester guttapercha csúcsot 
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• A nyomóerőt néhány másodpercig fenntartjuk, majd negyed fordulatos oda-vissza rotáló mozdulattal 

meglazítjuk a spreadert, és kihúzzuk a csatornából. 

3.129. ábra - 7. ábra – A spreader kihúzása után visszamaradó szúrcsatorna 
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• Az így keletkezett csatornába a spreader méretével megegyező, vagy annál eggyel kisebb méretű járulékos 

(=szekunder) guttapercha csúcsot vezetünk. 

3.130. ábra - 8. ábra – Szekunder guttapercha csúcs bevezetése 

 

• Ismét tömörítünk a spreader-rel (az előzőekben leírtaknak megfelelően), mely kb. 1-1,5mm-rel rövidebben 

vezethető be a csatornába, mint az első tömörítéskor. 

• Amennyiben a spreader nem vezethető le a kívánt mélységre, kisebb, 

• amennyiben szinte az előző spreaderhasználatnál alkalmazott mélységig is levihető, nagyobb spreaderre (és 
egyúttal nagyobb szekunder guttapercha csúcsra is) váltunk. 
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• A spreader által visszahagyott csatornába ismét járulékos guttaperchát vezetünk. 

• A tömörítést, és guttapercha csúcs behelyezést addig ismételjük, amíg már csak kb. 3mm mélyen tudunk a 
spreaderrel penetrálni a csatornába. 

3.131. ábra - 9. ábra – A gyökércsatorna feltöltése járulékos guttapercha csúcsokkal 

 

1. video – Guttapercha csúcsok tömörítése nyeles spreaderrel. 

• Felmelegített műszerrel (pl. exkavátor) a csatornabemenet síkjában lecsípjük a kilógó guttapercha 

csúcsokat. 

• A csatornabemenetnél a gyökértömés koronális részét pluggerrel tömörítve fejezzük be a gyökértömést. 

• A sealer felesleget alkoholos vattagombóccal töröljük ki a pulpakamrából. 

3.132. ábra - 10. ábra – Tömörítés pluggerrel, és a pulpakamra képe a gyökértömés 

elkészítése után 

images/chapter03/c0309_mov001n.mp4
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9.1.2. Meleg vertikális kompakció 

Szabályos, és kevésbé szabályos morfológiájú gyökércsatornák tömésére is alkalmas, képes kitölteni a csatorna 

irregularitásait. 

Az eredetileg leírt technika (Schilder 1967) többé-kevésbé módosított verzióit használjuk, ezért az alkalmazott 

eszközök és anyagok, valamint a kezelőorvos tapasztalataitól függően a módszer részletei eltérőek lehetnek. A 

klasszikus módszer szerint például az apikális lezárás kialakítását követően ~3mm-es, láng felett meglágyított 

guttapercha csúcs darabkákkal történik a csatorna feltöltése, melyeket pluggerekkel tömörítünk. 

3.133. ábra - 11. ábra – Heat Carrier Plugger (Dentsply-Maillefer). A műszer egyik vége 

(heat carrier) láng fölött melegíthető 

 

Megfelelő műszerezettség birtokában azonban lehetővé válik a fogorvosi munka egyszerűsítése és gyorsítása. 

Így amennyiben lehetőségünk van rá, a vertikális kompakció során leggyakrabban elektronikus heat carrier 

pluggereket használunk, és az apikális lezárás kialakítása után injektálható guttapercha technikával 

dolgozunk. Az alábbi leírásban is ez a módosítás szerepel. 

Az eljárás eszközigényes (pl. plugger sorozat, heat carrier, guttapercha pisztoly). 

Kivitelezése: 

• Kiszárítjuk a gyökércsatornát. 

• A kiszárított gyökércsatornába bepróbálunk egy, a mesterreszelő méretének megfelelő guttapercha csúcsot 

(mester vagy primer guttapercha). Amennyiben nikkel-titánium forgó műszerrel végeztük az előkészítést, 

válasszunk a műszernek megfelelő konicitású, a csatornát a lehető legjobban kitöltő mester guttapercha 

csúcsot. Ezután eltávolítjuk a csatornából. 

3.134. ábra - 12. ábra – Fent ISO .02-es konicitású (DiaDent), lent pedig a nikkel-

titánium preparáló műszernek (Reciproc, VDW) megfelelő, kónuszosabb guttapercha 

csúcs 
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• Ajánlott a mester point csúcsát 1-1,5mm-rel visszavágni (túltömés elkerülése). 

• A gyökércsatornába próbáljuk a pluggereket. Amennyiben nem operációs mikroszkóp segítségével végezzük 

a tömést, szilikon gyűrűvel jelöljük is a kívánt spreader penetráció mélységét. 

• A legkisebb tömörítő műszer az lesz, mellyel elérjük a munkahossz mínusz 3-4mm-es mélységet. 

• A további, nagyobb pluggerek 3-4mm-enként, egyre rövidebben penetrálnak a csatornába (általában 2-4 

pluggerrel dolgozunk, függ a csatorna hosszától). 

• A csatornafalakat sealerrel vonjuk be (pl. guttapercha point, spreader, file segítségével). 

3.135. ábra - 13. ábra – Kiszárított csatorna, melyet sealerrel nedvesítünk 

 

• A csatornába vezetjük a mester guttapercha csúcsot. 

3.136. ábra - 14. ábra – Mester guttapercha csúcs a csatornába vezetve 
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• Heat carrier pluggerrel felmelegítve enyhén tömörítünk és levágjuk a koronális guttapercha felesleget. 

3.137. ábra - 15. ábra – Guttapercha felesleg eltávolítása heat carrierrel 

 

• Ismét heat carrier pluggerrel melegítve tömörítjük a guttaperchát, és távolítjuk el a felesleget, amíg a 

munkahossz-4-5mm-t el nem érjük. 

3.138. ábra - 16. ábra – Guttapercha apikálisan a heat carrierrel tömörítve és 

visszavágva 
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• Ekkor a még plasztikus guttaperchát hideg pluggerrel tömörítjük. 

3.139. ábra - 17. ábra – Apikális tömörítés pluggerrel előre bemért hosszon, és a kész 

apikális dugó 

 

2. video – Apikális lezárás („plug”) elkészítése. (A vertikális kompakció első fázisa). 

• Ezután lehetőségünk van röntgenfelvétel segítségével megbizonyosodni az apikális lezárás minőségéről. 

• A gyökércsatorna többi részét injektálható guttaperchával töltjük fel. 

• A guttapercha pisztolyt megtöltjük, beállítjuk a kívánt hőmérsékletet (180-200ºC). 

• Egy kis adag papírlapra nyomásával légtelenítjük a kanült és ellenőrizzük a konzisztenciát. 

3.140. ábra - 18. ábra – A guttapercha pisztolyt injektálható guttapercha technikához 

való guttapercha rudacskával töltjük. A nyíl jelzi a betöltő nyílást. (E&Q Plus Gutta 

Percha Bur és E&Q Master Gun, META) 

images/chapter03/c0309_mov002n.mp4
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• A gyökércsatornába, az apikális guttapercha dugóig vezetjük be a kanült, és buborékmentesen, az injektált 

guttapercha tömegben tartva a kanül végét, töltjük be az anyagot. 

• A feltöltést végezhetjük egy, vagy több adag bevitelével is. 

• Amennyiben egy nagyobb adag guttaperchát injektálunk, a gyökércsatorna bemenetnél egy nagyobb 
pluggerrel tömörítünk. 

• Általában két, vagy több adagban visszük be a guttaperchát, és minden adagot külön-külön tömörítünk 

pluggerrel. 

3.141. ábra - 19. ábra – Guttapercha injektálása a gyuttapercha pisztoly kanüljével 

(fent) és tömörítése hideg pluggerrel (lent) 
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3. video – Guttapercha injektálása és tömörítése pluggerrel. (Módosított vertikális kompakció, a 

gyökértömés elkészítésének második fázisa.) 

• A sealer felesleget eltávolítjuk a pulpakamrából. 

3.142. ábra - 20. ábra – Az MB1 csatorna elkészült gyökértömése 

 

9.1.3. Egyéb termoplasztikus gyökértömési eljárások 

Egyéb lehetőségeink is vannak a gyökértömés elkészítésére, melyeket azonban részleteiben itt nem tárgyalunk: 

• Carrier alapú guttapercha technika (Thermafil technika). 

• Standard formájú, gépi nikkel-titánium eszközökkel előkészített gyökércsatornák gyors lezárására. 

• File-rendszereknek megfelelő obturátorok. 

• Kályhában kell felmelegíteni, és egyszerűen a gyökércsatornába vezetni. 

3.143. ábra - 21. ábra – Obturátorok (GuttaMaster, VDW) 

 

• Termomechanikus kompakció (McSpadden). 

images/chapter03/c0309_mov003n.mp4
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• Gépi meghajtású, file-szerű, de ellenkező éllefutású tömörítő műszer. 

• Egységkészülék mikromotorjára csatlakozó könyökdarabba fogható be. 

• ~ 8000rpm fordulatszámmal működtetve a csatornában lévő guttaperchát a súrlódási hő meglágyítja. 

• Az élrendszer apikális irányba tömöríti a meglágyult guttaperchát. 

3.144. ábra - 22. ábra – Termomechanikus kompakcióhoz szükséges 

GuttaCondensor (Dentsply-Maillefer) 

 

3.145. ábra - 23. ábra – Termomechanikus kompakciós technikával (tömőműszer: 

GuttaCondensor #40, Dentsply-Maillefer; sealer: AH Plus, Dentsply-Maillefer; 

guttapercha: Reciproc #50, VDW) gyökértömött 46-os fog (preparálás: Reciproc 

#50, VDW) 

 

4. video – 35-ös fog újra gyökérkezelése. A gyökértömés termomechanikus kompakcióval készült 

(GuttaCondensor, Dentsply-Maillefer). 

• Meleg laterális kompakció és laterális kompakció ultrahangos spreader használatával. 

• Felmelegített spreader-rel a guttapercha plasztikussá tehető, így jobban kitölti az egyenetlenségeket, és 
kisebb kompakciós erőt kell alkalmazni. 

• Láng felett, vagy elektromosan melegített spreader helyett ultrahangos tűbefogóba szerelt spreader is 
alkalmazható, melynek még jobb a tömörítő hatása. 

images/chapter03/c0309_mov004n.mp4
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9.2. A gyökértömés eltávolítása 

Endodontiai revíziót a primer endodontiai ellátás sikertelensége esetében végzünk, illetve amennyiben a primer 

gyökérkezelés klinikailag és radiológiailag is sikeres ugyan, de a gyökértömés inkomplett, és a fogat protetikai 

célra szeretnénk felhasználni pl. gyökércsapos felépítéssel. Újrakezelés indikált továbbá, amennyiben a koronai 

restauráció sérült, károsodott, és a gyökértömés pulpakamrai felszíne huzamosabb ideig (30 napon túl) 

kapcsolatba kerülhetett a szájüreggel. 

Ezekben az esetekben szükséges a gyökértömés eltávolítása a gyökércsatornából. 

Az eltávolítást végezhetjük mechanikai preparálással (kézi, vagy gépi) melyet elősegíthetünk a gyökértömő 

anyagok plasztikussá tételével melegítéssel vagy feloldással. 

Az oldószerek alkalmazását lehetőség szerint kerülni kell, de jól kondenzált gyökértömések eltávolításánál 

gyakran van szükségünk az oldószerekre. A guttaperchát számos oldószerrel plasztikussá tehetjük. 

• A gyakorlatban leginkább olajok alkalmazása javasolt (eukaliptuszolaj, narancsolaj), illetve kloroformmal 

is dolgozhatunk, melynek nagy előnye, hogy igen gyorsan fellágyítja a guttaperchát. 

• Sajnos az oldószerek a kofferdam gumit illetve a szilikon lepedőt is károsítják, és a szájüregi képletekkel 

történő érintkezésüket is el kell kerülni. 

• Csak nagyon kis mennyiség (néhány csepp) szükséges belőlük egy-egy csatornához. 

• Túlérő gyökértömés eltávolításakor – egyik célunk a túltömött guttapercha point visszahúzása - csak 

mechanikai preparálást alkalmazzunk. 

3.146. ábra - 24. ábra – Fémkerámia borítókoronán keresztül elvégzett újrakezelés. 

Balra: kisméretű, diffúz periapikális radiolucens terület, rövid, de kompakt 

gyökértömés, melyet oldószer segítségével távolítottunk el. Középen: gyökértömés 

kontroll felvétel. Jobbra: ellenőrző felvétel 7 évvel az újrakezelés után. Ép periapikális 

terület, és az eredeti borítókorona funkcióban 

 

3.147. ábra - 25. ábra – Balra: 35-ös fog túlérő, inkomplett gyökértömés, kisméretű, 

diffúz periapikális radiolucencia (periodontitis periapicalis chronica). Középen: 

oldószer nélkül eltávolítva a gyökértömést a túlérő guttapercha csúcs visszahúzható 

volt. A gyökércsatornát kálcium-hidroxid pasztával és ideiglenes töméssel zártuk. 

Jobbra: az elkészült gyökértömés még ideiglenes fedőtöméssel zárva 
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A nikkel-titánium preparáló műszerek alkalmazása megkönnyíti a gyökértömő anyag eltávolítását. A 

gyökértömő anyag maradéktalan eltávolítása nem egyszerű feladat. Operációs mikroszkóp alatt ellenőrizve 

biztosabb a gyökércsatorna fal tisztaságának megítélése. 

3.148. ábra - 26. ábra – Gyökértömő anyag (guttapercha) maradványok eltávolítása 

ultrahangos K-file segítségével 26-os fog újrakezelésekor. Balra: operációs 

mikroszkóppal látszik a visszamaradt guttapercha. Középen: a csatornafalról 

ultrahangos file-al távolítjuk el az anyagmaradékot. Jobbra: a gyökértömést a 

palatinális csatornából maradéktalanul eltávolítottuk 

 

10. 3.10. A kompozitok összetevői, színt befolyásoló 
hatásuk – Lempel Edina 

A kompozitok műgyanta bázisú esztétikus fogászati anyagok, melyek a fogászat minden területén széles körben 

elterjedtek. 

3.149. ábra - 1. ábra – Kompozitból készült MOD tömések a 15, 16-os fogakban 
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A kompozitok elődei a műgyanták voltak, melyeket az 1950-es évektől kezdték alkalmazni. Kémiailag a 

műgyanták metakrilsavas metilészterek (MMA). Az MMA monomer aromás illatú, színtelen, erősen párolgó 

folyadék. 

3.150. ábra - 2. ábra – Az MMA monomer szerkezeti képlete 

 

A monomerben található kettős kötés könnyen felszakad, a molekulák egymással (vagy más vegyületekkel) 

reakcióba lépnek és makromolekula, azaz polimer képződik. A polimerizáció 18-20% térfogatcsökkenéssel jár. 

Az MMA-ból készülő tömőanyagok voltak az önkötő akrilátok, de számos hátrányos tulajdonságuk miatt ezek 

kiszorultak a használatból. 

10.1. A kompozitok szerkezete 

A mai fogászati kompozitok három fő elemből épülnek fel. 

3.151. ábra - 3. ábra – A kompozitok szerkezeti felépítése 
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• Organikus polimer matrix 

• Anorganikus töltőanyag részecskék 

• Kapcsoló molekulák. 

10.1.1. Az organikus matrix 

Az organikus mátrix alkotóelemei az oligomerek és monomerek. 

Ezen molekulák reaktív szén kettős kötéseket tartalmaznak mindkét végükön, így addíciós polimerizációra 

képesek szabadgyök jelenlétében. 

3.152. ábra - 4. ábra – A polimerizáció alapképlete 

 

Gyakran használt monomerek a 2,2-bis[p-(hydroxy-3’-methacryloxypropoxy)phenylene]-propane, rövidített 

nevén a BisGMA, Ethoxilált Bisphenol-A dimethacrylate, röviden BisEMA(6) illetve az Urethan Dimethacrylate, 

azaz UDMA. 

3.153. ábra - 5. ábra – A BisGMA szerkezeti képlete 

 

3.154. ábra - 6. ábra – A BisEMA(6) szerkezeti képlete 

 

3.155. ábra - 7. ábra – Az UDMA szerkezeti képlete 

 

A BisGMA hosszú, merev bifunkcionális monomer. Aromás szerkezete miatt nagy a nyomási szilárdsága. 

Polimerizációs zsugorodása viszonylag alacsony (4-6%). Magas viszkozitása révén erősíti a mátrixot, 

ugyanakkor ragacsossá is teszi az anyagot. 

A BisGMA magas viszkozitása miatt – a kezelhetőség és polimerizációs készség javítása érdekében – alacsony 

molekulasúlyú monomert is adhatnak a mátrixhoz. Ilyen monomer a TEGDMA. 

3.156. ábra - 8. ábra – A TEGDMA szerkezeti képlete 
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TEGDMA-t a makrotöltésű kompozit 10-35%-ban, míg a mikrotöltésű 30-50%-ban tartalmazza. A TEGDMA 

használata sokkal flexibilisebbé és kevésbé törékennyé teszi a műgyantát, javítja a széli ellenállást, viszont 

csökkenti a műgyanta ellenállását az abrázióval szemben. Mivel a TEGDMA kisebb, mint a Bis-GMA, 

polimerizációkor jobban zsugorodik, így hátrányosan befolyásolja az anyag térfogatváltozását. 

Az UDMA molekula lehet alifás vagy aromás szerkezetű. Általában az alifás típust használják, mert e molekulák 

viszkozitása alacsonyabb, így nem szükséges hígító molekulát használni adalékként, míg az aromás formánál 

igen. 

Ha a monomerek szerkezeti képletét megfigyeljük, láthatjuk, hogy a kompozit felépítésében nagyszámú, 

mindkét végén kettős kötést tartalmazó elem vesz részt, így a polimerizáció után nagy mennyiségű reagálatlan 

molekula marad hátra. Ez a nagymértékű viszkozitásnak is köszönhető, hiszen ennek következtében az 

alkotóelemek migrációja korlátozott. A hőmérséklet emelésével a migráció fokozódik, így a reagálatlan 

molekulák is megfelelő helyre kerülhetnek, és az addíció létrejöhet (a magas hőmérséklet polimerizáció során 

fokozza az átalakulás mértékét). 

10.1.1.1. A matrix és a szín kapcsolata 

A mátrix optikai tulajdonságát tekintve transzlucens, így a belső fázisokon szóródott fényt átengedi, ennek 

köszönhetően az életszerű megjelenéshez elengedhetetlen opaleszcencia láthatóvá válik. 

3.157. ábra - 9. ábra – A zománc szín használatával megjelenik az opaleszcencia 

 

3.158. ábra - 10. ábra – A mátrix transzlucenciája domináns a zománc és transzlucens 

színeknél 
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10.1.2. Inorganikus töltőanyag részecskék 

A töltőanyag részecskék dimenzionális stabilitást adnak a lágy rezin mátrix számára. Méretük széles skálán 

mozog, kevesebb, mint 0,04 µm-től egészen 100 µm felettig. Csökkentik a polimerizációs zsugorodást, a 

hőtágulási együttható mértékét és emelik a keménységet. 

A legáltalánosabban használt töltőanyag a kristályos kvarc, a pirolítikus szilika és különféle üvegek, mint pl. 

lítium-aluminium-szilikát, barium-aluminium-szilikát és stroncium-alumiunium-szilikát. 

A kompozitok csoportosítása általában e partikulumok mérete és eloszlása alapján történik. 

10.1.2.1. Makrofill kompozitok 

A legelső kompozitok makrofill kompozitok voltak. 60-70 v/v%-ban tartalmaztak töltőanyagot. 

Két csoportját különböztethetjük meg: a tradicionális makrofill kompozitot, amely töltelékanyag átmérője 20-50 

µm, valamint a fine partikulum makrofill kompozitot, ahol a töltőanyag átmérő 1-5 µm. 

A tradicionális típus hátránya, hogy nem polírozható simára és a viselés során a felszín érdesebbé válik a 

nagyméretű elemek felszínről való leválása következtében, így elszíneződésre és plakk-akkumulációra 

hajlamos. E hátrányos tulajdonságai miatt ezt a típust napjainkban már csak nagyon ritkán használják. 

A fine partikulum makrofill jobb esztétikai tulajdonságokkal rendelkezik amellett, hogy megtartotta a 

makrofillekre jellemző fizikai tényezőket. 

10.1.2.2. Mikrofill kompozitok 

A mikrifill kompozitok 0,04-0,2 µm átmérőben tartalmaznak szférikus kolloidális szilikon-dioxid molekulákat. 

A kis méret következtében a töltőanyag össz-felülete nagyon magas, ami növeli a viszkozitást és lehetetlenné 

teszi a térfogatszázalék növelését, amely szükséges a megfelelő fizikai tulajdonságok kialakításához. Ennek 

kiküszöbölésére elő-polimerizátumokat hoznak létre, mely folyamat során a 0.04 µm átmérőjű szilikon-dioxid 
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filler molekulákat a mátrixhoz keverik, majd polimerizációt végeznek. Ezt követően 10-20 µm nagyságúra őrlik, 

és ezt keverik hozzá a mikro-partikulumokat tartalmazó mátrixhoz (30-50% töltőanyag). 

Hátránya, hogy nem kielégítő a kötés a prepolimerizált filler és a mátrix között, így fraktúrára hajlamos, ezért 

terhelésnek kitett területeken nem alkalmazható. Polírozhatósága viszont kitűnő, így front régiókban indokolt a 

használatuk. 

10.1.2.3. Hibrid kompozitok 

A hibrid kompozitok a makrofill és a mikrofill kompozitok kombinációját jelenti, ahol kétféle szemcseméretet 

alkalmaznak: 0.04 µm átmérőjű kolloidális szilikátszemcséket, valamint 2-15 µm körüli kerek vagy szögletes 

makro-partikulumokat. 

A mikroszemcsék a makro-partikulumok közötti teret feltöltik, így a töltőanyag térfogatszázaléka 70-80 

térfogatszázalékra növelhető. Ennek fontossága abban rejlik, hogy minél magasabb a töltelékanyag aránya a 

kompozitban, annál jobbak az anyag mechanikai tulajdonságai. Az előnyös fizikai tulajdonságok mellett az 

esztétikája is elfogadható, valamint csökkent polimerizációs zsugorodással rendelkezik. 

10.1.2.4. Mikrohibrid kompozitok 

A mikrohibrid kompozitok szabálytalan alakú üveg (bórszilikát üveg, lítium- vagy bárium-alumínium-szilikát, 

stroncium vagy cink üveg), kvarc, cirkónia partikulumokat tartalmaznak 0.4-3 µm közötti méretben, valamint 5-

15 %-ban 0.04-0.2 µm mérettartományban. 

A hibridekre jellemzően itt is a kisebb méretű elemek kitöltik a nagyobbak közötti réseket. A mikrohibrid 

kompozitok kb. 60-70 térfogatszázalékban tartalmaznak töltőanyagot. Fokozottabb a kopási ellenállásuk és 

kiemelkedő az esztétikájuk. 

3.159. ábra - 11. ábra – Tömés mikrohibrid kompozittal (előtte, utána) 

 

10.1.2.5. Nanofill kompozitok 

Ötvözi a mikrofillek és a hibrid kompozitok előnyös tulajdonságait. Jól polírozhatók és a mechanikai 

tulajdonságai is kiemelkedőek. 

A töltőanyag részecskék 0.1-100 nm közötti méretben vannak jelen. 

Kétféle részecske típust fejlesztettek ki. Az egyik a nanomer, mely önálló szilikát nano töltőanyag részecskéket 

jelent 5-75 nm méretben. A másik a „nanocluster” vagy nanorög, amely a nanorészecskék közötti laza 

kapcsolatot jelenti, átmérője 0.6-1.4 µm. 

A nanofill töltőanyagokkal tartós felszíni simaságot érhetünk el, mert a kopás során nem az egész rög törik ki, 

hanem nanorészecskék sodródnak le a felszínről. 

Optikai tulajdonságai is nagyon kedvezőek, mert a magas hullámhosszú fény optikai interakció nélkül képes 

áthatolni az anyagon, mivel a töltőanyag mérete kisebb, mint a fény hullámhossza. Ennek köszönhetően ezen 

anyagok transzlucenciája kiemelkedő, valamint a nanofiller alkalmazásával az opacitás és az árnyalat széles 
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körben befolyásolható. Hátrányos tulajdonságként említhető meg a fokozott törési hajlam, illetve a magas 

vízabszorpciós képesség, amely az elszíneződési hajlamot fokozza az anyagon belül. 

3.160. ábra - 12. ábra – Csapfog átalakítása nanofill kompozittal (előtte, utána) 

 

10.1.2.6. Nanohibrid kompozitok 

Nano- és mikroméretű szemcsék keveréke. Kitűnő esztétikai és mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek, 

csökkentett törési és vízabszorpciós hajlammal. 

10.1.2.7. A töltőanyag és a szín kapcsolata 

A kompozit megjelenését a töltőanyag mennyiségének és méretének változtatásával lehet befolyásolni, hiszen ez 

határozza meg az anyag belsejében létrejövő szóródás mértékét. A szóródás a transzlucencia és az opaleszcencia 

létrejöttének alapfeltétele. A növekvő filler koncentrációval az anyagban létrejövő szóródás mértéke elér egy 

plató értéket, ezen felül az anyag opacitása nem növekszik a mennyiség növelésével. Egyes tanulmányok szerint 

a töltőanyag részarány emelkedésével a szín zöldes-sárga irányba tolódik el, de alapvetően a filler tartalom 

befolyásolásával a kívánt szín kialakítása nem lehetséges, ezért pigment anyagok alkalmazása szükséges. 

3.161. ábra - 13. ábra – A dentin színek opacitását a magas töltelékanyag-arány adja 
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10.1.3. Iniciátorok és akcelerátorok 

A kompozitok lehetnek fényre kötők, kémiailag kötők vagy dual típusúak, amelyben mindkét hatásra elindul a 

polimerizáció. 

A leggyakrabban alkalmazott fotoiniciátor molekula a kamforokinon, de léteznek új típusú kötést iniciáló 

vegyületek. Ilyen a TPO (trimetilbenzoil-difenil-foszfin-oxid) vagy hétköznapi nevén lucerin valamint a PPD 

(1-fenil-1,2-propéndion). 

A folyamat akkcelerációjára valamilyen organikus amin molekulát alkalmaznak, amelyben van szén kettős 

kötés. A polimerizáció során a szabadgyök a szén kettős kötéseket támadja meg. 

A fotoiniciátorok effektivitását a moláris extinkciós koefficienssel fejezzük ki. Ennek meghatározásához az 

egységnyi hullámhosszon mért abszorpciót osztjuk a moláris fotoiniciátor koncentrációval. Annál jobb egy 

fotoiniciátor minél nagyobb ezen értéke. A legjobb fotoiniciátoroknak magas abszorpciójuk van alacsony 

koncentráció mellett. 

A kompozitok fizikai és kémiai tulajdonsága nagymértékben függ attól, hogy a monomer milyen mértékben 

képes átalakulni polimerré. Alacsony átalakulás degradációhoz, anyagveszteséghez, fraktúrához és marginális 
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integritásvesztéshez vezet. Tehát a megfelelő polimerizáció elengedhetetlen a kompozitok élettartamának 

növeléséhez. 

A kamforokinon egy diketon típusú molekula, 0.2-1 %-ban adják a monomerhez keverve. A fényabszorpció két 

magasabb energiájú stádiumot idéz elő a molekulában. Az egyik a szinglet stádium, amely esetében az elektron 

spin nem változik meg. A másik a triplet stádium ami a szabadgyök képzésben a releváns stádium. Ha a triplet 

stádiumban a kamforokinon molekula találkozik az amin molekulával, egy nagyobb energiájú komplex, az 

exciplex jön létre. Ekkor a kamforokinon elvon egy hidrogén iont az amin molekulától, így kialakítva a 

szabadgyököt. 

1. animáció – Az animáción a szabadgyökképződés és a polimerizáció folyamata látható. 

Az egyik faktor, amely a szabadgyök képződést befolyásolja a kamforokinon koncentrációja. 

A nagyobb koncentráció növeli az átalakulás mértékét és ennek következtében javítja a kompozit fizikai 

tulajdonságait, de egy bizonyos határértéken felül ez a folyamat leáll. 

10.1.3.1. A fotoiniciátor és a szín kapcsolata 

A kamforokinon sárga színű molekula, mely a fotoreakció során elveszti színét, ekkor a kompozit tisztábbá 

válik. 

Ha a fényhatás nem megfelelő mértékű, vagy a fény nem tud áthatolni az anyagon, a kompozitban maradhatnak 

szét nem esett molekulák, amelyek színesek és hátrányosan befolyásolják a restauráció megjelenését, 

hosszútávon erősen elsárgul a tömés. 

A kamforokinon elszínező hatása miatt kutatások indultak színtelen fotoiniciátorok irányába. Ilyenek a 1-phenil-

1,2-propanedion (PPD) vagy a trimetilbenzoil-difenil-foszfin oxid (TPO) = lucerin alternatív fotoiniciátorok. 

Ezeket önmagukban vagy kombinációban alkalmazzák a kamforokinonnal, hogy csökkentsék az elszíneződés 

mértékét. Hátrányuk, hogy abszorpciós maximumuk alacsonyabb hullámhosszon van, mint a kamforokinoné, 

így a polimerizációs lámpák spektrumától eltérő. Hogy kiküszöböljük a problémát, növelnünk kell a behatási 

időt, valamint az anyag alternatív fotoiniciátor koncentrációját. De magas koncentrációban a vegyesen használt 

iniciátor nagyobb sárgás elszínező hatással bír, mint a kamforokinon. Következésképpen az alternatív 

fotoiniciátorok alkalmazása nagy körültekintést igényel. 

A PPD alkalmazása során a polimerizáció sebessége kisebb mértékű, mint kamforokinon esetén, ezért azt 

feltételezik, hogy a PPD-nek szerepe van a polimerizációs stressz csökkentésében, mert a keresztkötések 

lassabban alakulnak ki a mátrixban, így időt hagyva a polimer molekula térbeli szétterülésének. 

A TPO abszorpciós maximuma 380 nm körül van. Fényabszorpció során direkt hasadás révén két szabadgyök 

jön létre: egy acil és egy foszfonil. 

Ezért a TPO effektívebb, mint a kamforokinon, mert két szabadgyököt képez, míg utóbbi csak egyet. Így 

alacsonyabb koncentrációban is elérhető a megfelelő eredmény, ami jó hatással van a kompozit esztétikai 

tulajdonságaira. Viszont a zsugorodási stressz növekedhet a gyorsabban lejátszódó polimerizáció következtében. 

Hátránya még, hogy kisebb polimerizációs mélységet mutatott (a fény a feljebb elhelyezkedő molekulák által 

elnyelődik). Pozitív tulajdonsága, hogy képes a tercier-amin ko-iniciátortól függetlenül működni. Csökkenti a 

kamforokinon által okozott sárgás elszíneződést; magasabb színstabilitás is elérhető vele, mert az amin 

komponensre nincs szükség, mely szintén sárgás elszíneződést okozhat az anyagban. 

10.1.4. Pigmentek 

A megfelelő szín eléréséhez pigmentek hozzáadása szükséges, mert a filler mennyisége és a kompozit 

színtelítettsége és árnyalata közötti összefüggés kismértékű. 

Általában anorganikus oxidokat alkalmaznak kis mennyiségben. Ahhoz, hogy a megfelelő színt elérjék, a fehér 

alapanyagba sárga vagy szürke, néha kék vagy zöld pigmenteket kevernek. Azonban a hozzáadott pigmentek 

befolyásolják az anyag transzlucenciáját, főleg a fekete és a titánium-dioxid pigmentek. 

10.1.5. Ko-iniciátorok 

images/chapter03/c0310_anim001.mp4
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Ko-iniciátorként általában tercier-amin molekulákat alkalmaznak, melyek az alapszínt nem befolyásolják, de a 

fotoreakció során színük megváltozhat. A ko-iniciátorok aromás vagy alifás aminok, ezek a fotoreakció során 

melléktermékeket képeznek, melyek sárgás vagy barnáspirosas elszíneződést okoznak az anyagban. 

10.1.6. Inhibitorok 

Az inhibitor molekulák megelőzik a polimerizáció fellépését a tubusban, valamint növelik a megmunkálhatóság 

időtartamát a felhasználás során. 

A hidrokinon a leggyakrabban használt inhibitor molekula. Átlátszósága miatt az alapszínt nem befolyásolja, bár 

a viselés során elszíneződhet. 

10.1.7. Kapcsoló molekulák 

A legáltalánosabban használt kapcsoló molekula a szilán (pl: 3-methacryloxypropyltrimetoxy silane). 

Két reaktív véggel rendelkezik. A szilán csoportot tartalmazó végével a töltőanyag felületéhez kapcsolják, még 

mielőtt az oligomerrel összekevernék. A folyamat során egy metoxi-csoport hidrolizál hidroxil-csoporttá. Ez 

reakcióba lép a filler felszínén lévő hidroxil-csoporttal, valamint egy másik kapcsolódott, hidrolizált szilán 

molekulával, így egy homopolimer filmet képezve a filler felületén. A felhasználás során a szilán molekula 

másik végén lévő szén kettős kötések reagálnak az oligomerrel, így képezve egy hidat a mátrix és a töltőanyag 

között. 

Ha ez a kötés nem elég erős, akkor a vízabszorpció nő és a kapcsolat degradálódhat a kompozit ellenállóságának 

csökkenését eredményezve. A vízabszorpció további hátránya az anyag színének megváltozása. 

11. 3.11. Polimerizációs stressz, rétegzéses technikák 
moláris fogakon – Lempel Edina 

11.1. A polimerizáció folyamata 

A kompozitok kötése során 400-500 nm hullámhosszú kék fény hatására szabadgyökök képződnek, melyek a 

monomerek kettős kötéseit megtámadva azt felszakítják és megindul a polimerizáció folyamata, melynek 

eredményeként egy térhálós szerkezet jön létre. Ebbe a térhálóba ágyazódnak az anorganikus töltőanyag 

szemcsék, melyek stabilizálják a kompozitot. 

Polimerizáció közben a monomer molekulák térhálós polimerré való összekapcsolódása egy szorosabb 

elhelyezkedést eredményez és zsugorodást okoz. 

3.162. ábra - 1. ábra – A polimerháló kialakulása 
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A kötés legkorábbi stádiumában a zsugorodás a legnagyobb, de ekkor az anyag még gyenge és képes a 

meghajlásra, deformálódásra. Ebben a fázisban csak a lánc formáció kialakulása történik meg (gél-fázis), 

keresztkötések még nem jönnek létre, így a molekulák még képesek elmozdulni egymáshoz képest. 

Későbbi fázisban - bár a kontrakció mértéke csökken - az anyag ellenállásra tesz szert (térháló), melynek 

következtében kevésbé lesz képes kúszásra. 

11.1.1. A polimerizáció kinetikáját befolyásoló tényezők 

• A műgyanta, azaz organikus mátrix kémiai összetétele, 

• a töltőanyag és a szilán minősége és mennyisége, 

• a műgyanta viszkozitása és áramlási tulajdonságai, 

• a környezet páratartalma, 

• a megvilágítás ideje, módja. 

Fontos, hogy az anyag egy adott megvilágítási mód esetén mennyi időt tölt el pre-gél fázisban, amikor a 

kompozit még leginkább képes a stressz relaxációra, mert a keresztkötések még nem tartják kifeszítve az 

anyagot, hanem a kialakult láncok még képesek egymáshoz képest rendeződni. 

11.2. A polimerizációs stressz 

A zsugorodás során a kompozitokban fellépő stressz azért alakul ki, mert a kompozit a fogszövethez nagy erővel 

ragasztott. 

Ennek a fellépő stressznek számos klinikai következménye van: 

• A polimerizációs zsugorodási stressz átadódik a fogra és deformációt, repedést okoz, akár a vékony dentin 
alátámasztással rendelkező csücsök törését is okozhatja. 

• Széli résképződést okozhat a kompozit-fog határfelületen, ha a zsugorodás ereje meghaladja a ragasztás 
erősségét. 

• Stressz hatására a tömőanyagon mikrorepedések alakulhatnak ki, melyek hosszútávon a tömés töréséhez 
vezetnek. 

3.163. ábra - 2. ábra – A polimerizációs zsugorodás következményei 

 

A zsugorodási stressz függ a restauráció méretétől, illetve a cavitas falának a vastagságától. 

Minél nagyobb a keményszövet veszteség (főleg dentin), annál kisebb a fog ellenállása a polimerizációs 

zsugorodással szemben. 

11.2.1. A zsugorodásért és a zsugorodási stresszért felelős tényezők 
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11.2.1.1. Töltőanyag tartalom 

A zsugorodásért a polimer mátrix a felelős. Minél több monomer alkot láncot, majd térhálós szerkezetet, annál 

nagyobb a kompozit zsugorodása. A térháló közti teret töltőanyag partikulumok töltik ki, melyek a zsugorodás 

mértékét redukálják, azáltal, hogy megakadályozzák a monomerek túlzott közeledését. 

11.2.1.2. A polimerizáció mértéke 

Direkt összefüggést mutattak ki a polimerizáció mértéke és a zsugorodás között. 

A végső polimerizálódás mértékének a csökkentése alacsonyabb zsugorodáshoz és kisebb kontrakciós 

stresszhez vezet. Viszont az átalakulás alacsonyabb foka rontja az anyag mechanikai tulajdonságait és 

biokompatibilitását, mivel az anyag átalakulása, keménysége, és merevsége egyenes arányban áll a 

polimerizáció fokával. 

A hőre polimerizálódó rendszereknél érhető el a lehető legmagasabb átalakulási fok. A második legnagyobb 

polimerizációs rátával a fényrekötő kompozitok rendelkeznek. 

11.2.1.3. Elasztikus modulus 

A fog-tömőanyag határon képződő stressz pozitív összefüggést mutat a zsugorodó anyag merevségével, mely 

elasztikus modulusként vagy Young modulusként is ismert. 

Egy adott zsugorodási értéknél a legrigidebb anyagnál (ez az anyag rendelkezik a legnagyobb elasztikus 

modulussal) mutatkozik a legnagyobb stressz. Az elasztikus modulus szintén emelkedik, ahogy a polimerizációs 

folyamat halad előre. 

Minél magasabb egy kompozit elasztikus modulusa és minél nagyobb a polimerizációs zsugorodása (és egyben 

polimerizációjának mértéke), annál nagyobb stressz fejlődik ki az anyagban. A stressz mértéke a térfogati 

zsugorodás által meghatározott és az elasztikus modulus által megsokszorozott (Hooke törvénye). 

A legalacsonyabb elasztikus modulussal a folyékony kompozitok rendelkeznek. 

11.2.1.4. C-faktor 

A C-faktor, azaz „configuration factor” (Fleizer) a szabad és a ragasztott tömésfelszínek arányára vonatkozik, és 

úgy kapjuk meg a C-faktor értékét, ha a bondozott felszínek számát elosztjuk a nem bondozott felszínek 

számával. Ez azt jelenti, hogy az üreg konfigurációja nagymértékben befolyásolja a kialakuló stressz mértékét. 

3.164. ábra - 3. ábra – A konfigurációs faktor értékei különböző üregek esetén 
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Minél magasabb a C-faktor, a kompozit annál kevésbé képes kúszásra az üregben, így zsugorodási stressz is 

magasabb arányban fejődik ki. 

11.2.2. A zsugorodási stressz csökkentésének lehetőségei 

11.2.2.1. Folyékony kompozitok használata 

Alacsony töltelékanyag arányuk miatt nagyobb a polimerizációs zsugorodásuk, ugyanakkor alacsony 

viszkozitásuk miatt alacsony az elasztikus modulusuk, így kisebb stresszt generálnak. 

Rugalmasságuknál fogva abszorbeáló réteg szerepét tölthetik be a hibrid zóna és a zsugorodó kompozit között, 

így ha ezzel az elasztikus réteggel bevonjuk egy előnytelen alakú kavitás falait, mint egy bélés, hozzásegíthet a 

stressz sokkal kiegyenlítettebb eloszlásához. 

3.165. ábra - 4. ábra – Folyékony kompozit használata 
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11.2.2.2. Polimerizációs stratégiák (Megvilágítás ideje és módja) 

Minél nagyobb intenzitású fénnyel világítjuk meg a tömést, annál gyorsabb és nagyobb mértékű lesz a 

polimerizáció mértéke (DC – degree of conversion), azonban nagyobb lesz a zsugorodási stressz is. 

Egy lassúbb, alacsonyabb intenzitású polimerizációs technika viszont nagyobb mérvű stressz relaxációt 

eredményezhet a polimerizációs folyamat alatt, így kisebb polimerizációs stressz fog kialakulni. 

A polimerizációs folyamat az összesen leadott fényenergiától függ inkább, mint önmagában a fény 

intenzitásától. A megvilágítás energiáját az alkalmazott fény intenzitása és az idő szorzata adja. 

Kétféle módot alkalmazhatunk a stressz csökkentésére a megvilágítás módjának befolyásolásával: 

• alacsony intenzitású fény alkalmazása hosszabb ideig, 

• változó intenzitású fény meghatározott ideig. 

Soft-start, emelkedő (ramped), késleltetett (delayed) és impulzus (oscilláló) megvilágítás 

Ezek a technikák kezdetben alacsony intenzitással világítják meg a kompozitot, időt hagyva az anyag 

relaxációjára a gél-pont elérése előtt. 

3.166. ábra - 5. ábra – Megvilágítási protokollok 
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Soft-start technikák kezdetben alacsony intenzitású (100 mW/cm2) fényt alkalmaznak rövid ideig (10 

másodperc), biztosítva ezzel az elégséges hálózat formáció kialakulását a kompozit felszínén, mialatt a mélyebb 

rétegekben fenntartják a gél-pontot addig, amíg a végső nagy intenzitású polimerizáció nem kezdődik (600 

mW/cm2 30 másodpercig). 

Emelkedő polimerizáció során a lámpa először alacsony intenzitású fényt alkalmaz, majd lineárisan vagy 

exponenciálisan növeli az intenzitást egészen a maximumig, amelyet azután a polimerizáció végéig fenntart. 

Késleltetett polimerizáció: A restauráció kezdeti polimerizációja inkomplett, melyet alacsony intenzitással 

érhetünk el. Aztán időt (pár percet) hagyunk a relaxáció számára, majd egy második expozícióval, magasabb 

intenzitással befejezzük a polimerizációt. 

Impulzus polimerizáció során a polimerizáció 1-3 s-os alacsony impulzussal (kb. 100-300 mW/cm2) kezdődik, 

majd néhány pillanat szünetet tart (sötét fázis), az anyag megfolyik, stressz relaxáció történik. A világos-sötét 

szakaszok 10-20 másodpercig ismétlődnek. 

Mivel a soft-start üzemmódban leadott energiamennyiség nem különbözik a normál módban leadott 

energiamennyiségtől – a hosszabb megvilágítási idő miatt –, ezért a polimerizáció fokára semmiféle hátrányos 

hatással nincs, mégis jelentős stressz redukció és jobb marginális zárás és kavitás adaptáció érhető el ezzel a 

módszerrel. 

A polimerizációs fény intenzitása, hatásfoka függ az alkalmazott polimerizációs lámpa típusától. Ezek a 

következők lehetnek: 

Quartz-Volfrám-Halogén (QTH) lámpák 

Az izzó belsejében futó wolfram szálon keresztül áramot vezetnek, mely felizzik és fényt emittál. A fény 

spektruma nagyon széles, így szükség van egy szűrőre, hogy a nemkívánatos hullámhosszokat kiszűrjék, s az 

emissziós spektrum a camphoroquinone (CQ) elnyelési spektrumához igazodjon. 370 és 550 nm közötti 

hullámhossz-tartományban sugároznak. 

Hátrányos tulajdonságuk, hogy az izzó életideje csekély (50-100 h). Számos alkatrésze idővel degenerálódik, 

ami a működés közben keletkező hőnek köszönhető. 

A fénykibocsátást az alkatrészek öregedésén túl számos faktor képes befolyásolni, például a feszültségváltozás, 

a fényvezető beszennyeződése, fényvezető szálak megtörése. 

Hátrányos tulajdonságai közé tartozik még gyenge hatásfokuk, a befektetett energia mindössze 5%-a fordítódik 

fényemisszióra, a maradék hő formájában távozik. Éppen ezért ezeknél a lámpáknál elengedhetetlen a 

hűtőventillátorok használata. 

Előnyei közé tartozik a viszonylag szélesebb emissziós spektrum, ami lehetővé teszi egyszerre különböző 

fotoiniciátorok aktiválását is, így bármilyen gyártmányú kompozitot polimerizálni képesek. 

Van már olyan halogén lámpa is (Trilight), ami beépített mikrochippel rendelkezik és a készülék önmagától 

kompenzálja az elöregedéssel járó változásokat. 
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Újabb típusok nagyobb intenzitású fénykibocsátás révén rövidebb idejű polimerizációra képesek. Ezt úgy érik 

el, hogy olyan fényvezető rudat használnak, melynek bemeneti átmérője nagyobb, mint a kimeneti, így a fényt 

koncentrálni képesek 

Light Emitting Diode (LED) lámpák 

A működés alapja egy félvezető technológia. A fénykibocsátás azon alapszik, hogy a dióda anyagának atomjait 

feszültséggel gerjesztik, melyek aztán alapállapotba visszatérve egy meghatározott energiájú 

(hullámhosszúságú) fotont emittálnak. A LED inkoherens fényt bocsát ki keskeny emissziós spektrumban. A 

mai LED-ek átlagos teljesítménye kb. 1000-1400 mW/cm2 között mozog. 

A fogászatban gallium-nitrit kék LED-eket alkalmaznak, melynek emissziós spektruma lefedi a CQ abszorbciós 

spektrumát, ezért szűrőre nincsen szükség. 

A LED lámpák teljesítményének kb. 15%-a fordítódik fénykibocsátásra, míg 85% hőveszteség. 

A LED lámpák előnyei: 

• a dióda életideje több mint 100.000 óra, 

• nincs szükség szűrőre, mivel a dióda emissziós spektruma szűkebb, kb. 470 nm körül mozog, 

• általában nincs szükség hűtőventillátorra, így csendesebbek, 

• lényegesen hatékonyabban képesek az elektromos áramot fénnyé alakítani, 

• az emissziós spektrum konstans marad hosszú idő elteltével is, 

• hasznos gyakorlati előnyük, hogy vezeték nélküliek és könnyen hordozhatóak. 

A LED lámpák hátránya: 

A legtöbb LED 450-480 nm-en emittálja a fényt, ami inkompatibilitási problémákhoz és elégtelen 

polimerizáláshoz vezethet, ha a fotoiniciátor nem CQ, hanem egyéb anyag, melynek elnyelési spektruma 430 

nm alatti. 

Ez egy második, alacsonyabb emissziós spektrumú dióda alkalmazását tette szükségessé. Vannak lámpák ahol 

két LED fényét vegyítik a széles spektrum eléréséhez (pl. G-light), ezek két emissziós csúccsal rendelkeznek. 

Plasma Arc (PAC) lámpák 

A plazma ionizált gáz. Az ionizáció a plasma esetében úgy történik, hogy az atommagokról elektronok 

leszakadnak, így a plasma szabad elektronok és ionok speciális keverékét alkotja. Az elektronok a plazmában 

szabadon mozognak, így az anyag elektromosan vezetővé válik, kölcsönhatásba képes lépni elektromágneses 

mezőkkel is. A plazma hőmérséklete igen magas, emiatt intenzív elektromágneses sugárzó, rendkívül sok fényt 

bocsát ki. 

Nagy energiájúak (1300-2000 mW/cm2). 

Szűk spektrumuk miatt kb. 470 nm körüli fény előállítására képesek. 

Rapid polimerizációra képesek, de ez magas zsugorodási stresszt idéz elő az anyagban, mivel az anyag pre-gél 

fázisban csak szemvillanásnyi időt tölt el (nincs stressz relaxáció). 

Ezeket a nagy energiájú lámpákat a gyártók azért hozták forgalomba, mert a készülékkel a polimerizációs idő 3 

s-ra szorítható le. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy ennyi idő alatt a lámpa nem képes a kielégítő 

polimerizációhoz szükséges energiamennyiség leadására. A készüléken a polimerizációs idő általában 2-8 s-ig 

változtatható, érdemes tehát inkább magasabb megvilágítási időkkel dolgozni, de ebben az esetben felmerül a 

hőhatás veszélye a pulpára. 

A lámpák magas teljesítménye miatt elsősorban a fogfehérítés hatásfokának emelésében hasznosak. 

Argon lézer lámpák 
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A lézer neve a ’Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation’ (fényerősítés indukált emisszióval) 

kifejezésből származik. 

Olyan fényt jelent, mely időben és térben koherens, a kibocsátott hullámok fázisa a sugár minden 

keresztmetszetében azonos. Fix hullámhosszon sugároznak, mindössze 400-450 nm-es sávszélességen, ezért 

szűrőt nem kell beépíteni a lámpákba, ami azonban azt is jelenti, hogy csakis azokat a kompozitokat képesek 

aktiválni, melyek CQ tartalmaznak. 

A lézernyaláb keskeny, párhuzamos sugarakból áll, melynek széttérése nagyon kicsi. Ennek nagy előnye, hogy 

nagy energiasűrűség érhető el viszonylag kicsi pontban, mely a távolság növekedésével sem változik. 

A polimerizációs hatékonyság és mélység nagyobb, mint hagyományos lámpák esetében. 

11.2.2.3. Rétegzéses töméstechnika 

A tömés behelyezésének technikája a zsugorodási stressz változtatásának fő faktora. Speciális tömési 

technikával a zsugorodásból eredő stressz csökkenthető. A kompozit rétegenkénti bevitele ajánlott az egyben 

történő beviteli technika helyett, mert ilyenkor három fő faktor érvényesül a zsugorodási stressz 

csökkentésében: 

• kis mennyiségű anyag használata, 

• alacsony C-faktor és 

• minimális kontaktus a kavitás szemben lévő falai között a polimerizáció alatt. 

Rétegzéses technikák moláris és premoláris fogakon 

• Facio-lingualis (vertikális) rétegzés: A kompozit rétegeket a fog axiális tengelyével párhuzamosan helyezzük 

be, a vestibuláris faltól indulva az orális falig. Hátránya a rétegek magassága. 

3.167. ábra - 6. ábra – Vertikális rétegzés 

 

• Gingivo-occlucalis (horizontalis) rétegzés: A rétegek a fog axiális tengelyére merőlegesek, az üreget az üreg 

aljától kezdve töltjük fel a kompozit rétegekkel, míg a rágófelszínt el nem érjük. Hátránya, hogy nem 

csökkenti megfelelő mértékban a C-faktort. 

3.168. ábra - 7. ábra – Horizontális rétegzés 
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• Ék-formájú (rézsútos) rétegzés: Ék alakú rétegeket viszünk be az üregbe, ügyelve arra, hogy egy adott réteg 

csak egy falhoz tapadjon, míg a következő réteget a szemközti falhoz tömörítjük. 

3.169. ábra - 8. ábra – Ék-formájú rétegzés 

 

• Axial bevel technika: Az első lépés az approximális felszín felépítése rézsútos rétegekből. A rétegek 

megvilágítása pulzáló technikával történik (alacsony intenzitással-300mW/cm2- 30 mp-ig, majd 3 mp-es 

szünet után magas intenzitással-600 mW/cm2- 20 mp-ig). Második lépésként az üreg alját és szabadon lévő 

falait flow kompozittal vonjuk be, melyet magas intenzitással világítunk 20 mp-ig. Ezt követően az üreget 

rézsútos rétegekből építjük fel, melyek megvilágítása alacsony intenzitással, 40 mp-ig történik. 

3.170. ábra - 9. ábra – Axial bevel technika 
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• Three-sited technika: Ennél a technikánál celluloid matrica csíkot és fényvezető éket használnak és ék alakú 

rétegeket helyeznek be. Először a polimerizációs fényt a matricán és az éken keresztül irányítják, így 

kísérelve meg a polimerizációs vektorok gingivális irányba való állítását megelőzve a résképződést. Majd a 

kavitás falán keresztül, aztán az occlusalis felszín felől polimerizálnak azért, hogy a polimerizáció vektorait 

az adhezív felszín felé irányítsák (indirekt polimerizációs technika). Hátránya, hogy sem a gyenge celluloid 

matrica, sem a vékony fényvezető ék nem alkalmas a gingivális szélhez való adaptációra, így gyakori a 

marginális résképződés. Másrészről pedig vizsgálatokkal bebizonyították, hogy a fény nem vezethető, nem 

koncentrálható sem az átlátszó matricával, sem a fényvezető ékkel. 

• Inkrementális technika: Az első kompozit réteggel kitöltjük a gingivális láda alját az occluso-pulpális fal 

szintjéig, majd a többi réteget horizontálisan helyezzük be. Hátránya, hogy a horizontális rétegek növelik a C-

faktort. 

3.171. ábra - 10. ábra – Inkrementális rétegzés 

 

• Centripetális technika: Az első réteg vertikális, mellyel az approximális falat építjük fel. Az üreg többi részét 

horizontális rétegekkel építjük fel, de az előző technikához hasonlóan a C-faktor magas marad. 

3.172. ábra - 11. ábra – Centripetális rétegzés 
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• Egymást követő csücsök-felépítéses módszer (Bulk technika): A csücsköket külön-külön, egymás után építjük 

fel. A C-faktor csökkentése érdekében és a rétegek átvilágíthatósága miatt ék alakú, 2 mm-es rétegeket 

alkalmazunk. 

3.173. ábra - 12. ábra – Csücsök-felépítéses technikával készült moláris 

 

• Axial bevel technika és a Bulk technika kombinációja: II. osztályú üregek esetén az aproximális falat az axial 

bevel technika szerint 2 mm vastag ék alakú rétegekkel építjük fel, átalakítva az üreget I osztályú üreggé, 

majd ezt a Bulk technika szerint csücskönként haladva szintén ék alakú rétegekkel töltjük fel. 
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3.174. ábra - 13. ábra – Axial bevel és Bulk technika kombinációja (Az approximális 

fal felépítése) 

 

3.175. ábra - 14. ábra – Axial bevel és Bulk technika kombinációja (Az átellenes 

csücskök felépítése) 
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3.176. ábra - 15. ábra – Axial bevel és Bulk technika kombinációja (A feltöltött üreg) 
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3.177. ábra - 16. ábra – Axial bevel és Bulk technika kombinációja (A kidolgozott 

tömés) 
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• Osztott, horizontális rétegek alkalmazása: Ezt a technikát I. és V. osztály esetén alkalmazhatjuk. Első 

lépésként egy horizontális réteget adaptálunk az occluso-pulpális illetve pulpális falra, melyet egy lapoccal 

négy részre osztunk egy kereszt alakú bevágással a polimerizáció előtt. A polimerizáció után a kereszt alakú 

bevágást kitöltjük kompozittal, majd polimerizálunk. Ezeket a lépéseket ismételjük, míg fel nem töltöttük az 

egész üreget. 

3.178. ábra - 17. ábra – Osztott rétegzés 
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12. 3.12. Direkt héj készítése különböző technikákkal 
– Lempel Edina 

12.1. A fogszín tulajdonságai 

Az 1600-as években Newton fedezte fel, hogy a fény részecskék folyama. Prizmán mutatta be, hogy a fehér 

fény több szín kombinációjából tevődik össze (a szivárvány is egy természetes prizma). A fény különböző 

hullámhosszúságú energiákból áll. A részecskék pedig folyamatosan vibrálnak, különböző intenzitással. A piros 

színnek van a leghosszabb hullámhossza és a leglassabban vibrál, míg a lilának van a legrövidebb hullámhossza 

és a legnagyobb frekvenciával rezeg. A fénynek csupán 40%-át látjuk, a látható spektrum két végén lévő 

hullámhosszokat nem látjuk. 

Az ultraviola fény az ibolya felett helyezkedik el, még ezen túl pedig a rtg sugarak és gamma sugarak, 

melyeknek nagyon rövid a hullámhosszuk és nagyon intenzív a vibrálásuk, ezáltal magasabb energiaszintűek. A 

spektrum másik végén helyezkedik el a piros felett az infravörös, míg ezen is túl az elektromágneses sugarak. Itt 

a hullámhossz növekszik, míg a frekvencia csökken. Ezen a tartományon találhatók a rádióhullámok. 

12.1.1. A tárgyak színe 

Egy tárgy színét a róla visszaverődő és szóródó fény hullámhossza határozza meg. A fotonok energiát 

képviselnek, mely energia stimulálja a retina receptorait és az agyban létrejön a színlátás a foton 

hullámhosszától (energiájától) függően. 

Kék: 400-500 nm, zöld: 500-600 nm, piros: 600-700 nm. 
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Az árnyalat (hue) mellett fontos a szín intenzitása (value) is. Minden hullámhossz különböző intenzitásban 

jelenhet meg. A fekete szín intenzitása 0%, a fehéré 100%, míg a szürke 50%. 

A szín telítettsége (chroma) a szín gyenge vagy erős megnyilvánulására utal. 

Munsell szín-diagramja jól érzékelteti a szín három dimenzióját, azaz az árnyalatot, a telítettséget, valamint a 

fényesség. 

12.1.2. A fogak színbeli tulajdonságai 

Vanini (http://www.enahri.com/amministrazione/repository/files/86/01ppav13n1p19.pdf) szerint a fogak 

színének a szín három dimenziója mellett még két kiegészítő tulajdonsága van, melyeket intenzitásnak és 

karakterizációnak nevezett. 

12.1.2.1. Hue és Chroma 

A hue az árnyalat, amelyet elsősorban a dentin határoz meg, a chroma a telítettség, mely a zománc által 

módosított dentin színének a megnyilvánulása. 

3.179. ábra - 1. ábra – A fog árnyalatát a dentin határozza meg 

 

Vanini a hue és chroma együttesét kromaticitásnak nevezte el, mely alapvetően a fog kétdimenziós színét 

jelenti. 

Spektrofotometriás vizsgálatok alapján csak „A” és „B” fogszínek vannak (klasszikus VITA fogszínkulcs 

alapján), „C” és „D” csupán ezek sötétebb változatai. Az „A” szín a domináns (narancs-piros árnyalat), míg a 

„B” árnyalat kicsit ritkább (sárgás-zöld). 

http://www.enahri.com/amministrazione/repository/files/86/01ppav13n1p19.pdf


 3. Megtartó fogászat  

 709  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

12.1.2.2. Value 

A value fényességet, világosságot jelent, melyet a zománc vastagsága és minősége határoz meg. 

Zománc esetén 3 típust különböztetünk meg a fényesség tekintetében: 

• magas value a fiatal zománcra jellemző, 

• közepes value-val a középkorú zománc rendelkezik, 

• alacsony value értéke van az érett zománcnak. 

12.1.2.3. Intenzitások 

Természetes fogakon megfigyelhetünk fehér pöttyöket, szabálytalan, opak, tejfehér elszíneződéseket, melyek 

megnyilvánulása különböző erősségű lehet. Ezeket Vanini intenzitásoknak nevezte el 

Ezeket a fehér „pigmentációkat” 4 csoportba sorolhatjuk: 

• foltok, 

• felhőcskék, 

3.180. ábra - 2. ábra – Intenzív hatás (felhőcskék) a fog éli részén 

 

• hópelyhek, 

• vízszintes csíkok. 

3.181. ábra - 3. ábra – Horizontális intenzívek a nagymetszőkön 
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12.1.2.4. Opaleszcencia 

Transzlucens karaktere miatt a zománc felelős a fog opaleszcenciájáért. 

A zománc képes felerősíteni a rajta áthaladó rövid hullámhosszokat. Mivel ezek a kék színnek felelnek meg, 

ezért látjuk kékes-szürkének a zománc áttetsző részeit. Ez az áttetszőség a frontfogak éli részén a 

legkifejezettebb, ezt incizális halonak nevezzük. 

Az incizális halot megjelenése szerint tudjuk osztályozni: 

• Mamelon-szerű, 

3.182. ábra - 4. ábra – Mamelon-szerű éli halo 
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• Osztott mamelon, 

• Fésű-szerű, 

• Ablak-szerű, 

• Foltos. 

Az incizális halo színtónusának és a zománc érettségének megfelelően az emberi szem 3-féle opaleszcenciát 

képes elkülöníteni: szürke (felnőtt), kék (gyerek), fehér vagy borostyán (érett). A dentin is befolyásolja 

valamilyen mértékben az opaleszcenciát, hiszen minél vastagabb a zománc alatt a dentin, annál több 

hullámhosszt reflektál. 

12.1.2.5. Karakterizáció 

A fogra jellemző egyéb karakterjegyeket Vanini karakterizációnak nevezte el. 

Típusai: 

• Mamelon, 

• Sáv, 

• Él, 

• Folt, 

• Repedés. 

A mamelon karakterizáció az éli halo fényességét tudja növelni. Elsősorban fiatal fogazatban láthatjuk, ahol a 

zománc még nem abradált. 
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A sáv karakterizáció egy intenzitás jegy a fog equatorának megfelelően. 

Az éli karakterizáció egy fehér határt jelent az incizális élen, a halotól incizálisan. 

A foltok és repedések az érett zománcot jellemzik (barna, borostyán effekt színek). 

12.1.3. A fog egyéb optikai tulajdonságai 

12.1.3.1. Fluoreszcencia 

Fluoreszcenciának nevezzük, ha egy test fényenergiát abszorbeál, majd látható fényként kibocsátja. Ezért a 

tulajdonságért a dentinben lévő szerves pigmentek felelősek. 

12.1.3.2. Opacitás 

Opacitásról beszélünk, ha egy tömören szemcsézett anyag abszorbeálja, vagy visszaveri a fénysugarakat. 

12.1.3.3. Transzparencia 

A transzparencia átlátszóságot jelent, mert a legtöbb fénysugarat átengedi a nagyrészt szemcsenélküli anyag. 

3.183. ábra - 5. ábra – A zománcszín felvitele transzparenciát kölcsönöz a fognak 

 

12.1.3.4. Transzlucencia 

A transzlucencia annyiban tér el a transzparenciától, hogy ugyan a fénysugarakat átengedi az anyag, de a ritkán 

elhelyezkedő részecskéken viszont visszaverődik (a fogon az alacsonyabb hullámhossz verődik vissza – kék 

fény). 

12.1.4. Dentin-hatás 

A dentin makro- és mikroanatómiai struktúrájának köszönhetően a dentinben találhatók erősen és gyengén 

szaturált opak területek. Ez az oka, hogy a fog árnyalatát és telítettségét a dentin határozza meg. 

A dentintubulusok átmérője, sűrűsége, S-alakú görbülete, eltérő mértékben mineralizált részei következtében a 

dentin a különböző területein másképpen abszorbeálja és veri vissza a fénysugarakat. Ezt polikromatikus 

hatásnak nevezzük. Tradicionálisan a fogon három jól elkülönülő kromacitású területet lehet megkülönböztetni, 

a nyaki, a középső és az éli harmadot, bár Vanini szerint ezeken a sávokon belül is elkülöníthetünk eltérő 

kromacitású területeket. 
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12.1.5. Zománc-hatás 

A zománcprizmák szervezett lefutásának, a zománc eltérő vastagságának és a szerves pigmentek jelenlétének 

köszönhető, hogy a zománc átengedi, visszaveri és szórja a fényt. Minél vastagabb a zománc, annál több fényt 

szór és ver vissza, így annál magasabb a fényértéke, annál fehérebb hatást kelt. Emellett a transzlucens és 

opaleszcens hatása is növeli a fényértéket. 

3.184. ábra - 6. ábra – Eróziós nagymetszők felépítése zománcszín használatával (előtte) 

 

3.185. ábra - 7. ábra – Eróziós nagymetszők felépítése zománcszín használatával (utána) 
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12.1.6. Dentin-zománc együttes hatása 

Az opak dentin, mely az árnyalat és telítettség jellegeit határozza meg, jelentősen csökkenti a zománc 

fényértékét, ezáltal a szürkésebb árnyalat felé tolva el a fogszínt. 

Ha a zománc nagyon vékony és a dentin nagyon szaturált, akkor a fogon a hue dominál. Ezt elsősorban a nyaki 

részen figyelhetjük meg. 

Ahogy a zománc vastagodik, a dentin hatása gyengül, míg a zománc fényértéke erősödik. 

Ha jól megfigyeljük a fogat, észrevehetjük, hogy a dentin polikromatikus hatása a zománcon is megjelenik, 

befolyásolja a fényértéket, különböző mintázatok jelennek meg a fogon. 

12.2. Direkt kompozit héjak készítése 

A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a kompozitok olyan esztétikai és mechanikai tulajdonságokkal 

bírnak, hogy komoly foganyag veszteséggel járó destrukciók is elláthatók egy ülésben. 

A héj angol jelentése („veneering”): a rossz tulajdonságok vékony takarója. 

Héj készítésénél a kozmetikai szempontokon kívül a minimális beavatkozás, a fogállomány kímélése, a 

funkcionalitás és a szövetbarát tulajdonságok is fontos szerepet játszanak. A héjak a metszők területén kívül a 

moláris régióban is alkalmazhatók. Anyaguk lehet kerámia és kompozit. 

A direkt kompozit héj előnye, hogy egy ülésben elkészíthető, foganyag kímélő preparálásra van szükség, 

megváltoztatható, javítható, olcsó, kevésbé abrazív és az azonnali eredmény a pácienst megnyugtatja, 

elégedettségét növeli, valamint bármikor lecserélhető indirekt kerámia héjra. 

Ezzel szemben természetesen hátrányokkal is kell számolni, mint az elszíneződés, fokozott kopás, marginális 

résképződés vagy elszíneződés, fraktúra. A direkt héj készítése közben is felmerülhetnek nehézségek, mint a 

megfelelő színkombináció alkalmazása, megfelelő – légbuborékmentes – tömörítés, megfelelő alak formázása. 

A direkt kompozit héjak viselési ideje 4-6 év, míg kerámiák esetén több mint 10 év és az említett hátrányok 

közül a fraktúrával és az esetleges debondinggal (ragasztó elégtelensége) kell számolni. 

Direkt kompozit restaurációk indikációi a front régióban: 

• Caries ellátása, 

• Fraktúra ellátása, 

• Diasztémák zárása, 

• Alakbeli eltérések korrekciója, 

• Eróziós felületek helyreállítása, 

• Enyhe színbeli eltérés illetve zománcdefektus fedése. 

Kontraindikációk: 

• Kompozittal szembeni allergia, 

• Parafunkciók jelenléte, 

• Malokklúzió (elsősorban élharapás), 

• Zománchiány, vagy a zománc szerkezetének súlyos destrukciója, 

• Sötét elszíneződés. 

12.2.1. Preparálás 
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Lekerekített gyémánt csiszolóval chamfert preparálunk gingiválisan a zománc-dentin határt megközelítve a 

gingiva szintjében. Az approximális preparálás meziálisan és disztálisan is a kontaktterület előtt halad. A 

preparálás mélysége 0.3 mm gingiválisan, 0.5-0.7 faciálisan és 1 mm incizálisan, bár hosszabbítás esetén 

egyénfüggő. Ez a mélység elég az elszíneződések elfedésére túlkontúrozás nélkül. Súlyos elszíneződésnél 

színmódosító opakerekre van szükség, melyeket nagyon vékony rétegvastagságban alkalmazunk. Lingválisan 

egyenes butt-joint lezárásra törekszünk. 

3.186. ábra - 8. ábra – Chamfer kialakítása a kontaktpont előtt 

 

12.2.2. Fogfelépítési technikák 

Ha a frontfogak hiányait plasztikus kompozit töméssel, direkt úton szeretnénk restaurálni, több technika is 

rendelkezésünkre áll. 

12.2.2.1. „Free-hand”, azaz Szabadkéz-technika 

Ennél a technikánál általában centrális irányból haladunk a fog felszíne felé, tehát elsőként a dentin mag 

felépítésével kezdjük a restaurálást, ahol a mélyebben fekvő dentinrétegek színe sötétebb a végleges fogszínnél, 

majd a felszíni réteget zománc színnel állítjuk helyre. 

A legjobb módszer a „free-hand” technikára az anatómikus rétegzéses, színalkotó felépítés Az anatómikus, 

színalkotó eljárásnál különböző árnyalatú és rétegvastagságú dentin és zománcszínek alkalmazásával magunk 

alakítjuk ki a kívánt fogszínt, illetve az eredeti dentinnek és zománcnak megfelelő optikai tulajdonságokat. 

Nagy jelentősége van az alkalmazott rétegvastagságnak, hiszen a siker eléréséhez kulcsfontosságú a szerepe. Az 

egyéni karakterek megvalósítása transzlucens és effekt színek alkalmazásával lehetséges. 

A következő képsor „free-hand” technikával felépített direkt héjak lépéseit mutatja, melyhez Enamel Plus HRi 

(Micerium, Olaszország) microhibrid kompozitot használhatunk. 

3.187. ábra - 9. ábra – Beavatkozás előtti állapot (Mindkét nagymetsző ferdén 

frakturált, a jobb oldalit ideiglenesen felépítették) 
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3.188. ábra - 10. ábra – Preparált fogak (A kofferdám gumi felhelyezése előtt 

meghatározzuk a dentin színét, majd a zománc világosságát, az esetleges fehér foltok 

formáját, elhelyezkedését, az éli rész opaleszcenciáját, majd az egyéb sajátságokat) 

 

3.189. ábra - 11. ábra – Kondícionálás 
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3.190. ábra - 12. ábra – A bond applikálása 

 

3.191. ábra - 13. ábra – Az adhezív megvilágítása 
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3.192. ábra - 14. ábra – A dentinmag felépítése (1. réteg UD4 színnel) 

 

3.193. ábra - 15. ábra – A dentinmag felépítése (2. réteg UD3 színnel) 
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3.194. ábra - 16. ábra – A dentinmag felépítése (3. réteg UD2 színnel) 
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3.195. ábra - 17. ábra – A mamelonok kialakítása 
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3.196. ábra - 18. ábra – Dentinszínnel felépített metszők zománcréteg nélkül (Hiányzik a 

fog transzparenciája, transzlucenciája) 

 

3.197. ábra - 19. ábra – A felesleges anyag eltávolítása gyémánt csiszolóval 
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3.198. ábra - 20. ábra – Transzparens szín felhelyezése az éli halo kialakításához 
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3.199. ábra - 21. ábra – UE3 zománcréteg 
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3.200. ábra - 22. ábra – A zománcszín felhelyezése (Az UE3 szín a fiatal zománcot 

utánozza) 
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3.201. ábra - 23. ábra – A kontaktfelszín kialakítása zománc színnel 

 

3.202. ábra - 24. ábra – Intenzív színek felvitelével karakterizálhatjuk a fogat 
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3.203. ábra - 25. ábra – A felszíni textúra kialakítása gyémánt csiszolóval (A nagyobb 

egyenetlenségeket piros gyémánt polírozóval és finírozó kövekkel vesszük el) 

 

3.204. ábra - 26. ábra – Polírozás abrazív pasztával 
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3.205. ábra - 27. ábra – Kefékkel a felszíni mikrotextúra kialakítása történik (A fényre 

polírozást polírozó gumikkal és textil-koronggal végezzük) 

 

3.206. ábra - 28. ábra – Az elkészült direkt héjak 



 3. Megtartó fogászat  

 728  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

3.207. ábra - 29. ábra – Egyéni karakterizáció különböző intenzívekkel 

 

3.208. ábra - 30. ábra – Az éli halo megjelenését a transzparens szín biztosítja 
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12.2.2.2. Wax-up technika 

Frakturált fogaknál, vagy korábbi, nem megfelelő tömés eltávolítása után használhatjuk ezt a módszert. Az 

érintett és az antagonista fogazatról lenyomatot veszünk és az erről készített gipszmintán a fogtechnikus mintázó 

viasszal felépíti a restaurálandó fogat az anatómiai viszonyoknak megfelelően, egyéb esztétikai szempontokat is 

figyelembe véve (diagnosztikus viaszfelrakás). 

3.209. ábra - 31. ábra – Előzetes állapot (Régi tömések és apláziás kismetszők) 

 

3.210. ábra - 32. ábra – Eltávolított tömések, preparált felszínek 
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3.211. ábra - 33. ábra – Gipszmintára történő viaszfelépítés 

 

Erről a mintáról szilikon-blokkot veszünk, így megkapjuk a végleges forma palatinális és éli lenyomatát. 

3.212. ábra - 34. ábra – Szilikon blokk 



 3. Megtartó fogászat  

 731  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

A szilikon-blokk palatinális felébe zománc-színt helyezünk, majd felnyomjuk a savazott-bondozott fog 

palatinális felszínére. 

3.213. ábra - 35. ábra – A palatinális zománcréteg felépítése a szilikon blokk segítségével 

 

Megvilágítás után a blokkot eltávolítjuk és a vékony zománchéjat szilárd alapként használhatjuk, melyre orális 

irányból vesztibuláris irányba haladva dentin színeket helyezünk, lépésről-lépésre felépítve a dentinmagot, majd 

vékony zománc színnel rétegezzük a restaurálandó terület bukkális felszínét. 

3.214. ábra - 36. ábra – A palatinális zománcréteg alapot ad a dentinrétegek 

felhelyezésének 
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Az approximális rész megmintázásához celluloid csíkot használunk, a kontúrt szabadkézzel formázzuk. A 

középvonalat is a szilikon-blokk segítségével adjuk vissza. Az elkészült tömést finírozással, polírozással tesszük 

még esztétikusabbá. 

3.215. ábra - 37. ábra – Az elkészült és felpolírozott direkt héjak 

 

12.2.2.3. Intraorális mock-up technika 

Kompozit mock-up (savas kondícionálás és ragasztás nélküli előzetes felépítés) technikával a majdani 

koronahosszt és kontúrt állítjuk helyre. Az intraorális mock-up technika a wax-up analógiájára készül, csak 

ennél az esetnél a frakturált fogat kompozit töméssel építjük fel, majd erről az állapotról veszünk egy szilikon 

blokkot, mellyel rögzítjük a mock-up által megadott formát. 

A fog preparálása, a kompozit mock-up lecsiszolása a következő lépés a direkt héjhoz. Ezután a szilikon blokkot 

a preparált fog(ak) palatinális felszínéhez illesztjük, majd a további lépések megegyeznek a wax-up módszernél 

leírtakkal. 
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3.216. ábra - 38. ábra – Beavatkozás előtti állapot (fractura a 11-es fogon) 

 

3.217. ábra - 39. ábra – Kompozit mock up a 11-es fogon 
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3.218. ábra - 40. ábra – Az eltávolított mock-up és a szilikon blokk 

 

3.219. ábra - 41. ábra – Az elkészült és polírozott direkt héj 
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13. 3.13. A kerámiák anyagtana – Lempel Edina 

Esztétikus restauráció készülhet fogszínű tömőanyagból, többnyire kompozitból és különböző típusú 

kerámiákból. Attól függően, hogy a restauráció kivitelezése intraorálisan, vagy extraorálisan történik-e, 

beszélhetünk direkt, szemidirekt és indirekt technikáról. 

Direkt technikának nevezzük a folyamatot, ha a restauráció készítése csak intraorális lépésekből áll (pl.: 

plasztikus tömési technikák fogszínű tömőanyaggal). 

Szemidirekt technikáról van szó, ha intraorális és szék melletti extraorális lépés is szükséges (pl.: intraorális 

kompozit inlay). 

Indirekt technika esetén lenyomat alapján a fogtechnikai laborban készül el a restauráció. (pl.: kerámia inlay, 

onlay, overlay). 

3.220. ábra - 1. ábra – Indirekt kerámia onlayhez vett precíziós lenyomat 
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3.221. ábra - 2. ábra – Indirekt kerámia onlay-k a gipszmintán 
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A kerámiákat előszeretettel alkalmazzák a fogászati gyakorlatban, mert számos előnnyel rendelkeznek: 

• Kis plakk-akkumuláció, 

• Forma-, színstabil, 

• Erózió-, abráziómentes, 

• Kimagasló esztétika, 

• Kitűnő optikai tulajdonságok, 

• Biokompatibilis, 

• Kémiailag ellenálló. 

3.222. ábra - 3. ábra – A kerámia szín- és formastabil (10 éve beragasztott kerámia 

onlay-k) 
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A kerámiák anyagtanilag fémes (Al, Ca, Mg, K...) és nemfémes (Si, O, B, F…) elemekből áll. 

Két különböző fázis alkotja: az üvegmátrix és az ebbe ágyazott különféle kristályok (kerámia típusonként más és 

más). 

Csoportosíthatjuk a kerámiákat anyagtani összetételük és odontotechnológiai feldolgozásuk szerint 

(http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CEwQFjAD&url=http%3A%2F

%2Fwww.mdpi.com%2F1996-

1944%2F3%2F1%2F351%2Fpdf&ei=eMb2UamhHMjEtAaavIDIAQ&usg=AFQjCNG0kV6R0WNPsq46X6Qd

szxceGzYHw&sig2=ENagEV7qk8oxAqNf9VestA&bvm=bv.49967636,d.Yms). 

13.1. A kerámiák anyagtani csoportosítása 

13.1.1. Szilikát alapú kerámiák 

A szilikát alapú kerámiákra jellemző, hogy minimum 15% leucit-tartalommal rendelkeznek. 

Típusai: 

• Hagyományos földpátporcelán. 

• Leucittal megerősített földpátporcelán. 

• Szinterezett üvegkerámiával borított lítium-diszilikát üvegkerámia. 

http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CEwQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.mdpi.com%2F1996-1944%2F3%2F1%2F351%2Fpdf&ei=eMb2UamhHMjEtAaavIDIAQ&usg=AFQjCNG0kV6R0WNPsq46X6QdszxceGzYHw&sig2=ENagEV7qk8oxAqNf9VestA&bvm=bv.49967636,d.Yms
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CEwQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.mdpi.com%2F1996-1944%2F3%2F1%2F351%2Fpdf&ei=eMb2UamhHMjEtAaavIDIAQ&usg=AFQjCNG0kV6R0WNPsq46X6QdszxceGzYHw&sig2=ENagEV7qk8oxAqNf9VestA&bvm=bv.49967636,d.Yms
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CEwQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.mdpi.com%2F1996-1944%2F3%2F1%2F351%2Fpdf&ei=eMb2UamhHMjEtAaavIDIAQ&usg=AFQjCNG0kV6R0WNPsq46X6QdszxceGzYHw&sig2=ENagEV7qk8oxAqNf9VestA&bvm=bv.49967636,d.Yms
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CEwQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.mdpi.com%2F1996-1944%2F3%2F1%2F351%2Fpdf&ei=eMb2UamhHMjEtAaavIDIAQ&usg=AFQjCNG0kV6R0WNPsq46X6QdszxceGzYHw&sig2=ENagEV7qk8oxAqNf9VestA&bvm=bv.49967636,d.Yms
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13.1.1.1. Hagyományos földpátporcelán 

Szilikátüveg mátrixban szabálytalan, nagyméretű leucit kristályok vannak beágyazva. Felhasználhatók fém-

kerámia pótlások leplezésére, köpenykoronák, inlay-k, onlay-k készítésére. Hátrányuk, hogy törékenyek, 

rugalmassági erejük korlátozott, azonban az adhezív beragasztó cement növeli a törési ellenállásukat. 

3.223. ábra - 4. ábra – Fém-kerámia korona 

 

13.1.1.2. Leucittal megerősített földpátporcelán 

15% helyett 30-40 % kristályos leucitot tartalmaznak, ennek következtében nagy a törési ellenállásuk. 

Felhasználhatók anterior, posterior köpenykoronák, inlay-k, onlay-k, overlay-k készítésére. 

3.224. ábra - 5. ábra – Leucittal megerősített kerámia héjak (11, 21) és köpenykorona 

(22) 
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13.1.1.3. Szinterezett üvegkerámiával borított lítium diszilikát üvegkerámia 

Ennek a kerámia típusnak a vázaként lítium-diszilikát, lítium-ortofoszfát tartalmú üvegkerámia szolgál, míg 

köpenyként fluoroapatit tartalmú szinterezett üvegkerámiát használnak. Nagy törési ellenállással és 

rugalmassággal bírnak, így rövid fesztávú hidak is készülhetnek belőlük. 

13.1.2. Oxid-kerámiák 

Két fő típust különböztetünk meg az oxid-kerámiák között, az alumínium-oxid kerámiákat és a cirkónium-oxid 

kerámiákat. 

13.1.2.1. Alumínium-oxid kerámiák 

Az üvegmátrixba alumínium-oxidot inkorporálva a mátrix szerkezete erősödik. Maganyagként használják a 

fokozott szilárdsága miatt. Fedésére földpát porcelánt ajánlanak. 3 típusát különböztethetjük meg: 

• Üveginfiltrált Al-oxid kerámia: Száraz szinterezési eljárással elkészítik az alumínium-oxid magot, melyet 

aztán olvasztott üveggel infiltrálnak, ezáltal nő a kerámia rugalmassága (450MPa). 

• Szinterezett Al-oxid kerámia: Nagy tisztaságú, sűrűn szinterezett alumínium-oxid kerámiát készítenek, mely 

egyáltalán nem tartalmaz szilikátot. A kerámia rugalmassági ereje 610 MPa. 

• Üveginfiltrált Spinell kerámia: Magnézium-oxidot tartalmaz (MgAl2O4), ezáltal gyengül ugyan a váz, de 

jobbá válnak az optikai tulajdonságai. 

13.1.2.2. Cirkónium-oxid kerámiák 

Az AlO 1/3-át cirkon-oxiddal helyettesítik, ezáltal a törési ellenállása akár 1000 MPa is lehet. 

A cirkónium-oxid kerámiák indikációja lehet: 

• hidak (akár hosszabb fesztávúak is), 
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• teljes borítókoronák, 

• implantátum pillérek, 

• endodontiai csapok. 

3.225. ábra - 6. ábra – Implantátum felépítmény és szóló korona cirkónium-oxid vázzal 

 

13.2. Odontotechnológiai csoportosítás 

13.2.1. Rétegezett égetett kerámia 

A platinafólia-technika analógiájára egy tűzálló munkamintára fémkerámiai leplezőkerámiából alapsapkát 

égetnek, majd erre rétegezik a hidrotermális üveg masszát és alacsonyabb hőmérsékleten minden réteget 

kiégetnek. 

3.226. ábra - 7. ábra – Rétegezett égetett kerámia onlay a gipszmintán 
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3.227. ábra - 8. ábra – Különböző színű kerámiaporok a rétegzett kerámiákhoz 
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3.228. ábra - 9. ábra – Rétegzéshez használt kerámiamassza 
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13.2.2. Üveginfiltrációs eljárás 

A kerámiamassza munkamintára történő rétegzése és égetése után az alumínium-, magnézium-, cirkon-oxid 

kerámia vázat speciális lantánüveggel infiltrálják. Újabb égetést követően alumínium-oxid kerámiával leplezik. 

13.2.3. Öntött kerámiák 

A mestermintára viaszból megmintázzák a megöntendő fogművet, beágyazzák, majd a viasz kiégetése után 

centrifugális erő segítségével öntik a formába a megolvasztott üveget. 

A kiégetés után kidolgozzák, majd keramizációs beágyazóba helyezik, ahol az égetés során az üvegbe 

beépülnek a fluormica kristályok. 

3.229. ábra - 10. ábra – Beragasztott öntött kerámia inlay-k (15, 16) 
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13.2.4. Préskerámiák 
(http://www.roedentallab.com/downloads/emaxpressdata.pdf) 

A viaszminta préstégelybe történő beágyazása és kiégetése után nagy nyomással préselik be a leucittal 

megerősített, felolvasztott üvegkerámia tablettát (pellet) a viaszmintázat helyére. Ezután történik az égetés. Az 

elkészült fogművet színező üvegkerámiával festik az individualizálás érdekében. 

3.230. ábra - 11. ábra – Különböző színű kerámia pelletek 

http://www.roedentallab.com/downloads/emaxpressdata.pdf
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3.231. ábra - 12. ábra – A2-es színű kerámia tabletta 
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3.232. ábra - 13. ábra – Beágyazó tégely a préseléshez 
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3.233. ábra - 14. ábra – Viaszmintázat készítése préskerámia koronához 
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3.234. ábra - 15. ábra – Prés- és égetőkályha működés közben 
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3.235. ábra - 16. ábra – Kerámiafesték az individualizáláshoz 
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13.2.5. CAD/CAM 
(http://www.edmclaren.com/Pubs/PDFs/CADCAM%20Update%20Technologies
%20and%20Materials%20and%20Clinical%20Perspectives.pdf) 

Ma már számos CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing) technika közül 

választhatunk, de az eredeti módszer szerint egy háromdimenziós intraorális kamera optikai lenyomatot vesz a 

megmintázandó fogról (vagy a gipszmintáról), majd az adatok segítségével előre gyártott kerámia hasábokból 

frézeli ki a számítógép a munkadarabot. 

3.236. ábra - 17. ábra – A szkennelés folyamata 

 

3.237. ábra - 18. ábra – A tervezés fázisa a beszkennelt adatok alapján 

http://www.edmclaren.com/Pubs/PDFs/CADCAM%20Update%20Technologies%20and%20Materials%20and%20Clinical%20Perspectives.pdf
http://www.edmclaren.com/Pubs/PDFs/CADCAM%20Update%20Technologies%20and%20Materials%20and%20Clinical%20Perspectives.pdf
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3.238. ábra - 19. ábra – A CAD/CAM készülék frézelő állomása 
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3.239. ábra - 20. ábra – A CAD/CAM készülék szinterkályhája 
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3.240. ábra - 21. ábra – A kifrézelt cirkónium-oxid vázak a mintán 

 

13.2.6. Szonoeróziós eljárás 

Speciális másolási módszerrel a viaszminta negatívját állítják elő fémből, majd bróm-karbid szuszpenzióba 

helyezik. A fémnegatívok közé kerámiatömböt raknak, ultrahanggal rezgésbe hozzák s a gerjesztett eróziós 

folyamat a kerámiából kialakítja a fémnegatívok negatívját, azaz az eredeti viaszmintázat pontos mását. 

13.3. A kerámiák felületkezelése 

A beragasztó gyanta retenciót biztosít, javítja a széli zárást, csökkenti a mikroszivárgást és fokozza mind a fog, 

mind a restauráció törési ellenállását. Ennek feltétele a tiszta, érdes restauráció felszín. Ehhez a kerámia 

belvilágának előkezelése szükséges. 

13.3.1. A felületkezelés módjai 

13.3.1.1. Gyémánt forgóműszerrel végzett abrázió 

A legegyszerűbb, de nem túl precíz módja a restauráció belvilágának felületi növelésének a gyémánt csiszolóval 

történő abrázió. A 80-100 µm szemcseméretű gyémántcsiszoló érdes felszínt hagy maga után, de egyaránt 

elcsiszol a mátrixból és a különböző kristályokból. Veszélye, hogy megsérül a restauráció széle. 

13.3.1.2. Savmaratás 

A savas maratáshoz 2.5-10 %-os hidrofluorsavat, azaz folysavat használnak, mellyel szelektíven oldható az 

üvegmátrix, így a kristályszerkezet a felszínre kerül és nő a kötőfelület, így a kötőerő. A leucitkristályok mérete, 

elhelyezkedése meghatározza a mikropórusok képződését. Ha kevés a leucitkristály, kisebb retenciós felület 

hozható létre. Szilikátkerámiák savazhatók, míg oxidkerámiáknál nem hatásos ez a felületnövelési módszer. 

13.3.1.3. Homokfúvás 

Homokfúvás esetén 50-110 µm szemcsenagyságú Al2O3-al 2.5-4 bar nyomáson kezelik a kerámia belvilágát. 

Elsősorban a szilikát kerámia felülete nő, de az oxidkerámiáé nem a kívánt mértékben, mert az Al2O3 szemcsék a 

nála puhább felületet képesek kivájni, míg az oxidkerámiák oxidszemcséinek keménysége hasonló. Al2O3 

helyett 1-3 µm-es gyémánt szemcsével lehet kezelni az oxidkerámiák felületét. 

13.3.2. Szilanizálás 
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A kerámia-kompozit kötés erősítése érdekében célszerű szilanizálni a kerámia belfelszínét. A szilánok 

bifunkcionális molekulák, mert a szilán szilikon-dioxid vége a kerámia OH-csoportjához kapcsolódik, míg 

másik funkcionális csoportja (metakrilát) a kompozit organikus mátrixával lép kapcsolatba, ezáltal biztosítva a 

megbízható kapcsolatot a kerámia és az adhezív beragasztó cement között. 

3.241. ábra - 22. ábra – Kerámiák felületkezeléséhez használt hidrofluorsav és szilán 

 

13.3.3. Beragasztó anyagok 

A kerámia restaurációk beragasztása többnyire duál kötésű adhezív cementtel történik. 

3.242. ábra - 23. ábra – Beragasztáshoz használt duál cementek 
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Az adhezív cementek anyagtani összetétele a kompozitokéval megegyező. A duál kötés lényege, hogy a kötés 

iniciációjához 400-500 nm hullámhosszúságú fényre van szükség, de a mélyebb rétegekben, ahol a fény 

penetrációja akadályozott, ott önkötő módon folytatódik a polimerizáció. Így a fotoiniciátor és az amin molekula 

mellett benzoil-peroxid is található a beragasztó cementben. 

A duál cement zománchoz való kötőereje 20-25 MPa, dentinhez való kötőereje 15 MPa, míg a kerámiához 40 

MPa erősséggel köt. Nyomási szilárdsága 330-350 MPa, elasztikus modulusa 8.5 GPa. A magas elasztikus 

modulus érték pozitív hatása, hogy szétoszlatja a rigid kerámia által a fogra közvetített erőket, valamint a 

kerámiát érő rágóerőket. 

Viszkozitása alacsony, így a restauráció könnyen helyreilleszthető. A beragasztó cement rétegvastagsága 15–

200 µm. Minél nagyobb a rés, annál nagyobb a ragasztott felületre ható polimerizációs feszültség. A 

polimerizációs feszültség közben kompenzációs mozgás lép fel, a restauráció megsüllyed, az üreg falai a 

restauráció felé hajlanak. Ezért – mint minden restauráció típusnál – itt is fontos a pótlás illeszkedési 

pontossága. 

3.243. ábra - 24. ábra – Illeszkedési pontosság (Kerámia restauráció esetén a 100 µm-es 

illeszkedési pontosság még elfogadható. A nyíl a gingivális résre mutat) 
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13.3.4. Kerámia restaurációk indikációi 

• Jelentős fogszövetvesztés (ha a kavitás orovesztibuláris átmérője a csücsöktávolság fele és harmada közti, 
inlay indikált; ha ennél nagyobb, vagy az üreg falai túl vékonyak (<2 mm), esetleg részben hiányzik, onlay, 

overlay készítése indokolt. 

• Gyökérkezelt fogaknál az adhezív módon rögzített onlay/ overlaynek sínező hatása van a maradék 
fogszövetre, ill a csücsök fedése véd a fraktúrától. 

• Abradált fogazat rekonstrukciója (onlay/overlay). 

• Fémallergia. 

• Fémekkel kapcsolatban, helyi elem képződés kivédésére. 

• Kisebb kiterjedésű hiányok pótlására elhorgonyzásként. 

• Fogágykímélő preparálás (a szélek végig a zománcban maradnak). 

• Jó szájhigiéne esetén. 

13.3.5. Kerámia restaurációk kontraindikációi 

• Magas caries diszpozíció, rossz szájhigiéne. 

• Parafunkciók megléte. 

• Bonddal, kompozittal szembeni allergia (relatív k.i.). 

• Fiatal életkor (tág pulpakamra). 
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• Parodontális problémák (mobilitás, terápiarezisztens parodontopathia). 

• Erősen elszíneződött fogszövet (relatív k.i.). 

• Túl alacsony klinikai korona < 5 mm). 

• Széli zománchiány (< 0.5 mm). 

• Kofferdam felhelyezésére nincs lehetőség. 

• Ha a páciens a magas költségeket nem tudja vállalni. 

13.4. Ellenőrző tesztkérdések 

Endodoncia (3.4 alfejezet) 

1. A pulpában kialakuló gyulladást mely anatómiai rendellenességek befolyásolják? 

• A pulpa keményszöveti fallal körülvett lágyszövet. 

• A pulpa vérellátását apró erek biztosítják, melyek egy nagyon szűk nyíláson lépnek be a pulpaűrbe az apikális 
foramenen keresztül. 

• Nincs másodlagos vérellátás. 

• Mindegyik 

• Egyik sem 

2. Akut periapikális abszcesszus esetén mely sejtek infiltrációja vezet gennyképződéshez? 

• Polimorfonukleáris granulociták 

• B limfociták 

• Plazmasejtek 

• Mindegyik 

• Egyik sem 

Esztétikus fogászat (3.10, 3.11, 3.12, 3.13 alfejezetek) 

3. A kompozitnak melyik összetevője felelős az opacitásért? 

• Mátrix 

• Töltőanyag 

• Szilán kapcsoló molekula 

• Fotoiniciátor 

4. Melyik fotoiniciátor molekula nem színtelen? 

• Kamforokinon 

• PPD (1-phenil-1,2-propanedion) 

• TPO (trimetilbenzoil-difenil-foszfin oxid) 

5. Mely tényezők befolyásolják a kialakuló polimerizációs stressz mértékét? 

• Töltőanyag tartalom 



 3. Megtartó fogászat  

 760  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• A polimerizáció mértéke 

• Az anyag elasztikus modulusa 

• A C-faktor 

• Mindegyik 

6. A megvilágítás (polimerizálás) módjával hogyan csökkenthető a polimerizációs stressz? 

• Kezdeti magas intenzitással indítunk, majd a polimerizáció során csökkenthető a lámpa intenzitása. 

• Alacsony intenzitással, rövid ideig tartó polimerizációt alkalmazunk. 

• Kezdeti alacsony intenzitással indítunk, majd a polimerizáció során a lámpa intenzitása fokozható. 

7. A fog árnyalatát (hue) elsősorban a fog mely része határozza meg? 

• Zománc 

• Dentin 

• Cement 

• Pulpa 

8. A magas fényértékű zománc melyik korcsoportra jellemző? 

• Idős (érett) 

• Középkorú 

• Fiatal 

9. Melyik kerámia típus a legalkalmasabb héj készítésére? 

• Hagyományos földpát kerámia 

• Lítium-diszilikát kerámia 

• Cirkónium-oxid kerámia 

10. Milyen módon lehet növelni a kerámiák belső felszínét ragasztás előtt? 

• Gyémántcsiszolós abrázióval 

• Hidrofluoros savmaratással 

• Homokfúvással 

• Mindegyik 

• Egyik sem 

Helyes válaszok: 

1. d, 

2. a, 

3. b, 

4. a, 
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5. e, 

6. c, 

7. b, 

8. c, 

9. b, 

10. d. 

14. 3.14. Kerámia és kompozit betétek készítése – 
Ottóffy-Kende Dóra 

14.1. Definíció 

Betétnek nevezzük azt a szilárd tömést, melyet nagy kiterjedésű I és II osztályú kavitásokba készítünk; a 

kavitásba szilárd állapotban rögzítünk, így kiegészítve a fogat, helyreállítva annak eredeti formáját. Tartósabb, 

nagyobb funkcionális és esztétikai értékkel bír, mint a plasztikus tömés. A szilárd betéteknek három fő típusa 

ismert: inlay, onlay, és overlay. 

14.1.1. Inlay 

A betét nem terjed rá a csücsökcsúcsokra, készítésekor nem végzünk csücsökredukciót. 

14.1.2. Onlay 

A betét egy vagy több csücsök csúcsára is ráterjed készítésekor csücsökredukciót végzünk. 

14.1.3. Overlay 

A betét az összes csücsökcsúcsra ráterjed, készítésekor a teljes rágófelszínt redukáljuk. 

14.2. Indikáció, kontra indikáció 

14.2.1. Indikáció 

Caries illetve trauma okozta foganyag vesztés 

• Ha a kavitás oro-vesztibuláris átmérője a csücsök - csücsök távolság fele és harmada között van, inlayt 

készítünk, ha ennél nagyobb, akkor onlayt. 

• Tartósabb, nagyobb funkcionális és esztétikai értékkel bíró betéteket (inlay) kisebb foganyag veszteség - a 

kavitás oro-vesztibuláris átmérője a csücsök - csücsök távolság harmada vagy ennél kisebb - esetén is 

készíthetünk, ha a páciens ezt választja. 

Hídhorgonyként pillérfogba (inlay elhorgonyzású híd). 

Abradált fogazat rekonstrukciója. 

14.2.2. Kontraindikáció 

Túl nagy okkluzális erő behatás. 

Rossz szokások, bruxizmus, fog szorítás. 

5 mm-nél alacsonyabb klinikai korona. 

Nincs min. 0.5 mm zománc a kavitás szélén. 
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Mély, szubgingivális szélek esetén, ha nem lehetséges a megfelelő izolálás biztosítása ragasztáskor. 

A Kofferdam izolálás valamilyen okból (allergia, légzési nehezítettség, intolerancia) nem kivitelezhető ragasztás 

során. 

14.3. A szilárd kerámia és kompozit betétek készítésének előnyei 
és hátrányai 

14.3.1. Előnyök 

A szilárd esztétikus (kerámia, kompozit) betétek számos előnnyel bírnak a direkt, plasztikus fogszínű 

restaurációkkal (kompozit tömés) szemben. 

• Többféle anyag típusból (kerámia, kompozit) és többféle laboratóriumi technikával készülhetnek, mint a 

plasztikus kompozit tömések. 

• A relatíve ideális laboratóriumi körülmények között készülő restaurációk jobb fizikai tulajdonságokkal 

rendelkeznek. 

• Magasabb kopási ellenállással rendelkeznek mind a kerámia mind az indirekt kompozit betétek a plasztikus 

tömésekhez viszonyítva. A kettő közül a kerámiának nagyobb a kopási ellenállása. 

• Kisebb polimerizációs zsugorodás és kisebb polimerizációs stressz jellemzi az indirekt restaurációkat, mivel a 

restauráció legnagyobb tömegét a szilárd betét teszi ki, így csak egy vékony kompozit ragasztó cement 

rétegben keletkezik polimerizációs zsugorodás. Kisebb a polimerizációs stressz, mint a direkt restaurációk 

esetén. Ezért a szilárd betétek esetén kisebb marginális résképződés, kisebb mikro szivárgás és kisebb 

posztoperatív érzékenység tapasztalható. 

• Egyes tanulmányok szerint a maradék foganyagot erősítik az indirekt technikával készült, adhezíven rögzített 

kerámia illetve kompozit betétek. 

• Precízebb kontúrok így jobb kontaktpontok, pontosabb okluzális felszínek kialakítása lehetséges indirekt 

technika esetén. A precíz kontaktpontok kialakítása következtében az étel retenció csökken. Ennek 

következtében a szekunder szuvasodás kockázata kisebb a ragasztási széleken, valamint a paradoncium 

védelme is jobban biztosított. A precízebb okklúziós viszonyok miatt a temporomandibuláris izület védelme 

jobban biztosított. 

• Jobb költséghatékonyság. 

14.3.2. Hátrányok 

• Technika érzékenység. Jó minőségű indirekt betét elkészítése nagyon magas színvonalú és precíz orvosi és 

fogtechnikai munkát igényel. 

• Kerámia restaurációk esetén gyakrabban fordul elő törés, illetve repedés. Ennek kockázata megfelelő 

mennyiségű foganyag elvétellel, és precíz preparálással (nagyjából azonos kerámia vastagság biztosítása, élek 

szögletek lekerekítése az üreg falának lesimítása) és kivitelezéssel csökkenthető. 

• Antagonista fogazat nagyobb mértékű koptatása. Kerámia restaurációk esetén főleg ha a kerámia felszíne 

nem megfelelően polírozott jellemző, hogy az antagonista foganyagot illetve restaurációkat jobban koptatja. 

A legújabb fejlesztésű kerámiáknál ezt a problémát próbálták kiküszöbölni. 

• Problémás rezin-rezin kötés. Indirekt készülő kompozit betétek nagyobb arányban polimerizáltak mint a 

direkt kompozit tömések így kevesebb kettős kötés marad a rezin cementhez való kapcsolódáshoz. Ezt a 

problémát a restauráció bel felszínének fölérdesítésével és kémiai előkezelésével csökkenteni lehet. A 

kerámiák esetén a mechanikai előkezelést követően szilán használatával fokozható a kerámia és a kompozit 

cement közötti kötőerő. 

• Rövid távú klinikai tapasztalat. 
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• Nehezebb javíthatóság. Különösen kerámia betétek esetén jelent problémát a restaurációk javítása. Ebben az 

esetben kerámia savazást és szilanizálást követően a betét sérült része kompozittal javítható. Ez nem tartós 

megoldás. Általában a betét cseréje jelenti a definitív ellátást. 

• Rosszabb polírozhatóság szájban. Kerámia betétek esetében, ha valamilyen okból hozzá kell nyúlni a 

betéthez beragasztás után pl. okkluzió becsiszolása az utólagos polírozás nehézkes. Indirekt kompozit betétek 

esetében ezt ugyanúgy végezzük, mint direkt töméseknél. 

• Magas költségek. Az Indirekt restaurációk költsége a hosszabb székben töltött idő illetve a fogtechnikai 

költségek következtében is lényegesen magasabb, mint a direkt kompozit töméseké. 

14.4. Kerámia és kompozit betétek készítésére alkalmazható 
anyagok és technikák 

14.4.1. Kerámia betétek anyagai és alkalmazott laboratóriumi technikák 

Kerámia betétek készítésére alkalmazhatóak a hagyományos földpát kerámiák, a különböző megerősített szilikát 

kerámiák és oxid kerámiák egyaránt. Sokféle odontotechnológiai módszerrel készíthetőek el a kerámia betétek. 

Minden módszernek megvannak a maga előnyei és hátrányai. Három fő odontotechnológiai módszer létezik, 

melyekkel kerámia betét készíthető. 

14.4.1.1. Hagyományos mintára égetett, rétegzéses technika 

A lenyomatvételt követően szekciós minta készül, melyet mester mintának nevezünk. Erről egy tűzálló anyagból 

munkaminta duplikátum készül. Erre a mintára viszi föl a fogtechnikus rétegenként a kerámiát, egymást követő 

égetési fázisokkal. Az így elkészült restaurációt a mestermintára illesztik, polírozzák. Ez a metódus a 

legrégebben alkalmazott eljárás kerámia betétek készítésére. 

14.4.1.2. Préseléses technika 

Számos préskerámia rendszer létezik (pl: IPS Empress, IPS Empress 2, IPS e.max). 

(http://www.ivoclarvivadent.us/en/competences/all-ceramics/ips-emax-system-dentists/ips-e_max-lithium-

disilicate) 

Kis eltérésekkel a módszer lényege a következőkben foglalható össze. A laborban elkészül a szekciós minta, 

melyre hagyományos eljárással a fogtechnikus elkészíti a betét viaszmintázatát. Ezt a mintázatot az adott 

rendszernek megfelelő beágyazó anyaggal beágyazzák. Viaszvesztéses eljárással a viasz helyére magas hőfokra 

hevített kerámia masszát préselnek. Az így elkészült betétet a szekciós mintára illesztik, ahol a végső 

karakterizálás (festés) és kidolgozás következik. A préselhető kerámia, különböző opacitású, és színű tömbök 

formájában kerül forgalomba. Az utólagos festés és karakterizálás adja meg a restauráció végső esztétikáját. 

3.244. ábra - 1. ábra – Indirekt kerámia onlay készítésekor vett addíciós szilikon 

lenyomat 

http://www.ivoclarvivadent.us/en/competences/all-ceramics/ips-emax-system-dentists/ips-e_max-lithium-disilicate
http://www.ivoclarvivadent.us/en/competences/all-ceramics/ips-emax-system-dentists/ips-e_max-lithium-disilicate
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3.245. ábra - 2. ábra – Szekciós minta indirekt kerámia onlay készítésekor 
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3.246. ábra - 3. ábra – Szekciós minta artikulátorba gipszelve 
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3.247. ábra - 4. ábra – Préskerámia betét viaszmintázata felcsapozva 

 

3.248. ábra - 5. ábra – e.max kerámia rendszerhez tartózó beágyazó massza vákuum 

keverése 
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3.249. ábra - 6. ábra – e.max préskerámia betét viaszmintázatának beágyazása 
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3.250. ábra - 7. ábra – Viaszmintázat kiégetése 
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3.251. ábra - 8. ábra – e.max kerámia pelet préselés közben 

 

3.252. ábra - 9. ábra – e.max préskályha működés közben 
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3.253. ábra - 10. ábra – Elkészült préskerámia betét festés előtt a másodmintán 
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3.254. ábra - 11. ábra – Elkészült préskerámia betét festéshez előkészítve 
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3.255. ábra - 12. ábra – e.max préskerámia betét festése/karakterizálása 

 

3.256. ábra - 13. ábra – Préskerámia betétek karakterizálásához használt festék paletta 

használat közben 
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3.257. ábra - 14. ábra – Elkészült préskerámia betét kidolgozása, polírozása festést 

követően 

 

3.258. ábra - 15. ábra – Kész préskerámia betét a másod mintán. 
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14.4.1.3. Frézelés (CAD/CAM technikák) 

Számos CAD/CAM rendszer létezik. (http://discovery.ucl.ac.uk/14476/1/14476.pdf) 

Összefoglalva a módszer lényege, hogy a restauráció előzetes számítógép vezérelt tervezést követően ideális 

ipari körülmények között előállított kerámia tömbökből kerül kifrézelésre, egy számítógép vezérelt frézgép 

segítségével. A CAD/CAM rendszerek három fő részből tevődnek össze: szkenner, szoftver és frézelő egység. A 

szkennelés módja (intraorális pl: CEREC, extraorális pl: PROCERA) a tervezés helye (fogorvos pl: CEREC; 

labor pl: PROCERA; centralizált) és frézelés helye (fogorvos pl: CEREC; labor pl: EVEREST centralizált pl: 

PROCERA) a frézelt anyag milyensége (anyagtani összetétele) az adott rendszertől függően változhat. 

A három fő odontotechnológiai módszer előnyei és hátrányai a 3.14.1.számú táblázatban olvashatóak. 

3.2. táblázat - 1. táblázat – Kerámiák csoportosítása odontotchnológiai módszerek 

alapján 
 

Odontotechnológia 
(felhasznált kerámia) 

Előnyök Hátrányok 

Rétegzés 
(hagyományos földpát kerámia) 

nagyon jó esztétika 

kiváló adhezív ragasztási 

feltételek 

elasztikus modulus 

alacsony 
(82 GPa) 

nagy technika érzékenység 

nagyobb széli résképződés 

gyengébb mechanikai 

tulajdonságok 
antagonista fogazat 

koptatása jelentős 

Préselés 
(szilikát kerámiák) 

jó mechanikai 

tulajdonságok 

jó széli záródás 

optimális adhezív 

jó esztétika 

http://discovery.ucl.ac.uk/14476/1/14476.pdf
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Odontotechnológia 
(felhasznált kerámia) 

Előnyök Hátrányok 

ragasztási feltételek 

Közepes elasztilus 

modulus 
(95 Gpa e.max) 

Frézelés 
(oxid kerámiák, megerősített 

szilikát kerámiák) 

nagyon jó mechanikai 

tulajdonságok 
kiváló széli záródás 

kedvezőtlenebb esztétika 

adhezív ragasztás 

nehézkes 

Elasztikus modulus magas 

(210 GPa Zirconia 
418 Gpa Alumina) 

3.3. táblázat - 2. táblázat – Kerámiák csoportosítása klinikai alkalmazási terület alapján 
 

Kerámiatípus Rendszer Odontotechnológia Klinikai alkalmazás 

Üveg kerámia 
lítium – diszilikát 

IPS Empress 2 (Ivoclar 

Vivadent,Schaan, 

Liechtenstein) 

préselés 
korona, 

anterior 3 tagú híd 

(SiO 2 -Li 2 O) IPS e.max Press (Ivoclar 

Vivadent) 
préselés 

onlay, korona,héj 
anterior 3 tagú híd 

Leucit 
(SiO 2 -Al 2 O 3 -K 2 O) 

IPS Empress 
(IvoclarVivadent) 

Optimal Pressable 

Ceramic (JenericPentron, 

Wallingford, Conn) 
IPS ProCAD (Ivoclar 

Vivadent) 

préselés 

préselés 

frézelés 

onlay, korona 

onlay, korona 

onlay, korona 

Földpát 
(SiO 2 -Al 2 O 3 -Na 2 O-

K 2 O) 

VITABLOCS Mark II 
(VITA Zahnfabrik, Bad 

Sackingen, Germany) 

VITA TriLuxe Bloc 
(VITA Zahnfabrik) 
VITABLOCS Esthetic 

Line (VITA Zahnfabrik) 

frézelés 

frézelés 

frézelés 

héj, onlay, korona 

héj, onlay, korona 

anterior korona, héj 

Alumina 

Aluminum-oxide 
(Al 2 O 3 ) 

In-Ceram Alumina 
(VITA Zahnfabrik) 

In-Ceram Spinell (VITA 

Zahnfabrik) 

Synthoceram (CICERO 

Dental Systems, Hoorn, 

The Netherlands) 

In-Ceram Zirconia 
(VITA Zahnfabrik) 

szinterezés, frézelés 
  

frézelés 

frézelés 
    

szinterezés, frézelés 

szinterezés nyomás alatt 

korona, anterior 3 tagú híd 

korona 

onlay, korona 
  

korona, poszterior rövid 

híd 

héj, korona, anterior 3 tagú 

híd 
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Kerámiatípus Rendszer Odontotechnológia Klinikai alkalmazás 

Procera (Nobel Biocare 

AB,Goteborg, Sweden) 

Zirconia 

Yttrium tetragonal 

zirconia polycrystals 
(ZrO 2 ,Y 2 O 3 

stabilizálással) 

Lava (3M ESPE, St. Paul, 

Minn) 

Cercon (Dentsply 

Ceramco, York Pa) 

DC-Zirkon (DCS Dental 

AG, Allschwil, 

Switzerland) 

Denzir (Decim AB, 

Skelleftea, Sweden) 
Procera (Nobel Biocare 

AB) 

„zöld” frézelés, 

szinterezés 
    

„zöld” frézelés, 

szinterezés 
    

frézelés 

frézelés 

szinterezés nyomás alatt, 

frézelés 

korona, rövid híd 

korona, rövid híd 

korona, rövid híd 

onlay, korona 

korona, rövid híd, 

implantátun műcsonk 

14.4.2. Indirekt kompozit betétek anyagai és alkalmazott laboratóriumi 
technikák 

Az indirekt restaurációkhoz alkalmazott kompozitok fizikai tulajdonságai lényegesen jobbak, mint a szájban 

alkalmazott kompozit anyagoké. Ennek oka egyrészt az, hogy laboratóriumi körülmények között lehetőség van 

az anyagot távol tartani a nedvességtől, valamint felhasználás során nyomás alatt, inert gázban, vákuum alatt 

magas hőmérsékleten nagy teljesítményű fényforrással polimerizálni. Tehát olyan körülmények között készül a 

restauráció, melyek szájban nem állnak rendelkezésre. 

(http://www.dentalaegis.com/id/2006/12/indirect-composite-resin-systems-a-clinical-material-review) 

Másrészről az indirekt technikákhoz alkalmazott legújabb fejlesztésű anyagok összetételükben és anyagtani 

tulajdonságaikban is eltérnek a szájban alkalmazott plasztikus tömőanyagoktól. Megkülönböztetünk első és 

második generációs indirekt kompozitokat. 

Az első generációs indirekt kompzitokat szemi direkt és indirekt technikával is alkalmazták. Főbb első 

generációs indirekt kompozitok: SR Isosit, Coltene Brilliant, Visio-Gem (ESPE), Concept (Ivoclar). Számos 

probléma volt ezekkel a rendszerekkel úgy mint: alacsony kopási ellenállás, gyakori törés, marginális 

résképződés, mikroszivárgás, debonding. 

Mindezeknek a nehézségeknek a kiküszöbölésére fejlesztették ki a második generációs indirekt kompozitokat. 

Ezek anyagtani összetételükben (töltőanyag mérete és aránya) és a feldolgozás módjában is különböznek az első 

generációsoktól ezáltal jobb mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek. Főbb második generációs indirekt 

kompozitok : Artglass Heraeusl-Kulzer 1995; Belleglass HP Belle de St. Claire 1996; Sinfony  3M ESPE; 

Targis SR Adoro 1996 (Ivoclar Vivadent); Solidex Shofu; Sculpture plus (Pentron); TESCERA ATL 

(BISCO); Paradigm MZ100 (3M ESPE); Vita ZetaLC (Vita Zahnfabrik); Pearleste E2 (Tokuyama Dental 

Corp); Estenia C&B (Kuraray); Gradia (GC Corp) 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3010022/) 

(http://www.worlddental-online.com/index.php?id=2720) 

Két fő laboratóriumi technikával készülhetnek az indirekt kompozit restaurációk. 

14.4.2.1. Rétegzés 

Hagyományos rétegzéses eljárás során az elkészült szekciós mintára rétegenként kerül fölhordásra a kompozit 

anyag, rétegenként polimerizálva, míg a teljes restauráció el nem készül. Ezt követi az utópolimerizáció, 

rendszerenként eltérő jellemzőkkel. Az így elkészült betétet a szekciós mintára illesztve történik a kidolgozás, 

polírozás. 

14.4.2.2. Frézelés (CAD/CAM rendszerek) 

http://www.dentalaegis.com/id/2006/12/indirect-composite-resin-systems-a-clinical-material-review
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3010022/
http://www.worlddental-online.com/index.php?id=2720
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Napjainkban még nem annyira elterjedt a CAD/CAM rendszerek alkalmazása indirekt kompozit restaurációk 

esetén. A legelső ilyen rendszer alkalmazását a CEREC rendszerhez a 3M által kifejlesztett Paradigm MZ100 

kompozit tömbök tették lehetővé. Az előre ipari körülmények között gyártott kompozit tömbök anyagtani és 

mechanikai tulajdonságai jobbak, mint a rétegzéses technikával feldolgozott kompozitoké. Így tartósabb, jobb 

minőségű restauráció készíthető. 

(http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsId=66666UF6EVsSyXTtOxM_5xF6EVtQEVs6EVs6EV

s6E666666--) 

14.5. Indirekt kerámia és kompozit betétek összehasonlítása 

A fejezet elején olvasható, hogy mind a kerámia mind a kompozit betétek számos előnnyel bírnak a plasztikus 

kompozit tömésekkel szemben. A kerámia és kompozit betétek jellegzetességeit, előnyeit illetve hátrányait 

foglalja össze a 3.14.3. számú táblázat. A legújabb irodalom kihangsúlyozza és a kompozit restaurációk egyik fő 

előnyének tartja, hogy az indirekt kompozit restaurációk alacsony elasztikus modulusuknak (6-22GPa) 

köszönhetően képesek a rágás során fellépő erők elnyelésére. Így kevésbé terhelik rá azt a paradonciumra, 

valamint implantációs fogpótlások esetén az implantátum csont határfelületre. 

3.4. táblázat - 3. táblázat – Indirekt kerámia és kompozit betétek összehasonlítása 
 

Kerámia Kompozit 

rosszabb intraorális polírozhatóság jó intraorális polírozhatóság 

magas nyomási ellenállás 
kis hajlítószilárdság 

magas hajlítószilárdság 

antagonista fogazat erőteljes koptatása antagonista fogazat koptatása csekély 

mikro rés képződés a restauráció széli 

záródási vonalában 
kisebb mikro rés képződés 

rossz javíthatóság szájban jó javíthatóság szájban 

rágás során keletkező erők elnyelésére nem 

alkalmas (magas elasztikus modulus) rezin 

cementtől eltérő termális expanzió 

Rágás során keletkező erők elnyelésére 

alkalmas (alacsony elasztikus modulus) rezin 

cementhez hasonló termális expanzió 

CAD/CAM technológia széles körben 

alkalmazható a megmunkálás során 

színstabilitás és kopási ellenállás kiváló 

CAD/CAM technika elterjedőben 

színstabilitás és kopási ellenállás kérdéses? 

Hosszabb távú klinikai tapasztalat szükséges 

széles körben alkalmazott rendszerek 

megfelelő felületi előkezeléssel jó adhézió 

érhető el a foganyaghoz 

Újabb rendszerek, kevésbé elterjedtek 

megfelelő felületi előkezeléssel jó adhézió 

érhető el a foganyaghoz 

(http://www.moderndentistrymedia.com/nov_dec2007/terry2.pdf) 

14.6. Indirekt kerámia és kompozit betétek sikeressége. A klinikai 
alkalmazásakor felmerülő gyakori hibák és ezek korrekciós 
lehetőségei 

Számos tanulmány vizsgálta a kerámia illetve kompozit (direkt,indirekt) restaurációk túlélését. Ezek alapján 

elmondható, hogy a 10 éves átlagos túlélés a direkt kompozit restaurációk esetén 73%, az indirekt kompozit 

restaurációk esetén 88% a kerámia betétek esetében pedig 90% körül határozható meg. 

Megkülönböztethetünk major és minor hibákat. Major hibáról beszélünk, ha a restaurációt ki kell cserélni. 

Kerámia betétek esetén a leggyakrabban előforduló major hibák a restauráció törése, fogtörés, gyökértörés, 

szekunder szuvasodás. A pótolt csücskök törése főleg akkor fordul elő, ha nem megfelelő mennyiségű 

foganyagot távolítunk el. Minor hiba esetén a restauráció javítható nem kell kicserélni. Kerámia betéteknél 

előforduló minor hibák jellemzően a kisebb repedések törések, betét kimozdulása, ha a restaurált fogat 

gyökérkezelni kell a restaurációt követően. A széleken a kerámia kitöredezésének oka, hogy a beragasztó 

http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsId=66666UF6EVsSyXTtOxM_5xF6EVtQEVs6EVs6EVs6E666666--
http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsId=66666UF6EVsSyXTtOxM_5xF6EVtQEVs6EVs6EVs6E666666--
http://www.moderndentistrymedia.com/nov_dec2007/terry2.pdf
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cement termális expanziója nem egyezik a kerámia termális expanziójával, valamint, hogy a ragasztó cement 

jobban kopik. 

A kerámia betétek nem jól javíthatóak. Javításuk módja, hogy direkt kompozit töméssel állítjuk helyre a betétből 

hiányzó részt. 

14.6.1. Kerámia betétek javításának lépései 

Törési felszín és a fogfelszín fölérdesítése, gyémántfúróval. 

Kofferdam izolálás fölhelyezése. 

10%- os HF savval a kerámia felszín előkészítése 2 percig. 

Szilanizálás 5 percig. 

Az esetleges fogszövetek előkészítése 37%- os ortofoszforsavval és bonddal. 

Kompozit anyag felvitele, fotopolimerizáció. 

Indirekt kompozit betétek esetén a leggyakrabban előforduló hibák a restauráció törése, a restauráció okluzális 

felszínének kopása, a restauráció aproximális felszínének kopása következtében kialakuló nyitott 

kontaktfelszínek, szekunder káriesz. Indirekt kompozit betétek könnyebben javíthatóak. 

14.6.2. Kompozit betétek javítási lépései 

Törési felszín valamint a fogfelszín fölérdesítése gyémántfúróval. 

Kofferdam izolálás felhelyezése. 

A restauráció és a fogfelszín savazása (37%-os ortofoszforsav). 

Restauráció felszínének előkezelése szilánnal. 

Fogfelszín előkezelése bonddal, fotopolimerizáció. 

Kompozit tömőanyag felvitele. 

Fotopolimerizáció. 

14.7. Indirekt kerámia és kompozit betétek készítése, klinikai és 
laboratóriumi munkafázisok 

14.7.1. Preparálás 

Kompozit és kerámia betétek preparálásának alapvető szabályszerűségei megegyeznek. 

14.7.1.1. Inlay preparálás szabályai 

Az inlay preparálás fő szabálya, hogy a preparálást követően nem maradhatnak alámenős részek. Ha ennek 

biztosítására túl sok foganyagot kellene eltávolítanunk meggyengítve ez által a fog struktúrát, az alámenős 

részeket a szuvas részek eltávolítását követően plasztikus tömőanyaggal (glazionomer illetve kompozit) 

feltölthetjük. 

3.259. ábra - 16. ábra – Alámenős részek feltöltése glasionomer cementtel 
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Axiális falak 6-12°- ban széttérnek (behelyezhetőséget és, megfelelő retenciót biztosítja). 

Mesio és distoaxiopulpalis falak konvergálnak (behelyezhetőséget biztosítja). 

2 mm minimális preparálási mélység (restauráció mechanikai stabilitását biztosítja). 

Isztmusz szélessége minimum 2 mm (restauráció mechanikai stabilitását biztosítja). 

Üreg szélei 90° -ban találkoznak a preparálatlan felszínnel (marginális integritást és a pontos széli záródást 

biztosítja). 

Élek szögletek lekerekítettek (betét törését akadályozza). 

Üreg falai és a preparálás széli záródási vonala sima, polírozott (pontos széli záródást precíz kivitelezést 

biztosítja). 

Az aproximális üregszélek szupragingivális elhelyezkedése (kavitás zománccal való határoltsága miatt a jó 

ragasztási és izolálási feltételeket biztosítja). 

Preparálás széli záródásának vonala nem eshet az antagonista foggal érintkező okklúziós pontokra (marginális 

integritást biztosítja). 

Axiálisan és gingiválisan minimum 0,5 -1mm clearance biztosítása (precíz kivitelezés, jó széli záródást, jó 

kontaktpontok kialakítását biztosítja). 

3.260. ábra - 17. ábra – Inlay preparálás sematikus ábrája 
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14.7.1.2. Onlay preparálás szabályai 

Ha a megmaradó csücsök szélessége 2,0-2,5 mm-nél kisebb a csücsök redukciójára van szükség. 

Inlay preparálás összes szabálya vonatkozik az onlay preparálásra is a következő kiegészítésekkel: 

Csücsök redukció: támasztó csücsök esetén 1,5-2 mm, tartó csücsök esetén 2,0-2,5 mm (restauráció és a 

maradék foganyag mechanikai stabilitását biztosítja) 

Ha szükséges 0,8-1,5 mm széles derékszögű lekerekített váll preparálása a redukált csücsök körül minimum 1,0-

1,5 axiális redukcióval (megfelelő retenciót és restauráció valamint a maradék foganyag mechanikai stabilitását 

biztosítja). 

3.261. ábra - 18. ábra – Onlay preparálás sematikus ábrája 

 

14.7.2. Bepróbálás, korrekció 

Betét ellenőrzése a mintán: széli záródás, alak megfelelő-e; repedés látható-e (polimerizációs lámpa 

segítségével, átvilágítással ellenőrizhető). 

Betét bepróbálása szájban (kontaktpontok, szín ellenőrzése). 

Betét illesztése 

Kontaktpontok esetleges korrekciója (finom gyémánt, kerámiapolírozók, artikulációs papír, fogselyem 

segítségével). 

Szükség esetén belfelszín korrekciója de csak minimális eltérés esetén (fit - chekker segítségével). 

14.7.3. Beragasztás 

A betétek beragasztása kofferdam izolálásban történik!! 
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3.262. ábra - 19. ábra – Betét beragasztását megelőzően fölhelyezett kofferdam izolálás 

 

Lépései a következők: 

14.7.3.1. Betét belfelszínének előkészítése ragasztáshoz 

Kerámia betét esetén: kerámia belső felszínének savazása (10% -os HF sav 2 percig, mosás, szilanizálás). 

3.263. ábra - 20. ábra – Kerámia betét savazott matt felszíne 

 

3.264. ábra - 21. ábra – Kerámia betét felszíne szilanizálást követően 
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Kompozit betét esetén: mechanikai felérdesítés, homokfúvás, betét belfelszínének előkezelése speciális 

folyadékkal, amely a felszínt módosítja a jobb minőségű adhézió elérése érdekében. 

Mindkét esetben bond anyag felvitele a restauráció belső felszínére. 

14.7.3.2. Fog felületének előkészítése a ragasztáshoz 

Savazás (37%-os ortofoszforsav 20 sec.ig). 

Bondozás (adott bondgenerációnak megfelelően). 

14.7.3.3. Ragasztás 

Dual kötésű rezin cement bevitele az üregbe és a resturáció belfelszínére. 

A betét helyre juttatása, gömbtömővel enyhe nyomással. 

A kiáramló ragasztófelesleg eltávolítása (ecset, fogselyem segítségével a betét helyben tartása mellett). 

Minden oldalról megvilágítás 1-1 sec.ig. 

Maradék ragasztó felesleg eltávolítása. 

Minden oldalról megvilágítás 40 sec.ig. 

3.265. ábra - 22. ábra – Beragasztott betét finírizás plírozás előtt 
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14.7.3.4. Finírozás, polírozás 

Az esteleges ragasztó felesleg eltávolítása és az okklúziós viszonyok korrekciója finom gyémánttal és 

kerámiapolírozó gumikkal. 

Az aproximális terület polírozása polírozó csíkokkal. 

Szükség esetén kontroll röntgenfelvétel készítése az esetlegesen visszamaradt ragasztócement felismeréséhez és 

eltávolításához. 

3.266. ábra - 23. ábra – RVG felvételen a ragasztás pontosságának ellenőrzése 
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Végül a betét széli záródásának ellenőrzése szonda és fogselyem segítségével. 

3.267. ábra - 24. ábra – Beragasztott kerámia betét szájban 
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14.8. Összegzés 

Összességében elmondható, hogy mind a kerámia, mind pedig, a kompozit betétek megfelelően alkalmazhatóak 

az őrlő fogak esztétikus helyreállítására. Kompozit betétek készítése inkább premoláris fogaknál javasolt II. 

generációs indirekt kompozit anyagok használatával. Nagyőrlők esztétikus és tartós helyreállítására inkább 

kerámia betétek javasoltak. Ezek közül az elsőként választandóak a megerősített szilikát kerámiák préseléssel 

vagy frézeléssel földolgozva. Ebben az esetben a legjobb a széli záródás, és a ragasztási feltételek. A kerámia 

restaurációk színtartóssága és a természetes fogazathoz jobban hasonlító optikai tulajdonságai miatt a kerámiák 

esztétikai szempontból inkább választandók. 

15. 3.15. Kerámia héjak – Ottóffy-Kende Dóra 

15.1. Definíció 

A héj definíció szerint egy vékony anyag réteg, mely a fogfelszínre kerül felvitelre, helyreállítva a fog 

funkcionálisan és esztétikailag optimális állapotát. 

Megkülönböztetünk részleges és teljes héjakat. 

15.2. Indikáció, kontraindikáció 

15.2.1. Indikáció 

Elszíneződés: egy- egy fog nem túl súlyos elszíneződését lehet héjjal korrigálni 

Kisebb zománchibák korrekciója. 

Diasztéma zárás 

Kisebb helyzeti rendellenességek esetén, ha a páciens nem akarja a fogszabályzást héjakkal lehet korrigálni 

fogak hosszát alakját helyzetét, felszíni megjelenését. 

Hibás elszíneződött bukkális felszíneken elhelyezett restaurációk eltávolítását követően a felszín egységesen 

restaurálható héjjal. 
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Labiális erózió és fognyaki kopások esetén, ezek ellátására is alkalmazhatunk héjat. 

Fogazat „idősödésének” korrigálására: idősödéssel járó elszíneződések és kopások korrigálására is 

alkalmazhatunk héjat. 

Kopott fogak helyreállítása nem túl súlyos esetben. 

Kismetsző aplázia esetén: A szemfogak átalakítására kismetsző alakra alkalmazhatunk héjat. 

Csap alakú kismetszők esetén: A fog alakjának korrigálása. 

Törött fog esetén a fogalak helyreállítása. 

Eróziós felszínek korrigálása (pl: bulémia és anorexia következtében kialakult eróziós felszínek) 

15.2.2. Kontraindikáció 

Nincs a preparálás záródási vonalában körben zománc. Ez nem megfelelő ragasztáshoz vezethet. 

A zománc savazhatósága nem megfelelő. Pl: fluorózis súlyos eseteiben. 

Rossz szokások: bruxizmus éjszakai fogcsikorgatás, parafunkciós mozgások. 

Rossz szájhigéné: restauráció hosszú széli záródási vonala miatt rossz szájhigénével rendelkező páciens esetén 

nagyobb a szekunder szuvasodás lehetősége. 

Rossz paradontális állapot: gingivitisz, paradontitisz esetén. 

Gyökérkezelt fog: korona indikált. 

Nagy kiterjedésű tömésekkel ellátott fog esetén inkább korona készítése javasolt.. 

Komoly harapási eltérések: súlyos mélyharapás, élharapás. 

Nem megfelelő fogalak: nem elegendő a fogfelszín a restauráció megtartásához fontos ragasztási erő 

biztosításához.(pl: háromszög alakú alsó kismetszők). 

Súlyos elszíneződés. 

15.3. Kerámia héjak készítésére alkalmazott anyagok és 
technikák 

Készülhet héj kerámiából és kompozitból egyaránt. Kompozitból direkt és indirekt technikával is készíthetőek 

részleges illetve teljes héjak. Kerámiából csak indirekt technika alkalmazható a restauráció elkészítésére. 

Indirekt és direkt technikával készülő héjaknak megvannak a speciális indikációs területei. Mindegyik 

technikának van előnye és hátránya. 

Direkt kompozit héjak készítésének fő indikációja fiatalkorú páciensek egyes fogainak helyreállítása 

leggyakrabban törés következtében kialakuló foganyag hiány esetén. 

15.3.1. Az indirekt kerámia héjak készítésének fő technikai jellemzői 

Minimum két ülést igényel. 

Több héj készítése esetén gyakrabban alkalmazott technika a gyorsabb és pontosabb eredmény miatt. 

A végeredmény nem függ annyira a fogorvos esztétikai érzékétől. 

Legújabb kutatások szerint az indirekt héjak élettartama hosszabb. 

Indirekt kerámia héjak készítésének előnyeit és hátrányai t- a kompozit héjakkal szemben - foglalja össze a 

3.15.1.számú táblázat. 
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3.5. táblázat - 1. táblázat – Indirekt kerámia héjak készítésének előnyei és hátrányai a 

kompozit héjakkal szemben 
 

Előnyök Hátrányok 

Jobb színstabilitás, formatartás Időigényes 

Jobb ragasztási erő a zománchoz adhezív 

ragasztás esetén 
Nagyon technikaérzékeny 

Kisebb plakkretenció Rosszabb javíthatóság 

Jobb kopási ellenállás Utólagos színkorrekció nehezebb 

Zománchoz való ragasztást követően 
Jobb szakító és hajlító szilárdság 

Általában több foganyag elvételt igényel 

Kisebb nedvesség megkötő képesség Törékeny, nagyon precíz technikai és 

ragasztási munkát igényel 

Jobb esztétikai tulajdonságok Drága 

  A beragasztó cement színe és vastagsága 

nagyon befolyásolja a végeredmény 

esztétikáját 

  Általában ideiglenes héj készítése szükséges 

(időigényes) 

15.3.2. A kerámia héjak készítésére alkalmazott anyagok 

Kerámia héjak készítésére alkalmazhatóak a hagyományos földpát kerámiák, a különböző megerősített szilikát 

kerámiák és oxid kerámiák egyaránt. Három fő odontotechnológiai módszer létezik, melyekkel kerámia héjak 

készíthetők: hagyományos rétegzéses technika, préselés, frézelés (CAD/CAM technikák). Mindegyik 

alkalmazott anyagnak és odontotechnológiai módszernek megvannak az előnyei és hátrányai. 

A hagyományos földpát kerámia rétegzéses technikával földolgozva kiváló esztétikai eredményt nyújt. Ehhez 

azonban nagy felkészültségű rendkívül precíz fogtechnikai munka szükséges. Nagyon jó ragasztás érhető el, ha 

a preparálás zománcban van elhorgonyozva. A módszer fő hátránya, hogy az alkalmazott kerámia rendkívül 

törékeny, nem jók a mechanikai tulajdonságai és transzparenciája miatt csak vastag opák réteget alkalmazva 

képes komolyabb elszíneződések elfedésére, ehhez viszont jelentős foganyag eltávolításra lehet szükség. 

A különböző oxid kerámiák szinterezéssel (pl: ALUMINA) vagy frézeléssel (pl: Zirkónia) földolgozva kiváló 

mechanikai tulajdonságú és nagyon pontos széli záródású héj készítésére alkalmas. Nagyon magas elasztikus 

modulusuk miatt nem jó a rágás során keletkező erők elnyelésének képessége. Nagyon fehér és nagyon opák 

anyagok (Zirkónia), ezért az így készülő héjak esztétikai tulajdonságai rosszabbak. Ragaszthatóságuk rosszabb 

(Zirkónia). 

Különböző préseléssel vagy legújabban frézeléssel földolgozható szilikát kerámiákból megfelelő mechanikai 

tulajdonságokkal bíró jól ragasztható pontos széli záródású restaurációk készíthetőek. A legújabb fejlesztésű 

rendszerek már kiküszöbölték az alkalmazott kerámia tömbök magas transzparenciáját, amelyek a komolyabb 

elszíneződések maszkolását nem tették lehetővé. Ma már léteznek olyan kerámia tömbök melyek egy tömbön 

belül rendelkeznek kevésbé transzparens és transzparensebb részekkel , olyan átmenettel ami a természetes 

fogakra jellemző (a nyaki résztől incizál felé haladva növekvő transzparencia). Ezekből a tömbökből rendkívül 

esztétikus természethű restauráció készíthető. 

Az előző fejezetek alapján összefoglalva elmondható, hogy indirekt kerámia héjak készítésére elsőként 

választandó anyagok a legújabb fejlesztésű szilikát kerámiák préseléssel vagy frézeléssel (CAD/CAM 

technikák) földolgozva a megfelelő transzparenciájú kerámia tömböt alkalmazva. 

(http://www.ivoclarvivadent.us/en/competences/all-ceramics/ips-emax-system-dentists/ips-e_max-lithium-

disilicate) 

15.4. Preparációs lehetőségek kerámia héjak esetén 

http://www.ivoclarvivadent.us/en/competences/all-ceramics/ips-emax-system-dentists/ips-e_max-lithium-disilicate
http://www.ivoclarvivadent.us/en/competences/all-ceramics/ips-emax-system-dentists/ips-e_max-lithium-disilicate
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15.4.1. A héjak preparációs mélység szerinti osztályozása 

Kerámia héjak esetében megkülönböztetünk preparálás nélkül készíthető (Non-prep) héjakat, minimális 

preparálással (0,3-0,5 mm) készülő vékony (Tenuia) héjakat és konvencionális mértékű preparálással (0,5-0,9 

mm) készülő héjakat. 

Mindegyik módszernek vannak előnyei hátrányai és indikációs területüknek megfelelően alkalmazva jól 

használhatóak a mosoly harmonikussá tételéhez. A preparációs forma kiválasztása mindig attól függ, hogy 

milyen végeredményt kell elérnünk fogszín fogforma és a fog pozíciója szempontjából elkerülve a túl és alul 

kontúrozottságot, valamint a nem megfelelő színárnyalatú restauráció készítését. 

Megfelelő színárnyalat eléréséhez figyelembe kell venni, hogy egy árnyalat világosításhoz kb.0,3 mm kerámia 

rétegvastagságra van szükség. Legújabb kutatási adatok szerint az ablakszerű preparálások esetében a 

beragasztás során számos héj megrepedt, ha 0,3 mm - nél nem vastagabb volt a kerámia rétegvastagsága. Ez 

alapján elmondható, hogy ha az incizális élt ablakszerűen körülvevő preparálási formát alkalmazunk, akkor az 

alkalmazandó minimális kerámia rétegvastagság 0,5 mm. 

Mindegyik preparációs formánál lényeges, hogy a héjat a zománchoz tudjuk ragasztani, mert a dentin sokkal 

flexibilisebb anyag mint a zománc és mint a porcelán így több nyíró és hajlító erő éri a héjat ha nem a 

zománchoz hanem a dentinhez ragasztjuk. Ez végső soron széli réshez és debondinghoz vezethet. 

15.4.1.1. Non-Prep héjak 

A preparálást nem igénylő héjak indikációs területe meglehetősen szűk. Ha nagyon minimális alak vagy szín 

korrekcióra van szükség és a fog, amelyre a héj készül enyhén alul kontúrozott alkalmazhatóak sikeresen a non-

prep héjak. Fő előnyüknek vélt tulajdonságuk, hogy a foganyag sérülése nélkül eltávolíthatóak. Ez a 

gyakorlatban nehezen kivitelezhető és gyakran a fogzománc sérülésével jár. Fő hátrányuk ezeknek a típusú 

héjaknak, hogy nem megfelelően alkalmazva túlkontúrozott lesz a restauráció. Ez az esztétikai problémán kívül 

gyakran okoz gingivitiszt. A zománc felszíni nem preparált területének magas fluorid tartalma és így a nehezebb 

savazhatóság következtében a nem megfelelő ragasztás miatt gyakrabban fordul elő a héj lemozdulása. 

Ma már számos ilyen héjrendszer létezik (Lumineers, Durathin, Vivaneers). 

15.4.1.2. Vékony (Tenuia) héjak 

A minimális preparálást igénylő héjak elterjedését a legújabb fejlesztésű kerámiák (megerősített szilikát 

kerámiák) és ezek préseléssel, valamint frézeléssel történő feldolgozása tette lehetővé. 

Kisebb és közepes mértékű alak és színbeli eltérést lehet velük korrigálni. 

15.4.1.3. Konvencionális héjak 

Nagyobb alakbeli és színeltérések korrekciójára adnak lehetőséget. 

15.4.2. Héjak preparációs forma szerinti csoportosítása 

Függetlenül attól, hogy vékony vagy konvencionális héjhoz preparálunk a preparálás lehetőség szerint ne 

haladja meg a zománc mélységét. Preparálási formát meghatározza a preparálás gingivális és approximális 

irányú kiterjesztése, valamint a preparálás lezárásának milyensége a fog éli részén. 

15.4.2.1. A fog éli részének preparációs lehetőségei ezek előnyei és hátrányai 

3.6. táblázat - 2. táblázat – A fog éli részének preparációs lehetőségeinek előnyei és 

hátrányai héj preparálás során 
 

Preparálási forma Előny Hátrány   

Ablak preparálás 
Incizális él érintetlen 
Restauráció törési ellenállása jobb 

Incizális él meggyengül 

Ragasztási felület látható területen 

Színkorrekció csak minimálisan lehetséges 
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Preparálási forma Előny Hátrány   

Hossz változtatás nem lehetséges 
Restauráció éli részén nagy mértékű stressz 

koncentráció 

Incizális él tangenciális 

preparálása 
  

Incizális élt gyengíti 
Héjkerámia is sérülékeny 

 

Éli rész ferdére 

preparálása Hossz változtatása lehetséges 

Egyedi éli karakterisztika 

kialakítása lehetséges 

Lezárás vonala láthatatlan területre 

kerül 
Ragasztási felület növelése 

Jelentősebb mennyiségű foganyag 

eltávolítást igényel 
 

Palatinális felszínre 

kiterjedő preparálás Hossz változtatása lehetséges 

Egyedi éli karakterisztika 

kialakítása lehetséges 

Lezárás vonala láthatatlan területre 

kerül 

Pontos behelyezést tesz lehetővé 

Ragasztási felület növelése 
Stressz jobban eloszlik a restaurácó 

területén 

Jelentős mennyiségű foganyag eltávolítását 

igényli. 
A restauráció palatinális lezárását nem 

megfelelő helyre (okklúziós pontokra) 

pozícionálva a restauráció repedése és törése 

valószínű 

 

3.268. ábra - 1. ábra – Ablak preparálás 

 

3.269. ábra - 2. ábra – Incizális él tangenciális preparálása 
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3.270. ábra - 3. ábra – Az éli rész ferdére preparálása 

 

3.271. ábra - 4. ábra – Palatináis felszínre kiterjedő preparálás 
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15.4.2.2. Preparáció gingivális irányú kiterjesztése 

Minden esetben a szupragingivális vagy a gingiva szintjében vezetett preparálást tartjuk ideálisnak a 

lenyomatvételi és ragasztási szempontok miatt. 

Szubgingivális preparációra akkor van szükség, ha nagymértékben elszíneződött fogat állítunk helyre héjjal 

vagy ha a szuvasodás illetve esetleges régi restauráció széle szubgingiválisan helyezkedik el. Szubgingivális 

preparáció esetén az adhezív ragasztás feltételei nem optimálisak (esetlegesen hiányzó zománc a széli részeken, 

izolálási nehézségek). 

15.4.2.3. Preparáció approximális irányú kiterjesztése 

Approximálisan egy vékony chamfer szerű preparálást alkalmazunk. Ha lehetséges, akkor a kontaktpontot nem 

érinti a preparáció. Ez alól kivételt képez, ha a héjjal színt is korrigálunk, illetve ha diasztémát zárunk. Az 

approximális szubkontakt területet nem kell belevonni a preparálásba, ha nem végzünk színkorrekciót. Ha a 

restaurációval jelentős szín korrekciót is végzünk, akkor a preparálás kiterjed az approximális szubkontakt 

területre. Vagyis a preparálás követi az íny lefutását. 

3.272. ábra - 5. ábra – A héj preparálás approximális irányú kiterjesztése a kontaktpont 

meghagyásával 

 

3.273. ábra - 6. ábra – A héj preparálás approximális irányú kiterjesztése diasztéma 

zárás esetén 
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3.274. ábra - 7. ábra – Az approximális szubkontakt terület preparálása ha nincs 

szükség színkorrekcióra 

 

3.275. ábra - 8. ábra – Az approximáis szubkontakt terület preparálása jelentős 

színkorrekció esetén 

 

15.4.3. Konvencionális héj preparálás lépésről lépésre 

Preparálást kivitelezhetjük szilikon sablon segítségével, orientációs barázdák és felszíni festés segítségével, 

valamint szabadkézzel. A szabadkézi preparálás általában alul preparáláshoz vezet. Szilikon sablon használata 

általában 0,1 mm-es túlpreparáláshoz vezet. Orientációs fúró és festés használata is túlpreparáláshoz vezet az 

irodalom szerint, de kisebb mértékben mint a szilikon sablon esetén. 
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Orientációs barázdákat preparálunk a fog labiális felszínén egy ismert ~ 1mm átmérőjű malomkerék vagy gömb 

alakú fúróval haránt irányban. 

A preparálás többi részéhez lekerekített végű összetérő gyémánt preparáló fúrót alkalmazunk. 

Incizálisan 1,0 – 1,5 mm-es elvételt végzünk. 

Felszíni festést alkalmazunk a barázdákban (filctollal). 

A fog kettős domborulatát megtartva két síkban preparálunk először gingiválisan aztán labiálisan, addig míg a 

megfestett részek eltűnnek a felszínről. 

Gingiválisan 0,3-0,4 mm; labiálisan 0,4-0,5 mm foganyagot távolítunk el ideális esetben. 

Palatinális lezárás kialakítása. 

Retrakciós fonal behelyezése. 

Gingivális, approximális lezárási vonal tisztázása a retrakciós fonal szintjéig. 

A preparálás átsimítása, élek szögletek lekerekítése finom gyémánttal, gumi polírozókkal, sof-lex korongokkal. 

Approximális részek tisztázása polírozó csíkokkal. 

15.5. Kerámia héjak sikeressége és az ezt befolyásoló tényezők 

Számos tanulmány vizsgálta az indirekt és direkt héjak sikerességét. Ezek alapján összeségében elmondható, 

hogy a kerámia héjak 10 éves túlélése ~ 92 %, az indirekt kompozit héjaké ~90% a direkt kompozit héjaké 

pedig ~74 %. 

A leggyakrabban előforduló sikertelenségek a törés, széli résképződés és a debonding. 

15.5.1. Sikerességet befolyásoló tényezők 

Porcelán rétegvastagsága 

Ablakszerű preparálás esetén minimum 0,5 mm. Egyéb esetben minimum 0,3 mm. 

Ragasztási felszín 

Dentinhez való ragasztás esetén az eltérő elasztikus modulusok miatt a ragasztási felszíneken nagy nyíró és 

hajlító erők keletkeznek. 

Ragasztási körülmények 

Megfelelő izolálás szükséges, ennek hiányában mikro rés és debonding illetve szekunder szuvasodás alakul ki. 

Héj/Ragasztó cement vastagság aránya (optimálisan>3) 

Nem jó illeszkedés vastag ragasztó cement rétegvastagságot eredményez. Ez nem teszi lehetővé a megfelelő 

stressz elosztást a ragasztási felszínen, illetve a restauráció felszínén. 

Restaurációt érő erők nagysága és iránya 

Frontfogak éli részét illetve palatinális felszínét jelentős erőhatások érik funkció közben. Ezek az erőhatások a 

héjak éli részét is terhelik. 

Parafunkciós mozgásoknál a lényegesen nagyobb terhelés éri a restaurációt. 

Preparálás 

Nem megfelelő (enyhén alámenős, túl párhuzamos) preparálás a héj feszülését okozza. 
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15.6. Kerámia héjak készítése 

Ahhoz, hogy a kész kerámia héj esztétikus legyen precíz kivitelezésre és alapos előzetes tervezésre van szükség. 

A munka megkezdését meg kell előznie a tervezési szakasznak. 

15.6.1. Tervezés lépései 

1. Anamnézis, státuszfelvétel, professzionális szájhigénés kezelés és a páciens instruálása motiválása. 

Az anamnézis felvétel során az esetleges rossz szokások (pl: bruxizmus), valamint a páciens a kezelés hosszú 

távú tartósságát befolyásoló szokásainak (étkezés, dohányzás, stb.) felmérése fontos. 

2. Tervezés tervező szoftver segítségével - Computer imiging - (fotók alapján). 

3. Tanulmányi lenyomatok készítése, harapás regisztráció, diagnosztikus viaszfelrakás készítése 

A tanulmányi lenyomatok alapján a fogtechnikus által elkészített tanulmányi mintára elkészül a diagnosztikus 

viaszfelrakás az előzetesen tervezett formavilág alapján. 

4. Viaszfelrakás alapján szilikon preparációs sablon készítése 

15.6.2. Preparálás (Konvencionális) 

3.276. ábra - 9. ábra – Két felső nagymetszőfog előkészítése héjhoz diasztéma zárás 

miatt 

 

15.6.3. Fogszín meghatározása 

A preparált csonk színét és a kívánt fogszínt is meg kell határozni és a technikusnak elküldeni. 

15.6.4. Héjkerámia készítése rétegzéssel, vagy préseléssel lenyomat alapján 

15.6.4.1. Lenyomatvétel 

Precíziós lenyomatvétel szilikon vagy poliéter lenyomatanyaggal. 
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A platainális szubkontakt háromszögeket lágy viasszal ki lehet blokkolni a lenyomatvétel idejére. 

15.6.4.2. Ideiglenes héj készítésének lépései diagnosztikus viaszfelrakás alapján 

A diagnosztikus viaszfelrakást alkalmazva rendkívül precíz ideiglenes héj készíthető. 2 apró módosítást kell 

végezni a fölrakáson ehhez. 

A nyaki részek letisztázása a preparált széleknek megfelelően. A nyaki rész domborulatának enyhe 

visszafaragása. 

Ezt követően a diagnosztikus viaszfelrakásról szájon kívül kétfázisú, két idejű precíziós lenyomat készítése. 

A lenyomatról a szájba helyezést gátló területek eltávolítása. 

A szilikon sablon feltöltése akrilát ideiglenes anyaggal és szájba helyezése. 

Teljes megkötés előtt a sablon eltávolítása és az alámenős területekről az akrilát eltávolítása. (Ez a lépés 

rendkívül fontos, mert különben nem tudjuk a szájból eltávolítani az ideiglenes héjakat.) 

Ideiglenes héjak beragasztása eugenol mentes ideiglenes ragasztóval, a felesleg precíz eltávolítása. 

Laborban a diagnosztikus viaszfelrakásról készült sablon segítségével készül el a végleges héj viaszmintázata 

(préskerámiák esetén), vagy rétegzéses technika esetén a végleges kerámia restauráció. 

15.6.5. Héjkerámia készítése CAD/CAM módszerrel 

Lehetőség van a diagnosztikus viaszfelrakás beszkennelését követően a héjak számítógéppel történő 

megtervezésére. Az így elkészült héjak kifrézelésére. 

(http://www.zfx-dental.com/sites/default/files/zfx_03_11_cad_veneers.pdf) 

15.6.6. A héj ellenőrzésének lépései a mintán 

Illeszkedés ellenőrzése minimális korrekció lehetséges, ha túlérő részek vannak. 

A héj belső felszínének ellenőrzése. Savazott felszín matt. 

Kontaktpontok ellenőrzése. Megfelelő sorrendben a héjak felhelyezését követően a mintára. Minimális 

korrekció lehetséges. 

Marginális kontúrok ellenőrzése. Minimális túlkontúrozottság a gingivális szélen korrigálható, de ha a felszíni 

karakterizáció festéssel történik, akkor újra kell festeni a laborban. 

15.6.7. Bepróbálás 

Ideiglenes restauráció és beragasztó cement eltávolítása. 

A mintán ellenőrzött paraméterek ellenőrzése szájban szonda segítségével 

Vízoldékony try-in paszták alkalmazásával a megfelelő színárnyalat ellenőrzése, a héjak bepróbálása 

Héjak eltávolítása, tisztítása vízzel és levegővel. 

Fogfelszínek tisztítása kefével. 

Izolálás felhelyezése (Optra dam és szulkusz tágító fonal (00,0 méretben)). 

Kerámia felületének előkezelése a ragasztás előtt. 

Fogfelszínek előkezelése a ragasztás előtt. 

Restauráció és a fogfelszín bondozása. 

http://www.zfx-dental.com/sites/default/files/zfx_03_11_cad_veneers.pdf
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15.6.8. Beragasztás 

Kerámia héjak ragasztásához célszerű csak fényre kötő nem duálkötésű beragasztó cementet használni. Így több 

idő áll rendelkezésre a héj pozicionálására a felesleg eltávolítására. A restauráció minimális rétegvastagsága 

lehetővé teszi, hogy csak fényre polimerizálódó beragasztó cementet alkalmazzunk. 

15.6.8.1. Beragasztás lépései 

Ragasztó cement felvitele a fogfelszínre. 

Héj helyére illesztése. Speciális ragasztós stick segítségével. 

Kiáramló ragasztófölösleg eltávolítása. Pamaccsal, fogselyemmel. 

Megvilágítás 1-1- sec.ig minden oldalról. 

Felesleg eltávolítása az approximális terülről 

Megvilágítás minden oldalról 40 sec.ig. Összesen ~ 2 percig. 

Maradék beragasztó anyag eltávolítása szikepengével. 

3.277. ábra - 10. ábra – Héj beragasztáshoz alkalmazott try-in paszták 

 

3.278. ábra - 11. ábra – Héj beragasztáshoz alkalmazott fényre kötő kompozit cement 
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15.6.9. Finírozás, polírozás 

A szélek kidolgozása finom gyémánttal, polírozó gumikkal és approximális polírozó csíkokkal. 

3.279. ábra - 12. ábra – Beragasztott héjak finírozás polírozás után 

 

15.7. Összegzés 
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Hosszú távon tartós és esztétikailag kifogástalan kerámia héj készítése nagyon precíz kezeléstervezést, fogorvosi 

és fogtechnikai munkát igényel. Sokféle preparációs lehetőség létezik indikációtól függően. Összességében 

elmondható, hogy vékony chamfer szerű gingivális lezárás, az incizális él redukciója mellett vékony palatinális 

chamfer kialakítása és a teljes preparáció zománcban maradása biztosítja a leghosszabb élettartamot a 

restaurációknak. Legtöbb szempontból előnyös anyag kerámia héj készítésére a megerősített szilikát kerámia 

frézeléssel, vagy préseléssel földolgozva. 

16. 3.16. Mosolytervezés – Ottóffy-Kende Dóra 

16.1. Definíció 

A „smile design” vagy mosolytervezés az esztétikus fogászat modern ága. A mosolytervezés során a szakember 

olyan lágy- és keményszöveti változtatásokat eszközöl, melyek összességében pozitív hatással vannak az egyén 

arcára, általános megjelenésére, ezáltal személyiségére is. A mosolytervezés folyamata során az esztétikai 

mellett figyelembe kell venni a mindig meglévő anatómiai, fiziológiai, funkcionális és esetleges pszichológiai 

határokat. 

A mosolytervezés során a cél egy olyan egyéni mosoly megalkotása, ami legjobban illik a páciens 

egyéniségéhez, arcához, ajkával, fogaival harmonizál. A mosolytervezés alapján készülő restauráció a 

fogorvostól és a fogtechnikustól művészi igényességet, odafigyelést, megfelelő tervezést és rendkívül precíz 

kivitelezést igényel. 

16.2. A mosolytervezést meghatározó fő tényezők 

A mosolytervezési folyamatban a fogorvosnak négy alapvető kérdéskört kell megvizsgálnia. 

16.2.1. Pszichológiai tényezők 

Azt, hogy mit tartunk szépnek számos kulturális, szociális tényező befolyásolja. Ezeken a tényezőkön kívül 

számos egyéni az adott ember személyiségétől függő tényező is befolyásolja, hogy az egyén mit tart szépnek, 

esztétikusnak. Minden egyén saját érzékelése és előzetes tapasztalása alapján saját személyiségének megfélően 

alakítja ki azt, hogy számára mi a szép. Ezt a mosolytervezés során nem lehet figyelmen kívül hagyni. Jobb 

eredmény eléréséhez segít a mosolytervezés folyamatának egyik első lépése a személyiség tipológia. 

16.2.2. Fiziológiai tényezők 

A páciens egészségi állapota döntően befolyásolja azt, hogy milyen beavatkozást tudunk elvégezni. Egy páciens 

egészségi állapotának mosolytervezési szempontból három összetevője van: az általános egészségi állapot, a 

specifikus egészség és a dentogongivális egészségi állapot. Vannak olyan általános egészségi állapotok, melyek 

korlátozzák a kezelés lehetőségeit. Ezeket a funkció és esztétika helyreállítása előtt fel kell mérni. A 

mosolytervezéshez tehát hozzá tartozik a részletes általános és fogászati anamnézis, státuszfelvétel mely magába 

foglalja az extra- és intraorális vizsgálatot, valamint egyéb vizsgálatokat, mint például a röntgenfelvételt, a 

fogak vitalitásának vizsgálatát, tanulmányi minta analízisét. 

16.2.3. Funkciós tényezők 

A funkciós tényezőket mindenképpen figyelembe kell venni a helyreállítás során. Itt értékelnünk kell az 

okklúziós viszonyokat, a fonációt, a kényelmet, az esetleges parafunkciókat, továbbá meg kell vizsgálnunk a 

rágás, nyelés folyamatát, a temporomandibuláris izület mozgásait. A vizsgálatok során megállapított 

rendellenességek helyreállítását még az esztétikai komponensek előtt szükséges elvégezni. 

16.2.4. Esztétikai tényezők 

Az esztétikai tényezőkön belül megkülönbözetünk makro-, mini- és mikroesztétikát. A mosolytervezés bizonyos 

fázisaiban mindegyik tényező vizsgálata megtörténik. 

16.2.4.1. Makroesztétika 

A makroesztétika az arc harmóniáját vizsgálja. Az arcberendezéssel, valamint az arc és a mosoly viszonyával 

foglalkozik. A makroesztétikát legalább másfél méterről tudjuk megfigyelni. A klinikai gyakorlatban a 
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makroesztétika értékelése fotókon végzett geometriai, matematikai mérésekkel történik, különböző 

meghatározott referenciapontok segítségével. 

16.2.4.2. Miniesztétika 

A mini esztétika a mosoly harmóniáját vizsgálja. A miniesztétika az ajak, a fogak és az íny nyugalmi, illetve 

mosolygás közben fennálló viszonyát vizsgálja. Ezt a viszonyt közelebbről tudjuk megfigyelni, mint azt a 

makroesztétikánál említettük. Ez a távolság nagyjából akkora, mintha az asztalnál velünk szemben ülőt 

vizsgálnánk, azaz 60 cm és 1,5 m közé esik. Számos útmutatás van az ajak, a fogak, valamint az íny egymáshoz 

való viszonyának vizsgálatára. Ezek a mosoly frontális, vertikális, horizontális paramétereit mérik. A 

miniesztétika legalapvetőbb eszköze a klinikumban készült fénykép. A vizsgálatokat nyugalmi (M pozíció) és 

mosolygó (E pozíció) helyzetben végezzük. 

16.2.4.3. Mikroesztétika 

A mikroesztétika a fogesztétikával és az íny esztétikájával foglalkozik. A mikroesztétika az íny és a fogak 

finomszerkezetével foglalkozik. Ennek a megfigyelése 60 cm-nél közelebbről történik. A fogak vagy az íny 

mikroesztétikáját megfelelő megvilágítás, illetve nagyítás mellett lehet vizsgálni. A dokumentációhoz, a későbbi 

összehasonlíthatóság miatt is, intraorális fényképek készítése szükséges.A mikroesztétikánál az egyes fogak 

szerkezetét (intradentális analízis), a környező ínyhez (dentogingivális analízis), a szomszédos fogakhoz való 

viszonyát (interdentális analízis) kell értékelni. 

16.3. A mosolytervezés folyamata 

16.3.1. Személyiségtipológia 

A pszichológia tudománya számos módszert ismer a személyiség megismerésére. A mosolytervezés során 

érdemes egy egyszerűsített séma segítségével amennyire lehetséges besorolni a pácienst egy adott személyiség 

típusba. Ez segítségünkre lehet a pácienshez leginkább illő mosolytípus és formavilág meghatározására. Ezen 

egyszerűsített séma alapján a következő négy fő személyiség típus különíthető el. 

16.3.1.1. Szangvinikus 

A szangvinikus pácienseket a vidám eleven természet jellemzi. Érzelmeik irányítják őket. Vidám nyílt 

temperamentumos személyiségek. Velük való kommunikációban lényeges, hogy összességében a beavatkozás 

lényege és annak előnyei érdekli őket, a részletekre általában nem kíváncsiak. Jellemzően sportos, attraktív, 

vagy sassy mosollyal rendelkeznek. Fiatalos természetes színek (A2), szép, természetes hosszúkás, szögletes 

vidám formák harmonizálnak legjobban a pácienssel. 

16.3.1.2. Melankólikus 

A melankólikus személyiségtípust jellemzi a befelé fordulás, érzékenység, a külvilág inkább negatív 

kicsengéssel történő értelmezése. Jellemző, hogy ezen pácienseknek pontos elképzeléseik vannak arról, hogy 

milyen eredményt várnak el a kezeléstől de ezt kevéssé fogalmazzák meg. Részletekbe menő beszélgetést 

várnak a kezelésről, számukra a funkció a legfontosabb. Jellemző rájuk a szofisztikált mosoly természetes, nem 

feltűnő színekkel és formákkal. 

16.3.1.3. Kolerikus 

A kolerius személyiséget jellemzi a gyors, temperamentumos, céltudatos magatartás. Általában vezető típusú 

személyiség. Elvárja, hogy azt tegyük, amit szeretne. Ad a részletekre. Tudja mit akar, és azt kommunikálja is. 

Jellemzően tudni szeretné, hogy milyen előnyöket várhat a kezeléstől. Mosolytípusa általában szofisztikált. 

„Szabályos szép fehér fogak” a legharmonikusabbak a karakterrel. Fehérített fogszínek is alkalmazhatók. 

16.3.1.4. Flegmatikus 

A flegmatikus személyiség békés, nyugodt, belső egyensúly jellemzi. A hosszadalmas, bonyolult kezeléseket és 

a kényelmetlenséget nehezen viseli. Röviden a kezelés lényege érdekli, főleg a funkció szempontjából. 

Mosolytípusa általában sportos vagy sassy. Jellemzően alkalmazhatóak az extrém formák és színek (A4, vagy 

akár extrém fehér fehérített színek). 
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Természetesen minden ember saját egyéni személyiséggel bír, melyet számos tényező alakít és befolyásol. 

Általában a fent említett típusok keveréke jellemzi a pácienseket. Munkánk egyszerűsítése és a sikeresség 

érdekében célszerű azonban a pácienst megjelenése, öltözködése (pl. milyen formák jellemzők a hordott 

kiegészítőit- szögletes, lekerekített, csúcsos) viselkedése alapján valamely fő csoportba sorolni. 

16.3.2. Funkciós, fiziológiai és esztétikai tényezők elemzése, és eszközei 

Személyiségtipológiai besorolást követően következik a szék melletti munka, mely magában foglalja a funkciós, 

fiziológiai és esztétikai tényezők vizsgálatát. Jelen tananyag témáját az esztétikai tényezők vizsgálata képezi. 

Az esztétikai tényezők elemzéséhez használatos eszközök és módszerek: 

1. Extra és intraorális fotó készítés: körülbelül 1 méter távolságból készített arc fotók szemből és profilból; 
körülbelül 60 cm távolságból készített száj fotók és nagy felbontással készített fog és íny fotók. 

3.280. ábra - 1. ábra – Arc fotó szemből 
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3.281. ábra - 2. ábra – Arc fotó profilból 
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3.282. ábra - 3. ábra – Száj fotó 
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3.283. ábra - 4. ábra – Fog fotó 

 

2. Számítógépes mosolytervező program (computer imiging). 

3. Tanulmányi lenyomatok, wax-up, mock-up modellek készítése. 

3.284. ábra - 5. ábra – Wax-up modell 
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4. Ideiglenes restaurációk készítése megfelelő formavilággal. 

16.3.3. Alapvető esztétikai szabályszerűségek 

16.3.3.1. A makroesztétika (archarmónia) szabályszerűségei 

A harmónikus arc leírható számos az arcon meghatározható referenciaponttal és ezeket a pontokat összekötő 

vonalak egymáshoz viszonyított arányaival. A fő szabályszerűségek a következők: 

Az arc horizontális dimenziója 

a. Az arc szélessége a szem horizontális dimenzióban mért átmérőjének ötszöröse. 

b. Az arc szélessége megegyezik a két szemöldököt összekötő vonal felezőpontjának és az állcsúcsnak a 
távolságával. 

(http://www.jcd.org.in/article.asp?issn=0972-

0707;year=2010;volume=13;issue=4;spage=225;epage=232;aulast=Bhuvaneswaran) 

Az arc vertikális dimenziója 

a. Az arc három egyenlő részre osztható, melyek körül az első rész a fejtetőtől a szemöldök vonaláig terjed, a 
második a szemöldök vonalától az orralapig, míg a harmadik az orralaptól az állcsúcsig (felső, középső, alsó 

archarmad). 

b. A felső ajak alsó kontúrja, az alsó harmadot 1/3-2/3 arányban osztja. 

c. Az egész arc két egymástól jól elkülönülő részre osztható, melyek határvonala a szemek alsó pontjait 
összekötő horizontális egyenes. 

3.285. ábra - 6. ábra – Az arc vertikális dimenziójának arányosságai 

http://www.jcd.org.in/article.asp?issn=0972-0707;year=2010;volume=13;issue=4;spage=225;epage=232;aulast=Bhuvaneswaran
http://www.jcd.org.in/article.asp?issn=0972-0707;year=2010;volume=13;issue=4;spage=225;epage=232;aulast=Bhuvaneswaran
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Az arcon lévő fő vertikális és horizontális referencia vonalak és arányosságaik 

Az arcon lévő fő vertikális és horizontális referenciavonalakat és arányosságaikat a mosoly megtervezésekor 

(mosolyszélesség, harapási magasság, frontfogak hossza szélessége) figyelembe kell venni, és törekedni kell az 

arányosságok helyes visszaadására a harmónia megteremtéséhez. 

Egyenlő távolságokat jelölnek a következő szakaszok: (a 3.16.001.animáción kékkel jelölt 

szakaszok):Szemöldökök meziális szélei közti távolság, belső szemzugok közti távolság, orrszárnyakat 

összekötő vonal, ajakzúg és a filtrum távolsága, ajakzug és az arcél távolsága, szemfogak közti távolság, 

szemzugokat összekötő vonal és az orrszárnyakat összekötő vonal közti távolság. 

Egyenlő távolságokat jelölnek a következő szakaszok: (a 3.16.001.animáción pirossal jelölt szakaszok):pupillák 

közti távolság, ajakzugok közti távolság, a pupilla és az ajakzug közötti távolság, állcsúcs és a felső ajak felső 

ívének közepe közötti távolság. 



 3. Megtartó fogászat  

 806  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Az 1. animáción az arcon lévő fő vertikális és horizontális referencia vonalak arányosságai láthatók. 

Az arcon lévő fő vertikális vonalakra vonatkozó szabályszerűségek 

Faciális középvonal 

A faciális középvonal a glabella , orrhegy , filtrum, állcsúcs által meghatrározott vonal. 

Tökéletes harmónia esetén párhuzamos a dentális középvonallal (interincizális vonal), merőleges az összes 

horizontális vonalra (bipupilláris vonal, ajakzugokat összekötő vonal, orrszárnyakat összekötő vonal). 

A középvonal lehet egyenes ferde és ívelt. Mosolytervezéskor a nagymetszők állása kövesse a középvonal 

állását úgy, hogy az interincizális vonal egybe essen a középvonallal. 

Az arcon lévő horizontális vonalakra vonatkozó szabályszerűségek 

A bipupilláris vonal az ajakzugokat összekötő vonal és az orrszárnyakat összekötő vonal párhuzamos egymással 

és merőleges a középvonalra. 
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Arcformák 

Hajas fejbőr az arcél és az állcsúcs által határolt terület alapján a következő arctípusok különböztethetők meg: 

a.kerek, b.ovális, c.négyzet, d.téglalap, e.trapéz, f.fordított háromszög. 

Mosolytervezéskor célszerű az arcformához hasonló karakterű fogalak kiválasztása. 

3.286. ábra - 7. ábra – Arcformák 

 

Alsó ajak íveltsége 

Az alsó ajak mosolygáskor lehet egyenes enyhén vagy erősen ívelt. Mosolytervezéskor az incizális görbületnek 

ezzel harmonizálnia kell. 

16.3.3.2. Miniesztétika (mosolyharmónia) szabályszerűségei 

A mosoly harmóniájának vizsgálatakor vizsgáljuk a felső fogaknak és a látható éli részeinek lefutását, az alsó 

illetve felső ajakhoz viszonyított helyzetét, a lágyrészekhez viszonyított helyzetét és az arcesztétikában fontos fő 

referencia vonalakhoz viszonyított helyzetét. 

Incizális vonal 

Nagymetszők éli részét összekötő és rajtuk keresztül menő vonal. Párhuzamos a horizontális referencia 

vonalakkal (bipupilláris vonal, szemöldököket összekötő vonal, orrszárnyakat összekötő vonal, ajakzugokat 

összekötő vonal). Merőleges a középvonalra. Mosolytervezéskor, ha egyik horizontális referenciavonal nem 

alkalmas arra, hogy ezzel párhuzamosítsuk az incizális vonalat akkor a középvonalra merőlegesen alakítsuk ki. 

Interincizális vonal (dentális középvonal) 

Nagymetszők között áthaladó vonal. Párhuzamos és egybeesik a faciális középvonallal. 2mm- nél kisebb eltérés 

még harmonikusnak számít. Merőleges a horizontális referencia vonalakra, különös tekintettel az ajakzugokat 
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összekötő vonalra és az incizális vonalra. A felső nagymetszők között elhelyezkedő papilla a filtrummal az 

ajakféken keresztül összeköttetésben áll. Amennyiben a filtrum és a felső nagymetszők közti papilla egybeesik, 

a dentális középvonal azonban deviált, denális eredetű a probléma (incizális inklináció) Abban az esetben, ha a 

filtrum és a papilla között nincs kapcsolat, valódi deviációról beszélünk, ami szkeletális eredetű (valódi 

középvonal eltérés). Az esetek 75%-ban a maxilla és a mandibula dentális középvonala nem esik egy vonalba, 

éppen ezért nem célszerű a mandibula középvonalát referenciapontkét tekinteni a maxilla dentális 

középvonalának megítélésekor. 

Incizális görbület 

A nagymetszők éli részén és az örlőfogak csücskein keresztül vezetett vonal. Lehet egyenes ,enyhén és erősen 

ívelt és reverz lefutású. Harmónkus mosolynál az alsó ajak görbületével harmonizál. Kivétel a reverz mosoly. 

Ilyenkor a felső ajak görbületével párhuzamos az incizális görbület. 

3.287. ábra - 8. ábra – Incizális vonal (kék), interincizális vonal (piros), ajakzugokat 

összekötő vonal (sárga), incizális görbület (zöld) 

 

Nyugalmi fogexpozíció 

Felső nagymetszők nyugalmi ajaktartásban kilátszó része. Kor előre haladtával csökken. Fiatal korban 4-6 mm, 

közép korban 2-4 mm, idős korban 1-2 mm. 

3.288. ábra - 9. ábra – Nyugalmi fogexpozíció fiatal páciensnél 

 

Mosolygás közbeni fogexpozíció 
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Mosolygáskor (cheese) a felső nagymetszők létható területe. A kor előrehaladtával szintén csökken. Fiatal 

korban 75-100%, közép korban kb.50%, idős korban 10-20% a látszik ki mosolygáskor a felső nagymetszőknek. 

Fiatalabbá tehető a mosoly, ha növeljük a nyugalmi és a mosolygás közbeni fogexpozíció mértékét. 

3.289. ábra - 10. ábra – Mosolygáskori fogexpozíció fiatal páciensnél 

 

Ajakérintés 

Alsó ajak és a felső fogak viszonya enyhe mosolygáskor. Ajkat nem érintő, ajkat érintő és ajak mögé bukó 

mosolyokat különbözetünk meg. Legharmonikusabb az ajkat érintő mosoly. 

Incizális profil 

A felső nagymetszők és a Vermillon barázda viszonya. Harmónikus esetben a felső nagymetszők az alsó ajkat a 

Vermillon barázdánál érintik. Mosolytervezéskor fontos a nagymetszők labiális kontúrjának meghatározásakor a 

metszők bukko palatinális elhelyezkedésének megítélésekor. 

Mosolyvonal 

A felső ajaknak a felső fogakhoz és a fogínyhez viszonyított helyzete. Lehet mély állású (a felső ajak a fogakat a 

felső harmadban metszi, a mosolygáskori fog expozíció max. 75%), átlagos (a felső ajak a fogakat az 

ínypapillák felénél metszi, mosolygáskori fogexpozíció 75-100%), magas állású (a felső ajak a fogak felett 

metszi az ínyt, mosolygáskor a fogakon kívül 1-2 mm íny is kilátszik), gummy smile (mosolygáskor több mint 

3-4 mm íny látszik). Mosolytervezéskor célszerű átlagos állású mosoly kialakítására törekedni. 

Mosolyszélesség 

Frontális irányból kilátszó fogak száma cheese mosolykor. 6-8, 10-12, akár 14 fog is kilátszik mosolygáskor. 

Megfelelő labiális korridor esetén harmonikus a mosoly. 

Labiális korridor 

Felső fogak orcai felszíne és az ajakzug között található rés mosolygáskor. Lehet harmonikus (1-2 mm), széles 

(>2 mm), hiányzó. 

Perspektíva szabálya 

Mosolygáskor a fogak látható hosszának csökkenése az ajakzugok irányába. Mosolygáskor az utolsó kilátszó 

fog csücske az ajakzugot érinti. 
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16.3.3.3. Mikro esztétika (fog és ínyharmónia) szabályszerűségei 

A fogharmónia (intra és interdentális relációk) törvényszerűségei 

Interdentális törvényszerűségek 

Felső metszőfogak és szemfogak szélességének egymáshoz viszonyított nagysága 

Akkor harmonikus a mosoly ha, az arányok az aranymetszés szabályát követik. 

3.290. ábra - 11. ábra – Felső frontfogak egymáshoz viszonyított arányosságai 

 

Felső metsző és szemfogak hosszának egymáshoz viszonyított helyzete 

A felső kismetszők 2,5 mm-rel a szemfogak kb.0,5 mm-rel rövidebbek a nagymetszőknél harmónikus mosoly 

esetén. Bizonyos eltérések lehetnek különböző mosolytípusok esetén. A mosoly karakterének egyszerű 

leírásához, illetve felismeréséhez nyújt segítséget a Smylist mosolytípusok csoportosítása. A nagymetszők, 

kismetszők, szemfogak, valamint a premolárismoláris blokk egymáshoz viszonyított vertikális helyzete alapján 

4 alap mosolytípus különíthető el. Az egyes mosolytípusok egyenes, enyhén ívelt, erőteljesen ívelt és lefelé 

görbülő incizális ív esetén is megfigyelhetők, illetve értelmezhetők. 

1. I. típusú (szofisztikált) mosoly 

A nagymetszők, kismetszők éli részei, a szemfogak, premoláris-moláris blokk csücskei alkotta ívet (incizális 

ív) minden fogcsoport eléri, annál nem rövidebb, nem hosszabb egyik sem. 

3.291. ábra - 12. ábra – Szofisztikált mosoly 

 

2. II. típusú (sexy v.attraktív) mosoly 

A nagymetsző és a kismetsző között lépcső figyelhető meg (staircase effect). Az előbb említett ívet a 

kismetsző nem éri el, attól 1–1,5 mm-re apikálisan helyezkedik el. 

3.292. ábra - 13. ábra – Attraktív mosoly 
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3. III. típusú (sportos) mosoly 

A nagymetsző és a kismetsző között lépcső figyelhető meg. Az előbb említett ívet a nagymetszők, 

kismetszők fogcsoportja nem éri el. Attól 0,5–1 mm-re apikálisan helyezkedik el, a staircase effectet 

megtartva. 

3.293. ábra - 14. ábra – Sportos mosoly 

 

4. IV. típusú (sassy) mosoly 

Erre a mosolyra a diasztéma jellemző. A diasztéma a nagymetszők között vagy az összes fog között 

megtalálható. A mosoly – a fogak vertikális állását tekintve – lehet Smylist® I–III. típusú mosoly. 

3.294. ábra - 15. ábra – Sassy mosoly 
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Gingivális zenit 

Gingivális zenit pont a fog nyaki részének legapikálisabban elhelyezkedő része. A fog középvonalától kissé 

laterálisabban helyezkedik el. 

A frontfogak tengelyállása 

Laterálisan haladva a nagymetszőtől a szemfogig a fogak meziális inklinációja fokozódik. 

Interdentális kontakt terület és kontaktpont 

Ahol a szomszédos fogak felszínei érintkeznek ezt nevezzük interdentális kontakt területnek. Ezen terület 

legincizálisabb pontja a kontaktpont. Ahogy haladunk a nagymetszőtől a szemfogakig úgy csökken az 

interdentális kontakt területek aránya. A kontaktpontok pedig egyre apikálisabban helyezkednek el. A 

kontaktpontokon át húzott vonal párhuzamos az incizális ívvel. 

3.295. ábra - 16. ábra – Interdentális kontakt területek arányai és a kontaktpontokat 

összekötő vonal 

 

Intradentális törvényszerűségek 

Felső középső metszőfogak szélesség hoszzúság aránya 

Ez az arány harmónikus esetben 79%. 
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Ettől eltérő esetben hosszú illetve rövid nagymetszőkről beszélünk. 

Nagymetszők alakja 

A nagymetszők alakja lehet trapéz ovális vagy négyszögletes. Különböző arcformáknál az arcformával 

harmonizáló nagymetsző alakot célszerű tervezni. 

Kismetszők alakja 

A kismetszők alakja kehet normál sportos vagy francia. A mosoly egyediségét és karakterét döntően 

befolyásolja. 

3.296. ábra - 17. ábra – Normál kettes 

 

3.297. ábra - 18. ábra – Francia kettes 
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3.298. ábra - 19. ábra – Sportos kettes 

 

Szemfogak alakja 

A szemfogak alakja lehet csücskös, lekerekített, lecsapott. 

Ínyharmónia törvényszerűségei 

Papillákat összekötő vonal 

Az ínypapilla az interdentális kontakt terület legapikálisabb részéig terjed. A papillákat összekötő vonal a 

kontaktpontokat összekötő vonallal és az incizális ívvel harmonizál. 

Gingivális zenitpontok viszonya egymáshoz 

Nagymetszők és a szemfogak zenitpontjain átvezetett egyenest a kismetszők zenit pontja vagy érinti (amerikai 

típus), vagy ettől a vonaltól incizálisan helyezkedik el 1,25mm- rel (európai típus). 
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16.3.4. A mosolyt meghatározó fő paraméterek 

A mosolytervezés során az arc anatómiai egységét, szerkezetét kell figyelembe venni. és  ezeknek megfelelően 

megtervezni a mosolyt.A  Smylist® tervezés és a mosolyt alkotó  paraméterek szabály szerinti 

alkalmazásának előnye, hogy hiányzó fogak, és fogatlanság esetén is, az arc és képleteinek tanulmányozásával 

az  úgynevezett  genetikai mosoly (dr. Csillag Mária nomenklatúrája) megállapítható. 

(http://issuu.com/dentalpress2012/docs/dental_hirek_2012-1) 

A  mosolyt alkotó, esztétikai hatást  befolyásoló öt fő paraméter  a Smylist® tervezés szerint: 

• A nagymetszők alakja. 

• A mosolytípus, azaz a fogak egymáshoz  viszonyított vertikális dimenziója. 

• Az incizális ív lefutása. 

• A premoláris, moláris fogak dőlése. 

• A metszőfogak éli karakterisztikája. 

A mosoly formarendszerének és finomításakor meghatározó még: 

• A kismetszők alakja. 

• A szemfogak karaktere. 

• A frontfogak egymáshoz  viszonyított orovesztibuláris viszonya. 

16.3.5. A mosolytervezés gyakorlati kivitelezése 

Fentiekben említett szabályszerűségek alapján a mosoly megtervezése. 

A tervezett mosoly alapján wax-up modell készítése és ez alapján szilikon sablon készítése. 

A szilikon sablon segítségével ideiglenes restauráció vagy mock-up elkészítése és szájba helyezése. 

A végleges formavilág beállítása majd a végleges mosoly megalkotása az alábbi módokon. 

16.3.5.1. Recontouring technika 

A minimál invazív technikák közé sorolható, a fogak kontúrozásával, polírozásával járó technika. A 

beavatkozás célja az eredeti fog- és mosolykarakter megőrzése mellett a túlkonturált fogalakok polírozása, az 

erőteljes szögletek lekerekítése, a lerepedezett zománcszélek lesimítása, a torlódás miatt kialakult diszharmónia 

mérséklése. 

16.3.5.2. Direkt felépítéses technika a „natural layering concept” szabálya szerint 

Minimál invazív technika, mely a fogak helyes, harmonikus alakját, a mosolyra vonatkozó szabályok 

megvalósítását speciális kompozit anyagokkal történő felépítéssel teszi lehetővé. A technika alkalmas a letört 

fogak éli részeinek helyreállítására, szokatlan fogformák helyreállítására, rések zárására, foghossz korrigálására, 

enyhe torlódások korrigálására. 

16.3.5.3. Indirekt héjak, szóló koronák készítése a frontfogak területén 

Indirekt restaurációk segítségével szintén lehetséges a tervezett mosoly kialakítása. Ezek lehetnek teljes kerámia 

helyreállítások (héjak, koronák, hidak), valamint szükség esetén fémkerámia pótlások (koronák, hidak). 

16.3.5.4. Fogszabályozás 

Fogszabályozó kezelések előtt az incizális ívlefutást és az elérni kívánt mosolytípust kell megtervezni, csak 

ezután végezhető el a bracket-tek helyes pozicionálása. 

http://issuu.com/dentalpress2012/docs/dental_hirek_2012-1
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16.4. Összegzés 

3.299. ábra - 20. ábra – Páciens mosolytervezés előtt 

 

3.300. ábra - 21. ábra – Páciens mosolytervezés után 
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17. 3.17. A parodontium betegségeinek 
diagnosztikája, klasszifikációja – Mandel Iván 

17.1. A parodontalis betegségek diagnosztikája 

17.1.1. Anamnézis 

A diagnózis felállításának első lépése az anamnézis rögzítése. Ezzel egyrészt beazonosíthatók az esetleges 

parodontalis elváltozások általános rizikótényezői, másrészt mivel a fizikális vizsgálat vérzéssel és 

bacteraemiával járhat, ezért egyes alapbetegségek esetén a páciens előkészítése szükséges. 

3.7. táblázat - 1. táblázat – Az anamnézisben felmerülő állapotok és teendők kezelés 

előtt 
 

ANAMNÉZIS ADAT KOCKÁZAT TEENDŐ VIZSGÁLAT ELŐTT 

vérzékenység a szondázás során túlzott, nem 

kontrollálható vérzés jelentkezik 
hematológiai konzultáció alvadási 

faktor, vagy thrombocyta pótlás 

irányában 

véralvadásgátló gyógyszer (kumarin 

származék) szedése 
a szondázás során túlzott, nem 

kontrollálható vérzés jelentkezik 
Konzultáció kezelőorvossal a 

gyógyszer ideiglenes LMWH 

átállítása irányában (1.7 INR alatt 

kezdhető) 

akut fertőző betegség (felső légúti 

infekciók, herpes, stb.) 
keresztfertőzés vizsgálat halasztása gyógyulásig 

chronicus fertőző betegség (vírusos 

hepatitis, TBC, stb.) 
keresztfertőzés fokozott védőfelszeelés használata, 

a kezelés átütemezése a rendelés 

végére 
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ANAMNÉZIS ADAT KOCKÁZAT TEENDŐ VIZSGÁLAT ELŐTT 

Bisphosphonat terápia biphosphonate indukált 

osteonecrosis, különösen i.v. 

adagolás esetén 

antibiotikum profilaxis 

immunszuppresszált állapot 

(chemoterápia, posttranszplantációs 

állapot, stb.) 

bacteraemia systemás 

fertőzéshez vezethet 
konzultáció kezelőorvossal, 

antibiotikum profilaxis 

turbulens véráramlást okozó keringési 

rendszeri állapot (szívbillentyű 

elégtelenség, AV shunt, Cimino-fistula, 

infarctus) 

bacteraemia systemás 

fertőzéshez vezethet 
antibiotikum profilaxis 

orthopédiai és kardiovascularis 

implantátumok (ízületi protézisek, 

stent, műbillentyű, műér) 

bacteraemia az implantátum 

fertőződését okozhatja 
antibiotikum profilaxis 

Az antibiotikum profilaxis protokollja: 

Az elsőként választandó szer Penicillin származék, 2g a beavatkozás előtt egy órával, 

vagy Clindamycin, 600mg a beavatkozás előtt egy órával, 

vagy Azithromycin, 500 mg a beavatkozás előtt egy órával. 

17.1.2. Fizikális vizsgálat 

17.1.2.1. Parodontalis szondák 

A parodontium vizsgálatát parodontalis szondákkal végezzük. Ezek közös jellemzője, hogy lekerekített végűek 

és milliméter beosztásúak. 

3.8. táblázat - 2. táblázat – Parodontológiai szondák és jellemzőik 
 

NÉV JELLEMZŐ JELÖLÉSEK HELYE 

(mm) 
FELHASZNÁLÁS 

Williams kör keresztmetszetű, 10 mm 

hosszú, 4 és 6 m-nél nincs 

jelzés 

1-2-3-5-7-8-9-10 szondázási mélység, 

recessio, klinikai 

tapadási nívó mérése 

Goldman-Fox négyszög keresztmetszetű 

(lapított), egyébként olyan, 

mint a Williams 

1-2-3-5-7-8-9-10 

UNC (University of North 

Carolina) 
kör keresztmetszetű, 15 mm 

hosszú, színezett szakaszok: 

4-5, 9-10, 14-15 mm között 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11- 

12-13-14-15 

CPITN (WHO) kör keresztmetszetű, gombos 

végű, 3.5 és 5.5 mm között 

színezett, jelölések 8.5 és 11.5 

mm-nél 

3.5-5.5-8.5-11.5 

Nabers (furkáció szonda) kör keresztmetszetű, ívelt, 

színezett szakaszok: 3-6 és 9-

12 mm között 

3-6-9-12 furkáció érintettség 

vizsgálata 

3.301. ábra - 1. ábra – Parodontológiai szondák (balról jobbra: Williams, WHO, UNC 

15, Goldman-Fox, Nabers), Forrás: 

(http://odeicohort10.wikispaces.com/file/view/Periodontal%20Probes.jpg/348192944/Pe

riodontal%20Probes.jpg) 

http://odeicohort10.wikispaces.com/file/view/Periodontal%20Probes.jpg/348192944/Periodontal%20Probes.jpg
http://odeicohort10.wikispaces.com/file/view/Periodontal%20Probes.jpg/348192944/Periodontal%20Probes.jpg
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17.1.2.2. A parodontalis szondák használata 

A szondát a parodontalis sulcusba vezetjük a fog hossztengelyével párhuzamosan és a fog domborulatát 

követve. 

3.302. ábra - 2. ábra – A szonda helyes pozícionálása 

 

A szondázás során 0.2 N/mm2 nyomást alkalmazzunk, ami a gyűrűsujj körömágy fájdalommentes 

szondázásának megfelelő erősség. Az ún. első generációs, teljesen manuális szondák mellett a mérés 

standardizálása érdekében kifejlesztettek nyomás-szenzitív (második generációs), illetve elektronikus (harmadik 

generációs) szondákat is (Foster-Miller Probe, Florida Probe, Interprobe). A még fejlesztés alatt álló negyedik és 

ötödik generációs szondák pedig 3D és nem-mechanikus (pl. ultrahang) leképezéssel működnek. A szondát 

ellenállásig vezetjük be, majd 1mm-enként végigtapogatjuk vele a sulcus bázisát anélkül, hogy közben a szondát 

kiemelnénk a sulcusból. Ez az ún. „sétáló” szondázás. 

1. video – Parodontalis szondázás 

Minden fog körül hat szextánsban mérünk értékeket: mesiovestibularis-vestibularis-distovestibularis-distooralis-

oralis-mesiooralis. 

3.303. ábra - 3. ábra – Mérési szextánsok a fog körül 

images/chapter03/c0317_mov3171.mp4
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Az egyes szextánsokat a sétáló szondázás során mért legnagyobb érték jellemzi. A fogak körül az adatok 

felvétele a szextánsok fenti sorrendje szerint történik. A szonda leolvasásakor csak egész számokat jegyzünk fel, 

szükség esetén felfelé kerekítünk. 

A szondázás során többféle értéket rögzítünk. 

3.9. táblázat - 3. táblázat – Szondával mért értékek és jelentésük 
 

NÉV és 

RÖVIDÍTÉS 
DEFINÍCIÓ MEGJEGYZÉS 

Szondázási 

mélység -PD 
A sulcus vagy tasak szondázható bázisának 

mm-ben mért távolsága a gingiva 

marginalistól 

valódi tasak: a tapadás apicalis irányban 

áthelyeződött az ínyszélhez képest áltasak: az 

ínyszél coronalis irányban kiterjedt a 

hámtapadáshoz képest 

Recessio - R A gingiva marginalis mm-ben mért távolsága 

a zománc-cement határtól 
A recessiokat precízebben a Miller féle 

klasszifikáció írja le 

Klinikai tapadási 

nívó - CAL 
A sulcus vagy tasak bázisának mm-ben mért 

távolsága a zománc-cement határtól 

(CAL=PD+R), a klinikailag tolerálható 

szondázási mélységen (0-3mm) felül 

A fentiekből származtatott érték. 1-2 mm: 

enyhe 3-4 mm: mérsékelt 5 vagy több mm: 

súlyos 

Szondázásra 

jelentkező vérzés 

-BOP 

Ha szondázást követően 15 másodpercen 

belül vérzés jelentkezik a sulcusból: értéke 1, 

ha nem: értéke 0 

a fentiekkel ellentétben ezt nem hat, hanem 

csak négy helyen mérjük a fog körül 

(mesialis-vestibularis-distalis-oralis) 

Furkáció 

érintettség 
a furkáció szondázhatóságának foka a fog 

vestibulo-oralis szélességének arányában: I. : 

max 1/3-ig szondázható II.: 1/3-2/3 között 

III.:a szonda átvezethető a teljes furkáción 

Mérése speciális furkáció-szondával történik 

Mobilitás A fog horizontális és verticalis 

elmozdíthatóságának mértéke mm-ben I.: 

0.2-1mm horizontalis mozgathatóság II.: 

1mm-nél nagyobb horizontalis 

mozgathatóság III.: verticalis mozgathatóság 

mérése során a fogat két kéziműszer nyelével 

közrefogva vizsgáljuk. A horizontalis 

mozgásokat vestibulooralis irányban mérjük 

17.1.2.3. Parodontális státuszok 

A mérési eredményeket parodontalis statusokon rögzítjük. A részletes statuson az összes mért értéket 

feltüntetjük. Ennek előnye a részletessége, hátránya viszont, hogy relatíve lassan vehető fel és az így kapott 

nagy adathalmaz nehezen elemezhető. 

3.304. ábra - 4. ábra – Részletes parodontológiai status, Forrás: 

(http://www.periodontalchart-online.com/hu/) 

http://www.periodontalchart-online.com/hu/
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A részletes parodontológiai status mellett használatosak ún. parodontalis indexek is, melyek kevesebb 

paraméter jelenítenek meg, ezért egyszerűbben és gyorsabban felvehetők, így főként nagy esetszámú 

epidemiológiai vizsgálatokban használatosak. 
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3.10. táblázat - 4. táblázat – Parodontalis indexek 
 

INDEX JELLEMZŐK MEGJEGYZÉS 

Plakk indexek Oral Hygiene Index - 

Simplified (OHI-S) (Green 

Vermillion) 

16,11,26,31 fogak vestibularis és 36,46 fogak 

lingualis felszínein a plakk és fogkő 

kiterjedésének mérése 0-3 fokozatú skálán. A 

mérések átlaga a plakk index (PI-S) és a 

fogkő index(CI-S) OHI-S = PI-S + CI-S 

Elsősorban a fog 

gingivalis harmadában 

fontos a plakk a 

pathogenitás 

szempontjából. A plakk 

vastagsága jobban korrelál 

a pathogenitással, mint a 

kitejedése. A megfestett 

plakk jobban értékelhető. 

Silness-Löe Plakk Index 

(PI) 
16,12,24,36,32,44 fogakon a gingivalis 

harmadban található lepedék vastagságának 

mérése 0-3 fokozatú skálán 

Quigley-Hein Plakk Index plakkfestés után a frontfogakon a lepedék 

kiterjedésének mérése 0-5 fokozatú skálán 

O’Leary Plaque Control 

Record 
plakkfestés után a plakkal borított felszínek 

százalékos aránya az összes fogfelszínhez 

képest 

A gyulladás 

mértékét 

regisztráló 

indexek 

Gingivalis 

indexek 
Löe-Silness Gingivalis 

Index (GI) 
Minden fog mellett az íny gyulladásos 

jeleinek értékelése 0-3 fokozatú skálán 
A klinikumban a BOP 

index terjedt el legjobban 

Bleeding On Probing 

(Ainamo-Bay) 
Szondázást követően 15 mp-en belül 

jelentkező vérzés dichotomikus jelölése és 

százalékos aránya az összes vizsgált 

felszínhez képest 

Papilla Bleeding Index 

(Mühlemann) 
A papillák területén szondázást követő 20-30 

mp-en belül jelentkező vérzés értékelése 0-4 

fokozatú skálán 

Parodontalis 

indexek 
Russell Parodontalis index Gyulladásos jelek és tasakképződés 

értékelése (értékei: 0-1-2-6-8) 
Felváltotta őket a részletes 

kvantitativ parodontalis 

status Ramfjord Parodontalis 

Index 
Gyulladás és tapadásveszteség értékelése 0-6 

fokozatú skálán 

A kezelés szükségességét 

vizsgáló index 
Community Periodontal 

Index of Treatment Needs 

(CPITN) 

Szondázási mélység, vérzés és plakk/fogkő 

jelenlétének értékelése 0-4 fokozatú skálán 
Nem értékeli a 

tapadásveszteséget 

17.1.3. Röntgen vizsgálat 

A fizikális vizsgálatot követően radiológiai vizsgálatot is végzünk, amennyiben tapadásveszteséget mértünk. A 

parodontalis betegségek vizsgálatára periapicalis felvételek javasoltak, melyek párhuzamos technikával, illetve 

szárnyas filmre készülhetnek. Ezeken értékelhető megfelelően a csontveszteség morfológiája és kiterjedtsége. A 

csontdenzitás és morfológia időbeli változásainak nyomon követésére a digitális szubsztrakciós radiográfiai 

módszerek alkalmasak. A CBCT felvételek nem javasoltak elsődleges diagnosztikai módszerként, de egyes 

speciális elhelyezkedésű és a hagyományos röntgenfelvételeken nehezen értékelhető léziók (buccalis, lingualis, 

intraossealis) esetében fontos kiegészítő szerepük lehet. 

17.1.4. Laboratóriumi vizsgálatok 

Amennyiben a klinikai diagnózis szükségessé teszi laboratóriumi vizsgálatok is végezhetők, melyek egyrészt a 

kórokozók beazonosítását, másrészt egyes genetikai rizikótényezők kimutatását szolgálhatják. 

3.11. táblázat - 5. táblázat – Laboratóriumi vizsgálatok 
 

VIZSGÁLAT INDOKA VIZSGÁLAT TÍPUSA MEGJEGYZÉS 

Amennyiben a kórkép hátterében 

hematológiai okot valószínűsítünk (pl.: 

leukaemia, granulocytopenia), vagy azt 

ki akarjuk zárni 

Teljes vérkép vizsgálat Amennyiben az immunrendszer sejtes 

elemeinek számában eltérés 

mutatkozik, a páciens hematológiai 

kivizsgálása szükséges 
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VIZSGÁLAT INDOKA VIZSGÁLAT TÍPUSA MEGJEGYZÉS 

Amennyiben a kezelés 

eredményességét kívánjuk mérni, vagy 

a kórkép okaként agresszív 

parodontopathogén baktérium jelenléte 

valószínűsíthető, vagy implantációt 

megelőzően 

baktériumtenyésztés Hátránya, hogy a mintavétel és a 

szállítás számos hibalehetőséget rejt 

magában, illetve az oralis baktériumok 

mintegy 50%-a nem tenyészthető 

Mikrobiológiai enzimatikus 

reakciók (BANA-teszt) 
A benzoil-DL-arginin-naftilamid 

(BANA) reagenst a Tannerella 

forsythia, Treponema denticola és a 

Porphyromonas gingivalis képes 

enzimatikusan bontani, ami 

színreakcióval kimutatható. Előnye, 

hogy chairside kivitelezhető, hátránya, 

hogy csak a fenti három baktérium 

kimutatására alkalmas (pl.: PerioScan®) 

Bakterialis DNS analízis A bakterialis DNS kimutatása plakk 

mintából PCR vizsgálattal. Előnye, 

hogy nagyon pontos és érzékeny. Szék 

mellett is kivitelezhető, pl.: Omnigene® 

Immunológiai tesztek Bakterialis eredetű fehérjék kimutatása 

a plakkból ELISA vizsgálattal. A PCR 

teszthez hasonlóan érzékeny és pontos, 

rendelőben is elvégezhető, pl.: 

Evalusite® 

Amennyiben a kórkép hátterében a 

páciens csökkent védekezőképességét 

valószínűsítjük 

pl.: interleukin-1 

polimorfizmus vizsgálat 
az IL-1 gén single nukleotid 

polimorfizmusa az ún. hyperreaktív 

monocyta fenotípus kialakulásához 

vezethet, mely PCR vizsgálattal 

kimutatható nyálkahártya 

kefecytologiai mintából, illetve szék 

melletti vizsgálatra alkalmas a PST® 

teszt 

17.2. A parodontalis betegségek klasszifikációja 

A parodontalis betegségek rendszerezése az utóbbi évtizedekben többször is jelentősen átalakult, jelenleg az 

International Workshop For a Classification of Periodontal Diseases and Conditions (1999) beosztását 

alkalmazzuk. Ez az alábbi fő kategóriákat rögzíti. 

17.2.1. Gingiva betegségei 

A gingivitisek közös jellemzője, hogy csak az ínyt érintik, nem járnak a rögzítő apparátus károsodásával, tehát 

nem okoznak tapadásveszteséget. Gingivitis azonban kialakulhat olyan fogon is mely korábban 

tapadásveszteséget szenvedett el. Alapvetően megkülönböztethető plakk okozta és nem plakk okozta 

(specifikus bakterialis, viralis, fungalis, genetikai, systemás betegséghez kapcsolódó, traumás, idegentest 

reakció, egyéb) gingivitis, az előbbi lényegesen gyakoribb, melynek progressziója parodontitishez vezethet. 

3.305. ábra - 5. ábra – Chronicus, plakk okozta gingivitis klinikai képe 
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17.2.2. Chronicus parodontitis 

A fog tartószerkezetének progresszív, irreverzibilis károsodásával járó gyulladás (parodontitis), mely jellemzően 

lassú lefolyású és a kialakult tapadásveszteség mértéke mindig arányban áll a lokális irritatív tényezőkkel, a 

bakterialis plakk akkumulációjával, valamint nincs systemás betegség a hátterében. Többnyire felnőtt korban 

(35 év felett) alakul ki, lokalizált formájában a fogak kevesebb, mint 30%-át, generalizált formájában a fogak 

több mint 30%-át érinti. 

3.306. ábra - 6. ábra – Generalizált chronicus parodontitis klinikai és röntgen képe 
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17.2.3. Agresszív parodontitis 

A chronicus parodontitishez képest a nagyfokú tapadásveszteség rövidebb idő alatt alakul ki és a parodontium 

pusztulásának mértéke nincs arányban a lokális irritatív tényezőkkel, a plakk mennyiségével. Hátterében az 

immunrendszer kismértékű funkciókárosodása (pl.: hyperreaktív monocyta fenotípus) áll, mely azonban más 

szervrendszerekben elváltozást nem okoz, ezért familiaris halmozódása megfigyelhető. Lokalizált formájának 

predilekciós helye a metszők és első molarisok területe, jellegzetes az Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

kóroki szerepe, míg a generalizált formára inkább kevert baktériumflóra jellemző, predilekciós hely nélkül, 

ezért a két forma nem csak az érintett fogak számában különbözik, hanem sokkal inkább külön kórképnek 

tekinthető. 

3.307. ábra - 7. ábra – Generalizált agresszív parodontitis klinikai és röntgen képe 
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17.2.4. Parodontitis systemás háttérrel 

Klinikailag hasonló képet mutat, mint a generalizált agresszív parodontitis, azonban oka mindig valamilyen 

alapbetegség, mely az egész szervezetet érinti és az immunrendszer károsodott működésével jár, pl.: leukaemia 

és egyéb haematológiai betegségek, vagy genetikai betegségek (Down-syndroma, Papillon-Lefevre syndroma, 

Chediak-Higashi syndroma, stb.), illetve szerzett immundefektusok (diabetes mellitus, HIV/AIDS, stb.). 

17.2.5. Nekrotizáló fogágybetegség 

Akut lefolyású, az ínypapillák területéről kiinduló fekélyes necrosissal járó betegség, mely érintheti csak a 

gingivát (acut necrotisalo ulcerativ gingivitis-ANUG), vagy progrediálhat a parodontium szöveteire is (acut 

necrotisalo ulcerativ parodontitis-ANUP). Jellegzetesen fiatal felnőtt korban alakul ki, fájdalom, nyirokcsomó 

duzzanat, hőemelkedés, foetor ex ore kíséri. 

3.308. ábra - 8. ábra – Acut Necrotisalo Ulcerativ Gingivitis (ANUG) klinikai képe 
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17.2.6. Parodontium abscessusai 

A parodontalis szövetek gennyes gyulladásai, melyeket elsődlegesen lokalizáció szerint különböztethetünk meg 

(gingivalis, parodontalis és pericoronalis tályog). Ezen felül osztályozhatók lefolyásuk szerint (acut, chronicus), 

az egy időben megjelenő tályogok száma szerint (egy - helyi ok miatt, több – systemás ok miatt), illetve hogy 

parodontitis talaján alakult-e ki (tasak coronalis részének lezáródása, vagy subgingivalis mechanikai tisztítás 

nélkül alkalmazott antibiotikum terápia), vagy megelőző parodontitis nélkül (idegentest beékelődés, gyökér 

perforáció/resorptio, fog anatómiai eltérések). Fontos továbbá, hogy a parodontalis kezelés mely szakaszában 

alakul ki (oki kezelés előtt vagy után, sebészi kezelés után, fenntartó kezelés során). Mivel ezek a tényezők 

nagyban befolyásolják a fog prognózisát és a kezelést, a pontos differenciáldiagnózis kulcsfontosságú. 

3.309. ábra - 9. ábra – Chronicus parodontitis talaján kialakult parodontalis abscessus a 

feszes ínyen 
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17.2.7. Endodontiai kórképhez társuló parodontitis 

Osztályozása a szerint történik, hogy az endodontiai elváltozás 1. előzménye, 2. következménye, marginalis 

parodontium gyulladásának, vagy 3. egymástól függetlenül alakulnak ki (valódi kombinált lézió). 

3.310. ábra - 10. ábra – 43 fog periapicalis léziójából kialakult endo-parodontalis 

elváltozás 
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17.2.8. Fejlődési és szerzett parodontalis defektusok és állapotok 

Olyan, fogakkal, illetve lágyrészekkel összefüggő elváltozások, melyek kialakulásban nem a dentalis plakk 

játszik szerepet, azonban az elváltozások hozzájárulhatnak a plakk okozta parodontalis károsodások 

kialakulásához. Lokális, fog eredetű fatorok melyek plakk okozta gyulladásra hajlamosítanak (fog 

anatómiai eltérések, fogpótlások, gyökérfracturák, nyaki gyökérresorptio és cement gyöngyök), mucogingivalis 

deformitások fogak körül (ínyrecessio, feszes íny hiánya, sekély vestibulum, magasan tapadó frenulum, 

ínyfelesleg/ínyhyperplasia, abnormális szín), mucogingivalis deformitások fogatlan állcsontgerincen 

(verticalis/horisontalis gerinc defektusok, feszes íny hiánya, lágyszövet túlsúly, magasan tapadó frenulum, 

sekély vestibulum, abnormális szín), occlusalis trauma (primer vagy secunder). 

3.311. ábra - 11. ábra – Magasan tapadó ajakfék és keskeny feszes íny miatt kialakult 

ínyrecessio 
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18. 3.18. A parodontalis gyulladás mikrobiológiája és 
immunopathogenezise – Mandel Iván 

Az experimentális gingivitis vizsgálatok (Löe és mtsai, 1965), illetve a szervezet védekező mechanizmusainak 

tanulmányozása (host-parasite interactions, Page & Schroeder 1976, 1981) egyértelművé tették, hogy a 

parodontalis gyulladás legfőbb kóroki tényezője a bakterialis plakk. A plakk szerepét és jelentőségét a különféle 

plakk-elméletekkel próbálták leírni. 

3.12. táblázat - 1. táblázat – Plakk elméletek 
 

NÉV ELSŐ LEÍRÁS ALAPELV MAGYARÁZATA ÉS KRITIKÁJA 

Nem specifikus 

plakkelmélet 
Miller (1890), 

Löe (1965), 

Loesche (1976) 

A plakk 

mennyisége 

határozza meg a 

pathogenitást 

E szerint minden plakk pathogén ha kellő 

mennyiségben van jelen. Valójában azonos 

mennyiségű plakk mellett sem mindenkinél alakul ki 

destruktív fogágybetegség. Egyes esetekben jelentős 

plakk akkumuláció nélkül alakul ki súlyos gyulladás 

(agresszív parodontitis) 

specifikus 

plakkelmélet 
Loesche (1976) A plakk 

összetétele 

határozza meg a 

pathogenitást 

Bizonyos pathogének megjelenésének tulajdonítja a 

gyulladást. A fogágybetegségek többnyire nem exogén 

infekció eredményeként jönnek létre 

ökológiai 

plakkelmélet 
Marsh (1991) A plakk és a 

szervezet 

kölcsönhatásai 

határozzák meg a 

pathogenitást 

Jelenleg elfogadott elmélet. A gyulladáshoz a 

baktériumflóra mennyiségi és/vagy minőségi 

változásain túl bizonyos helyi/általános 

gazdaszervezeti faktorok is szükségesek 

Bár a szájban több mint 700 baktériumfaj él, közülük mintegy 150 képes a subgingivalis területeket kolonizálni 

és alig egy tucatnyi tekinthető közülük ténylegesen parodontopathogénnek. 
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3.13. táblázat - 2. táblázat – Parodontopathogén baktériumok 
 

NÉV TULAJDONSÁG JELLEMZŐ ELŐFORDULÁS 

Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans 
Gram negatív, nem motitlis, 

szaccharolitikus, capnophil, lekerekített 

pálca 

agresszív parodontitis, főként a 

localizált forma 

Porphyromonas gingivalis Gram negatív, nem motilis, 

aszaccharolitikus, ananerob pálca 
agresszív parodontitis, főként a 

generalizált forma 

Tannerella forsythia Gram negatív, nem motilis, anaerob 

pálca 
mély tasakok, aktív léziók, 

refrakter parodontitis 

Treponema denticola Gram negatív, motilis, spirál alakú, 

anaerob 
ANUG, aktív tasakok 

Prevotella intermedia Gram negatív, anaerob, rövid, 

lekerekített pálca 
terhességi gingivitis, progresszív 

chronicus parodontitis 

Prevotella nigrescens Gram negatív, anaerob, rövid, 

lekerekített pálca 
generalizált aggresszív és 

progresszív chronicus parodontitis 

Fusobacterium nucleatum Gram negatív, anaerob pálca ANUG, aktív tasakok 

Campylobacter rectus Gram negatív, motitlis, anaerob, rövid 

pálca 
aktív tasakok 

Peptostreptococcus micros 

(Parvimonas micra) 
Gram pozitív, anaerob, 

aszaccharolitikus coccus 
destruktív, generalizált 

parodontitis 

Eikenella corrodens Gram negatív, fakultatív anaerob, 

capnophil, szaccharolitikus pálca 
aktív tasakok, refrakter 

parodontitis 

Selenomonas spp. Gram negatív, szaccharolitikus, motilis, 

ívelt pálca 
destruktív parodontitis 

Eubacterium spp. Gram pozitiv, anaerob pálca destruktív parodontitis 

Streptococcus intermedius Gram pozitív coccus refrakter parodontitis 

A fentiek mellett igazolt olyan baktériumok (Klebsiella spp, Enterobacter spp, Pseudomonas aeruginosa, 

Enterococcus spp.) kóroki szerepe is, melyek egészséges egyénekben nem részei az oralis mikroflórának, de a 

szervezet máshelyein előfordulnak. A baktériumok mellett egyes vírusok (Epstein-Barr vírus, Human 

Cytomegalovírus, Herpes simplex vírus, Human Papillomavírus) is szerepet játszanak a destruktív parodontitis 

kialakulásában az immunreakciók megváltoztatása révén. A parodontalis gyulladás minden esetben kevert 

bakterialis infekció, több faj vesz részt benne. A baktériumok nem egyenként, szolubilis állapotban kolonizálják 

a subgingivalis felszíneket, hanem jól strukturált biofilmet alkotnak. A biofilm szerkezet erősebb tapadást 

biztosít a felszínhez, hatékonyabb tápanyagellátást, kedvezőbb ökológiai környezetet (pH, O2 és CO2 tenzió) 

biztosít és nagyobb védelmet nyújt az antibakterialis mechanizmusokkal szemben. Komplex ökológiai rendszert 

képez, melyben az egyes baktériumok egymást összetett módon szabályozzák. A biofilm kialakulásának első 

lépése az akvirált pellicula képződése (1) a fogfelszíneken a nyál glikoproteinjeiből. Ehhez a réteghez 

kapcsolódnak a korai kolonizáló baktériumok (Gram pozitív aerob coccusok), először gyenge (reverzibilis), 

majd erős (irreverzibilis) adhézióval (2). A baktériumok multiplikációja (3) révén vastagodó biofilmben 

létrejövő ökológiai változások újabb fajok koaggregációját (4) segítik, mely további ökológiai változásokat 

idéz elő. Extracellularis matrix (glucan, fructan, heteropolimerek) képződése járul hozzá a 3D struktúra 

kialakulásához. Ezen maturációs (5) folyamat eredményeként az érett biofilm már dominánsan Gram negatív és 

anaerob fajokból épül fel. 

A biofilmet kialakító fajok térbeli elrendeződése alapján hat ökológiai egység - komplex - azonosítható 

(Socransky, 1998). A legtöbb faj valamely komplex részeként, néhány faj ezeken kívül fordul elő. hat csoportba 

(komplex) sorolhatók. 

3.312. ábra - 1. ábra – Bakterialis komplexek a biofilmben 
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Az egyes komplexek a biofilm érése során meghatározott sorrendben jelennek meg, illetve jellemző a tasakban 

elfoglalt helyzetük is. A korai kolonizálók (Actinomycesek, Sárga-, Bíbor és Zöld komplex) főként a tasak 

coronalisabb területekein találhatók meg. A később megjelenő Narancs komplex mélyebben és végül a 

legmélyebb területeken az ún. késői kolonizáló Vörös komplex tagjai. 

3.313. ábra - 2. ábra – A biofilm térbeli felépítése és interbakterialis kapcsolatok 
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Ahogy a plakk egyre nagyobb mennyiségű lesz és maturációja során egyre több pathogén baktérium halmozódik 

fel benne, egyre fokozódó mértékben aktiválódnak a szervezet antibakteriális mechanizmusai, melyek több 

védelmi vonalat alkotnak. 

0. védelmi vonal: nyál 

A lemosó és hígító hatáson túl puffer rendszerei révén a pH-t szabályozza. Ezen kívül számos antibakterialis 

molekulát és enzimet (thiocianát, lactoferrin, lysosim, lactoperoxidáz), továbbá secretoros IgA-t tartalmaz. 

1. védelmi vonal: a gingivalis sulcus 

A sulcust bélelő hám nem csupán passzív barrierként funkcionál, hanem a sulcusfolyadékba kiválasztott 

antibakterialis ágensek (alfa- és béta-defenzin, komplement rendszer), valamint prosztaglandinok, leukotriének, 

citokinek és kemokinek termelése révén aktívan közreműködik a plakk ellenes védekezésben. A hámrétegben 

megtalálhatók a Langerhans sejtek és PMN leukocyták képesek rajta átvándorolni. 

2. védelmi vonal: az íny kötőszövete 

A kötőszövetben az immunrendszer számos rezidens sejtje állandóan jelen van, míg más sejtek az érrendszer 

morfológiai és permeabilitás változásai révén képesek odavándorolni. 

3. védelmi vonal: systemás immunvédelem 
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A veleszületett immunitás mellett az adaptív immunitás a regionális nyirokszövetekben történő szelekció és érés 

révén kapcsolódik be a védekezésbe. 

A parodontiumban a szervezet és a pathogének közti kölcsönhatás szövettani változásokhoz vezet, melyek négy 

jellegzetes fázisra oszthatók. 

3.14. táblázat - 3. táblázat – A parodontalis gyulladás kialakulásának stádiumai 
 

FÁZIS KIALAKULÁS

I IDŐ 
SZÖVETTANI KÉP KLINIKAI KÉP 

Iniciális laesio 

(subklinikai 

gingivitis) 

2-4 nap kapillárisok dilatációja és kanyargóssá válása, PMN 

leukocyták számának növekedése, sulcusfolyadék 

mennyiségének emelkedése 

nincs eltérés az ép 

ínytől 

Korai laesio 

(„acut 

gingivitis”) 

4-7 nap az iniciális laesio folyamatai fokozódnak, 

megjelennek a macrofágok és lymphocyták, a 

junkcionális hámon invaginációk jelennek meg, a 

sulcushám helyenként kifekélyződik 

duzzanat, vörösség, 

szondázásra vérzés, 

szöveti tónus 

megváltozása 

Kialakult laesio 

(chronicus 

gingivitis) 

14+ nap A korai laesio folyamatai fokozódnak, plazmasejtek 

száma növekszik, mélyen a kötőszövetbe nyúló 

háminvaginációk, egyre nagyobb fekélyes területek a 

sulcushámon, ktsz. destrukció megkezdődik 

mérsékelt/súlyos 

gyulladás, kékes-

vörös szín, íny 

konzisztenciájának 

megváltozása, akár 

spontán vérzés 

Előrehaladott 

laesio 

(parodontitis) 

Egyéni 

válaszreakciótól 

függ 

Az előző folyamatok fokozódnak, a gyulladás 

kiterjed a parodontalis csontra és kötőszövetre is, a 

parodontalis tapadás kérosodik és apicalisan 

áthelyeződik 

parodontalis 

tasakképződés, 

tapadásveszteség, 

csontveszteség 

 

Az 1. animáció-n a parodontalis gyulladás kialakulása látható. 

Bár egyes baktériumok termelnek közvetlen szövetkárosító anyagokat, a parodontalis szövetek pusztulásáért 

legnagyobb részben, paradox módon az immunrendszer működése felelős. A baktériumok az effektor válasz elől 

elrejtőzve, illetve azt számos módon gátolva, elterelve azonban fontos szerepet játszanak a kóros immunreakció 

kialakításában. 
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3.15. táblázat - 4. táblázat – Parodontopathogén baktériumok virulenciafaktorai 
 

CÉL FAKTOR 

adhézió a szövetekhez 
fimbiák 

pilusok 

adhezinek 

kolonizáció, proliferáció 
más baktériumok növekedésének gátlása 

(bakteriocin) 
inhibitor faktorok gátlása 

tápláléklánc kialakítása 

immunválasz gátlása, módosítása, eltérítése 
sejtfali antigének 

PMN kemotaxis inhibitor 

leukotoxin 

immunglobulin bontó proteázok 

komplement bontó prozeázok 

szövetek inváziója invazinok 

közvetlen szövetkárosítás enzimek 
kollagenáz 

hyaluronidáz 

tripszin-szerű proteáz 

csontresorptio 
LPS 

sejtfal alkotóelemek 

sejtmérgek 
butirsav 

propionsav 

indol 

ammónia 

hidrogén szulfid 

A parodontopathogén baktériumok elsősorban az ún. Toll-like receptorokon (TLR) keresztül aktiválják a 

veleszületett immunitás rezidens sejtjeit. Ezek a receptorok jellegzetes antigéneket (pathogén asszociált 

molekuláris mintázat - PAMP) ismernek fel, mint a sejtfalban található lipopolszacharid (LPS), vagy fimbriák. 

Egyes rezidens sejtek (hámsejtek, fibroblastok, Langerhans sejtek, dendritikus sejtek, endothel sejtek) csak 

felismerik, feldolgozzák és prezentálják az antigéneket, valamint citokinek és kemokinek szekréciója révén 

aktiválnak más sejteket, így őket antigén prezentáló sejteknek (APC) nevezzük. Más rezidens sejtek 

(makrofágok, hízósejtek) és odavándorló sejtek (monocyták, neutrofil granulocyták, NK sejtek) azonban 

effektor funkcióval is rendelkeznek és fagocitózis, valamint citotoxikus ágensek szekréciója révén közvetlen 

antibakteriális hatást fejtenek ki. 

A veleszületett immunitás azonnali és nem specifikus válaszreakciójával párhuzamosan az adaptív immunitás 

sejtes elemeinek relatíve lassabb aktivációja is megkezdődik a T- és B-sejtek klonális szelekciója és expanziója 

révén, mely patogén specifikus immunválasz kialakulását eredményezi. A veleszületett és adaptív immunválasz 
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sem térben, sem időben nem különül el egymástól élesen, együttműködve, együttesen felelősek a kialakuló 

válaszreakcióért. 

Az adaptív immunválasz jellege nagyban függ a naív T-sejtek differenciálódási irányától: a Th1 sejtek által 

irányított celluláris immunitás inkább a stagnáló léziókra jellemző, míg a Th2 indukálta humorális immunitás 

túlsúlya főként a progresszív parodontalis léziókban figyelhető meg. A Th17 sejtek, melyeknek kiemelt szerepe 

van az osteoclastok aktiválásában és ezáltal az alveolaris csont destrukciójában, szintén progresszív parodontalis 

léziókban fordulnak elő nagy számban. A regulátor T-sejtek pedig az immunválasz elnyomásáért felelősek. 

3.314. ábra - 3. ábra – A parodontalis gyulladás során kialakuló immunfolyamatok 

 

A parodontalis szövetek pusztulása a biofilm terjeszkedésének további teret enged, ami további immunreakciót 

indukál, így a gyulladásos folyamat leginkább egy körfolyamatként írható le. 

3.315. ábra - 4. ábra – A parodontalis gyulladás pathogenezisének modellje 

(Offenbacher, 1996) 
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19. 3.19. Helyi és általános rizikófaktorok szerepe a 
parodontitisben – Németh Zsolt Ferenc 

19.1. Rizikótényező definíciója 

A fogágybetegség kialakulásában priméren szerepet játszó tényezők (elégséges- és szükséges oki tényező) 

mellett, rizikótényezők alatt azon faktorokat értjük, melyek az oki tényezők által kiváltott folyamat kialakulását 

segíthetik, módosíthatják; jelenlétükben nagyobb arányban alakul ki a betegség, mint hiányukban. A 

rizikótényezők két nagy csoportba sorolhatók: helyi és általános tényezőkre. Megkülönböztetünk természetes 

úton kialakult helyi irritáló tényezőket és a fogorvos/fogtechnikus által kialakított iatrogén tényezőket. 

19.2. Helyi irritatív tényezők 

19.2.1. Iatrogén rizikótényezők 

Ebbe a csoportba tartoznak a túl/alul dimenzionált restaurátum szélek, nem megfelelően kontúrozott koronák 

(kontaktpont nem megfelelő helyen történő kialakítása vagy a kontaktpont hiánya, esetleg nehezen tisztítható 

kontaktfelszínek) alkalmazása. Rögzített fogpótlások esetén a higiénés kritériumok be nem tartása 

(alámoshatóság nem biztosított, a hídtag és a pillérfog közti papilla helyigényének figyelmen kívül hagyása, 

finommechanikai rögzítők gingivához közeli kialakítása), kivehető pótlások esetén drótkapcsok okozta 

kapocsártalom által kialakított egyenetlen felszín fokozza a plakk akkumulációt. 

Biológiai szélesség alatt a hámtapadás (~1mm) és kötőszövetes tapadás (~1mm) együttesét értjük, mely 

átlagosan 2 mm széles. Ezt a csont és sulcus közötti távolságot a szervezet minden körülmények között 

fenntartani igyekszik. A hámtapadás krónikus iatrogén károsítása és apikális irányú áthelyeződése azonos 

mértékű csontfelszívódáshoz vezet. 

Az orthodonciai készülékek jelentős plakkretenciós felszíneket jelentenek, így alkalmazásuk, kiváló 

szájhigiénéjű pácienseknél javallt. 

3.316. ábra - 1. ábra – Elálló koronaszél és gyógyszer okozta gingivahyperplasia 
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3.317. ábra - 2. ábra – Koronaszél korrekció és lebenyes tasakműtét utáni állapot, kiváló 

szájhigiéne mellett 

 

3.318. ábra - 3. ábra – Hibás ötödosztályú esztétikus tömések mellett gingivitis látható 
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3.319. ábra - 4. ábra – 44-es fog bukkális esztétikus tömése mellett plakk akkumuláció 

látható 

 

19.2.2. Természetes úton kialakult helyi irritatív tényezők 

19.2.2.1. Fogak anatómiai eltérései 

Szerkezeti anomáliák közül a zománcgyöngyök, zománcprojekciók olyan felszíni deformitások, melyek főleg a 

moláris fogak furkációinak területén fordulnak elő, ezeken a területeken a hámtapadás követi a zománc fejlődési 

zavarának lefutását, ennek eredményeként tapadásveszteséget, vagy recessziót láthatunk. A pszeudofurkáció 

elsősorban a felső metszőfogakra jellemző anomália, mely bukkálisan egy sekély barázdaként/furkáció szerű 

behúzódásként látható a gingiva mentén. 
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A premolárisok gyökerének horizontális keresztmetszete a gingivális harmadban piskóta alakú, a konkáv 

felszínekről fogselyemmel és fogkefével nem távolítható el hiánytalanul a lepedék, ezért fogköztisztító kefét 

javaslunk a páciensnek. 

Mikrodoncia: a kisebb fogméretekből fakadóan a kontaktpontrendszer nem intakt, az étel beékelődés könnyebb. 

3.320. ábra - 5. ábra – Réses fogazat 

 

Makrodoncia esetén a fogak mérete az állcsont méretéhez képest nagyobb, ebből kifolyólag torlódott fogazat 

alakulhat ki, melynek eredménye a nem-, vagy nehezen tisztítható kontaktfelszínek. 

19.2.2.2. Fogak helyzeti, számbeli rendellenességei 

A fogíven kívül helyezkedő fogakra a rágás során excentrikus (nem tengelyirányú) erőhatások hathatnak, így 

azok túlterhelése alakulhat ki, esetleg a fog nyaki részénél dehiszcencia jelensége és torlódás megfigyelhető. 

Torlódás: az interdentális szeptum jelenlétének kritériuma, hogy legalább 1,5 mm széles távolság legyen a 

szomszédos fogak gyökerei közt. 

3.321. ábra - 6. ábra – Torlódott fogak esetén nehezített a tisztítás 
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Anodontia partialis: a kezeletlen részleges foghiány következtében rés keletkezik, a kontaktpont rendszer 

megbomlik, antagonista fog elongálódhat. Protrúziós, laterotrúziós mozgásokban kóros erők érhetik a hiányt 

határoló és a hiánnyal szemközti fogakat; a hiánnyal szomszédos fogak rágóterhelése nő. Adaptációs képesség 

kimerítése után a fogak parodontális rése kiszélesedik, a fogak bedőlnek, elvándorolnak. 

19.2.2.3. Furkációk 

Fogágybetegségben szenvedő egyének szabaddá vált furkációi is a nehezen tisztítható felszínek közé tartoznak, 

a felső fogak furkáció érintettsége jelent rosszabb prognózist a fogak hosszú távú tarthatóságának 

szempontjából. 

3.322. ábra - 7. ábra – I. fokú furkációérintettség 
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19.2.2.4. Abrázió, abfrakció 

Túlzott rágóterhelés, helytelen fogmosási technika (horizontális súrolás) hatására a fogak nyaki részén ék alakú 

keményszövet hiány alakulhat ki, melyek kezeletlen esetben plakkretenciós helyek. 

19.2.2.5. Gyökércaries, cirkuláris caries, approximális caries 

A fog gingivális harmadában kialakuló, már kavitációval járó szuvas léziói az egyenetlen felszínük miatt szintén 

nehezen hozzáférhetők. 

3.323. ábra - 8. ábra – Zománc-cement határon kialakult egyenetlen felszínű szuvas 

léziók 
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19.2.2.6. Fogkő 

Laboratóriumi körülmények között kimutatták, hogy a steril fogkő nem okoz gyulladást, felszíne érdes, ebből 

kifolyólag állandó jelleggel friss plakk borítja, mely patogén flórája képes a gyulladásos válasz iniciációjára és 

annak fenntartására. 

3.324. ábra - 9. ábra – Nagy kiterjedésű szupragingivális fogkő, plakkretentív felülettel 

 

19.2.2.7. Ínyrecesszió 
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Miller II-, III-, IV-es típusú recessziókban a megnyílt fogközök és az apikálisabb irányba helyeződött gingiva 

tisztítása igényel nagy figyelmet. 

3.325. ábra - 10. ábra – Nehezen tisztítható megnyílt fogközök 

 

19.2.2.8. Szájlégzés 

Többnyire akkor alakul ki, ha adenoid vegetáció gátat szab az orrlégzésnek, melynek eredményeképp a 

szájnyálkahártya állandóan kiszárad, aminek fertőzésekre való fokozott hajlam lesz a következménye. 

19.2.2.9. Magasan tapadó ajakfék 

A magasan tapadó ajakfékek elemelik a feszes gingivát az érintett (főként középső metszők) bukkális felszínén, 

ezeken a területeken krónikus gyulladás jelei láthatók, tartós fennállása tapadásveszteség kialakulásához vezet. 

3.326. ábra - 11. ábra – Magasan tapadó frenulum labii inferior okozta lokális gyulladás 
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3.327. ábra - 12. ábra – Magasan tapadó ajakfék, torlódott fogazat, elülső nyitott 

harapás 

 

19.3. Általános tényezők 

A parodontális betegségek kialakulását befolyásoló általános tényezők további két részre oszthatók, 

megszüntethető faktorokra, és azon genetikai faktorokra és szisztémás háttérbetegségekre, melyeken változtatni 

nem tudunk. 
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19.3.1. Nem befolyásolható faktorok 

19.3.1.1. Immundeficiens állapotok 

A parodontális pusztulásért a bakteriális plakk ellen kialakuló védekező mechanizmusok tehetők felelőssé. 

Egészséges immunstátuszú egyénben a káros bakteriális antigének többségét semlegesíteni tudja a szervezet. A 

hiperreaktív és a csökkent működésű immunrendszer egyaránt súlyos parodontitishez vezethet. 

Polymorphonuclearis leukocyták csökkent száma (familiáris krónikus benignus neutropenia, ciklikus 

neutropenia, Kostmann-szindróma) és funkciózavara (leukocyta adhéziós deficiencia I-II, lazy leukocyta 

szindróma, Papillon-LeFevre-szindróma, Chediak-Higashi-szindróma, mieloperoxidáz deficiencia, acatalasia) 

egyaránt destruktív fogágybetegséghez vezet, mely zömmel fiatal korban manifesztálódik. 

Az ARC (AIDS Related Complex) részét képezik a fekélyes gingivitis és parodontitis. A klinikailag nekrotizáló 

ulceratív fogágybetegségnek diagnosztizálható elváltozások esetében minden körülmények között laborvizsgálat 

szükséges. 

19.3.1.2. Hormonális tényezők 

A nemi hormonok hatással vannak a gingiva kapillárishálózatára, érpermeabilitására, valamint a bakteriális 

biofilm összetételére. Fontos szerepet játszanak a pubertáskori-, menstruációs ciklushoz társuló és a terhességi 

(kondicionált) gingivitis kialakulásában. 

19.3.1.3. Diabetes Mellitus 

Rosszul beállított DM I-es és II-es típusában szenvedő betegekre jellemző, hogy 3,5-4-szer nagyobb 

valószínűséggel alakul ki náluk destruktív fogágybetegség. A szövődmények kialakulásáért a hiperglikémia 

felelős. A többlet glükóz a polyol úton metabolizálódva ozmotikusan károsítja a környező sejteket. Másrészt 

létfontosságú proteinek glikációja következik be, azok funkciója károsodik. Ezek molekulák a fagocitákat 

fokozott interleukin, gyulladásos citokin termelésre bírják, aminek fokozott parodontális gyulladás lesz a 

következménye. A parodontitis és a DM kapcsolata kétirányú, a meglévő parodontális gyulladás fokozza az 

inzulinrezisztenciát és a szisztémás szövődményeket súlyosbítja. 

19.3.1.4. Etnikai hovatartozás 

USA-beli kutatások alapján a fekete lakosság körében szignifikánsan magasabb arányban fordul elő lokalizált 

agresszív parodontitis, valamint az 5 mm-nél nagyobb tasakmélységek is közel 3x nagyobb arányban 

figyelhetők meg, mint a fehér populációban. Az ulceratív fogágybetegségek azonban a fehér populációban 

mutathatók ki nagyobb százalékban. 

19.3.1.5. Életkor 

Az életkor előrehaladtával a parodontális megbetegedések prevalenciája és a súlyossága nő. 

19.3.2. Megszüntethető általános tényezők 

19.3.2.1. Dohányzás 

A dohányzás az egyik legfontosabb magatartási rizikótényező.A dohányzással eltöltött évek számával arányosan 

több fogvesztést és súlyosabb fogágybetegséget regisztráltak. A dohányzás a gingivális mikrocirkulációt rontja 

(fizikális vizsgálat során csökkent BOP), az oxigenizáció a tasakokban csökkent, így a sekélyebb tasakokban 

korábban megjelennek a vörös komplex tagjai, továbbá a celluláris és humorális immunválasz befolyásolása 

révén fejti ki káros hatásait. In vitro kimutatták, hogy a nikotin gátolja a parodontális rostrendszer 

fibroblastjainak növekedését és kitapadását. 

19.3.2.2. Táplálkozás 

A proteinhiányos táplálkozás, és a súlyos C-vitamin hiányos állapot hajlamosító tényező. C-vitamin pótlásnak 

különösen dohányzó páciensek esetén van kiemelt jelentősége. 

A supra-és subgingivalis flóra parodontopatogén baktériumainak számát protbiotikumok alkalmazása 

csökkentette. 
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19.3.2.3. Szocio-ökonomikus tényezők 

Alacsony jövedelmű és iskolázottságú populációban gyakoribb a parodontális megbetegedés. Főként a stessz, 

dohányzás, és a csökkent szájhigiénére történő anyagi ráfordítás miatt. 

20. 3.20. A parodontális tapadásveszteség 
morfológiája – Németh Zsolt Ferenc 

20.1. A parodoncium vizsgálata 

A marginális parodoncium megbetegedéseinek progressziója folyamán, a betegség súlyosságának és típusának 

függvényében különböző megjelenésű csont-és/vagy lágyrész defektusok alakulhatnak ki, melyek formájára, 

kiterjedésére a fizikális vizsgálatot kiegészítő röntgenfelvételeket alkalmazunk. A panorámafelvételek jó 

áttekintő képet adnak a parodoncium állapotáról és a fogak helyzetéről, de technikájából adódóan az ábrázolás 

nem valósághű. A marginális parodoncium vizsgálatára a legelfogadottabb a párhuzamos technikával készített 

felvételek. Parodontológiai esetek hosszú távú követése esetén fontos a felvételek reprodukálhatósága, mely 

célra (akár individuális kialakítású) filmtartók állnak rendelkezésre. 

Fizikális vizsgálat során a csontkínálatot helyi érzéstelenítésben végzett gingiván keresztülvezetett szondázással 

ún. bone sounding-gal vizsgálhatjuk. Az előzetesen elkészített gipszmintára a vizsgálat helyén történő 

szekcionálást követően a kapott paramértereket regisztráljuk. 

A fogmedercsont vizsgálata során az egészséges parodonciumra jellemző csontnívóhoz viszonyítunk, ezekben 

az esetekben az ép interdentális szeptumok csúcsa a környező fogak CEJ-tól 1-2 mm-re apikálisan látható, a 

lamina denza megléte/hiánya a gyulladás inaktív/aktív voltára figyelmeztető jel. 

20.2. Ínygyulladás 

Gingivitis esetében típusos röntgen tünet nincs, előfordulhat, hogy a keskeny interdentális szeptumok csúcsának 

denzitása csökken, a krónikus gyulladás okozta hipomineralizáció következtében. A gyulladás megszűntével a 

mineralizáció foka helyreáll, nincs tapadásvesztés. 

20.3. Krónikus parodontitis 

Főként krónikus fogágybetegségre jellemző horizontális típusú csontpusztulás esetén a limbus alveolaris 

lefutása párhuzamos az okklúziós síkkal, több mint 2mm-re a CEJ-tól apikálisan. Szupraosszeális lágyrésztasak 

keletkezik, melynek falait a csontszeptum és a szomszédos fogak alkotnak. 

Aktív gyulladás esetén a lamina denza vonala nehezen megítélhető. Reparálódott (inaktív fázisú) krónikus 

parodontitis esetén a lamina denza újra nyomon követhető, a CEJ-től több mint 2mm-re apikálisan. A Shei 

vonalzó alkalmas a horizontális csontpusztulás mértékének %-os megítélésére a gyökér hosszának 

függvényében. 

3.328. ábra - 1. ábra – Krónikus parodontitisre jellemző horizontális csontpusztulás 
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3.329. ábra - 2. ábra – Shei vonalzóval százalékosan meghatározható a csontpusztulás 

mértéke 

 

20.4. Agresszív parodontitis 

Az agresszív fogágybetegségekre többnyire intraosszeális tasakképződés jellemző, azonban gyakran látható 

horizontálisnak defektus, mely a szomszédos fogak vertikális csontlézióinak egybeolvadása (horizontalizációja) 

révén alakul ki. 
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20.4.1. Intraosszeális defektusok 

Anguláris típusú csontdefektus esetén a szeptum az egyik fog mellett apikálisabban helyezkedik el, mint a másik 

fog mellett, azaz a fogak CEJ-t összekötő vonallal szöget zár be és háromszög alakú radiolucens terület 

figyelhető meg. Az így létrejött csonttasak intraosszeális; falait a fog, a szomszédos foghoz tartozó szeptum, 

alapját a függőlegesen felszívódó csont képezi. Az intraosszeális tasakok között a meglévő csontos falak száma 

szerint megkülönböztetünk négy-, három-, kettő-, és egyfalú valamint cirkuláris formát. Az intraosszeális 

defektusok kiterjedésének vizsgálata során a párhuzamos rtg. felvételen a tasak bázisát a CEJ-val és a szeptum 

defektus melletti legmagasabb pontjával összekötő egyenes által bezárt szögértéket mérjük. 

20.4.1.1. Hemiszeptum 

A hemiszeptum egyfalú csontdefektus. 

3.330. ábra - 3. ábra – 1 falú csonttasak sematikus ábrája 
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3.331. ábra - 4. ábra – Hemiszeptum a 42-es fog distalis felszínén 
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20.4.1.2. Kétfalú csonttasak 

Azt a kétfalú csonthiányt, melyben a faciális és orális kortikális megtartott, interdentális kráternek (csésze) 

nevezik, akárcsak az interdentális szeptum középső részén megfigyelhető csészeszerű behúzódást. 

A bukkális és orális kortikális sok esetben nem egyenlő mértékben pusztul, ennek röntgenfelvételen látható jele, 

hogy két egymással párhuzamos lefutású limbus alveolaris látszódik, a koronálisabban elhelyezkedő csontrész 

radiolucensebb, ahol a mindkét kortikális megtartott, ott denzebb. 

3.332. ábra - 5. ábra – Interdentális kráter (csésze) műtéti feltárásban 
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3.333. ábra - 6. ábra – 2 falú, csésze alakú intraosszeális defektus sematikus ábrája 
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3.334. ábra - 7. ábra – 2 falú csonttasak röntgenképe (önmagában a rtg. felvétel nem 

nyújt elengendő információt a tasakfalak számát illetően) 
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3.335. ábra - 8. ábra – 2 falú intraosszeális defektus sematikus ábrája 
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20.4.1.3. Háromfalú csonttasak 

A fog mellett a faciális és orális kortikálisok és az interdentális szeptum szomszédos fog felé megtartott. 

3.336. ábra - 9. ábra – 3 falú csonttasak sematikus ábrája 
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3.337. ábra - 10. ábra – 3 falú csonttasak műtéti feltárásban 
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20.4.1.4. Négyfalú (kráter/tölcsér alakú/„cup form”) csonttasak 

A fog körüli csontkráter (cirkuláris defektus) esetében a fogtól meziálisan és disztálisan anguláris típusú 

csonthiány, míg a gyökéren a rávetülő limbus alveolaris látható. Általában négyfalú csonttasak. 

3.338. ábra - 11. ábra – 4 falú intraosszeális defektus sematikus ábrája 
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3.339. ábra - 12. ábra – Tölcsér alakú radiolucens terület látható a 12, 11, 21-es fogaknál 
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3.340. ábra - 13. ábra – Kráter a felső középső metszőfogak körül 

 
 

Tasak típusa Lokalizációja Típusai Jellemző Rtg tünetek 

Lágyrész tasak 
Szupraosszeális, 

Szuprakresztális, 

  Krónikus 

parodontitisben és 

agresszív 

parodontitisben 

Horizontális 

csontpusztulás 
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Tasak típusa Lokalizációja Típusai Jellemző Rtg tünetek 

Szupraalveolaris horizontalizációt 

követően 

Csont tasak Intraosszeális, 

Infraalveolaris 
1-falú, 2-falú, 3-

falú, 4-falú, csésze 
Agresszív 

parodontitisben vagy 

krónikus parodontitis 

előrehaladott 

stádiumában 

Anguláris 

csontpusztulás, 

horizontalizáció 

előfordulhat 

20.5. Furkáció érintettség 

Ha fogágy destrukció többgyökerű fogaknál a gyökéroszlást eléri, furkációlézióról beszélünk, melynek 

vizsgálata speciális hajlított, színkódolt ún. furkáció szondával történik. A megnyílt gyökéroszlást oro-faciális 

irányú kiterjedés alapján osztályozzuk, a furkációlézió lehet I., II., III. fokú. Vertikális kiterjedés szerint is 

vizsgálható a furkáció érintettség, ilyenkor a furkációs tetőtől mérjük a szeptum távolságát milliméterben 

kifejezve. 
 

Furkációlézió foka: Csontpusztulás kiterjedése 

I. fokú A fog oro-vestibuláris keresztmetszének, kevesebb, mint 1/3-ad 

része érintett, a furkáció szondával jól tapintható 

II. fokú A fog oro-vestibuláris keresztmetszének, több mint 1/3-ad része 

érintett, a furkáció nem átjárható 

III. fokú Valóságos alagút képződik, a furkáció teljes egészében átjárható 

3.341. ábra - 14. ábra – Elsőfokú furkáció érintettség a 16, 17-es fogak bukkális 

gyökéroszlásánál 

 

3.342. ábra - 15. ábra – Másodfokú furkáció érintettség a 46, 47-es fogaknál 
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3.343. ábra - 16. ábra – Harmadfokú furkáció érintett 24-es fog 

 

20.6. Recesszió 

A tapadásveszteség klinikailag tasakképződés mellett recesszió formájában is megjelenhet. Legelterjedtebb a 

Miller-féle klasszifikáció, mely alapján 4 fő csoportba kategorizáljuk a recessziókat. Ez a klasszifikáció a 

bukkális recessziók leírására alkalmas, és a papilla érintettséget sem vizsgálja részletekbe menően. Ennek 

kiküszöbölésére kialakított új beosztások születtek (palatinális recessziók, az interdentális papillát érintő 
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recessziók leírására). Nordland és Tarnow által kidolgozott beosztás alapja az interdentális papilla csúcsának, a 

kontaktpontoknak, a bukkális CEJ-nak és a MGJ-nak az egymáshoz viszonyított helyzete. 
 

A recesszió típusa A lágyrészdefektus kiterjedése 

Miller I. osztály A mucogingivalis junctio és az interdentális papillák nem 

érintettek 

Miller II. osztály A recesszió eléri a mucogingivalis junctiot, de a papillák nem 

érintettek 

Miller III. osztály A recesszió elérheti a mucogingivalis junctiot, a papillák is 

érintettek 

Miller IV. osztály A recesszió eléri a mucogingivalis junctiot, súlyos 

tapadásveszteség és lágyszövet hiány, a papillák hiányoznak 

3.344. ábra - 17. ábra – Miller I. recessziók a 11, 21-es fogaknál 

 

3.345. ábra - 18. ábra – Miller II. recesszió a 41-es fognálg 

 

3.346. ábra - 19. ábra – Miller III. recesszióban az interdentális papillák is érintetté 

válnak 
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3.347. ábra - 20. ábra – Miller IV. recesszió 

 

1. animáció 

20.7. Dehiscentia és fenestratio 

A fogak orális vagy faciális gyökérfelszínén kialakuló többnyire izolált csonthiány kialakulhat a foggyökér 

gingivális harmadában, ilyenkor dehiscentiáról beszélünk, ha a középső- vagy apikális harmadban lesz denudált 

a gyökérfelszín, akkor fenestrationak nevezzük. 

20.8. Tesztfeladatok 

1. Az intraosszeális csonttasakok nevezéktana a hiányzó-, vagy a megtartott falak számát jelöli? 

A. Hiányzó 

B. Megtartott 

2. Melyik parodontitisben figyelhető meg horizontális csontpusztulás? 

A. Chronicus parodontitisben 

B. Agresszív parodontitisben 

C. Mindkettőben 

3. Melyik a legfontosabb magatartási rizikótényező a fogágybetegségek kialakulásában? 

A. Dohányzás 

B. Alkoholfogyasztás 

C. Intravénás drog fogyasztás 

4. Milyen kapcsolat van a Diabetes Mellitus és a fogágybetegségek között? 

images/chapter03/c0320_mov001.mp4


 3. Megtartó fogászat  

 864  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A. Egyirányú 

B. Kétirányú 

21. 3.21. A Parodontium reparációja és regenerációja 
– Fulmer András 

A parodontális kezelés hatására a szövetek kétféleképpen gyógyulhatnak: reparációval vagy regenerációval, 

mely alapvetően annak függvénye, hogy a gyökérfelszínt a kezelés eredményeként, milyen típusú sejtpopuláció 

népesíti be. (Melcher, 1976) A patológiából ismert két fogalom általánosan a következőképpen definiálható: 

Reparáció: A szervezet a korábban károsodott szöveti struktúrákat más, csökkent értékű szövetekkel állítja 

helyre. 

Regeneráció: A szervezet a korábban károsodott szöveti struktúrákat az eredetivel teljesen megegyező 

szövetekkel állítja helyre. 

21.1. A parodontális reparáció 

A parodontális gyulladás következtében elpusztult szöveti struktúra integritását nem az eredetivel megegyező, 

hanem valamilyen csökkent értékű szövet állítja helyre, azaz nem történik meg a fogágy támasztó szöveteinek 

(alveoláris csont, gyökércement és gyökérhártyarostok) újraképződése. 

21.1.1. A Parodontális reparáció formái 

Parodontális kezelés hatására a következő formákban reparálódhat a parodontium: 

1. Mély sulcus (deep sulcus): Csak a parodontális tasak mélyén lévő junctionális hámsejtek és Sharpey-rostok 

tapadnak vissza a cementrétegre. (A parodontális tapadás helyreáll, de az eredetihez képest sokkal 

apikálisabban, a tasak mélyén.) 

2. Hosszú hámtapadás (long epithelial attachment): Az elpusztult Sharpey-rostok helyett a denudálódott 

gyökérfelszínen junctionális hámsejtek biztosítják a tapadást. 

3. Kötőszövet feszes adaptációja: Az elpusztult Sharpey-rostok helyett a denudálódott gyökérfelszínen a 

gingivális kötőszöveti rostok biztosítják a tapadást. 

Nagyon jó szájhigiéné és gyulladásmentes körülmények között a hosszú hámtapadás és a kötőszövetes 

visszatapadás hosszú ideig funkcióképes barriert alkothat a külvilággal szemben, azonban ez sohasem vesz részt 

a fog rögzítésében és hisztológiailag nem minősül tapadásnyereségnek. Klinikailag azonban ellenáll a 

parodontális szondának, és így gyengéd szondázáskor ezen gyógyulási formák mellett is jelentős klinikai 

tapadásnyereséget és szondázási mélység csökkenést könyvelhetünk el. 

21.2. A parodontális regeneráció 

A parodontális regeneráció lényege az új tapadás („new attachment”) kialakulása: A gyulladás következtében 

teljesen elpusztult dentogingivális és dentoalveoláris rostokat az előzőleg megbetegedett gyökérfelszínen a 

cementrétegbe beágyazott új Sharpey-rost-rendszer váltja fel, amely marginálisan szervesen tapad az íny 

kötőszövetében, apicalisabban pedig az alveoláris csontba integrálódik. Parodontális regenerációról akkor 

beszélünk, ha a fogágy támasztó szöveteinek (alveoláris csont, gyökércement és gyökérhártyarostok) az 

újraképződése megtörtént. Az új parodontális tapadás kialakulásának előfeltétele, hogy appozícionálisan új 

cementréteg rakódjon le a gyökérfelszínre, amely a cement mátrixba ágyazódott kollagén rostokat a foghoz 

rögzíti. A csont felőli oldalon, pedig új csontképződés kíséretében ágyazódhatnak be a kollagén rostnyalábok a 

csontmátrixba és rögzülhetnek szervesen a processusalveolarishoz. A parodontális apparátus teljesen 

destruálódott szöveteit a szervezet a hagyományos tasakkezelési technikákkal csak nagyon kismértékben tudja 

ugyanolyan szerkezetű és funkciójú szövetekkel helyreállítani, így az előbb említett módszerekkel nagyrészt 

csak reparáció érhető el. 

21.2.1. A parodontális regeneráció feltételei 



 3. Megtartó fogászat  

 865  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A regenerációhoz a következő feltételeknek kell teljesülnie: 

1. Az apikális irányú hámburjánzás megakadályozása: A hámtapadás olyan gyorsan regenerálódik, hogy a hám 

végigkúszik az ínylebeny fog felé néző oldalán, mielőtt a kötőszöveti rostok megerősödhetnének és 

beágyazódhatnának a cement, illetve csontmátrixba. A létrejött hosszú hámtapadás kizárja a valódi új tapadás 

kialakulásának lehetőségét, ezért regeneráció csak akkor jöhet létre, ha valahogy megakadályozzuk az 

apikális irányú hámburjánzást. 

2. Gyökérhártya eredetű kötőszöveti/mesenchymális sejtek jelenléte: A parodontális tapadás csak akkor áll 

helyre, ha a szabaddá vált gyökérfelszínen új cementréteg rakódik le és a cementbe Sharpey-rostok 

ágyazódnak be. Ezen új cementréteg képzésére a parodontiumban lévő sejttípusok közül egyedül csak a 

gyökérhártya-eredetű fibroblastok képesek, melyeket ép formában azonban csak a tasak legapicalisabb 

régióiban találunk meg. Amennyiben megvalósul az új cementréteg és az ebből kiinduló Sharpey-rostok 

képződése, ezen folyamat hatására a Sharpey-rostok másik végén megindul az új csont képződése is. 

3. A csontdefektusban képződő stabil koagulum: A csontdefektus kitisztítása után képződő vérrögöt (koagulum) 

stabilizálni és védeni kell a mechanikai és bakteriális ártalmaktól. Ez azért fontos, mert az új csontszövet 

képződése ebből a koagulumból indul el. 

4. A gyökérfelszín parodontitis hatására bekövetkezett változásainak korrekciója: A gyökér felszínén a 

parodontitis hatására képződött összes depozitum eliminálása, a gyökérfelszín lesimítása. Mechanikai 

tisztítással és kémiai kondícionálással tiszta dentinréteg kialakítása, melyen az új cementréteg képződése 

elindulhat. 

Ezen feltételek felfedezése vezetett az új regenerációs tasakkezelési technika kialakulásához, melyet „irányított 

szövetregenerációnak” („Guided Tissue Regeneration = GTR”) nevezünk. Ennek lényege, hogy mechanikai 

barriert alkalmazva, a gyógyuló területről a gingivális hámszövet távoltartásával a gyökérhártya eredetű 

mesenchymális sejtek a denudálódott gyökérfelszínre vándorolhatnak, így kötőszövetes új tapadás képződése 

indul el. 

21.2.2. Irányított szövetregenerációs technikák 

A gyakorlatban alapvetően 2 fajta technika, illetve ezek kombinációja terjedt el: 

1. Membrán (általában felszívódó típusú) és „csontpótló” anyag együttes használata: 

Lényege, hogy a csontdefektus feltárása és kitisztítása után azt valamilyen típusú csontpótló anyaggal öltjük 

fel, erre membránt helyezünk és az ínylebenyt ezután zárjuk. A csontpótló anyag szerepe, hogy teret képez a 

mesenchymális sejteknek és stabilizálja a koagulumot, míg a membrán a hám apikális irányú burjánzását 

akadályozza meg. 

3.348. ábra - 1. ábra – Bio-Oss® csontpótló anyag 
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3.349. ábra - 2. ábra – Regenerációra alkalmas csontdefektus 
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3.350. ábra - 3. ábra – A csontdefektus Bio-Oss® csontpótló anyaggal feltöltve 

 

3.351. ábra - 4. ábra – A membrán méretre szabása 
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3.352. ábra - 5. ábra – A membrán felett feszülésmentesen összezárt seb 
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3.353. ábra - 6. ábra – A csontdefektus kezdeti röntgenképe 
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3.354. ábra - 7. ábra – A regenerálódott csontdefektus röntgenképe 
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2. Biomediátorok – zománc mátrix fehérje alkalmazása: Az Emdogain® fő alkotóeleme az Amelogenin 

(Zománc Mátrix Protein = Enamel Matrix Derivatum/EMD), melyet az embrionális fogfejlődés során a 

Hertwig-féle hámhüvely módosult ameloblast sejtjei szintetizálnak a gyökérdentin felszínére. Az 

Amelogenin induktív szerepet játszik az új cement képződésében, mely az új tapadás kialakulásának 

előfeltétele. Serkenti a gyökérhártya eredetű mesenchymális sejtek proliferációját és migrációját, viszont 

gátolja a gingivális hámsejtek letapadását (alkalmazható membrán nélkül). További kedvező tulajdonsága, 

hogy javítja a műtéti seb gyógyulását, valamint a feltárt, kitisztított csontdefektusba helyezve és felette az 

ínylebenyt zárva olyan stabil formában csapódik ki, mely stabilizálja a képződő koagulumot és a térfenntartó 

szerepnek is eleget tesz. Az Emdogain® ezen felül gátolja több parodontopatogén bektérium növekedését 

(szemben a csontpótló anyagokkal), mely tulajdonsága elsősorban a propilénglikol-alginát vivőanyagának 

tulajdonítható. 

3.355. ábra - 8. ábra – Emdogain® használata előtt a gyökérfelszín kondícionálása 

 

3.356. ábra - 9. ábra – Emdogain® használata 
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3.357. ábra - 10. ábra – Az összezárt lebeny 

 

3.358. ábra - 11. ábra – A csontdefektus kezdeti röntgenképe 
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3.359. ábra - 12. ábra – A regenerálódott csontdefektus 
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21.3. Tesztkérdések 

1. Nagyon jó szájhigiéné és gyulladásmentes körülmények között a hosszú hámtapadás hosszú ideig 

funkcióképes barriert alkothat a külvilággal szemben. 

A. Igaz 

B. Hamis 

2. Alkalmazható-e az Emdogain membrán nélkül? 

A. Igen 

B. Nem 

22. 3.22. A parodontális betegségek kezelésének 
irányelvei – Nagy Balázs 

A dentalis plakk hatására kialakuló gyulladásos folyamatok következtében szövetpusztulás, a parodontium 

károsodása jön létre. A parodontális kezelések legfontosabb feladata a kialakult gyulladás és az azt fenntartó 

tényezők megszűntetése, illetve a további szövetpusztulás, tapadásveszteség megállítása. Cél továbbá az 

elveszett szövetek – lehetőség szerinti – pótlása, a harmonikus esztétika kialakítása. A legfontosabb célkitűzés 

azonban egy, az egyéni és professzionális szájhigiéne számára hosszútávon is jól fenntartható állapot 

kialakítása. 

22.1. A diagnózis és a parodontális kezelési terv 

A diagnózis felállítása egy teljeskörű parodontális vizsgálatot követően történik. A vizsgálat magába foglalja az 

általános és fogászati anamnézist, az extra-, intraorális vizsgálatokat, az okklúziós analízist, a parodontológiai 
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paraméterek rögzítését, valamint a kiegészítő radiológiai, mikrobiológiai, laboratóriumi vizsgálatokat, továbbá a 

fotódokumentációt. A diagnózis felállítását követően történik az egyes fogak prognózisának értékelése. A 

kezelési terv felállítása előtt meg kell állapítani az adott eset általános prognózisát is, hiszen ez határozza a meg, 

hogy a terápia radikális, konzervatív vagy palliatív lesz-e. 

3.16. táblázat - 1. táblázat – A prognózist befolyásoló tényezők (egyéni rizikóanaízis) 
 

Általános és szisztémás tényezők 

• általános állapot, immunstátusz, 

• genetikai tényezők, 

• életkor, 

• a betegség klinikai formája, súlyossága, 

• beteg együttműködési készsége, kontroll vizsgálatok gyakorisága, 

• egyéni plakk kontroll, motiválhatóság, 

• dohányzás 

Lokális tényezők 

• tasakflóra összetétele, 

• plakkretenciós tényezők, 

• tasakok elhelyezkedése, mélysége, 

• furkáció érintettség, 

• tasakaktivitás, 

• tapadásveszteség mértéke, 

• csontpusztulás morfológiája, mértéke, 

• gyökerek morfológiája, 

• fogmobilitás, 

• okkluzális túlterhelés 

Mivel a különböző betegségek kezelése hosszabb időt is igényelhet, az elsődleges diagnózis alapján felállított 

kezelési terv módosulhat. 

A parodontális megbetegedések terápiája alapvetően négy fázisra osztható: 

1. Nulladik vagy akut fázis, 

2. Oki (iniciális) fázis, 

3. Korrektív fázis, 

4. Parodontális fenntartó kezelés (szupportív terápia). 

Nem minden esetben szükséges az egyes fázisok lépésről lépésre történő elvégzése. 

3.360. ábra - 1. ábra – Súlyos parodontitisben, elhanyagolt szájhigiéne esetén az 

azonnali extractiók indokoltak 
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3.361. ábra - 2. ábra – A torlódott fogazat és ínyrecesszió megnehezíti a megfelelő egyéni 

szájhigiéne kialakítását 

 

22.2. A parodontalis oki terápia 

A teljeskörű parodontális vizsgálatok alapján felállított elsődleges diagnózist és akut ellátást követi a 

parodontális kezelés első lépése az oki parodontális terápia. A teljekörű terápia e fázisában megtörténik a 

reménytelen prognózisú fogak eltávolítása, valamint a gyulladást fenntartó tényezők eliminálása és a szájhigiéne 

egyénre szabása. Legfontosabb feladat a szupra-, és szubgingivális fogkő és biofilm eltávolítása, valamint a 

plakkretenciós tényezők (hibás restaurátumok, carieses léziók, nyitott kontakt pontok, kisebb anatómiai hibák) 



 3. Megtartó fogászat  

 877  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

korrekciója. Az oki parodontális terápia részét képezi a szubgingivális gyökérsimítás is. Törekedni kell az oralis 

biofilm minél teljesebb eltávolítására, de a gyakorlatban ez sohasem valósítható meg. 

Nem harmonikus rágófelszíni érintkezések esetén szükséges az okklúziós analízis elvégzése, a káros erőhatások 

eliminálása. A megnövekedett fogmobilitás a parodontális szövetek adaptív reakciója a káros okklúziós 

erőhatásokra. A primer (ép parodontiumot érő) és a szekunder (károsodott parodontiumot érő) okkluziós trauma 

eltérő etiológiája miatt ezek kezelésében is különbségek mutatkoznak. 
 

Primer okklúziós trauma Szekunder okklúziós trauma 

• szelektív becsiszolás, 

• habitulás tényezők kiküszöbölése, 

• ortodonciai kezelés, 

• éjszakai harapásemelő sín 

• fogak sínezése, 

• szelektív becsiszolás, 

• ortodonciai kezelés 

Az oki terápia részeként időt kell fordítani a páciensek instruálására, motiválására, továbbá a lehető 

leghatékonyabb egyéni szájhigiénés program kialakítására. 

3.362. ábra - 3. ábra – Az oki kezelés megkezdése előtt 

 

3.363. ábra - 4. ábra – Supra-, és subgingivalis fogkő eltávolítása ultrahangos 

depurátorral 
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3.364. ábra - 5. ábra – Kézi eszközökkel végzett subgingivalis depurálás és 

gyökérsimítás 
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3.365. ábra - 6. ábra – Polírozás 
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3.366. ábra - 7. ábra – Az oki terápiát követően 
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A fent leírtak alapján látható, hogy az oki terápia rendkívül komplex folyamat, befejeztét követő 4-6. héten 

történik az újraértékelés. Ellenőrizzük a páciens motiváltságát, a szájhigiénét, saját munkánkat, újraértékeljük a 

parodontológiai státuszt (szondázási értékek, ínyrecesszió, furcatio érintettség, mobilitás, tasakaktivitás) és a 

fogak prognózisát. Mérlegeljük, hogy szükséges-e további oki terápia, esetleg korrekciós terápia, avagy a 

páciens bekerülhet a szupportív fázisba. 

Az oki terápia sikeresesnek tekinthető, ha: 

• Egyéni szájhigiéne jó (PI<20-25%), 

• Kevesebb aktív, vérző tasak (BOP<20%), 

• Csökkent szondázási mélység, 

• Nincsenek plakkretenciós tényezők. 

22.3. A korrekciós kezelés fázisa 

Amennyiben az indikációk fennállnak a páciens a korrekciós kezelés fázisába kerül. 

3.17. táblázat - 2. táblázat – A korrekciós terápiás fázis indikációi 
 

Egyéni szájhigiéne számára nem vagy nehezen hozzáférhető területek 

• Mély tasakok, 

• Széles approximalis gyökérfelszínek, 
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• Megnyílt bi-, és trifurcatio-k, 

• Piskóta alakú gyökerek. 

Egyéni szájhigiéne objektív akadályai 

• Vastag, fibritikus ínyszél, 

• Negatív ínypapilla, 

• Mély ínykráterek, 

• Sekély vestibulum, 

• Kifejezett ínyrecesszió, 

• Keratinizált íny hánya 

Mély vertikális csonttasakok, irreguláris csontszélek, interdentális csontkráterek 

A korrekciós kezelés fázisába tartoznak a parodontális sebészi kezelések, ortodonciai és protetikai ellátás. 

A korrekciós fázis befejeztével mindenképpen szükséges egy újabb újraértékelés. A korrekciós fázis részét 

képezi a restauratív terápia is. A parodontium számára a fix pótlások viselése sokkal előnyösebb, mint a 

kivehető, ezért amennyiben ezt a pillérfogak száma és elhelyezkedése lehetővé teszi törekedni kell a rögzített 

pótlások készítésére. Amennyiben a rögzített pótlás lehetősége nem adott, a kivehető pótlást úgy kell 

megtervezni, hogy az kedvező terhelést jelentsen a pillérfogaknak és fogvesztés esetén az korrigálható legyen. 

A pótlás történhet implantátumokkal is. A dentális implantátumok alkalmazása nem csak a parodontitis 

következményeként kialakult foghiányok pótlásában játszik szerepet, hanem a még meglévő károsodott 

parodontiumú fogak tehermentesítésében is. 

Fontos felhívni a páciensek figyelmét arra, hogy a pótlás elkészültével a szájhigiénés szokásokon is változtatni 

kell, sokkal nagyobb odafigyelés szükséges. 

Az ortodonciai kezeléseket az oki terápiát és az esetlegesen szükséges oki sebészi terápiát követően, az 

irányított szövetregenerációs műtétek előtt lehet elvégezni. 

3.367. ábra - 8. ábra – A kezelés kezdetekor 
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3.368. ábra - 9. ábra – Az oki terápiát követően 

 

3.369. ábra - 10. ábra – A korrekciós fázist követően 
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3.370. ábra - 11. ábra – Szupportív terápia 

 

22.4. Szupportív terápia 

A teljeskörű terápia végső célja az oki és korrekciós fázisok során elért eredmények minél hosszabb ideig 

történő megőrzése. Ez a parodontális gondozás fázisa, vagy az úgynevezett szupportív terápia („Recall”). A 

gondozási programot egyénileg, minden szempontra kiterjedő rizikóanalízis alapján kell megtervezni. Ezek 

alapján 3-6 havonta szükséges a betegek ellenőrzése. 
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3.371. ábra - 12. ábra – Rizikóanalízis (http://www.perio-tools.com/pra/en/index.asp) 

 

3.18. táblázat - 3. táblázat – A szupportív terápia 
 

Vizsgálatok 

• Minden visszahívás alkalmával szükséges 

• gingiva állapotának vizsgálata (GI, BOP), 

• plakk jelenlétének vizsgálata (Plakk indexek) 

• 6-12 havonta a fent említett vizsgálatokon felül 

• parodontológiai paraméterek rögzítése, 

• okklúzió kontrollja, 

• kariológiai kontroll, 

• esetlegesen meglévő pótlások kontrollja 

• 3-4 évente 

• teljes röntgenstátusz 

Beavatkozások 

• Minden visszahívás alkalmával 

• páciens szájhigiénés instrulása, motiválása, 

• professzionális szájhigiénés kezelés, 

• recidíva esetén oki terápia ismétlése. 

http://www.perio-tools.com/pra/en/index.asp
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Ily módon jól nyomon követhető a betegség változása (javult, stagnál, esetleg romlott). Rendszeresen elvégzett 

fenntartó kezeléssel megelőzhető a parodontális tapadásveszteség progrediálása és fenntartható a korábban 

rendezett parodontális státusz. 

22.5. Antibiotikus terápia lehetőségei 

A fogágybetegségek legtöbb klinikai formája nagyon jól reagál a klasszikus mechanikai terápiára, de egyes 

esetekben, a mechanikus terápia önmagában kevés és azt gyógyszeres kezeléssel kell kiegészíteni. Az 

antibiotikum használata történhet lokálisan és szisztémásan. 

Szisztémás antibiotikumok 

A mellékhatások és az antibiotikus rezisztencia kivédése érdekében használatuk csak bizonyos parodontális 

kórképek esetén javasolt (pl.: agresszív parodontitis). A szisztémás antibiotikum adása akkor a leghatékonyabb, 

ha a mechanikus terápia kiegészítéseként alkalmazzuk. Célszerű a mechanikus terápiát a lehető legrövidebb idő 

alatt elvégezni (1 héten belül), az antibiotikum szedésének a kezdetét pedig az utolsó kezelés napjára kell 

időzíteni. 

Plakk okozta gingivitis 

• Csak súlyos, szisztémás háttérbetegség esetén indokolt szisztémás antibiotikus kezelés. 

Krónikus parodontitis 

• A krónikus parodontitis kezeléséhez a legtöbb esetben nem szükséges a szisztémás antibiotikus terápia. 

• A mechanikus terápia kiegészítéseként (közepesen mély (4-6 mm), aktív tasakoknál, max. 1-2 tasak/kvadráns; 

4-5 tasak/száj) lokális antibiotikumok használata jöhet szóba. 

Agresszív parodontitis 

• Az agrsszív parodontitis kezelésének alapvető eleme a szisztémás antibiotikumok alkalmazása az oki terápia 
során. 

• Oki terápia során metronidazol+amoxicillin, doxycyclin és makrolid antibiotikumok is sikerrel 

alkalmazhatóak. 

• Lokális antibiotikum használata kerülendő. 

Parodontitis szisztémás hátérrel 

• Kezelési irányelvei az agresszív parodontitisével megegyezőek. 

Necrotizáló fogágybetegség 

• Mechanikus terápia kiegészítéseként metronidazol az elsőként választandó szer. 

Parodontális tályogok 

• Szisztémás antibiotikum adása csak kockázatot jelentő általános betegség esetén szükséges. 

Lokális antibiotikumok 

A lokálisan alkalmazott antibiotikumok esetén kevesebb mellékhatással kell számolni és kisebb az antibiotikum 

rezisztencia kialakulásának a valószínűsége is. Alkalmazásuk lokalizált parodontális léziókban javallt. 

Klinikailag alkalmazott szerek: Actisite (tetrcyclinnel átitatott fonal), lassan felszívódó antibiotikumos zselék 

(Minocyclin (2%-os krém); Atridox (10%-os zselé); Elyzol (25% metronidazol benzoate); Ebrymycin zselé). 

3.372. ábra - 13. ábra – Parodontológiai kezelések általános jellemzői 
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3.373. ábra - 14. ábra – Plakk okozta gingivitis kezelése 

 

3.374. ábra - 15. ábra – Chronicus parodontitis kezelése 

 

3.375. ábra - 16. ábra – Agresszív parodontitis kezelése 
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22.6. Tesztfeladatok 

1. Az oki parodontalis terápia részét képezi: 

a. reménytelen prognózisú fogak eltávolítása, 

b. depurálás, gyökérsimítás, 

c. elálló restaurátumok korrekciója, 

d. mindhárom. 

2. Az oki terápiás fázis újraértékelésének időpontja, a kezelést követően 

a. 4-6 hét, 

b. 2-3 hónap, 

c. 4-6 hónap. 

23. 3.23. Parodontalis sebészet – Mandel Iván 

A parodontalis sebészet legfőbb célja, hogy segítse a parodontium hosszú távú fenntarthatóságát. A parodontalis 

betegségek által okozott kemény - és/vagy lágyszöveti elváltozások jelentős részben az oki tényezők 

eliminálását követően is visszamaradnak. Ezen elváltozások sebészi kezelésének célja, hogy a megfelelő 

professzionális tisztítás megvalósítható legyen, illetve olyan gingivalis morfológia alakuljon ki, mely az egyéni 

szájhigiénét megkönnyíti, ezen felül lehetőség szerint meg kell célozni a károsodott parodontalis tapadás 

regenerációját. 

Alapvetően megkülönböztethetünk parodontalis tasaksebészeti és parodontalis plasztikai sebészeti 

beavatkozásokat. 

3.19. táblázat - 1. táblázat – A parodontalis sebészet indikációi és kontraindikációi 

(Lindhe, 2003) 
 

INDIKÁCIÓK KONTRAINDIKÁCIÓK 

professzinális szájhigiéne számára nem/nehezen 

hozzáférhető területek 
nem megfelelő páciens kooperáció 

egyéni szájhigiéne számára hozzáférhető 

dentogingivalis morfológia kilakítása 
egyes cardiovascularis betegségek (nem kontrollált 

hypertensio, angina pectoris egyes esetei, myocardialis 

infarctus, anticoaguláns kezelés, reumás szívbetegség, 

congenitalis szívbetegségek, szív- és vascularis 
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INDIKÁCIÓK KONTRAINDIKÁCIÓK 

implantátumok) 

tasakmélység csökkentés szervtranszplantáció 

vérképző szervi betegségek 

gingivalis defektusok korrekciója hormonalis betegségek (diabetes mellitus, 

mellékvesekéreg dysfunctio) 

Neurológiai kórképek (Sclerosis multiplex, Parkinson 

kór, epilepszia) 

reatauratív terápia számára kedvező viszonyok 

kialakítása 
dohányzás (nem kontraindikáció, csak limitáló 

tényező) 

23.1. Sebészeti alapfogalmak 

23.1.1. Metszéstípusok 

1. Külső ferde metszés: A feszes ínyen a tasak bázisának magasságában az ínyszéllel párhuzamos lefutású 

metszés. A szike a fog felszínével 45 fokos szöget zár be és hegye coronalis irányba mutat. 

3.376. ábra - 1. ábra – Külső ferde metszés 
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2. Belső ferde metszés: az ínyszél mentén, azzal párhuzamos lefutású metszés apicalis irányba mutató hegyű 

szikével. Lehet intrasulcularis, marginalis, vagy paramarginalis. 

3.377. ábra - 2. ábra – Belső ferde metszés (1: intrasulcularis 2: marginalis 3: 

paramarginalis) 

 

3. Verticalis segédmetszés: az ínyszélre merőleges lefutású metszés a lebeny jobb mobilizálása érdekében. 

3.378. ábra - 3. ábra – Verticalis segédmetszés 
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23.1.2. Lebenytípusok 

Vastagság szerint: 

1. Teljes vastagságú lebeny: a mucosát, tunica propriát és a periosteumot együtt választjuk le a csont 

felszínéről tompa preparálással (raspatórium). 

3.379. ábra - 4. ábra – Teljes vastagságú lebeny 
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2. Félvastag lebeny: A mucosát a tunica propria egy részével együtt éles műszerrel (szike) választjuk el a 

periosteumtól és az azt közvetlenül borító tunica propriától. 

3.380. ábra - 5. ábra – Félvastag lebeny 



 3. Megtartó fogászat  

 893  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

A papillához való viszony szerint: 

1. Hagyományos: az interdentalis papilla oralis és vestibularis felét szétválasztó lebeny. 

3.381. ábra - 6. ábra – Papillametszés hagyományos módon 
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2. Papilla preservatios: a papilla bázisánál vezetett metszés révén a papilla teljes egészében az oralis vagy a 

vestibularis lebeny része marad. 

3.382. ábra - 7. ábra – Papilla preservatios metszés 

 

3. Alagút preparálás:a papillát nem vágjuk át, hanem a sulcularis metszés után alápreparáljuk. 

3.383. ábra - 8. ábra – Alagút preparálás 
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Pozicionálás szerint: 

1. Visszahelyezett lebeny: az eredeti pozíciójában rögzítjük suturákkal. 

2. Áthelyezett lebeny: apicalisan, coronalisan, vagy lateralisan elmozdított helyzetben rögzítjük a lebenyt. 

A parodontalis sebészi kezelések céljuk szerint két fő csoportra oszthatók, úgymint parodontalis tasaksebészet 

és mucogingivalis sebészet. 

23.2. Parodontalis tasaksebészet 

Célja a gyulladás következtében kialakult parodontalis tasak eliminálása annak érdekében, hogy az egyéni 

szájhigiéne számára nem hozzáférhető subgingivalis felszíneken megelőzzük a dentalis plakk újbóli 

felhalmozódását, illetve hogy lehetőség szerint az elpusztult kötőszövetes tapadást újraépítsük. 

3.20. táblázat - 2. táblázat – Parodontalis tasaksebészeti beavatkozások 
 

Típus Technika Indikációs terület 

rezektív sebészet gingivectomia supraossealis tasakok 

apicalisan áthelyezett lebenyes műtét supraossealis tasakok 

fogak rezektív sebészete (hemisectio, 

trisectio, gyökér amputáció, 

premolarizáció) 

supra- és intraossealis tasakok 

új tapadás kialakítását célzó 

(„new attachment”) technikák 
subgingivalis küret supraossealis tasakok 

excisional new attachment procedure 

(ENAP) 
supraossealis tasakok 

Módosított ENAP supraossealis tasakok 

módosított Widman műtét supra- és intraossealis tasakok 

regeneratív célzatú műtétek Irányított szövetregeneráció (GTR) intraossealis tasakok 

Biológiai mediátorok intraossealis tasakok 

23.2.1. Gingivectomia 

A lágyrésztasak eltávolítása külső ferde metszéssel, majd a seb fedése parodontalis pakolással. Indikációja a 

restaurátumok készítéséhez szükséges ínykorrekciók és ínyhyperplasia miatt kialakult áltasakok kezelése. 

Kontraindikált, ha csonttasak van jelen, vagy ha csontkorrekció szükséges, illetve ha a visszamaradó feszes íny 

kevesebb, mint 2 mm, vagy ha esztétikailag elfogadhatatlan eredményhez vezet. 
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3.384. ábra - 9. ábra – Ínyhyperplasia a papillák területén 

 

3.385. ábra - 10. ábra – Lézerrel végzett gingivoplastica után 

 

3.386. ábra - 11. ábra – 2 héttel a kezelést követően 

 

23.2.2. Apicalisan áthelyezett lebenyes műtét 

Marginalis fordított ferde metszés és két verticalis segédmetszés segítségével teljes vastagságú lebenyt 

preparálunk, majd a gyökérfelszínek tisztítása és esetlegesen csontkorrekciót követően azt apicalis irányban 
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áthelyezve a csontszél magasságában varratokkal rögzítjük. Előnye a jelentős és gyors tasakredukció, valamint a 

gingivectomiával szemben a teljes feszes íny megőrzése, hátránya viszont a denudált gyökérfelszínek és 

interdentalis területek esztétikailag kedvezőtlenek és tisztításuk is nehezebb. 

3.387. ábra - 12. ábra – Horizontalis csontpusztlással járó destruktív parodontitis 

 

3.388. ábra - 13. ábra – Apicalisan áthelyezett pozícióban rögzített lebeny 

 

3.389. ábra - 14. ábra – A feszes íny megtartásával, reziduális tasak nélkül gyógyult 

állapot 
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23.2.3. Fogak rezektív sebészete 

A többgyökerű fogak előrehaladott (II. vagy III. fokú) furkáció lézióinak radikális rezekciója a gyökerek 

szeparálása fúróval. Ez kétgyökerű fog esetében hemisectiot, három gyökér esetén trisectiot jelent. Előfeltétele a 

fog gyökérkezelése. A szeparálást követően az egyik gyökér eltávolítását amputációnak nevezzük, ha a 

visszamaradt gyökereket premolaris fogként megtartjuk, akkor premolarizációnak. 

3.390. ábra - 15. ábra – Felső molaris distobuccalis gyökerének amputációja 

 

3.391. ábra - 16. ábra – A distobuccalis gyökér eltávolítása 
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23.2.4. Subgingivalis küret („zárt küret”) 

A belső tasakfal eltávolítása küretkanál segítségével, melyet a depurálással és gyökérsimítással egy ülésben 

végzünk. Bár célja új tapadás elérése, a gyökérsimítással elérhető tasakredukciót nem javítja, eredménye 

többnyire hosszú hámtapadás. Elvégzése akkor javasolt, ha a nagymértékű granulációs szövet miatt 

megvastagodott ínyszél vagy papilla az egyéni szájhigiénét akadályozza. 

3.392. ábra - 17. ábra – A belső tasakfal eltávolítása küretkanállal (subgingivalis küret) 

 

23.2.5. Excisional new attachment procedure (ENAP) 
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Indikációja, kiterjedése és eredményessége hasonló a subgingivalis kürethez. A különbség, hogy a belső 

tasakfalat nem tompa preparálással (küretkanállal), hanem élesen szikével választjuk le, majd a papillákat 

suturával rögzítjük. Módosított ENAP technika esetén a metszést az alveolaris csontszélig vezetjük. 

3.393. ábra - 18.ábra – A belső tasakfal eltávolítása szikével (ENAP) 

 

23.2.6. Módosított Widman-műtét („nyitott küret”) 

A belső tasakfalat egy paramarginalis belső ferde, egy intasulcularis és egy horizontalis metszéssel eltávolítjuk, 

majd teljes vastagságú lebenyt preparálunk. A gyökérsimítás és az esetlegesen szükséges csontkorrekció után a 

lebenyt eredeti pozíciójába visszahelyezve suturákkal rögzítjük. Nem célja sem a csont- sem a lágyrész tasak 

resectioja, hanem csak a mély subgingivalis területek vizuális kontroll melletti alapos tisztítása („access flap”). 

Ilyen értelemben inkább oki, semmint korrekciós kezelés. Minimális postoperativ recessio mellett jelentős 

szondázási mélység csökkenés érhető el vele, a tasak apicalis területein olykor regeneráció is megfigyelhető. 

Megfelelően széles fogköz esetén papilla preservatios technikával is elvégezhető. 

3.394. ábra - 19. ábra – Widman műtét során használt tasakfal eltávolító metszés 



 3. Megtartó fogászat  

 901  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

23.2.7. Regeneratív célzatú műtétek 

Az eddig említett technikák a parodontium reparatív gyógyulását eredményezik. A parodontalis regeneráció 

feltétele, hogy parodontailis ligamentum eredetű kötőszöveti sejtek népesítsék be a gyökérfelszínt, ami barrier 

alkalmazásával, vagy a seb-fogfelszín kölcsönhatás erősítésével érhető el. Intrasulcularis metszéssel teljes 

vastagságú lebenyt preparálunk, gyökérsimítás és a csonttasak tisztítása után a csontpótló anyagot és membránt, 

vagy az Emdogaint, vagy az Emdogaint és csontpótló anyagot applikáljuk és a lebenyt suturákkal zárjuk. Mivel 

a sikeres regeneráció egyik kulcsa a pontos, stabil és feszülésmentes sebzárás, a belső tasakfalat nem rezekáljuk. 

3.395. ábra - 20. ábra – Kiterjedt verticalis csontdefektus 

 

3.396. ábra - 21. ábra – Csontpótló anyaggal feltöltött defektus 
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3.397. ábra - 22. ábra – A fogakhoz szorosan adaptált felszívódó kollagén membrán 

 

23.3. Parodontalis plasztikai sebészet 

Célja a veleszületett, vagy szerzett mucogingivalis deformitások korreciója. Ezek a deformitások 

megnehezíthetik a jó szájhigiéne fenntartását, ezáltal parodontalis gyulladások hajlamosító tényezői lehetnek, 

illetve funkcionális és esztétikai problémát okozhatnak. 

3.21. táblázat - 3. táblázat – Mucogingivalis defektusok és kezelési lehetőségeik 
 

MUCOGINGIVALIS 

DEFEKTUS 
PROBLÉMA KEZELÉS 

ínyrecessio esztétikai probléma recessio sebészi fedése 

denudálódott gyökérfelszínek 

érzékenysége, abrázióra való hajlama 

szájhigiéne fenntartását megnehezíti 

keskeny feszes íny ínyrecessiora, vagy tasakképződésre 

hajlamosíthat, különösen helyi irritáló 

tényezőkkel együtt 

feszes íny szélesítése 

feszes íny túlsúly, gingiva esztétikai probléma gingivectomia/ gingivoplastica 
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MUCOGINGIVALIS 

DEFEKTUS 
PROBLÉMA KEZELÉS 

hyperplasia szájhigiéne fenntartását megnehezíti 

magasan tapadó ajakfék ínyrecessiora, tasakképződésre 

hajlamosíthat 
frenulectomia 

interdentalis papilla defektusa esztétikai probléma papilla augmentáció 

szájhigiéne fenntartását megnehezíti 

rövid klinikai korona megfelelő restaurátum elkészítését nehezíti sebészi korona hosszabbítás 

esztétikai probléma 

fogatlan állcsontgerinc 

deformitásai 
megnehezíti a megfelelő funkcionalitású és 

esztétikájú fogpótlás elkészítését 
fogatlan állcsontgerinc 

megőrzése / korrekciója 

23.3.1. Ínyrecessio sebészi fedése 

A recessio fedése a környező gingivalis szövetekből lehetséges nyeles, vagy boríték lebennyel, melyet coronalis, 

vagy lateralis irányban áthelyezünk. Kiegészítésként - amennyiben szükséges - kötőszöveti graft 

transzplantációjával a feszes íny szélesíthető/vastagítható is a jobb stabilitás érdekében. A recessio teljes fedése 

csak Miller I. és II. osztályú recessio esetén lehetséges, Miller III. és különösen Miller IV. esetben legfeljebb 

részleges fedés érhető el. Bár számos különböző műtéttechnikát dolgoztak ki, jelentős részük a korlátozott 

indikációs terület, vagy technikai nehézségek miatt visszaszorult a gyakorlatban. A jelenleg általánosan használt 

műtéttechnikák a coronalisan elcsúsztatott lebenyes műtét (kötőszöveti graft átültetéssel, vagy a nélkül) és a 

subepithelialis kötőszöveti graft átültetéssel kombinált alagút (tunnel) technika. Mindkét technika alkalmas 

Miller I. és II. típusú recessiok teljes fedésére, míg Miller III. recessiok fedésére egy lépésben a tunnel technika 

alkalmas. 

23.3.1.1. Coronalisan elcsúsztatott lebeny technika 

Változó vastagságú lebenyt preparálunk (félvastag – teljes vastag – félvastag) a papilla bázisától apicalis 

irányban, egy fog esetén verticalis segédmetszéssel, többszörös recessio esetén a nélkül. A lebeny szélét a 

zománc-cement határra helyezve a deepithelizált papillákhoz rögzítjük varratokkal. Amennyiben nincs elegendő 

szélességű, és/vagy vastagságú feszes íny, a lebeny alá szabad kötőszöveti graftot is helyezünk. 

3.398. ábra - 23. ábra – Miller I. típusú ínyrecessiok 

 

3.399. ábra - 24. ábra – A lebeny preparálása (Zucchelli és DeSanctis szerint) 
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3.400. ábra - 25. ábra – A papillák deepithelizálása 

 

3.401. ábra - 26. ábra – A coronalisan elcsúsztatott pozícióban rögzített lebeny 

 

23.3.1.2. Alagút (tunnel) technika 

Intrasulcularis metszést követően (melynek során a papilla vestibularis és oralis részét nem választjuk szét) 

speciális mikrosebészeti raspatóriummal (tunnelkés) preparálunk alagút-lebenyt. A preparálást a mucogingivalis 

határon túl kell kiterjeszteni, hogy a lebeny megfelelően mobilizálható legyen. A palatumból vett szabad 

kötőszöveti graftot az alagútba vezetjük, majd az ínyszélt a zománc-cement határ felett suturákkal rögzítjük. 

3.402. ábra - 27. ábra – Miller III. típusú ínyrecessio 
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3.403. ábra - 28. ábra – A kipreparált alagút lebeny 

 

3.404. ábra - 29. ábra – A palatumból vett kötőszöveti graft 

 

3.405. ábra - 30. ábra – A lebeny alá helyezett graft 
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23.3.2. Feszes íny szélesítése 

Történhet kötőszöveti graft átültetéssel, vagy vestibulumplasztikával, vagy a kettő kombinációjával. 

23.3.3. Frenulectomia 

A frenulum teljes kimetszését követően a sebszéleket varratokkal egyesítjük. Szükség esetén kiegészíthető 

kötőszöveti graft átültetésével is. 

3.406. ábra - 31. ábra – Magasan tapadó ajakfék 

 

3.407. ábra - 32. ábra – A kimetszést követően varratokkal egyesített sebszélek 
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23.3.4. Papilla augmentáció 

Azt, hogy a papilla milyen mértékben tölti ki az interdentalis teret, főként az befolyásolja, hogy a septum csúcsa 

és a kontaktpont között mennyi a távolság. Amennyiben ez 5 mm-nél nagyobb, a nem megfelelő vérellátás miatt 

tartós augmentáció nehezen érhető el. A papilla augmentációja a legkiszámíthatóbb módon, kötőszöveti graft 

átültetésével kombinált alagúttechnikával érhető el (Azzi-technika). 

23.3.5. Sebészi koronahosszabbítás 

Amennyiben a fog klinikai koronájának magassága nem elegendő resturátumok retenciójának biztosítására, 

vagy a restaurátum széli záródási vonalának elhelyezkedése a biológiai szélesség károsodásával járna, vagy a 

klinikai korona rövidsége esztétikai problémát okoz, indikált a korona sebészi meghosszabbítása. A sebészi 

technika kiválasztásának kritériuma a megfelelő (>2mm) szélességű residualis feszes íny és a biológiai 

szélesség megőrzése. 

3.408. ábra - 33. ábra – Sebészi koronahosszabbítás technikái és indikációjuk 

 

23.3.6. Fogatlan állcsontgerinc korrekciója 

Az eltávolított fogak helyén a csont és a lágyszövetek a gyógyulás során morfológiai változáson esnek át 

(horisontalis és/vagy verticalis dimenzó csökkenése, papilla méretének és formájának változása), melynek 

mértéke nagyban függ a kiindulási anatómiai szituációtól (buccalis csontfal megléte és vastagsága), a gingivalis 

biotípustól (vékony, vagy vastag), illetve a fogeltávolítás módjától (atraumatikus, vagy sem; lebenyképzéssel, 

vagy a nélkül). A fogatlan gerinc deformitásai Seibert szerint osztályozhatók: I. buccolingualis defektus 

megtartott verticalis magassággal, II. verticalis defektus megtartott horisontalis dimenzióval, III. kombinált 

verticalis és horisontalis defektus. A fog eltávolítása során lehetőség nyílik a gerinc megtartásának elősegítésére 

atraumatikus, lebenyképzés nélküli extractioval, a seb zárásával, kötőszöveti és/vagy csontgraft alkalmazásával, 
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vagy barrier membránokkal. A már gyógyult fogatlan gerinc esetén a lágyrészek augmentációja lehetséges 

nyeles lebenyekkel, vagy szabad kötőszöveti lebenyekkel (inlay/onlay graft), illetve alloplasticus graftokkal, 

majd az augmentált lágyrészek konkáv formájúra alakíthatók megfelelően kontúrozott ideiglenes pótlásokkal. 

Nagymértékű defektusok (előrehaladott class I. és a legtöbb class II. és III.) esetén a csont augmentációja is 

szükséges, mely történhet irányított csontregenerációval (GBR), inlay vagy onlay csontraftokkal, distractios 

osteogenezissel. 

23.4. Tesztkérdések 

Tapadásveszteséggel járó parodontalis kórkép: 

A. Gingivitis, 

B. Parodontitis, 

C. mindkettő. 

Melyik parodontopathogén baktérium tartozik a késői kolonizáló vörös komplexbe? 

A. Aggregatibacter actinomycetemcomitans, 

B. Actinomyces odontolyticus, 

C. Porphyromonas gingivalis. 

Parodontalis tasaksebészeti beavatkozás: 

A. Gingivectomia, 

B. Frenulectomia, 

C. Coronalisan elcsúsztatott lebenyes műtét. 

Mucogingivalis sebészeti beavatkozás: 

A. Módosított Widman-műtét, 

B. Subgingivalis küret, 

C. Papilla augmentáció. 

24. 3.24. Szájnyálkahártya betegségek I. – 
Klasszifikáció, betegvizsgálat, differenciáldiagnózis – 
Bán Ágnes 

Az ajak és a torokszoros által határolt szájüreget a klinikai fogkorona kivételével mindenütt nyálkahártya 

borítja. Az íny, az ajak, az orcai nyálkahártya, a nyelvet és a szájpadot borító nyálkahártya külön-külön, és 

együttesen is megbetegedhet. A betegség lehet csak a szájnyálkahártyán fellépő elváltozás, de lehet más, 

általános, belgyógyászati, hematológiai, illetve bőrgyógyászati, autoimmun betegség tünete is. Szeretnénk 

felhívni a figyelmet a különböző szakterületek együttműködésének fontosságára. Egyes esetekben - például akut 

myeloid leukaemia - a betegség első tünetei a szájnyálkahártyán jelentkezhetnek, tehát a fogorvos felelőssége 

fokozott. Hangsúlyozzuk, hogy minden esetben körültekintő, részletes vizsgálatot kell végezni: a gyakorló 

fogorvosnak rá kell kérdezni az egyéb testtájakon megjelenő tünetekre, és minden betegnél kötelező a stomato-

onkológiai szűrővizsgálat elvégezése, hiszen a szájüregi rák világszerte és hazánkban is egyre jelentősebb 

népegészségügyi problémát okoz. 

Jelen munkánkban a szájnyálkahártya betegségek klasszifikációjánál a WHO által meghatározott felosztást 

vettük alapul („Application of the International classification of Disease to Dentistry and Stomatology”). 

24.1. Klasszifikáció 
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1. Szájnyálkahártya tüneteket okozó fejlődési és genetikai rendellenességek. 

2. Fizikai, kémiai és iatrogén ártalmak. 

3. Fertőző betegségek. 

4. Ajakbetegségek. 

5. Nyelvbetegségek. 

6. Immunológiai kórképek. 

7. Vesiculobullosus, granulómás bőr- és szájbetegségek. 

8. Szervrendszerek és szervek betegségeinek szájtünetei. 

9. Szájüreg praecancerosus elváltozásai, állapotai és színbeli eltérései. 

10. Jóindulatú daganatok, daganatszerű elváltozások és ciszták. 

11. Rosszindulatú daganatok. 

24.2. Diagnózis felállítás lépései 

A helyes és pontos diagnózis felállításához megfelelő anamnézis, alapos betegvizsgálat és különböző kiegészítő 

vizsgálatok, úgy mint laboratóriumi vérvizsgálat, szövettani vizsgálat, mikrobiológiai, immunológiai, genetikai, 

elektronmikroszkópos vizsgálatok szükségesek. 

1. Betegvizsgálat 

2. Anamnézis felvétel 

Az anamnézis felvétele történhet kikérdezéssel, kérdőív kitöltetésével, és a kettő kombinációjával. Az 

anamnézis felvétele során törekedjünk a jó orvos-beteg kapcsolat kiépítésére, hiszen a beteg bizalmának 

elnyerése alapvető fontosságú egyes betegségcsoportok felderítésében (hepatitis hordozó, HIV pozitivitás, 

szexuális úton terjedő betegségek). 

Az anamnézis felvétel terjedjen ki foglalkozási és szociális anamnézisre.Kapjanak hangsúlyt a már felismert 

szisztémás betegségek, valamint a farmakológiai kórelőzmények.Bizonyított, hogy egyes 

gyógyszercsoportok szájnyálkahártya elváltozásokat, és a nyáltermelés mennyiségi változását 

eredményezhetik. Nem maradhatnak el az élvezeti szerekre, rossz szokásokra vonatkozó kérdések, és ki kell 

hangsúlyoznunk a családanamnézis fontosságát, hiszen így derülhet fény olyan különböző betegségekre, 

amelyek kialakulásában az öröklésnek fontos szerepe van. 

3. Részletes klinikai betegvizsgálat 

A részletes klinikai vizsgálatnak ki kell terjednie a beteg jelenlegi panaszaira, illetve a stomato-onkológiai 

szűrésre. 

• Intraorális vizsgálat: (megtekintés, diaszkópia, tapintás, funkcióvizsgálat) 

• Ajak, 

• Bukkális nyálkahártya, 

• Nyelv, 

• Szájfenék, 

• Kemény szájpad és lágyszájpad. 

• Extraorális vizsgálat 
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• Orofaciális régió, 

• Szubmandibuláris, szubmentalis és perimandibuláris régió, 

• Periauriculáris régió, 

• Occipitális régió, 

• Nyaki régió, 

• Szupraclaviculáris régió. 

1. animáció 

4. Differenciáldiagnózis 

A részletes betegvizsgálat után összesítjük a lehetséges diagnózisokat, kórképeket, amelyek felelősek 

lehetnek az észlelt tünetek kialakulásáért. A lehetséges diagnózisokat különböző szempontok alapján 

rangsoroljuk. Kizárjuk azokat a diagnózisokat, amelyek nem jöhetnek szóba, és a lehetőségek számának 

csökkentésével közelítünk a lehetséges diagnózishoz. A végső diagnózishoz szükségessé váló további 

vizsgálatokat a következő alpontokban ismertetjük. 

5. Laboratóriumi vérvizsgálatok 

Teljes vérkép vizsgálattal kimutathatók különböző hematológiai kórképek, hiányállapotok, gyulladásos 

folyamatok, valamint anyagcsere betegségek. 

6. Mikrobiológiai vizsgálatok 

Bakteriológiai diagnosztika: baktériumok kimutatására. Tenyésztésen alapuló és molekuláris biológiai 

módszerek. 

Virológiai diagnosztika: vírusok kimutatására alkalmazzuk. Izolálás, elektronmikroszkópos vizsgálat, 

immunfluoreszcencia, immun-peroxidáz módszer, ELISA módszerek és egyéb molekuláris biológiai 

módszerek. 

Mikológiai diagnosztika: gombák kimutatására. Tenyésztésen alapuló, szerológiai, mikroszkópos, 

hisztológiai vizsgálatok és molekuláris biológiai módszerek. 

7. Szövettani vizsgálat 

Az anamnézis és a klinikai vizsgálat mellett a diagnózis felállításához szükség lehet szövettani vizsgálatra. 

Próbakimetszést kell végezni a következő esetekben: ismeretlen eredetű, hámosodást nem mutató krónikus 

fekélyek, nem gyógyuló krónikus gyulladások, fehér laesiók, színbeli eltérések, szövetszaporulatok és 

feltételezett praemalignus és malignus elváltozások. A próbakimetszés olyan intézetben végezhető el, ahol 

végleges terápiát is kaphat a beteg. 

A próbakimetszés típusai: 

• Incisiós biopszia: Abban az esetben végzünk incisiós biopsziát, ha az elváltozás átmérője nagyobb mint 
1,5-2 cm, és az elváltozásból egy kis részt távolítunk el szövettani vizsgálat céljára. 

3.409. ábra - 1. ábra – Incisiós biopszia 

images/chapter03/c0324_mov01.mp4
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• Excisiós biopszia: Az egész elváltozást in toto eltávolítjuk a beavatkozás során. 

3.410. ábra - 2. ábra – Excisiós biopszia 

 

• Körtrepán („punch”) biopszia: Egyaránt alkalmas felszínesen elhelyezkedő praecarcinómás elváltozások 
vizsgálatára, és nehezebben hozzáférhető területekről kis szövetdarab eltávolítására. 

• Tűbiopszia: Mélyebb szövetrétegekből kis szövetdarabka eltávolítására alkalmas. 

• Explorációs biopszia: Sebészileg feltárjuk azt a területet, ahonnan a próbakimetszést végezzük. 

A próbakimetszések elvégzése után a nyert mintából különböző eljárásokkal hisztológiai metszetek 

készülnek. 

3.411. ábra - 3. ábra – Lichen oris szövettani képe fénymikroszkópos metszeten 

hematoxilin-eozinnal festve (A: 100x; B: 200x; C: 400x) és immunhisztokémiai 

vizsgálat TRPV1 receptorok pozitivitása. Intenzív TRPV1 antitest jelölődés figyelhető 

meg 
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8. Citológiai vizsgálat 

Egyes sejtek, sejtcsoportok analízise. A laesióról spatulával vett mintát tárgylemezen elkenve a felszínes 

sejtek vizsgálhatók, citológiai kefével (cytobrush) viszont a bazális rétegből is vehetünk mintát. A cytobrush 

technika kitűnően alkalmas például leukoplakiák követéses vizsgálatára. 

9. Allergológiai vizsgálatok 

Allergén kimutatására általában epicutan próba és intracutan próba alkalmazható. 

10. Immunológiai vizsgálatok 

Immunbetegségekben a kórosan felszaporodott ellenanyagok, immunkomplexek kimutatására alkalmazott 

különböző immunfluorescens és ELISA módszerek. 

11. Molekuláris biológiai, genetikai vizsgálatok 

Genetikai betegségek kimutatására, vírusok, baktériumok identifikálására, tumorok diagnosztizálásában, 

mikrometasztázisainak kimutatásában van jelentőségük. 

RNS kimutatása hibridizációval: 

• Northern-blot, 

• differenciál hibridizáció, 

• DNS-chip, 

• micro array in situ hibridizáció. 

Fehérjék kimutatása: 

• Western-blot ellenanyagokkal, 

• in situ detektálás ellenanyagokkal, 

• fehérje chip, 

• foszforiláltság vizsgálata, 

• enzimaktivitás detektálása, 

• riporter gének, transzgenikus élőlények. 
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12. Képalkotó diagnoszikai vizsgáló módszerek 

• Klasszikus röntgendiagnosztika, 

• UH, 

• CT, 

• MRI, 

• PET. 

13. Nyálmirigyeket vizsgáló módszerek 

• Sialometria, 

• Sialokémia, 

• Sialográfia, 

• Kisnyálmirigy biopszia. 

14. Betegdokumentáció 

Tartalmaznia kell a beteg személyi adatain kívül minden vizsgálati eredményt, diagnózist, kezelési tervet, 

kezelést, kórlefolyást. Fotó és videó anyag készítése segítheti a monitorozást. A dokumentáció pontos 

vezetése jogi, igazságügyi orvostani kérdések miatt is kiemelkedően fontos. 

25. 3.25. Szájnyálkahártya betegségek II. – Fekélyes, 
vesiculobullosus, infektív kórképek szájnyálkahártya 
tünetei – Bán Ágnes 

25.1. A száj fekélyképződéssel járó megbetegedései 

A száj fekélyképződéssel járó megbetegedéseit két csoportra oszthatjuk: 

• Primér fekélyek. 

• Szekunder fekélyek: az elsődleges elemi jelenségből alakulnak ki (pl.:intraepiteliális, szubepiteliális bullózus 
lésiok). 

25.1.1. Primér fekélyek 

• Afták, 

• Behçet-féle betegség, 

• Fertőzéses fekélyek, 

• Általános betegségekhez csatlakozó fekélyek. 

Recidiváló afták: 

Hajlamosító tényezők: 

• Öröklés, 

• Trauma, 

• Hormonális hatások, 
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• Gasztro-intesztinális zavarok, 

• Vitaminhiányok, 

• Vérképzőrendszeri elváltozások, 

• Vírusok, baktériumok, 

• Autoimmunitás, 

• Pszichés stressz. 

Klinikai megjelenési formái: 

• Kis afta (Mikulicz afta), 

• Nagy afta (Sutton afta, Periadenitis mucosae necrotica recurrens), 

• Herpetiform ulceráció (Cooke afta). 

Mikulicz afta: lencsényi, éles határú, eritémás udvarral körülvett, fájdalmas fekélyek. Egy-két hét után heg 

nélkül gyógyul. Recidíva változó gyakorisággal. Predilekciós hely: el nem szarusodó nyálkahártya. 

Differenciáldiagnózis: gingivostomatitis herpetica. 

Sutton afta: 1-4 cm átmérőjű, nagyon fájdalmas, kráterszerű, sárgás-szürkés fibrines álhártyával fedett fekély. 

Kemény tapintatú, kötőszövetbe terjed. Heggel gyógyul. Predilekciós hely: oropharynx, lágy szájpad, bucca, 

nyelv. 

Differenciáldiagnózis: 

• Carcinomás fekély, 

• Ulcus decubitalis, 

• EEM, 

• TBC, 

• Lues. 

3.412. ábra - 1. ábra – Sutton-afta 
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Cooke afta: gombostűfejnyi, fibrines álhártyával fedett, felszínes eróziók, melyek a szájnyálkahártyán bárhol 

előfordulhatnak. 

Differenciáldiagnózis: 

• Gingivostomatitis herpetica, 

• Herpangina, 

• Stomatitis allergica. 

Terápia: nincs oki kezelés, vas és folsav pótlás, levamisol, lokális antiszeptikumok. 

25.1.2. Behçet-szindróma 

Tünetek: ismétlődő száj- és genitális aftás fekélyek, hipopion, bőr, ízületi, idegrendszeri, béltünetek, 

tromboflebitisz. 

Diagnózis: specifikus diagnosztikai teszt nincs, a dg. kritériuma: a szájtünetek mellett két egyéb tünet megléte 

Differenciáldiagnózis: 

• EEM, 

• Reiter-szindróma, 

• Stomatitis aftosa. 

25.2. Vesiculobullosus betegségek 

25.2.1. Erythema Exsudativum Multiforme (EEM) 

Akut lefolyású, recidívára hajlamos, allergiás eredetű dermatitisz, bullózus szájnyálkahártya tünetekkel. 

Immunpatológiai folyamatok: 
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• antigén antitest komplexek károsítják a dermisz és a szubmukóza kisereinek falát, 

• Allergének: 

• gyógyszerek, 

• bakteriális antigének, 

• gombák, 

• vírusok, 

• hetero antigének. 

Szájnyálkahártya tünetek: eritémás plakkok (lencsényi, babnyi), szubepiteliális vezikulák, bullák, kiterjedt 

eróziók, szélükön hólyagmaradványokkal, duzzadt pörkös ajkak, foetor ex ore, nyálfolyás, nyelési nehézség, 

fájdalom, láz. Bőrtünetek társulhatnak. 

Stevens - Johnson szindróma (Ectodermosis erosiva pluriorificalis: 

EEM súlyos formája, a léziók a testnyílások körül, a szájnyálkahártya tünetek kifejezettebbek: gégére, 

oesophagusra is terjednek, szemtünetek: konjunktivitisz, cornea fekélyek, genitáliák érintettek. 

Lyell szindróma (toxikus epidermalis necrolysis): 

EEM extrasúlyos változata. A szájnyálkahártyát és az egész testfelületet hólyagok és fekélyek borítják. Halálos 

kórkép. 

Diagnózis: klinikai kép, vérkép, szövettani kép. 

Differenciáldiagnózis: 

• Pemphigus, 

• Pemphigoid, 

• Lichen oris bullosa, 

• SLE, 

• Behçet szindróma, 

• Reiter kór 

Terápia: Lokálisan: antiszeptikumok, susp. anaesthetica, Oxycort spray; szisztémásan:antihisztaminok, 

oxitetracyclin, immunstimulánsok. 

3.413. ábra - 2. ábra – Erythema exudativum multiforme 
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3.414. ábra - 3. ábra – Erythema exudativum multiforme 

 

3.415. ábra - 4. ábra – Erythema exudativum multiforme 
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25.2.2. Pemphigus vulgaris 

Súlyos bőr és szájnyálkahártya betegség, intraepiteliális vezikulák és bullák képződésével. 

Kóroki tényezők: autoimmun mechanizmusok következtében IgG típusú autoantitestek termelődnek a hámsejtek 

membránjában lévő glikoprotein ellen. 

Szájnyálkahártya tünetek: 60%-ban az első tünetek a szájnyálkahártyán alakulnak ki, 0,5 - 4 cm átmérőjű, laza, 

petyhüdt falú, gyulladásos udvarnélküli hólyagok, a palatumon, nyelven, bukkán. A hólyagok felrepedésével 

szélük felé terjedő, közepük felől hámosodó fekélyek alakulnak ki. 

Bőrtünetek: testszerte 1-2 mm-től több cm-ig terjedő, eleinte víztiszta bullák. 

Diagnózis: klinikai tünetek (Nikolsky tünet pozitív), szövettani minta (Tzanck sejtek) és immunfluoreszcens 

mikroszkópos vizsgálat. 

Differenciáldiagnózis: 

• EEM, 

• Pemphigoid, 

• Lichen oris bullosa, 

• SLE, 

• Behçet szindróma, 

• Reiter kór. 

Terápia: 

Szisztémás: kezdetben nagydózisú, később fenntartó kortikoszteroid, immunszupresszió; 

Lokális: antiszeptikumok, lokális szteroidok. 
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3.416. ábra - 5. ábra – Pemphigus vulgaris (bucca) 

 

3.417. ábra - 6. ábra – Pemphigus vulgaris (palatum durum et palatum molle) 

 

3.418. ábra - 7. ábra – Pemphigus vulgaris (immunfluoreszcens: C3) (Dr. Tornóczki 

Tamás képanyagából) 
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3.419. ábra - 8. ábra – Pemphigus vulgaris (immunfluoreszcens: IgG) (Dr. Tornóczki 

Tamás képanyagából) 
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25.2.3. Pemphigus vegetans 

Pemphigus vulgaris jobb indulatú, granulomatózus formája. 

Szájtünet: szájzugban, bukkán kialakuló fehéres szövetburjánzás, bőr tünet: összefekvő területeken kialakuló 

bullák és fekélyek. 

Differenciáldiagnózis: 

• Leukoplakia, 

• Candidosis, 

• Carcinomás fekély. 

Terápia: szisztémás és helyi kortikoszteroid kezelés. 

3.420. ábra - 9. ábra – Pemphigus vegetans (nyelv) 

 

25.2.4. Bullosus pemphigoid 

Szubepitheliális bullaképződéssel járó, autoimmun bőr és szájnyálkahártya betegség, többnyire 60 év felett. 

Autoimmun folyamat: a bazális membránzónában IgG antitestek és komplement lineáris lerakódása jellemző. 

Szájnyálkahártya tünetek:20-40 %-ban: gingiván kialakuló, keményfalú, sárgás bennékű bullák. 

Bőr tünetek: feszes, folyadékkal telt hólyagok. 

Diagnózis: klinikai kép, Nikolsky-tünet pozitív, Tzanck-próba negatív, immunfluoreszcens mikroszkópos 

vizsgálat. 

Differenciáldiagnózis: 

• Pemphigus vulgaris, 

• Lichen oris erosiva et bullosa, 
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• EEM. 

Terápia: lokálisan antiszeptikumok, szteroidok. 

25.3. Infektív kórképek 

25.3.1. Leggyakoribb bakteriális kórképek 

25.3.1.1. Gingivostomatitis ulcerosa 

Kórokozók: fusospirochéták. 

Hajlamosító tényezők: dohányzás, immundefektus, rossz szájhigiénié, kimerültség, alultápláltság. 

Szájnyálkahártya tünetek: éles határú, szürkés-fehér álhártyával fedett, nekrotikus fekélyek priméren az 

interdentális papillán, progresszió: feszes íny mentén terjed a laza nyálkahártya felé. Kontakt fekélyek a bukkán. 

Foetor ex ore. 

Differenciáldiagnózis: 

• Gingivostomatitis herpetica, 

• Pyostomatitis vegetans, 

• Leukaemia, 

• Agranulocytosis, 

• Pemphigus vegatans. 

Terápia: hidrogén-peroxidos lemosás, metronidazol, antibiotikumok, szájhigiéne helyreállítása, 

fájdalomcsillapítás, esetleg sebészi korrekció. 

25.3.1.2. Gingivostomatitis streptococcica (Coccalis gingivitis) 

Kórokozók: β-hemolizáló streptococcusok. 

Szájnyálkahártya tünetek: a gingiva és a környező mukóza vörösen duzzadt, szuppuráció, eróziók a bukkán, a 

nyelven, ajkon. Hajlamosító tényező az immunrendszer szuppressziója. 

Differenciáldiagnózis: 

• Mononucleosis infectiosa, 

• Diphtheria, 

• Candidosis, 

• Skarlatina. 

Terápia: antibiotikum, alapbetegség kezelése. 

25.3.2. Leggyakoribb vírusinfekciók 

25.3.2.1. Primer gingivostomatitis herpetica 

Kórokozók: herpes simplex vírus. 

Szájnyálkahártya tünetek: feszes ínyen, nyelvháton, 1-2 mm átmérőjű vezikulák, ezek felrepedésével fehéres-

sárgás kerek, heg nélkül gyógyuló eróziók gyulladásos udavarral. Jellemző a prodromális szak és az ezt követő 

általános tünetek. Típusosan gyermekkori megbetegedés (2-6 éves kor). 

Differenciáldiagnózis: 
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• Gingivostomatitis ulcerosa 

Terápia: spontán gyógyul, tüneti kezelés lokális és szisztémás fájdalomcsillapókkal, lázcsillapítás, fokozott 

folyadékpótlás. 

25.3.2.2. Herpes simplex intraoralis recidivans 

Kórokozók: herpes simplex vírus. 

Szájnyálkahártya tünetek: bárhol a szájnyálkahártyán vesiculák, kerek erosiók. 

A recidíva oka: ganglionokban perzisztáló vírus. 

Kiváltó tényezők: az immunrendszer csökkent működése, fizikai/kémia stressz, hormonális változások, undor. 

Terápia: tüneti kezelés. 

25.3.3. Leggyakoribb Candida infekció okozta szájnyálkahártya elváltozások 

25.3.3.1. Akut álhártyás candidosis (soor) 

Kórokozó: candida albicans. 

Szájnyálkahártya tünetek: gyöngyfehér, szájnyálkahártya felszínéről letörölhető soor gyep. 

Differenciáldiagnózis: 

• Lichen, 

• Leukoplakia. 

Terápia: lokális antimikotikus oldatok. 

25.3.3.2. Chronicus atrophias candidosis 

Kórokozó:candida albicans. 

Szájnyálkahártya tünetek:a felső protézis lemezének megfelelően, éles határú, vörös, helyenként erodált 

nyálkahártya. Cheilitis angularis. 

Differenciáldiagnózis: 

• Kontakt szájpadi allergia. 

Terápia: fogsor megfelelő tisztítása, lokális antimikotikum. 

3.421. ábra - 10. ábra – Chronicus atrophias candidosis et cheilitis angularis 
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26. 3.26. Szájnyálkahártya betegségek III. – Gyakran 
előforduló praecancerosus elváltozások, általános 
betegségek szájtünetei – Bán Ágnes 

26.1. Praecancerosus elváltozások 
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Praecancerosus laesio: megváltozott morfológiájú szövetterület, melyben carcinoma gyakrabban fordulhat elő, 

mint a hasonló lokalizációjú, normál nyálkahártyán. 

Praecancerosus állapot: olyan generalizált állapot, amely a tumorok gyakoribb megjelenésével jár. (WHO 

1997) 

3.22. táblázat - 1. táblázat – Praecancerosus laesiok és állapotok 
 

Praecancerosus laesio Praecancerosus állapotok 

Leukoplakia Lichen oris 

Erythroplakia Sideropenia 

Cheilitis chronica actinica Lupus erythematosus krónikus 

discoides 

Cheilitis abrasiva preaecancerosa Leukoplakia syphilitica 

Keratoacanthoma Xeroderma pigmentosum 

A praemalignus elváltozásokból kezelés nélkül valószínűleg vagy biztosan malignus daganat alakul ki. 

Fakultatív praecancerosus: több mint 5 év elteltével a malignus átalakulási arány 30% alatti, 

Obligát praecancerosus: rövidebb, mint 5 év alatt majdnem 100%-os az átalakulási ráta. 

26.1.1. Praecancerosus laesiok 

26.1.1.1. Leukoplakiák 

A szájnyálkahártya 5 mm-nél nagyobb, letörölhetetlen, krónikusan fennálló fehér foltja, mely klinikailag és 

patológiailag nem sorolható be más betegségcsoportba, és nem vezethető vissza fizikai vagy kémiai tényező oki 

hatására, kivéve a dohányzást. 

A leukoplakiára hajlamosító tényezők: 

• Dohányzás, 

• Tömény alkoholtartalmú szeszes italok, 

• Forró fűszeres ételek, 

• Rossz szájhigiénia, 

• Genetikai tényezők, 

• HPV vírus. 

A leukoplakia klinikai típusai: 

• Homogén (simplex) leukoplakia. 

• Nem homogén leukoplakia 

• Verrucosus, 

• Nodularis, 

• Erythroleukoplakia, 

• Candida-leukoplakia 

3.422. ábra - 1. ábra – Homogén és nem homogén leukoplakia klinikai képe 
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3.423. ábra - 2. ábra – Nem homogén erythroleukoplakia 

 

3.424. ábra - 3. ábra – Nem homogén leukoplakia (verrucosus) 
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A leukoplakiák lokalizációs területe: 

• bucca, 

• nyelv, 

• retrocommissuralis háromszög, 

• szájpad, 

• ajak, 

• szájfenék. 

A leukoplakiák differenciáldiagnózisa: 

• Fordyce-jelenség, 

• Morsicatio buccarum, 

• Linea alba, 

• Lichen planus, 

• Candidosis, 

• Frictionalis keratosis, 

• Leucooedema, 

• Fehér szivacsos naevus. 

Diagnózis: ethiológiai tényezők megléte, klinikai kép, biopsia eredménye alapján. 

Monitorozás: brush és punch biopsziával. 
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Terápia: hajlamosító tényezők eliminálása, A-vitamin olaj, retinoidok, cryo- és lasersebészet, sebészi excisio. 

Rendszeres ellenőrzés. 

Leukoplakiás elváltozások malignizációja: 3-8%, 

• simplex típus 1-3%, 

• verrucosus típus 24%, 

• erosiv típus 38%. 

A malignus átalakulás veszélye a nyelv és szájfenéki területen a legnagyobb. 

26.1.1.2. Erythroplakia 

A szájnyálkahártya élénkvörös, bársonyos foltja, amely klinikopatológiai szempontból nem sorolható más 

betegségcsoportba, felszíne a környező szövetek szintje alá süllyed. Szájnyálkahártyán ritka. Obligát 

praecancerosis. 

Tünetek: étkezéskor enyhe égő fájdalom, érzékenység. 

Lokalizációs terület: 

• lágy szájpad, 

• bucca, 

• nyelv, 

• szájfenék. 

Erythroplakia differenciáldiagnózisa: 

• Akut atrofiás candidosis, 

• Glossitis mediana rhombica, 

• Chr. discoid lupus erythematodes, 

• Lichen erosiva 

Diagnózis felállítása: klinikai tünetek, szövettani lelet alapján. 

Terápia: sebészi excisio, cryo- és lasersebészet. 

26.1.1.3. Cheilitis chronica actinica 

Többnyire az alsó ajkon kialakuló krónikus ajakgyulladás, mely hosszas fennállás után pörkképződéshez, 

fekélyek, hyperkeratosis kialakulásához vezethet (Cheilitis abrasiva praecancerosa Manganotti). 

Hajlamosító tényezők: napsütés, szél, agrokémiai szerek. 

Klinikai kép: elastosis, macrocheilia, pörkösödés, athrophia. 

Differenciáldiagnózis: 

• EEM, 

• Candidosis, 

• Radiogen cheilitis, 

• Lupus erythematosus, 
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• Pemphigus vegetans. 

Terápia: védelem az uv sugaraktól, cryo- és lasersebészet, vermilionectomia. 

3.425. ábra - 4. ábra – Cheilitis chronica actinica 

 

26.1.2. Praecancerosus állapotok 

26.1.2.1. Lichen oris 

A lichen ruber planus szájnyálkahártya manifesztációja; bőr és/vagy genitális nyálkahártyatünetekkel vagy azok 

nélkül, önálló kórképként. 

Hajlamosító tényezők: 

• autoimmun eredet (celluláris immunválasz zavarai), 

• pszichés faktorok, 

• általános betegségek, 

• virális eredet, 

• gyógyszer mellékhatások, 

• krónikus irritáló tényezők. 

A lichen oris klinikai típusai: 

• lichen oris reticularis 

• lichen oris annularis 

• lichen oris papulosus 

• lichen oris plaqueformis 
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• lichen oris atrophicus 

• lichen oris ulcerosus 

• lichen oris bullosus (ritka) 

• lichen oris pigmentosus (nagyon ritka) 

• lichen oris sclerosus et atrophicus 

Lokalizációs terület: bucca középső és hátsó harmada, nyelv, ajak, gingiva, nyelv alatti terület, szájpad. 

3.23. táblázat - 2. táblázat – A lichen oris klinikai megjelenési típusainak 

differenciáldiagnózisai 
 

Retikuláris forma Papuláris forma Bullosus forma Plakkszerű forma Eritémás (atrófiás) 

forma 
Ulceratív forma Pigmentosus forma 

Morsicatio buccarum 

et labiorum 
pseudomembranosus 

candidiasis 
pemphigus és 

pemphigoid 

betegségcsoport 

leukoplakia erythroplakia pemphigus és 

pemphigoid 

betegségcsoport 

Addison kór 

Morsicatio linguae Koplik-folt lineáris IgA 

dermatózis 
leukooedema erythremás candidiasis Crohn-betegség orális 

manifesztációja 
Haemochromatosis 

szájnyálkahártya 

epiteliális lízise 

(fogkrém, szájvíz) 

    fehér 

szájnyálkahártya 

naevus 

szisztémás és diszkoid 

lupus erithematodes 
gyógyszermellékhatás

ok (orális fekély) 
Lentigo maligna 

gyógyszer-melanosis 

discoid lupus 

erithematodes 
    szisztémás és 

diszkoid lupus 

erithematodes 

pemphigus vulgaris     

Haar leukoplakia     szájnyálkahártya 

savártalmai (aszpirin) 
pemphigoid 

betegségcsoport 
    

        erithema exsudativum 

multiforme 
    

3.426. ábra - 5. ábra – A lichen oris reticularis klinikai képe 
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3.427. ábra - 6. ábra – Lichen annularis 

 

3.428. ábra - 7. ábra – Lichen reticularis et papularis 
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3.429. ábra - 8. ábra – Lichen ruber planus bőrtünet 

 

3.430. ábra - 9. ábra – Lichen ruber planus bőrtünet 
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Diagnózis felállítása: ethiológiai tényezők, klinikai tünetek, szövettani vizsgálat alapján. 

Terápia: 

• fehér típusok: A-vitamin olaj, 

• vörös típusok: A-vitamin olaj, lokális fájdalomcsillapítás, retinoidok, levamisol, lokális szteroidok, cryo-. és 

lasersebészet. 

3.24. táblázat - 3. táblázat – Az oralis lichen planus és a malignizáció 
 

Szerző Folyóirat Betegszám Malignus transzformáció 

%-ban 

Rajentheran R., McLean 

Nr. 
Eur J Surg Oncol. 1999 

Oct; 25 (5) 
832 0,80% 

Lo Muzio L., Mignogna 

Md. 
Oral Oncol. 1998 Jul; 34 

(4) 
263 5,32% 

Mignogna Md., Lo Muzio 

L. 
Oral Oncol. 2001 Apr; 37 

(3) 
502 3,70% 

Eisen D. J Am Acad Dermatol. 

2002 Feb; 46 (2) 
723 0,80% 

Lanfranchi- Tizeira HE Med Oral. 2003 Jan-Feb; 8 

(1) 
719 6,51% 

26.1.2.2. Sideropenia 

Többnyire nő pácienseknél kialakuló hypochrom microcytás anaemia. 

Hajlamosító tényezők: 

• krónikus vérvesztés, 

• csökkent vasbevitel és felszívódási zavar. 
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Klinikai tünetek: ajakberepedések, cheilitis angularis, atrophiás nyelv. 

Differenciáldiagnózis: 

• atrophiás candidosis, 

• anaemia perniciosa, 

• ariboflavinosis. 

Terápia: belgyógyászati kezelés, fogorvosnál tüneti kezelés. 

26.1.2.3. Lupus erythematosus krónikus discoides 

Autoimmun collagenosis, mely többnyire nőknél alakul ki, bőr- és szájnyálkahártya tünetekkel. 

Szájtünetek: jól körülírható, fekélyes, fájdalmas, széli részén fehéres, sugárirányú keratinizált hálózat a buccán. 

Differenciáldiagnózis: 

• lichen erosiva, 

• erythroplakia, 

• EEM. 

Diagnózis felállítás: klinikai és szövettani kép alapján. 

Terápia: immunológiai terápia, fogorvosnál tüneti kezelés. 

26.2. Általános betegségekhez társuló szájnyálkahártya tünetek 

26.2.1. Neuroendocrin betegségek 

26.2.1.1. Acromegalia (Hyperpituitarismus) 

Hypophysis elülső lebeny eosinophil sejtjeinek hiperfunkciója. 

Klinikai tünetek: mandibularis prognathia, macrocheilia, macroglossia, gingivaduzzanat, orr- és fül 

megnagyobbodás, lingua plicata, hyperplasia a filiformis papillákon, sialosis, hirsutismus, hyperpigmentatio. 

Diagnózis: anamnézis, betegvizsgálat, röntgen, CT, MRI. 

Terápia: hypophisisműtét, sugárkezelés, adjuváns bromocriptin. 

26.2.1.2. Hypopituitarismus 

Oka a hypophysis működési hiánya. Ritka betegség. 

Szájnyálkahártya tünetek: specifikus szájtünetek nincsenek, kialakuló anaemia miatt nyelvelváltozások atrophia 

és nyelvégés kialakulhat. 

Differenciáldiagnózis: 

• Addison kór, 

• Myx-oedema, 

• Anorexia nervosa. 

Diagnózis: anamnézis, betegvizsgálat, laboratóriumi vizsgálatok, CT, MR. 

Terápia: endocrin kezelés, sugárkezelés, sebészi kezelés. 
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26.2.1.3. Hyperthyerosis 

Pajzsmirigy túlműködés. 

Szájtünetek: specifikus szájtünetek nincsenek, korai fogáttörés, nyelvégés, állcsontok spontán fraktúrája a kísérő 

osteoporosis miatt. 

Differenciáldiagnózis: pajzsmirigy tumorok. 

Terápia: endokrinológia. 

26.2.1.4. Hypothyreosis 

Pajzsmirigy hipofunkció. 

• újszülött korban (kreténizmus) súlyos szellemi és testi fejlődési rendellenességgel jár: széles, lapos arc, kilógó 
nyelv, vastag bőr, késleltetett fogáttörés, zománcdisplasia, 

• gyermek és felnőtt korban (myxoedema): macroglossia, macrocheilia, vörös, száraz nyálkahártya, nagy nyelv, 
duzzadt arc, gyakran társul krónikus mucocutan candidosissal. 

Differenciáldiagnózis: amyloidosis, acromegalia. 

Terápia: endokrinológus feladata, hormonpótlás. 

26.2.1.5. Cushing-szindróma 

A mellékvesekéreg hiperfunkciója (adenoma vagy carcinoma miatt). 

Tünetek: fokozott zsírlerakódás: „holdvilág arc”, „bivaly” nyak, izomgyengeség, magas vérnyomás, parotis 

duzzanat, teleangiectasiás arc, szájnyálkahártya tünetek, hiperpigmentált szájnyálkahártya, fokozott hajlam a 

bakteriális és gombás fertőzésekre, vérzékenységre. 

Terápia: adenoma és carcinoma műtéti kezelése után hormonpótlás. 

26.2.1.6. Addison-kór 

A mellékvese kéreg csökkent működése vagy pusztulása. 

Szájnyálkahártya tünetek: hiperpigmentáció buccán, nyelven, gingiván, ajkon, aftás fekélyek. 

Differenciáldiagnózis: 

• faji hiperpigmentáció, 

• melanoplakia, 

• melanoma malignum, 

• Peutz-Jeghers-szindróma. 

Terápia: endokrinológus feladata. 

26.2.2. Anyagcsere és táplálkozási betegségek 

26.2.2.1. Diabetes mellitus 

A hasnyálmirigy Langerhans-szigetek béta-sejtjeinek csökkent inzulintermelése. 

Szájtünetek: xerostomia, glossodynia, ízérzészavar. 

Kísérő tünet: krónikus candidosis, cheilitis angularis, abs. parodontalis, lichen oris és lichenoid reakció. 

Differenciáldiagnózis: 
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• Candidosis, 

• Sjögren-szindróma, 

• Irradiatio, 

• Nyálmirigy betegségek, 

• OLP. 

Terápia: diabetológus feladata, fogorvosnál tüneti kezelés – antimikotikumok, műnyál, antiszeptikumok. 

3.431. ábra - 10. ábra – Diabetes mellitusban szenvedő páciens (abscessus parodontalis) 

 

3.432. ábra - 11. ábra – Diabetesben mellitusban szenvedő páciens (lichen oris) 
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26.2.2.2. Tápanyaghiány okozta betegségek 

A-, B2-, B3-, B5-, B6-, B12-, folsav, C-vitamin hiány, protein hiányra hajlamosító tényezők: 

nem megfelelő bevitel, az emésztés zavara, a felszívódás zavara, fokozott szükséglet, tápanyagveszteség. 

Szájtünetek: stomatitis, glossitis, cheilitis különböző típusai. 

Terápia: hiánypótlás. 

26.2.2.3. Amyloidosis 

Fehérje-anyagcsere zavar következtében amiloid rakódik le a különböző szervekben. Négy fontosabb formája 

van: primer, sekunder, familiáris, és szenilis. 

A primer amyloidosis tünetei: xerostomia, macroglossia, nyelvszélen vörösessárgás csomók. Laza 

nyálkahártyán petechiák, purpurák. 

Differenciáldiagnózis: 

• Scleroderma, 

• Myx-oedema, 

• Sarcoidosis, 

• Kaposi-szarkóma. 

Terápia: csak tüneti. 

26.2.2.4. Waldenström-féle macroglobulinaemia 

Immunglobulin túlprodukcióval járó, krónikus, gyakran letális betegség. 

Szájnyálkahártyán csoportosan petechiák, ecchymosisok, fájdalmas kifekélyesedések. Fogeltávolításkor 

elhúzódó vérzés. 
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Differenciáldiagnózis: 

• Amyloidosis, 

• Osler-kór, 

• Werlhof-kór. 

Terápia: plasmapheresis, vércsere. 

26.2.2.5. Porphyria cutanea tarda 

A porphyria anyagcsere zavara. 

Szájnyálkahártya tünetek: gingiván, szájzugban, ajkon vesiculo bullosus elváltozások, feketés barna erosiok, 

fekélyek, athrophiás nyelv (candida infekcióra hajlamos). 

Differenciáldiagnózis: vesiculobullosus dermatosisok. 

Terápia: Bel- és bőrgyógyászati feladat, helyileg antiszeptikumok, antimikotikumok. 

26.2.3. Gastrointestinalis betegségek szájtünetei 

26.2.3.1. Crohn-betegség 

Immunpatológiai betegség, mely a GI-rendszert a szájüregtől a végbélig bárhol érintheti. Elsődleges érintettség: 

ileum. 

Szájüregi tünetek: pyostomatitis vegetans, a szájnyálkahártya duzzanat, erithémával és ulcerációval. A fekély 

felszíne „cafatos”, a hyperplasticus granulomatosus és necroticus szövetek eltávolítása után hámfosztott terület 

marad vissza. Gingiva: granulomatozus duzzanat. Ajak: első manifesztációként cheilitis granulomatosa. 

Differenciáldiagnózis: 

• Pemphigus vegetans, 

• Candida granuloma, 

• Quincke-oedema, 

• Hydantoin-hyperplasia. 

Terápia: belgyógyász feladata. 

26.2.3.2. Colitis ulcerosa 

Vastagbél ismeretlen eredetű idült fekélyképződéssel járó megbetegedése. 

Szájtünetek: pyostomatitis vegetans, nem specifikus, granulómás, vérző, fekélyes elváltozások. 

Differenciáldiagnózis: 

• Crohn-betegség, 

• Candida granuloma. 

Terápia: belgyógyászati. 

26.2.3.3. Coeliakia 

A vékonybél felszívódási zavarának következménye. 

Szájnyálkahártya tünetek: vashiány és folsav hiány következtében aftás fekélyek, cheilitis angularis, atrophiás 

égő nyelv. 
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Differenciáldiagnózis: hiánybetegségek. 

Terápia: elsősorban belgyógyászati, helyileg antiszeptikumok. 

26.2.4. Haematológiai betegségek szájtünetei 

26.2.4.1. Vashiányos anaemia 

Hypochrom microcytás anaemia. 

Szájnyálkahártya tünetek: nyelv atrophiás, sápadt, fájdalmas, sima, esetleg fissurált, fájdalmas erosiok a 

szájnyálkahártyán, cheilitis angularis. 

Differenciáldiagnózis: 

• Anaemia perniciosa, 

• Sjögren-szindróma, 

• Akut atrophiás candidosis. 

Terápia: vasszükséglet pótlása. 

26.2.4.2. Anaemia perniciosa 

Macrocytaer, hyperchrom anaemia. 

Szájnyákahártya tünet: Möller-Hunter-féle glossitis (a nyelv tükörsima), szájnyálkahártya sápadt sárga, 

ízérzészavar, szájszárazság, szájégés. 

Differencáldiagnózis: 

• vashiányos anaemia, 

• akut atrophiás candidosis. 

Terápia: folsav tabletta, parenteralis B12 vitamin. 

26.2.4.3. Aplasiticus anaemia 

Mindhárom haemopoetikus sejtsor csökkenésével járó pancytopenia. 

Szájnyálkahártya tünetek: trombocitopenias purpurak, fekélyek. 

Differenciáldiagnózis: 

• Agranulocytosis, 

• Ciklikus neutropenia, 

• Leukaemia. 

Terápia: hematológiai kezelés. 

26.2.4.4. Malignus neutropenia (agranulocytosis) 

A perifériás vérben a neutrophil granulociták teljes hiánya. 

Szájnyálkahártya tünetek: necroticus szürkés álhártyával borított fekélyek, gyulladásos udvar nélkül. 

Differenciáldiagnózis: 

• Leukaemia, 
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• Gingivostomatitis ulceronecrotica, 

• Sutton afta. 

Terápia: hematológiai feladat, lokálisan antiszeptikumok, fájdalomcsillapítók. 

26.2.4.5. Leukaemiák 

26.2.4.5.1. Akut myeloid leukaemia 

Szájnyálkahártya tünetek: elsődlegesek – a fogorvos felelőssége fokozott. Mély íny- és szájnyálkahártya 

fekélyek, meglazuló fogak, gingiva hyperplasia. 

Diagnózis: laboratóriumi vizsgálat és szájtünetek alapján. 

Differenciáldiagnózis: 

• Gingivitis ulcerosa, 

• Mononucleosis infectiosa, 

• Agranulocytosis, 

• Hodgkin-kór. 

Terápia: hematológus feladata, helyileg antiszeptikumok, antibiotikumok, antimikotikumok. 

26.2.4.5.2. Akut lymphoblastos leukaemia 

Szájnyálkahártya tünetek ritkák. Vérző, puhán duzzadt fogíny, állcsont fájdalom. 

Differenciáldiagnózis és terápia a myeloid leukaemiával azonos. 

26.2.4.5.3. Akut monocytás leukaemia 

Ritka leukaemia típus, de kialakulásakor gyakran okoz szájtüneteket: élénkvörös gingiva hyperplasia, petechiák, 

ecchymosisok, fogínyvérzés, fekélyek. 

Differenciáldiagnózis: 

• Gingivostomatitis herpetica et ulcerosa, 

• Hydantoin hyperplasia. 

Terápia: hematológiai feladat. 

26.2.4.5.4. Krónikus myeloid leukaemia 

A szájtünetek ritkán elsődlegesek és kevésbé jellemzőek, mint az akut típusnál: ínyhyperplasia, ínyvérzés, mély, 

lassan gyógyuló fekélyek, foglazulás. 

Differenciáldiagnózis: 

• Epulis, 

• Gingivostomatitis ulcerosa, 

• Hydantoin hyperplasia, 

• Agranulocitosis. 

Terápia: elsősorban hematológus feladata. 

26.2.4.5.5. Krónikus lymphoid leukaemia 
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A leglassabban progrediáló leukaemia típus. 

Szájüregi tünetek: fekélyek, vérzések. 

Differenciáldiagnózis: 

• Leukaemiák más típusai, 

• Fekélyképződéssel járó betegségek. 

Terápia: hematológus feladata. 
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4. fejezet - 4. Fejezetek a dento-
alveolaris sebészet és arc-, állcsont 
és szájsebészet témakörökből 

1. 4.1. Klinikai anatómia – Gelencsér Gábor 

1. animáció 

A videón az arcközép és a mandibula egymáshoz viszonyított helyzete látszik, és a csontok közti formai és 

minőségbeli különbség is. Függően attól, hogy a fejet ért erő mely részét találja el a koponyának, mekkora, 

milyen irányú, és a csontok milyen állapotúak (életkor, fogazati státusz), rendkívül széles palettán változhatnak 

az arc törései. Tekintettel arra, hogy minden ember arckoponyája egyedi, valamint arra, hogy a trauma is az, 

nem is találkozhatunk két egyforma töréssel-sérüléssel, törésvonallal. Ennek megfelelően a beteg ellátása sem 

történhet sablonszerűen, minden casus külön ellátási történet. 

1.1. Mandibula 

Patkó alakú, elnyújtott és keskeny csont. A keresztmetszetéhez képest igen hosszú, illetve több síkban hajlított, 

valamint két megtámasztási ponttal bír, így kisebb erőis elegendő az eltöréséhez. Erős lamina cortikalissal 

rendelkezik, mely a symphysealis tájékon a legvastagabb, a szöglet felé egyre gyengül. 

A mandibulánál a lokalizáció szerinti törésosztályozásnál a parasymphysealis és symphysealis töréseket, a 

corpustöréseket, a szöglet-, ramus-, és ízületi nyúlványtöréseket említjük az ebből a szempontból fontos 

állcsontrészeknek megfelelően. Természetesen külön részként is említhető a mentum és corpus feletti pars 

alveolaris is, ritkán ennek törése is megfigyelhető. 

4.1. ábra - 1. ábra – Az alsó állcsont különleges alakja és az arcon belüli helyzete, 

vékony lágyrészfedése mind-mind hozzájárul a sérülékenységéhez. Részeit az alábbi 

ábrán ábrázoljuk 

 

A csont alakjából illetve az egyes régiók különböző csontminőségéből és –mennyiségéből adódik például, hogy 

amentum tájékára vagy a corpus mandibulaera ható trauma a processus condylarisra vagy az ellenoldali moláris 

images/chapter04/c04_skull3n.mp4
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tájék lingualis oldalára fejt ki törőerőt. Kellően nagy energiájú, kis felületről érkező erő természetesen direkt, 

azonos helyen létrehozott, akár darabos törést is okozhat. 

Fogak jelenlétekor a symphysis, corpus és angulustörések nyílt töréseknek tekinthetők, mert a törésvonal intakt 

gingiva és akár elmozdulásmentes törés esetén is végighalad, valamely fog parodontiumán. 

1.2. Izomzat 

A száj nyitásáért és zárásáért felelős izomzat a törésvonal lefutásával együtt szerepet látszik abban, hogy a törés 

elmozdulás nélküli vagy elmozdulással járó-e. Kedvező lefutású törésvonal esetén, bizonyos izomcsoportok a 

törvégeket szinte anatómiai helyzetben komprimálják egymáshoz, míg kedvezőtlen töréseknél az izmok a 

törvégeket egymástól távolítják, nagy diszlokációt okozva. 

4.2. ábra - 2. ábra – A gyakori törésdiszlokációkért felelős izomcsoportok. A mandibula 

alatt elhelyezkedő, a száj, állcsontok nyitását szolgáló izomcsoportok a kedvezőtlen 

töréslefutás esetén a mandibulaszegmens le és befelé elmozdulásáért felelősek, a 

masseter, temporalis, és pterygoid izmok befelé és fölfelé diszlokálnak 

 

A hátsó rágóizomcsoport, mely főként a száj zárásáért felel, fel és befelé húzza a törvéget. /masseter, 

pterygoideusok és a temporális izom/. 

Az alsó, szájnyitó izmok az elülső fragmentum lefelé és befelé diszlokálják. /m. geniohyoideus, m. 

genioglossus, m. digastricus, m. mylohyoideus/. 

1.3. Nervus alveolaris inferior 

Corpus mandibulae törésnél sérülhet, átmeneti vagy végleges zsibbadást okozva az alsó ajak és mentum 

területén. 

4.3. ábra - 3. ábra – Canalis mandibulae tartalma – A csonton belül, a corpus pars 

alveolaris alatt subapcalisan alatt változó mélységben húzódó trigeminus ág. 5d jelölést 

kapott a n. alveolaris inferior ideg. Helyzete, valamint a jó minőségű perineurinum 

miatt a sérüléséból adódó érzéskiesés általában átmeneti 
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Fibrotikus hüvelye még akár 1-1,5 cm-es diszlokációnál is megvédi az ideget. 

Az ideg sérüléseinek különböző fokozatai vannak:Grade I= neurapraxia, az ideg húzódása, zúzódása, bevérzése 

a rostok sérülése nélkül, Grade II=axonotmesis, az idegkötegen belül van axonruptúra, Grade III = neurotmesis, 

a perineurinum intakt, , az endoneurium azonban megszakad, itt az axonális regenerálódás erősen kérdéses a 

fibrózis miatt.GradeIV= neurotmesis az epineurium megőrzésével, ahol minden más megszakadt.Grade V= az 

idegcsonk teljes átvágása. 

1.4. Arcközép 

Sérülésénél törhet: maxilla, os palatum, os zygomaticum, os nasale, -lacrimale és a vomer, valamint az os 

ethmoidale. Az esetek zömében a törések itt is nyíltnak tekintendők, hiszen a törésvonal majdnem mindig érint 

orrmelléküreget, ritkábban fog parodontiumot. Lényegesen más szerkezetű csontok, mint a mandibula, vékony 

csont és a centrális arcközép területén nagy légtartó üregek jellemzik, ennek megfelelően ezen területen a 

törések sokkal inkább darabosak, és a kiindulási anatómiai helyzet sokszor nehezen vagy nem is 

rekonstruálható. 

2. 4.2. Etiológia – Gelencsér Gábor 

Az etiológiában lényeges változások történtek az utóbbi 50 évben. Ennek egyrészt a motorizáció az oka. 

Természetesen nagy különbségeket látunk a vidék és a városok adatait illetően, a fejlett és fejlődő országokban, 

de általánosságban azt mondhatjuk, hogy a legtöbb arccsonttörést verekedés illetve közlekedési baleset miatt 

szenvedik el. Ritkább az időskori esés miatti fraktúra, a sportbaleset, a háztartási-, vagy munkabaleset és 

egészen ritka a lövési sérüléshez társuló arccsonttörés. 

Meg kell említeni a patológiás töréseket is, itt azonban a törést okozó erő olyan kicsi, mely ép csonton nem 

okozna fraktúrát. A háttérben szerepelhet csontrendszerbetegség, daganatos betegség, vagy chronicus 

csontgyulladás. 

A iatrogén állcsont-, arccsonttörések szintén külön csoportot képeznek, rendszerint fogeltávolítás okoz 

csonttörést az arc- és állcsontokon. Gyakrabban a tuber maxillae törik, moláris- vagy bölcsességfog eltávolítás 

közben, de előfordul impaktált alsó bölcsességfog eltávolításához köthető mandibulafraktúra is. 

Férfiak jóval gyakrabban szenvednek arc-állcsonttörést, és ez a trauma jellemzően a fiatal korcsoportot illetve a 

fiatal-középkorúakat érinti. 

Ha az állkapocssérülés verekedés miatt következett be, inkább az állkapocsszöglet és az ízületi fejecs sérül, 

közlekedési baleset sérültjeinél viszont gyakoribb a corpustörés. 

Ugyanígy, a verekedés jellemzően járomcsonttörést, laterális arcközéptörést okoz, míg nagyobb energiájú 

sérülés centrális, darabos arcközéptörésekhez vezet. 

A sérülések többsége kettős vagy többszörös törés. 
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Gyermekkorban a symphysistájék a mandibula leggyengébb pontja, így gyakori a symphysealis mandibulatörés, 

később ez a terület válik az alsó állcsont legerősebb, legellenállóbb pontjává, így törést itt igen ritkán, sokkal 

inkább a parasymphysealis részen diagnosztizálunk. 

A fejecstörések kapcsán szintén meg kell említenünk az életkori különbségeket: 20-30éves kor környékén a 

verekedések miatt elszenvedett corpus/angulus- illetve egyidejű contralateralis fejecstörés a jellemző. 

Ugyanezen korosztály és a középkorúak érintettek főként a közlekedési baleset /műszerfalhoz, kormányhoz 

csapódó áll, arc/ miatt jellemzően kialakult kétoldali magas subcondylaris vagy intracapsularis fejecstörés és 

hozzá társuló uni- vagy bilaterális corpustörésben. A gyermek és időskor jellegzetes állcsúcsra, állra esése 

szintén jellemzően kétoldali magas fejecstöréseket eredményez, gyermekkorban a tipikus symphysealis töréssel 

együtt. 

3. 4.3. Töréstípusok – Gelencsér Gábor 

Megkülönböztetjük a külvilághoz való kapcsolatuk alapján: a nyílt és a zárt töréseket. 

3.1. Nyílt és zárt törések 

Zártnak az arcközépen pusztán a lateralis orbitakeret és lateralis orbitafal törései, valamint az izolált 

járomívtörés tekinthető, áthatoló bőrsérülés nélkül. Az állkapocs felszálló szárának és nyúlványainak fraktúrája, 

diszlokáció nélküli szöglettörés bölcsességfog jelenléte nélkül, vagy teljesen impaktált bölcsességfog mellett, 

illetve a gyermekkori zöldgallytörés szintén zárt törés. 

Természetesen a lágyrészek komoly sérülésével együtt járó törések, mely következtében a csont exponálódik, 

mindig nyílt törésnek tekintendők ebben a régióban is, függetlenül a fogak és az orrmelléküregek jelenlététől. 

3.2. További töréstípusok 

Fractura incompletta vagy repedés és infractio. Ezen törések többnyire kezelés nélkül is meggyógyulnak, bár 

gyakori a mandibula test töréseinél a bázis folytonosságának megtartása melletti interdentális, akár egy mm-es 

megnyílás is. Ezen esetekben természetesen indokolt a rögzítés. 

Zöldgallytörés, mely agyermekkor és időskor tipikus, de nem túl gyakori törése. Kis energia hatására következik 

be, zárt törésnek tekinthető. 

Fractura completta (messze a leggyakoribb töréstípus), rendszerint diszlokációval járó, nyílt törések, rögzítést 

feltétlen igényelnek. 

Fractura impacta vagy beékelt törés, fractura comminutiva és fractura defecta azaz a darabos és hiánytörések, 

mind-mind nagy energiájú sérülés hatására, ritkán lövési sérülés következtében létrejövő, operatív kezelést 

igénylő töréstípusok, a repozíció gyakran igen komoly sebészi munkát igényel. 

Fractura pathologica, melyről már esett szó az etiológia fejezetben, sokkal inkább az alsó állcsontot érinti, mint 

a felsőt. 

Fractura complicata, amely kapcsán a csonton kívül más képlet is súlyosan sérül, például fejecstörésnél a 

meniscus , ízületi felszín, vagy alsó állcsontnál a nervus alveolaris inferior, esetleg az arteria facialis, vagy akár 

egyéb ér-, idegképletek. 

3.3. Elmozdulásos és elmozdulás nélküli törések 

A törések elmozdulásukat tekintve lehetnek diszlokáció nélküliek tengelyeltéréssel (fejecstörések nem 

elhanyagolható része, típusos zöldgallytörés), vagy diszlokáció nélküliek tengelyeltérés nélkül (inkomplett 

törés). Gyakoribbak azonban azon törések, ahol a törvégek elmozdulnak egymáshoz képest, ez az elmozdulás 

lehet hosszirányú szét- vagy összecsúszás (dislocatio ad longitudinem cum contractionem -A-, cum 

distractionem -B-), lehet tengelyirányú (dislocatio ad axim -C-), oldalirányú (dislocatio ad latus -D-), vagy 

rotációs, (dislocatio ad periferiam -E-). 
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4.4. ábra - 4. ábra – Elmozdulásos törések klasszifikációja a törvégek egymáshoz képest 

történő diszlokációja alapján 

 

4. 4.4. Lokalizáció – Gelencsér Gábor 

4.1. Le Fort féle klasszifikáció 

A lokalizáció szerinti csoportosításnál több szempont vehető figyelembe az arcközép töréseinél. Sokan a régi 

beosztást használják és külön említik a járomcsonttöréseket, valamint a Le Fort I, Le Fort II és III töréseket. 

Ezen osztályozás sok egyéb töréstípust figyelmen kívül hagy, valamint tény, hogy klasszikus, esetleg kétoldali 

Le Fort törésekkel igen ritkán talákozunk csak, hisz a páciensek arcát ért erőbehatás sose olyan középen ható, 

és/vagy szimmetrikus. Ezen felül. az autóbalesetes esetekben jóval nagyobb energiájú is az ütés vagy ütődés, 

mint amelyekkel Henry Le Fort kísérletezett a koponyákon több, mint egy évszázada, így a Le Fort I-II-III 

komponensű törések mindig bonyolultabbak az általa leírtaknál. 

4.2. Klasszifikáció tisztán a lokalizáció alapján 

Gyakran a lateralis-centrolateralis és centralis arcközéptörés klasszifikációt használjuk, ami abból a 

szempontból kétségtelenül jobb, hogy az összes, nem klasszikus töréstípus csoportosításra kerülhet benne, de az 

okklúziót ez sem veszi figyelembe. 

4.3. Klasszifikáció az megtartott vagy megváltozott okklúzió 
alapján 

Ezért manapság talán a legtöbben az okklúziót befolyásoló illetve nem befolyásoló arcközéptörések 

csoportosítást részesítik előnyben. 

4.4. Lokalizáció és életkor szerinti megoszlás 

Bár a különböző tanulmányok meglepően nagy számbeli, százalékbeli különbségeket mutatnak a különböző 

lokalizációjú törések gyakoriságát illetően, általában azonban az alsó állcsonttörés némileg gyakoribb törésnek 

számít, mint az arcközéptörés. 

Az alsó állcsonton nagy, bőven 20% fölötti arányban írják le mind a mandibulatest, a mandibulaszöglet és a 

fejecstöréseket is. A fejecs töréseit tovább osztályozzuk intracapsularis, magas subcondylaris és subcondylaris 

törésekre. Ugyanakkor lényegesen ritkább a symphysealis, parasymphysealis vagy mentumtáji törés, és 5% 

alatti a felszálló szár törésének a gyakorisága, valamint a processus muscularis törése is. 

Az arcközép töréseknél kiemelkedően magas számú a járomcsonttörés, ezek lehetnek komplett 

járomcsonttörések a járomcsontblokk kicsi vagy nagy elmozdulásával, akár komoly hátra és középvonal 

irányába történő impakciójával. Ezen komplett zygomatörések tovább osztályozhatók mono- és 

multifragmentális törésekre. Természetesen kisebb energiájú ütés vagy ütődés okozhat inkomplett zygomatörést 

is, amikor is a járomcsont 4 felfüggesztési pontjából csak egy vagy kettő törik, akár elmozdulással is. Ilyenkor, 

bár a törés helyén lépcsőképződés jelen van, maga a járomcsont egésze nem mozdul el a tipikus mediál és 

posterior irányba. 

Igen ritka a sagittalis maxillatest törés és a Le Fort III. törés. 

5. 4.5. Diagnosztikai módszerek – Gelencsér Gábor 
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Az arccsonttörött betegek, ha sérülésük csak az arc egy vagy csak néhány csontját érinti, általában jó általános 

állapotú betegek. 

Más a helyzet a közlekedési balesetben sérült betegeknél, hiszen itt rendszerint több szerv és szervrendszer 

egyszerre sérül. Ilyenkor a beteg legkisebb panaszait okozza szinte az arc csontjainak a sérülése. Ellátásuktól 

természetesen ettől függetlenül nem szabad eltekinteni. A csontos rekonstrukciónak, amennyiben a beteg 

általános állapota engedi, legkésőbb két héten belül meg kell történnie. Optimális, ha a politraumatizált beteg az 

életfunkciókat stabilizáló időszak után, akár egy narkózis alatt több szakma által kerül ellátásra. Egy végtagtörés 

operatív megoldása például nem zárja ki az egyidejű arccsont ellátást. 

Az izolált arcsérült beteg ellátása arc-állcsontsebészeti centrumban történik. A csontos rekonstrukció néhány 

napig halasztható, bár tény, hogy a komoly panaszokat okozó mandibulatörések ellátása mielőbb meg kell 

történjen. Ugyanakkor a kisebb panasszal és fájdalommal járó arcközéptörések sokkal inkább halaszthatók. Az 

ilyen töréseket rendszeresen kísérő extrém bevérzés és ödéma a sérülést követő 1-3 napban a legnagyobb, ezek 

megkisebbedése néhány nap múltán amúgy is jelentősen megkönnyíti a sebész dolgát. 

A beteg klinikán történő megjelenésekor a radiológiai vizsgálatokat megelőzi az alapos fizikális vizsgálat. Arc-, 

állcsontjai és a környező lágyrészek először extraorálisan, majd intraorálisan kerülnek vizsgálatra. 

Legelőször az arc és a fej bőrének vizsgálata történik. A hám és nyálkahártyasérülések, zúzott vagy szakított 

sebzések mérete, alakja, pontos leírása természetesen a csontsérüléssel együtt nemcsak az orvosi 

dokumentációnak lesz része, hanem közlekedési baleseteknél, de különösen idegenkezűség esetén bírósági 

dokumentáció részét is képezni fogja. 

5.1. Extraoralis vizsgálat 

5.1.1. A fül vizsgálata 

Szükséges megvizsgálni a fület és hallójáratot is. Diagnosztikus jel a fülön át távozó vér vagy liquor. Fülvérzés 

hátterében komoly elmozdulással járó fejecstörés állhat, mely a hallójárat falát átszakította, ilyenkor azonban a 

dobhártya ép, középső scalasérülés nincs. 

Amennyiben a fülből serozusnak tűnő folyadék, vélhetően liqour folyik ki, sejthető a scala media törése. 

Ilyenkor a ruptúrált dobhártyán át távozik a külvilág felé a liquor. 

4.5. ábra - 5. ábra – A külső hallójárat vérzése mögött nem feltétlen van arccsonttörés, 

viszont hallójárat sérülésre, esetleg koponyagödri komolyabb sérülésre feltétlen 

gondolni kell, ha a trauma fejecstörést eredményezett 

 

5.1.2. A szemkörnyék vizsgálata 

A szemek illetve az orbita vizsgálata kiemelt fontosságú. Lényeges kizárni szemkörnyéki sérülésnél a bulbus 

illetve a látóideg sérülését. A személességvizsgálatot követően azonban mindig el kell végezni a szemmozgás 

vizsgálatát is. Az alsó orbitatartalom herniációja akadályozhatja a szem felfelé illetve oldalirányú mozgását, 

mely kettőslátást eredményez. Sokszor szembeötlő az orbitaalap nagy defectussal járó törésénél, hogy a bulbus 

lentebb helyezett az ép oldalihoz képest, és a mozgása is akadályozott bizonyos irányokba. 
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Arcközéptörésnél az esetek nagy részében látható conjunctivabevérzés, ecchymosis periorbitalisan és 

szemnyitást akár teljesen akadályozó ödéma is. 

4.6. ábra - 6. ábra – Tipikus arcközép trauma kapcsán kialakult tünetegyüttes a szemen 

és a szemkörnyéken. Az átmeneti kedvezőtlen esztétikához hozzáadódik a sokszor csak 

átmeneti, de néha végleges szemmozgási elmaradás a sérült oldalon 

 

Ezen térfoglalások az esetek nagy részében ártalmatlanok, néhány napon belül elmúlnak, a betegnek panaszt 

alig okoznak. Azonban ha a beteg a balesetet követően néhány percen belül látásvesztésre panaszkodik, ott 

valószínűleg olyan retrobulbaris haematoma alakult ki, mely a látóideget kompresszió alá helyezte. A vérnek 

elfolyási lehetősége intakt orbita mellett, vagy tökéletesen záró lágyrészhernia mellett nincs, és mivel a nervus 

opticus rostjai a nyomásváltozásra igen érzékenyek, hamar vakság alakul ki. Ha a sebészi dekompresszió 

megtörténik 1-2 órán belül, úgy a vakság átmeneti lehet, egyebekben sajnos a páciens a sérült szemére 

megvakul. 

Járomcsonttöréseknél és Le Fort II-III töréseknél igen jól tapintható lenne a csontlépcsőképződés az 

orbitakereten alul és laterálisan, ám sajnos az esetek többségében fennálló nagymértékű bevérzés és vizenyő ezt 

elfedi. 

Érdemes minden szem- illetve orbitasérülésnél szemészeti konzíliumot kérni, a sérülést követő preoperatív 

státusz rögzítésére. 

5.1.3. Az orr vizsgálata 

Az orr vizsgálata szintén hozzátartozik az arccsonttöröttek extraoralis vizsgálatához. A sinus maxillae az 

arcközéptörések nagy százalékában bevérzik (valamely fala a járomcsonttörésekhez vagy Le Fort törésekhez 

kapcsolódóan sérül) és a vér az orrüreg felé távozik, hiszen az arcüreg kivezető nyílása a középső orrjáratban 

található.Orrvérzés oka ezeken felül lehet orrcsonttörés deviációval, deformitással vagy anélkül, illetve elülső 

scala törés, bár ez utóbbi esetben rendszerint liquor is távozik a külvilág felé. 

5.1.4. Az arcközép vizsgálata 

Az arcközép vizsgálatakor a már említett periorbitális ödémán és pápaszem haematomán felül szembeötlő lehet 

a megnyúlt arcközép, a szövetek közé került levegő. A betegnél megvizsgáljuk a n. infraorbitalis ellátási 

területének érzését vagy érzéskiesését is. 

5.1.5. Az alsó állcsont extraorális vizsgálata 

Kívülről végigtapogatjuk az alsó állcsont kontúrját. Diszlokált corpus vagy angulustörésnél a basis 

folytonosságának megszakadása még a bevérzés és duzzanat ellenére is sokszor jól tapintható. Vizsgáljuk ezen 

felül a fejecsek mozgását, hallójáratba helyezett kisujjal (a vápán kívülre luxálódott fejecs mozgása 

szájmozgásnál nem észlelhető), valamint típusos az elmozdulás nélküli vagy kis diszlokációjú fejecstöréseknél 

is a nyitott száj állcsúcsi megnyomásakor fejecsmagasságban jelzett fájdalom. Ízületi törés ezekenkívül 

szájnyitáskor látható deviációval jár, de kisebb vagy nagyobb fokú szájnyitási korlátozottsággal is. 

5.2. Az intraoralis vizsgálat 

A mandibulatöréseknél mindenképpen több információval szolgál a külső vizsgálatnál. A mandibulatörések 

többsége szembeötlő malokklúziót okoz. Találkozhatunk fogíven belüli, nagy lépcsőképződéssel járó okklúziós 

zavarral, de lehet angulustörés vagy fejecstörés kapcsán kialakuló prematúr molárérintkezés, esetleg 

keresztharapás vagy elülső nyitott harapás is a legegyértelműbb törési jel. Ilyenkor azonban törésvonal a fogíven 

belül nem mutatkozik. Jellemző a törés körüli duzzanat, a sublingualis bevérzés, a nyelési nehezítettség. A 

corpus- és angulustörött betegek zöme pedig, a kóros oldali ajak érzéketlenségét panaszolja. A felső állcsont 

processus alveolaris törésénél és az igen ritka zygomaticomaxillaris törésnél szintén nagyfokú malokklúzió 
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látható, lágyrészbevérzéssel vagy anélkül. A sagittalis maxillatörésnél a sutura palatina mediana mentén nagy 

lágyrészrepedés mutat rendszerint a lágyrész feletti csontsérülésre. 

4.7. ábra - 7. ábra – Az okklúziós eltérés az alsó állcsont fogíven belüli elmozdulásos 

töréseinél a legegyértelműbb. Ez egy laikus számára is nyilvánvaló törést feltételez, 

nemcsak a fogak közti lépcsőképződés, de a rendszerint szakadt gingiva miatt is 

 

4.8. ábra - 8. ábra – Az egész pars alvealarist egészben diszlokáló fejecs (lásd 8. ábra) 

vagy angulustörés esetleg összetéveszthető egy total fejecsluxatióval, de a beteg 

anamézisét és panaszait figyelembe véve ritka a valódi félrediagnosztizálás 

 

6. 4.6. Klinikai tünetek – Gelencsér Gábor 

A diagnózis felállítását nagyban segíti a beteg elmondása, mi is történt valójában. Sokszor az anamnézis, és a 

beteg felületes inspekciója is elég a korrekt diagnózis felállításához. Mentumtáji repesztett seb, elülső 

keresztharapás és állcsúcs megütésének panaszolása sejteti például a fejecstörést. 

Az állcsonttörések minden egyes lokalizációban, természetesen függve a diszlokáció méretétől és irányától is, 

tipikus, a helyre igen jellemző tüneteket produkálnak. Mielőtt azonban sorra vennénk az egyes törésfajtákra 

jellemző tüneteket, a csonttörések biztos és bizonytalan jeleit kell megtárgyalni. 

6.1. A törésre utaló jelek 

Bizonytalan jelnek számít a fájdalom, a duzzanat, mely lehet vizenyő, haematoma. Bizonytalan jel továbbá a 

paraesthesia, és a vérzés, lágyrészsérülés is. A törés biztos jelei közé a deformitás, állcsontok esetében 

malokklúzió, a kóros mozgathatóság és a krepitáció (a törvégek egymáshoz súrlódása közben keletkezett 

recsegő hang) tartozik. Malokklúzió abban az esetben állhat fenn csonttörés nélkül, ha a beteg 

mandibulaluxatiot szenvedett, de az nem járt csontsérüléssel. 

6.2. A diagnosztika és a törés biztos-bizonytalan jelei 

A biztos jelek bármelyikét tapasztalva nagy biztonsággal diagnosztizálhatunk képalkotó nélkül is arc-, 

állcsonttörést. Természetesen manapság nincs fraktúra diagnosztizálás radiológiai módszer nélkül, így gyanú 

fennállásakor minimum röntgen felvétellel kell a diagnózisunkat alátámasztani. A röntgen felvételen látható 

csonttörés természetesen szintén a törés biztos jelei közé tartozik. 

6.3. Állkapocstörés 
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Leszámítva a repedéseket, az elmozdulással nem járó ízületi nyúlvány és angulustörést, valamint a processus 

muscularis elmozdulással vagy anélkül járó törését, okklúziós eltérést mindig tapasztalunk. Az ennek kapcsán 

kialakult panasz természetesen függ a beteg fogazati státuszától, hiszen ha a beteg teljesen fogatlan, vagy alig 

találunk a szájában antagonista fogakat, nem fogja őt még egy nagyobb elmozdulással járó corpustörés sem 

zavarni annyira, mintegy egy ép fogazatú beteget, a fél milliméteres elmozdulású fejecstörése. 

A nagy erőbehatásra keletkező nagy diszlokációval járó parasymphysealis, corpus vagy angulustörések, vagy 

azok, melyek kedvezőtlen lefutású törésvonalirányuk miatt, nagyon széthúzásra kerülnek az izmok által, 

kifejezett panaszt okoznak. Jobban elviselhető a beteg számára egy kevéssé elmozdult törés, de a 

mandibulatörések néhány napon belül ellátásra kell, hogy kerüljenek, hiszen nehezíti mind a beteg beszédét, 

étkezését, sokszor még a nyelését is. 

6.3.1. Parasymphysealis-symphysealis törések 

Kisgyermekkorban a symphysis mandibulae területen a csontszerkezet gyengébb, mint a mandibula többi 

részén, és tekintettel arra, hogy a legtöbb gyermekkori esés kapcsán az állcsúcs kap nagyobb ütést, törvényszerű 

hogy a sympysistáji törések igen gyakran fordulnak elő. Megjegyzendő, hogy az esés kapcsán a csontot ért erő, 

gyakran olyan mértékű feszítést okoz a fejecsek területén, hogy indirekt módon ugyan, de az vagy azok is 

eltörnek. 

Felnőttkorban a symphysis mandibulae területe a legvastagabb labiolingualis irányban, továbbá a corticalis réteg 

arányaiban itt a legtömegesebb, így a felnőttkori mandibulatörések elenyésző hányadát diagnosztizáljuk csak a 

középvonalban. 

4.9. ábra - 9. ábra – Vérzés, gingivarepedés, horizontális lefutású, jól mozgatható 

törésvonal jellemző. Harapási képtelenség. A frontfogak közt lépcsőképződés. 

Érzéskiesés nem jellemző 

 

A frontfogak közt a törésvonal lefutási helyén lépcsőképződés, általában közepes vagy kismértékű 

diszlokációval, de kifejezett kóros mozgathatósággal jár. A törésvonal vertikális vagy ferde. A gingiva 

rendszerint repedt, de ezen törések a fogak parodontiumán áthaladó törésvonal mellett intakt gingiva esetén is 

nyílt törésnek tekintendőek. A beteg fájdalmat igen, de érzéskiesést nem panaszol. Mindig ki kell zárni a 

fejecstörés jelenlétét! 

6.3.2. Corpustörés 

Ha ebben a régióban történik törés, az rendszerint a szemfog mentén húzódik, ami érthető, hisz a vaskos 

caninusgyökér a középtől disztál felé, amúgy is vékonyodó csontot jelentősen meggyengíti. A caninus menti 

vertikális törésvonal nem feltételen, de az attól hátrafelé található törések általában okoznak a betegeknek 

érzéskiesést, hiszen a törésvonal érinti a foramen mentalét vagy a canalis mandibulaet, így a benne futó 

idegképletet is. 

A corpustörések hátterében gyakrabban szerepel autóbaleset, nagy energiájú sérülés, így itt gyakran találkozunk 

nehezen reponálható, nagy diszlokációval járó törésekkel, persze a törvégek széthúzásához kedvezőtlen esetben 

hozzájárulhatnak még a szájnyitó ill. záró izmok is. A lingualis csontlemez gyakran nagyobb elmozdulást mutat, 

mint amit processus alveolarison észlelünk, ilyenkor gyakori a sublingualis bevérzés. A gingiva ruptúrálódhat, 

az artéria lingualis esetenként megsérül, mely nagyobb vérzést eredményezhet. Gyakori az ellenoldali 

fejecstörés. Krepitáció és kóros mozgathatóság általában észlelhető. 

4.10. ábra - 10. ábra – Nagyobb elmozdulású törésnél a lágyrészruptúra jelen van, a 

sulcus felől kisebb nagyobb vérzést is észlelhetünk. A külvilág felé történő vérzés, nagy 

lágyrészfolytonosság-megszakadással járó töréseknél ijesztő is lehet. Olykor azonban a 

gingiva nagy felületen nem, vagy egyáltalán nem szakad meg, ettől függetlenül mélyebb 
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érképletek szakadhatnak. Ilyenkor azonban jellemző módon a nyelv alatti terület vérzik 

be. Előbb utóbb a vérzés itt tamponálja magát, így a nyelvet elemelő, elkent beszédet 

okozó sublingualis bevérzés alakul ki. Pár nap, és a vérömleny süllyedésnek indul a 

gravitáció miatt, és a nyakon szép kék-sárga-zöld elszíneződést okoz 

 

6.3.3. Angulustörés 

Az esetek nagy részében diszlokált törés, bár kedvező, a basis irányába előrefelé haladó törésvonalnál a 

pterygomassetericus hurok a törvégeket összeszorítja, gyakran diszlokáció nélkül vagy kis elmozdulás mellett. 

Ha a törésvonal a processus alveolaris felől ferdén előre a bázis felé húzódik, a pterygomassetericus 

izomköpeny helyben tartja a törvégeket, és a beteg maximum csak enyhe malokklúziós panaszt említ. (kedvező 

töréslefutás) Ha azonban a törésvonal alulról előre és felfelé húzódik, úgy az izmok széthúzó hatásaakár egy 

cm-nél is nagyobb lehet, kifejezett okklúziós zavart okozva. Ilyen esetekben a zsibbadás is mindig jelen van, és 

fel kell készíteni a beteget, hogy nem biztos, hogy csak átmeneti. (kedvezőtlen töréslefutás) Gyakran a törvég 

gingivaruptúrát okoz, ez gyakran a lingualis oldalon jelentkezik. Az elő nem tört, főként a vertikálisan impaktált 

bölcsességfogak hajlamosítanak az angulustörésre, és a fog döntés elé is állítja a sebészt. Megléte sokszor 

könnyíti a repozíciót követő fixációt, ugyanakkor megtartása szinte egyértelműen magában hordozza a második 

műtétet, a lemez- és fogeltávolítást, optimális esetben és tervezetten mintegy fél évvel a primer beavatkozás 

után. Előfordul, hogy a fog maga egyértelmű repozíciós akadályt jelent, ilyenkor a fog megtartása szóba sem 

jön. 

Amennyiben a szöglettörés kétoldali, kifejezett diszlokációt okoz, a beteg számára rendkívül kellemetlen elülső 

nyitottharapással. 

4.11. ábra - 11. ábra – Az állkapocsszöglet törése, amennyiben elmozdulással jár, 

rendszerint a tér több irányába diszlokálódik, különböző mértékben. A kicsi, 1-2 mm-es 

elmozdulás repozíciója is, az okklúzió korrekcióval együtt előfordulhat, hogy nagy 

munka elé állítja a sebészt, még intraoperativ mandibulomaxillaris fixáció mellett is. Az 

esetlegesen itt a törésvonalba eső fog, rendszerint bölcsességfog megtartása annak a 

helyzetétől, épségétől és impaktáltsági fokától függ, de tudni kell, hogy a repozíciót 

megelőző eltávolítás a csont helyreállítását lényegesen megnehezíti. Megoldás erre a jó 

repozíció és stabilitást biztosító lemezelés elvégzése utáni fog kíméletes, feltárásban 

történő eltávolítás a frissen elvégzett fixáció kímélete mellett. A 11. ábrán egy 

mezioanguláris dőlésű bölcsességfog mögött húzódik a törésvonal. A kép intraoperatív, 

a repozíciót megelőző lebenyalakítás után készült 
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6.3.4. Ramustörés 

Igen ritka, lehet vertikális és horizontális, elmozdultságtól függően rendszerint malokklúzióval jár, konzervatív 

kezeléstől kevéssé várhatunk jó eredményt, optimálisabb a törés nyílt repozíciója és fixációja. 

6.3.5. Processus muscularis fraktúrája 

Ritka törésfajta, izolált, de más töréshez társult formája is előfordul. Nagy energiájú járomívre irányuló ütés az 

ív darabos törése mellett, okozhatja az izomnyúlvány törését. Komoly panaszt önmagában nem okoz, 

konzervatív kezelése elegendő. 

6.3.6. Processus condylaris törése 

Az elmozdulás nélküli fejecstörésnél illetve akár némi deviációval járó diszlokáció mentes töréseknél a betegek 

tünetei értelemszerűen lényegesen kisebbek, mint a nagyobb elmozdulású fejecstöréseknél. Jellemző a kóros 

oldali korai molárérintkezés, kétoldali fejecstörésnél ez mindkétoldalon megfigyelhető és jelentős elülső 

nyitottharapás társul hozzá. 

4.12. ábra - 12. ábra – Kezeletlen esetekben nagymértékű harapásfunkcióromlás és 

rágási elégtelenség alakul ki, akár komoly emésztési zavarokkal, gastrointestinális 

következményekkel. Kezelése, akár konzervatív, akár operatív úton folyik, 

mindenképpen feltételez repozíciót és fixációt 

 

Törés kapcsán a fejecs elmozdulása történhet, mediális vagy ritkán laterális irányba, meglehetősen ritkán a 

fejecs átlyukaszthatja a koponyát és a scala mediába kerülhet. Ennél gyakoribb az úgynevezett zömüléses törés, 

amikor az ízületet alkotó disztális rész a trauma hatására összenyomódik, volumene kisebb lesz, formája 

megváltozik. Ez utóbbi okozhat kifejezett és akár mérsékelt panaszokat is. Ha az párosul az ízületi tok 

bevérzésével, tartani kell a későbbi ankylosistól. 

Az esetek nagy részében tipikus diszlokáció ad axim történik fejecstöréskor. Ha ez a tengelyeltéréses 

elmozdulás kismértékű, a fejecs a vápán belül marad, korlátozottan ugyan, de érezzük a mozgását a hallójáraton 

keresztül. A mediál és némileg anterior irányú elmozdulás oka a m. pterygoideus lateralis rostjainak húzása. 
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4.13. ábra - 13. ábra – A képen jelentős, ízületi luxációt okozó törés ábrázolódik. A beteg 

bal és jobboldali hallójáratába vezetve a kisujjunkat, felkérjük a beteget a szájnyitásra, 

a baloldalon nem érezzük az ízületi fejecs mozgását 

 

A törést kiváltó erő nagysága és iránya, a törésvonal lefutása, mind szerepet játszik az elmozdulás mértékének 

és irányának kialakulásában. Optimálisabb esetben a törtvégek érintkezésben maradnak egymással, van 

csontkontaktus, egyes esetekben azonban a csontkontaktus teljesen megszűnik. Ilyenkor természetesen hiába 

várjuk beavatkozás nélkül a csontgyógyulás bármely, optimális formáját is. 

A betegek általában egy állat, állcsúcsot elölről vagy oldalról ért traumát említenek. Ez a gyermekeknél és 

időseknél rendszerint esés és valaminek nekiütődés, felnőtteknél műszerfalnak csapódás vagy verekedés. 

Az ízület területén a fájdalom lehet pusztán mérsékelt, de az állcsúcsra nyitott szájnál nyomást gyakorolva ez 

rendszerint igen erősödik. A szájnyitás korlátozott, állcsúcs szájnyitáskor a sérült oldal felé deviál, oldalfelé 

kimozdítani alig lehet a mandibulát, őrlőfogak a felszállószár megrövidülése miatt korábban érintkeznek a sérült 

oldalon. Fejecsmozgást érezhetünk a vápában történt törés esetén is, de amennyiben a törés kapcsán a disztális 

törvég elhagyta a vápát, az ízületi vápa üres, preauriculárisan mérsélkelt behúzódás látszik, nem érezni, nem 

látni ott fejecsmozgást. 

Igen ritkán vérzés indul a fülből. A fractúrálódott, elmozdult éles szélű törvég átlyukaszthatja a külső 

hallójáratot, és vérzés indul meg. Ilyenkor a dobhártya ép, békés. Középső scala törés, mely szintén társulhat 

fejecstöréshez, ruptúrálódott dobhártya mellett viszont liquorfolyáshoz vezethet. 

6.4. Az arcközép törései 

6.4.1. Okklúziót nem befolyásoló törések 

6.4.1.1. Orrcsonttörés 

Orrdeformitás, orrháti érzékenység, kóros mozgathatóság, ödéma, szájlégzés és akár nagyobb volumenű 

orrvérzés kísérheti. Sportbaleset vagy verekedés kapcsán gyakran izoláltan is előfordul, más arccsonttörés 

nélkül, de a centrális arcközéptöréseit gyakran kíséri. 

6.4.1.2. Izolált orbitatörés, blow out fraktúra 

Legtöbbször az alsó orbitafal kitörése kapcsán alakul ki, de a mediális vagy laterális orbitafal sérülése is 

bekövetkezhet ritkán, orbitakeret sérülés nélkül. 

Az orbitafal csontjai papírvékonyságúak. Akkor alakul ki ilyen jellegű törés, amikor az orbitakeret csak részben, 

vagy egyáltalán nem fogja fel az orbitatartalmat ért kis felületen érkező ütést. Az orbitatartalom képes a 

komprimálódásra, de a vékony orbitafalak ezt a nyomásnövekedést nem viselik el, és kitörnek. Rendszerint az 

alsó orbitafal törik ki. A beteg különleges traumát említ általában. Ennek a sérülésformának a létrejöttéhez 

típusosan olyan, viszonylag kis felületű, nem éles, nem szúró tárggyal kell találkozni a szemnek, vagy 

környezetének, mely nem penetrálja a lágyrészeket, nem roncsol, de ahhoz elegendő erőt közvetít tompán, hogy 

a komprimált szemgödörtartalom valamely, általában alsó irányba kitörje valamely orbitafalat. 

A csontdefektus lehet 1-2 négyzetmilliméteres nagyságú, de extrém esetben akkora is, hogy a bulbus 

látványosan megsüllyed azon keresztül a sinus maxillaris irányába.Ilyenkor a két pupilla helyzete közt vertikális 
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irányban több milliméteres különbség is kialakulhat. Ez már szemmozgás nélkül is folyamatos kettőslátást okoz 

a betegnél. 

A betegnél rendszerint periorbitális bevérzés és ödéma is kialakul. 

Lehet a csontkitörés olyan helyzetű, vagy olyan kicsi, hogy az akut, de hamar szűnő panaszokat követően a 

beteg semmilyen panaszt nem tud említeni. A vezető tünet azonban mégis a szemgolyó mozgási elmaradása, 

általában a felfelé tekintéskor, valamint a következményes kettőslátás. A bulbus megsüllyedhet, ha a 

csontdefectus nagy. A nervus infraorbitalis sérülése itt is bekövetkezhet. 

A nervus opticus ritkán sérül, így a látás minősége általában nem változik a sérült szemen sem. Ami viszont az 

előzőnél is gyakoribb, hogy bár látványos bulbusmegsüllyedés nincs, de mégis, fel, le és oldalirányú tekintéskor 

a beteg kettőslátást jelez. Ennek az oka a csontdefectusba herniálódott valamely, rendszerint az alsó egyenes 

szemizom (m. rectus inferior), vagy zsírszövet, mely kapcsán a szem mozgása korlátozottá válik. 

Kifejezett hernia nélkül is előfordulhat kettőslátás, ha kis kitört csontszilánk ékelődik valamely szemizomba és 

sérti azt. Ilyenkor is, illetve kifejezett hernia mellett is pozitív lehet a trakciós teszt. Ilyenkor a kötőhártyát 

anatómiai csipesszel megfogva próbáljuk a szemgolyó mozgásait minden irányba kivitelezni. A felfelé tekintés 

gyakran, de sokszor az oldalirányú tekintések is kismértékben akadályozottak lehetnek. 

Az izolált orbitatörést is kísérheti nervus infraorbitalis paraesthesia, orrvérzés. 

4.14. ábra - 14. ábra – Az ábrán látszó sérülés esetében tekintélyes méretű 

lágyrészhernia került az arcüregbe az orbita felől. A csont kitörés kapcsán a 

csontdarabok nem veszítették el a periosteummal a kapcsolatukat, valódi kitörés nincs, 

csak ajtószerű lefelé billenés, ezt sejteti a coronalis felvétel . Ha a beteg toleranciája azt 

megengedi, ezen esetek alkalmasak kiválóan az arcüregi ballon általi alsó 

megtámasztásra is, mely kapcsán a bulbus visszanyeri az eredeti pozícióját. Szerencsés 

az orbitaalapot feltárni ettől függetlenül, és szemkontroll mellett visszahelyezni a 

lecsúszott lágyrészeket az orbitába, különben az esztétika helyreállítása ellenére 

perzisztálhat a felfelé tekintés kapcsán észlelt szemmozgási elmaradás. Hasonlóan jó 

megoldás a defektus áthidalása fóliával, titán hálóval, vagy saját csonttal 

 

6.4.1.3. Járomcsonttörés 

A leggyakoribb a kifejezett arcasszimetriát okozó komplett járomcsonttörés, mely lehet monofragmentális vagy 

multifragmentális. A zygoma mediál és posterior irányba mozdul el, az asszimetrián kívül arczsibbadást, 

szájnyitási elmaradást, szemmozgási zavart is okozhat. Az ív impressziós törése konkavitáshoz vezet a törés 

feletti bőrterületen. Az inkomplett járomcsonttörés nem okoz arcasszimetriát, hisz a zygoma a helyén marad, 

pusztán lépcsőképződést észlelünk a törésvonal felett, de ezen izolált törések is okozhatnak funkcionális eltérést. 

Az alsó margó törése jellemzően zsibbadást, az ív izolált törése szájnyitási korlátozottságot von maga után. 
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Gyakori a verekedés a járomcsonttörések hátterében, ha azonban centrális arcközéptöréssel együtt jár, inkább a 

közlekedési balesetes etiológia a gyakoribb. 

A tipikus, komplett járomcsonttörés kapcsán tehát sosem egy törésvonalat látunk, hanem többet: látványos és 

érezhető általában a törésvonal a lateralis orbitakereten, az alsó orbitakereten. Ilyenkor zömmel a sutura 

zygomaticomaxillaris és a sutura zygomaticofrontalis mentén törik a csont, de a sutura mellett is előfordulhat 

orbitakeret törés, a suturától pár milliméterrel, vagy akár centiméterrel messzebb. A fenti suturák töréséhez 

társulni szokott még továbbá a sutura zygomaticotemporális és az ékcsonti varrat menti fraktúra is. Az alsó 

orbitakeret törése tovafut a maxilla elülső falára és sokszor végighalad a foramen infraorbitalén. Ha itt 

csontkitörés is megfigyelhető, vagy a törés a lemezek egymásra tolódásával jár, a beteg zsibbadást jelez a sérült 

arcfélen, az azonos oldali orrszárnyon és az azonos oldali frontfogakon is. A maxilla elülső falára kifutó törés 

egyebekben ezen felül nem okoz jelentős panaszt, ettől nem válik mobilissá a processus alveoláris. A sinus 

maxillaris viszont rendszerint bevérzik, ami következményes orrvérzéshez vezet. 

Az orbitakörnyéke bedagad, ödémássá válik és pápaszemhaematoma is keletkezik. Subconjunctivalis bevérzés 

szintén tipikus. 

A járomcsonttörés egyben orbitatörés is, hiszen a járomcsont orbitalis része képezi részben a szemgödör alsó és 

oldalsó falát. 

A lateralis orbitakeret törése csupán nyomásérzékenységet okoz, de az íven tapasztalható törések, ha azok 

többszörös törések és konkavitással is járnak, szájnyitási korlátozottságot okozhatnak, hiszen közvetlenül az ív 

alatt helyezkedik el a musculus temporalis a processus coronoideusra felfüggesztve. 

A komplett járomcsonttörés ritkán nem jár elmozdulással. Az elmozdulás pedig rendszerint a sérülést kiváltó erő 

irányának megfelelő: azaz a járomcsont bentebb és hátrébb helyeződik. Arcasszimetria alakul ki, az orbita 

formája megváltozik. 

Az inkomplett járomcsonttörés viszont ezekkel ellentétben csak egy-egy izolált törést okoz vagy a laterális 

kereten, vagy az alsón, esetleg az íven. Néha egyszerre kettőn is, de maga a zygoma ilyenkor a helyén marad. 

Ennek megfelelően a tünetek száma csökken, és ezek oda lokalizálódnak, ahol a törés maga bekövetkezett. 

4.15. ábra - 15. ábra – Az ütést, ütődést követően a sérült terület és a szemkörnyék 

kifejezett duzzanata és bevérzése elfedi a később nyilvánvalóvá váló tüneteket. Trauma 

után a sérült sokszor magától értetődőnek veszi és múlónak véli a n. infraorbitalis 

sérülés kapcsán fellépő zsibbadást, az arc helyi feldagadása miatt pedig nemigen látható 

a csontblokk akár komoly elmozdulása sem. 3-5 nappal később, mikor a zsibbadás 

perzisztál és a beteg kezdi a tükörben észlelni a sérült oldal deformitását is, gyakran 

csak akkor kerül vizsgálatra és diagnosztizálásra a zygomatörés. A baj csak az, hogy a 

napok múltával a zárt perkután repozíció sikerességének esélye egyre csökken a 

törvégek közt és körül kialakuló, lágyrész miatt is. A késői beavatkozás általában nyílt 

feltárást és fixációt jelent 

 

6.4.2. Okklúziót befolyásoló törések 

6.4.2.1. Dentoalveolaris törés 

Izoláltan ritka, Le Fort törésekhez társul. Gingivaruptúra, kifejezett kóros mozgathatóság és okklúziós zavar 

jellemzi. 
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4.16. ábra - 16. ábra – A képen idős páciens, arcával vascsőnek esett. A jobb oldali 

fogatlan processus alveolaris megszámolhatatlan darabban, extrém diszlokációval, 

roncsoló lágyrészsérülés mellett 

 

4.17. ábra - 17. ábra – A beteget nagy vérvesztés után kaptuk meg, azonnali transzfúzió 

után kerülhetett csak sor a biztonságos narkózisra. Néhány nagyobb csontblokk 

megmentése és körülbelül a helyére visszahelyezése volt a cél. A beteg fogsort évek óta 

nem viselt, csontjának minősége és mennyisége miatt még a fenti minimális cél elérése 

sem volt könnyű feladat 

 

6.4.2.2. Tuber maxillae törése 

Jellemzően nem eséshez vagy balesethez, verekedéshez köthető, sokkal inkább fogeltávolítás kapcsán szenvedik 

el a betegek. Hajlamosító tényező a mélyen aláboltosuló sinus recessus, az egyedül, önmagában álló 

bölcsességfog, esetleg második őrlő, a gótikus szájpad. A fogeltávolítás megindítása ilyenkor sokszor nehéz, és 

mikor a fog végre megmozdul, érezni, hogy egy nagyobb csontblokkal együtt válik luxálhatóvá. 

6.4.2.3. Sagittális maxillatörés 

Néha előfordul, hogy az áll megütése nem a mandibulafejecseken eredményez fraktúrát, hanem az energiát 

továbbvezeti a felső állcsontra, és a középvonalban, a sutura palatina mediana mentén szétrepeszti azt. 

Hajlamosít a felső frontterület foghiánya, esetleg nyitottharapás. A feszes gingiva a palatum durumon kevéssé 

rugalmas, így ezt a töréstípust majd mindig kíséri gingivarepedés a raphe palati mentén. A keletkezett oronasalis 

kommunikáció igen kellemetlen a beteg számára. 

6.4.2.4. Le Fort I törés 
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Némileg leegyszerűsítve a dolgot a maxilla pars alveolarisa az apertura piriformis alatt, a foggyökerek felett 

elválik a maxilla és arcközép többi részétől. A törésvonal kétoldalt fut a vomertől kifelé az apertura piriformison 

át a maxilla elülső falán a pterygopalatinális területre. Nagyfokban mobillá válik a processus alveolaris, de a 

fogakat a csonttal együtt mozgatva nem észlelük kóros mozgást sem az orrgyökön, sem a margo 

infraorbitalison. Nem feltétlen jár nagy arcduzzanattal, a szemek körüli lágyrészek sem véreznek be, de a beteg 

sem harapni, sem rágni nem tud. 

4.18. ábra - 18. ábra – A fogakat hordozó patkó alakú maxillarész egyben leválik a felső 

állcsont fentebbi részéről. A maxilla pars alveolarisat elülről érő, horizontális, enyhén 

alulra irányuló ütés vagy ütődés okozza 

 

6.4.2.5. Le Fort II törés 

Piramidális törés, a nasofrontalis suturan át, a könnycsonton és rostasejteken át halad a törésvonal az orbita 

mediális-alsó falára, majd a canalis infraorbitalisnal előre, majd, lefelé kezd húzódni a maxilla elülső falán a 

zygomaticomaxillaris sutura mentén, majd hátrafelé veszi az irányt a pterygomaxillaris területre. 

4.19. ábra - 19. ábra – Az ábra a tipikus törés lefutási vonalakat ábrázolja 
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4.20. ábra - 20. ábra – Az ábrán egy arcközéptörött nőbeteg sérülései látszanak. Első 

megtekintésre a szemtünetek tűnnek fel. Ehhez még hozzájön a némileg laposabb 

arcközép és meglévő fogazat esetén az okklúzió esetleges megváltozása 

 

A betegnél a letört piramis alakú terület lejjebb helyeződik, a frontfogak mozgatásakor egyértelműbbé válik, az 

amúgy is gyakran tapintható törés az orrgyökön és esetenként az alsó orbitakereten. Ez utóbbi azonban a traumát 

követő első néhány napban fizikálisan alig vizsgálható a nagy periorbitális ödéma és bevérzés miatt. Az 

okklúzió változhat mérsékelten, de kifejezetten is. Korai molárfog érintkezésre panaszkodhatnak a betegek. 

Rendszerint jelen van arczsibbadás, mely a felső ajkakat és frontfogakat is érinti. Szemmozgási zavar és 

szájnyitási korlátozottság ritkábban tapasztalható. Viszonylag ritkán találkozunk szimmetrikus, kétoldali Le Fort 

törésekkel. Jellemzőbb a kombinált forma, egyik oldalon Le Fort II, másikon Le Fort III, vagy pusztán egyoldali 

Le Fort II törés. 

6.4.2.6. LeFort III törés 
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Az arc és az agykoponya különválik. A nasofrontalis sutura, a könnycsont és rostasejtek itt is érintettek, de itt a 

törésvonal az orbita hátsó falán fut ki a lateralis orbitakeretre, a zygomaticofrontalis és -temporalis sutura 

mentén, és onnan ki hátra a pterygomaxillaris területre. A fenti tünetek közül csak az alsó orbitafalon 

tapasztalható lépcsőképződés hiányzik, valamint a tipikus arczsibbadás. Itt a frontfogak mozgatásával a laterális 

orbitakereten válthatunk ki kóros mozgathatóságot az orrgyökön kívül.Az arcközép itt is megnyúlt és a 

hátrahelyezettség miatt ellaposodott. 

4.21. ábra - 21. ábra – Vezető szemtünetek feltétlen szemmozgási funkcióromlása 

nélkül, kifejezett törésvonallal a laterális orbitakereten, az orrgyökön, sokszor roncsolt 

nasoetmoid régióval 

 

6.4.2.7. Zygomaticomaxillaris törés 

Viszonylag ritka. Itt a zygoma a frontozygomaticus és temporozygomaticus suturánál elválik az agykoponyától, 

azonban a maxilla processus alveolarisa szintén letörik, így együtt mozdulnak el mediál irányba kóros oldal 

kifejezett malokklúzióját, keresztharapását és kisebb-nagyobb arcasszimetriát okozva, produkálva persze a többi 

járomcsonttöréses tünetet is. 

7. 4.7. Radiológiai diagnosztika – Gelencsér Gábor 

Bár fizikális vizsgálattal az esetek nagy részében megállapítható a törés jelenléte, a lokalizációja is általában, de 

a pontos helye, diszlokációja, egyszeres vagy többszörös volta, viszonya a lágyrészstruktúrákhoz, csak 

különböző radiológiai módszerekkel válik egyértelművé. A röntgenfelvételek és CT felvételek elemzése, 

kiértékelése erről a régióról, ugyanúgy feladata a maxillofaciális sebésznek, mint a radiológusnak. 

Palpációval, általában meg tudjuk ítélni, hogy a törés, vagy a többszörös törések közül, legalábbis a 

diszlokáltabbak, mely csontokat érintik, hiszen árulkodnak a törés biztos jelei, illetve a különböző töréseket 

kísérő, azokra jellemző tünetek. 

A törésvonalak lefutásáról, a darabos törések törésvonalainak egyenkénti helyzetéről, az elmozdulás irányáról, 

mértékéről azonban csak a képalkotó eljárások adnak pontos felvilágosítást. 
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Természetes, hogy ezen plusz információkkal, könnyebben tervezhetőek a műtétek, a radiológiai leletek 

hozzátartoznak a pontos dokumentációhoz, segít a betegnek és hozzátartozónak megérteni a sérülés 

következményét és terápiáját, ellenőrizhető a postoperatív eredmény a műtétet követő felvételekkel, és oktatási 

célra is jól használhatóak. 

Ha a sérült csontot, illetve azon belül is a pontosabb kóros csontterületet fizikális vizsgálattal behatároltuk, 

sejtjük a törés körülbelüli lokalizációját, ki tudjuk választani a legoptimálisabb röntgenfelvételt. 

Bár manapság a klinikai központok, nagyobb kórházak, minden arccsonttraumát szenvedett betegnél 3 síkú CT 

felvételt készíttetnek /nem árt kizárni, amúgy sem a koponya és agy esetleges sérülését/, a kisebb ellátóhelyek 

továbbra is használják az egyszerű röntgenfelvételeket. Ezeket jól kiválasztva hasonlóan megbízható, jól 

használható információkat kapunk az arccsontok egyes töréseiről. 

7.1. Röntgenfelvételek 

7.1.1. Panorámaröntgen 

A mandibulatörések igazolására kiválóan alkalmas az orthopantomographia. 

4.22. ábra - 22. ábra – Az első felvétel egy ép alsó állcsontot ábrázol, végigkövethető a 

bázis csonthártyájának épsége, folytonosságmegszakadás nincs 

 

4.23. ábra - 23. ábra – A másodikon egy baloldali, kifejezett elmozdulást nem mutató 

törés került diagnosztizálásra. Okklúziós panasz ilyenkor alig van, fájdalom csak 

terhelésre kifejezett, zsibbadás lehet, de nincs feltétlen jelen. Klasszikus AP 

koponyafelvételen, de akár rosszabb minőségű analóg OP röntgenfelvételen sem biztos, 

hogy egyértelműen ábrázolódik egy ilyen törés 

 

7.1.2. Fejecsröntgen 

A fejecsfelvétel nyitott és csukott száj mellett ábrázolja a felszálló szárat a nyúlványokkal. A fejecstörések 

viszonylag pontos lokalizálása lehetséges vele. 
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4.24. ábra - 24. ábra – A felvételen a bal oldali ízületi fejecs kismértékű összecsúszásos 

elmozdulását látjuk. A fejecs a vápában nyugszik, az eset alkalmas a MMF-re, de a 

beteg felvilágosítását követően, őt megkérdezve, a sebészi és a konzervatív terápia közül 

az operatívat választotta 

 

7.1.3. Occipitomentalis felvétel 

A felső állcsont illetve járomcsont megítélésére sokkal inkább az occipitomentalis felvétel használatos. Ezen a 

felvételtípuson a szemgödör és a járomcsont területe ábrázolódik jól, valamint a sinus maxillarisok. 

4.25. ábra - 25. ábra – A röntgen jól mutatja a bal oldali zygomablokk elmozdulását. Az 

orbitakeretek asszimetrikusak, a kóros oldalon a szemgödör beszűkült. Az alsó, és 

oldalsó szemgödörkereten 2-3 mm-es lépcsőképződés. Még a nagynak tűnő lépcső is 

inkább a röntgen alapján diagnosztizálható friss sérültnél, mert a beteg periorbitális 

ödémája és bevérzése értékelhetetlenné teszi a fizikális vizsgálatot. Előbb észleljük a 

nem mindig tapintható lépcsőknél a röntgenen szintén látszó zygomaáthelyeződést, hisz 

az arc egyik karakterisztikáját biztosító, prominens járomcsontgumó inkább bentebb 

látszik elhelyezkedni az arcban, mintsem kiemelkedne onnan 
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7.1.4. Axiális röntgenfelvétel 

Az axiális felvételen a járomív törései látszanak kiválóan. 

4.26. ábra - 26. ábra – A röntgen jól mutatja a bal oldali járomcsontív besüppedését. 

Három törésvonal létrejöttekor tipikus a benyomódás. Inkább jellemző járomív izolált 

sérülésénél ez a törésforma, mint komplett járomcsonttörésnél. Ott inkább a járomív 

törtvégei szimplán egymásra csúsznak 

 

7.1.5. Oldalirányú röntgen 

Az oldalirányú koponyafelvétel főleg az orbitaalap, illetve a sinus maxillae elülső és hátulsó falának 

megítélésére használatos. 

4.27. ábra - 27. ábra – A sinus elülső és hátulsó falait, és az orbitaalapot ítélhetjük meg 

vele a mandibulán kívül. Viszonylag kevés információt biztosít, nem mindig jó minőség 

mellett. a két oldal összevetülése is zavaró. Orbitaalap törés gyanúnál nem 

helyettesítheti a CT vizsgálatot 

 

Amennyiben a CT készítésnek akadálya nincs, a röntgen felvételek készítésétől el lehet tekinteni. 

Ugyanakkor klinikánkon a gyakorlat az, hogy a pre- és postoperatív dokumentációhoz hozzátartozik 

arcközéptöröttek esetében, egy műtét előtti és utáni occipitomentalis felvétel, mandibulatörötteknél pedig 

ugyanígy, két ortopantomogramm is, függetlenül attól, hogy a beteg rendelkezett-e CT-vel, vagy sem. 

Ugyanazon készülékeken, lehetőleg egy szakember által készített felvételeken a legjobban megítélhető a 

preoperatív felvételhez képest a műtét sikeressége, a repozíció és fixáció milyensége. 
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7.2. CT 

A CT felvételek, optimális esetben kellően vékony rétegvastagság megválasztása mellett, coronalis, axialis és 

sagittalis vizsgálatokkal az arckoponya minden négyzetcentiméterét leképezik, sőt az adatokból nyert 3D 

arckoponyarekonstrukció igen látványossá és főleg könnyen elképzelhetővé teszi az arckoponya csontjait, azok 

sérülését, akár a kezelőorvos, de akár a beteg vagy családtagja számára. 

4.28. ábra - 28. ábra – A 3D felvétel nagyon látványos. Segít térben, egészben látni. Ezen 

szoktuk továbbá a sérültnek és hozzátartozónak megmutatni a törésvonalakat, a sérült 

oldalt az éppel összehasonlítani, és ezen tudjuk megmutatni, mit is tervezünk elvégezni 

a narkózis alatt. Ilyenkor a teljes felvilágosításhoz hozzátartozik a minilemez vagy 

csavarok bemutatása, amelyeket a beteg hónapokon át magában visel, de sokszor egy 

életen át is. Ilyenkor van az ideje a megnyugtatásnak, hogy a fémek nem allergizálnak, 

környékükön a metallizáció is minimális, hogy ettől a reptéren nem fog jelezni a 

fémkereső detektor, és hogy nyugodtan készülhet CT, MR a lemezt viselőről a 

későbbiekben is 

 

Az axialis vagy horizontalis metszeteken a koponyatetőtől lefelé, a mentum irányába haladva szépen 

ábrázolódnak a sinus frontalisok elülső és hátulsó falai, az orr, az orrsövény, a sinus maxillae első-hátsó és 

laterális fala, a járomcsont a járomívvel, a mandibula fejecse és a felszálló szár disztális vége, a processus 

alveolaris maxillae és a palatum, aztán a mandibula felszálló szár alsó része, angulus, a pars alveolaris, majd a 

basis mandibulae. Nem ítélhető meg azonban jól az orbita, és az orbitaalap. 

4.29. ábra - 29. ábra – A horizontális szelet alkalmas talán a legjobban a 

járomcsontblokk elmozdulásának a megítélésére. A felvételen jól látszik a jobb oldalon 

egy horizontálisan elvágott járomcsont, mely egészben elmozdulva, elfordulva 

megszakította a csontos kapcsolatát a maxillával és a temporális csonttal. Ezen a 

felvételen az ív törvégeinek egymásra csúszása jól megítélhető. A lateralis és alsó 

orbitakeret kísérő törései nem ábrázolódnak. A elmozdulás mértéke is (kb 7-8mm) és 

iránya is (posteromediális) látható. A másik oldalon az elülső maxillafalon szintén 

látszik egy törés 
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A frontalis vagy coronalis szeleteken viszont a szemgödröt és az orbitaalapot vizsgáljuk anteroposterior irányba 

haladva, és a Le Fort törések törésvonalainak zöme is itt diagnosztizálható igazán. A sagittalis maxillatörés 

diagnózisához szintén ezek a felvételek nyújtanak segítséget. 

A sagittalis szeletek kiegészítve a frontálisakat, pontosítják a blow out frakturák helyét, méretét, valamint az 

arcüreg elülső és hátulsó fali töréseit engedik látni. 

4.30. ábra - 30. ábra – A felvételen a bal szemgödör alapjának lágyrészherniációjával 

járó kitörését látjuk. Ha együtt vizsgáljuk a sagittalis felvétellel, megkönnyítjük 

dolgunkat a törésfeltáráskor, mert jól becsülhető a kitörés kapcsán kialakult defektus 

mérete 

 

4.31. ábra - 31. ábra – Valamint a metszésvezetés miatt is szükséges még információ: 

mennyire keressük a törést mediálra vagy laterálra, illetve a kereten belül milyen 

mélyen helyezkedik el a csonthiány a herniával együtt 
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8. 4.8. Kezelés – Gelencsér Gábor 

8.1. Kezelés régen és ma 

Ha a ma elfogadott kezelési alternatívákról szólna pusztán a fejezet, hamar a végére érnénk. Fontosnak tartom 

azonban, hogy némi történelmi áttekintést is kapjanak a diákok az elmúlt bő évszázad kezelési stratégiáiról. 

A világháborúk ideje alatt igencsak megnőtt az arccsontok, állcsontok sérülésének száma, nagy százalékukat 

pedig a manapság, háborúmentes övezetekben ritkán tapasztalt lövési sérülések tették ki. A lövési sérülések jó 

funkcióval és esztétikával történő ellátása manapság is igen nehéz, a korábban rendelkezésre álló módszerekkel 

pedig kifejezett bravúrnak számítottak. 

Régebben, a ma gyakori közlekedési balesetek következtében kialakult komplikált arcközéptörésekből volt jóval 

kevesebb, és az egyszerűbb csonttöréses eseteket pedig pusztán konzervatívan kezelték. A kis elmozdulású 

esetek nem is kerültek diagnosztizálásra. Kellett hozzá természetesen némi szerencse, hogy az általában nyíltnak 

tekinthető, amúgy sem kellően rögzített törések kielégítő eredménnyel gyógyuljanak, ne lépjen fel komoly 

infekció. 

A komolyabb, defektussal is járó törések rögzítése a múlt században, annak első felében feltétlen fixateur 

externe-nel történt, és az antibiotikus éra beköszönését követően a betegek kiegészítő penicillinkezelést is 

kaptak. A kisebb elmozdulású töréseknél a mai dentális sínhez hasonló rögzítő megoldásokat, amely törések 

viszont, így nem voltak reponálhatóak, ott drótcerclage használata történt műtéti feltárás mellett.Ezen utóbbi 

rögzítések már valamennyi nyugalmat biztosítottak a törvégeknek, de funkcióstabil rögzítésről még szó sem 

volt. 

4.32. ábra - 32. ábra – Külső rögzítési módszer 

 

4.33. ábra - 33. ábra – Csontvarratok 
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A múlt század közepén, a traumatológia széles körben kezdte alkalmazni a dinamikus kompressziós lemezes 

osteosynthesist, elsősorban a hosszú csöves csontokon. A rendelkezésre álló, kéztőcsontok rögzítését szolgáló 

lemezek és csavarok ezen formája alkalmazható volt a mandibulán is, de feltétlen külső, nagyobb feltárást 

feltételezett, ezért manapság ezek alkalmazása is háttérbe szorult. 

Mivel a felső állcsont és arcközép vékony csontjainak a lemezes rögzítése korábban sem jött szóba a 

kézsebészeti lemezek alkalmatlansága miatt, csak sín- és drótrögzítés volt alkalmazható. A koponyacsont fix 

pontjaihoz lett belső drótligatúrával felfüggesztve a mobilis arccsontrészlet, de a koponyatetőre csavarozott 

fémabroncs is alkalmazható volt, amihez szintén kirögzíthető volt az arcközéptörések nagy része. 

Sokszor nehézségbe ütközött régen, feltárás nélkül a beékelődött, elmozdult arcközéprész repozíciója. Ez a 

balesetet követően viszonylag egyszerűbb manőver volt, erőltetetten történt, speciális fogókkal. Az inveterált 

beékelődést viszont csak fokozatos, heteken át történő lassú húzással lehetett az anatómiai helyzethez közelíteni. 

Az ilyen módszerekkel a traumát megelőző okklúziót csak ritkán sikerült visszaállítani teljesen. 

8.2. Lemezes osteosynthesis 

Manapság mind az arcközép, mind a mandibula töréseinek nagy részét a kéztraumalógiában használthoz 

hasonló, ahhoz képest miniatürizált lemezekkel állítjuk helyre. A felső állcsonton kisméretű mini- vagy 

mikrolemezeket és csavarokat is használunk, a mandibulán ehhez képest némileg erősebb minilemezek és 

csavarok használatosak. A járomcsont és orbita területén lévő jó minőségű és viszonylag nagy mennyiségű 

csonton alkalmazhatóak a nagyobb minilemezek is, de bizonyos esetekben a kisebbekkel dolgozunk a 

rendelkezésre álló kevés hely, illetve a felületes lemezelhelyezkedés miatt. 

A mandibulán a tenziós erőkkel, illetve az ezen erők neutralizálásához szükséges lemez és csavarmérettel sokat 

kísérleteztek a műtéti megterhelések minimalizálása miatt. A kísérletekből kiderült, hogy a külső feltárást 

igénylő, csak bázisra elhelyezhető nagy lemezek és bikortikális csavarok alkalmazása, amellett, hogy jobban 

megterheli a beteget és az esztétika is károsodik a külső heg miatt, nem is biztosít olyan kiváló eredményt, mint 

a processus alveolarison elhelyezett minilemez, monokortikális csavarokkal. Ezen kisebb lemezekkel a tenziós 

erők semlegessé válnak, és a rövidebb csavar is bőven elég az izmok húzó hatása ellen. Belső feltárással 

ellátható a mandibulatörések zöme (a fejecstöréseket leszámítva, de ezek nem elhanyagolható százaléka 

manapság is konzervatívan kezelendő), a monokortikális csavarok a fogak gyökerét nem veszélyeztetik, és nem 

utolsósorban nem keletkezik az arcon heg, nem veszélyeztetünk külső feltárással egyetlen nervus facialis ágat 

sem, kisebb a vérzésveszély és a postoperatív időszak is lényegesen lerövidül. 

4.34. ábra - 34. ábra – A nagyobb méretű, csak extraorálról, a bázisra felhelyezhető 

lemez, mely gyakran együttes dentál sín terápiát igényelt az interdentális felnyílás miatt. 

 

4.35. ábra - 35. ábra – A miniatürizált, intraorálról alkalmazható változat. 

Egyértelműen több az előnye, mint hátránya, így hamar átvette az egyeduralmat a múlt 

század utolsó harmadában-negyedében 
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A felső állcsonton, járomcsonton, orbitán ilyen mértékű tenziós erők kiküszöbölésére szerencsére nincs szükség. 

Itt a filigránabb, kisméretű mini és mikrolemezkék helyének kiválasztásakor pusztán azt tartjuk szem előtt, hogy 

a törött csont közelében, a környező csont mennyisége hol alkalmas a frakturált, majd reponált rész fixációjára. 

Ez sokszor a maxilla elülső falának helyreállításakor problémás, hiszen itt az apertura piriformis melletti 

területen és a crista infrazygomatican kívül nem áll rendelkezésre olyan minőségű csont, ahová a kitört 

csontdarabot rögzíthetnénk. 

A minilemez mellett meg kell említeni a húzócsavarokat és kompressziós csavarokat is, hiszen lap szerinti ferde 

mandibulatörésnél jó alternatívája a minilemez és csavarhasználatnak, 3 csavar már jó térbeli rögzítést ad. 

Húzócsavar továbbá alkalmazható magas subcondylaris vagy subcondilaris fejecstörések rögzítésére is, de 

mentumtáji törések is elláthatók pusztán csavarokkal. 

4.36. ábra - 36. ábra – A csavaros rögzítés (minimum három csavar) kivitelezése 

ugyanúgy történik törés esetén is, mint a tervezett ortognát beavatkozásoknál, amikor is 

művi sagittal split ostotomia történiuk 

 

4.37. ábra - 37. ábra – A mentumtáji fraktúra ellátás látszik lemez nélkül, 

funkcióstabilan 

 

Ritkábban alkalmazunk rekonstrukciós lemezes osteosynthesist, és meg kell említeni a főként gyermekkori 

arctrauma ellátása kapcsán használt felszívódó lemezeket és csavarokat is. 

8.3. Immobilizáció és csontgyógyulás 
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A törvégek immobilizációja biztosítja csont gyógyulását. De mi is az a csontgyógyulás és milyen formái 

vannak, mi történik, ha a törvégek közt mozgás, mikromozgás van, magyarul miért olyan fontos a törvégek 

közti mozgás megakadályozása akár operatív, akár konzervatív módszerekkel? 

A csontszövet gyógyulása regenerációnak tekinthető és hasonlóan a lágyszövetekben, elsősorban bőrön 

tapasztalt elsődleges, per primam- és másodlagos, per secundam gyógyuláshoz, a csonton is megkülönböztetünk 

primer és secunder csontgyógyulást. 

8.3.1. Másodlagos csontgyógyulás 

A másodlagos csontgyógyulásnál először a törésvonalban sejtelhalást látunk. Gyulladás, majd ödéma alakul ki 

nagy vazodilatációval. A képződött haematoma szükséges a gyógyuláshoz, sejtproliferáció indul. A törés helyén 

a periosteum képzi nagy számban a pluripotens sejteket, fibroblastburjánzás kezdődik, kollagénlerakással. A 

hyalinos porcképződés megindul. A képződött porc törésvonalon kívül és belül található, majd enchondralis 

csontképződés zajlik, végül a trabecularis újcsont lamellárissá rendeződik. 

8.3.2. Elsődleges csontgyógyulás 

Az elsődleges csontosodásnak előfeltétele, a közel tökéletes repozíció és immobilitás, tehát fixáció. 

8.3.2.1. Fisszúrális gyógyulás 

Fisszúrális gyógyulásnál a törvégek közt kis rések és fisszúrák maradnak. Ezen résekbe nőnek a periosteum, 

endosteum, Havers rendszerek felől vérerek és hozzák a prekurzor sejteket magukkal. Ha a csontszegmensek 

között 0.3 milliméternél kisebb a rés, rögtön lamelláris csont képződik, a fél-egy milliméteres rés először 

viszont trabecularis csonttal töltődik fel, ez alakul át lamellárissá. Viszont átmeneti porcos átépülés egyik 

esetben sincs. 

8.3.2.2. Kontakt gyógyulás 

Kontakt gyógyulásnál a törtvégek közt rés nincs. Az osteoclastok a fragmentumok közt utat képeznek, ezen 

utakban újcsont képződik és áthidalja a törést, mindezt pusztán a Havers rendszeren keresztül. 

Nem túl nagy elmozdulású, egyszerű, nem komplikált töréseknél a rögzítés elmaradása, de a nem jól kivitelezett 

fixáció is csak másodlagos csontgyógyulást tesz lehetővé, jó esetben. 

Sajnos azonban kialakulhat gyulladás, és/vagy álízület is. 

A primer csontgyógyuláshoz elengedhetetlen a stabil, optimálisan a funkcióstabil osteosynthesis. Ezt elsősorban 

a lemezes törvégegyesítéssel biztosíthatjuk. 

9. 4.9. Konzervatív kezelés – Gelencsér Gábor 

9.1. Obszerváció 

Konzervatív kezelésnek tekintjük az obszervációt is, hiszen a beteg gyógyszeres kezelést kap, szükség esetén az 

arccsonttraumát követő minimum 24órás hospitalizációval együtt. 

Az elmozdulás nélküli törések, a kedvező lefutású, rágóizmok által egymásnak komprimált törvégű fraktúrák, az 

infrakciók, a zöldgallytörések diagnózisa után előfordul, hogy nem beszéljük rá a beteget sem a klasszikus 

konzervatív terápiára, sem a sebészi kezelésre. Különösen igaz ez, ha a beteg nem is kívánja igénybe venni 

egyik rögzítési formát sem, illetve ha a beteg rossz állapotú, gyenge vagy nagyon idős. 

A páciens, amennyiben törése nyílt törés, antibiotikus terápiában részesül illetve fájdalomcsillapítás zajlik nála 

mind gyógyszeresen, mint borogatás formájában. Szükséges a betegekkel tudatni, hogy különösen az alsó 

állcsont medián, corpus és angulus töréseinél fontos a jó szájhigéne tartása, fogak mechanikus tisztítása, mert a 

parodontium felől a törésvonal könnyen be tud fertőződni. Tej-tojásmentes diétát javaslunk, természetesen 

szigorú rágási tilalommal, csak pépes étel fogyasztható. A napi kétszeri Betadine oldatos vagy Clorhexidine-s 

öblítés szintén a terápia része. 
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A megfigyelt betegeket minimum hetente vissza kell hívni kontrollvizsgálatokra, hiszen a kezdeti optimálisnak 

induló, elmozdulásmentes, vagy kis elmozdulású törés gyógyulása egy fellépő gyulladás, de akár egy 

meggondolatlan erősebb rágómozdulat hatására is megváltozhat. 

9.2. Konzervatív kezelési módszerek 

Ha a törés nem feltétlen indokol sebészi kezelést, de rögzítést igényel, vagy a páciens a sebészi kezelést 

elutasítja, de a felvilágosítást követően vállalja a konzervatív rögzítést, esetleg olyan törésről van szó, mely 

sebészileg nehezen fixálható (magas fejecstörés), de igényli az immobilitást, a dentális sínrögzítést vagy 

bikortikális csavarokra (4,6 interradikuláris, vagy a gyökereken túli behelyezett csavar) felhelyezett drót vagy 

gumiligaturát alkalmazunk, általában 6 hétig. Hívhatjuk mindkét formát mandibulomaxillaris fixációnak, vagy 

bimaxillaris-intermaxillaris rögzítésnek. 

4.38. ábra - 38. ábra – A kellemetlenebb, de stabilabb és erősebb-folyamatos repozíciót 

biztosító dentális sín terápia, és a jelentősen könnyebben viselhető MMF csavarok által 

létrehozott bimaxillaris vagy mandibulomaxillaris rögzítés 

 

4.39. ábra - 39. ábra – Mindegyiknél az ép állcsonthoz rögzítjük több ponton, rigiden 

vagy elasztikusan a kórosat. A beszéd nehezen, de kivitelezhető, az étkezést jelentősen 

nehezebb megoldani. Bár elvileg minden elfogyasztható hígra turmixolt formában 

szívószálon keresztül (még a tökéletes fogsorú betegek is képesek az utolsó örlőfogak 

mögé és befelé beszívni a táplálékot, hiányos fogazatúaknál ez még kevésbé probléma), a 

betegek a rögzítés pár hete alatt 6-15 kg-t is képesek fogyni 

 

Mindegyik kezelésnek megvannak a maga előnyei és hátrányai. Míg a csavaros rögzítés kíméli a parodontiumot, 

fogakat, kevesebb az idegen test a szájban és jól tisztítható, addig a dentális sín igen nagy felületen (minden 

quadránsban optimálisan 4-5 fogra rögzítve) rögzíti a sérült csontterületet. A rögzítések gumiligatúrás változatai 

pár milliméteres szájnyitást engednek a betegnek, a drótos rögzítési forma ennél rigidebb. Bár ezen rögzítés 

megfelelő kivitelezésénél jó csontgyógyulás érhető el, a 4-6 hétig viselt MMF (mandibulomaxillaris fixáció) 

meglehetősen kellemetlen a beteg számára. 
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Az MMF rögzítés nem alternatívája a klasszikus centrális arcközéptörések kezelésének, de kiválthatóak vele 

egyes corpus-angulus mandibulae, illetve median alsó állcsonttörések sebészi kezelései. Továbbá a nem túl 

gyakori sagittális maxillafraktúra önálló kezeléseként, és a zygomaticomaxillaris törések kiegészítő kezeléseként 

hasznos. A magas fejecstörések kezelésében szintén alkalmazzuk. 

Az MMF használatának feltétele, hogy a beteg fogazata erre alkalmas legyen, azaz ne legyen sok foghiánya, 

illetve fontos, hogy a beteg el is viselje fogsorainak összezártságát. Ezenfelül gyakori hányással járó állapotok 

(trauma kapcsán agyrázkódás elszenvedése, terhesség epilepszia, stb) kizárják ezen rögzítés használatát. 

Itt megjegyzendő, hogy az MMF kezelés jelenthet pusztán átmeneti rögzítést is a végleges sebészi ellátásig. 

Előfordul, hogy a nyílt repozíció pár napon belül nem kivitelezhető, de a betegnek a nagy diszlokációjú, mobilis 

törése minden nyelésnél, minden beszédkísérletnél komoly panaszt és fájdalmat okoz. Ilyenkor a törtvégek 

átmeneti nyugalomba helyezése történhet a fent ismertetett csavaros módszerrel vagy dentális sínnel. 

Ritkán tapasztaljuk, hogy komplikáltabb törés fixálása a lemezes módszerrel sem hoz jó/kielégítő eredményt, 

ilyenkor a lemezes osteosynthesist kiegészítendő tesszük fel az MMF rögzítést akár 4-6 hétre. 

A magas, sebészileg nehezen ellátható fejecstörések MMF rögzítése az első két hétben drótligatúrával történik, 

majd további pár hét elasztikus rögzítés vár a betegre, ha az okklúzió nem tökéletes; a nemkívánatos ankylosis 

miatt, két hét után rigid rögzítés nem ajánlott. A sebészileg jól megközelíthető, de alig elmozdult, vagy 

diszlokációmentes fejecstörésnél is felajánljuk a betegnek a két hét MMF kezelést, a műtéttől való félelem 

gyakran a konzervatív kezelést választatja a beteggel, még ha a MMF kellemetlenségeiről fel is világosítjuk 

őket. 

9.3. Alternatív konzervativ kezelési módok 

Konzervatív módszer a továbbiakban a manapság nemigen használatos Eyelet drótrögzítés, melynek egyetlen 

előnye, hogy sín nem, csak drót kell hozzá, a különböző öntött sínek, illetve a Gunning sín. A fogatlan betegek 

állcsontjának konzervatív rögzítése történhet saját fogsorral, vagy az utóbbi Gunning sínnel, melyeket körkörös 

drótvarratokkal rögzítenek az állcsontokhoz. 

10. 4.10. Sebészi kezelés – Gelencsér Gábor 

10.1. Aneszteziológiai feltételek 

A törések ellátása rendszerint narcózist igényel, rendszerint intratrachealis narkózisban történik. Malokklúziót 

okozó töréseknél fontos a műtét közbeni gyakori okklúzióellenőrzés, ezért a klasszikus, szájon át levezetett 

tubuselhelyezés nem jön szóba. Betegeink nagy része nasotrachealis intubáció mellett lesz megoperálva. 

4.40. ábra - 40. ábra – A tubus nem a szájüregen át kerül levezetésre, hanem az orrjárat 

felől kerül a garatba, majd vezetődik át a felső légutakba. Ez feltételez némi 

gyakorlatot, a chonchak esetleges zúzódását és némi orrvérzést okoz, de kivitelezése 

csak extrém trizmus mellett jelenthet problémát. Ilyenkor a fiberoszkópos intubálás 

jelenthet megoldást 
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Külön, e fejezet elején említeném meg a gyermekkori illetve időskori törések ellátását, azok különbségeit a 

felnőtt sérültek ellátásával szemben. 

10.2. Gyermekkori arccsonttörések 

A gyermekekben a reparatív folyamatok lényegesen gyorsabbak a felnőttekéhez képest, a törvégek már az 6.-10. 

nap után rögzülnek a kóros állapotban terápia hiányában, ezért a gyermekkori csonttörések ellátását pár napnál 

tovább tolni nem szoktuk. A tejfogazat, vegyes fogazat mellett a sínezés, még ha a gyermek el is viselné, igen 

problematikus, ugyanakkor a fogcsírák jelenléte miatti lemezes, csavaros osteosyntesis is nehézséget okoz. 

Gyermekeknél inkább hajlunk a konzervatív megoldásokra, esetleg pusztán obszervációra, de csak azokban az 

esetekben, ahol a törés zavaró malokklúziót, és funkcionális eltérést nem okoz. Nagy diszlokációnál a sebészi 

terápia nem kerülhető el, de feltétlen fontos a rövid, monokortikális csavarok használata a fogcsírák védelme 

miatt. Felső állcsontban szintén gondolni kell az arcüreg elülső falának védelmére a fogcsírák miatt. 

Gyakori a gyermekkori fejecstörés a bicikli és kismotorbalesetek miatt. A magas vagy intrakapszuláris törések 

feltárása rizikós, a konzervatív kezelés általában jó eredményt hoz, de meg kell említeni, hogy 12 éves kor alatti 

fejecstörések nem elhanyagolható százaléka vezet állkapocs növekedési zavarhoz. 

Ha a második, lemezeltávolító műtétet el akarjuk kerülni, használhatunk felszívódó lemezeket és csavarokat. 

Súlyos hiba növekedésben lévő állcsontban mini titánlemezt bennhagyni, hiszen a gyermek korától függően 

nagyon súlyos arcasszimetria lehet a következmény. 

Le Fort törések ritkák, orrcsonttörés és járomcsonttörés viszont előfordulhat. Ellátásuk, amennyiben a törés 

nagyfokú diszlokációt okoz, feltétlen szükséges! Orrcsonttörés és septumbevérzés következménye lehet a 

későbbiekben kialakuló, torzító nyeregorr, illetve a beteg orrlégzési képtelensége, amennyiben ellátásuk nem 

történik meg. 

10.3. Időskori arccsonttörések 

A betegek általában részben vagy teljesen fogatlanok, ami magával vonzza az állcsontok nagyfokú atrófiáját és 

a csont vérkeringésének megváltozását, illetve osteoporotikusak is lehetnek a csontjaik. A canalis mandibulae 

közel kerül a csont felszínéhez. Függően a csontállomány minőségétől és mennyiségétől, választanunk kell a 

klasszikus minilemezes megoldás és a bázisra hosszan helyezett rekonstrukciós lemez közt. Természetesen ez 

utóbbi felhelyezése csak extraoralis feltárásból lehetséges. 

Arcközéptörésnél, főleg lateralis arcközéptörésnél gyakran választjuk az obszervációt, még elmozdulásos 

törésnél is. Ilyenkor a várható arcasszimetriáról és esetleges végleges arczsibbadásról a beteget felvilágosítjuk, 

de idős, rossz állapotú betegnél nem erőltetjük a nagy megterheléssel járó sebészi beavatkozást. Nem 

tekinthetünk el az operativ ellátástól viszont, ha komoly functionális eltéréssel jár a sérülés, és a narkózis a beteg 

általános állapota miatt nem kontraindikált. 

10.4. Törésvonal és a fogak 
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A sebészi kezelést az egyes predilekciós törési helyek műtéti leírásaival fogom érthetőbbé tenni, de előtte ejteni 

kell néhány szót a törésvonalba eső fogakról. Ha az antibiotikus kezelést a törést követően rögtön megindítjuk, 

és a sebészi beavatkozás is pár napon belül megtörténik, a törésvonalba eső fog megtartható általában. 

Az arccsonttöréseknél ritkában fut ki a törésvonal vertikálisan a fogak közé, ám a mandibulán a törések nagy 

részénél találkozunk törésvonalba eső foggal. Ez a fog lehet egészséges, de lehet parodontopathias, vitalitását 

vesztett, restaurálhatatlan fog vagy akár radix is. Az angulustöréseknél sokszor találkozunk a törésvonalba eső 

elő nem tört bölcsességfoggal, mely a törés kialakulásában is sokszor szerepet játszik, hiszen jelentősen 

gyengítheti az angulus területét. 

4.41. ábra - 41. ábra – A törésvonalba eső fognál mindig igyekszünk a fog megtartását 

választani. Természetesen egy olyan fog, amely nem restaurálható, panaszt okoz, gócos, 

vagy nehezíti a repozíciót, nem maradhat az állcsontban, egyebekben igyekszünk a 

fogmegtartásra. Még kérdéses jövőjű fognál is megkísérelhetjük a fogmegtartást a beteg 

kérésére, viszont mindenképp szükséges a fog további kezelése ezekben az esetekben. A 

műtét utáni fogellátás plusz az antibiotikum adása nyílt töréseknél extrém ritkán vezet 

törésvonal fertőzéshez, esetleg osteomyelitishez 

 

4.42. ábra - 42. ábra – A fenti ábrán egy kérdéses megtarthatóságú bölcsességfog látszik 

(a könnyebb repozíció és fixáció miatt hajlottunk a megtartásra), a lentin nem volt 

kérdés a rosszállapotú fronthíd megtartása, a fogak mindenképp extrakciót igényeltek 

(a törés a 31es fog parodontiuma mentén futott végig, a 43-as fog -bár nem volt a törés 

közvetlen környezetében- a nagykiterjedésű, gyökeret körülvevő gyulladás miatt szintén 

extrakcióra került 

 

A törésvonalba eső fog megtartása egyértelmű, ha a fog egészséges, de akkor is megtartjuk, ha ép parodontiumú 

vitalitásvesztett fogról van szó (mielőbbi gyökérkezelés szükséges), ha letört a koronája , akár a fogbél is 

megnyílt, de ép a gyökere, ha impaktált a fog, de nem okoz repozíciós akadályt. Könnyíti általában az anatómiai 

repozíciót, ha megtartjuk a törésvonalba eső fogat, és kisebb is fertőzésveszély, ha nem hagyunk a törésvonal 

mellett nagy extrakciós csontsebet. 

Nem megtartható ugyanakkor a fog, ha nem restaurálható, ha mobil-parodontopathias, ha periapicalis felritkulás 

vagy ciszta van a gyökere körül, ha gyökértörött a fog, vagy ha régi foggyökér. Nem tartjuk meg a 

bölcsességfogakat, ha ciszta van körülötte, vagy pericoronitis zajlik. 

Ügyelni kell fogeltávolítás után az alsó állcsonton, hogy a lemez túl magas, interradicularis felhelyezésével ne 

okozzuk a bázis felnyílását és az extrakciós résbe a szomszédos koronák bedőlését, malokklúziót okozva. 

10.5. Mandibulatörések ellátása 
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Symphysealis törések: 

Típusos kisgyermekkori törés, gyakran fejecstöréssel társulva, néha előfordul felnőtteknél, ám náluk sokkal 

inkább parasymphysealis a lokalizáció. 

OP felvétellel pontosítjuk a törés helyét és lefutását, tájékozódunk a fogak-fogcsírák helyzetéről, állapotáról. Az 

intratrachealis narkózisnál a tubus az orron át legyen levezetve, ne akadályozza az okklúzió ellenőrzését. 

Amennyiben kisgyermeknél történik repozíció és fixáció, szem előtt kell tartani, hogy a használt monokortikális 

csavarok ne legyenek 4mm-esnél hosszabbak, hiszen a tejfogak alatti fogcsírák megsértésével, megfúrásával, 

azokban alaki eltérést, előtörési zavart okozhatunk. 

A feszes és a mobilis gingiva határán ejtünk metszést a törés feltárására, medián törésnél legalább a tej 

négyesekig és a bázis irányába letoljuk a periosteumot a nyálkahártyával együtt, mucoperiostealis lebenyt 

képezve. A törési résből kisméretű Volkmann kanállal eltávolítjuk az alvadékot, több napos törésből a 

granulációs szövetet. A törést reponáljuk. Mindig szem előtt kell tartani a csontos repozíció, hogy sokszor szinte 

"sejt-a sejthez" repozíció mellett is látunk, láthatunk okklúziós elégtelenséget. Ha kompromisszumot kell kötni, 

fontosabb a helyes okklúzió, mint a tökéletesnek tűnő törvégilleszkedés, de szerencsés addig ügyeskedni, míg a 

csontos repozíció is jó vagy kitűnő, és az okklúzió is megegyezik az eredetivel. A manuál repozíció után 

kiválasztjuk az optimális hosszú minilemezt és adaptáljuk a csontfelszínre. A reponált törvégek megtartására 

használhatunk repozíciós fogót. Ilyenkor a törési réstől elfelé mindkétirányban legalább fél-egy cm-rel egy-egy 

lyukat fúrunk interradicularisan, 2-3 milliméter mélyen, melyekbe a fogó hegyes végeit behelyezve, a 

törvégeket enyhén egymáshoz komprimálva megtartjuk a reponált helyzetet. A lemezt a fogó alá felhelyezzük 

subapikállisan és rövid csavarokkal rögzítjük. Felnőttnél a nagy torziós erők semlegesítésére két lemez is 

felhelyezhető egymás alá. Ha egy lemezt alkalmazunk és azt is túl mélyre, a bázisra helyezzük fel, gyakran 

tapasztaljuk a bázison eltűnő törésvonal és egymásnak nyomódó törvégek ellenére is az interdentális 

törésmegnyílást. 

A seb zárása csomós öltésekkel történik, kooperáló betegnél jobban szeretünk monofil, nem felszívódó 

varróanyagot használni. 

Műtét után kontrollröntgent készítünk a lemezek helyzetéről és a törési rés megítélésére. 

Kisgyermekeknél a lemez eltávolítása fél év múlva javasolt, felnőtteknél, ha a beteget zavarja, esetleg 

gyulladásos panaszt is okoz, szintén eltávolítjuk a lemezt, helyi érzéstelenítés mellett. 

Parasymphysealis törések: 

Gyakran nem vertikális a törésvonal, hanem ferde, esetleg elérve a foramen mentalét zsibbadást is okozhat. A 

bázison kisebb-nagyobb háromszög alakú kitöréseket gyakran tapasztalunk. A paramedián törések feltárása a 

mediánéhoz hasonló, nyilván a töréslefutás miatt némileg egyik oldal irányába eltolódik a kezdeti 

metszésvezetés. Fontos minden esetben identifikálni a lebenyalakítás közben a nervus mentalist, és azt 

folyamatosan eltartva és védve dolgozni. A lemez felhelyezésénél is figyelni kell, hogy a fém ne nyomja az 

idegképletet, és lehetőség szerint minden irányban hagyjunk a foramen mentalét legalább 2-3 milliméteres 

biztonsági zónával szabadon. 

A symphysealis-parasymphysealis törések alternatív sebészi megoldása a törésvonalra merőlegesen, két 

magasságban behelyezett húzócsavaros rögzítés, a mentumot átfogva és azt összenyomva. Ezek későbbi 

eltávolítása nehezebben kivitelezhető, gyermekekben nem alkalmazható. Behelyezése ugyanúgy lebenyalakítást 

igényel, sőt a lebeny ezekben az esetekben kiterjesztettebb, a csavarok behelyezése előtt előfúrás szükséges 

tökéletes repozíció mellett, a repozíciós fogó használata itt is segít. 

4.43. ábra - 43. ábra – A preoperatív-postoperativ OP felvételen össze tudjuk 

hasonlítani a parasymphysealis törésnél a kiindulási és a műtét utáni szituációt. Mind a 

lebenyalakításnál, mind a felhasznált lemezek elhelyezésénél fontos az idegképlet 

kímélete is, illetve a foggyökerek elkerülése is cél, nem csak a jó repozíció és okklúzió 
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4.44. ábra - 44. ábra – Az ábrákon látszó symphysealis törés a betegnél malokklúziót 

nem okozott, azért az angulustörés volt felelős, de mivel el nem hanyagolható kóros 

mozgathatóság volt a törvégek közt, nem tudtunk eltekinteni az elülső törés 

ostheosynthesisétől sem 

 

Corpus mandibulae törései: 

Közlekedési baleset tipikus sérülése, gyakran kíséri ellenoldali fejecstörés. Ha a traumát követően napokkal 

történik az első vizsgálat, a beteg gyakran említi, hogy a kezdeti kifejezett és nagy területet érintő zsibbadás 

mértéke is, erőssége is csökkenni kezdett. Ilyenkor biztosak lehetünk, hogy az ideg csak zúzódott, esetleg az 

idegcsatorna bevérzett. Ha nagy az elmozdulás, ha a törvégek folyamatosan nyomják az ideget, vagy 

csontspikulum sérti a nervust, napokkal később sem múlik a zsibbadás, csak feltárástól, repozíciótól várhatjuk a 

zsibbadás későbbi mérséklődését. Viszonylag nagy a diszlokáció kétoldali törésnél, ha a törésvonal lefutása 

megengedi a musculus mylohyoideus rostjainak, hogy hátrafelé és enyhén lefelé húzzák el a elülső 

csontszegmenst. Ritka, hogy a törés kapcsán az idegsérülése végleges érzéskiesést okoz, ha ez áll fenn, az 

idegkötegben lévő idegszálak összessége vagy zöme elszakadt. 

Érdekességként említjük csak meg, hogy a múlt század elején a corpustörések rögzítése fixateur externe-k 

segítégével történt. A bőrön keresztül a canalis mandibulae alá került befúrásra a corpustörés előtt s mögött két-

két csontszeg, amelyeket egy külső rögzítő szerkezet által fixáltak, így csak kis mozgást engedve a törvégeknek. 

Lebenyalakításra nincs szükség, viszont így szemkontroll nincs a törvégek repozíciójánál. 

A rögzítés nem engedi a beteget kényelmesen aludni, a külső szerkezet zavaró, ráadásul fertőződhet a bőrön át a 

csontszegek mentén a csont. Manapság használata csak inveterált, fertőzött esetleg hiánytörések esetén lehet 

alternatíva, bár a rekonstrukciós lemezes osteosynthesis minden szempontból jobbnak bizonyul. 

A minilemezes éra előtt megoldás volt még a drótvarratos osteosynthesis is, ehhez viszont extraorális vagy 

intraorális feltárást kellett alkalmazni. A szabaddá tett csontfelszínt átfúrták a törés előtt is, mögött is fél-egy 

centiméterrel, a lyukakon keresztül drótot fűztek át a csonton és azokat összesodorták. Jobb volt két, különböző 

irányból bevezetett drótot alkalmazni a későbbi kilazulás elkerülése érdekében. 

A Neuner féle drótvarratnál két-két lyukat fúrtak mesialisan és distalisan a töréstől, egyiket a canalis alá, másik 

felé helyezve, és egy dróttal a négy lyukon keresztül a két törvéget szorosan egyesítették egymáshoz. 

Manapság a corpustörések rögzítése sebészileg csaknem kizárólag lemezes osteosynthesissel kerülhet sor. 

A jelenleg használt kisméretű és a processus alveolarisra, gyökerek alá, néha interradikulárisan ellelyezett 

lemezek szinte kizárólag intraoralis feltárásból kerülnek behelyezésre. A törési rés kitisztításakor ne sértsük meg 

a canalis mandibulae nemes képleteit. 
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Repozíciós fogó használata segíthet. A lemez a törvégtől mind distalisan, mind proximálisan legalább két-két 

csavarral kell, hogy rögzüljön. Ez minimum 4-5 lyukú lemez használatát feltételezi. Optimálisabb viszont 3-3 

csavar használata és, vagy két lemez egymás alá helyezése. 

Ha a törés buccolingualis irányban ferde, van nagy felületű összefektethető sagittalis csontfelület, kompressziós 

csavarok (minimum 3) alkalmazásával is elérhetünk stabil osteosynthesist. Itt is ügyelni kell a hosszabb 

csavarok miatt a foggyökerekre, ha jelen vannak, illetve a canalis mandibuale meg nem sértésére. A műtéti 

terület gondos zárása csomós öltésekkel történjen, a tovafutó, megakasztott tovafutó varratsor bármely ponton 

való megszakadása, nagy felületen sebszétválást eredményez, nehezíti a lágyrész és csontgyógyulást, 

legrosszabb esetben akár csontnekrózishoz is vezethet. 

Szerencsére nagyon ritkán szükséges MMF rögzítéssel kiegészíteni a corpustörések lemezes osteosynthesisét. 

Pár hét puha-pépes étrend után a beteg a lemezzel megerősített törését elkezdheti terhelni, nemigen szükséges 

komoly étkezési megszorítás. 

4.45. ábra - 45. ábra – Corpustörés repositio-fixatio előtt és után 

 

4.46. ábra - 46. ábra – A beteg teljes ajak és mentumérzéketlensége a trauma kapcsán 

fellépő komoly diszlokáció és az ideg megrándulása miatt alakult ki. A törés 

feltárásakor észleltük az ideg makroszkópos intaktságát, így a beavatkozás után bátran 

bíztattuk a beteget a paraethesia várható elmúlására. Az ajak és mentumérzéketlenség 

négy hét alatt teljesen megszűnt 

 

Angulus mandibulae törése 

Jellemzően verekedés, esetleg sportbaleset következménye. A betegek nagy részénél kifejezett diszlokációt 

látunk nagy submandibularis és angularis duzzanattal, esetenként bevérzett lágyrészekkel.Tekintettel arra, hogy 

itt egy kedvezőtlen törésvonal kialakulásakor a musculus masseter, a musculus pterygoideus medialis hirtelen 1 

cm-nél is nagyobb mértékben el tudja rántani a törvégeket egymástól, ez nemcsak az ideg meghúzódását, esetleg 

rutúráját okozhatja, hanem az alveolaris inferior verőér is elszakadhat. Ilyenkor lassan csillapodó, az első 

percekben igen intenzív vérzés észlelhető a szájüreg felé, esetleg a szövetekbe. 

Az impakcióban lévő, vagy részlegesen előtört bölcsességfogak, csakúgy, mint a caninusok a corpus területén, 

nagyon meggyengítik az angulus területét. Az angulustöréssel érkező, a sérülés körülményeinek kérdezésekor 

ütést, rúgást, ökölcsapást említő fiatalok jelentős százalékában az okklúziós sík alatt elhelyezkedett harmadik 

őrlőt találunk, amely parodontiumán a törésvonal rendszerint átfut. Tekintettel arra, hogy a fog megtartása 

jelentősen megkönnyíti a repozíciót és fixációt, hacsak éppen nem zajlik pericoronitis, hajlunk a fog 
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megtartására. Természetesen az antibiotikum adása nagyon fontos, és rendszerint a 6 hónappal későbbi 

lemezeltávolítást javasolni szoktuk a fog eltávolításával együtt. 

Az angulustörések ellátása is történhet intraoralis feltárásból, de néha a beteg csont-, és lágyrészeinek anatómiai 

sajátosságai megkövetelik a transbuccalis szett használatát. Mindenképpen mucoperiostelalis lebenyalakítás 

szükséges, ez lehet borítéklebeny vagy háromszöglebeny is, lényeg, hogy a sérült csontfelszín hozzáférhető 

legyen. Ha buccakampóval nem tudjuk a pofa és alsó áthajlás lágyrészeit elkampózni, akkor a törésvonal felett a 

bőr és lágyrészeket szikével majd egy trokárral átszúrva jobban hozzá tudunk férni a sérült területhez a pár 

milliméteres lumenű csövön keresztül a környező lágyrészek feszegetése nélkül. A trokáron keresztül fúrunk és 

csavarozunk, a lemezfelhelyezése az adaptálást követően a száj felől történik. 

Az izmok húzóereje és a törvégek egymásba akadása miatt a repozíció sokszor nem könnyű. Előtte mindenképp 

tisztítsuk meg a törési rést, de a több napos sebek Volkmann kanállal zajló kitakarításánál nem szabad elfelejteni 

a pár cm mélységben húzódó nervus alveolaris inferiort. Ennek megsértése nem kívánatos. 

Előfordul, hogy maga a bölcsességfog repozíciós akadályt jelent (ilyenkor szükséges az eltávolítás). 

Ezen tájék ellátásának a legkritikusabb pontja talán mégis a lemez adaptációja. Az esetek nagy részében a linea 

obliquát használjuk fel a fixációra, erre helyezzük fel a lemezt, amely itt hátul lehetőleg 6 lyukú vagy hosszabb 

(a nehéz hozzáférés miatt néha megelégszünk 5 lyukú lemez használatával is). A linea obliqua lefutása igényli a 

lemez mind a három síkban történő formázását. Gondos lemezadaptálás után történik a csavarok behelyezése. 

Ebben a régióban a repozíciós fogót nem tudjuk belső feltárás mellett használni, így az asszisztens kell, hogy 

tartsa a reponált helyzetet a lemez adaptálása, csavarok helyének egyenként megfúrása és azok becsavarozása 

alatt. Erre speciális kampó is rendelkezésre áll. De a jónak tűnő csontkontaktus mellett folyamatosan ellenőrizni 

kell az okklúziót, a középvonal megtartottságát! 

Ezen nehéz és fárasztó munkafázis megkönnyítését szolgálja a repozíció idejére átmenetileg felhelyezett MMF 

rögzítés bikorikális csavarok segítségével és rigid drótligatúrával. Így az asszisztens egyik keze biztosan 

felszabadul, de szorosan zárt száj mellett még inkább kell a lágyrészek eltartásáról gondoskodni, amennyiben 

nem transbuccalis a csavarok behelyezése. 

A seb zárása itt is csomós öltésekkel zajlik. Amennyiben nincs ellenoldali intrakapszuláris, vagy magas 

fejecstörése a betegnek, nem szükséges a postoperatív MMF rögzítés. Az intraoperatív befúrt MMF csavarokat 

azért a biztonság kedvéért a beteg szájában hagyjuk varratszedésig, és csak jó okklúzió esetén távolítjuk el őket 

a varratokkal együtt. Ha a beteg a műtétet követően a lemezes rögzítés ellenére malokklúziót panaszol, esetleg 

pár hétre kiegészítő kezelésként szóba jön a MMF. 

4.47. ábra - 47. ábra – A beavatkozást megelőzően a beteg a száját nyitni nem merte a 

törtvégek közti mobilitás miatt, bár komoly elmozdulást nem igazolt a röntgen 

 

4.48. ábra - 48. ábra – Egy, a linea obliqua környékére felhelyezett lemez általában 

elegendő a megfelelő stabilitás eléréséhez. A bölcsességfog sculptióját fél év múlva 

végeztük el helyi érzéstelenítésben a lemez eltávolításával együlésben 



 4. Fejezetek a dento-alveolaris 

sebészet és arc-, állcsont és 

szájsebészet témakörökből 

 

 977  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Fejecstörések 

Az egyik legvitatottabb sérülés, már ami az ellátását illeti. Az intracapsularis fejecstörések ellátásának 

problematikája csak részben adódik a nehéz vagy rizikós megközelítésből. Preauricularis metszésnél a nervus 

facialis ágait sérthetjük kellő gyakorlat nélkül, subanguláris metszés pedig szó szerinti igen nehéz hozzáférést és 

rálátást biztosít a feszülő szövetek miatt, ezért intracapsularis sérülésnél nem is jön szóba. De ez csak az egyik 

ok. A másik az, hogy a ízületi tok megbontása legalább annyi szájsebész szerint jár postoperatív 

kellemetlenséggel a hegesedés miatt, mint amennyi javasolja a tokon belüli törések feltárását. Az ízületi tokon 

belüli leginkább elfogadott manipuláció a letört fejecs endoszkóppal asszisztált, és percutan trokár segítségével 

lemezelt ellátási formája. Abban a legtöbb klinika egyetért, hogy a tok nagy felületen történő sebészi 

megnyitása, törés ide vagy oda, általában többet árt, mint használ a beteg postoperatív szájnyitási státuszát 

figyelembe véve. 

A betegek panaszai függnek a társult sérülésektől. Sokszor árulkodó az áll területének bőrsebe. A 

fejecstörésekhez gyakran társul ellenoldali paramedián, test vagy angulustörés. A bilaterális fejecstörés is 

gyakori az állcsúcsukat középen, alul megütött betegekben. A kétoldali fejecssérülés mellett is gyakran látunk 

egyéb lokalizációjú mandibulatörést, de gyakran arcközéptörést is. 

A többszörös mandibulatörés ellátásának szabályait követve mindig előbb a sterilebb, külső feltárású 

beavatkozásokat ejtjük meg, majd azután következnek a szájüregi műtétek. Az okklúziós panaszok rendkívül 

sokfélék lehetnek a nagy variabilitású töréskombinációk miatt. Ha viszont csak izolált egyoldali a fejecstörés, 

ott az azonos oldali prematur molárfog érintkezés dominál, mint okklúziós zavar. 

Nyitott száj mellett az állcsúcsot hátranyomva a beteg kifejezett fájdalmat jelez a törés területén. Hogy ízületi 

fejecsmozgást érzünk-e a sérült oldalon a hallójárat felől, ez attól függ, hogy milyen mértékű a diszlokáció és 

főleg, hogy a tört fejecs luxálódott-e a vápán kívülre. 

CT vagy OP esetleg fejecsfelvétel segítségével a törés lokalizációját meghatározzuk, és látva azt, illetve az 

elmozdulást, valamint figyelembe véve a beteg panaszait, döntünk a kezelésről. Ha nem akarjuk, vagy nem 

tudjuk elkerülni a sebészi kezelést, úgy a beteg extraorális feltárásból lesz megoperálva. 

Klinikánk álláspontja szerint a nagyon magas, vagy intrakapszuláris fejecstöréseknél a konzervatív kezelés 

választandó. A sérült betegek helyes rehabilitációjával (MMF, majd fokozatos funkcionáltatás az ankylosis 

elkerülésére) a betegeink komoly okklúziós eltérés nélküliek, és jó szájnyitással bírnak a terápiás szakaszt 

követően. 

A sebészileg ellátott betegeknél (elmozdulásos magas subcondylaris töröttek, mélyebb, akár kis elmozdulású 

subcondylaris törést elszenvedők) az angulusnál vezetett külső metszést alkalmazunk. A ramus mandibule hátsó 

és alsó egyharmadánál szétválasztjuk a masseterrostozatot, és a felszálló szár külső felszínén haladva keressük 

meg a fejecs alatti törésvonalat. A két processus közti incisurába csonthorgot helyezve és a mandibulát lefelé 

mozdítva jó esélyünk van a rendszerint befelé és előrefelé mozdult fejecs repozíciójára. A fejecs elmozdulását a 

musculus pterygoideus lateralis okozza. 

Amennyiben a letört darab engedi, akár két lemezt is felhelyezünk a condylusra. Két lemez felhelyezésénél itt el 

tudunk tekinteni a "minimum két-két csavart a törvég mindkét oldalára" szabálytól. A seb zárásakor az izmot is 

össze kell ölteni, majd a bőrt. Drain is behelyezésre kerül a nagyméretű haematoma kialakulás elkerülése miatt. 

Itt alkalmazhatunk intracutan varratsort a kiváló esztétika érdekében. 
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4.49. ábra - 49. ábra – A lemezesen rögzített ízületi fejecs több hét beszéd és étkezési 

nehezítettségtől kíméli meg a betegeket 

 

4.50. ábra - 50. ábra – A legtöbbjüket ezeken túl még pszichésen is megviseli az MMF 

 

4.51. ábra - 51. ábra – Így amikor kivitelezető, igyekszünk fejecstörés esetén is inkább 

az operatív megoldást választani 

 

10.6. Arcközéptörések 

10.6.1. Okklúziót nem befolyásoló arcközéptörések 

Orrcsonttörés 

A rendkívül gyakori izolált orrcsonttörés ellátása fül-orr-gégészeti feladat, klinikánkon csak az 

arcközéptörésekhez társul forma kerül ellátásra. 
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Az os nasale, amennyiben mobillá vált, lemezes rögzítésre kerül a mellette lévő lemezelés kapcsán stabillá vált, 

vagy a trauma által megkímélt, nem mobilis csontokhoz, az os frontaléhoz vagy az os maxillae alsó orbitakeretet 

biztosító részéhez. eposítió és fixáció ezenfelül történhet orrtamponálással is. 

Blow out törés 

Ritka törésforma az izolált orbitaalap törés, megkímélt orbitakeret mellett. Természetesen azonban kitörhet az 

orbitaalap a margo inferior törésével együtt is, jellemző módon valamely járomcsonttöréshez társulva, ez így 

ebben a formában jóval gyakoribb, de ekkor már nem Blow-out fraktúrának nevezzük. 

A szemmozgási zavar és kettőslátás olyan panasz, mely az életminőséget rontja. Sebészi ellátás ezért indokolt, 

ha a beteg funkcionális eltérést is említ. 

CT felvétel, elsősorban a coronális és sagittalis szeletek jó képet adnak a defektusról, annak helyzetéről. Ha a 

CT-n azt látjuk, hogy a defektus egy vagy két szélén a hiányzó csontdarab a csonthártya által tartva lóg be az 

arcüregbe, akkor az arcüreg felőli helyreállítás is szóba jöhet. Ha azonban a csontok kitörtek, összeköttetésüket 

elvesztették az orbitaalappal, ott valamely csontpótlási módról mindenképpen gondoskodni kell. 

Az orbitaalap feltárása több metszésből lehetséges. A legoptimálisabb esztétikát a transconjunctivalis feltárás 

adná, de ezzel viszonylag kis terület tárható fel, kis mozgási szabadságot biztosít a sebésznek. Szépen gyógyul 

ezen kívül a subciliarisan ejtett metszés is. Ilyenkor az alsó szempillasor alatt valamely kis szemráncban 

vezetünk metszést 2-3 mm-rel a pillasor alatt minimum 2-3 cm hosszan. Ha a defektus inkább mediális helyzetű, 

akkor közel a mediális pólushoz metszünk, ha laterálisabb, akkor laterálabbra. A musculus orbicularis oculi 

rostjai alatt a margo inferior periosteumát találjuk. Ezt a margonál vagy esetleg 1mm-rel alatta a metszés 

hosszában végig átmetsszük, és raspatoriummal elkezdjük leválasztani a csontról befelé az orbitaalap irányába. 

A defektus megtalálásakor a herniálódott lágyrészt kiemeljük a sinusból. Amennyiben nem tudjuk, vagy nem 

akarjuk a sinus felől helyreállítani a csontot, eldöntjük, hogy csonttal, titánhálóval, vagy felszívódó PDS fóliával 

támasztjuk alá a szemgolyót. Saját csonttal való defektuspótlás jó megoldás, de egy másik műtétet feltételez a 

csont nyeréséhez. 

Ha mind mediálisan, mind laterálisan elég csont áll rendelkezésre a PDS fólia megtartására, akkor rendszerint 

ezt választjuk. Ha nagyobb a csontdefectus, és nem helyezhető a fólia széle minden oldalon csontra, inkább az 

alakját jól tartó, szemgolyó súlyát elbíró titán hálót választjuk. Mind a fóliát, mind a titánhálót formára kell 

vágni. A PDS-t a szemgödör tartalma rányomja az orbitaalap széli részeire, rögzíteni nem kell, a titán háló szélét 

viszont, kihajtva a margo inferiorra azon microcsavarokkal rögzítjük. 

A szemgolyó mozgását trakciós teszttel ellenőrizzük, majd a sebet több rétegben zárjuk. Előbb felszívódó 

varratokkal a periosteumot, majd az izmot, majd a bőrt, de azt monofil atraumatikus, minimum 5/0-ás fonállal. 

A némileg mélyebben, lehetőség szerint szintén meglévő ráncban vezetett infraorbitalis metszés szintén jó 

alternatíva. 

Az orbitaalap sinus felől történő megtámasztásához felfújható Foley katétert vagy antrum ballont helyezünk az 

alsó orrkagyló felől az arcüregbe, és feltöltjük fiziológiás sóval. Túltöltéskor, a beteg kettőslátást jelez, a 

folyadék mennyiségét lehet korrigálni. 

4.52. ábra - 52. ábra – Az orbitaalap defectus pótlására használaos PDS fólia és titán 

háló közül mindegyik alkalmas bulbus és környező lágyrészek helyben tartására 

megfelelő indikáció mellett és megspórolható egy másik műtét kapcsán nyert autológ 

csontgraft. A képen egy nagy, 3négyzetcentiméteres csontdefektus helyreállításához 

titán hálót alkalmaztunk, ez annyira finom, vékony fémháló, hogy csak alig vehető ki a 

postoperativ röntgenfelvételen. A törés nem klasszikus Blow-out törés, hiszen a lateralis 

orbitakereten is lemezelnünk kellett egy ott elhelyezkedő törés miatt 
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Járomcsonttörés 

A járomcsonttörés az arcközéptörések leggyakoribb fajtája. Laterális arcközéptörés, és több formája ismert. 

Az elmozdulás nélküli járomcsonttörést, ha nem okoz panaszt, nem szoktuk sebészileg feltárni, lemezelni. 

Ha a járomcsont a helyén marad, de az íven torzító törés van, esetleg beszűkült emiatt a szájnyitás is, 

reponálhatjuk a törést zártan, Gillies szerint. A temporális régióban apró metszést ejtve, az izom fasciája alá 

repatoriumot vezetünk, azt lefelé tolva az ív alá, ki tudjuk billenteni a besüppedt csontot. 

A járomcsont a helyén maradhat, enyhe lépcső alakul ki a margo inferioron, következményes arczsibbadást 

okozva. Ilyenkor subciliaris metszést alkalmazva tárjuk fel a foramen infraorbitale feletti területet és az ideget. 

Ha szükséges, reponáljuk a csontot, és helyreállítjuk az anatómiai viszonyokat, rendszerint minilemezzel. 

A monofragmentalis, pár napos járomcsonttörés általában alkalmas a zárt, percután, csonthoroggal történő 

repozícióra. A csonthorgot a járomtest alá, mögé helyezve, rendszerint a lateralis szemcanthus szélességében, ki 

tudjuk a csontot emelni. Kedvező esetben, előre és kifelé húzással a zygoma visszarögzül az eredeti helyzetébe, 

nem szükséges a további fixáció. Ha mobil marad, valamilyik törésvonalat mindenképp fel kell tárnunk, hogy 

egy lemezzel rögzíthessük az anatómiai helyzetet. Ezt a legegyszerűbb a viszonylag felületes lateralis 

orbitakereten elvégezni. Minilemezzel rögzítünk, majd a sebet zárjuk. 

A multifragmentalis járomcsonttörésnél a percután kiemelés rendszerint nem jár eredménnyel, és a zygomat 

rögzíteni kell. 

A kiemeléssel nem reponálható zygomatörés ellátása a múlt század közepéig az arcüreg elülső falának 

feltárásával és az arcüreg felőli, jodoformos tamponálás általi járomcsontrepozícióval történt, Luc-Caldwell 

műtét szerűen, manapság ezt a módszert már nem alkalmazzuk. Ma már szintén nem használt rögzítési módszer 

a törésvonalak csontvarratos helybentartása, fixatiója sem. 

A járomcsonttöréshez társult orbitaalapsérülésnél a repozíció kapcsán általában helyreáll az eredeti rend, ritkán 

kell defektust pótolni. Ha az alsó orbitakeretet viszont a rögzítés céljából feltárjuk, érdemes a periosteumot 

elemelve meggyőződni arról, hogy nincs fedni való defektus. 

Ezen felül a nagy elmozdulású járomcsonttörések ellátásának végén mindig kell egy biztonsági trakciós tesztet 

végezni a bulbus kötőhártyáján. 

4.53. ábra - 53. ábra – A preoperativ és postoperativ felvételek egy zygomatörött 

betegnél jól mutatják a diszlokációt, majd a repozícióval visszaállított anatómiai 

helyzetet, és az orbitakeretre felhelyezett lemezeket, melyek fixálják ezt a státuszt 
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4.54. ábra - 54. ábra – Minden beteg tart a szemkörnyéki metszéstől, de jól kivitelezett 

subciliaris metszésnél semmilyen esztétikai zavar nem várható műtét után, még a fiatal 

nőbetegek is elégedettek az eredménnyel 

 

4.55. ábra - 55. ábra – Ebben az esetben egy inkomplett járomcsonttörés (pontosabban 

egy izolált járomívtörés) Gillies szerinti műtéti megoldása látszik 

 

4.56. ábra - 56. ábra – Metszés temporálisan, musculus temporalis fasciaja alá a 

raspatoriumot be, majd előre, és lefelé vezetve azt, ki tudjuk a besüppedt ívet billenteni 
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4.57. ábra - 57. ábra – Pillasor alatt vezetett metszés a margo infraorbitalis törésének 

feltárására. A törés reponálása után 4 lyukú lemezzel történik fixáció 

 

4.58. ábra - 58. ábra – Beavatkozás után néhány 5.0-ás fonallal történő csomós öltés 

behelyezés, majd a bőrseb fedése 

 

10.6.2. Okklúziót befolyásoló törések 

Processus alveolaris izolált törése 

Önmagában ritka, ellátása együtt történik az őt kísérő Le Fort szintű törésekkel, kiegészítve dentális sínezéssel. 
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4.59. ábra - 59. ábra – Korábban már említett, vascsőnek esés után a kóros terület 

feltárásakor szörnyen roncsolt gingivalis és vestibularis lágyrészt találtunk. A 

lágyrészbe a négyzetmilliméteres maxilla elülső és lateralis falának csontszilánkjai 

befúródtak, minden kapcsolatukat elvesztették a periosteummal 

 

4.60. ábra - 60. ábra – Ugyanolyan problémát jelentett itt a lágyrész zárásra való 

előkészítése, mint a menthető csontdarabok visszarögzítése. A distalisabb csontdarab 

alkalmas volt a zygomahoz lemezzel történő rögzítésre, az elülsőt bikortikális 

csavarokkal rögzítettük az alkalmas maxillaris pars alveolarishoz 

 

4.61. ábra - 61. ábra – A seb zárása utáni állapottal a beteg teljesen megelégedett 

 

A tuber maxillae törése 

Ez az a fajta törés, amivel a fogorvos is találkozhat. A beteg felső őrlőfogának eltávolításakor fordul elő, ha a 

beteg gótikus szájpaddal, mély arcüregi recessusokkal rendelkezik a hátsó régióban. Továbbá nagyobb eséllyel 

történik tuber fraktúra, ha a fog előtt, mögött nincs másik fog. Az extrakció kapcsán megindított luxáció 

ilyenkor nemcsak a fog kimozdulását produkálja, hanem a bal kezünkkel végzett lágyrészvédelem során jól 

érezzük a buccalis és palatinalis csontlemez foggal együtt mozgathatóságát. Ilyenkor nem érdemes feltétlenül a 

fogat a csonttal együtt eltávolítani, mert igen nagy sinusmegnyílást és csontvesztést okozhatunk vele. A fogat 

akrilátlemezzel és sínezéssel 4 hétre nyugalomba helyezzük, majd mucoperiostealis lebenyalakítás mellet, némi 

csontelvétel történik és szükség esetén a fog disszekálását is elvégezzük, hogy a fog eltávolításával a korábban 

letört tubert a helyén tudjuk tartani. 

Ha a fog akut panaszok miatt került volna eltávolításra, és a foggal együtt mozgó csontblokk nem olyan nagy, 

lebenyalakítás után, feltárásban befejezhetjük a fog és a mobillá vált csont eltávolítását. Gondoskodni kell 

viszont gondos sinuszárásról matracöltésekkel, és antibiotikus kúráról. 

Ha a foggal együtt mobillá vált mérete és helyzete azt lehetővé teszi, esetleg felmerül a csontdarab minilemezes 

rögzítése is. 
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A betegnél várható a beavatkozást követő orrvérzés, arcduzzanat és fájdalom. A 10-14 nappal később végzett 

varratszedésen azonban a betegek már panaszmentesek. 

A maxilla sagittalis törése 

Centrális arcközéptörések ritka kísérőtörése.Gyakori mellette a fejecs törése is valamelyik vagy mindkét 

oldalon. A beteg panaszai, lévén ezen törés ritkán izolált, meglehetősen vegyesek lehetnek. Ez a törés is, a 

fejecstörésnél taglaltakhoz hasonlóan, az állat középen, alulról ért trauma hatására történik, de itt az alsó állcsont 

felvezeti az erőt a felső állcsontra, és ott a maxilla (általában, de nem feltétlenül ott) a medián varratsora mentén 

szétreped, esetleg attól laterálra. A törési vonalat fedő feszes nyálkahártya a hirtelen törvégeltávolodást nem 

tudja lekövetni, hanem szétreped. Az orr- és szájüreg összenyílik, valamint a kisőrlők, őrlők csücsök barázda 

találkozása megváltozik, mindkétoldali felső fogsor némileg laterálabbra helyeződik. 

Lebenyalakítás nélkül ezen tipikus lágyrészsérülés zárása szinte lehetetlen. Hasonló lebenyek alkalmazhatóak, 

mint amiket a szájpadhasadékok zárásakor alakítunk. A kettérepedt maxilla egymáshoz közelítése sokszor 

szintén nem egyszerű, az apertura piriformis alá helyezünk fel lemezt, az áthajlásban, középen vezetett metszés 

és mucoperiostealis lebenyalakítás után. MMF viselése indokolt lehet ezt követően is. Ha a törés néhány napon 

belüli ellátása nem történik meg, a törésvonalak egymáshoz közelítése az okklúzió helyreállítása céljából Hyrax 

készülékkel is lehetséges lehet. 

Le Fort I. törés 

Nem túl gyakori töréstípus, Ritkán tiszta, szimmetrikus kétoldali, inkább másik oldali magasabb 

arcközéptöréshez társul, esetleg sagittális maxillatöréshez. Az okklúzió károsul, az egész fogív egyben 

helyeződik kórosan át,rendszerint posterior és inferior irányba, némileg megnyújtva az arcközepet. 

4.62. ábra - 62. ábra – Művi Le-Fort I-es törés és fixáció. Valójában nem eltörés 

történik, hanem finom sebészi oszcillációs fűrészt használva kerül a pars alveolaris 

maxillae leválasztásra a felső állcsontról 

 

4.63. ábra - 63. ábra – A stabilizálás rendszerint jobb és bal oldali „L”alakú 

minilemezekkel történik az alkalmas csontterületeken 

 

Ezen töréstípus kapcsán létrejött fogívmobilitást használjuk ki bizonyos ortognát műtéteknél, amikor is mi 

okozunk művi csonttörést a felső állcsont foggyökerei felett, majd az így nyert mozgathatóságot kihasználjuk a 

beteg kóros harapásának korrigálására. A fixációt ilyenkor is, mint balesetes csonttörés esetén, lemezekkel és 

csavarokkal végezzük. Más kérdés, hogy a finom módszerekkel történő csontszétválasztás nem okoz a 

papírvékony elülső maxillafalon olyan roncsolást, mint egy közlekedési baleset kapcsán az arcra ható tompa erő. 

Egy arcközéptörést okozó ütés ritkán okoz olyan szép, egyenes, defektus nélküli törésvonalat, amelyeket a 

tankönyvek leírnak. Az intraorális, felső áthajlásában, mélyen vezetett metszés után, (ügyelni kell arra, hogy a 

későbbiekben a varratsor csontos, lehetőleg intakt csontos felületes feküdjön) mely a kétoldali molárrégiót 

összeköti, leválasztjuk a gingivával együtt a periosteumot, és feltárjuk a törésvonalat. Mint említésre került, ez 
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sokkal kevéssé vonal, mint inkább roncsolt maxilla-elülső fal terület, olykor pusztán négyzetmilliméteres 

csontdefektusokkal, de általában inkább négyzetcentiméteres kitörésekkel. Az arra érdemes méretű és minőségű 

csontdarabkák visszarögzítésre is kerülhetnek, de egy klasszikus Le-Fort I-es fraktúránálami fontos, az a letört, 

fogakat tartó processus alveoláris visszarögzítése a stabil maxilla és zygomarészekhez. 

A környező csontok stabilitása, intaktsága önmagában nem elég, mert ezen területen lemezeléshez megfelelő 

minőségű csontot pusztán a crista infrazygomaticanal és az apertura piriformis körül találunk. Csakúgy, mint az 

ortognát-harapásjavító műtéteknél, trauma kapcsán létrejött törésnél is ezekre a pontokra függesztjük fel 

lemezesen, csavarokkal a mobilis maxilladarabot. Nem használatosak már a belső,felfüggesztő drótrögzítések 

különböző módszerei. Lényegesen hosszabb drótrögzítés mellett a beteg gyógyulása hiszen ezek a rögzítési 

formák nagyobb kellemetlenséggel járnak és főleg nagyobb mobilitást engednek a csontnak. 

Maxillatörés szépen kivitelezett repozíciója még kevésbé garantál megfelelő okklúziót, így itt, csakúgy mint a 

mandibula angulustöréseinél, intraoperatív MMF rögzítés szükséges a fixációt megelőzően, ezzel biztosítva a 

fogak traumát megelőző okklúzióját. 

A műtétet követő duzzanat és fájdalom sokszor már az egy héttel későbbi varratszedésre teljesen elmúlik, és bár 

a beteg az első hetekben csak puha, pépes ételt fogyaszthat, mindenképpen elégedett lehet ahhoz képest, sín 

és/vagy drótrögzítéses módszerek mellett a gyógyulás érdekében minimum másfél hónapig a száját sem tudná 

kinyitni. 

Le Fort II típusú törés 

Valamelyest gyakoribb az I-es formánál, szimmetrikus formájával is gyakrabban találkozni. 

Az okklúziós eltérés nem törvényszerű, pláne nem, ha a beteg fogazata hiányos, vagy teljes fogatlanság áll fenn. 

A Le Fort I-es törésekhez képest itt még nagyobb roncsolódás a maxilla elülső falán. Amikor azt az előbbi 

töréstípusnál ismertetett módon feltárjuk, kifejezett csonthiánnyal találjuk magunkat szemben. A törés a maxilla 

egész elülső falát érinti és kifut fenn a margo inferiorra, sokszor a foramen infraorbitalét is bevonva a 

törésvonalba. 

Nagy alsó orbitakereti lépcsőképződésnél érdemes külső feltárást is csinálni (subciliaris metszés), és ez a 

metszés szükség esetén mezializálható, ha az orrcsont rögzítése is kívánatos. Itt jegyezném meg, hogy kétoldali 

felső Le Fort töréseknél (II-III) igencsak meggondolandó a fejtetőn vezetett bikoronális metszés, ami mellett 

mindkét oldali orbita, felül, alul, oldalt, illetve az orrcsontok is kiválóan elérhetők, és átlagos hajzattal 

rendelkező betegnél semmi nem látszik a metszésből a műtét után. Az alsó orbitakerettel együtt az orbitaalap is 

leellenőrzésre kerül nagy elmozdulású töréseknél, bár számos irodalmi adat szemtünet nélküli betegnél az 

orbitaalap feltárását még pozitív CT (jelenlévő hernia) mellett sem tartja indokoltnak. 

Mivel a nervus infraorbitalis helye az általában szükséges intraorális feltárás kapcsán amúgy is látótérbe kerül, 

érdemes jobban megnézni az idegkilépés területét, hisz sokszor a repozíció nem elég az ideg felszabadítására, 

néha csontszilánkok eltávolítására is szükség lehet a foramen környékéről. Intraorális feltárásnál megkeressük a 

zygoma stabil pontját, amihez a csontblokk rögzíthető repozíció után. Az intraoperatíve feltétlen alkalmazott 

MMF után azok csavarjainak eltávolítását nem javasolnuk az első egy-két hétben, hiszen az esetleges minimális 

okklúziókorrekció ezek segítségével postoperatív is megtörténhet. 

4.64. ábra - 64. ábra – Egy kétoldali kombinált centralis arcközéptörés, mely mind aLe-

Fort II, mind a Le-Fort III fraktúra tipikus törésvonalait mutatja. Repozíció és 

minilemezes fixáció utáni állapot 
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Le Fort III törés 

A betegnek szintén a centrális arcközepe panaszos, mobilis orrcsontok mellett viszont intakt alsó orbitakeretek 

jellemzik. A felső fogsor mozgatásakor mozgathatóak a temporozygomaticus suturák. Amennyiben a repozíció 

megtörtént, a törések ellátása a lateralis orbitakereten és az orrcsontok környékén történik. Mivel ezen törések 

sosem ilyen egyszerűek és tiszták, ennél majd mindig több feltárás és bonyolultabb törésellátás szükségeltetik. 

Társulhat a nasoetmoidális régió darabos és sokszor az orrtájék ellapulását, benyomódását a szemrések 

lateralizálódását okozó törése is. A ligamentalis canthus és a csontok rekostrukciója is javasolt a szem, az orr és 

nem utolsósorban az esztétika helyreállítása miatt. 

A rögzítés MMF mellett lemezes osteosynthesissel történik, amely a műtét után hamar kielégítő, jó harapó és 

rágóképességet biztosít a betegnél. 

A töréseket okozó, viszonylag magasan ható erők gyakran nemcsak a nasoetmoid régiót roncsolják, hanem a 

frontális csontterületet is. Ilyenkor még inkább valószínű az arctraumát szenvedett betegnél az agy sérülése is, 

kisebb vagy akár nagyobb mértékben. A margo supraorbitalis, és os frontale elülső fali típusosan impressziós 

töréseinek ellátása is szintén a maxillofaciális sebész feladata. A csontfal frontalis területű benyomódását a 

kedvezőtlen esztétika miatt el kell látnunk, a konkavitást titánhálóval áthidalhatjuk, ha a csontdarabok nem 

rögzíthetők lemezzel. 

10.7. Az el nem látott esetek kapcsán kialakuló szövődmények 

A különböző törések ellátásának elmaradása, bármilyen okból, számos, tipikus szövődményhez vezethez. Arc, 

állcsontterületen elsőként emelnénk ki a malokklúzióval,”gyógyuló” csontot, mely a későbbiekben nagyon 

megnehezíti a beteg étkezését, sokszor a beszédét is, extrém esetben az esztétikát is nagyon kedvezőtlenül 

befolyásolja. 

Az el nem látott mandibulatöréseknél gyakori az osteomyelitis , a törvégek gyulladásos, nagy területű 

rezorpciója, ami a későbbiekben jelentősen megnehezíti a terápiát. Gyakori az extraoralis fisztula. A klasszikus 

minilemezes osteosynthesis intraorálról nem szokott kivitelezhető lenni, hanem nagy külső feltárást igényel, 

illetve a törvégek felfrissítését, a gyulladásos szövet és fisztula eltávolítását és rekonstrukciós lemezes 

osteosynthesist. 

A nervus alveolaris inferior sérülés a repozícióval az esetek zömében csak átmeneti zsibbadást okoz. A törés 

ellátásának elmaradásával a végleges zsibbadásnak nagyobb az esélye. 

Az el nem látott fejecstörött betegeknél, vagy akiknél a rehabilitáció nem volt megfelelő előfordul, hogy 

ankylosis alakul ki, kifejezett szájnyitási korlátozottsággal. Hasonló a járomívtörések el nem látása miatt ritkán 

látott ankyloticus összenövése a fejecsnek, ívnek s a környező struktúráknak, ami szintén trizmust okozhat. 

A centrális arcközép sérülésénél az antibiotikum adásának elmaradása a bevérzett sinus komoly 

felülfertőződéséhez vezet. 

A repozíció, fixáció elmaradása az esztétikai zavarokon túl szemmozgási zavarokhoz vezethet. Az arc 

zsibbadása a n. infraorbitalis érintettsége miatt is jó eséllyel perzisztál, ha az elmozdult törés nem kerül 

helyreállításra. 
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A Le Fort töréseknél az egész fogsor kisebb nagyobb mobilitásának terápia nélküli spontán javulása csak 

fegyelmezett száj-fogsormozgási tilalomnál várható, az okklúzió azonban ilyenkor sem feltétlen olyan, mint 

előtte. 

10.8. Komplikált, többszörös arccsonttörés műtéti terve 

Különösen nagyobb felületen ható erőbehatás miatti sérülésnél előfordul egyszerre több régió csontos sérülése 

az arcon. Főleg súlyos magasból esések vagy autóbalesetek után, sokszor látunk sérülést mind a mandibulán, 

mind a centrális, mind a laterális arcközépen. Ilyenkor bizonyos szabályokat betartva kell a csontos rögzítés 

sorrendjét felállítani. Természetes azonban, hogy minden eset egyedi és különleges, és egy-egy szabály tudatos 

be nem tartása vezethet jó eredményhez is. Általánosságban azonban elmondható, hogy 

• azonnal el kell látni a súlyos vérzést, az arc súlyos nyitott lágyrészsérüléseit. 

• csontos helyreállításnál mindig alulról felfelé építkezünk, ami azt jelenti, hogy a mandibula ellátásával 
kezdjük a rekonstrukciót. 

• mivel a mandibulán kivitelezhető, hogy külső feltárás a sterilitás miatt először történjék meg, első a 
mandibula vertikális magasságának helyreállítása, azaz a fejecstörések ellátása. Ezt követi az alsó állcsont 

többi részének ellátása. Angulustöréseknél mindenképp érdemes még a lebenyalakítás előtt a MMF 

elvégzése. 

• az arcközép területén a fogakat is felhasználva (MMF) állítjuk helyre az anatómiát, az okklúzió beállítása már 

feltételez egy közel jó repozíciót. A törési helyek egyenként feltárásával intraoralisan, rögzítésre kerül az 

arcközép. 

• ehhez a centralis vázhoz rögzítjük a járomcsontot szükség esetén. 

• a naso-orbito-ethmoidalis komplex is a reponált fixált arcközéphez illesztendő, csakúgy, mint a törött frontális 

csont. 

10.9. Megbeszélés 

Az arc és állcsontok töréseinek alapfokú megismerései után is elmondható, hogy a terület fraktúráinak fel nem 

ismerése hiba, ellátásuk elbagatellizálása szintén az. A ma használatos eszközökkel és módszerekkel nagyon 

komoly arccsontsérülések is helyreállíthatóak, a trauma minőségétől függően a kiválótól a jó esztétikával és 

funkcióval. Kielégítő vagy rossz eredmény ismételt műtétet és rekonstrukciót igényelhet, velük megelégedni 

ritkán szoktunk. 

Felhasznált irodalom 

Ádám Kovács: Maxillofaciális traumatológia, 1999 

György Szabó: Szájsebészet, maxillofacialis sebészet, 2004 

Larry J. Peterson: Peterson's Principles of Oral and Maxillofacial Surgery, 2004 

Vámos I., Berényi B., Inovay J.: Szájsebészet, 1986 

11. 4.11. A periapikális tér sebészete – Szalma József 

A periapikális tér sebészetének leírása során alapvetően több sebészi eljárásról beszélhetünk: úgy mint a 

gyökércsúcs rezekció (apikoektomia), a gyökércsúcsi gyulladásos folyamatok eltávolítása (periapikális 

kürettázs), intraoperatív orto- és retrográd gyökértömések készítése, a perforációk, álutak ellátása továbbá 

a hemi- és triszekciók és a luxált fogak transzdentális sínezése is ebbe a kérdéskörbe tartoznak. A 

nómenklatúra miatt a krónikus periapikális kórfolyamatok közül a ciszták teljes sebészi eltávolítása, azaz a 

cisztektómia is megemlítendő. 

A fentiek közül a dento-alveolaris praxis egyik leggyakoribb teendői közé tartozó gyökércsúcs rezekcióval és 

retrográd gyökértöméssel foglalkozunk továbbiakban behatóbban. 
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11.1. A rezekció indikációi és kontraindikációi 

Mikor is van szükség rezekcióra? Felmerülhetnek anatómiai okok (erős apikális görbület, beszűkült csatorna), 

patológiás kórfolyamatok (krónikus periapikális gyulladások, úgy mint granulóma, abscesszus, ciszta vagy 

reszorpciós folyamatok), trauma (horizontális fraktúra a gyökércsúcsi harmadban), sikertelen endodonciai 

tevékenység (túltömés, túltágított foramen apicale, eltávolíthatatlannak ítélt régi cement típusú gyökértömő 

anyag, álút az apikális harmadban, betört műszer a gyökércsúcs közelében) illetve bizonyos 

gyökércsatornában elhorgonyzott csapok esetén, amikor a gyökértömés egyébként korrekt és a csap 

eltávolítása kockázatos (vertikális fraktúraveszély). 

4.65. ábra - 1. ábra – A periapikális röntgenfelvételen jól látható az alsó moláris fog 

meziális gyökere körüli felritkulás valamint a disztális gyökerénél a jelentős túltömés. 

Mindkettő, külön-külön is okot adhat rezekcióra 

 

4.66. ábra - 2. ábra – A mukoperioszteális lebenyképzés után csontelvétel nélkül is 

tökéletesen lokalizálható a gyökércsúcs a túlérő és kortikálist fenesztráló guttapercha 

point miatt 
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A rezekciónak vannak relatív kontraindikációi, amikor a beteg bizonyos belgyógyászati, hematológiai 

előkészítést igényel, de utána a beavatkozás biztonsággal elvégezhető (pl.: vérzékeny, profilaxist igénylő 

betegek) és vannak abszolút kontraindikáció, amikor a beavatkozás elvégzésére nincs lehetőség (intravénás 

biszfoszfonátok, állcsonti irradiáció után). Helyi kontraindikációk közül legfontosabbak: a hiányzó vagy 

inkomplett gyökértömés, a parodontálisan rossz prognózisú fogak, az előnytelen posztoperatív gyökér-korona 

arány (<1:1), az akut periapikális gyulladás, a vertikális gyökérfraktúra és feltételesen említendő bizonyos 

anatómiai struktúrák sérülésveszélye (n. mentalis, n. alveolaris inferior). Talán a legfontosabbat említem 

legutoljára, amikor a hagyományos újra-gyökérkezelés lehetséges! 

4.67. ábra - 3. ábra – A rezekció sikerességét jelentősen rontja a parodontális 

kommunikáció (nyilak) 
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11.2. Preoperatív diagnosztika és differenciál diagnosztika 

A preoperatív diagnosztika magába foglalja természetesen az anamnézist, a fizikális vizsgálatot (pl.: 

szomszédos fogak érintettségének vizsgálatát vitalitásvizsgálattal, parodontális állapot szondázását) és a 

képalkotó diagnosztikát (periapikális felvétel, panorámafelvétel, ráharapásos felvétel illetve a cone beam 

computer tomográfiás felvételek). Fisztulanyílás és több periapikálisan érintett fog esetén említésre érdemes 

guttapercha csúcsokkal megismételt röntgen felvételeket készíteni a fisztula eredetét meghatározandó. 

Szinuszitiszes panaszok esetén felmerülhet a periapikális gyulladástól való elkülönítés problémája a hasonló 

ráharapásra és kopogtatásra érzékeny fogak miatt, azonban szinuszitisz esetén általában vitális fogakat találunk 

és itt mindig több fog, akár egész quadráns produkálhatja a tüneteket. 

11.3. A rezekció kivitelezése 

a) Lebenyképzés során teljes vastagságú, 3 rétegű mukoperioszteális lebenyt képezünk. A lebenyekkel szemben 

támasztott követelmények: jó rálátást biztosítsanak a periapikális térségre, a lebeny vérellátása ép maradjon, 

visszahelyezéskor a lebeny szélei csontos alapon feküdjenek, ne okozzanak hegesedést és rossz kozmetikai 

eredményt (CAVE frenulumok, szemfogak juguma és paragingivális metszések) és ne veszélyeztessenek 

anatómiai képleteket (for. mentale, for. incisivum). 

A lebenyek fajtái: 

• Partsch 
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• Pichler 

 

• Reinmöller ∟ (nem szulkuláris!) 

• Paragingivalis metszéssel végzett lebenyek 1-2 mm-re a mukogingivális határtól (nem a feszes ínyen). 

• Wassmund ∏ (szulkuszban vezetett lebeny két vertikális metszéssel). 

• L alakú (szulkuszban vezetett lebeny egy vertikális metszéssel). 

Általánosságban elmondható, hogy a szulkuláris lebenyek ép parodoncium és jó szájhigiéne mellett adják a 

legjobb posztoperatív eredményt a legkevesebb szövődmény mellett. Parodontálisan érintett fogaknál, főleg 

korona vagy hídpótlások esetén megfontolandó a paragingivális metszések kivitelezése. 

b) A gyökércsúcs felkeresése történhet a preoperatív röntgenfelvételek segítségével történő bemérés alapján, az 

endodonciai munkahossz ismeretében vagy a fisztula/ kortikális fenesztrációk segítségével. 

c) A csontablak készítés manapság forgóműszer (pl.: egyenesdarab és vídia gömb) vagy piezoelektromos 

eszköz segítségével történik, vésőket már nem igen alkalmazunk. Először a gyökércsúcsot és közvetlen 

környékét tárjuk fel, majd a patológiás folyamat kiterjedésétől függően növeljük a méretét a korrekt hozzáférés 

miatt. 

d) A periapikális kürett során éles kaparókanállal vagy exkavátorral a gyulladásos szöveteket eltávolítjuk. 

Amennyiben a gyökércsúcs akadályoz minket, csak a rezekció után fejezzük be. 

e) A gyökércsúcs rezekció során a gyökércsúcs apikális 3-4 mm-t vágjuk le (forgóeszközzel, mint pl. a vídia 

gömb, fisszura vagy piezoelektromos eszközzel) úgy, hogy 10-30 °-ban "kifelé" lejtsen a metszés síkja (így 

ellenőrizhető a gyökértömés és a gyökér metszlapja). Szintén fontos az esetleges fraktúrák és repedések alapos 

szemügyre vétele. 

4.68. ábra - 4. ábra – A felső első nagyőrlőfog bukkális gyökereinek rezekciója után a 

disztális gyökércsúcs metsz lap ellenőrzése nem is olyan egyszerű tükör segítségével 

(nyíl) 
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4.69. ábra - 5. ábra – Felső fronti területen a rezekciós sík ellenőrzése nem okoz gondot. 

Az üregben megfigyelhető a retrográd GIC gyökértömés 
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4.70. ábra - 6. ábra – A felső kismetsző első sikertelen rezekcióját követő második 

feltárásnál már nem csodálkozhatunk a kudarc okán: vertikális fraktúra húzódik a 

zománc-cement határtól apikális irányba 

 

f) Amennyiben úgy ítéljük, a retrográd gyökértöméshez kavitást alakítunk ki (speciális mikro könyökdarabba 

fogott gömb vagy fordított kúp fúrókkal vagy "piezo" készülékkel). Ezután lehetőleg mikro-applikátorral 

behelyezzük a retrográd gyökértömő anyagot (amalgám, MTA [mineral trioxide aggregate], glassionomer 

cement, IRM [intermediate restorative material cement] esetleg perforációknál kompozit). 

g) Sebellátás során lesimítjuk a csontszéleket, átöblítjük és dezinficiáljuk az üreget, megfontoljuk fibrinszivacs 

(koagulum retrakcióját kivédheti) vagy csontpótló anyag behelyezését és a lebenyt varratokkal rögzítjük. 

h) Az egy hetes kontroll során varratokat szedünk, a 6 hónapos kontrollnál célszerű röntgenfelvételt is 

készítenünk. Sok esetben már a műtét után vagy közben is készítünk röntgen felvételeket, a sebészi eljárásunk 

monitorozása céljából. 

4.71. ábra - 7. ábra – Sokszor az intra- és posztoperatív röntgenfelvételek is sokat 

segítenek a sebésznek. A képen a rezekciós indikációknál már korábban bemutatott alsó 

őrlőfog műtét utáni képét láthatjuk 
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A video elején a panorámaröntgenen bemutatott és szilikon cső segítségével szűkített reziduális (egykor 

feltehetően radikuláris volt) ciszta kiirtása után a video második részében az említett cisztán figyelhetjük meg a 

cső helyét (horgas csipesz feletti részen a kép jobb oldalán) valamint a ciszta átmetszeti képén a heges cisztahám 

szerkezetet. 

Videó. 

12. 4.12. A nyálkövesség etiológiája, a nyálkövek 
szerkezete és a sebészi kezelés – Szalma József 

A sialolith, azaz a nyálkő egy változatos méretű és alakú szilárd képződmény a nyálmirigyekben vagy a fő 

kivezető csövekben, mely szabad szemmel is látható, és általában nagymértékben kalcifikálódott. Felépítését 

tekintve egy vagy több nukleuszból (ún. core vagy mag), a perifériából és egy külső burokból áll. 

4.72. ábra - 1. ábra – Szubmandibuláris nyálkövek a milliméterskála mellett. Az 

eltávolított nyálkövek törési felszínein jól elkülöníthető a központi mag és a 

koncentrikusan rétegződő periféria 

images/chapter04/c04_video_411001.mp4
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Az organikus mátrix glikoproteint, mukopoliszacharidokat, sejttörmeléket és lipideket tartalmaz, mely a 

nyálszekrétumból és a celluláris membránból származik. A kövek 18% organikus és 82% inorganikus 

elemekből épülnek fel. Az organikus komponensek kb. 5-6 % (a kő tömegének) proteint, 1%-a pedig lipidet 

tartalmaz. A sialolithek egy vagy több magot tartalmaznak. Ezt egy kalcifikált lamella veszi körbe, mely a 

kevésbé kalcifikálódottól a tisztán organikusig változhat. Hidroxyapatit a leggyakoribb ásvány a nyálkőben, de 

más kristályok is jelen vannak, mint a withlockite, brushit, apatit vagy az oktakálcium foszfát. 

4.73. ábra - 2. ábra – Szubmandibuláris nyálkő törésfelszínének elektronmikroszkópos 

képe, 1100-szoros nagyítás mellett. Megfigyelhetőek a hidroxiapatit kristályok által 

kialakított érdekes struktúrák 
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Scanning elektronmikroszkópos vizsgálatokkal elsősorban szabálytalan, részben durván hatszögletű, tűszerű és 

lemez alakú kristályokat mutattak ki. Ezek nagymértékben Ca és foszfát ionokat, kis mennyiségben Mg, Na, Cl, 

Si, Fe, és K ionokat is tartalmaztak. Ezen utóbbi elemek magasabb arányban vannak jelen a külső és a belső 

felszínen, mint a centrális részeken. Ennek oka valószínűleg, hogy a külső és belső felszín kevésbé stabil és 

kisebb mértékben szaturált kristály-struktúrákból áll, mint a centrum. 

A nyálkövesség, azaz sialolithiázis a népesség körülbelül 1-2 %-át érinti. A betegség főleg felnőtt korban, a 30-

60 éves korcsoportnál alakul ki. Férfiakban kétszer gyakoribb, mint nőkben. Az esetek 70-80 %-ban csak egy kő 

található, 20%-ban két kő, 5%-ban 3 vagy több kő fordul elő. Ismertetünk egy olyan eset is, ahol 5 kő fordult 

elő. 

4.74. ábra - 3. ábra – Az alsó ráharapásos röntgen felvételen öt nyálkövet is 

megszámolhatunk a jobb oldali Wharton vezeték középső és disztális szakaszában 

 

4.75. ábra - 4. ábra – A ráharapásos röntgenen is ábrázolódó kövek az eltávolítás után 
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A kövek elhelyezkedhetnek a mirigyek parenchymájában és a kivezető csövekben is, mely alapvetően 

befolyásolja és meghatározza a terápiás lehetőségeinket. 

12.1. A nyálkő kialakulásának feltételezett mechanizmusa 

A nyálkövek kialakulásának folyamata ma még nem teljesen tisztázott. Feltételezések szerint egy központi mag 

körül periodikusan szerves és ásványi anyagok rakódnak le. Különböző mikroorganizmusok, intracellularis 

mikrokristályok, idegentestek, levált hámsejtek, vagy a megnövekedett mucin tartalom által létrejövő 

„mukoepidermoid gél” játszhatnak jelentős szerepet a mechanizmus elindításában. Ezek egy szerves magot 

alkothatnak, melyre az adott pH és koncentráció mellett megtörténik a foszfátok precipitációja. Egyes 

szerzők szerint az idegentest és a mikroorganizmusok az iniciális kő nukleuszaként szerepelhetnek, majd a 

nukleusz a kőképződés folyamata során morfológiailag átépül, mely így ezen kezdeti partikulumok 

elvesztéséhez vezet. Kísérletekkel bizonyították, hogy organikus struktúrák (epithél sejtek, finom fibrózus 

struktúrák, baktérium fragmentek) jelen vannak a nyálkőben, de magában, a coreban nem találtak 

organellumokat. Elmondható, hogy a szerves fehérje alapon történő kőképződést (organic core theory) egyelőre 

bizonyítani nem tudták. A krónikus szialoadenitisz szerepe szintén felmerül a sialolithek képződésében, ugyanis 

a gyulladásos terület duzzanata a komprimált mirigyállományban részleges elzáródást és nyálpangást okozhat, 

melynek során a nyál túltelített oldatként viselkedhet, és megindulhat egy ún. kálciumban gazdag „core”-

képződés, amely a későbbiekben a kő anorganikus centruma lehet. Az első stádium akkor jelenik meg, amikor a 

mikronyálkövek, vagy más néven szialomikrolithek elzárják a kis intraduktális csatornákat, és ezt egy 

gyulladásos válaszreakció követi. A későbbi stádiumokban az atrófia, a fibrózis és a gyulladás növekszik. A 

mirigy atrófiája miatt kialakult csökkent szekréció a bakteriális invázió növekedését, így a gyulladás fenntartását 

fogja okozni. 

12.2. A mirigyek érintettsége 

80-85%-ban a szubmandibuláris nyálmirigy érintett, 10-13 %-ban a parotisz, és 7%-ban a szublinguális 

mirigy. Kisnyálmirigyek igen ritkán érintettek (<2%), ezek főleg a felső ajak és a pofa belső oldalán 

találhatóak, az alsó ajak, a vesztibulum, a nyelv és a palatum kevésbé érintett. Ahogy láthatjuk, leggyakrabban a 

szubmandibuláris nyálmirigy érintett és itt is a legtöbb kő a Wharton-vezetékben található. A dominancia az 

alábbi okokkal magyarázható: a Wharton-vezeték kanyargósabb és hosszabb, mint a Stenon-vezeték; a 

szubmandibuláris nyál kálcium és foszfát illetve mucin tartalma magasabb, pH-ja alkalikusabb, mint a többi 

mirigyé; a nyálürítés a gravitációval ellentétesen történik; a Wharton-vezeték beszájadzása szűkebb és mimikai 

izmok segítik a parotisz nyál ürítését. A nyálkövesség diagnózisának felállításában számos diagnosztikus eljárás 

kaphat szerepet. Meg kell említeni a fizikális vizsgálatok mellett az ultrahang és röntgen diagnosztikát, a CT, 

CBCT, MRI diagnosztikát, a szialográfiát, szcintigráfiát, szialo-endoszkópos technikákat, a szialokémiát és 

szialometriát. Amikor pedig a mirigy szövettani képére is kíváncsiak vagyunk szóba jöhet az explorációs- és a 

vékonytű aspirációs (FTAB) biopszia. 

12.3. A kőeltávolítás sebészi terápiája 

12.3.1. Szubmandibuláris mirigy 

Ha a kő a kivezető cső proximális negyedénél disztálisabban helyezkedik el, akkor intraorális metszésből tudjuk 

eltávolítani a követ. A mirigy hilusánál, ill. magában a parenchymában is elhelyezkedhet a kő, ilyenkor a mirigy 

sebészi eltávolítása válik általában szükségessé. 
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A nyálkő intraorális eltávolítása helyi érzéstelenítésben történik. Pontosan megállapítjuk a kő helyzetét, majd a 

kő mögött aláöltéssel lekötjük a Wharton-vezetéket, hogy megakadályozzuk a kő proximális irányba taszítását. 

Szikével átmetsszük a nyálkahártyát és a szubmukózát, majd a kivezető csövet a kő fölött megnyitjuk és a követ 

csipesszel, horoggal vagy esetleg kanállal eltávolítjuk. 

4.76. ábra - 5. ábra – A mukóza, a szubmukóza és a kivezető cső metszését követően jól 

megfigyelhető a Wharton-vezeték proximális végéhez közel elhelyezkedő nyálkő 

 

4.77. ábra - 6. ábra – A nyálkő kiemelkedik a Wharton-vezetékből 
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4.78. ábra - 7. ábra – A nyálkövek kiemelése után megfigyelhető a jelentősen kitágult 

Wharton-vezeték (nyilak) 
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4.79. ábra - 8. ábra – A Wharton-vezetékből eltávolított nyálkövek milliméterskála 

mellett 
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Meg kell győződnünk arról, hogy nem maradt-e még egy vagy több kő vagy törmelék a vezetékben. Ezután a 

szubmukózát és a mukózát drénezzük a kivezető cső gyógyulásáig, hogy megakadályozzuk nyákretenciós 

ciszták (ranula) képződését. 

4.80. ábra - 9. ábra – A gumi-drain melletti sebzárás (nyíl) 
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12.3.2. Parotisz 

A parotisz nyálkövek szinte kivétel nélkül a kivezető csőben találhatóak, sebészi eltávolításuk azonban sok 

nehézségbe ütközhet, így elsősorban a konzervatív terápiát részesítjük előnyben. 

A kivezető cső intraorális beszájadzásához közel eső kő esetében a duktusz sebészi feltárása után a kő 

eltávolítható. A papillát a bukkán körülmetszve szondát vezetünk a kivezető csőbe és a nyálkahártyametszést az 

így jelzett irányban hátrafelé meghosszabbítjuk. Ezután a nyálkahártyába beöltve, a Stenon-vezetéket a szájüreg 

felé húzzuk. A kő helyéig tompán kipreparáljuk a duktuszt, majd megnyitjuk és a követ kiemeljük. Ezután 

műanyag katétert helyezünk a vezetékbe az esetleges szűkület kialakulásának megelőzésére. Ha a kő a Stenon-

vezeték proximális részénél helyezkedik el, akkor parotidektómia válhat szükségessé. A követ ilyenkor csak 

teljes vagy szubtotális exstirpációval lehet eltávolítani. Azonban az eljárás nagy kockázata a nervus faciális 

sérülése. 

13. 4.13. A sinus maxillaris műtéttana dento-alveoláris 
sebészeti megközelítésben – Szalma József 

A sinus maxillaris (= Highmore-üreg, = antrum), azaz az arcüreg gyulladásos elváltozásainak alapvetően két 

etiológiai oka lehet. A rhinogén okok felderítése és gyógyítása főként a fül-orr-gégész feladata. A fogorvos 

illetve a dento-alveoláris sebész feladata főként a dentális okok felderítése és eliminálása. 

13.1. A dentális, azaz odontogén szinuszitis 

13.1.1. Etiológia 
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Odontogén szinuszitisről /sinusitis maxillaris odonthogenes/ akkor beszélhetünk, ha a gyulladás a fogazat, 

parodoncium vagy a szájüreg valamelyik képletéből terjed az arcüregekre. Megkülönböztethetünk közvetlen 

ráterjedést a szoros topográfiai viszonyok miatt, a vékony barrieren keresztül (szinusz-kortikális + szinusz-

nyálkahártya – néha csak ez): 

• Pulpális fertőzésekből származó periapikális folyamatok, 

• Parodontitisz diffúza, 

• Oszteomielitisz, periosztitis, 

• Impaktált, retineált fogak gyulladásai vagy cisztái, 

• Radikuláris vagy reziduális ciszta, 

• Gyökérkezelés (mechanikai és/v. kémiai károsodás), 

• Oroantrális kommunikáció - Lehet extrakciót követő szinusz-perforáció vagy krónikus antro-orális fisztula, 

• Antrális idegentest (gyökértömés, gyökérdarab), 

• Traumák – proc. alv. törésével járó fogsérülések, tubertörés, 

• Dento-alveoláris műtétek (implantáció, szinusz eleváció, rezekció), 

• Odontogén tumorok, 

és elképzelhető limfo-hematogén módon is (ritka, gyermekkorban fordul elő inkább). Tekintettel arra, hogy az 

arcüregek kb. 16 éves korra fejődnek ki (teljes méret + recesszusok), ezért az odontogén szinuszitiszek is ezután 

alakulnak ki főként. 

13.1.2. Tünetek 

Major tünetek (= jellemzőek a betegségre) 

• Fájdalom (fej, arc) + nyomásérzékenység + teltségérzés az arcra lokalizálódóan, mely éles, lokalizálható, 
reggel rosszabb, köhögéskor, tüsszentéskor fokozódik, a fej helyzetváltozásaival fokozódik, alkohol 

fogyasztás vagy hirtelen hőváltozás fokozhatja. 

• Orrdugulás. 

• Orrfolyás, ahol az exsudatum lehet szerózus, purulens, szürkés vagy zöldes. 

• Szaglás zavara (hipozmia, anozmia) amihez gyakran ízérzés-zavarok társulnak. 

• Pusz (genny) az orrüregben rhinoszkópia anterior során. 

Minor tünetek (= több betegségre is utalhatnak) 

• Fejfájás (homlok, orbita tájék), 

• Láz, 

• Fáradtság-érzés, 

• Köhögés – ált. produktív, mukózus, 

• Fülfájás, 

• Fogfájdalom – hirtelen fejmozgásra, ugráláskor, ráharapásra, de spontán is fájhatnak a felső oldalsó fogak. 

Kopogtatásérzékenység jellemző (több fogon is) az érintett oldalon, de a fogak sokszor vitálisak (a gyulladást 

kiváltó gangrénás fog/ak/ kivételével), 

• Halitózis (bűzös lehelet), 
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• Orrhang. 

13.1.3. Osztályozás 

• Akut: tünetek max. 3-4 hétig, 1 major + 2 vagy több minor; vagy 1 major 

• Szubakut: 4-12 hétig fennálló tünetek 

• Rekurrens akut: 4 vagy több 7-10 napos epizód/év 

• Krónikus: 12 hét, gennyes orrfolyás vagy 2 major vagy 1 major + 2 v. több minor 

• Krónikus gyulladás akut exacerbációja: hirtelen állapotromlás, mely kezelésre az eredeti állapotba áll vissza 

13.1.4. Diagnosztika 

a) Inspekció, palpáció: 

• Nazális szekréció, az orr nyálkahártya eritémája 

• Az arc bőrének eritémája, esetleg duzzanata 

• A garatban gennycsorgás 

• A maxilla elülső felszíne nyomásérzékeny 

• A vesztibulum nyomásérzékenysége és duzzanata 

• Fogak kopogtatásérzékenysége 

• Odontogén eredet (avitális fogak, antro-orális kommunikáció...) 

4.81. ábra - 1. ábra – A panoráma röntgenfelvételen a bal felső őrlőfogból kiinduló 

periapikális gyulladás arcüregi betörésének nyomait láthatjuk (nyilak) 



 4. Fejezetek a dento-alveolaris 

sebészet és arc-, állcsont és 

szájsebészet témakörökből 

 

 1005  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

b) Rhinoszkópia anterior (orrspeculummal), rhinoszkópia poszterior (endoscoppal, fiberoszkóppal). Hopkins-

féle fiberoszkópos vizsgálat (merev műszer, megtekintésre + mintavételre alkalmas) 

c) Tűbiopszia és arcüreg-öblítés: a fossa caninán vagy extrahált fog alveolusán keresztül trokárral 

• folydéktartalom esetén megállapítható annak összetétele 

• a nyálkahártyából minta nyerhető szövettan céljára 

d) Labor-vizsgálatok 

• Nazális citológia (nyh. kaparék) 

• Gibson-Cooke-féle verejték teszt: cisztás fibrózis meghatározható így pl. 

• Ciliáris funkció tesztelése: szcintigráfiával vagy mikroszkóp alatt a ciliumok „ütésszámának” meghatározása ( 
10/sec = csökkent funkció) 

• Immundeficiencia-tesztek 

e) Képalkotó eljárások 

• Röntgen 

• Water’s-féle felvétel (occipito-dentalis sugárirány) 

• Velin-féle felvétel (szubmento-vertebralis sugárirány) 

• panorámafelvétel (OP) 
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• ráharapásos felvétel 

Alapvetően négy elváltozást láthatunk jellemzően: folyadékgyülem esetén nívó-t, fokozott opacitás esetén 

fedettség-et, krónikus gyulladásban pedig vagy a megvastagodott mukózát („kettős falú szinusz”) vagy a 

lokálisabb polipot. 

4.82. ábra - 2. ábra – A cone beam computer tomográfiás felvételeken jól 

megfigyelhető a jobb oldali arcüreg antero-kaudális részét kitöltő polipózus, 

krónikus gyulladás. A páciens különösebb panaszokról nem számolt be 

 

Sokszor előfordul, hogy periapikális felvételeken gangrénás vagy gyökértömött fogak gyökércsúcsára 

vetülő arcüregi radiolucenciát cisztának gyanítják. Ekkor célszerű panorámafelvételt is készíteni, melyen az 

arcüregi kontúr végig követhető. Végső esetben a feltételezett cisztaüreg punkciójával minimális traumával 

egyértelműen kiderül, mi a diagnózis. 

• CT (computer tomográfia, pl.: koronális szeletek): pontosabb, részletesebb képet ad + baktériumos és gombás 
eredet elkülöníthető. 

• CBCT (cone beam computer tomográfia): a dentális okok pontos feltérképezésére kiváló. 

• MRI: csontra nem jó, a lágyrészeket (ny. h.) viszont a legpontosabban megmutatja. 

f) Transzillumináció: sötét helyiségben erős fénnyel átvilágítják az arcüreget, mely általában csak akut 

bakteriális szinuszitis kimutatására alkalmas. 

13.2. Terápiás megfontolások szinuszitiszben 

A legfontosabb teendőnk a kiváltó ok eliminálása (trepanálás, extrakció, rezekció), mely hatására a gyulladásos 

folyamat általában már csillapodik. 

13.2.1. Konzervatív terápia 
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• Antibiotikum adása: széles spektrumú, szinuszba jól penetráló (pl.: makrolidek) 

• Láz- és fájdalomcsillapítás + adjuváns szerek (köptető, nyákoldó, inhalálás, orrcsepp) 

• Szinusz-öblítés: Akut purulens szinuszitiszben alkalmazható sebészi kezelés előtt (ritkán önmagában is elég). 

A fossa canina terminális érzéstelenítése után a molárisok gyökerei fölött, magasan az áthajlásban, a szinusz 

elülső falának penetrálása trokárral vagy lumbálpunkciós tűvel. Öblítés dezinficiens oldattal (fizsó, 

Neomycin-old., Betadine), nem túl nagy nyomással, mert az a szomszédos szövetekbe (orbitába) juthat. Az 

ellenkező oldali orrlukat be kell fogni. Célszerű 3 naponta kell ismételni, míg az öblítő folyadék tiszta és 

szagtalan lesz. F-O-G-módszer: az alsó orrkagyló alatt készítenek nyílást és ezen keresztül öblítik. 

13.2.2. Sebészi terápia 

Luc-Caldwell műtét: kivitelezése lokális vagy általános anesztéziában történik. Muko-perioszteális lebenyt 

készítünk, melyhez horizontális metszést ejtünk (az áthajlásban, vagy a sulcusban) és vertikális segédmetszéssel 

egészítjük ki, majd csontablakot készítünk a crista infrazygomatica előtt (fossa canina, itt a legvékonyabb a 

csont), a gyökércsúcsoktól apikálisan. Fontos a n. infraorbitalis épségének megőrzése. A kóros arcüregi 

nyálkahártyát eltávolítjuk (az ép részek meghagyásával), majd nyílást készítünk az alsó orrjáratba, az orr felől 

hajlított, tompa érfogóval, majd ezzel az arcüreg felől jodoformos tampont áthúzva, annak egyik végével az 

orrüreget, másikkal a szinuszt tamponáljuk ki (ellenőrizni kell a tampon nyílásban való szabad mozgását). 

Sebzárás után az orrüreg alsó részébe külön orrüregi tampon szükséges. 

Lotrop-műtét: (F-O-G módszer) az alsó orrjáratban készített járaton keresztül távolítják el a gyulladt 

nyálkahártyát (nincs vesztibuláris feltárás). Sokszor elég a művi sipoly kialakítása, a szinusz megfelelő 

szellőzésével és drenázsával a szinusz mukóza regenerációja spontán bekövetkezik. 

FESS (funktional endoscopic sinusz surgery): minimál invazív technika, rövidebb hospitalizációval. Endoszkóp 

segítségével a szinusz fiziológiás nyílását állítják helyre, vagy dimenzionálják túl, hogy a szinusz normál 

csillófunkcióval eliminálhassa a gyulladást. 

13.3. Az antro-orális kommunikáció zárásának módjai 

13.3.1. A szinuszperforáció etiológiája 

Általában 16 éves kor után a recessus interdentalisok és interradicularisok közvetlen kontaktusba kerülhetnek a 

felső, oldalsó fogak gyökereivel, így extrakció vagy gyökérkezelés során sérülhet a szinusz nyálkahártyája. A 

gyökérkezelés kapcsán létrejött szinuszperforáció spontán gyógyul, speciális ellátást nem igényel. Extrakciót 

követően általában felső 6-osoknál, ritkábban 7-eseknél és 5-ösöknél, még ritkábban 4-eseknél és 8-asoknál (~ 

5,6%) következik be, szemfogaknál pedig extrémen ritka. Természetesen kiterjedt ciszták esetén a helyzet 

módosulhat. 

13.3.2. A szinuszperforáció tünetei és diagnosztikája 

Felső oldalsó fogak (3-ok is!) eltávolítása után orrfúvatási próbát kell végeztetni, a páciens nyitott szája 

mellett. Pozitív eredmény esetén a levegő hallhatóan áramlik az alveoluson keresztül a szájüregbe. Ez azonban 

lehet fals negatív, ezért gyanú esetén a száj felfújatása is ajánlott (ún. ellenpróba), összezárt ajkakkal, ami, ha 

pozitív a levegő az orron át ürül. Ekkor esetleg az a szinusz-nyálkahártya redő, ami csapóajtó szerűen 

megakadályozta orrfújásnál a levegő áramlását, az ilyenkor kinyílhat. Egyéb tünetek: 

• Az alveolusból habos vér ürül, 

• Öblítéskor, iváskor a folyadék/víz a beteg orrán át folyik ki, 

• Az alveolushoz tartott tükör bepárásodik, 

• Régebbi perforáció esetén fisztulát láthatunk. 

13.3.3. A szinuszperforáció műtéti megoldása 

Megnyíláskor azonnal, de legkésőbb 48 órán belül szinusz-zárásnak kell történnie. A prognózis 6 órán belüli 

zárásnál a legjobb (ekkor még posztoperatív antibiotikum sem feltétlen szükséges), a 24-48 óra közötti záráshoz 
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pedig már minden esetben posztoperatív antibiotikum is szükséges. 48 órán túli zárás már nem lehetséges, a 

szájüregi seb nagy eséllyel kinyílik, ezért itt célszerű 3-4 hetes várakozás után a fisztula kimetszése és zárása 

vagy Luc-Caldwell műtét végzése. Nagyon ritkán, kiváló szájhigiéne és egészséges arcüregek mellett spontán 

záródást is leírtak, de erre az esély minimális. 

A zárás során vesztibulárisan mukoperioszteális (pl.: Wassmund-, Móczár-, Axhausen-, Czappán-lebenyek) 

vagy palatinálisan félvastag (Pichler-lebeny) lebenyt képezünk, majd a lebeny tövében a perioszteum 

átvágásával a lebenyt megnyújtjuk, hogy az extrakciós üreg fölé "húzhassuk" és hermetikusan lezárjuk azt. 

Célszerű horizontális matracöltéseket is használni a lebeny legszilárdabb rögzítése céljából. Vesztibuláris 

lebenyek esetén a palatinális ínyszélt célszerű alápreparálni, a könnyebb beleöltés érdekében, néha pedig esetleg 

kimetszeni belőle, hogy a varratok csontos alapon legyenek. Kontrollok mellett varratszedésre célszerű 10-12 

nap után sort keríteni. 
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5. fejezet - 5. Orális radiológia – 
Marada Gyula 

1. 5.1. Az alsó állcsont intraoralis felvételeinek 
anatómiája 

1.1. A fogászati röntgenfelvételek anatómiája 

A röntgenfelvételek készítésekor azt a fizikai jelenséget használjuk ki, hogy az atomok képesek a 

röntgensugarakat elnyelni. Az elnyelés mértéke pedig az atom tulajdonságaival, elsősorban rendszámával függ 

össze. Mivel az emberi szervezetben a különböző szövetek összetétele különböző, így röntgensugár elnyelő 

képességük alapján el tudjuk őket különíteni. Mivel a keményszöveteket (csont, fogzománc, stb.) alkotó atomok 

rendszáma általában magasabb, mint a lágyszöveteket alkotóké, ezért a röntgenfelvétel legfőbb indikációs 

területe a csontok, fogak és egyéb keményszövetek vizsgálata. A fogászaton belül ezért a különböző 

röntgenfelvételi eljárások alapvető képalkotó diagnosztikai módszereink. 

A következő fejezetekben a röntgenfelvételeken található anatómiai struktúrák leírására szorítkozunk. Nem 

ejtünk szót a különböző kóros, vagy pathológiás elváltozásokról, de kiemeljük azokat a lényeges szempontokat, 

amik a differenciáldiagnosztika szempontjából fontosak lehetnek. 

1.2. Intraoralis felvételek 

Ha intraoralis felvételekről beszélünk, elsősorban a periapicalis felvételeket értjük alatta. Periapicalis 

felvételeknél a fogak gyökércsúcsát, illetve a csúcs körüli területeket helyezzük a fókuszba, azzal a megkötéssel, 

hogy a fogak koronai részének is ábrázolódnia kell. Ezek a felvételek készülhetnek párhuzamos és szögfelező 

technikával. Az intraorális felvételek közé sorolhatunk még számos felvételi típust, mint például a ráharapásos 

felvételeket, korona felvételeket és a szárnyas felvételeket. Ezeket ritkábban alkalmazzuk általában. Ezért a 

későbbiekben a periapicalis felvételek anatómiai jellegzetességeit foglyuk részletezni. Ahol ettől eltérünk, azt 

külön megemlítjük. 

1.3. A fogak röntgenfelvétele 

Mint a bevezetőben is említettük, a különböző szöveteket azok szerkezeti és összetételi sajátosságai alapján 

tudjuk elkülöníteni. A radiológiában nehéz abszolút radiodenzitásról vagy radiolucenciáról beszélni. Mindig a 

környezetéhez hasonlítjuk az egyes képleteket. Ennek megfelelően a periapicalis felvételeken a legvilágosabb 

részek, amelyek a legtöbb röntgensugarat elnyelik, a fogak zománcrétege. Ez az anatómia korona mentén jól 

követhető, vastagsága vizsgálható. A koronai rész anatómiai sajátosságaiból adódóan denzitásbeli eltérések itt is 

lehetnek, gondoljunk csak az egymásra vetülő csücskökre. A zománc alatti, a zománchoz képest radiolucensebb 

terület a dentin. Radiológiailag a gyökereket borító cement réteget és a dentint nem lehet elkülöníteni (1. ábra). 

A fogak tengelyében található, a dentinhez képest is sötétebb terület a pulpaűr. Ez a koronai részen található 

pulpakamra és a gyökéren végighúzódó gyökércsatorna. Röntgenfelvételeken a pulpaűr sajátosságait is jól fel 

lehet ismerni (pl. pulpaszarv, stb.). Az anatómiai koronán a zománc jól elkülöníthető, ennek köszönhetően a 

zománc-cement határ helyének pontos meghatározása sem okoz nehézséget. Ez lényeges, mert a zománc-

cement határtól 1-1,5 milliméterrel apicalis irányba található a fogakat elválasztó interdentalis septum corticalis 

lemeze. A gyökéri részt a parodontális rostok borítják, amelyek összeköttetést létesítenek a fog és a processus 

alveolaris között (2. és 3. ábra). Ez a hármas struktúra rendkívül fontos számunkra. A hármas rajzolat, amely 

szerint a gyökér cement rétege radiodenz, a parodontális ligamentum radiolucens és a proc. aleolaris corticalis 

lemeze (lamina dura) ugyancsak denz, a fogak gyökerének teljes hosszában végigkövethető. A hármas rajzolat 

megváltozása, vagy szerkezetének megszakadása pathológiás folyamatra enged következtetni. 

5.1. ábra - 1. ábra – Alsó állcsontról készült röntgenfelvétel. A premolaris és molaris fog 

jól felismerhető. A molaris fogban egy tömés is látszik. A spongiosus csontban 

semmilyen pathológiás elváltozás nincs, 1.: állcsont, 2.: fogkorona, 3.: foggyökér, 4.: 

zománc, 5.: dentin, 6.: pulpakamra, 7.: gyökércsatorna, 8.: pulpaszarv 
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5.2. ábra - 2. ábra – Az ábrán jól kivehető a parodontium szerkezete. A fogat körülvevő 

hármas rajzolata molaris fog gyökércsúcsáig követhető, majd ott a lamina dura 

megszakad. Ezen kívül, különösen molaris és premolaris fogak között, figyeljük meg az 

ép marginalis parodontiumra jellemző szerkezetet. 1.: lamina dura, 2.: ligamentum 

parodontale, 3.: cement réteg, ami nem különíthető el a dentintől radiológiailag 

 

5.3. ábra - 3. ábra – A fog eltávolítását követően a fogat körülvevő compact 

csontállomány jobban megfigyelhető 
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1.4. Az alsó állcsont 

A mandibulában találjuk az alsó állcsont fogait, ezért az intraoralis felvételek készítésekor is találkozunk egyes 

területeivel a felvételeken. A mandibula ízülettel kapcsolódik a koponya többi részéhez. Ezért aktív 

izomműködés közben különböző, nyitó-csukó, rágó mozgást végez. Az izmok eredésére és tapadására számos 

anatómiai képletet tudunk elkülöníteni. 

A mandibula két fő része a corpus és a ramus. Ezek az angulus mandibulae-nál egyesülnek. A corpus 

mandibulae ugyancsak két fő részre osztható: basis mandibulae és pars alveolaris. A fogmedreket (alveoli 

dentales) csontsövények (septa interalveolaria) választják el egymástól. Hasonló, de kisebb 

csontsövények (septa interradicularia) vannak a többgyökerű fogak gyökerei közt is. 

5.4. ábra - 4. ábra – Az alsó állcsontra jellemző trabecularis szerkezet mellett egy 

maradó molaris és egy persistalo tej molaris látható az ábrán. A maradó molaris fog 

distalis felszínén egy meglévő tömés mellett nagy kiterjedésű secunder caries látható 

1.:septum interradicularia, 2.: septum interalveolare, 3.: maradó molaris fog, 4.: 

perzisztáló tej molaris 

 

Külső felszínén, a középvonalban megfigyelhetjük a symphysis mandibulae-t, a két állkapocsfél egyesülésének 

helyét. Ugyanitt találjuk az állcsúcsot (protuberantia mentalis). Ettől oldalra található egy gumó, a tuberculum 
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mentale, innen húzódik felfele és hátrafelé a mandibula szárának a külső széléhez a linea obliqua externa. Erről 

erednek sorban az alsó ajkat lefelé húzó izom (m. depressor labii inferioris), a szájzugot lefelé húzó izom (m. 

depressor anguli oris), a trombitásizom (m. buccinator) és egy kötőszövetes, "varratszerű" képződmény (raphe 

pterygomandibularis. A protuberantiától oldalt és a tuberculum fölött van a fossa mentalis, ahonnan az állcsúcsi 

izom és részben az száj körüli izom (m. orbicularis oris) ered. Hátrább, kb. a kisőrlők tájékán nyílik a foramen 

mentale-n keresztül az állcsont csatornája (canalis mandibulae). A csatornában található a csontot és az alsó 

fogsort ellátó ér-ideg köteg (nervus, arteria et vena alveolaris inferior)  (5. ábra). Belső felszínén izomeredési 

helyek vannak: spina mentalis – négy kiemelkedés a nyelv és a nyelvcsont feletti izmoknak, alatta a 

középvonalhoz közel a kéthasú izom (m. digastricus tapadási) helye, a fossa digastrica, és linae mylohyoidea – 

hátra és felfele húzódó vonal, az azonos nevü szájfenékizom (m. mylohyoideus) izom számára. A linae 

mylohyoidea kétoldalán találjuk két nyálmirigy benyomatát: felül és elől a nyelvalatti mirigyét (glandula 

sublingualis), alul és hátul az állkapocs alatti mirigyét (glandula submandibularis) (6. ábra). 

5.5. ábra - 5. ábra – A felvétel az alsó állcsont főbb anatómiai struktúráit mutatja. A 

mandibuláról felismerhető, hogy időskori állcsont, a processus alveolaris már csak a 

fronti területen megtartott kis mértékben. 1: basis mandibulae, 2.: angulus mandibuale, 

3.: ramus mandibulae, 4.: condylus mandibulae, 5.: processus coronoideus, 6.: linea 

obliqua externa, 7.: foramen mentale 

 

5.6. ábra - 6. ábra – Az alsó állcsont belső felszínéről készült felvételen látható, hogy a 

glandula submandibularis milyen mély benyomatot képez a linea mylohyoidea alatti 

területen. A canalis mandibulae bemeneti nyílása, a foramen mendibulae is jól látható. 

1.: foramen mandibulae, 2.: linea mylohyoidea, 3.: fossa submandibularis, 4.: spina 

mentalis 

 

Átmetszetben látható, hogy a mandibulát vastag corticalis lemez borítja. A mandibula alsó élére merőlegesen 

érkező röntgensugarak ezért vastag corticalis rétegen haladnak keresztül, és létrehoznak egy radiodense 

területet, amit a mandibula alsó élének hívhatunk (7. ábra). 
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5.7. ábra - 7. ábra – Az alsó második molaris fog területéről készült felvételen a fogak 

mellett látható a mandibula basisának vastag corticalisa, amely szinte különálló 

képletként alkotja a mandibula alsó élét. E mellett még a linea mylohyoidea és linea 

obliqua externa is szépen ábrázolódik. 1.: mandibula alsó éle, 2.: linea mylohyoidea, 3.: 

linea obliqua externa, 4.: canalis mandibulae, 5.: második molaris fog 

 

Az alsó front fogakról készült felvételeknél megjelenik egy háromszög alakú terület, ami a protuberantia 

mentalis vetülete. Jelentősége abban van, hogy elfedheti az alsó metszők gyökércsúcsi területeit, akadályozva 

azok megítélését (8. ábra). 

5.8. ábra - 8. ábra – Az alsó metszőkről készült felvételen látható a piramis alakú 

protuberantia mentalis. Corticalis csontnak megfelelő árnyéka elfedheti az alsó front 

fogak gyökércsúcsi területeit, megnehezítve azok vizsgálatát. Esetünkben ez különösen 

igaz a második metszőkre és a szemfogakra 

 

A spina mentalis a mandibula lingualis felszínén található a középvonalban. A musc. genioglossus és a musc. 

geniohyoideus tapadására szolgál. Közeli felvételen az is látható, hogy a csontos képletek között egy kis nyílás, 
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a foramen ling. található. A spina mentalis alsó ráharapásos felvételen is jól vizsgálható, megfelelő beállítás 

mellett akár a hozzá kapcsolódó és a szájfenék egy részét képező izmokkal. 

A periapicalis felvételeken a spina mentalis az alsó középső metszők gyökerének közelében helyezkedik el, 

környezetétől elkülöníthető radiodense képlet formájában. Néha közepén a kis nyílás is látható (9. ábra). 

5.9. ábra - 9. ábra – Mindkét ábrán jól látható a radiodense spina mentalis. Különösen a 

bal oldali képen kifejezett a foramen linguae. A fogakat körülvevő csontállomány a 

cronicus gyulladás következtében nagymértékben resorbeálódott. 1.: foramen linguaet 

körülvevő corticalis, 2.: foramen linguae 

 

Az előzőekben említettük, hogy a röntgenfelvétel elsősorban a keményszövetek vizsgálatára alkalmas. Ennek 

ellenére gyakran a lágyszövetek is láthatóvá válnak, vagy a lágyszövetek sugárelnyelése hozzáadódik a 

keményszövetekéhez és megváltoztathatja annak kontúrját, denzitását. Erre példa az alsó front fogak esetén az 

ajkak helyzete. Nem ritkán a metszők koronai részét átszelő vonalként figyelhetjük meg az ajak vonalát. Az a 

terület, amit az ajak takar világosabb, míg a nem takart rész denzebb formában jelenik meg. Ez természetesen 

egyénenként változó lehet. Differenciáldiagnosztikai jelentőségét az adja, hogy traumát követően 

megnehezítheti az esetleges törésre utaló jelek észlelését. 

Az alsó állcsont esetén is találkozhatunk kisebb-nagyobb ér-ideg csatornákkal. Ezek általában kis nutritív 

csatornák. Méretüktől függően az teszi őket láthatóvá, hogy az őket fedő csontréteg vékonyabb. Ilyen 

csatornákkal találkozhatunk a fogaktól függetlenül, de a fogakhoz kapcsolódóan is. Ilyen csatornán keresztül 

kapják például az alsó fogak innervációjukat a canalis mandibulae felől. A csatornák differenciáldiagnosztikai 

jelentőségét szintén az adja, hogy traumát követően összetéveszthető töréssel. Segítséget az elkülönítésben az 

adhat, hogy a csatornák falát vékony corticalis lemez alkotja, a törvégek pedig nem corticaltak. 

5.10. ábra - 10. ábra – A röntgenfelvételen megfigyelhető radiolucens vonalak a nutritiv 

csatornák. Bennük elsősorban különböző érképletek találhatók, amelyek a fogak és a 

körülötte lévő csont ellátását végzik. A felvételen az alsó második metsző, a szemfog és 

az első premolaris látható. A metsző és a szemfog gyökértöméssel van ellátva. a metsző 

gyökércsúcsa körül nagy kiterjedésű radiolucens terület figyelhető meg 
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A mandibula lingualis felszínén található kiemelkedés a torus mandibularis. Mérete és egyáltalán megléte 

egyénenként változó. Általában egy vagy kétoldali elhelyezkedés jellemző rá és az alsó kisőrlők 

gyökércsúcsának megfelelő helyen találjuk. Nem pathológiás elváltozásról van szó. A corticalis megvastagodása 

következtében a környezetétől erősen elkülöníthető radiodense területként láthatjuk a felvételeken. Megléte 

esetén gyakran fedi a szemfog vagy a premolarisok gyökércsúcsi területét. 

Ugyancsak a premolarisok gyökércsúcsához közel, de a mandibula külső felszínén találjuk a foramen mentale-t. 

A foramen mentale a canalis mandibulae nyílása és ennek megfelelően erek (art. et vena mentale) és ideg 

(nervus mentalis) kilépési helye. 

5.11. ábra - 11. ábra – Az ábrán az első molarisról és második premolarisról készült 

röntgenfelvétel látható. A molarisok gyökércsúcsa közelében húzódó canalis 

mandibulae (1.) jól elkülöníthető a környezetétől, a határoló vékony corticalis lemez 

radiodensitas egyértelműen kijelöli a határait. A premolaris gyökércsúcsa közelében 

elhelyezkedő radiolucens képlet a foramen mentale (2.). A premolaris gyökércsúcsa 

mentén végig követhető a hármas rajzolat, ami egyértelműen jelzi, hogy nem 

pathológiás folyamatról van szó 
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5.12. ábra - 12. ábra – Az alsó molaris fog periapicalis területén, különösen a distalis 

gyökércsúcs körül látható felritkulás semmiképpen nem normál anatómiai képlet. A 

gyökér körüli hármas rajzolat eltűnik, a lamina dura csak a marginalis parodontium 

területén követhető 

 

Differenciáldiagnosztikailag rendkívül lényeges képletről van szó. Radiológiai megjelenési formája általában 

környezetétől elkülöníthető, jól körülhatárolt, szabályos radiolucens terület. Ugyancsak hasonló megjelenési 

formája van a gyökércsúcs körüli gyulladásos folyamatoknak is. Ezek elkülönítése pedig rendkívül lényeges. 

Segítséget adhat, hogy a foramen mentale esetén annál a fognál, aminek esetlegesen a gyökércsúcsára rávetül, a 

periapicalis terület leírásánál említett hármas rajzolat megtalálható, a lamina dura nem szakad meg. Gyulladás 

esetén a lamina dura nem követhető végig a gyökér mentén. Radiológiailag ugyancsak segítséget jelenthet, ha 

kérdéses esetekben megismételjük a felvétel más beállítással, esetleg mesio- vagy distoexcentrkus felvételt 

készítünk. Foramen mentale esetén a a radiolucens terület a beállításnak megfelelően megváltozott helyzetben 

lesz fellelhető. 

A következő anatómia képlet a canalis mandibulae. A nerv. trigeminus ágának, a nerv. alveolaris inferiornak, 

valamint az art. et vena alveolaris inferior befekvésére szolgál. A mandibula ramusan található foramen 

mandibulae-val kezdődik és a formane mentale-ig követhető a csatorna. Fogászatban nagyon nagy jelentősége 

van, hiszen az alsó fogak beidegzését biztosítja, és ezáltal lehetőséget teremt vezetéses érzéstelenítés 

alkalmazására. 

A nerv. aleolaris inferior nem csak a for. mentale-ig idegzi be a fogakat, hanem attól mesialisabban, a szemfog 

és a metszők innervációját is elvégzi. Ezért az esetek jelentős részében találkozunk a canalis mandibulae 

meghosszabbításával, amelyet elülső huroknak hívunk (13. ábra). 

5.13. ábra - 13. ábra – A röntgenfelvételenjól látható a molaris fog gyökere alatt húzódó 

canalis mandibulae, ami a második premolaris helyén látható foramen mentale 

érintésével folytatódik az elülső hurokban. 1.: canalis mandibulae, 2.: foramen mentale, 

3.: elülső hurok 
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Magát a canalis mandibulae-t elsősorban az őrlő fogak gyökerei alatt találhatjuk. Környezetétől jól 

elkülöníthető, szabályos lefutású radiolucens terület, amelyet vékony corticalis lemez határol (14. ábra). 

5.14. ábra - 14. ábra – Jól látható a képen a vékony corticalis lemezek által határolt 

canalis mandibulae 

 

A mandibula lingualis felszínén találjuk a linea mylohyoidea-t . Ez a csontos kiemelkedés a hasonló nevű és a 

szájfenék egy részét is alkotó izom tapadására szolgál. 

Röntgenfelvételeken éles radiodense vonalként találkozhatunk vele. Elsősorban szögfelező technikával készült 

felvételeken a molaris és premolaris fogak gyökércsúcsának megfelelően helyezkedhet el. Néha nagyon szoros 

kapcsolatot mutat, sőt esetenként egymásra is vetülhet a canalis mandibulae-val (15. ábra). 

5.15. ábra - 15. ábra – Az alsó második molaris fog területéről készült felvételen a linea 

mylohyoidea és linea obliqua externa szépen ábrázolódik. Az ugyancsak jól 

elkülöníthető canalis mandibulae coronalis határa és a linea mylohyoidea egymásra 

vetül, így őket nem is lehet ezen a felvételen elkülöníteni. 1.: mandibula alsó éle, 2.: linea 

mylohyoidea, 3.: linea obliqua externa, 4.: canalis mandibulae, 5.: második molaris fog 
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Közvetlenül a linea mylohyoidea alatt találjuk a fossa submandibularist. Nevéből is sejthető, hogy a glandula 

submandibularis befekvése képez benyomatot az alsó állcsont lingualis felszínén. Ezen a területen a basis 

mandibulae is keskenyebb, így a fossa-nak megfelelő terület éles szélű radiolucens terület formájában 

ábrázolódik. Differenciáldiagnosztikailag a csonban zajó pathológiás folyamatoktól, például kiterjedt cystatól, 

vagy tumortól kell elkülöníteni (16. ábra). 

5.16. ábra - 16. ábra – A fossa submandibularis a molarisok gyökércsúcsa alatt található 

radiolucens terület. Ezen a felvételen az is látható, hogy a canalis mandibulae mintha 

keresztezné, rávetül, de corticalisának köszönhetően megkülönböztethető. 1.: canalis 

mandibulae, 2.: fossa submandibularis 

 

A linea mylohyoidea-val körülbelül párhuzamos lefutású, de a mandibula külső felszínén található a linea 

obliqua externa. A processus coronoideus elülső élének folytatásaként húzódik a molaris fogak nyakának 

megfelelő anterior irányba. Ez a vékony csontos él szerű kiemelkedés elsősorban a musculus buccinator 

rostjainak tapadására szolgál (17. ábra). 

5.17. ábra - 17. ábra – A linea obliqua externa és a linea mylohyoidea radiodense vonala 

mindkét képen jól látható. Mivel izmok eredésére és tapadására szolgáló képletekről 

van szó, a fogak elvesztése után is megfigyelhetők. 1.: linea obliqua externa, 2.: linea 

mylohyoidea 
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Periapicalis felvételeken a linea obliqua externa és a linea mylohyoidea nagyon hasonló képlet. Leg 

egyszerűbben úgy különíthető el a kettő, ha megjegyezzük, hogy a linea obliqua externa mindig coronalisabban 

helyezkedik el a felvételen. 

2. 5.2. A felső állcsont intraoralis felvételeinek 
anatómiája 

2.1. A maxilla anatómiája 

A koponyára és ezen belül a felső állcsontra frontális nézetből rátekintve, könnyen azonosíthatjuk az orrnyílás 

csontos bejáratát, a fossa nasalist (apertura piriformis). Legfontosabb feladta, hogy biztosítja az orron keresztüli 

légzéshez szükséges járatot (18. ábra). 

5.18. ábra - 18. ábra – A felső állcsont frontális nézetében a maxilla processus 

alveolarisa és az apertura piriformis jól kivehető. Gyökércsúcshoz való közelsége miatt 

a felső front fogakról készült röntgenfelvételen a fossa nasalis képletei is ábrázolódnak. 

1.: spina nasalis anterior, 2.: apertura piriformis, 3.: septum nasi, 4.: processus 

alveolaris 
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A felső metszőfogakról készült felvételeken a fossa nasalis gyakran megfigyelhető (19. ábra). Környezetétől jól 

elhatárolható, radiolucens területként jelenik meg. A fossa két járatnak látszik, közöttük egy csontos elválasztó 

lemez, a septum nasi található. A fossa nasalis változatos megjelenését ezért a septum, vagy az esetlegesen 

benyúló concha nasalis inferior eredményezi (20. ábra). 

5.19. ábra - 19. ábra – A felső középső metszők területéről készült periapicalis 

röntgenfelvételen jól megfigyelhető a radiolucens apertura piriformis, amit középen a 

corticalis csontnak megfelelő árnyékot adó septum nasi oszt két részre. Az apertura 

piriformis alsó határát a fossa nasi margo inferiorja jelenti. 1.: apertura piriformis, 2.: 

septum nasi, 3.: fossa nasalis margo inferiorja 

 

5.20. ábra - 20. ábra – A röntgenfelvétel az szemfogra volt centrálva. Mellette látható 

még a lateralis metsző és az első premolaris is. A kismetsző gyökércsúcsának 

megfelelően találjuk a fossa nasalist és a beállítás sajátosságának megfelelően a kép bal 

oldalán találjuk a septum nasit. az orrjáratba pedig felülről benyúlik a concha nasalis 

inferior. A szemfogban gyökértömést követően behelyezett intrapulpalis csap látható. 

1.: septum nasi, 2.: fossa nasalis margo inferiorja, 3.: concha nasalis inferior 

 

A röntgenfelvételeken látható septum nasi, ami corticalis csontnak megfelelő radiodense képlet, a fossa nasalis 

margo inferiorjában folytatódik. 

A septum nasi és a fossa nasalis margo inferiorjának találkozásánál egy csontos tömörülést találunk. Röntgen 

felvételen ez szöveti szerkezetének megfelelően szabályos kontúrú, gyémántra emlékeztető radiodense képlet. 

Ez a spina nasalis anterior. Az orr porcos részeinek rögzülését szolgálja (21. ábra). 
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5.21. ábra - 21. ábra – A fossa nasalis és a septum nasi találkozásánal elhelyezkedő, 

tömött csontos képlet a spina nasalis inferior. Általában szabályos alakú radiodense 

csontárnyék, ami nem túl szerencsés beállítás mellett a középső metszők gyökércsúcsára 

vetülhet. 1.: fossa nasalis margo inferiorja, 2.: septum nasi, 3.: spina nasalis anterior 

 

5.22. ábra - 22. ábra – Bár szerencsére ritkán találkozunk vele, de érdemes megemlíteni, 

hogy a felső metszők területéről készült röntgenfelvételeken találkozhatunk fejlődési 

anomáliákkal is. Ezek közül a leggyakoribb a szemfog retenciója, amire példát 

láthatunk a felvételen. A középső metsző gyökércsúcsára rávetül a retinealt szemfog 

koronai része 

 

A sutura palatina mediana a maxilla median-saggitalis síkjában végigfutó csontos varrat. Az embrionális 

fejlődés során a maxillát alkotó lemezek egyesülésével alakul ki. A maxillára frontális nézetből tekintve a sutura 

palatina mediana folytatásaként, a spina nasalis anteriortól kiinduló csontos egyesülést figyelhetünk meg. 
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A felső középső metszőkről készült periapicalis felvételeken a metszők között, vékony corticalis szegéllyel 

övezett radiolucens vonalként jelenik meg a sutura palatina mediana. Ez általában egészen a spina nasalis 

anteriorig követhető (23. ábra). 

5.23. ábra - 23. ábra – A felvétel közepén, a két középső metsző között egészen a spina 

nasalis inferiorig követhető a sutura palatina mediana. Törésvonaltól való elkülönítése 

traumát követően fontos lehet. Ebben segít, hogy a normál anatómiai képlet határán 

vékony radiodense corticalis lemez található. A metsző fogakban kiterjedt szuvasodás, 

illetve tömések is láthatók. E mellett a középső metsző gyökérkezeléséhez használt 

kéziműszer jellegzetes röntgenfelvételét tanulmányozhatjuk. 1.: apertura piriformis, 2.: 

septum nasi, 3.: sutura palatina mediana 

 

A középső metszőktől palatinalisan, a középvonalban elhelyezkedve található a foramen incisivum. A hasonló 

nevű ideg és érképletek kilépési helye. A canalis incisivus palatinalis nyílása. 

A canalis incisivus és a foramen incisivum gyakran megjelenik a középső metszőkről készült 

röntgenfelvételeken. Differenciáldiagnosztikailag fontos megjegyezni, hogy ezek az anatómiai képletek vékony 

corticalis lemezzel határoltak és a fogakat nem dislocalják. Szemben a hasonló helyzetben lévő cystákkal, 

amikre jellemző, hogy növekedésük során a fogak gyökereit eltávolítja egymástól (24. ábra). 

5.24. ábra - 24. ábra – A felvételen, a középvonalban elhelyezkedő, környezetéhez képest 

sötétebb szabályos terület a foramen incisivum. A felvételen megjelenő metszők koronai 

részének szokatlan alakját az adja, hogy a fogakról csonkelőkészítést követően készült 

felvétel. Rajtuk a röntgenárnyékot adó beragasztó cement maradéka is megfigyelhető 
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Ahogy az alsó metszőfogaknál is megfigyelhető volt, a felső metszők területén is láthatunk lágyszöveti 

árnyékokat. Legmarkánsabban az orr határa figyelhető meg. Ez általában a metszők gyökerén végigfutó 

határként látszik, amitől apicalisabban kis mértékben densebb, coronalisabban kissé lucensebbek a fogak. 

Jelentősége abban van, hogy traumát követően törésvonallal téveszthető össze (25. ábra). 

5.25. ábra - 25. ábra – Az ábrán látható az orr határa, ami a középső metszők koronai 

részének közepén húzódik. Törésvonaltól kell általában elkülöníteni. 1.: orr határa, 2.: 

sutura palatina mediana, 3.: septum nasi 

 

Elsősorban a szemfogak és a lateralis metszők gyökércsúcsi területén okoz árnyékot az orrszárnyak porcos 

része. A szabályos és éles szélű radiodense terület ezért néha rávetül a fogak gyökércsúcsára, megnehezítve 

azok megítélését. 

Az ajkak kontúrjával a felső fogak felvételeinél is találkozhatunk. Megjelenését tekintve hasonló az alsó 

állcsontnál leírtakkal, elhelyezkedése is annyira változatos. 

Az arc egyik jellegzetes karakterét adó nasolabialis redő ritkán, de megfigyelhető a röntgenfelvételeken. 

Általában a laterális metszőtől a kisőrlőkig húzódik. Megjelenésében nagyon hasonlít az egyéb lágyszövetekre, 

hiszen a vastagabb lágyszövettel fedett rész kissé radiodesebb, míg a vékonyabb lágyszövettel takart 

keményszövet kissé radiolucensebb. 
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A felső állcsonton megkülönböztetünk egy testet és négy nyúlványt. A test (corpus maxillae), melynek belsejét 

teljesen kitölti az arcüreg (sinus maxillaris, Highmore-féle üreg) egy tetraéderre hasonlít, s négy felszíne van. 

Elülső felszínének (facies anterior corpus maxillae) a közepén nyílik a foramen infraorbitalen keresztül, a 

hasonnevű ér-ideg köteget tartalmazó canalis infraorbitalis, alatta pedig, a szemfog gyökerétől kissé fentebb, a 

fossa canina található.  

A maxilla egyik nyúlványa a fogmedernyúlvány, amely  tartalmazza a felső fogakat. A két nyúlvány egy félkört 

alkot és létrehozza a felső fogívet (arcus alveolaris superior) benne a felső fogsorral (arcus dentalis superior). 

Mediális részén éles ív formájában megy át a homloknyúlványba. Ez az ív alkotja a csontos orrnyílás (apertura 

piriformis) alsó részét. A nyúlványon ered a trombitásizom (m. buccinator) egy része. A fogmedernyúlvány és a 

sinus maxillaris nagyon szoros kapcsolatban van egymással. A felső fogak, elsősorban a molarisok 

gyökércsúcsának közelsége a röntgenfelvételeken megfigyelhető. Gyakran olyan szorosnak látszik a kapcsolat, 

mintha a fogak gyökerének csúcsa belelógna az arcüregbe. Ez természetesen nincs így, de a gyökerek körül a 

sinus recessusokat képez. 

Kiterjedése miatt a felső állcsontról készült röntgenfelvételeken a sinus általában megfigyelhető. A szemfogtól 

kissé distalisan találjuk a sinus elülső falát. 

Ugyancsak a szemfogak és kisőrlők területéről készülő felvételeken egy fontos képlet figyelhető meg, ami a 

terület azonosításában nagyon nagy segítségünkre lehet. Éles szélű radiodense vonalakról van szó és ez a 

fordított Y alakú képződmény, amit az angol nyelvterületen antralis Y-nak is hívnak, tulajdonképpen nem is 

önálló anatómiai képlet. Az Y vízszintes szárát az orrüreg alapja, míg függőleges szárát a sinus elülső falának 

egymásra vetülése hozza létre. Mivel két képlet egymásra vetüléséből jön létre, így megjelenése egyénenként és 

beállítástól függően változó lehet (26. ábra). 

5.26. ábra - 26. ábra – A felvétel jól mutatja az antralis Y létrejöttét. A jobb oldali 

képen kiemeltük a sinus elülső fala és a keményszájpad vonala által alkotott fekvő Y-ra 

emlékeztető képletet, ami nagymértékben segíti a tájékozódásunkat. 1.: palatum durum, 

2.: sinus maxillaris határa 

 

A normál anatómiai képletek sorát két csontos behúzódással folytatjuk. Az egyik a középső és lateralis metszők 

(fossa incisiva), míg a másik a lateralis metszők és szemfogak között (fossa canina) helyezkedik el. Ezeken a 

területeken, ahol a fogak gyökerei közötti behúzódás található, a csont vékonyabb a környezetéhez viszonyítva. 

Ezért radiolucens területként találkozhatunk velük a felvételen. 

A sinus maxillaris légtartalmú üreg, amit corticalis csont határol. A röntgenfelvételeken ezért radiolucens 

terület, radiodense határral (27. ábra). 

5.27. ábra - 27. ábra – Jól látható a felső premolaris és molaris fog gyökércsúcsához 

közel elhelyezkedő sinus maxillaris. A két fog között recessust képez, így gyakran olyan 

vetületét láthatjuk, mintha a fogak a sinusba nyúlnának. 1.: sinus maxillaris határa, 2.: 

sinus maxillaris recessusait elválasztó septum, 3.: sinus maxillaris ürege, 4.: disto-

palatinalis csücsök 
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Felső molaris fog eltávolítását követően gyakran megfigyelhető, hogy a csont elvékonyodik és sinus recessusa 

foglalja el a korábbi fog gyökerének a helyét. Így a sinus űrtartalma kis mértékben nő. Ezt a jelenséget 

pneumatizációnak nevezzük (28. ábra). 

5.28. ábra - 28. ábra – Figyeljük meg a felvételen, hogy az eltávolított molaris fog helyén 

a csont elvékonyodik és a helyét a sinus maxillaris egy recessusa foglalja el. 1.: sinus 

maxillaris határa, 2.: maxilla járomcsontnyúlványa 

 

Korábban is említettük már, hogy a sinus maxillaris nem szabályos alakú üreg. Számos nyúlvány található 

benne, amit vékony corticalis csont falak (sinus septum) választanak el egymástól (29. ábra). A 

röntgenfelvételen a sinus határát alkotó corticalis radiodense vonal folytatásaként jelenik meg. 

5.29. ábra - 29. ábra – A második premolaris gyökércsúcsától indul a sinus septum, ami 

a mellette lévő recessusokat elválasztja egymástól. A felvételen úgy látszik, mintha a 

molaris, különösen annak palatinalis gyökere, mélyen benyúlna a sinus üregébe. 1.: 

sinus septum, 2.: sinus maxillaris határa, 3.: sinus maxillaris ürege 
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A maxilla lateralis felszínén találjuk másik nyúlványát. A csúcsával lefele néző, háromszög 

alakú járomnyúlvány (processus zygomaticus maxillae) egy érdes kiemelkedés a test elülső, hátsó és szemgödri 

felszíneinek a találkozásánál. A háromszög alsó éle tovább folytatódik a fogmedernyúlványon, mint (crista 

zygomatico-alveolaris). Ez egy fontos támasztó pillére a felső fogsornak. A nyúlvány a járomcsont állcsonti 

nyúlványával képez varratot. Az os zygomaticum ditalis irányba pedig a járomívben (arcus zygomaticum) 

folytatódik. 

A csontos koponyára oldalirányból ránézve megérthető, hogy megfelelő beállítás mellett a járomcsont a felső 

nagyőrlők gyökércsúcsának területére vetül. Ez a röntgenfelvételeken egy nagyon markánsan megjelenő, 

legtöbbször U vagy V alakú radiodense csontárnyék (30. ábra). Ennek az a magyarázata, hogy a maxilla és az 

os zygomaticum kapcsolatát egy csontos varrat adja (sutura zygomatico-maxillare), és a kapcsolódó csontok 

viszonylag vastag corticalis csontfelszínekkel fekszenek egymásnak. További segítséget jelenthet az anatómiai 

struktúrák felismerése, hogy az arcus zygomaticus alsó éle is megjelenhet az U alakú csontárnyék alsó 

pólusához kapcsolódóan, és onnan distalis irányba követhető. 

5.30. ábra - 30. ábra – Mindkét felvételen megjelenik az os zygomaticum jellegzetes 

röntgenképe. Míg a baloldali felvételen a jellegzetes, U alakú vetülete látható, addig a 

jobb oldalin a beállítás különbözősége miatt más formában mutatkozik. Mindkét 

esetben a molaris fogak gyökércsúcsi részére vetül, megnehezítve azok vizsgálatát. 1.: a 

maxilla járomcsontnyúlványa 

 

Az utolsó nagyőrlőtől distalisan, az állcsontgerinc folytatásában találunk egy kissé szabálytalan felszínű csontos 

kiemelkedést. Ez a tuber maxillae (31. ábra). 

5.31. ábra - 31. ábra – Az utolsó molaris mögötti területről készült oldalirányú és alsó 

nézetből készült felvételeken a processus pterygoideus lateralis és a tuber maxillae is jól 

látható. A jobb oldali képen figyeljük meg az arcus zygomaticus ívét és a csontok 
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találkozásánál kialakuló csontos varratokat. 1.: processus pterygoideus lateralis, 2.: 

tuber maxillae, 3.: arcus zygomaticus, 4.: spina nasalis anterior 

 

Az utolsó molarisokról készült röntgenfelvételeken ez a terület gyakran megfigyelhető. Alakja és megjelenési 

formája változatos lehet. Előfordul, hogy spongiosus csontszerkezetet mutat, de az is előfordulhat, hogy a sinus 

recessusa tölti ki a nagy részét (32. ábra). 

5.32. ábra - 32. ábra – A felső bölcsesség fogtól distalisan található a tuber maxillae. 

Jelen esetben spongiosus csontállomány tölti ki. 1.: maxilla járomcsontnyúlványa, 2.: 

sinus maxillaris határa, 3.: tuber maxillae 

 

Nagyon ritkán készül a felső bölcsesség fogtól distalisan lévő területekről intraoralis felvétel. Ezért ugyan nem 

gyakran találkozhatunk velük, de mégis meg kell említeni két csontos képletet. Az egyik a proc. pterygoideus 

lateralis, ami az ékcsont nyúlványa és a maxilla hátsó felszínéhez kapcsolódik (33. ábra). 

5.33. ábra - 33. ábra – A bölcsességfogtól distalisan, a tuber maxillae-hoz kapcsolódóan 

találjuk a processus pterygoideus lateralist. 1.: sinus maxillaris határa, 2.: tuber 

maxillae, 3.: processus pterygoideus lateralis 
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A másik csontos képlet a proc. pterygoideus lateralis hamulus nyúlványa. Vékony, ceruzaszerű csontos képlet 

formájában jelenhet meg a röntgenfelvételeken. 

Az alsó állcsont kapcsán is megemlékeztünk már olyan érképletekről, amelyek a csontokban található 

csatornákban futnak. A felső állcsont esetén elsősorban a sinus maxillaris területén találunk ilyeneket, amelyek 

főleg az art. maxillaris interna végágai. Számos felvételen meg is figyelhetjük ezeket a keskeny radiolucens 

vonalakat, amelyeket nagyon vékony corticalis fal határol. Differenciáldiagnosztikai jelentősége abban van, 

hogy törésvonalaktól mindig el kell különíteni (34. ábra). 

5.34. ábra - 34. ábra – A felső állcsont esetén is megfigyelhetők a nutritiv csatornák. Az 

elsősorban érképleteket tartalmazó, vékony corticalissal határolt kis csatornák 

elsősorban a sinus maxillaris területén láthatók, ahol a légtartalmú üreg miatt 

vékonyabb a csont. 1.: kemény szájpad, 2.: sinus maxillaris határa, 3.: nutritiv 

csatornák 

 

Egy következő nagyon fontos képlet, ami a tájékozódásunkat segíti, a fossa nasalis alapja. Valójában egy 

csontos képletről van szó, ami elválasztja a szájüreget és az orrüreget egymástól. És ez a tulajdonképpeni 

kemény szájpad. Mivel a fossa nasalis felé és a cavum oris felé is corticalis lemez határolja, így elvileg két, 

egymással párhuzamosan futó radiodense vonalat várnánk a röntgenfelvételeken. Ez a gyakorlatban azonban 

nincs így. Legtöbbször egy vonalat látunk, ami úgy helyezkedik el, mintha a sinus maxillaris tetejét alkotná (35. 

ábra). 

5.35. ábra - 35. ábra – A kemény szájpadlás egy radiodense vonalként jelentkezik a 

felvételen. Sinushoz való közelsége miatt úgy hat, mintha annak tetejét képezné. A 

baloldali felvételen az első premolaris helyére beültetett enosselis implantátum látható, 

ami körül nem alakult ki az osseointegráció. 1.: palatum durum, 2.: sinus maxillaris 

határa 
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Az alsó állcsonton is megjelenhet, de a páciensek mintegy 20%-nál a felső állcsonton is megtalálható egy 

tömött, csontos kiemelkedés (torus palatinus). A kemény szájpad középvonalában helyezkedik el, rendkívül 

radiodense és nem ritkán lebenyes szerkezetűnek tűnik. 

A concha nasalis inferior az orrüregben található csontos kiemelkedés, ami az esetek csak nagyon kis 

százalékában vetül rá a felső frontfogakról készített röntgenfelvételekre (20. ábra). Általában a fossa nasalison 

belül találhatjuk. Néha hasonló megjelenési formája van, mint annak a torusnak, ami a középvonalban, de 

nagyon anterior helyezkedik el. A torus azonban sokkal kalcifikáltabb és tömörebb. 

Az utolsó anatómiai képlet, amit megemlítünk, az alsó állcsont része, mégis a felső fogakról készült felvételeken 

jelenik meg. Ez a mandibula szárának háromszög alakú kiemelkedése, a processus coronoideus (36. ábra). 

Funkcióját tekintve a musculus temporalis eredésére szolgál. A koponya oldalirányú nézetében látható, hogy 

nyitott száj mellett a proc. coronoideus a felső molaris fogak koronai részének közelségébe kerül, és ebből 

kifolyólag az intraoralis felvételeken is megjelenhet (37. ábra). 

5.36. ábra - 36. ábra – A mandibula processus coronoideusa esetenként megjelenhet a 

felső molarisokról készült röntgenfelvételeken. Mivel mozgó csonthoz kapcsolódik, ezért 

nem csak alakja, hanem helyzete is nagyon változatos lehet. 1.: a mandibula processus 

coronoideusa, 2: járomcsontnyúlvány, 3.: arcus zygomaticus alsó széle 

 

5.37. ábra - 37. ábra – Ez a felvétel jól magyarázza, hogy nyitott száj mellett a 

mandibula processus coronoideusa hogyan vetülhet a felső fogakról készült 

röntgenfelvételre. Ez persze egyéni variációkat mutat, de a felső bölcsességfogak 

felvételeinél gyakran találkozunk vele. 1.: processus coronoideus, 2.: condylus 

mandibulae, 3.: tuber maxillae 
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3. 5.3. A panoráma röntgenfelvételek anatómiája 

Napjainkban egyre több fogászati rendelő rendelkezik panoráma röntgenfelvétel készítésére alkalmas 

készülékkel. Az orthopantomograph kifejezést használata helyesebb lenne, de a köztudatban már csak panoráma 

röntgennek vagy rövidítve OP-nak emlegetjük. A fogászatban különösen nagy jelentősége van, hisz relatíve 

alacsony sugárdózissal sok információ és diagnosztikus adat birtokába juthatunk. Azt azonban fontos 

leszögezni, hogy az intraoralis felvételeket a panoráma röntgenfelvételek nem helyettesítik. Mindkét eljárás jól 

definiált indikációs területtel rendelkezik. 

A panoráma röntgenfelvétel 4 indikációs terület megjelenítésére alkalmas. Első a dento-alveolaris terület. Ez 

alatt elsősorban a fogakat és a fogakat magukban foglaló processus alveolaris területét értjük. A következő 

maxillaris terület. Ez elsősorban a felső állcsontra, a sinus maxillarisra és az orbita területére fókuszál. 

Harmadik a mandibularis terület. Nevéből adódóan elsősorban a mandibula ramusa és basisa vizsgálatára 

alkalmazzuk. És utolsó indikációs terület a temporomandibularis ízület területe, de magában foglalja a retro-

maxillaris és a nyaki területeket. 

Ahhoz, hogy a felvételeken található anatómiai képleteket pontosan identifikálni tudjuk, tisztában kell lennünk a 

felvétel elkészítésének alapjaival. A felvétel készítése során egy háromdimenziós tárgyról készítünk 

kétdimenziós felvételt. Ezt a legegyszerűbben úgy képzelhetjük el, mintha egy röntgen filmet ráhajtunk a 

koponyára, exponálunk, majd a filmet ismételten síkba terítjük ki. 

5.38. ábra - 1. ábra – A koponyáról több irányból készülő röntgenfelvételekhez képest 

egy panoráma felvétel elkészítésével hozzájuthatunk a szükséges információkhoz 

 

Expozíció közben a sugárforrás és a film (vagy újabban a digitális érzékelő) a fej körül forgómozgást végez 

ugyanabban az irányban. Mindeközben a sugár az érzékelő más és más területét éri, így végül megkapjuk a kész 

felvételt. A legfontosabb jellemzőkről a készülék neve is árulkodik. Az orthopantomograph kifejezésből látható, 
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hogy a centrális röntgensugár orthoradialis irányú, vagyis a fogív érintőjére merőleges. Ezen túlmenően 

rétegfelvételről van szó. Egy különleges technikával elérhetjük azt, hogy az állcsontoknak csak egy rétege 

ábrázolódjon élesen, míg a többi rész elmosódott lesz. Ez nagyban megkönnyíti a diagnosztikai munkánkat, hisz 

a készülék általában úgy van beállítva, hogy a számunkra legfontosabb, a fogak területe ábrázolódjon élesen. Ez 

egyben a készülék hátrányát is jelenti, hiszen számos területet nem tudunk megfelelően láthatóvá tenni. Jelen 

fejezetekben sajnos nincs arra lehetőség, hogy a készülék működési elvét jobban megismerjük. Elsősorban a 

panoráma röntgenfelvételeken található anatómiai képleteket tekintjük át, majd egy fejezetben ejtünk pár 

mondatot a páciens megfelelő beállításáról, illetve a felvétel készítése közben keletkezett hibák lehetséges 

okairól. 

3.1. A maxilla 

A sinus maxillaris a maxilla jelentős részét elfoglaló légtartalmú üreg (2. ábra). A molaris fogaktól cranialis 

irányban található, bár azokhoz meglehetősen szoros közelséget mutat. Radiológiailag a sinus radiolucens 

terület formájában jelenik meg, amelyet vékony radiodense vonalként határol a corticalis fala. A következő 

felvételen a sinus határai jól megfigyelhetők. A határok ismerete, illetve pontos detektálhatósága a felvétele 

rendkívül lényeges, mert azok megváltozása néha komoly elváltozásokra utalhat. Ebből a szempontból 

elsősorban a distalis fala bír nagy jelentőséggel. Bizonyos egyéni variációkkal találkozhatunk. A periapicalis 

röntgenfelvételeknél említett pneumatizációnak köszönhetően a sinus kiterjedése változatos lehet. Néhol a tuber 

maxillae területére, vagy az eltávolított fogak helyére is beterjed. De a fala mindig szabályos és folytonos (3. 

ábra). 

5.39. ábra - 2. ábra – A sinus maxillaris határa élesen kirajzolódik a panoráma 

röntgenfelvételen. A jobb oldali sinusban rendellenességként egy polipozus, lágyszöveti 

árnyékot adó képlet is megfigyelhető. 1.: processus zygomaticus maxillae 

 

5.40. ábra - 3. ábra – A bal oldalon, az eltávolított bölcsesség fog helyén a sinus recessust 

képez. 1.: processus zygomaticus maxillae, 2.: pneumatizáció 
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A maxilla hátsó fala és az ékcsont nyúlványa, a processus pterygoideus közrezár egy csepp alakú területet. Ez a 

fissura pterygomaxillaris (4. ábra). Anatómiailag nagyon fontos területről van szó, hiszen itt halad keresztül az 

arteria maxillaris a fossa infratemporalis felől a fossa pterygopalatina irányába, ahol a nervus trigeminus kilép a 

koponyából. 

5.41. ábra - 4. ábra – Fordított csepp alakú képlet a panoráma felvételeken a fissura 

pterygomaxillaris. Gyakran előfordul, hogy a képlet nem ábrázolódik ugyanúgy. 1.: 

fissura pterygomaxillaris 

 

A fissura pterygomaxillaris a panoráma felvételeken a sinus maxillaristól distalisan található, csepp alakú 

radiolucens terület. Tőle distalisan a proc. pterygoideus lateralist találjuk. Már korábban is említettük, hogy a 

proc. pterygoideus lateralis az ékcsont (os sphenoidale) nyúlványa és a musculus pterygoideus lateralis és a 

garat felé sugárzó egyéb izmok tapadására szolgál. A koponya oldalnézetében a mandibula felhágó szára 

takarja, csak annak eltávolításával tehetjük láthatóvá. 

A proc. pterygoideus lateralis nyúlványa a hamulus. Vékony, ceruza alakú csontos képlet. Ez is, mint az ékcsont 

része, a maxilla processus alveolarisatól distalisan található. 
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A következő fontos képlet az arcus zygomaticus, amelynek alkotásában több csont is részt vesz. Elől találjuk a 

maxilla processus zygomaticusát, distalisabban az os zygomaticus processus temporalisát, majd leghátrébb az os 

temporale processus zygomaticusát. Számos, az arcussal kapcsolaos anatómiai struktúrát kell ezen a területen 

elkülöníteni. Első a tulajdonképpeni arcus zygomaticus, amit elsősorban az os temporale és az os zygomaticum 

megfelelő nyúlványai alkotnak. A következő a fossa glenoidalis, ami a temporomandibularis ízület ízvápája. 

Ettől előrébb találjuk a tuberculum articulare-t, amelynek lejtőjén mozdul el a mandibula fejecse szájnyitás 

közben. Az arcust alkotó nyúlványok egyesülésénél egy csontos varratot, a sutura zygomaticotemporale találjuk. 

Természetesen itt is corticalis csontok találkozásáról van szó. És az ötödik fontos képlet ezen a területen maga a 

járomcsont. Ezeket a különböző csontos képleteket azért kell együtt tárgyalni, mert a panoráma felvételen 

összefüggő képletnek látszanak. 

Az arcus zygomaticus az esetek döntő hányadában homogén csontos képlet (5. ábra). Ugyan csak kis 

százalékban, de előfordul, hogy légtartalmú területeket találunk benne. Általában ezek a sejtszerű képletek 

bilaterálisan helyezkednek el és lehetnek egyedül állóak vagy multiplexek. 

5.42. ábra - 5. ábra – Mindkét oldali arcus zygomaticus jól megfigyelhető. Több csont is 

részt vesz az alkotásában, de az ezek között található csontos varrat nem mindig jelenik 

meg markánsan a felvételeken. Amennyiben mégis látható, mindenképpen el kell 

különíteni egy esetleges fractura radiológiai jelétől. 1.: arcus zygomaticus, 2.: sutura 

zygomaticotemporale 

 

A sutura zygomaticotemporaleról (5. ábra) már az előbb ejtettünk pár szót. Érdemes azonban jelentőségét még 

inkább kiemelni. Differenciáldiagnosztikai jelentőségét az adja, hogy traumát követően gyakran tévesztik össze 

törésvonallal. Ennek aktualitását az is mutatja, hogy a fejet ért sérülések nagyon jelentős százalékában 

találkozunk az arcus zygomaticus törésével. Elkülönítésük legbiztosabb módszere, hogy a csontos varratot 

mindig corticalis csontok egyesülése alkotja, míg törés esetén ez a corticalis réteg hiányzik. 

Az arcus zygomaticustól nem messze találunk egy másik csontos egyesülést. A periapicalis felvételeknél is 

említettük már, hogy a maxilla és a járomcsont egy csontos varrattal (sutura zygomaticomaxillare) kapcsolódik 

egymáshoz (6. ábra). Ez ott jellemzően U vagy V alakú radiodense árnyékként jelent meg. A panoráma 

felvételeken is jól megfigyelhető és könnyen azonosítható. Itt leginkább J betűhöz, vagy horgász horogra 

emlékeztető alakja van. Lokalizációját tekintve pedig leggyakrabban a második nagyőrlő gyökércsúcsai felett 

található. Nagyon fontos, hogy a maxilla hátsó falától el kell különíteni. 

5.43. ábra - 6. ábra – Jól megfigyelhető a képen a J betűre emlékeztető, erősen 

radiodense képlet, a maxilla és a járomcsont közötti csontos kapcsolat. 1.: sutura 

zygomaticomaxillare 
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Az arcus zygomaticustól posterior irányba találjuk a fossa glenoidalist. A fossa a mandibula ízületi fejecsével 

együtt alkotja a temporomandibularis ízületet. Az állkapocs nyugalmi helyzetében (centrális reláció) a fejecs a 

vápa közepén található. Panoráma felvételen ez a terület gyakran nem ábrázolódik élesen, mert az os temporale 

részei rávetülhetnek. A meatus acusticus externus viszont azonosítható az esetek többségében és ez jó támpont a 

fossa megtalálásához. A csontos hallójárat szabályos kerek, corticalissal határolt radiolucens terület (7. és 8. 

ábra). 

5.44. ábra - 7. ábra – A meatus acusticus externus, mint egy szabályos radiolucens 

képlet, könnyen felismerhető. Segítségével a fossa glenoidalis is megtalálható, ami a 

temporomandibularis ízület vápáját alkotja. 1.: meatus acusticus externus, 2.: fossa 

glenoidalis 

 

5.45. ábra - 8. ábra – Az előző páciensről készült ez a különleges ízületi felvétel, ami a 

temporomandibularis ízületet ábrázolja szájnyitás (baloldali) és szájcsukás (jobb oldali) 

közben. Figyeljük meg, hogy az ízületi fejecs nyitó mozgás közben előre és lefelé mozdul 

el a tuberculum articulare lejtőjén. A discus articularis pedig nem látható a 
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röntgenfelvételen. 1.: meatus acusticus externus, 2.: fossa glenoidalis, 3.: tuberculum 

articulare 

 

A meatus acusticus externustól distalisan találjuk az os temporale nyúlványát, a processus mastoideust (9. 

ábra). A processus mastoideus szerkezete eltér az egyéb helyen található szivacsos csontállomány jellegzetes 

képétől. Légtartalmú üregről van szó, ezért radiolucens és habos kinézetű területként jelenik meg a felvételeken. 

A páciensek méretétől, korától függően a nyúlvány vagy teljes egészében, vagy csak részlegesen vetül a képre. 

5.46. ábra - 9. ábra – Egy fiatal páciensről készült felvételen a processus mastoideus 

nagy része rákerül a felvételre. Ettől cranialisan találjuk a fossa cranii mediat. 

Figyeljük meg a felvételen a vegyes fogazatra jellemző képet, amikor a maradó fogak a 

tejfogak alatt helyezkednek el. Érdemes a felvételen ezeken kívül a gyökerek fejlődését 

és a tejfogak gyökereinek felszívódását is megfigyelni. 1.: processus mastoideus, 2.: fossa 

cranii media 

 

Egyes esetekben a fossa cranii media csontos alapja is megfigyelhető OP felvételen (9. ábra). Általában a 

felvétel felső sarkaiban, az arcus zygomaticus felett találjuk. Diagnosztikus értéke ennek a fajta felvételi 

eljárásnak a terület megítélésében kevésbé jelentős, de az anatómia struktúra azonosítása lényeges lehet. 

Minden panoráma felvételen ábrázolódik vagy teljes egészében, vagy részlegesen az orbita. Az orbitában foglal 

helyet a szemgolyó, a szemet mozgató izmok és egyéb lágyszövet. Legfőbb feladata, hogy védi a szemet a külső 

behatásoktól. Az orbita a felvételeken kerekded radiolucens terület a sinus maxillaris felett. Az orbita keretét 

szintén corticalis csont képezi (10. ábra). 
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Az orbita alsó széle, a margo infraorbitalis minden panoráma felvételen ábrázolódik. Közel helyezkedik el a 

sinus maxillarishoz, ezért attól mindig el kell különíteni. 

Közvetlenül a margo infraorbitalistól caudalisan, vele szoros közelségben találjuk a foramen infraorbitalét. Ezen 

a nyíláson keresztül lép ki a nervus infraorbitalis, ami a nervus trigeminus középső ágának folytatása. Ezen 

kívül a hasonló nevű véna és artéria. 

Bizonyos esetekben a foramen infraorbitaléhoz csatlakozva a canalis infraorbitalis kontúrját is kivehetjük a 

felvételen. Általában két párhuzamosan futó radiodense vonal, ami a foramentől indulva halad cranialis és 

distalis irányba, keresztül a margo infraorbitalison. 

5.47. ábra - 10. ábra – Minden panoráma felvételen megfigyelhető az orbita, vagy annak 

egy részlete. Az orbita margo infraorbitalisát a sinus maxillaristól kell elkülöníteni. 

Egyes felvételeken még az ér és idegkilépésre szolgáló foramen infraorbitale és a hozzá 

kapcsolódó canalis infraorbitalis is megjelenik. 1.: orbita, 2.: margo infraorbitalis, 3.: 

foramen infraorbitale, 4.: canalis infraorbitalis 

 

A fossa nasalis, amit gyakra orrüregnek is hívnak, az orron keresztüli légzést biztosítja. Csontos kerete az 

apertura piriformis, ami a koponya frontalis nézetében jól megfigyelhető. Lateralisan a határát ugyanaz a 

corticalis csont alkotja, ami a sinus maxillaris medialis fala. 

A fossa nasalist egy vékony csontlemez, a septum nasi két részre osztja. A septum nem minden esetben egyenes 

vagy szimmetrikus. 

Az intraoralis felvételeknél a concha nasalis ritkán volt megfigyelhető. Ezzel szemben a panoráma felvételeken 

jól látható és fontos diagnosztikus jelentősége is van. Elsősorban az alsó orrkagyló (concha nasalis inferior) 

érdemel figyelmet, ami a fossa nasalis lateralis faláról türemkedik be az orrüregbe. A koponya saggitalis 

metszetén látható, az alsó orrkagyló egészen hátranyúlik a fossa nasalis szinte teljes hosszában. A speciális 

röntgenfelvételi technikának köszönhetően ezért az anatómiai képlet rávetül a sinus maxillarisra és annak 

vizsgálatát akadályozhatja (11. ábra). 

5.48. ábra - 11. ábra – A fossa nasalis felismerése a panoráma felvételeken nem okoz 

nehézséget. Középen a septum nasi osztja két részre. Ezeken a felvételeken általában a 

septum deviációja is jól vizsgálható. Az intraoralis felvételekkel szemben a concha 

nasalis inferior itt jól látható és dorsalis irányú nyúlása gyakran a sinusra vetül. 1.: 

concha nasalis inferior, 2.: a dorsalis irányba nyúló concha felső széle, 3.: fossa nasalis, 

4.: septum nasi 
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A kemény szájpadláson keresztülhaladó canalis incisivus a foramen incisivummal nyílik és ar art. et vena, 

valamint nervus nasopalatinust találjuk benne. A foramen incisivum a panoráma felvételeken többnyire 

megfigyelhető, bár nem olyan tisztán kivehető, mint a periapicalis felvételeken. jelentőségét az adja, hogy a két 

középső metsző gyökércsúcsa között elhelyezkedő radiolucens árnyék könnyen összetéveszthető cystával vagy 

más pathológiás folyamattal. A foramennel ellentétben a canalis incisivus csak nagyon ritkán figyelhető meg. 

Elsősorban teljes foghiányos állapotokban találkozhatunk olyan felvétellel, ahol a vékony csontfalú csatorna 

kivehető (12. ábra). 

5.49. ábra - 12. ábra – Teljes foghiányos állapotban a canalis incisivus jól kivehető. 

Általában csak a lágyrészek vagy a spina nasalis anterior vetülhet rá. 1.: canalis 

incisivus 

 

Az előbbivel ellentétben a keményszájpad minden felvételen jól kivehető. Szabályos szélű, egyenes lefutású, 

radiodense vonal, ami az esetek zömében kettőződve látható. A modern digitális technika fejlődésével ez a 

kettőzöttség már ritkább. A későbbiekben majd bővebben lesz róla szó, de a két vonal közül a felső az 

ellenoldali keményszájpadfél árnyéka (13. ábra). 
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5.50. ábra - 13. ábra – A felső fogak gyökércsúcsa mentén találjuk a kemény szájpadlás 

radiodense vonalát. A hasonló lefutású, de kissé elmosódottabb vonal, ami a 

keményszájpad vonala felett helyezkedik el, az ellenoldali hasonló képlet. Szintén ezen 

az ábrán figyeljük meg a molaris fogaktól distalisan található csontos képletet, a tuber 

maxillae-t. Ennek szerkezetéről, esetleges pneumatizációjáról a korábbiakban már 

szóltunk. 1.: palatum durum, 2.: ellenoldali szájpad árnyéka, 3.: tuber maxillae 

 

Az utolsó molaris fogtól distalisan, az alveolaris gerinc folytatásában találjuk a tuber maxillae-t. Szabálytalan 

felszínű csontos kiemelkedésről van szó, amely változatos megjelenését a sinus maxillarishoz való közelsége 

adja. 

Végezetül pár szót ejteni kell a panoráma felvételeken látható fogakról is. Ez a felvételi eljárás a legtöbb 

rendellenes helyzetben lévő fogról jó áttekintő képet ad. De ugyancsak megbízható diagnosztikus eszköz 

számos alaki és számbeli eltérés identifikálására, valamint csontban zajló pathológiás folyamatok vizsgálatára. 

Diagnosztikus értéke viszont elmarad a periapicalis felvételtől ha caries diagnosztizálásáról, vagy 

parodontológiai indikációkról van szó. 

5.51. ábra - 14. ábra – nagy kiterjedésű állcsont cysta látható a felvételen. Még a cysta 

szűkítésére behelyezett cső is kirajzolódik 
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5.52. ábra - 15. ábra – Retinealt jobb oldali felső szemfog röntgenképe 

 

3.2. Mandibula és nyaki képletek 

A mandibula felhágó szárával (ramus mandibulae) kezdjük a leírást. Az állkapocs szára haránt irányban lapított, 

négyszögletes lemez. Az állkapocs szöglete, a test és a szár között jön létre. A szög nagysága a korral változik: 

felnőttnél 110-125°, míg csecsemőkorban és öregkorban nagyobb, 135-150°. Külső és belső felszínén is egy-

egy rágóizom tapadási hely van: tuberositas masseterica és pterygoidea. 

A szár felső részén két nyúlvány található, melyeket egy mély bevágás, az (incisura mandibulae) választ el. 

Előrébb van a (processus coronoideus), itt tapad a halántékizom(m. temporalis), és hátul az ízületi 

nyúlvány (processus condylaris). Az ízületi nyúlvány egy, a hossztengelyével befele és hátrafelé tekintő, 

tojásdad alakú fejben (caput mandibulae) végződik ez az állkapocsízület része (15. ábra). A fej alatt 

helyezkedik el a nyak (collum mandibulae), melynek elülső felszínén (a fovea pterygoideán) tapad a Musculus 

pterygoideus lateralis. 

A szár belső felszínén található a mandibula nyílása (foramen mandibulae). Ez előtt és kissé felette található egy 

csontlemez: lingula mandibulae vagy Spix-féle tövis. Fogászati beavatkozások során, az 
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alsófogak érzéstelenítését itt végzik. (Ez egybeesik az állkapocsízület tényleges forgástengelyével. Ezért 

szokásos a fogászatban ismételten nyittatni és záratni a szájat a vezetéses az alsó fogsor érzéstelenítéshez (a 

háromosztatú ideg ágának; nervus alvolaris inferior) megfelelő pont megtalálásához.) 

5.53. ábra - 16. ábra – A mandibula felhágó szára, annak nyúlványaival a panoráma 

felvételeken jól megítélhető, az esetleges kórfolyamatoknál diagnosztikus értékű. Ezen a 

felvételen is könnyű elkülöníteni az egyes részeket. Sikertelen vezetéses érzéstelenítésnél 

is érdemes az OP felvételt megtekinteni, mert előfordul, hogy a foramen mandibulae 

rendellenes helyzete a sikertelenség oka. 1.: ramus mandibulae, 2.: incisura mandibulae, 

3.: processus coronoideus, 4.: processus condylaris (caput mandibulae), 5.: foramen 

mandibulae 

 

A caput mandibulae a fossa glenoidalisban foglal helyet és együtt alkotják a temporomandibularis ízületet. A 

fejecs helyzete és alakja egyénenként változik. Nyitott és csukott helyzetben készült panoráma felvétel az ízületi 

diagnosztika egyik alapfelvétele. Az is rendkívül lényeges, hogy a két ízületet egyszerre vizsgáljuk. 

A proc. coronoideus a m. temporalis eredésére szolgáló nyúlvány. Háromszög alakú, csúccsal az izom irányába 

mutat. 

A két nyúlványt egy bemélyedés, az incisura mandibulae választja el egymástól. 

A röntgenfelvételek sajátosságaiból tudjuk, hogy az egymás előtt vagy mögött elhelyezkedő képletek egymásra 

vetülnek. A koponya esetén a proc. coronoideus területén is több olyan csontos képlet található, amelyeket 

egymásra vetülésük ellenére el kell különíteni egymástól. Ennek megfelelően a ékcsont proc. pterygoideus 

lateralisa és az arcus zygomaticus szummálódik a proc. coronoideussal. Differenciáldiagnosztikai jelentősége 

elsősorban abban van, hogy a proc. pterygoideus lateralis néha törésvonalra emlékeztető árnyékot rajzol a proc. 

coronoideusra. Ennek a nyúlványnak a törése szerencsére elég ritka, de traumákat követően nem zárható ki 

teljesen. Itt is ugyanazt az elvet követjük, amit a korábbiakban már leírtunk a normál anatómiai képletek 

törésvonaltól történő megkülönböztetésére. A sutura zygomaticotemporalis ugyancsak rávetülhet a proc. 

coronoideusra törésvonalat utánozva (17. ábra). 

5.54. ábra - 17. ábra – Ezen a felvételen különböző színnel emeltük ki az egyes 

anatómiai képletek kontúrját, jobban szemléltetve azok egymásra vetülését. zöld.: arcus 

zygomaticus, sárga: processus pterygoideus lateralis, piros: processus coronoideus 
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A mandibula distalis részét a felvételeken a ramus foglalja el. Általában szimmetrikus a jobb és bal oldali ramus. 

Különbözőségük akár beállítási hibát is jelezhet. 

A  Processus styloideus ossis temporalis  a proc. mastoideus bázistól húzódik az állkapocsszöglet irányába (18. 

ábra). Elsősorban szalagok és izmok (ligamentum stylohyoideum, musculus stylohyoideus, musculus 

styloglossus, musculus stylopharyngeus) tapadására szolgál. Elvétve, de a ligamentum csontos részeket 

tartalmazhat, ami corticalis által körbevett spongiosus csontállomány képében jelenik meg. Ezt el kell különíteni 

a ligamentum distrophias kalcifikációjától, ahol az előbb jellemzők hiányoznak. 

5.55. ábra - 18. ábra – A felvételen a vékony, ceruza alakú proccesus styloideus 

figyelhető meg. Néha a hozzá kapcsolódó szalagokat is láthatjuk. A felvétel jobb oldalán 

megszámoztuk a nyaki csigolyákat. Bár a felvételen szerepelnek, ez a típusú képalkotó 

eljárás nem alkalmas megítélésükre. Amennyiben a front területre is rávetülnek, az ott 

lévő fogak vizsgálhatóságát rontja. 1.: processus styloideus 

 

A panoráma röntgenfelvételek két szélén a nyakcsigolyák árnyéka található. A felvétel nem alkalmas ezen 

csigolyák pontosabb vizsgálatára. A felvételi technika sajátosságából adódóan a csigolyák nem csak a felvétel 

szélén, hanem a közepén is megtalálhatók. 
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Amint azt az intraoralis felvételeknél is láthattuk, a mandibula testének margo inferiorja egy viszonylag vastag 

és szabályos radiodense képlet. A mandibula teljes hosszában végighúzódik. Szabályostól való eltérése számos 

maligus és benignus kórformák jelzője lehet. 

A panoráma felvételeken a linea obliqua externa és linea mylohyoidea szintén megfigyelhető. Előbbi a ramus 

folytatásaként a fogatlan gerinc felé húzódik, míg utóbbi főleg a molarisok gyökércsúcsának megfelelően 

helyezkedik el. 

A mandibulán végighúzódó csatorna, a canalis mandibulae a panoráma felvételeken is megjelenik. Az alsó 

állcsont szárának közepén található foramen mandibulae-val kezdődik, ahol a nervus, arteria és vena alveolaris 

mandibulae belép a csatornába. A foramen mandibulae általában a felhágó szár mesio-distalisan legkeskenyebb 

részén található, középen. Az alsó fogak vezetéses érzéstelenítése szempontjából fontos ez a belépési pont. 

Ritkán ugyan, de előfordulhat, hogy a bemeneti nyílás a szokásostól eltérő lokalizációban található. Akár a 

felhágó szár hátsó élén is nyílhat. Sikertelen érzéstelenítés esetén erre gondolni kell. 

A canalis mandibulae az alsó fogak gyökércsúcs alatt futó radiolucens képlet, amit vékony corticalis határol. 

Általában a két oldal szimmetrikus. Pontos helyzete egyéni varációkat mutathat és előfordul, hogy egyéb 

radiolucens képletek, mint például a fossa submandibularis miatt nem követhető végig teljes hosszában a 

felvételeken. Aszimmetrikus helyzet és alak szinté kórjelző lehet. 

A canalis kimeneti nyílása a foramen mentale. Differenciáldiagnosztikailag jelentőségét, mint ahogy azt a 

periapicalis felvételeknél már leírtuk, a gyökércsúcs körüli gyulladásos folyamatokhoz való hasonlósága adja 

(19. ábra). 

5.56. ábra - 19. ábra – Az ábrán végig tudjuk tekinteni a basis mandibulae-hoz 

kapcsolódó anatómiai képleteket. Szintén látható az intraoralis felvételeknél leírt linea 

obliqua externa és linea mylohyoidea. A canalis mandibulae határát pedig corticalis 

lemezének radiodense árnyéka teszi jól vizsgálhatóvá. A csatorna egyik kimeneti nyílása 

pedig a foramen mentale, amely differenciáldiagnosztikai jelentőségéről már írtunk. 1.: 

linea obliqua externa, 2.: linea mylohyoidea, 3.: canalis mandibulae, 4.: mandibula 

margo inferiorja, 5.: foramen mentale 

 

A fossa submandibularis a mandibula lingualis felszínén lévő benyomat, a hasonló nevű nyálmirigy 

befekvésére. Röntgenfelvételen ez a terület radiolucensebb a környezetével összevetve. Elsősorban a molaris és 

esetleg premolaris fogak gyökércsúcsától caudalisan helyezkedik el. Azt is fontos megjegyezni, hogy ezen a 

területen egyéb képletek is okozhatnak radiolucenciát. 
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Az állcsúcs (protuberantia mentalis) oldalán található gumó a tuberculum mentale. Az intraoralis felvételekhez 

hasonlóan ezek a képletek háromszög alakú radiodens árnyékként jelenik meg a középvonalban. Természetesen 

egyéni varianciák itt is elképzelhetők, amit még a beállítások különbözőségei is fokozhatnak. 

A protuberantia mentalis-al szemben, a mandibula lingualis felszínén helyezkedik a spina mentalis, a nyelv és a 

nyelvcsont feletti izmok tapadására. Néha még a közepén lévő foramen linguae is látható (20. ábra). 

5.57. ábra - 20. ábra – A felvételen jelzett radiodense csonttömörülés a spina mentalis és 

a közepén a foramen linguae is látható. 1.: spina mentalis (foramen linguae) 

 

A mandibula bázisától caudalisan találunk egy különálló csontot, a nyelvcsontot (os hyoideum). 

Az állkapocs ágai között helyezkedik el. A nyelv alapjával és a gégével függ össze. A nyelvet, a gégét és 

a garatot rögzíti, rajta izmok erednek és tapadnak. A röntgenfelvételeken történő megjelenése rendkívül 

változatos. A páciens nyakának hossza, vagy a fej horizontálishoz viszonyított dőlésének függvényében vagy 

teljes egészében látható a mandibula alatt, vagy részben, vagy teljesen átfedést mutathat a basis mandibulae-val 

(20. ábra). 

5.58. ábra - 21. ábra – A két különböző páciensről készült röntgenfelvételen anyelvcsont 

különbözőképpen látható. A kép bal oldalán a mandibula alatt, míg a jobb oldalon a 

mandibula által részben fedetten jelentkezik. 1.: os hyoideum 
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3.3. Légutak és lágyrészek 

A fej-nyak területén számos olyan lágyszövettel találkozhatunk, ami a röntgenfelvételeken is megjelenik. Ez 

alkalmanként fejtörést is okozhat a vizsgálónak, mert elfedhet fontos részleteket, töréshez hasonló formában 

jelenik meg, vagy térfoglaló folyamatokat utánozhat. 

A lágyszövetek közül azok, amelyek fő tömegét izomszövet alkotja, mozgékonysága miatt változatos formában 

ábrázolódik. Tipikus példája ennek a nyelv. Felvétel közben ideális esetben a nyelv a szájpadláshoz szorítva 

található, így összefüggő képletet képez a lágy szájpaddal. 

Esetenként előfordul, hogy a páciens mégsem szorítja nyelvét a szájpadlásához. Ilyenkor egy jól definiálható 

radiolucens árnyék formájában jelenik meg egy rés a nyelv és a kemény szájpad között. Ezt a teret palatoglossus 

légtérnek hívhatjuk. 

A palatoglossalis légtér distalisan a nasopharyngealis légtérben folytatódik, amitől a lágy szájpad választja el. 

Mivel szintén olyan lágyszövetről van szó, amely jórészt izomból áll, ezért szintén nincs tipikus formája és 

helyzete. Általában a csontos szájpad radiolucens meghosszabbításaként találhatjuk. 

A felvétel két oldalán található nyakcsigolyákat szinte beborítja a garat hátsó falát alkotó lágyszövet. Homogén 

denzitású képlet, amelynek vizsgálata diagnosztikailag is jelentős. 

Be- és kilégzés során a levegő különböző légtereken halad keresztül. Az előzőekben említettünk már két ilyen 

teret, amelyet még egy egészít ki. Az apertura piriformissal kezdődő nasopharyngealis légtér a lágy szájpadnál 

találkozik a palatoglossus légtérrel és közösen alkotják a glossopharyngealis légteret. Ez a gége felé folytatódik. 

Ezek a területek jól felismerhető sötét vagy radiolucens árnyékként tűnik elő. A terek jelentősége elsősorban 

abban van, hogy más képleteket keresztezve a határuknál törésvonalra emlékeztető árnyékot mutat. Ha a csontos 

képletek corticalisa folytonos és megszakítás nélkül követhető, általában légtérről van szó és nem törésről (22. 

ábra). 

5.59. ábra - 22. ábra – A felvételen jól megfigyelhetők az egyes légterek. Az apertura 

piriformissal kezdődő nasopharyngealis légtér általában megfigyelhető. Mivel a páciens 

nem emelte fel a nyelvét felvétel alatt a szájpadlásához, ezért a palatoglossalis légtér is 

megmutatkozik. A kettő határán látjuk a lágy szájpad árnyékát. A két légtér egyesülve 

glossopharyngealis légtérként folytatódik. piros: nasopharyngealis légtér, sárga: 

palatoglossalis légtér, zöld: glossopharyngealis 
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5.60. ábra - 23. ábra – A következő CBCT felvételen a légtereket piros színnel tettük 

láthatóvá. Jól megfigyelhető a levegő útja a különböző légtereken keresztül a tüdő 

irányába. A felvételen nem csak az említett légterek, hanem a légtartalmú üregek is 

megfigyelhetők 

 

A következő homogén denzitású lágyszövet a fül. Röntgenfelvételeken általában a processus mastoideus alatt 

található, attól radiolucensebb. A mandibula ramusara vetülve diagnosztikai nehézségeket okozhat (24. ábra). 

5.61. ábra - 24. ábra – A felvételen mindkét oldali fül kivehető, annak ellenére, hogy 

lágyszövetről van szó. Diagnosztikai nehézséget akkor okoz, ha a mandibula felhágó 

szárára vetül és elfed más képleteket. 1.: fül 
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A periapicalis felvételekhez hasonlóan az orr kontúrját is felfedezhetjük a felső metszők gyökércsúcsa 

közelében. 

Többé-kevésbé az ajkak kontúrja is kivehető, amint a páciens a beállítást segítő pipára ráharap. Az alsó és 

metszőfogak koronai részén halad keresztül és törésvonaltól kell megkülönböztetni. 

Ritkán ugyan, de meg kell emlékezni a nasolabialis redőről. A bucca vékonyabb részét választja el egy sokkal 

több izom- és zsírszövetet tartalmazó rétegtől. Ennek megfelelően egy hozzávetőlegesen függőleges árnyék 

identifikálható, ami az orrszárnytól halad az ajakzug irányába. 

3.4. Nem anatómiai képletek a panoráma felvételeken 

Sok esetben a panoráma felvételeken olyan képletek is megjelenhetnek, amelyek nem anatómia struktúrák. Ezek 

az artefaktok gyakran a készülék a röntgenberendezés részeinek árnyékai. Ilyen árnyékot adhat helytelen 

beállítás esetén a pozicionáló pipa, amelyre a páciens metszőfogaival harap expozíció közben. Ennek 

megfelelően a front fogak területén húzódó szabályos árnyék, amely a többi anatómiai képletet elfedheti. 

Ugyanígy jelentkezhet beállítási hibából adódóan az álltámasz is. 

Számos készülék rendelkezik oldalsó pozicionáló támasszal, ami a halántéknál rögzíti a fejet felvétel közben. 

Szintén szabályos árnyékként jelenik meg. Differenciáldiagnosztikailag jelentősége is lehet. Vele hasonló 

pozícióban található az arteria carotis. Ez általában nem látszik a röntgenfelvételeken, de atheromas plakk 

kialakulása esetén azok megjelennek. Kiterjedt felrakódás esetén az arteria fala hasonlóan homogén lehet, mint 

a pozicionáló eszközé. 

3.5. A szellemképek 

Az orthopantomograph felvételek sajátságos technikájából adódóan minden anatómiai képlet kétszer kerül 

leképezésre. A sugárforrás és az érzékelő körforgásából adódóan a röntgensugár áthalad az elé helyezett testen, 

majd 180°-os forgást követően ismételten. Általában ez nem jelent problémát, mert egyszer film közeli, míg 

másodszor film távoli lesz a képlet. Élesen csak a film közeli fog ábrázolódni. Ugyancsak a felvételi technikából 

következik az a szabályszerűség, hogy a szellemkép az eredetihez képest feljebb, ellentétes oldalon, nagyítva és 

elmosódottabb határokkal válik láthatóvá. Az orientációja azonban megegyezik. 

A szellemképek közül a leggyakoribbak közé tartozik a mandibula angulusanak megjelenése, ami a mandibula 

és maxilla képleteit elfedheti. 

Ugyan nem anatómiai struktúra, de annál zavaróbb lehet az el nem távolított fülbevaló vagy piercing. Ezek 

leggyakrabban valamilyen ötvözetből készülnek és ennek megfelelően erősen radiodense árnyékként 
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jelentkeznek. A szellemképük is hasonlóan radiodense és anatómai képleteket teljesen elfed, sokszor 

lehetetlenné téve az adott terület tanulmányozását (25. ábra). 

5.62. ábra - 25. ábra – Figyeljük meg az ábrán a szellemképekre jellemző 

tulajdonságokat: az eredeti tárgyhoz képest ellentétes oldalon és feljebb helyezkedik el, 

nagyított és a széle elmosódott, de ugyanolyan állású. 1.: fülbevaló, 2.: fülbevaló 

szellemképe 

 

A keményszájpadlás leírásánál említettük, hogy általában kettős radiodense vonalként látható. Ezek közül a a 

cranialisabban lévő az ellenoldali szellemképe. 

Zavaró lehet és a frontfogak megítélését akadályozhatja a gerincoszlop leképeződése. Előfordul, hogy a 

csigolyák nem csak a felvétel két szélén jelenik meg, hanem a középvonalban is. Ez fokozódhat akkor, ha a 

páciens gerincproblémáiból adódóan, vagy beállítási hibaként a röntgensugár nem merőleges a nyaki gerincre. A 

modern készülékek már képesek ezt a hibát nagy hatásfokkal kiküszöbölni (26. ábra). 

5.63. ábra - 26. ábra – A gerincoszlop középvonalban való megjelenése szinte 

lehetetlenné teszi a frontfogak területének értékelését. A problémát a páciens alkati és 

tartási zavarai okozhatják 
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Végezetül megemlítjük a mandibularis középvonali pseudo-cystat. Nem vaódi cysta, hanem a mandibula 

felszínének behúzódása. Ha a páciens beállításakor bekerül az éles tartományba, cysta szerű radiolucens 

árnyékként jelenhet meg. 

4. 5.4. Sikeres panoráma felvétel készítése 

A panoráma röntgenfelvételek készítése napjainkban szerves részét képezi a fogászati diagnosztikus 

eljárásoknak. 1934-től, amikor az első ilyen felvétel elkészült, keveset változott a felvétel elkészítésének 

szabálya. Ma már rengeteg gyártó készüléke elérhető a piacon és ezek között eltérések is adódhatnak, annak 

ellenére, hogy az alap koncepció mindegyiknél megegyezik. 

Jelen összefoglaló célja, hogy általános összefoglalót adjon a sikeres felvétel elkészítéséhez szükséges 

ismeretekről, de mindig fontos kiemelni, hogy a gyártó utasításaitól nem szabad eltérni. 

Elsősorban a felvétel elkészítése közben bekövetkező hibákat szeretnénk részletezni, ami annál is inkább fontos, 

mert gyakran a felvételt készítő sincs tisztában az esetleges hiba létrejöttével vagy annak okával. Hibának 

tekintünk egy felvételnél minden olyan tényezőt, ami annak diagnosztikus értékét rontja. Célunk tehát ezeknek a 

hibáknak a kiküszöbölése. 

4.1. A panoráma technika sajátosságai 

A panoráma felvételek anatómiájáról szóló részben már megemlítettük, hogy réteg felvételről van szó. Azért 

réteg felvétel, mert csak egy meghatározott alakú és vastagságú réteg ábrázolódik élesen. Az éles tartományon 

kívül eső képletek elmosódottak lesznek és ezáltal kevésbé láthatók. Minél távolabb esnek, értelem szerűen 

annál elmosódottabbá válik. Ezzel a módszerrel igyekeznek a gyártók a fogorvosok számára „lényegesebb” 

területeket kiemelni. Ez az esetek döntő részében a fogak ívét jelenti. Az éles réteg elhelyezkedését és nagyságát 

a gyártók csak átlag értékekben tudják megadni. Így előfordulhat, hogy az átlagostól eltérő állcsont mérettel 

vagy formával rendelkező páciensek esetén nem kerülnek be az éles tartományba lényeges részek és így 

csökken azok megítélhetősége is. Magának az éles tartománynak az alakját és méretét a gyártók különböző 

módszerekkel érik el. Leggyakrabban a forgási sebesség és a fókuszpont helyének megváltoztatásával. 

4.2. A páciens helyes beállítása 

Itt is mindig a gyártó utasításait kell elsősorban követni. Vannak olyan készülékek, amelyek ülő pozícióban 

helyezik el a pácienst, míg mások álló, vagy nagyon ritkán akár fekvő helyzet beállítására is találunk példát. 

Először is meg kell kérnünk a pácienst, hogy távolítson el a szájüregből minden eltávolítható fogpótlást, vagy 

egyéb olyan tárgyat, ami a felvétel értékelhetőségét zavarhatja. Ilyenek lehetnek a ma divatos nyelv és ajak 
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piercingek. Ezen túlmenően le kell venni a szemüveget, a fémből készült hajcsatokat. Az ékszerek, úgy mint 

fülbevaló és nyaklánc, eltávolítása is szükséges. 

A felvétel elkészítése előtt tájékoztatni kell a pácienst a felvétel közben teendőkről. Mindenképpen meg kell 

mutatni a pozicionáló pipára történő helyes ráharapást és fel kell hívni a páciens figyelmét annak fontosságára. 

Ugyancsak lényeges a nyelv kemény szájpadláshoz szorítása végig a felvétel alatt. A páciens védelmére 

ólomkötényt használunk. Az intraoralis felvételek készítésekor használt ólomköténytől annyiban különbözik, 

hogy itt a páciens mellkasát és hátát is takarja (27. ábra). 

5.64. ábra - 27. ábra – Helyesen alkalmazott ólomkötény és testtartás. A helyes 

testtartás mellet a páciens figyelmét mindig fel kell hívni a nyelvének megfelelő 

helyzetben tartására és a pozicionáló pipa jelentőségére. Az egyenes testtartás 

kiküszöböli, hogy a készülék körbeforgása közben a páciens vállához érjen, ami a 

felvétel elrontását eredményezné. A bal oldali felvételen a fej gyári utasításoknak 

megfelelő beállítása látható 

 

A megfelelő élesség és kontrasztosság eléréséhez megfelelő expozíciós értékeket kell választanunk. A legtöbb 

készülék felajánl átlagos beállításokat, de egyes esetekben érdemes attól eltérni és esetlegesen manuálisan 

felülírni a beállításokat. Általában az expozíciós időt nem tudjuk változtatni csak a feszültség és áramerősség 

értékét. Az átlagoshoz képest nagyobb testtömegű pácienseknél, vagy olyanoknál, akiknél az állcsont érezhetően 

vastagabb, a gyári beállításhoz képest egyel magasabb kV vagy mA értéket válasszunk. Ezzel szemben azoknál, 

akik vékony csontozatúak, vagy teljesen fogatlanok, a gyári értékekhez képest alacsonyabb értékekkel érhetünk 

el jó eredményt. 

1. hiba 

5.65. ábra - 28. ábra – Figyeljük meg, hogy a front területen lévő fogak rendkívül 

vékonyaknak látszanak, és mivel kikerültek az éles tartományból, ezért elmosódott 

határúak. A gerincoszlop a felvétel mindkét oldalán zavaróan bevetül a felvételbe 



 5. Orális radiológia – Marada Gyula  

 1050  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

A hiba leírása: a front fogak területe elmosódott, a fogak vékonyak, a gerincoszlop rávetül a mandibula 

ramusára és a premolarisok területén átfedés látható. 

A hiba oka: A páciens nem volt megfelelően pozícionálva. Előrébb helyezkedett el, így a front terület kikerült az 

éles tartományból. 

Hogyan korrigálható: fontos, hogy a fogak a pipa megfelelő részében legyenek felvétel során. Gyakran 

találkozunk ezzel a hibával, ha a páciens nem harap megfelelő helyre, vagy a páciens front fogai hiányoznak. 

Ilyenkor jó megoldás lehet, ha a páciens fogatlan állcsontgerince és a pipa közé géz vagy vattarolnit helyezünk. 

2. hiba 

5.66. ábra - 29. ábra – A front fogak területén lévő fogak életlenek, rendkívül szélesek és 

a gerincoszlop takarása miatt nehezen vizsgálható. A felvétel két oldalán a mandibula 

felhágó szára olyan mértékben megnyúlt, hogy a fejecsek nem is kerültek rá a képre 

 

A hiba leírása: a front fogak területe elmosódott, a fogak vaskosak, a gerincoszlop rávetül a frontfogak 

területére. 
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A hiba oka: A páciens nem volt megfelelően pozícionálva. Hátrébb helyezkedett el, így a front terület kikerült 

az éles tartományból. 

Hogyan korrigálható: fontos, hogy a fogak a pipa megfelelő részében legyenek felvétel során. Gyakran 

találkozunk ezzel a hibával, ha a páciens front fogai nagyon előre állnak. A fogak dőlése miatt a gyökércsúcs és 

a koronai rész nem kerülhet be egyszerre az éles tartományba. A legjobb felvételt akkor kapjuk, ha ilyenkor a 

páciens egy kicsit előrébb helyezzük el. Ilyenkor a gyökércsúcs területe bekerül az éles tartományba. A koronai 

rész radiológiai jelentősége ilyenkor kisebb, mert azt klinikailag is tudjuk vizsgálni. 

3. hiba 

5.67. ábra - 30. ábra – A páciens a fejét túlságosan előre hajtotta. Jellegzetesen V alakú 

lett az alsó állcsont. Ezért a front fogak kikerültek az éles tartományból. ennek 

megfelelően elmosódottakká váltak. A premolaris területén az approximalis részek 

fedik egymást 

 

A hiba leírása: Az alsó metszők gyökerei kikerültek az éles tartományból és elmosódottak. A nyelvcsont élesen 

rávetül a mandibula basisára. A mandibula ízületi fejecse gyakran kikerül a felvételről. A premolarisok átfedést 

mutatnak. 

A hiba oka: A páciens nem volt megfelelően pozícionálva. Felvétel alatt a feje túlságosan előre volt hajtva. 

Hogyan korrigálható: Nagyon fontos, hogy kövessük a gyártó utasításait. Azok tartalmazzák a szükséges 

referencia pontok és síkok leírását. Van olyan készülék, amelyiknél a tragus-orrszárny vonalat, míg másoknál a 

Frankfurti horizontálist veszik referencia vonalként. Ha valamilyen oknál fogva a referencia síkok nem láthatók 

megfelelően, igyekezzünk az occlusios síkot úgy beállítani, hogy a vízszinteshez képest 5°-os szöget zárjon be. 

4. hiba 

5.68. ábra - 31. ábra – Ennek a beállítási hibának a jellemzői tisztán kivehetők. Az alsó 

metszők legyezőszerűen széttérnek, mivel kikerültek az éles tartományból, ezért 

életlenek. A felső metszők is követik az alsók íveltségét. Gyakran a gyökércsúcsukat a 

kemény szájpadlás radiodense árnyéka teljesen elfedheti 
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A hiba leírása: A felső metszőfogak kikerültek az éles tartományból. A maxilla fogainak gyökereit a kemény 

szájpad elfedi. A condylusok kikerülhetnek a felvételről. 

A hiba oka: A páciens nem volt megfelelően pozícionálva. A feje hátrahajtott helyzetben volt. 

Hogyan korrigálható: Nagyon fontos, hogy kövessük a gyártó utasításait. Azok tartalmazzák a szükséges 

referencia pontok és síkok leírását. Van olyan készülék, amelyiknél a tragus-orrszárny vonalat, míg másoknál a 

Frankfurti horizontálist veszik referencia vonalként. Ha valamilyen oknál fogva a referencia síkok nem láthatók 

megfelelően, igyekezzünk az occlusios síkot úgy beállítani, hogy a vízszinteshez képest 5°-os szöget zárjon be. 

5. hiba 

5.69. ábra - 32. ábra – A beállítás során a median-saggitalis sík nem volt megfelelően 

beállítva. Ennek eredményeként az állcsontok nem szimmetrikusak, a jobb oldali 

angulus lejjebb vetül mint a bal oldali 

 

A hiba leírása: A páciens feje mintha oldalra döntött lenne. Ilyenkor az egyik oldal fogai, a mandibula szöglete 

lényegesen nagyobb, mint a másik oldal. 
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A hiba oka: A páciens feje oldalra dőlt a felvétel során. 

Hogyan korrigálható: A median-saggitalis sík helytelen beállítása általában nem fordul elő. Számos készülék 

halánték támaszokkal is segíti a helyes pozicionálást. Ha ilyennel találkozunk, annak általában organikus okai 

lehetnek, például orthopédiai rendellenességek. 

6. hiba 

5.70. ábra - 33. ábra – Szemben az előző hibával, itt a páciens a fejét nem oldalra 

döntötte, hanem elfordította. Ennek eredményeként számos fog kikerült az éles 

tartományból. Jól megfigyelhetjük, hogy amikor egy képlet kikerül az éles 

tartományból, felnagyítódik és a szélei elmosódottakká válnak 

 

A hiba leírása: Az egyik oldal fogai szélesebbek és átfedést mutatnak, míg a másik oldalon inkább keskenyek. A 

felhágó szárak és condylusok között is különbség figyelhető meg vastagságban. 

A hiba oka: A páciens feje oldalra fordult a felvétel közben. 

Hogyan korrigálható: A median-saggitalis sík helytelen beállítása okozhatja a hibát. Előfordul, hogy a 

lágyrészek és a kemény szövetek szimmetriája között eltérés van. Így a referencia síkot az arc szimmetriájának 

megfelelően állítjuk be, míg a fogak vagy állcsontok esetén ettől eltérés figyelhető meg. 

7. hiba 

5.71. ábra - 34. ábra – Minden esetben fel kell hívni a páciens figyelmét, hogy felvétel 

alatt a nyelvét végig a szájpadlásához kell szorítani. Ennek elmulasztása esetén a 

palatoglossalis légtér megnyílik és radiolucens tulajdonságai miatt a felső állcsont 

fogainak megítélhetőségét megnehezíti 
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A hiba leírása: A felvételen a kemény szájpadlás alatt vastag radiolucens terület látható, ami a felső fogak 

gyökéri részeit átfedheti. 

A hiba oka: A páciens nem emelte fel a nyelvét a szájpadlásához. 

Hogyan korrigálható: Mindig meg kell kérni a pácienst, hogy szorítsa nyelvét a szájpadlásához. Ha film nem 

teljes egészén, hanem csak egy részén figyelhető meg ez a hiba, akkor előfordul, hogy a páciens nem szorította 

nyelvét a megfelelő helyre végig a felvétel során. Segít megértetni a pácienssel a helyes pozíciót, ha nyelésre 

kérjük, majd megkérjük, hogy ebben a helyzetben próbálja meg nyelvét tartani. 

8. hiba 

5.72. ábra - 35. ábra – Szintén hibaforrás a nem egyenes testtartás. Ennek eredménye a 

felvételen is látható, háromszög alakú világos terület a mandibula front részén. Ezen a 

területen a fogak teljesen értékelhetetlenek. Ezt a hibát néha nem tudjuk elkerülni a 

páciens alkati vagy egyéb kórformái miatt 

 

A hiba leírása: A felvétel közepén háromszög alakú radiodens terület formájában jelenik meg a gerinc. 

A hiba oka: A páciens nem egyenes testtartással állt a felvétel alatt. 
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Hogyan korrigálható: Mindig meg kell kérni a pácienst, hogy húzza ki magát, a gerince legyen mindig egyenes. 

Előfordul, hogy rövidebb nyakú vagy arthritisben szenvedő pácienseknél ezt a hibát nem tudjuk kiküszöbölni. 

Az említetteken kívül számos egyéb hibával találkozhatunk. Ilyen lehet, ha a páciens elmozdul felvétel alatt. 

Ilyenkor lépcsőképződést láthatunk. Vagy technikai problémák is adódhatnak. Csak példaként említsünk meg 

olyan eseteket, ahol a felvétel nem készül el teljes egészében, mert valamilyen ok miatt nem volt expozíció a 

teljes körforgás során. 

5.73. ábra - 36. ábra – A kiskorú páciens elmozdult a felvétel elkészítése során. Jól 

látható, amíg nyugodtan állt, addig a felvétel éles lett a jobb oldali területen, majd az 

elmozdulás miatt a kép teljesen elmosódottá vált 

 

Ma már a készülékek jelentős része digitális. Ez nem csak sugárdózis redukcióban nyilvánul meg, hanem 

számos, előhívásból és a kazetta előkészítéséből adódó hibát is kiküszöböl. 

5. 5.5. A CBCT felvételek anatómiája 

Az utóbbi évtizedek technikai fejlődése és az egyre pontosabb diagnózis és kezelési terv felállításának 

szükségessége olyan képalkotó eljárások széles körű alkalmazását hívták életre a fogászaton belül, mint a CT 

felvételek. Ezeket elsősorban a maxillo-facialis sebészet kezdte el használni, majd az enosselis implantátumok 

elterjedésével a fogászat egyéb ágai, elsősorban a dentoalveolaris sebészet is egyre nagyobb számú CT felvételt 

készített. A ’90-es években bemutatásra került egy teljesen új CT felvételi eljárás, amit kifejezetten a fej-nyak 

területén dolgozók, vagyis elsősorban a fogászat egyes szakdiszciplináit művelők igényeihez igazodva 

alakítottak ki. A cone beam CT (CBCT) a hagyományos CT felvételi eljárásokhoz képest lényegesen 

alacsonyabb sugárdózissal képes dolgozni. A felvétel elkészítése is egyszerűbbé vált, hiszen a készülékek 

méretét is sikerül a fogorvosi rendelők által nyújtott lehetőségekhez méretezni. A szoftveres támogatását pedig 

felhasználóbaráttá alakították, bevezetve egy új szelet dimenziót, ami a korábbi készülékek hagyományosan 

három síkú szeletelési módjaihoz képest nagyon nagy információtöbblettel rendelkezik. 

Maga a computer tomographia sem tekint vissza hosszú múltra. Sir Godfrey Hounsfiled 1967-ben mutatta be 

első készülékét. Az azóta eltelt időszakban számos újításon ment keresztül, elsősorban a számítástechnika 

fejlődésének köszönhetően. Ma már az 5. generációját alkalmazzák széles körben de a fejlesztések napjainkban 

is folynak. Maga a felvétel elkészítésének elve a röntgensugárral dolgozó készülékekre épül. A különböző 

geometriájú sugárnyalábok a testen áthaladva egy detektorba ütköznek. A sugárforrás a test teljes felszínét 

körbejárja, így a felvételsorozat elkészítését követően minden információ a készülék birtokában ahhoz, hogy 3 

dimenziós rekonstrukciót állítson elő a tárgyról. Ennek pontosságát természetesen felvételsorozatok száma, az 

alkalmazott sugár erőssége és még nagyon sok faktor befolyásolja. 
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A hagyományos CT felhasználhatóságának határait vezették a fejlesztőket a CBCT megalkotásához. A 

legfontosabb különbség, hogy a CBCT, ahogy az a nevéből is következik, kúp alakú sugárnyalábbal dolgozik. 

Ezt egy síkpanel detektor (Flat Panel Detector, FPD) vagy egy töltéskapcsolt egység (Charge-Coupled Device, 

CCD) érzékel erősítést követően. Ennek köszönhetően lényegesen alacsonyabb sugárdózissal dolgozik, mint a 

hagyományos, legyezőszerű sugárnyalábbal dolgozó készülékek. A felvétel elkészítését követően a készülék 

képes az egészségügyben általánosan használt formátum (Digital Imaging and Communication in Medicine, 

DICOM) előállítására és tárolására is. 

Tekintsük át a CBCT legfontosabb különbségeit a hagyományos CT-vel összevetve: 

• A CBCT sugárdózisa lényegesen kisebb. Ez elsősorban az alacsonyabb áramerősségnek köszönhető. A 
feszültsége (90-120 kV) hasonló, de az áramerőssége 1 és 8 mA között változik, míg a hagyományos CT 80 

mA körüli értékkel dolgozik de akár 200 mA-re is növelhető. 

• A detektor rendszere eltérő (FPD vagy CCD). 

• A felbontása jobb, az elemi egységeinek, a voxeleknek a mérete kisebb. 

• A különböző ötvözetek által keltett artefaktok száma alacsonyabb, de az alacsonyabb dózis miatt a zaj 
magasabb és a lágyszövetekről is kevesebb információ nyerhető. 

• A CBCT készülék lényegesen olcsóbb és kisebb. 

Ma már számos gyártó készít CBCT készüléket. Ezeket nagyon sok paraméter alapján össze lehetne hasonlítani, 

de talán felhasználói oldalról a leképezett terület nagyságának összevetése a leghasznosabb. Ennek megfelelően 

vannak olyan készülékek, amelyek egészen alacsony leképezési területtel (Field of View, FOV) rendelkeznek 

(<8cm). Ezek általában valamelyik állcsont egy szegmensének a megjelenítésére alkalmasak. Ennél nagyobb 

FOV értékkel rendelkező készülékek (8-15 cm FOV) már egy teljes állcsontot is meg tudnak jeleníteni. Azokkal 

a készülékekkel, amik ennél is nagyobb értéket tudnak vizsgálni (15-21 cm FOV) már mindkét állcsont 

egyszerre vizsgálható és orthodontiai célokra is alkalmazható. Létezik ennél nagyobb készülék is (>21 cm). 

Ezeket elsősorban a teljes koponya vagy a fej-nyak terület komplex vizsgálatára lehet használni. 

5.1. A CBCT felhasználása 

A CBCT készüléket elsősorban diagnosztikai céllal alkalmazzuk. Diagnosztikus értékű információ nyerhető 

segítségével a bölcsességfogak elhelyezkedéséről, környező képletekhez való viszonyukról. Különösen fontos 

lehet ez az alsó bölcsességfogak canalis-hoz való viszonyának megítélésekor. Széles körben, és talán 

leggyakrabban implantációs fogpótlások tervezésére alkalmazzák. De felhasználhatjuk még temporo-

mandibularis ízület vizsgálatára, orthodontiai kezelések és műtétek tervezésére, csontban zajló pathológiás 

folyamatok feltérképezésére, légutak és melléküregek vizsgálatára. Torzítás és nagyításmentes felvétel készítési 

lehetősége miatt a fogszabályozás előszeretettel alkalmazza, és egy CBCT felvétel nem is jelent sokkal nagyobb 

többletterhelést az egyébként szükséges (OP, Tele, esetleges intraoralis) felvételek összeadódó terhelését 

figyelembe véve. Rutinszerű használata azonban az orthodontiai diagnosztikában nem indokolt. Ugyancsak 

bizonyított, hogy a periapicalis terület vizsgálatában és a fogak morfológiájának (gyökerek száma, 

elhelyezkedése, lefutása) szintén pontosabb képet kapunk CBCT alkalmazásával, mint az eddig használt 

hagyományos technikák. De a parodontológia is lényegesen nagyobb mennyiségű többletinformációhoz jut az 

által, hogy 3 dimenzióban vizsgálhatja a fogakat körbevevő keményszöveteket. A diagnosztikában rejlő 

lehetőségek száma ezen túlmenően szinte határtalan. A készülék típus elterjedésével és nagyobb 

kihasználtságával az indikációs területek határait is képesek leszünk szélesíteni. 

Közvetlen klinikai felhasználásra is nyílik lehetőség a diagnosztikai alkalmazáson túl. Mivel valós 3D 

információt kapunk egy objektumról, ezt az információt fel is tudjuk használni virtuális vagy valós térbeli 

modellezésre. A számítógépek által kreált 3D-s objektumok megjelenítésére ma már rendelkezésünkre állnak a 

megfelelő technológiák és berendezések. Ezeket összefoglalóan rapid prototyping-nak nevezzük. Ez számos 

technika összefoglaló neve, amikor a számítógép által szolgáltatott adatokból egy térbeli, valódi 3 dimenziós 

tárgyat készíthetünk. Ennek talán legismertebb képviselője a CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer 

Aided Manufacturing) technika, amikor a számítógép által tervezett tárgyat egy frézgép nagy pontossággal 

kifarag egy szilárd tömbből. De egyéb megoldások is ide tartoznak. Ilyen 3D-s modell előállítására képes a 3D 

printing, ami egy hagyományos nyomtatóhoz hasonlítható. A különbség az, hogy az egymásra nyomtatott 

felvételek egy idő után valódi térbeli tárggyá állnak össze. Az orvoslásban és ezen belül a fogorvoslásban is 

alkalmazható ez a technika. Legelterjedtebb képviselője a maxillo-facialis sebészet. Lehetőségük van rá, hogy a 
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CBCT felvétel eredményéből a számítógép megtervezzen, majd egy rapid prototyping eszköz valós méretben 

előállítsa a koponyát. Ezen megtervezhetők a szükséges műtéti beavatkozások, az esetleges lemezes 

ossteoszintézis előre elvégezhető. Ezekkel a várható eredmény jobban megjósolható, a műtét leegyszerűsíthető. 

A CT, és ezen belül a CBCT készülékek általában 3 síkban jelenítenek meg metszeteket. Ezek az axiális (vagy 

transzverzális), koronális (vagy frontális) és a szagittális. Ehhez képest a CBCT képes arra, hogy az általunk 

kijelölt síkra merőleges szeleteket készítsen és megjelenítse azt. Ez nagyon praktikus, és ahogy azt a 

későbbiekben látni fogjuk, nagyon sok információt szolgáltat a fogorvos számára. 

5.2. Axiális szeletek 

Az első axiális szelet a sinus frontalis magasságában készült. Jól követhető az orbita csontos kerete és a sinus 

ethmoidalis is a felvételre került. 

5.74. ábra - 1., 2. ábra – 1.: orbita, 2.: os sphenoidalis, 3.: os temporale, 4.: os frontale, 

5.: sinus frontalis, 6.: sinus ethmoidalis 

 

A következő metszet keresztül halad az orbitán, érintve a sinus etmoidalist és a sinus sphenoidalist is. 

5.75. ábra - 3., 4. ábra – 1.: os zygomaticum, 2.: vomer, 3.: septum nasi, 4.: sinus 

sphenoidalis 
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A következő szeletet már az orbita alatt készítettük. A legnagyobb légtartalmú üreg, a sinus maxillaris 

megjelenik a felvételen, valamint nagyon tisztán kivehető a temporomandiburalis ízület fejecse (caput 

mandibulae) valamint előtte a tuberculum articulare egy szelete is. A processus mastoideus légtartalmú üregeit 

is vizsgálhatjuk. 

5.76. ábra - 5., 6. ábra – 1.: processus mastoideus, 2.: caput mandibulae, 3.: sinus 

maxillaris, 4.: maxilla processus zygomaticusa 

 

A következő metszet legfőbb jellemzője, hogy a sinus maxillaris alapján megfigyelhetők a felső állcsont 

fogainak sinushoz való viszonya. Jól látható a bal felső első molaris mindhárom gyökere, valamint tőle 

distalisan a második molaris is. Ezen a felvételen is nagyon szemléletes, hogy a molarisok gyökércsúcsát 

vékony corticalis csont fedi és a sinusba nem szabad gyökéri felszínük lóg be. A front területen is megjelenik a 

maxillában lévő front fogak gyökércsúcsi területe, valamint látható a középső metszőktől enydén dorsalisan a 

canalis incisivus is. 
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5.77. ábra - 7., 8. ábra – 1.: ramus mandibulae, 2.: maxilla, 3.: sinus maxillaris, 4.: atlas 

(C1), 5.: dens axis (C2), 6.: első molaris gyökerei 

 

A következő szelet a canalis mandibulae kezdetének, a foramen mandibulae síkjában készült. A csatorna 

bemeneti nyílása jól látható. Szintén jól láthatók a maxilla fogainak gyökerei. Figyeljük meg, hogy az első 

premolaris két gyökere jól kivehető. A mögötte lévő második premolaris és az első molaris között a sinus 

maxillaris recessust képez. 

5.78. ábra - 9., 10. ábra – 1.: foramen mandibulae, 2.: Első molaris gyökerei, 3.: sinus 

recessus 

 

A következő ábrán átható, hogy a szelet a mandibula fogainak koronai részén halad keresztül. A front területen 

megfigyelhető a metszők fedőharapása is.3-as számmal emeltük ki az első molarisban található másod osztályú 

tömés röntgenképét. A jobb oldali alsó bölcsességfog gyökéri metszetben került felvételre. 
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5.79. ábra - 11., 12. ábra – 1.: canalis mandibulae, 2.: jobb alsó bölcsességfog, 3.: jobb 

oldali első molarisban található tömés 

 

Utolsó axiális metszetünk a mandibula basisán halad keresztül a front területen. Különösen a szemfognál 

megfigyelhetjük, hogy a csont vestibularisan követi a gyökér morfológiáját, jugakat képezve. A jobb oldalon 

(nyíllal jelzett) az első nagyőrlő mesialis és distalis gyökere külön vizsgálható és látható a köztük lévő septum 

intreradicularia is. 

5.80. ábra - 13., 14. ábra – 1.: bal alsó szemfog (gyökér), 2.: jobb alsó első molaris 

mesialis gyökere 

 

5.3. Koronális szeletek 

A koronális szeletek nagyon hasznos információt szolgáltatnak a horizontális csontkínálatról, amit egy 2 

dimenziós (pl. panoráma felvétel) nem képes megadni számunkra. Hátrány viszont, hogy a sík nem követi az 
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állcsontok görbületét, így ez a felhasználhatósága is elsősorban a rágófogak területére korlátozódik. Ennek a 

kiküszöbölésére vezették be a transzaxiális síkot, amiről a későbbiekben lesz szó. 

A koronalis szeleteken végighaladva, az első felvételen az alsó és felső metszőfogak is rákerültek a szeletre. Jól 

látható, hogy a panoráma felvételtől eltérően itt nem szükséges a fogakat egy síkba hozni. Ennek megfelelően a 

metszés az alsó metszők vestibularis dentin rétegében, míg a felsők esetén a gyökércsatornán halad keresztül. 

Látható még a sinus frontalis is a képen. 

5.81. ábra - 15., 16. ábra – 1.: sinus frontalis, 2.: mandibula, 3.: jobb felső középső 

metsző 

 

A következő szelet áthalad az orbitán, a sinus maxillarison és az állcsontokon. A fossa nasalisban látható a 

concha nasalis inferior, a kemény szájpadláson pedig a sutura palatina mediana-t ismerhetjük fel. 

5.82. ábra - 17., 18. ábra – 1.: sinus frontalis, 2.: orbita, 3.: concha nasalis inferior, 4.: 

septum nasi, 5.: sinus maxillaris, 6.: sutura palatina mediana, 7.: maxilla, 8.: jobb felső 

első premolaris, 9.: mandibula 

 

A következő bemutatásra kerülő szeletet a sinus maxillaristól distalis irányban készítettük. Megfigyelhetjük a 

tuber maxillae mögötti területet és a mandibula ramusat is. Benne a canalis mandibulae-t a corticalis szegélye jól 

körülhatárolja. 
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5.83. ábra - 19., 20. ábra – 1.: os temporale, 2.: os sphenoidale, 3.: nervus opticus 

csatornája, 4.: arcus zygomaticus, 5.: sinus sphenoidalis, 6.: processus pterygoideus 

medialis, 7.: processus pterygoideus lateralis, 8.: mandibula 

 

A következő felvételen a mandibula fejecsét és az elvékonyodó nyaki részét vizsgálhatjuk koronális metszetben. 

Mivel a fej nem teljesen volt a median-sagittalis síkkal párhuzamosan beállítva, ezért a két mandibula fejecs 

nem került rá egyszerre a felvételre. 

5.84. ábra - 21., 22. ábra – 1.:os sphenoidale, 2.: condylus mandibulae, 3.: ramus 

mandibulae margo posteriorja 

 

Utolsó koronális metszetünkön végig követhetjük a jobb oldali hallójárat lefutását. Körülötte találjuk a 

processus mastoideus légtartalmú üregeit. 

5.85. ábra - 23., 24. ábra – 1.: hallójárat, 2.: processus mastoideus, 3.: cochlea, 4.: dens 

axis, 5.: C3 
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5.4. Szagittális szeletek 

A szagittális szeleteket önmagukban nem, általában a többi síkkal együtt szoktuk értékelni. Az első szelet a 

mandibula fejecsének a síkjában készült. Segítségével jól vizsgálhatjuk a temporomandibularis ízület felépítését, 

a részeit adó csontok kapcsolatát, valamint a környező képletekhez való viszonyát. Azt is jól megítélhetjük, 

hogy milyen vékony a hallójárat és a fejecs közötti elválasztó rész, és ez teszi lehetővé, hogy a külső 

hallójáratból vizsgáljuk a mandibula fejecsének mozgását. 

5.86. ábra - 25., 26. ábra – 1.: condylus mandibulae, 2.: hallójárat, 3.: tuberculum 

articulare, 4.: processus mastoideus, 5.: os zygomaticum 

 

A következő felvételen a mandibula felhágó szárát láthatjuk a benne futó canalis mandibulae-val. A sinus 

maxillaris lateralis kitüremkedése is a metszés síkjába került. 

5.87. ábra - 27., 28. ábra – 1.: condylus mandibulae, 2.: angulus mandibulae, 3.: canalis 

mandibulae, 4.: os occipitale, 5.: sinus maxillaris 
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A következő ábrán az alsó bölcsességfog került a metszés síkjába. Mivel a mandibula szélesebb, mint a maxilla, 

így a bölcsességfog területén készült szeleten csak az alsó fog látható. Vizsgálhatjuk rajta a bölcsességfog 

canalis mandibulaehoz való viszonyát, aminek a dento-alveolaris sebészetben sokszor nagyon nagy a 

jelentősége. 

5.88. ábra - 29., 30. ábra – 1.: sinus maxillaris, 2.: mandibula, 3.: alsó bölcsességfog 

 

A következő képen látható az alsó első és második nagyőrlő, valamint az antagonistáik a felső állcsontban. 

Nézzük meg a felső fogak sinushoz való viszonyát és azt, hogy a sinus milyen recessusokat képez a fogak 

közötti területeken. 

5.89. ábra - 31., 32. ábra – 1.: sinus maxillaris, 2.: alsó első molaris, 3.: alsó második 

molaris 
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Az előzőhöz képest kiterjedtebb sinus recessus-t találunk a két premolaris közötti részen. Ezen a felvételen talán 

az előzőnél is jobban kivehető a fogak gyökerét folytonosan borító corticalis csontlemez. 

5.90. ábra - 33., 34. ábra – 1.: sinus frontalis, 2.: sinus maxillaris, 3.: sinus ethmoidalis, 

4.: fissura orbitalis superior, 5.: atlas 

 

Az utolsó szagittális felvétel körülbelül a median-szagittális síkban készült. A palatum durum átmetszetén ezért 

a canalis incisivus jól látható. Ugyancsak jól látható, a hypophysis-nek helyet adó sella turcica, amelyet 

mesialisan a tuberculum sellae, distalisan a dorsum sellae határol. 

5.91. ábra - 35., 36. ábra – 1.: sinus frontalis, 2.: sinus sphenoidalis, 3.: sella turcica, 4.: 

clivus, 5.: canalis incisivus 
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5.5. Transzaxiális szeletek 

Az előzőekben már említettük, hogy a fogászat egyes szakdiszciplínáiban elsősorban a fogakra és a körülöttük 

található csontos részekre koncentrálunk. Ezért az eddig részletezett három sík nem mindig teszi egyszerűvé és 

könnyűvé az anatómiai struktúrák megfelelő vizsgálatát. Ennek egyik oka például az állcsontok görbülete. Ezért 

a CBCT készülékek esetén meghatározhatunk mi is egy tetszőleges síkot. A készülék pedig a rendelkezésre álló 

digitális információk segítségével képes az általunk meghatározott síkra merőleges szeleteket készíteni és azt 

számunkra megjeleníteni. A leggyakrabban választott sík általában az állcsontok síkja, amit talán helytelen 

síknak nevezni, hiszen egy görbülő formáról van szó. Választhatjuk síknak vagy az alsó, vagy a felső fogak 

síkját, vagy gyakori a canalis mandibulae lefutását követő is. Ettől eltérő szeletekre lehet szükségünk például az 

állkapocs ízület vizsgálatakor, de akkor is könnyű a kiválasztott sík meghatározása. 

A 37-38. ábra szemlélteti, hogy a felső fogív fogainak megfelelően jelöltük ki a síkot. Ezt a jobb vizsgálhatóság 

miatt ki is teríthetjük síkba, ami hasonlít egy panoráma röntgenfelvételre. Ezt követően a készülék megjeleníti a 

választott síkra merőleges szeleteket. 

5.92. ábra - 37., 38. ábra – Az általunk választott sík a bal oldali képen látható és zöld 

színű sáv jelöli. A sáv vastagsága is változtatható (jelen esetben 5 mm-ben határoztuk 

meg). A jobb oldalon pedig a sík kiterítése után, panoráma felvételhez hasonló képet 

kapunk. Ezen a fogak egyértelműen beazonosíthatók és könnyűvé válik az általunk 

keresett terület vizsgálata. A felvételen az is látható, hogy az alsó és felső fogív alakja és 

mérete eltér egymástól, ezért nem egyforma perspektívából láthatók az egyes állcsontok 

fogai 
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Az első szelet a második molárisokon átfektetett síkban készült. A bal oldali felvételen látható piros vonal síkja 

látható a jobb oldali kép közepén pirossal bekeretezve. De egyszerre vizsgálhatjuk a kiválasztott metszet előtt és 

mögött található síkokat is. Mind az alsó, mind a felső fogkoronai pulpa kamrája jól kivehető. A felső fognál a 

sinus közelségét is láthatjuk. 

5.93. ábra - 39., 40. ábra 

 

A következő, 41-42. ábrán a canalis mandibulae-t a jobb szemléltethetőség kedvéért piros színnel emeltük ki az 

egyes szeleteken. Az alsó első molaris fog mesialis gyökércsatornája is szinte teljes hosszában végigkövethető. 

5.94. ábra - 41., 42. ábra 

 

A 43-44. ábrán végigkövethetjük, ahogy a canalis mandibulae nyílása, mint foramen mentale a két alsó 

premolaris közötti területen kilép a mandibulából a vestibularis corticalison keresztül. 

5.95. ábra - 43., 44. ábra 
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Utolsó transzaxiális szeleteinket a középső metszők területén készítettük. Elsősorban a canalis incisivusra 

hívhatjuk fel a figyelmet, illetve a metszőkön végigkövethető csatorna lefutásra. 

5.96. ábra - 45., 46. ábra 

 

Végezetül ejtsünk pár szót a CBCT technikában rejlő egyéb lehetőségekről. A számos lehetőség közül 

kiragadtunk párat, hogy megpróbáljuk szemléltetni a készülékben rejlő hatalmas potenciális lehetőséget, aminek 

jelenleg csak kis szeletét aknázzuk ki. 

5.6. Légutak 

Már a panoráma felvételeknél is foglalkoztunk a légutak jelentőségével. A CBCT felvételeknél nem jelent 

általában diagnosztikus nehézséget az egyes légtartalmú üregek vagy különböző légutak jelenléte. Ezzel a 

felvételi technikával nagyon szemléletesen meg tudjuk ezeket a tereket jeleníteni, és ennek számos területen 

lehet diagnosztikus jelentősége. Gondoljunk csak az orthognath sebészetre, vagy olyan határterületekre, mint a 

fül-orr-gége gyógyászat. De egy esetleges dentalis eredetű sinusitis megítélése a fogorvos számára is rendkívül 

hasznos lehet. 

5.97. ábra - 47-52. ábra – A különböző légtartalmú üregeket és a légutakat nagyon 

változatosan tehetjük szemléletessé és könnyen vizsgálhatóvá 
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A következő olyan képlet, amelynek vizsgálata néha nehézséget jelenthet, de ezen új technológia sokat könnyít 

a gyakorló orvos munkáján, ez a sinusok vizsgálata. Szükségessé válhat egy arcüregi térfoglaló folyamat pontos 

lokalizációjának, kiterjedtségének, környezethez való viszonyának megállapításakor. De sinus augmentációkor 

is hasznos, ha előre megtervezhető az augmentáció pontos helye és a szükséges csontpótló anyag mennyisége. 

Ezzel a műtét sokat egyszerűsödik és az esetleges nehézségekre is könnyebb felkészülni. 

5.98. ábra - 53-56. ábra – A CBCT-ről szóló bevezetőben azt írtuk, hogy 

általánosságban a hagyományos CT felvétel alkalmasabb a lágyrészek megjelenítésére, 

azért ez a technika is bőven szolgáltat számunkra hasznos információt az 

orrmelléküregek vonatkozásában. A különböző metszési síkoknak megfelelően a fogak 

gyökereinek és a sinus maxillarisnak a viszonya 3 dimenzióban is megjeleníthető 
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A koponyáról egy leképezést követően 3 dimenziós felvételt állíthatunk elő. Ez nagyon sok esetben feleslegessé 

teszi kiegészítő röntgenfelvételek elvégzését. Az így kapott képet tetszőleges szögben megtekinthetjük. 

5.99. ábra - 57-62. ábra – A koponyáról készült 3D felvételt a számunkra legkedvezőbb 

nézetből vizsgálhatjuk, vagy a tér minden irányába el is forgathatjuk 
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Végül, de nem utolsó sorban ejtsünk szót egy rendkívül lényeges felhasználási területről, a fogszabályozásról. A 

teleröntgen felvétel hátránya, hogy kis mértékben ugyan, de torzít és nagyít. A két oldal egymásra vetülése 

pedig nehézséget jelenthet az egyes képletek pontos megítélésében. A CBCT felvétel ezzel szemben mindig 

pontos, méret azonos és torzításmentes felvételt eredményez, amelyen minden szükséges mérés és egyéb 

diagnosztikus meghatározás nagy pontossággal elvégezhető. A koponya jobb és bal oldala külön jeleníthető 

meg, így az egymásra vetülés sem okoz nehézséget. 

5.100. ábra - 63. ábra – CBCT készülék segítségével készült teleröntgen. A képen 

látható, hogy a pontos csontábrázolás mellett a lágyrészeket is láthatóvá tehetjük, ami 

szintén fontos része az orthodontiai diagnózis felállításának 
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6. 5.6. Tesztfeladatok a „Röntgenfelvételek 
anatómiája” fejezethez 

1. A fogakról készült röntgenfelvételeken melyik a legradiodensebb (legvilágosabb) képlet? 

• Zománc 

• Dentin 

• Cement 

• Ligamentum parodontale 

2. Melyik képlet nem tartozik a fogak gyökerei mentén végigkövethető hármas rajzolathoz? 

• Ligamentum parodontale 

• Lamina dura 

• Cement 

• Dentin 

3. Hol helyezkedik el intraoralis röntgenfelvételeken a foramen lingueae? 

• A felső középső metszők gyökércsúcsa között 

• A felső premolarisok gyökércsúcsa között 

• Az alsó metszők gyökércsúcsa közelében 

• Az alsó premolarisok gyökércsúcsa között 

4. A keményszájpad vonala mellett mi vesz még részt az antralis Y kialakításában? 

• A sinus maxillaris hátsó fala 
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• A sinus maxillaris elülső fala 

• A sinus maxillaris alapja 

• A sinus maxillaris teteje 

5. Melyik felső fog területéről készült intraoralis röntgenfelvételen jelenhet meg a processus coronoideus? 

• A metszők 

• A szemfog 

• A kisőrlők 

• A nagyőrlők 

6. Mi magyarázza, hogy a panoráma felvételeken a kemény szájpadot két, közel párhuzamos radiodense vonal 

alkotja? 

• A szájpad vastagsága miatt az alsó és felső corticalis lemeze is elkülöníthető 

• A felső vonal az ellenoldali szellemkép 

• Két vonal jelenléte esetén az alsó el nem távolított fogpótlásra utal 

• Valójában a felső vonal nem is a szájpadlás, hanem a nagyon közel elhelyezkedő concha nasalis inferior 

7. Mi a jellegzetessége a panoráma készülékekkel készíthető TMI felvételeknek? 

• Mindkét ízületet nyitott és csukott helyzetben is ábrázolja 

• Az ízületre vetülő ellenoldali ízület miatt a TMI megítélése panoráma felvételen nem lehetséges 

• Mindig maximális szájnyitás mellett készítjük, hogy a processus mastoideus zavaró vetülését 

kiküszöböljük 

• Nem lehetséges ezzel a készülékkel a TMI vizsgálata 

8. A panoráma felvételeken az arcus zygomaticus és a processus pterygoideus lateralis mellett melyik anatómiai 
képlet egymásra vetülésével kell számolnunk? 

• Processus condylaris 

• Processus coronoideus 

• Processus mastoideus 

• Processus styloideus 

9. Melyik beállítási hibára jellemző a következő leírás: az alsó metszők gyökerei kikerültek az éles 

tartományból és elmosódottak. A nyelvcsont élesen rávetül a mandibula basisára. A mandibual ízületi fejecse 

gyakran kikerül a felvételről. A premolarisok átfedést mutatnak. 

• A fej túlságosan hátradőlt 

• A fej túlságosan előre dőlt 

• A fej hátrébb helyezkedik el 

• Nem egyenes testtartás 

10. Miért szükséges panoráma felvétel készítése során felhívni a páciens figyelmét nyelvének 

felemelésére? 
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• Mert különben nem tud a pozicionáló pipára harapni 

• A nyelv radiodensitása miatt az alsó fogak koronai része értékelhetetlen 

• A nyelv felemelésével a nyelvcsont elmozdul és így elkerülhető, hogy a mandibula basisára vetüljön 

• A felemelés hiányában keletkező radiolucens sáv elfedheti a felső metszők gyökércsúcsi területeit 

11. CBCT esetén mire alkalmazzuk a FOV (Field of View) kifejezést? 

• Maximális feszültségérték 

• A készülék maximális felbontása 

• Legnagyobb dózisegyenérték 

• Leképezési terület nagysága 

12. Az axiális, koronális és szagittális síkok mellett milyen sík megjelenítésére alkalmas a CBCT készülék? 

• transzaxiális 

• transzkoronális 

• transzszagittális 

• transzfrontális 

13. Miért előnyös a CBCT fogszabályozás esetén? 

• Mert alacsonyabb a sugárdózisa, mint a hagyományos teleröntgennek 

• Mert nincs nagyítás és torzítás 

• Mert a carieszes léziókat is jól mutatja 

• Mert fekvő helyzetben készíthető, így a páciens bemozdulására nem kell számítani 

14. Mit jelent a transzaxiális sík a CBCT felvételek esetén? 

• A fogak zománc-cement határán átfektetett sík 

• A foramen mandbulae-t és a foramen mentale-t összekötő sík 

• A nyakcsigolya axis-án átfektetett sík 

• Egy általunk választott síkra merőleges síkok 

15. Milyen formátumban tárolt felvételeket lehet egészségügyi rendszerek között megosztani? 

• MOV 

• MP3 

• DICOM 

• TXT 



   

 1075  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

6. fejezet - 6. Fejezetek a fogpótlástan 
tárgyköréből – részleges és tejes 
fogatlanság 

1. 6.1. Kezelési terv, anamnézis – Benke Beáta 

Teljes kivehető fogpótlás készítésekor kezelési terv készítése szükséges, melybe beletartozik az általános 

anamnézis és a fogászati anamnézis is. 

Anamnézis: 

Az anamnézis felvétele során kikérdezzük a pácienst lehetséges betegségeit illetően úgy, mint szív-érrendszeri 

betegségek (pl. szívelégtelenség, szívritmus zavar, magas vérnyomás), vérzékenység, emésztőszervi és légúti 

betegségek (pl. asztma), esetleges fertőző betegségek (HIV, HBV, HCV, TBC, stb.), daganatos betegségek, 

glaukóma, allergia, epilepszia. 

A betegségek felvételét követi a rendszeresen szedett gyógyszerek dokumentálása, melyek több szempontból is 

befolyásolják a kezelést (pl. Syncumar terápia – vérzéssel járó műtéti beavatkozás kapcsán, Ca-csatorna 

blokkolók – gingiva hyperplasia, vérnyomás csökkentők – szájszárazság). 

Fontos feltérképezni az esetleges gyógyszerallergiákat is. 

Lényegesek lehetnek még a páciensen korábban végrehajtott műtétek (vérátömlesztést kapott-e?), daganatok 

kapcsán az utókezelések (biszfoszfonát és egyéb kemoterápia, fej-nyak régió sugárkezelése), hiszen ezekben az 

esetekben a fogsor készítésekor indikált sebészi vestibulum plasztika, vagy akár egy régi pótlás okozta decubitus 

is sokkal súlyosabbá válhat. 

Fiatalabb női páciensek esetén felmerülhet még a terhesség és szoptatás kérdése is (rtg. készítés, esetleges 

gyógyszeres terápia). 

A pácienst kikérdezzük a dohányzási, alkohol és kábítószer fogyasztási szokásairól is, illetve a korábbi fogászati 

kezelésekről. (Mikor járt utoljára fogorvosnál? Van-e/volt-e korábban rögzített v. kivehető fogpótlása? Vannak-

e állkapocs ízületi panaszai?) 

Fontos a korábbi egészségügyi dokumentáció áttekintése és értékelése, esetenként az adott szakorvosokkal 

történő konzultáció. Ezt követi a fogászati anamnézis, melynek során tájékozódhatunk arról, hogy a páciens 

mikor és milyen okok miatt vesztette el a fogait. A fogelvesztést követően kapott-e átmeneti vagy részleges 

fogsort, illetve, hogy jelenleg visel-e fogpótlást és ez hányadik ilyen típusú fogpótlás az életében. Melyek azok a 

tulajdonságok a jelenlegi fogpótlásban, melyeket kedvel és mik azok, amiket szeretne megváltoztatni. 

1.1. Klinikai vizsgálat 

A klinikai vizsgálat két részből áll, egy extra- illetve egy intraorális vizsgálatból. 

Az extraoralis vizsgálat során az arc-, állcsontok és a teljes fej-nyak régió átfogó vizsgálata történik, különös 

tekintettel a szimmetriára, és a funkcionális épségre. A megtekintést követi a tapintásos vizsgálat, mely során a 

régió összes nyirokcsomóját megtapintjuk: suboccipitalistól a supraclavicularisig. Megvizsgáljuk a 

temporomandibuláris ízületet is: tapasztalható-e nyomásérzékenység, fájdalom, hangjelenség, valamint látunk-

eoldalirányú kitéréstszáj nyitásakor. 

A tömören és pontosan összefoglalt extraoralis vizsgálati eredményeket követi az intraoralis vizsgálat és 

eredményeinek dokumentálása. Az egyes nyálkahártyatípusok megtekintéses és tapintásos vizsgálata során 

értékeljük azok színét, karakterét (felszíni simaság, esetleges kóros elváltozások), elmozdulását és 

mozgathatóságát. 

1.1.1. Vizsgálat menete 
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Intra- and extra-oralis vizsgálat: jó megvilágítás mellett megtekintés és digitalis palpatio, haladjunk egy 

meghatározott sorrendben: 

• Ajak 

• Nyelv széle, bázisa 

• Szájfenék 

• Nyirokcsomók 

• Lágy szájpad 

• Oropharynx 

• Nyak 

• Pajzsmirigy 

• TMI: kattogás, crepitatio, fájdalom 

1.2. Száj/nyálkahártya előkészítése 

Definíció: minden olyan nem-sebészi beavatkozás, mellyel a nyálkahártyát fogsorviselésre előkészítjük, 

ideálissá teszünk, a jó funkciós lenyomatvétel körülményeit megteremtjük. 

A nyálkahártya felszín átmenetileg alkalmatlan lehet lenyomatvételre: 

• pathológiás okok miatt: általános szisztémás betegségek következményeként (hormon egyensúly zavar, 
autoimmun betegségek pl. lupus) 

• helyi okok miatt: nem jól illeszkedő korábbi fogsor alaplemez, okkluzális diszharmónia, rossz szájhigiéne 
következményeként 

6.1. ábra - 1. ábra – Alsó állcsont papillaris hyperplasiája 

 

A szöveti regeneráció a munka előfeltétele, a vörös, gyulladt, ödémás nyálkahártya, ulcerációk, Candida 

fertőzés megszüntetése. Amennyiben granuloma fissuratum, vagy papillaris hyperplasia található a szájban, úgy 

a konzervatív terápiát bizonyos esetekben sebészi kezeléssel kell kiegészíteni (1. ábra). A páciens felvilágosítása 

szükséges arról, hogy a fogsor és a nyálkahártya megfelelő ápolása és tisztítása, hogy javíthatja a gyulladásos és 

egyéb elváltozásokat. 

1.3. A fogelvesztés okai 

A fogelvesztés, fogatlanná válás okaként számos tényező merülhet fel. Egyrészt beszélhetünk genetikai, vele 

született problémákról (csírahiányos állapotok, mint az anodontia totalis és partialis, az arc és állcsontok 

fejlődési rendellenességei, pl. cheilo-gnatho-palatoscisis), másrészt szerzett „betegségekről”. Utóbbiak közé 

soroljuk a cariest, mely ma Magyarországon a fogelvesztés vezető oka, a parodontiumot érintő elváltozásokat, 

valamint meg kell említenünk a traumákat is, mint kiváltó tényezőt. 
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1.4. A foghiány következményei 

A fogak és fogcsoportok elvesztése azonnali vagy későbbi károsodást okoznak: 

• Rágó- és beszédképesség csökken 

• Ajak és arc izomtónusa csökken (2. ábra) 

• Állcsont gerinc lebontódás 

• Intraorális struktúrák megváltoznak 

• Munkaképesség csökkenés 

• Pszicho-szociális problémák 

• Gastrointestinális traktusból a tápanyagok felszívódása zavart szenvedhet (vitaminfelszívódás), illetve a 
darabos, nem kellően emészthető ételek gyomorbántalmakhoz vezethetnek. 

Ezen okokból kifolyólag szükséges fogeltávolítást követően mihamarabb elvégeznünk a helyreállító munkát (3. 

ábra). 

6.2. ábra - 2. ábra – Ajak és arc izomtónusa csökkent teljes foghiányban 

 

6.3. ábra - 3. ábra – Helyreállítást követően az arc esztétikumának pozitív változása 

 

2. 6.2. Felső fogatlan állcsont klinikai anatómiája – 
Benke Beáta 

Az állcsontok formája és mérete nagyban meghatározza a készülő műfogsor retencióját. 

a. A fogsor hátsó lezárását meghatározó képletek: a kétoldali tuber alveolare maxillae és az orrfúvási vonal(1), 

(2), (3), (4), (5), ill. a raphe (plica) pterygomandibularis. 

• Lituber alveolare maxillae 
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• orrfúvási vonal: a lágy és kemény szájpad közötti határvonal, melynek meghatározásában segítséget nyújt a 
két foveolae palatinae. A pácienst megkérjük, hogy fújja meg az orrát, miközben azt befogva tartjuk, így 

meghatározható és tintaceruzával jelölhető a nyálkahártyán a készülő fogsor hátsó lezárásának pontos helye. 

• plica (raphe) pterygomandibularis: valójában a tuber alveolare maxillaetől distálisan elhelyezkedő 
nyálkahártya redő, mely szájnyitás során erőteljesen megfeszül, ezért túlterjesztett fogsor esetén destabilizáló 

hatása van. 

b. Állcsontgerinc formák. 

c. Frenulumok. 

d. Vestibulum mélysége. 

e. Csontos képletek. 

A felső fogatlan állcsont két részre osztható: a keményszájpadra (palatum durum) és a lágyszájpadra (palatum 

molle). A palatum durum csontos alapját két csont alkotja: az os palatinum lamina horizontalisa, valamint a 

maxilla processus palatinalisa. 

A keményszájpad részei: 

• palatum alveolare – fogatlan gerinc oralis lejtője, 

• palatum proprium – a szájpad oralis része, a palatum alveolare által határolt terület. 

2.1. A keményszájpad területén található képletek 

a. papilla incisiva: 

• felső nagymetszők helye mögött, 

• orsó vagy körte alakú nyálkahártya kiemelkedés, 

• canalis incisivus felett van, 

• csont leépülése következtében a processus alveolaris oralis lejtőjéről a gerincélre, ill. akár a vestibularis 

oldalra is kerülhet (4. ábra), 

• tehermentesítése ajánlott. 

b. raphe palati: 

• középvonalban található keskeny, orsószerű kiemelkedés, 

• papilla incisivánál kezdődik és halad hátrafelé, 

• fóliázni kell. 

c. rugae palatinae: 

• a szájpadredők egyéni rajzolatú és elrendeződésű, fontos, finoman tapintó nyálkahártya részek, 

• étel szétnyomásában, hangképzésben játszanak szerepet, 

• amennyiben a páciens szájában kifejezett rugae találhatóak, úgy érdemes azt a fogsor alaplemezén is 
kialakítani, ugyanakkor, ha a beteg egy sima felszínű fogsoralaplemezhez szokott, úgy az új fogsoron 

kialakított kifejezett rugae zavaró lehet, 

• számuk 3 és 7 között változik. 

d. torus palatinus: 
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• a palatum proprium területén a középvonalban található, 

• a kor előrehaladtával relative nő, 

• vékony submucosa nélküli nyálkahártya borítja, 

• tehermentesítése szükséges, 

• fogsorkészítés szempontjából hátrányos anatómiai terület, mert rajta a környező csontlebontódás 

következtében a fogpótlás billeghet, mely alaplemez töréshez vezethet. 

e. foveola palatina: 

• a kemény- és lágyszájpad határán lévő nyálkahártya behúzódás, melybe nyálmirigy kivezetőcsövek nyílnak, 

• ettől 1,5-2 mm-rel dorsalisabban helyezkedik el az orrfúvási vonal. 

2.2. A lágyszájpad 

A keményszájpad folytatásaként a szájpadcsont szabad végződése és a garatszoros között helyezkedik el. 

Állományát elsősorban izmok képzik:m. tensor veli palatini, m. levator veli palatini, m. uvulae, m. 

palatopharyngeus, m. palatoglossus. A protézis pharingealisan a lágyszájpad területén lévő orrfúvási vonalon 

végződik, a lemez széle mérsékelten besüllyeszthető a nyálkahártyába. Az orrfúvási vonal nem azonos az Á 

vonallal. 

2.3. A felső állcsont nyálkahártya kettőzetei 

• Frenulum labii superioris - lehet egyszerű, kettős v. legyező alakú, 

• frenulum buccale - kisőrlők területén található, izomrostokat is tartalmaz, elmozdulása a m. buccinator 

mozgásaival összefügg, 

• plica pterygomandibularis -atuber alveolare maxillae-től a trigonum retromolare-hoz húzódó redő. A protézis 

lemeze nem terjeszthető rá; a pharyngealis lezárás meghatározása szempontjából fontos képlet. 

2.4. Tuber alveolare maxillae 

• Felső állcsont gerincének dorsalis végén található (bölcsességfogak helyén), 

• csontszövetből és tömött rostos kötőszövetből áll, 

• teherviselésre alkalmas, mindig kiterjesztjük rá az alaplemezt, 

• funkcionális egységet alkothat a plica pterygomandibularis-szal (szájnyitáskor elmozdul), 

• bizonyos esetekben tehermentesítése szükséges lehet (lötyögő csontmag nélküli terület, túl nagy alámenősség 
esetén az egyik oldali tubert ki kell blokkolni, hogy a fogsor behelyezhető legyen). 

2.5. Tuber-pofa hasadék 

• A tuber alveolare maxillae vestibularis felszíne és a pofa nyálkahártyával borított szájüregi felszíne között 
terül el, 

• szélessége 3-10 mm között változhat, 

• nyálkahártyája nem alkalmas a protézis alaplemezének besüllyesztésére, ugyanakkor fontos szerepet játszik a 
ventilhatás kialakításában. 

2.6. Állcsontgerinc formák 
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A felső állcsontgerinc elülső és oldalsó részre osztható. Az elülső rész a crista zygomatico-alveolaris mesiális 

részéig terjed, míg az oldalsó részhez tartozik a crista zygomatico-alveolaris és a tuber alveolare maxillae. 

Alak szerint három fő formát különböztetünk meg: 

• háromszögletes (V-alakú), 

• lekerekített négyszögletes (fogsorkészítés szempontjából ez a legelőnyösebb), 

• és U-alakú (tojásdad). 

Magasság szerint lehet: 

• magas gerinc (5. ábra), 

• alacsony, csupán vestibulárisan megtartott gerinc (laposabb palatum) 

• lapos gerinc, 

• lötyögő, csontmag nélküli gerinc (valójában nyálkahártya hyperplasia). 

A gerinc vestibuláris nyálkahártyájának típusai: 

• alapjával összenőtt, 

• elmozduló, 

• elmozdítható nyálkahártya. 

6.4. ábra - 4. ábra – Vestibuláris oldalra áthelyeződött papilla incisiva 

 

6.5. ábra - 5. ábra – Jól megtartott, magas állcsontgerinc 
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3. 6.3. Alsó fogatlan állcsont klinikai anatómiája – 
Benke Beáta 

Az alsó fogatlan állcsont formája kritikusabb, mint felső állcsont esetén, mivel kevesebb retenciós terület van, 

valamint a nyelv és a szájfenék elmozdulása azonnal kihat a fogsor stabilitására. 

Fogatlan állkapocsgerincnek nevezzük a természetes fogazat elvesztése után a fogmedernyúlványt, melynek a 

következő formáit különböztetjük meg: 

• egészében megtartott, ún. magas gerinc, 

• elöl megtartott, oldalt lapos gerinc (6. ábra), 

• egészében lapos gerinc, 

• negatív gerinc, 

• mélyült negatív gerinc. 

Az ideális állcsontgerinc jellemzői: 

• jól körülhatárolt tuberculum alveolare mandibulae, 

• nem éles linea mylohyoidea, 

• mély retromylohyoidealis rés, 

• alacsony ajak- és nyelvfék tapadás, 

• bőséges, feszes keratinizált mucosa, 

• megfelelő gerincmagasság. 

A készülő fogpótlás retencióját és megtámaszthatóságátmeghatározza még: 

• tuberculum alveloare mandibulae, 

• buccinator tasak, 

• vestibulum, 

• frenulumok 

• lingualis tasak 

Az alsó fogatlan állcsont csontos alapját teljes egészében a mandibula alkotja. A tájékozódás és a 

tehermentesítés szempontjából fontos anatómiai képletek az alsó állcsonton: 

• foramen mentale, 

• linea obliqua externa, 

• linea mylohyoidea. 

3.1. Retromolaris tájék 

Tuberculum alvolare mandibulae: a harmadik nagyőrlő helye mögött található, tömött rostos kötőszövet, 

alapjával feszesen összenőtt nyálkahártya, merev, összenyomhatatlan. 

Ha a képlet: 

• környezetétől kevéssé különül el, alig emelkedik ki, 
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• tuberculum-masseter hasadék szájnyitáskor nem szűkül be, 

• lingualis tasak kiterjesztésre nem alkalmas, 

• nincs jelentős szintkülönbség a gerinc occlusalis felszíne és a tuberculum alveolare mandibulae között, akkor 
javasolt a fogsoralaplemez tuberculum közepéig történő kiterjesztése. 

Amennyiben viszont: 

• környezetétől jól elkülönülő,kiemelkedő, csontos alapjával szorosan összefüggő, 

• tuberculum-masseter hasadék beszűkül, 

• a lapos, negatív gerinc occlusalis felszíne és a tuberculum alveolare mandibulae között jelentős a 
szintkülönbség, úgy a fogsor tuberculum alveolare mandibulaera történő kiterjesztését nem javasoljuk. 

3.2. Tuberculum-masseter hasadék 

Háromszög alakú rés, szájnyitáskor keletkezik a tuberculum alveolare mandibulae külső oldala és az orca 

nyálkahártyája között. 

A terület akkor használható ki, ha szájnyitáskor nem szűkül be, a bucca nem érintkezik a tuberculum alveolare 

mandibulaeval. 

3.3. Lingualis tasak 

A mandibula felhágó ágának belső felszíne és a nyelv közötti terület. 

Amennyiben a fogsort kiterjesztjük a linea mylohyoidea mögé és alá:retromylohyoidealis kiterjesztésről 

beszélünk. 

Kiterjesztés lehet: 

• csak a mandibula felhágó ágára, 

• fovea retroalveolarisba, retromylohyoidealisan is. 

Ezen terület kihasználhatósága, ill. megfelelő kihasználása nagy jelentőséggel bír a fogpótlás későbbi stabilitása 

szempontjából (protézis megkapaszkodása, nyelv stabilizáló hatása, nyelv elmozdító hatása kiküszöbölhető). A 

lingualis tasak abban az esetben használható fel, ha alapjával feszesen összenőtt, helyzetét nem változtató 

nyálkahártya borítja a lateralis csontfelszínen, ill. a nyálkahártya alakját, helyzetét nem változtatja a nyelv 

mozgásakor. 

A lingulis tasak kihasználhatóságát tapintással vizsgáljuk, mindkét kezünk mutatóujját a területre helyezve 

megkérjük a pácienst a nyelv felemelésére, valamint nyelésre és megfigyeljük, hogy a nyelv stabilizálja vagy 

kilöki az ujjunkat. 

3.4. Recessus mandibulae accessorius 

Csak lapos, negatív, vagy mélyült negatív gerincek esetén van jelen a processus coronoideus margo anteriorjaés 

a crista temporalis között. 

Határai: 

• laterálisan a linea obliqua, 

• medialisan a gerincél, 

• dorsalisan a tuberculum-masseter hasadék, 

• frontalisan a 2. nagyőrlő mesialis széle. 
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Jelenléte esetén mindig fel kell használni, mert fékezi az oldalirányú mozgásokat, mindemellett egy jól 

terhelhető a nyálkahártya-csont alapzat. 

3.5. Buccinator tasak 

Az első kisőrlő helye és a tuberculum alveolare mandibulae, illetőleg a tuberculum- masseter hasadék elülső 

széle közötti terület. Elsősorban izmok alkotják (musculus depressor anguli oris, musculus buccinator, musculus 

masseter). 

Határai: 

• elülső: m.depressor anguli oris hátsó rostjai, 

• lingualisan: fogatlan gerinc vestibularis lejtője, 

• alapja: vestibularis áthajlás, 

• hátsó: tuberculum alv.mand. mesialis szél, 

• lateralisan: a pofa nyálkahártyája, 

• felső: a természetes és a műfogak vestibularis felszínét és a buccát összekötő képzeletbeli vízszintes sík. 

Ezen a területen fontos a protézis polírozott felszínének individuális kialakítása a stabilizálás érdekében. 

Buccinator tasak lateralis falának értékelése során meg kell figyelnünk, hogy szájnyitáskor milyen 

helyzetváltoztatás következik be, milyen a medián síkhoz viszonyított helyzete, ill. az alaki adottságai (7. ábra). 

6.6. ábra - 6. ábra – Elöl megtartott, oldalt lapos gerinc 

 

6.7. ábra - 7. ábra – Buccinator tasak lateralis falának pozíciója 

 

3.6. Torus mandibularis 
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Az állkapocsgerinc lingualis oldalán, a kisőrlők helyének megfelelő tájékon, szimmetrikusan előforduló 

csonttömörülés.Vékony nyálkahártya fedi, mely teherviselésre nem alkalmas, ezért tehermentesítése minden 

esetben szükséges. Egyes esetekben extrém méretűre nőhet, akadályozva ezzel a protézis elkészítését, ilyenkor 

sebészi eltávolításuk, megkisebbítésük indokolt lehet. 

3.7. Szájfenék 

A nyelv alatt, az oralis áthajlás és a nyelv közötti terület, mely két részre (sublingualis és paralingualis) osztható. 

3.7.1. Sublingualis terület 

Frontális területen,az oralis áthajlás és a plica sublingualis között helyezkedik el, közepén a frenulum 

linguaevel. Lehet tömött, kemény tapintatú, mely a fogsor elhorgonyzása szempontjából kedvezőtlen, 

destabilizáló hatású, ill. kedvező esetben puha tapintatú. 

3.7.2. Paralingualis terület 

Az első kisőrlő helyétől a tuberculum alveolare mandibulae mesialis széléig tart. 

3.7.3. A szájfenék nyálkahártyája 

A szájfenék esetében két típust különböztetünk meg, nem előboltosulót és előboltosulót. Utóbbi esetén 

beszélhetünk puha, ill. tömött tapintatú szájfenékről. 

Nem előboltosuló: 

• felszíne sima, 

• nyelv felemelésekor csak kis mértékben emelkedik, 

• lapos, negatív gerinc esetén sem emelkedik a fogatlan gerinc fölé. 

Előboltosuló: 

a. Puha tapintatú: 

• enyhe nyomással reponálható, 

• fejet hátra hajtva csaknem eltűnik, 

• nyelv mozgását kevésbé követi, 

• fogsor elhorgonyzás szempontjából kedvező. 

b. Tömött tapintatú: 

• alakja kevésbé befolyásolható, 

• elmozdító erőkkel szemben ellenáll, 

• funkció közben alakja nem változik. 

3.8. Állcsontgerinc formák 

• Egészében megtartott, ún magas gerinc: 

kedvező a fogpótlás készítése szempontjából, 

rágónyomást jobban viseli, 

kisebb interalveolaris távolság, amielőnyösen befolyásolja a protézis stabilitását. 
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• Elől megtartott oldalt lapos gerinc: 

kis- és nagyőrlőket sokkal hamarabb távolítják el, mint a frontfogakat. 

• Egész kiterjedésében lapos gerinc: 

a gerinc occlusalis felszínét a spinae mentales, linea obliqua, linea mylohyoidea szintjéhez viszonyítva, 

azokkal egyszintben van. 

• Negatív gerinc: 

a szájfenék nyálkahártyája magasabban helyezkedik el, a fogatlan gerincfelszínhez viszonyítva. 

• Mélyült negatív gerinc: 

bázisáig lebontódott processus alveolaris, 

pengeszerűen elvékonyodott gerincél, 

fogpótlás készítése szempontjából a legkedvezőtlenebb. 

Az utóbbi három gerincforma esetén jelenhet meg a plica lineae obliqae és a plica transversalis 

retromylohyoidea, melyek szájnyitás során megfeszülhetnek, ezzel az alaplemez elmozdulását okozhatják. 

3.9. Nyálkahártya kettőzetek 

• Frenulum labii inferioris: az ajak és a fogmedernyúlvány közötti összeköttetés a középvonalban, 

• frenulum buccale: a vestibulumot áthidaló nyálkahártya kettőzet a kisőrlők tájékán. 

3.10. Nyálkahártya típusok 

A gerinc vestibularis felszínén a kis és nagyőrlők helyén alapjával feszesen összenőtt nyálkahártya, míg a 

frontális területen alapja felett elmozdítható nyálkahártya típus található. 

A gerinc oralis felszínén, a frontális területen alapjával feszesen összenőtt nyálkahártyát figyelhetünk meg, a 

premolaris és molaris területeken ugyanakkor elmozduló (mozgó) nyálkahártya van. 

4. 6.4. A páciens tájékoztatása, kezelési terv – Benke 
Beáta 

A fogpótlás korlátai: A teljes kivehető fogpótlások sokban különböznek a természetes fogaktól. Általánosságban 

elmondható, hogy jobb állcsontgerinc forma esetén nagyobb az esély a sikerességre: mind üresjárati- mind 

rágóstabilitás biztosítható. Negatív vagy mélyült negatív gerinccel rendelkező páciensek számára készülő 

fogsorok nagy valószínűséggel csak üresjárati stabilitással rendelkeznek. Ezekben a kedvezőtlen esetekben – 

amennyiben a páciens általános egészségi állapota is lehetővé teszi – célszerű az implantáció lehetőségének 

ismertetése. 

4.1. Adaptáció, hozzászokás 

Különböző vizsgálatokkal igazolt, hogy új fogpótlás elkészítése után, akár 6-8 hét adaptációs idő is szükséges 

lehet. Fontos, hogy ezt a páciensben is tudatosítsuk. A csökkent adaptáció élettani magyarázata a következő: A 

parodontális ligamentumok proprioceptív érzékelése megszűnt és a nyálkahártya receptorok nagy része akrilát 

alaplemezzel borított. 

Az új fogsorhoz való hozzászokást meghatározó tényezők: 

• a fogsorviselés ideje (a páciensnek mióta van teljes kivehető fogpótlása), 

• a gerinc megtartottsága (magassága és szélessége), 
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• módosítás mértéke a korábban viselt fogpótláshoz képest, 

• egyéni variációk (a nyálkahártya érzékenysége, annak terhelhetősége). 

4.1.1. A fogpótlás korlátai 

• A fogpótlás kevésbé hatékony, mint a természetes fogak (rágóerő nagysága). 

• Egyes páciensek nem tudnak minden ételt gond nélkül fogyasztani, de ez a ritkább. 

• Általánosságban minél jobb az állcsont formája, minél inkább megtartott a gerinc, annál kevesebb 
problémával találkozunk. Azoknál a pácienseknél, ahol jelentősen csökkent a gerinc magassága, különösen a 

mandibula esetében (lapos, negatív vagy mélyült negatív gerinc), fel kell készítenünk a pácienst arra, hogy a 

fogsor elmozdulhat, nem lesz stabil, ezáltal a rágóképesség nem lesz kielégítő. 

• Azoknál a pácienseknél, akiknek az állcsontja nagymértékben lebomlott, gyakrabban fogunk találkozni 
feltöréses panaszokkal. 

• Javasolt ezekről a korlátokról a pácienst még a kezelés megkezdése előtt tájékoztatni, inkább, mint a 
későbbiek során mentséget keresni. 

4.1.2. Rágáshoz való adaptáció függ 

• A CO/CR viszonytól, 

• a fogak pozíciójának változtatásától (az előző fogsorhoz képest), 

• a vertikális dimenzióban történt változtatásoktól. 

A páciens kezdetben tapasztalhat rágóerő csökkenést, illetve előfordulhat az ajak és bucca nyálkahártyájának 

beharapása is. 

A megszokást könnyítheti, ha a páciens kezdetben puha ételeket fogyaszt és fokozatosan kezd el egyre 

keményebb dolgokat enni, ill. ha az ételt kis darabokra vágja és azt a szájban két oldalra elosztva próbálja 

megrágni. Ebben az időszakban előfordulhat, hogy a nyál mennyisége átmenetileg megnő. El kell 

magyaráznunk a betegnek, hogy legyen türelemmel, amíg ez az átmeneti időszak tart és a neuromuscularis 

adaptatio bekövetkezik. 

4.2. Beszédkészség 

A beszédben történő változások, ill. nehézségek elsődleges okaként szerepel a megváltozott fogpozíció, a nyelv 

helyének beszűkítése, ill. a megváltozott palatinális kiterjesztés. A kezdeti nehézségek a beszéd során csak 

átmenetiek, hiszen a nyelv adaptációs készsége nagyon jó. 

A külső megjelenés egyénenként változhat, a változás leggyakoribb okai: 

• a metszők hosszának növelése (kopás), 

• a vertikális dimenzióban történt változtatások, 

• jelentősebb ajaktámasz. 

Az esetek többségében a külső megjelenést érintő változások előnyösek és nem adnak okot aggodalomra a 

páciens számára. Ugyanakkor a páciensek időnként megijednek, ha radikális változásokról van szó, ilyenkor 

szükséges lehet megnyugtatni őket, míg meg nem szokták az új külsejüket. 

4.3. Hygiéne 

A teljes kivehető fogsort viselő pácienseknél egy speciális szájmiliő/flóra alakul ki. A nyálkahártya épségének 

fenntartása nagyban függ a fogsoron megtapadó plakk hatékony eltávolításától. 

A fogsortisztítás szabályai: 
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• külön fogsor tisztító műanyag kefe szükséges, 

• a fogsor minden felszínét meg kell tisztítani abrazív anyagot nem tartalmazó szerrel (pl. szappan), 

• abrazív anyagot tartalmazó tisztítószert nem szabad használni (pl. fogkrém), 

• tisztítás minden étkezés után, és este lefekvés előtt is el kell végezni, 

• a mosdókagylót tisztításkor ajánlatos kibélelni valamilyen puha anyaggal (ha a fogsor leesne, ne kemény 
felülettel ütközzön), 

• kiegészítő tisztítási lehetőségek: fogsortisztító tabletták rendszeres (kétnaponta történő) alkalmazása, 
ultrahangos fertőtlenítő kád használata, 

• fontos a nyálkahártya tisztítása is, egy megfelelő fogkefe segítségével, 

• a fogpótlást éjszakára javasolt kivenni, hogy a nyálkahártya regeneráció ne szenvedjen zavart. 

4.4. Gondozás 

• Fontos az évenkénti kontroll vizsgálat, 

• kisebb problémákat könnyebb orvosolni (feltörés, a fogsor törése, csontlebontódás miatti alábélelés), 

• egy teljes kivehető fogpótlás kihordási ideje megfelelő hygiéne és gondozás mellett kb. 5-7 év. 

5. 6.5. Fogpótlás készítésének lépései – Muzsek 
Zsófia 

A fogorvosi munkafázisokat pontosan kiegészíti a fogtechnikai munka (1. táblázat), melynek dokumentálása 

munkalapon történik. 

6.1. táblázat - 1. táblázat – A teljes kivehető fogpótlás készítésének lépései 
 

  Rendelő Labor 

1. alkalom anamnézis, szájvizsgálat, alsó-felső alginát lenyomat, 

gipszminta készítés, egyéni kanál határainak berajzolása* 
egyéni kanál készítése clear vagy 

fényre kötő akrilátból 

2. alkalom egyéni kanál átalakítása funkciós kanállá (kanál 

funkcionálása), funkciós lenyomatvétel* 
mandzsettázás, funkciós minta 

készítése, alsó-felső harapási sablon 

készítése 

3. alkalom harapási sablon ellenőrzése (gerincélvonal), harapási 

magasság meghatározása centrális relációban, a sablon 

befaragása, spatula próba, összeragasztás, fogszín 

meghatározás 

artikulátorba gipszelés, fogfelállítás 

4. alkalom fogpróba*, spatula próba készrevitel, reocclusio 

5. alkalom átadás, spatula próba   

6. alkalom remontage   

* Lehetőség a tehermentesítésre. 

6. 6.6. Lenyomatok – Muzsek Zsófia 

6.1. Anatómiai lenyomat 

Minden teljes kivehető fogpótlás készítésekor szükségünk van egy a páciens szájához tökéletesen adaptált 

egyéni kanálra (1), (2). Az egyéni kanalat legegyszerűbben a tanulmányi mintán készíthetjük el, melyet előzőleg 

alginát lenyomat segítségével készítettünk. 
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Az anyag kiválasztása: a jól záródó dobozban tárolt alginát összerázása után a hozzá tartozó por adagolóval 

gumicsészébe adagoljuk a szükséges mennyiséget, majd hozzámérjük a megfelelő mennyiségű hideg vizet és 

spatula segítségével keverjük össze. A keverés során a cél, hogy az időkorláton belül (45 mp) homogén anyagot 

kapjunk, melyet az előzőleg kiválasztott gyári kanálba helyezünk. Lehetőségünk van a keverés 

standardizálásának elérése érdekében alginátkeverő gép használatára is (8. ábra). 

1. videó – Alginát keverés. 

6.8. ábra - 8. ábra – Alginátkeverő gép 

 

6.2. Kanálválasztás 

A gyári kanál méretét úgy válasszuk ki, hogy a retenciót biztosító anatómiai területeket biztosan magukban 

foglalják, illetve ezeken túl is terjedjenek. Az irreverzibilis hydrocolloid számára ötmilliméteres térközt kell 

biztosítanunk, hogy egy térben stabil lenyomatot készíthessünk (9. ábra). Amennyiben a kanál hossza nem 

megfelelő, úgy módunkban áll azt kompozíciós lenyomatanyaggal meghosszabbítani. Az anyag és a kanál 

közötti kapcsolatot perforált kanál használatával vagy adhezívek alkalmazásával biztosíthatjuk. 

6.9. ábra - 9. ábra – Alginát lenyomat a felső állcsontról 

 

6.3. A páciens előkészítése 

• A kanál behelyezésének és eltávolításának gyakorlása asszisztensi segítséggel, 

• a páciens megfelelő pozícióba való beállítása: egyenesen megtámasztott fej, az orvos magasságához beállított 
szék, 

• páciens megnyugtatása, 

• szükség esetén vesetál előkészítése, 

images/chapter06/movies/mov6001.mp4
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• orrfúvási vonal berajzolás, 

• az állcsontforma értékelése, a nagymértékben alámenős részek és gótikus szájpad esetén a lenyomatvétel 
során ezen területekre plusz anyag applikálása végett. 

6.4. Lenyomatvétel 

A kézzel vagy gépi rotációs eszközzel megkevert anyagot kanálba tesszük, és szájba helyezzük, úgy hogy a 

kanalat a hátsó régióban megtámasztjuk és gyors rezgőmozgást végezve haladunk az elülső területek felé, míg a 

kanalat a végső helyzetbe pozícionáljuk, ügyelve a középvonalra (kanálnyél). A művelet közben az ajkat két 

oldalról fogászati tükrök segítségével tudjuk eltartani, a megfelelő rálátás biztosításának érdekében. Az alsó 

lenyomat esetén ügyeljünk arra, hogy a nyelv felemeltetésével megfelelő helyet biztosítsunk a kanál és 

lenyomatanyag számára. A lenyomatot egy határozott mozdulattal távolítsuk el, hogy megakadályozzuk a 

visszafordíthatatlan deformációt. Amennyiben az eltávolítás nehezített, a beteget megkérjük, hogy fújja fel az 

arcát, illetve mutató ujjunkat a vestibulumba a lenyomat széle és a nyálkahártya közé helyezzük, és forgó 

mozgást végzünk, megkönnyítve ezzel a lenyomat eltávolítását. 

6.5. Fertőtlenítés 

Az eltávolított lenyomatot először folyó csapvíz alatt alaposan lemossuk (nyál, vér, stb. eltávolítása), majd 

kirázzuk belőle a vizet. Ezt követően a lenyomat minden felszínét fertőtlenítő spray segítségével vagy 

fertőtlenítő oldattal teli kádba helyezve fertőtlenítjük. A behatási idő letelte után a fertőtlenítő oldatot folyóvíz 

alatt lemossuk. 

6.6. A lenyomat értékelése 

• Az anyag felszíni simaságának értékelése, buborék és szemcsementes homogén felszín (10. ábra), 

• az anyag és kanál közti kapcsolat sérülésmentessége, 

• az anyag vastagsága (5 mm), 

• a megfelelő pozícionálás ellenőrzése (minden anatómia terület a kanál szélein belül helyezkedjen el). 

6.10. ábra - 10. ábra – Anyaghiány az alginát lenyomatban 

 

6.7. Mintakészítés 

A lenyomat ellenőrzését követően a második negyedórában történik a lenyomat gipsszel való kiöntése. 

Az első lépés a por és hideg víz megfelelő arányú kimérése, és összekeverése kézzel gumicsészében spatulával 

vagy vákuumkeverő alkalmazásával. Géppel rövidebb idő alatt állandó minőségű anyagot tudunk készíteni. A 

modell struktúra stabilitásának elérése szempontjából a legvékonyabb területet figyelembe véve minimum 12 

mm legyen. Az alginát és gipsz szeparálása legkorábban a kiöntést követően 45 perccel történhet. A minta 

csiszológéppel történő megmunkálásakor figyeljünk arra, hogy a minta talpa a gerinccel párhuzamos legyen, és 

csak a felesleges részleteket távolítsuk el. 
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6.8. Egyéni kanál 

Az egyéni kanál olyan segédeszköz, mellyel a funkciós lenyomatot készítjük. Az egyéni kanál a tanulmányi 

mintára készül, clear akrilátból vagy fényrekötő akrilátból (Individolux, Super-Tac). 

6.11. ábra - 11. ábra – Tanulmányi minták 

 

6.12. ábra - 12. ábra – Egyéni kanál határa 

 

A páciens mellett ceruzával rajzoljuk be a gipszmintán a fix és elmozduló nyálkahártya határát, illetve az 

orrfúvási vonalat (11. ábra). Felső állcsont esetében vestibulárisan körkörösen rajzoljunk még egy vonalat, az 

előzőtől 2 mm-re a fix nyálkahártyán, figyelve arra, hogy a frenulumok területén is biztosítsunk helyet a mozgó 

képleteknek (12. ábra). Az alsó állcsont esetén hasonlóan járunk el lingualisan is. A következő lépés a 

túlságosan alámenős részek kiblokkolása, valamint lenyomatanyag számára helyfenntartó anyag felhelyezése. 

Ezt követi a fényrekötő egyéni kanál anyag mintára történő adaptálása és éles szikével a második vonalnak 

megfelelő pontos körbevágása, majd a megfelelő méretű kanálnyelek felhelyezése. A kanálnyeleket úgy kell 

elhelyezni, hogy magasságukban és szélességükben az adott régióban található természetes fogak méretéhez 

igazodjanak.A 3 nyél pozícionálása a következő: egy a frontfogaknak megfelelő és egy-egy a második 

premoláris és az első moláris fog helyének megfelelően a gerincélvonalon. Ezek után történik a 

fotopolimerizáció a gyártó utasításai alapján (13. ábra). Az így elkészített egyéni kanál széleit frézer, majd 

gumipolírozók segítségével lekerekítjük és simítjuk. 

6.13. ábra - 13. ábra – Fényrekötő egyéni kanál polimerizálása 
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Szelektív egyéni kanál: lehetőség van speciális egyéni kanál elkészítésére is, ebben az esetben a tehermentesítés 

mértékét az állcsont teljes területén már az anatómiai mintán jelezzük. A legérzékenyebb területekre két-

háromszoros rétegvastagságban, míg a teherviselésre alkalmas régiókban egyszeres rétegvastagságban 

helyezünk fel helyfenntartó anyagot (pl. viasz). Így lenyomatvétel során nem kell attól tartanunk, hogy a páciens 

fájdalom miatt nem végzi el jól a mozgáspróbákat. 

6.9. Egyéni kanál befunkcionálása 

Első lépésben megtörténik az egyéni kanál ellenőrzése a páciens szájában, értékelnünk kell, hogy biztosított-e 

minden területen a megfelelő hely a szélmintázó ill. a lenyomatanyag számára. Amennyiben indikált, 

elvégezzük a szükséges módosításokat.A kanálnyelek területén ellenőriznünk kell, hogy azok nem lógnak-e ki a 

páciens szájából és nem akadályozzák-e a funkciós mozgásokat. 

A funkciós szél mintázásához használhatunk kompozíciós lenyomatanyagokat, szélmintázó viaszt vagy szilikon 

lenyomatanyagot. 

A kompozíciós lenyomatanyaggal történő szélmintázás lépései: 

• Szárítsuk le alaposan az egyéni kanalat. 

• Készítsük elő a 45- 50°C-os vízfürdőt és a viasztálcát. 

• Az anyagot borszeszégő felett többször áthúzzuk, ahogy melegszik az anyag, egyre fényesebb lesz: 70 ˚C fölé 
ne hevítsük a zöld Kerr rudat, mert irreverzibilis szerkezeti változások mennek végbe. Ha buborékosra izzott 

a rúd, vágjuk le, és ne használjuk fel. Gondosan figyeljük meg, mikor lesz lágy tapintatú, és rögtön a kanál 

szélére helyezzük egy kb 2-3 cm-es szakaszon (egy funkciós területen belül maradva), majd újra áthúzzuk 

láng felett, így alakítjuk ki a tapadást. 

• A már beállított vízfürdőben lehűtjük, és a kanalat szájba helyezzük, és elvégeztetjük az adott területre 
jellemző funkciós mozgásokat. 

• A kompozíciós anyag 37˚C-on merevvé válik, ekkor ellenőrizzük a felszíni simaságát, egyenletességét. 

• Ha megfelelő az adott rész formája, folytassuk a műveletet mindaddig, míg a kanálon körbe nem érünk. 
Figyeljünk arra, hogy az egyes részletek összeköttetése folytonos legyen. 

• Ha NEM megfelelő az adott rész formája, melegítsük újra, és ismételjük meg az eljárást. 

• A kész körbefunkcionált egyéni kanál próbájakor már akár vákuumhatást is észlelhetünk. (14. ábra, 15. ábra). 

6.14. ábra - 14. ábra – A funkciós mozgások alapján becsiszolt és befunkcionált alsó 

egyéni kanál a nyálkahártya felől 
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6.15. ábra - 15. ábra – Befunkcionált alsó egyéni kanál a vestibulum felől 

 

2. videó – Funkciós szél. 

6.10. Funkciós lenyomat 

A művelethez elméletileg használható anyagok: 

• irreverzibilis hydrokolloid (irreverzibilis, elasztikus lenyomatanyag): hydrophil, de viszkózus, 

• zinkoxid-eugenol paszta (irreverzibilis, merev lenyomatanyag): jó részletvisszaadó képesség, merev, nem jó 

ízű, 

• poliszulfid (irreverzibilis, elasztikus lenyomatanyag): rossz íz, nem túl jó dimenzióstabilitás, nem jó 
visszarugózó képesség, 

• szilikon (irreverzibilis, elasztikus lenyomatanyag): elfogadható íz, dimenzióstabil, jó részletvisszaadó 
képesség, jó visszarugózó képesség, az újabb anyagok hydrophilek, thixotrop tulajdonságúak, 

• poliéter (irreverzibilis, elasztikus lenyomatanyag): nem túl jó íz, dimenzióstabil, jó visszarugózó képesség, de 
drága. 

6.10.1. Lenyomatvétel Zinkoxid eugenol lenyomatanyaggal 

A lenyomatvétel megkezdése előtt a szélmintázó anyag redukálása szikével kb. 1 mm-rel, hogy aZnOE anyag 

akadálymentesen folyhasson a kanál vestibularis oldalára. Ügyeljünk a felszíni simaságra, távolítsunk el minden 

éles szélt. Adhezív anyag alkalmazása nem szükséges, de a kanalat alaposan meg kell szárítani. 

6.10.2. Lenyomatvétel szilikonbázisú lenyomatanyaggal 

Lásd előbb, de adhezív anyag szükséges, melyet a gyártó utasítása alapján hagyunk a kanál felszínén 

megszáradni (kb. 5 perc). Adhezív használata előtt a kanalat szárítsuk ki, alkalmazása után már ne 

kontamináljuk nyállal. Lehetőségünk van kézi keverés mellett gépi keverés alkalmazására is (16. ábra). 

6.16. ábra - 16. ábra – Lenyomat keverő gép 

images/chapter06/movies/mov6002.mp4
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Lenyomatvétel előtt kérjük meg a páciensünket, hogy a régi fogsorát 24 óráig ne viselje, hogy a szövetek eredeti 

formájukban legyenek. Mutassuk be a munkafázishoz kapcsolódó funkciós mozgásokat, és azokat gyakoroljuk 

be a pácienssel. A lenyomatanyag előkészítése során figyeljünk az adagolásra, a szélmintázó anyag is legyen 

beborítva. A kanál méretéhez szükséges anyagot úgy tudjuk adagolni, hogy felső kanál esetén a kanál 

szélességének megfelelően duplán, alsó kanál esetén másfélszer hosszabb anyagot készítünk elő. A homogénre 

megkevert anyagot próbáljuk buborékmentesen a kanálba applikálni, egyenletes rétegvastagságban. A 

lenyomatanyaggal megtöltött kanalat úgy forgassuk be 90 fokos forgató mozdulattal a páciens szájába, hogy a 

fogászati tükörrel eltartott ajakzugok között elegendő hely legyen. A jól centrált kanalat támasszuk meg, és 

kezdjük elvégeztetni a funkciós mozgásokat. 

3. videó – Lenyomat keverés. 

4. videó – Funkciós lenyomat. 

6.11. Funkciós mozgások (1), (2), (3), (4), 

6.11.1. Felső állcsont funkciós mozgásai 

Száj nyitása, zárása, ajak csücsörítése, széthúzása, ajakzugok aszimmetrikus mozgatása (mandibula mozgatása 

jobbra-balra), orrfúvás befogott orr mellett, nyelés. 

6.11.2. Alsó állcsont funkciós mozgásai 

Száj nyitása, zárása, ajak csücsörítése, széthúzása, ajakzugok aszimmetrikus mozgatása (mandibula mozgatása 

jobbra-balra), nyelés, nyelv mozgatása jobbra-balra, valamint előre az ajak pírig. 

A funkciós mozgások elvégzéséhez rendelkezésre álló időt a választott anyag határozza meg. ZnOE esetén az 

SS White anyag kötése kb. 5-6 perc, tehát az anyagot kb. 4 percig tudjuk terelni, formálni. A lenyomatvétel 

utolsó percében már csak helyben tartjuk a kanalat. A megkötött anyagot a páciens szájából eltávolítjuk, és 

ellenőrizzük. A ZnOE lenyomatanyag vastagsága 1 mm-nél nem lehet nagyobb, amennyiben mégis, nem 

nyomtuk fel a helyére a kanalat. A lenyomat felszínén ne legyenek buborékok, anyaghiány, esetleg letört szélek, 

amennyiben ilyent tapasztalunk, értékeljük a javíthatóságot (17. ábra, 18. ábra, 19. ábra). 

6.17. ábra - 17. ábra – Alsó funkciós lenyomat ZnOE anyaggal, nyálkahártya felőli 

nézetből 

images/chapter06/movies/mov6003.mp4
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6.18. ábra - 18. ábra – Alsó funkciós lenyomat ZnOE anyaggal, lingualis nézetből 

 

6.19. ábra - 19. ábra – Felső funkciós lenyomat ZnOE pasztával véve, nyálkahártya 

felőli nézetből 

 

5. videó – Kész lenyomat. 

A jónak értékelt lenyomatot visszahelyezzük a páciens szájába, és újra elvégeztetjük a funkciós mozgásokat, 

miközben a kanál stabilitását folyamatosan ellenőrizzük. A hátsó lezárást újra berajzoljuk, majd ennek helyét a 

kész lenyomatra újra átvisszük. A lemosott, lefertőtlenített, leszárított lenyomatra rárajzoljuk a mandzsettázás 

images/chapter06/movies/mov6005.mp4
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határait, ezek után a fogtechnikai laboratóriumban elkészül a funkciós minta 3.típusú keménygipszből (20. ábra, 

21. ábra). 

6.20. ábra - 20. ábra – A kész funkciós minta, berajzolt gerincélvonallal 

 

6.21. ábra - 21. ábra – A kész funkciós minta, berajzolt gerincélvonallal és 

tehermentesítéssel 

 

6.12. Mandzsettázás 

A lenyomat szélére körkörösen egy viaszlap felhelyezése szükséges, a kanál szélétől kb. 5 mm-es távolságban, 

és kb. 3-4 mm szélességben. Így biztosítjuk, hogy a funkciós minta szélén megfelelő mélységű (5 mm) és 

szélességű (3-4 mm) funkciós árok legyen. Ennek a készrevitel munkafázisnál lesz szerepe, a választott akrilát 

anyag polimerizálásakor. A mandzsetta felhelyezése: 

• Alsó kanál esetén mind lingualisan, mind vestibularisan szükséges (22. ábra). 

• Felső kanálnál vestibularisan körben szükséges (23. ábra). A hátsó lezárásig vissza kell vágni a lenyomatot, 

hogy 1 mm-rel magasabban legyen a széle, mint a beágyazóanyagé. 

6.22. ábra - 22. ábra – Funkciós lenyomat a mandzsetta felhelyezését követően 
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6.23. ábra - 23. ábra – Mandzsettázás helye a funkciós lenyomaton 

 

6.13. Tehermentesítés (1), (2), (3), (4), (5), (6) 

Tehermentesítés során célunk a teherelosztás, a mozgástér és a behelyezhetőség biztosítása. 

A művelet során vagy 0,1-0,3 mm vastag ólomlemezt, vagy viaszt alkalmazunk, de evvel nem változtatjuk meg 

a nyálkahártya reliefet, és a fólia széle is a környezetbe simul. 

A fóliázandó, tehermentesítendő területek: 

• Az állkapcson: crista mylohyoidea, torus mandibularis, spinae mentales, éles gerinc, foramen mentale felső 
kontúrja (24. ábra, 25. ábra). 

• A felső állcsonton: tuber alveolare maxillae-nél a legkiemelkedőbb terület és az alámenős terület közti 

szintkülönbség csökkentése, papilla incisiva, raphe palati, torus palatinus, néha a rugae palatinae-t. 

6.24. ábra - 24. ábra – A crista mylohyoidea és a torus mandibularis 

tehermentesítésének jelölése 

 

6.25. ábra - 25. ábra – A crista mylohyoidea tehermentesítésének jelölése 
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7. 6.7. Gnatológiai alapfogalmak – Muzsek Zsófia 

Ahhoz, hogy az állcsontok egymáshoz való viszonyát, illetve a fogak érintkezésével kapott okklúziós 

elméleteket megértsük, először néhány gnatológiai fogalmat kell meghatározni. Ezt követően áttekintjük az 

állkapocs legfontosabb mozgásait. 

Az utóbbi évtizedekben az egyes gnatológiai fogalmaknak számos magyarázata született. Jelen esetben az 

aktuálisan legelfogadottabb definíciókat ismertetjük. 

7.1. A mandibula nyugalmi helyzete 

Fiziológiás nyugalmi helyzet a mandibula egyenes, függőleges fejtartás mellett felvett helyzete, amikor az 

érintett izmok (főleg a nyitó- és záróizmok) tónusa egyensúlyban van, és a fejecsek semleges, feszülésmentes 

pozíciót vesznek fel. Az izmok minimális tónusa megfigyelhető. Ilyenkor a fogsorok 2-5 mm-re vannak 

egymástól. Nyugalmi helyzetben a két állcsont közötti távolságot fiziológiai harapási magasságnak (1) 

nevezzük. 

7.2. Interkuszpidációs pozíció (IKP) 

Interkuszpidációs pozíciónak (IKP) nevezzük a mandibulának azt a maxillához viszonyított helyzetét, melyben 

az érintkező antagonista fogak a lehető legszorosabb kontaktusban vannak. Az IKP a fogak, a rögzítő apparátus 

és a neuromuszkuláris rendszer által meghatározott, az ízületi fejecsek helyzetétől független állcsonthelyzet. 

Mivel ez egy fogak által meghatározott helyzet, megfelelő fogazatnak kell jelen lennie, mely a mandibulát e 

helyzetben tartja. A fogak incizális vagy okkluzális felületei vezetik a mandibulát IKP-ba vagy onnan ki. Ennek 

megfelelően beszélhetünk szemfogvezetésről, metszőfogvezetésről és csoportvezetésről. 

7.3. Retrális kontakt pozíció (RKP) 

Az ízületi fejecsek lehetséges leghátsó helyzetében létrejövő bármely fogérintkezést retrális kontakt pozíciónak 

nevezzük. A gnatológiai kutatások szerint az emberek 90-95%-a képes az interkuszpidációs helyzetből 

állkapcsát 0,5-1mm-rel (néha még többel) hátrahúzni. Ha ebben a leghátsó fejecshelyzetben a fogak között 

érintkezés jön létre, ez aretrális kontakt helyzet. Ez az esetek 5-10%-ában maximális interkuszpidációt jelent. Az 

első érintkezések a fogak csücsöklejtőin jönnek létre. Ezek a lejtők a mandibulát IKP-be vezetik, az RKP 

általában labilis állkapocshelyzet. RKP-ben az állkapocsfejecsek a CR mozgástartomány hátsó határhelyzetében 

találhatók. 

7.4. Centrális reláció (CR) 

A CR nem okklúziós helyzet, a kifejezés a fejecsek helyzetére vonatkozik. A centrális relációnak nincs köze a 

fogakhoz, mivel ez az egyetlen centrális helyzet, mely fogakkal, vagy nélkülük is reprodukálható. Ez egy 

állcsontviszony a mandibula és a maxilla között. Anatómiailag a CR leírható, mint a mandibulának a discus 

közbeiktatásával a maxillához képest elfoglalt helyzete, melyben a fejecs a fossa glenoidalis hátrafelé irányuló 

felszínének legfelső részével érintkezik. Ez a legfelső-legelülsőhelyzet.Tehát centrális relációnak nevezzük a 

mandibulának azt a fogaktól független, okklúziós egység hiánya esetén is reprodukálható helyzetét, melyben 
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függőleges fejtartás mellett, a két fejecs aktív izommunka eredményeként szimmetrikusan, felső-elülső 

helyzetben található. Centrális relációs helyzetben a mandibula az ízületi fejeket összekötő haránttengely körül 

tiszta rotációs mozgást végezhet. 

7.5. Centrális okklúzió (CO) 

Centrális okklúzióról beszélünk, ha az antagonista fogak érintkezése az ízületi fejek centrális relációs 

helyzetében jön létre. Az ízület CR helyzetében a fogak között okklúzió van. A CO különbözik az IKP-tól, mert 

az IKP nem írja le az ízület helyzetét. A centrális reláció melletti maximális interkuszpidáció a legstabilabb 

állapot. 

7.6. A mandibula mozgásai 

Az állcsont mozgásait Posselt tanulmányozta. Nyitás során a fejecsek csak forgó mozgást végeznek, majd az 

eminentia articularis lejtőjén előre és lefelé mozdulnak. Ezeket a mozgásokat a Posselt-diagrammal 

szemléltethetjük. A mandibula maximális lateropulziója kb. 10 mm, nyitása 50–60 mm, propulziója 9 mm és 

retrúziója 1 mm. A condylus pálya inklinációja átlagban 35°, ez alatt a fejecs útvonalának szagittális vetülete és 

a Frankfurti horizontális által bezárt szöget értjük. A Bennett szög a szagittális sík és az balansz oldali 

condylusnak a mandibula oldalmozgása során megtett útja közötti szög, a horizontális síkban nézve, átlagértéke 

15°. Szagittális síkban nézve a fejecs propulzió és lateralpulzió közben nem ugyanolyan szögben mozdul előre 

és lefelé. A kettő közötti különbség a Fisher szög. Oldalmozgás során azt az oldalt, ahol a falat őrlése történik 

munkaoldalnak, míg az ellenkező oldalt balansz oldalnak nevezzük. 

8. 6.8. Harapási magasság meghatározása – Muzsek 
Zsófia 

Az elkészített funkciós mintára a fogtechnikus elkészíti a harapási sablont (26. , 27. ábra). Ennek segítségével: 

• határozzuk meg a harapási magasság vertikális és horizontális dimenzióját, 

• rögzítjük az értékeket artikulátorba, 

• végezzük el a fogfelállítást. 

6.26. ábra - 26. ábra – Felső harapási sablon 

 

6.27. ábra - 27. ábra – Alsó harapási sablon 
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A harapási sablon két részből - alaplemezből és viaszsáncból - áll: 

Az alaplemez készülhet hagyományos módon (pl. sellakból, vagy fényrekötő akrilát anyagból), vagy rögtön 

rápolimerizálhatjuk a kész fogsor akrilát anyagát, ebben az esetben akrilát bázislemez módszert alkalmazunk. 

Az akrilát bázislemez módszernél tehát a végleges alaplemez lesz a harapási sablon, majd a próbafogsor, végül a 

teljes protézis alaplemeze is. Ilyenkor már ebben a munkafázisban eldönthető, hogy kellő szívóhatással, 

stabilitással rendelkezik-e az alaplemez, lehet-e, érdemes-e a munkát folytatni, vagy szükség van-e valamilyen 

módosításra. 

A bázislemezen ilyenkor a gerincélvonalnak megfelelő 2-3 mm magas, 1 mm széles „gerinc” húzódik, melynek 

feladata: 

• merevíti a bázist, 

• a viaszsánc felhelyezésének megkönnyítése, 

• a fogtechnikusnak mutatja a gerinc ívét, 

• biztos alapot nyújt a fogfelállításhoz. 

A módszer előnyei: 

• grafikus rajzolókészülék így alkalmazható, 

• fogfelállítás ellenőrzése pontosabb, 

• javítható: ha nem elég stabil a bázis, már rögtön korrigálhatjuk, alábélelhetjük. 

A módszer hátrányai: 

• előfordulhat, hogy a kétszeres polimerizálás határa láthatóvá válik,esztétikailag érzékeny zónában ez beszéd, 
mosolygás során zavaró lehet, 

• a funkciós minta tönkremegy az első polimerizáláskor, artikulálás során először egy gipszkulcs készítése 
szükséges, 

• az alaplemez deformálódhat a másodi beágyazás során. 

A viaszsánc rózsaviaszból készül, felhelyezésekor figyeljünk arra, hogy szélessége hasonlítson a természetes 

fogakéhoz, a gerincélen helyezkedjen el, magassága haladja meg a természetes fogakét. A felső harapási sablon 

frontális vestibularis szélétől mérve a viaszsánc teljes magassága átlagosan kb. 23 mm. A viaszsánc formájának 

helyes kialakítása adja a készülő fogpróba alapját. 

A harapási sablon ellenőrzése két lépésben zajlik: először a mintán, majd a szájban ellenőrizzük annak 

stabilitását, széli simaságát, formáját, méretét. A mintán értékeljük a sablont, amennyiben módosítás szükséges, 

azt elvégezzük. Majd fertőtlenítés (pl. Descosept spray) és lemosás után következik az ellenőrzés a szájban. 

Mivel a harapási sablon a készülő fogsor alapját jelenti, gondosan vizsgáljuk meg annak retencióját. 
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Amennyiben instabilitást tapasztalunk, értékeljük, hogy nem terjesztettük-e túl az alaplemezt, illetve hogy 

elégséges retenciós területet használtunk-e ki. A túlzott tehermentesítés is ronthatja az alaplemez megfelelő 

illeszkedését. Amennyiben csak enyhe mozgathatóságot tapasztalunk, fogsorragasztó krémmel stabillá tehetjük. 

Ha a harapási sablonon nem kell módosítanunk, következhet a harapási magasság vertikális dimenziójának 

meghatározása. 

8.1. Vertikális dimenzió meghatározása 

Ehhez szükséges: ceruza, filctoll, ragtapasz, vonalzó, vagy tolómérőre (Willis-eszköz), Bunsen égő, viaszkés, 

spakli, párhuzamosság mérő (Caltenx-féle eszköz)– harapási villára. Mérjük meg a fiziológiai harapási 

magasságot ötször, majd átlagoljuk a kapott értékeket. A korrekt eredmény érdekében figyeljünk a 

következőkre: 

• A páciens megfelelő pozíciója: a fogorvosi székben ülő beteget kérjük meg, hogy úgy üljön, hogy a hátát és 
fejét ne támassza a székhez, a gerincoszlop természetesen álljon, vállát engedje le lazán, és szemével egy 

távolabbi pontot nézzen. 

• A két állcsont távolságát kijelölt pontok segítségével tudjuk meghatározni, ezek jelölése az arc 
középvonalában egyértelmű legyen (pl. orrcsúcs, orralap, illetve állcsúcs). 

• A páciens ezek után nedvesítse meg az ajkát, majd a korábban megmutatott mozgást végezze el: ajkak lágy 
összeérintése (mintha egy tollpihét szeretne elfújni), vagy „S vagy M” betű mondása hosszan. Ezalatt az idő 

alatt tudjuk a távolságot megmérni. 

Az átlagérték kiszámolása után megkapjuk a fiziológiai harapási magasságot, ebből 2 mm-t levonva pedig a 

fizikai harapási magasságot. Most kezdhetjük a viaszsáncok befaragását, célunk az lesz, hogy a lap szerint 

érintkező sáncok melletta mérőpontokközött a fizikai harapási magasság értékét kapjuk. A szájban a két 

harapási sablon biztosítja az interalveoláris távolságot, ennek ideális osztása a felső sánc: alsó sánc tekintetében 

2:1 vagy maximum 1:1 arányban történik. Mindig a felső harapási sablon befaragásával kezdünk, mert a maxilla 

arckoponyához való rögzítettsége miatt különböző antropológiai mérőpontokhoz tudunk viszonyulni. 

A felső sablon befaragásakor a következő faktorokhoz igazodunk: 

• A viaszsánc a frontfogak területén enyhén legyen a gerincél előtt, igazodjunk evvel a természetes fogak 
dőléséhez. 

• Mosolygáskor a sáncból 1-2 mm látszódjon. 

• A sánc széle érje el az alsó ajkat, mikor a páciens „F” vagy „V” betűt mond. Kérjük meg páciensünket, hogy 
számoljon hangosan ötventől egyesével hatvanig, így ellenőrizzük az érintkezést. 

• A sánc incisalis éle a frontális területen legyen párhuzamos a bipupilláris vonallal. 

• A sánc occlusalis felszíne a molaris területen legyen párhuzamos a Camper síkkal (tragus-orrszárny vonal). 

Az alsó sablon befaragásakor a következő faktorokhoz igazodunk: 

• A viaszsánc pontosan a gerincélen szimmetrikusan helyezkedjen el, javítva ezzel a kedvezőtlenebb 
viszonyokat. 

• A viaszsánc magassága a moláris régióban nem lehet nagyobb, mint a tuberculum alveolare mandibulae 

magasságának fele- kétharmada (28. ábra). 

• A viaszsánc magassága a frontrégióban olyan magas legyen, hogy ellazított ajkak esetén az ajakzugokat 
összekötő vonalat elérje. 

• A front területen a felső viaszsánc 1-2 mm-es előreharapásban legyen az alsóhoz képest. 

• Az alaplemezek ne kerüljenek kontaktusba, mindig a viaszsáncoknak kell érintkezniük. 

6.28. ábra - 28. ábra – Hibásan befaragott sáncok 
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6.29. ábra - 29. ábra – Befaragott harapási sablonok 

 

A viaszsáncok módosítását mindig szájon kívül végezzük, úgy, hogy a harapási sablont a gipszmintára 

illesztjük, elkerülve ezáltal az alaplemez törését. A gipszminta bevizezésével a viasszal való kontaminációt 

tudjuk elkerülni. A felső viaszsánc magasságának változtatásakor ügyeljünk a referenciasíkokkal való 

párhuzamosságra (29. ábra). Ehhez a művelethez használhatunk két vonalzót/spatulát: egyiket a referenciasíkra, 

a másikat a sablon rágófelszínére illesztjük, majd értékeljük ezek párhuzamosságát. Vagy használhatjuk a (ho-

ve-sa) síkbemérőt is, ezt a felső viaszsánc rágósíkjához érintjük, stabilan megtámasztjuk, majd a másik 

kezünkben lévő referenciasíkot követő vonalzónkkal értékeljük a síkok viszonyát. Amikorelértük az ideális 

állapotot, kezdhetjük az alsó sánc befaragását. A fizikai harapási magasság elérése után nézzük meg, hogy 

biztosított-e az interocclusalis távolság (2-3 mm). 

A túl nagy harapási magasság a kész fogsornál a következő problémákat okozhatja: 

• Izomfájdalom. 

• Fájdalom a teherviselő nyálkahártya felszínen. 

• Gyors csontfelszívódás. 

• A kész fogsor beszéd közben kattog. 

A túl kicsi harapási magasság a kész fogsornál a következő problémákat okozhatja: 

• Az arc beesettnek tűnik. 
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• Elfárad a páciens rágás közben. 

• Izom-, illetve ízületi fájdalom alakulhat ki. 

A befaragott sáncokra most jelöljük be a fő irányvonalakat, melyek a fogtechnikus eligazodását segítik a 

fogfelállításkor: 

• A középvonal (fent és lent is): felső és alsó középső metszők helyzetét határozza meg. 

• Az orrszárnyvonal vagy enyhe mosolygáskor az ajakzugok pozíciója: felső szemfogak csücskét vagy distalis 
felszínét jelöli. 

• A felső sablonon jelölhetjük a fognyak helyzetét, a mosolyvonalat, az alsó sablonon pedig a felső metszők 
incisalis élét. 

A berajzolt vonalak alapján a fogtechnikai munkalapon egyértelműen jelezzük, hogy melyik vonalakat 

választottuk. 

8.2. A harapási magasság horizontális dimenziójának 
meghatározása, spatula próba (1), rögzítés 

A két sánc közti illeszkedést fém spatulával ellenőrizzük, hogy a rejtett Christensen jelenséget észleljük. 

Amennyiben a kontaktus stabil, a spatulát elfordítani nem tudjuk, a próba eredménye: negatív. Ekkor 

továbbléphetünk a munkában, következhet a sablonok összeragasztása. 

Amennyiben a kontaktus instabil, a spatulát zárt sablonok között el tudjuk fordítani, akkor a sellak alaplemez 

nem fekszik fel anyálkahártya csontalapzatra, a próba eredménye: pozitív. Ha ezen nem változtatunk, a 

fogfelállítás nemlesz megfelelő. Tehát a rést meg kell szüntetnünk a sáncok között, módosítsuk a viaszsáncokat, 

majd újra végezzük el a próbát. 

A rögzítéshez többféle anyagból választhatunk: harapásrögzítő szilikon, ZnOE, viasz (30. ábra). 

6.30. ábra - 30. ábra – Összeragasztott és jelölésekkel ellátott harapási sablonok 

 

A sablonok rögzítésére több technikát is ismertetünk, de lehetőségünk van a felső állkapocs pozíció arcíves 

átvitelére is, ezt a ragasztás előtt kell elvégezni. 

Alapvetően két fő irányvonalat kell ismertetnünk a módszereknél az alapján, hogy a páciens kooperál-e. Ha nem 

tud a páciens a fogorvossal együttműködni (pl. arcbénulás, agyi demencia esetén), akkor a fogorvos aktív 

kézvezetéssel vezeti az alsó sablont az ideálisnak gondolt pozícióba. Amennyiben a páciens aktívan közre tud 

működni a munkában, alkalmazhatunk rajzolókészülékeket, vagy myodinamikán alapuló műfogásokat. Ez 

utóbbinak az alapját jelenti a linguomandibularis homotropia, melynek magyarázata a következő: a nyelv 

mozgásának hatására az állkapocs is hasonlóan mozdul el. Tehát a nyelv előreöltésével és visszahúzásával az 

állkapocs pozíciója rögzíthető. Ugyanez történik nyeléskor és, ha a beteg a nyelvcsúcsot a szájpadlás hátsó 

részéhez közelíti. Kipróbálhatjuk a Dawson módszert is:a páciens enyhén döntött pozícióban van, a fogorvos két 

kezének mutatóujjaival a sablon rögzítését végzi, a hüvelykujjak az állcsúcs alatt vannak. Enyhén 

megmozgatjuk a mandibulát, melynek szabadon, akadálymentesen kell elmozdulnia. A mozgatás után engedjük 
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a páciensnek, hogy száját becsukja, de közben a fogorvos nem gyakorolhat nyomást a sablonra. Hogy a művelet 

során a rögzülés tökéletes legyen, puha rögzítőanyagot alkalmazzunk (pl. szilikont). 

Az összeragasztott sablonokat a szájból egyszerre vesszük ki, használjuk a 90˚-os forgatást. Lemosás, 

fertőtlenítés után helyezzük a sablonokat a gipszmintára, majd fogszínmeghatározást követően küldjük el a 

munkát a fogtechnikai laboratóriumba. 

8.3. Grafikus rajzolókészülék használata 

A harapási magasság horizontális dimenziójának biztos megállapítására használhatunk ún. intraorális 

rajzolókészüléket. A rajzolószög és a rajzoló lemez távolsága a helyes vertikális dimenzióban van, az akrilát 

bázisra elkészült akrilát sáncok a már korábban meghatározott méretnél 1-2 mm-rel kisebbek, hogy a jó rálátást 

biztosítsuk (31. ábra). A pácienst kérjük meg, hogy érintse össze a sáncokat egymás után többször, és a 

rajzolószög által legsűrűbben jelzett terület meghatározza az addukciós mezőt, ennek közepén van az addukciós 

pont (32. ábra, 33. ábra). 

6.31. ábra - 31. ábra – Rajzolókészülék a szájban 

 

6.32. ábra - 32. ábra – Addukciós mező 

 

6.33. ábra - 33. ábra – Addukciós pont 
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Az ideális mandibula pozíció meghatározása után lehetőség nyílik az excentrikus mozgások kiterjedésének 

mérésére, ilyenkor a rajzolószög ún. nyílhegy rajzolatot alakít ki a rajzolólemezen (34. ábra). Utolsó lépésként a 

rajzolószög hegyét vezessük be a lemezen bejelölt addukciós pontba, és rögzítsük egymáshoz a sáncokat pl. 

rózsagipsszel (35. ábra, 36. ábra). 

6.34. ábra - 34. ábra – Nyílhegy rajzolat 

 

6.35. ábra - 35. ábra – Összeragasztott sáncok, egymáshoz rögzített rajzolókészülék 

szájban 

 

6.36. ábra - 36. ábra – Rögzített rajzolókészülék szájon kívül 

 

8.4. Minták előkészítése fogfelállításhoz 

8.4.1. Alsó gipszminta berajzolása 

A fogfelállításhoz támpontot ad a gerincél formája is, ezzel párhuzamos vonalat húzzunk az alsó gipszminta 

oldalára, jelezve a gerinc legmélyebb pontját és a gerincél ívét is. 

Berajzoljuk a tuberculum alveolare mandibulae magasságának felét is, a felállítandó fogak magasságának 

kontrolljához. 
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A gerincélvonal moláris régióban történő megerősítése azért szükséges, hogy normál harapás esetén a felső 

fogak palatinális csücsökpozíciójához segítséget nyújtson, biztosítva ezzel a fogsor stabilitását, és az elemelő 

erők elleni kompenzálást. 

A gerincélvonalfrontális régióban történő megerősítése, kivetítése a gipszminta két oldalára azért szükséges, 

hogy a frontfogak felállításakor igazodjunk annak helyzetéhez, így csökkentve a forgatónyomaték 

kialakulásának lehetőségét. 

8.4.2. Felső gipszminta berajzolása 

A felső gipszmintán a papilla incisivát és a sutura palatina medianát összekötve vetítsünk ki egy vonalat, ehhez 

képest értékeljük, hogy az általunk a viaszsáncon berajzolt középvonal egyezik-e. Erre a gipszmintán lévő 

középvonalra a papilla incisiván középen áthaladó merőlegest állítva a szemfogak csücskének helyzetét 

ellenőrizhetjük, valamint a befaragott sablon szimmetriáját is (37. ábra). Átlagosan a felső nagymetszők ettől a 

vonaltól 8-10 mm-rel előrébb helyezkednek el. 

6.37. ábra - 37. ábra – Felső és alsó gipszminta berajzolása 

 

9. 6.9. Fogfelállítás – Muzsek Zsófia 

A gipszminták beartikulálását a fogfelállítás követi. A már korábban a felső sablonon berajzolt irányvonalak 

alapján a fogtechnikus leméri a szemfogak távolságát, és kiválasztja a megfelelő műfog garnitúrát. Ez a 

munkafolyamat megfelelő szakmai felkészültséget, művészi hajlamot, és jó megfigyelő képességet is igényel. 

Például a bizygomatikus távolság arcívvel mérhető, azt 16-tal osztva megkapjuk egy felső nagymetsző 

szélességét, 3,3-del osztva a 6 frontfog szélességét. Természetesen a páciensről készült korábbi, foghúzás előtti 

tanulmányi minták, illetve fényképek is jó kiindulási alapnak számítanak: információt adnak az ideális 

fogformáról, harapási formáról:overjet és overbite mértékéről, esetleges diastemameglétéről. A fogformát 

általában az arc formájához választjuk, a lekerekítettebb formák inkább nőiesebb, míg a szögletesebb formák 

inkább férfiasabb karakterűek. A fogszín kiválasztásakor arra figyeljünk, hogy az életkor előrehaladtával 

sárgulnak a fogak; ilyenkor az arcbőr, a hajszín, a sclera színéhez tudunk igazodni. A páciensek ennek ellenére 

sokszor a számukra legfehérebbnek tűnő színt választják, mondjuk el az érveinket, de a választást bízzuk rájuk, 

és írassuk alá a pácienssel. 

A műfogak anyagát tekintve használhatunk akrilát vagy porcelán fogakat. Míg a porcelán műfogak 

kopásállósága jobb, transzlucenciája jobban hasonlít a természetes fogakéhoz, addig a bázislemezzel való 

kapcsolata nem olyan biztos, többször fordulhat elő a műfog kiesése, és amennyiben a páciens a fogsort leejti pl. 

tisztítás közben, sajnos nagyon könnyen el is törnek. A műanyag fogaknak ugyan kisebb a kopásállósága, kb. 5-

7 év alatt elhasználódnak, de tekintettel a bázislemezzel való kémiai kapcsolatra, könnyen cserélhetők, 
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pótolhatók. A sérülésveszély inkább az alaplemezt érinti, ezt pedig magas ütési ellenállású akrilát alaplemez 

anyaggal tudjuk kiküszöbölni. 

Moláris fogak tekintetében választhatunk anatómikus, szemianatómikus és nem-anatómikus műfog garnitúrából. 

Ilyenkor a csücsöklejtők 40, 30 fokosak (anatómikus fogak), vagy 20,10 fokosak (szemianatómikus fogak), 

vagy 0 fokosak (nem-anatómikus fogak). 

Anatómikus, szemianatómikus fogakat választunk: 

• amennyiben főként a premoláris területen esztétikailag fontos a fogforma, 

• amennyiben nincsen ezen fogaknak kontraindikációja: nagymértékű csontlebontódás, nem koordinált 
állkapocs mozgások, 

• amennyiben kiegyensúlyozott okklúziót szeretnénk kialakítani, ebben az esetben a condylaris inclinációhoz 
hasonló csücsöklejtőt válasszunk, 

• amennyiben az antagonista állcsonton természetes, megtartott fogazat van. 

Nem-anatómikus fogakat választunk: 

• amennyiben állkapocs méretbeli eltérések vannak, keresztharapásos helyzet, vagy Angle III-as osztály esetén, 

• ha a fellépő erők horizontális komponensét szeretnénk csökkenteni pl. nagyfokú csontlebontódás esetén, 

• amennyiben nem koordinált állkapocs mozgások vannak, 

• ha az esztétikum nem elsődleges, 

• amikor overbite nélkül állítjuk fel a fogakat monoplane okklúziós formában. 

9.1. Moláris fogak méretének kiválasztása 

• Igazodjunk a korábban kiválasztott frontfog mérethez, azok cervico-incisalis magasságától nem lehet túl nagy 

eltérés. 

• A szemfog distális széle és a mandibula felhágó ágának kezdete közötti távolság (pl. 29, 30 mm) a 

mérősablonon tájékozódási támpontot ad. 

• A moláris fogak bukko-linguálisátmérője a nyelv mozgásait behatárolja, ha kevés hely van a nyelvnek, 

válasszunk kisebb átmérőjű fogakat, hogy protetikai térkihasználása megfelelő legyen. 

9.2. A fogfelállítás szabályai 

A frontfogak felállításakor a szimmetrikus felállításra ügyeljünk. Afelső nagymetszők és szemfogak éle a 

rágósíkon legyen, a kismetszők pedig 0,5 mm-rel feljebb. 

Frontális nézetből a felső nagymetsző tengelye párhuzamos a középvonallal, a kismetsző és a szemfog enyhén 

dőlnek: a fognyakközepe az incisalis él közepéhez képest kicsit distalisabban helyezkedik el. A felső frontfogak 

marginális gingiva ívének legmagasabb pontja a középvonali tengelytől kissé distálisabban van. 

Oldalnézetből a nagymetszők és kismetszők is dőlnek, a kismetsző kicsit jobban, az incisalis él előrébb van, 

mint a fognyak. A szemfog a rágósíkra merőlegesen áll (38. ábra). 

Alsó frontfogak mind azonos magasságra állítandók. Frontális dőlésük a felsőkéhez hasonlít, oldalnézetből a 

középső metsző éle előrébb van, mint a fognyak, a kismetsző tengelye merőleges a rágóélre, a szemfognak 

pedig a nyaki része enyhén előrébb van, mint az éle. 

Az alsóés felső fogak között 1-2 mm-es horizontális túlharapás (overjet) és maximum ugyanennyi vertikális 

ráharapás (overbite) ideális. Amennyiben monoplane okklúzióba kívánjuk felállítani a fogakat, azt előre meg 

kell határoznunk, még a frontfogak felállítása előtt, mert abban az esetben az overbite 0 mm. 
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Oldalnézetből a felső szemfogak egy félfognyival distálisabban állnak, mint az alsó szemfogak, így biztosítjuk a 

moláris fogak csücsök-barázda érintkezését. A frontfogak felállítását követően lehetőségünk van egy 

fogpróbára, ilyenkor már tudjuk ellenőrizni az ajak állását, megtámasztottságát, az ajakzug helyes pozícióját és a 

fogsor esztétikumát is: szimmetria, overjet, overbite, fogak mérete, színe. Ha szükséges, könnyebb most 

elvégezni a fogpozíció módosításokat, mint a kész fogpróbát újrakezdeni. 

6.38. ábra - 38. ábra – Fogfelállítás oldalnézetből 

 

9.3. Fogfelállítási koncepciók 

Nagyon sok tanulmányt ismerünk, melyek mind az egyes fogfelállítási módszerek sikerességét vizsgálták, de túl 

sok összetevője van az ideális okklúziónak, ezért biztosabb, ha a tudományos szabályokhoz igazodunk, így 

egyszerűbb megtalálni a helyes módszert. A már korábban említett monoplane okklúzió mellett használhatjuk a 

lingualizált okklúziót, illetve a kétoldali kiegyensúlyozott okklúzió koncepcióját is. 

9.3.1. Lingualizált okklúzió 

A kétoldali kiegyensúlyozott okklúzió egy speciális formája, mikor a fogsor stabilitását fokozni szeretnénk, a 

páciens komfortérzetével együtt. A kiegyensúlyozott okklúzió során a gerinclebontódás folyamata lassabb, és 

excentrikus mozgások közben is megmarad a fogsor stabilitása. Alingualizált okklúzió abban különbözik a 

klasszikus kétoldali kiegyensúlyozott okklúziótól, hogy a felső fogaknak csak a palatinális csücskei érintkeznek 

az alsó fogakkal. 

Jellemzői: 

• Interkuszpidációban a felső premoláris és moláris fogak palatinális csücskei érintik az alsó premoláris és 
moláris fogak centrális barázdáit. Mindemellett ilyenkor frontfog érintkezés nem megengedett. 

• Az első felső moláris mesiális csücskei még a rágósíkon vannak, de a disztális csücskei már felette, a második 
moláris még távolabb van a rágósíktól, így alakul ki a Spee görbe, mely a moláris kontaktusokat segíti. 

• A felső állcsonton használjunk anatómikus típusú műfogakat, míg az alsó állcsonton szemianatómikus vagy 
nem-anatómikus típusú műfogakat. 

• Az excentrikus mozgások közben mindig van balansz- és munkaoldali érintkezés is. 

• Előnye, hogy az esztétikailag dominánsabb felső fogak anatómikusak, és a rágóerőket egyértelműen az alsó 
molárisok tengelyébe vezetik át. Hátránya a fogfelállítás aprólékos ellenőrzése, kontraindikált olyan 

esetekben alkalmazni, mikor a centrális harapási forma nehezen rekonstruálható, inkoordinációk esetén, és 

nagyfokú csontlebontódáskor. 

9.3.2. Monoplane okklúzió (1), (2) 

A csücsök nélküli fogak egy egyenes rágósíkot alkotnak, nincs csücsök-barázda érintkezés. A frontfogak között 

maximum 1-2 mm az overjet, hogy az ajak beharapását elkerüljük. A frontfogak között nincs érintkezés 

interkuszpidáció során, az overbite 0 mm. Excentrikus mozgások közben a balansz oldalon általában nincs 

érintkezés, a frontfog területén van kontaktus. A módszer elve az, hogy a sima, lapos csücsöklejtők nem tudnak 
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a fogsor stabilitásra negatívan hatni. Előnye: könnyű technikai kivitelezés, hátránya, hogy a fogsor esztétikája 

kedvezőtlen a nem-anatómikus műfogak következtében. Tehát kontraindikált akkor, ha a megjelenés a páciens 

számára elsőrangú kérdés, a nagyon meredek condylaris vezetés instabillá teszi a fogsort. A moláris fogak 

területén a fogak lapos csücskei követik a rágósík vonalát, de figyeljünk arra, hogy a felfele emelkedő 

mandibuláris gerincre már ne állítsunk fel fogat, helyhiány esetén inkább ne használjuk a második premolárist, 

hanem a két molárist. A munka során (az összes frontfog felállítása után) kezdjünk a felső moláris fogak 

beállításával, majd következhetnek az alsó moláris fogak is. Itt is figyeljünk arra, hogy az alsó őrlőfogak 

okkluzális felszínei ne érjenek túl a tuberculum alveolare mandibulae magasságának felénél–kétharmadánál. 

Sok esetben az alveoláris gerincek térbeli kedvezőtlen helyzete miatt vagy szkeletális malokklúzió miatt a 

fogakat keresztharapásban kell elhelyezni. Ezt könnyebb ilyen monoplane okklúzióban megvalósítani. 

A fogfelállítás típusát – normál, él, illetve keresztharapás- az ún. interalveolaris szög határozza meg. Az 

interalveolaris vonal a rágósíkkal szöget zár be (α). Amennyiben ezen belső szög hegyesszög, úgy 

keresztharapásban állítjuk fel a fogakat. Ha a szög mérete derékszög, az élharapási formátválasztjuk, ha a szög 

tompaszög, normál harapást alkalmazunk (39, 40. ábra). 

6.39. ábra - 39. ábra – Keresztharapás indikációja 

 

6.40. ábra - 40. ábra – Rágósík és interalveolaris vonal szájban 

 

9.3.3. Kétoldali kiegyensúlyozott okklúzió 

Természetes fogazat esetén, amikor a mandibula excentrikus mozgást (protruziót vagy laterotruziót) végez, a 

fejecs ezzel egyidőben, az ízületi vápában lefelé mozdul. Ennek hatására a moláris fogak között rés alakul ki. 

Ezt a szeparációt Christensen jelenségnek (1)/phenoménnak hívjuk. Protrúzió esetén szagittális Christensen, 

laterotrúzió esetén transzverzális Christensen jelenségről beszélünk. Ilyen esetben tehát nincs fogak által 

kiegyensúlyozott állkapocs pozíció, determészetes fogak esetén erre nincs is szükség. Teljes foghiány esetén a 

fogfelállítás során szükség van a Christensen phenomén kompenzálására. Alfred Gysi szerint a 

mandibulamozgások a condylus inklináció és az incizális inklináció függvényei (1910). Először ő szorgalmazta 

a bilaterális kiegyensúlyozott okklúzió fogpótlásokon való alkalmazását. Elmélete szerint a fogsor akkor stabil, 

ha legalább 3 ponton érintkezik az alsó fogsor a felsővel, és ennek azérintkezésnek meg kell valósulni mind 

protrúzió, mind oldalmozgás során. Vagyis műfogsor esetén a mandibula mozgásai során nem alakul ki rés, ami 

a fogsorokat destabilizálná, tehát nincs Christensen jelenség. Protrúzió esetén frontfog érintkezés és hátsófog 

érintkezés alakul ki (protrúziós balansz). Oldalmozgásnál munkaoldalon a felső bukkális és alsó bukkális 
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csücskök érintkeznek, valamint felső palatinális és alsó lingualis csücskök (cross tooth balance). Balansz 

oldalon a felső lingualis és alsó buccalis csücskök érintkeznek (cross arch balance). Kiegyensúlyozott okklúzió 

kialakításához anatómikus fogakat használunk. Ennek hiányában nem-anatómikus fogakat is választhatunk 

kiegyensúlyozó lejtők segítségével vagy a kompenzációs görbék változtatásával. 

Amennyiben a condylaris inclinatio meredek, használjunk csücsök nélküli (nem-anatómikus) fogak helyett 

lapos csücsöklejtőjű fogakat a kiegyensúlyozás céljából. 

Az őrlőfogak kiválasztását befolyásoló faktorokat a Hanau szabályokból ismerjük: 

• condylaris anguláció, 

• incisalis inclináció, 

• csücsöklejtő meredeksége, szöge, a barázda mélysége, 

• Spee görbe, Monson görbe, 

• okklúziós sík helyzete. 

Ennek az öt faktornak az összefüggéseit egymással, illetve együttes hatásukat a kiegyensúlyozott okklúzióra a 

Theilman formula írja le: 

 

A condylaris inklináció adott. A rágósík helyzetét pedig biomechanikai szempontok határozzák meg. A 

metszőfogak helyzetét, alakját pedig az esztétika is befolyásolja. Ha például a metszők hosszát növeljük, 

javítjuk az esztétikát, de ennek eredményeként rés alakul ki az őrlőfogak területén, melyet kompenzálni kell. A 

formulából leolvasható, hogy a nevezőben lévő faktorokkal tudjuk kompenzálni a változtatást. 

Ahogy a fejecs a vápában lefelé irányuló mozgást végez, a moláris fogak között rés alakul ki. Közöttük 

érintkezést úgy tudunk biztosítani, hogy az okklúziós síkot úgy változtatjuk meg, hogy annak dőlésszöge 

hasonlítson a condylus szögéhez, vagy meredekebb csücsöklejtőjű fogakat állítunk fel. Mivel a frontfogak 

tengelye határozza meg az incisalis szöget, a fogorvosnak kell meghatároznia ennek nagyságát, így tudjuk 

biztosítani, hogy a molaris fogak között ne alakuljon ki a Christensen jelenség. 

Kétoldali kiegyensúlyozott okklúzió esetén tehát célunk, hogy minden excentrikus mozgás során biztos 

fogsorérintkezéseket alakítsunk ki, de közben a műfogak a gerincélvonalon helyezkedjenek el (kivéve a felső 

frontfogak). 

Szabályok: 

• artikulációs fólia segítségével jelöljük az érintkező pontokat centrális okklúziós helyzetben, módosítsuk 
ezeket, amíg a két oldal azonossá nem válik, 

• úgy alakítsuk ki az érintkező pontokat, hogy azok ne a csücsöklejtőkre essenek, 

• ezt követően értékeljük az excentrikus mozgásokat, 

• minden mozgástípushoz különböző színű fóliát alkalmazzunk, figyeljünk arra, hogy eközben a centralis 
kontaktusok által kialakított jelölések végig láthatóak maradjanak, 

• a megfelelően beállított munka és balansz oldali érintkezések nem pontok, hanem vonalak, 

• a balansz oldali érintkezések nem lehetnek erősebbek, mint a munka oldali érintkezések, 

• excentrikus mozgások során a fogak egymáson történő elmozdulása harmonikus, akadálymentes csúszás, nem 
pedig ugrás, 

• amennyiben az antagonista természetes, megtartott fogazat, használjunk anatómikus típusú fogakat a 
fogsorstabilitás céljából. 
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10. 6.10. Fogpróba – Németh Dániel 

A fogpróba célja, hogy a készülő fogsort minden aspektusból meg tudjuk vizsgálni: 

• megjelenés, 

• fonetika, 

• okklúziós viszonyok, 

• páciens komfortérzete. 

Lehetőség van akár több fogpróba elvégzésére is.Ha módosítást végzünk a próbafogsoron, akkor újabb 

fogpróbaszükséges . Nem szabad elsiklani az apróbb problémák fölött, mivel ezeken a készrevitel után már nem 

tudunk módosítani. A több fogpróbával időt és pénzt takaríthatunk meg a későbbi korrekciók vonatkozásában. 

10.1. Az első fogpróba 

Komplikáltabb esetekben szerencsés először csak a frontfogak felállítását kérni, hogy a páciensek számára oly 

fontos esztétikai megjelenést értékelhessük. Szükséges módosításnál könnyebb ennek a pár fognak az 

átállítása.A fogorvosnak kell elvégezni ezeket a változtatásokat, hiszen a fogtechnikus nem látja a páciens arcát 

és száját. Természetesen szükség van a harapási magasság ellenőrzésére is. 

10.1.1. Vertikális dimenzió 

Az interokklúzális térköz 2–4 mm lehet, amely mérhető és érzékelhető is a beteg számára. Amennyiben a 

vertikális dimenziót nem találjuk megfelelőnek, azonnal módosítsunk ezen az értéken, hisz közvetlen hatása van 

a fogérintkezésekre és arc esztétikumára. (Amikor a száj nyílik nő a vertikális dimenzió, az alsó metszők 

incisalis éle lefelé és befelé mozdul. Ha a vertikális dimenzió nő, nagyobb overjetet figyelhetünk meg, ezáltal 

Angle II-es szkeletális eltérést fogunk elérni). Ha a harapási magasság túl nagy vagy az egyik vagy mindkét 

fogfelállításon módosítanunk kell, amit szerencsésebb a fogtechnikussal elvégeztetni, hiszen minden fog 

átállítása szükségessé válik (mind az elülső, mind a hátulsó fogak magasságán módosítani kell). 

10.1.2. Horizontális dimenzió 

A fogsorok nyálkahártya-csont alapzathoz való illeszkedését fém spatulával ellenőrizzük, amennyiben a próba 

negatív, az érintkező pontok vizsgálata történik artikulációs papírral vagy fóliával. Ezt követően egy szilikon 

harapás regisztráló anyaggal összeharaptatunk, majd a két fertőtlenített próbafogsort visszahelyezzük a 

gipszmintára és az artikulátorba helyezve ellenőrizzük azok térbeli pontosságát. (Megvizsgáljuk, hogy harapás 

regisztráló szilikonnal ill. anélkül ugyanazt a helyzetet látjuk-e az artikulátorban.) 

10.1.3. A fogak pozíciója 

• Szemfogak helyzete. 

• Overjet: a helyesen megválasztott overjettel megóvhatjuk az ajak, ill. a bucca beharapását, egyes esetekben a 

fogak 1-2 mm-es testes elmozdítása is szükséges lehet (41. ábra). 

6.41. ábra - 41. ábra – Ideális frontfog pozíció 
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• A helyesen meghatározott nyelvtér kialakítása: a fogakat ne pozícionáljuk túlzottan lingualisan, kérjük meg a 
pácienst, hogy értékelje a fogpótlás kényelmességét és a fogsorral való beszéd képességét. 

10.1.4. Excentrikus érintkezések 

A munka- és balansz oldali érintkezések értékelése történik szabad szemmel és artikulációs papírral/fóliával, 

melyet az artikulátorban látott kontaktusokhoz hasonlítunk. 

10.1.5. Esztétium 

Ellenőrizzük a frontfogak ajakhoz viszonyított helyzetét, a felső fogak mosolyvonalhoz való harmóniáját, a 

középvonal pontosságát és az okklúziós síkot. Kontrolláljuk a megfelelő lágyszöveti profilt, kontúrokat, 

ajaktámaszt, az ajakpír esztétikumát, a nasolabiális szöget. Kérjük meg a pácienst saját véleményének 

kifejtésére, anélkül hogy befolyásolnánk. Segítségünkre lehet, ha egy családtag vagy barát elkíséri a kezelésre, 

hogy független véleményt alkothasson. Minden olyan dolgot próbáljunk a próbafogsoron megváltoztatni, ami a 

páciensnek nem teljesen tetszik, és ne próbáljuk meg rábeszélni az általunk kialakított formára, inkább kérjük 

meg a fogtechnikust, hogy segítsen elvégezni a szükséges módosításokat. 

10.1.6. Fonetika 

A fonetikát a fogpróbával már ellenőrizhetjük, hiszen a beteg már kényelmesen tud beszélni ebben a helyzetben. 

Figyeljük meg, hogy nem ejti-e ki pöszén a szavakat, amennyiben igen, annak oka lehet a nem helyesen 

megválasztott overjet az elülső fogak között, a fogak közötti diasztéma ill. a helytelenül kialakított palatinális 

kontúrok. Ha a páciensnek korábban hosszabb időn át nem volt fogpótlása, vagy az új pótláson drámai 

változtatásokat végeztünk (fogpozíció, vertikális dimenzió), kérjük meg a beteget, hogy legalább 5 percen 

keresztül hangosan olvasson fel egy magazinból, hogy hozzászokjon ehhez az új, megváltozott helyzethez. 

Foghangok (s, z, sz) kimondása közben az alsó és felső metszőfogak élei összeérnek, kérjük meg a beteget, hogy 

mondja: pl. Mississippi és ellenőrizzük a fogak pozícióját. Ajak-foghangok (f, v) esetén (pl. fogvájó) a felső 

metszőélek éppen csak érintik az alsóajak hátulsó egyharmadát. 

10.1.7. Alaplemez kontúrok 

Az alaplemez kontúrok hatással vannak a fonetikára, komfortérzetre és retencióra. Általánosságban elmondható, 

hogy az alaplemez ne legyen konvex, inkább enyhén konkáv. Vegyük el a felesleges viaszt a linguális 

területeken, hogy a nyelv számára elegendő helyet biztosítsunk. Győződjünk meg róla, hogy a fogpótlásnak 

nincsenek-e olyan területei, ahol indokolatlanul vastag vagy vékony. 

10.1.8. Páciens véleménye 

Engedjük, hogy a páciens minden olyan kérdését feltegye, amit szeretne. Ne hagyjuk, hogy a páciens nyomást 

gyakoroljon, és emiatt időspórolás végett elsiessük ezt a munkafázist. Ne eldöntendő kérdéseket tegyünk fel a 

betegnek, hanem kifejtést igénylőeket. Amennyiben úgy érezzük, hogy a beteg bizonytalan, addig kérdezzük, 

amíg rá nem jövünk a problémájára. 

10.2. Utolsó fogpróba 

Ebben a kezelési időpontban ellenőrizzük, hogy a kívánt változtatások megfelelőek-e. Amennyiben úgy 

gondoljuk, hogy szükséges még valamin módosítani, akkor kérjük ezek elvégzését. Ha változtatnunk kell a 
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vertikális vagy horizontális dimenzión vagy akár a fogak pozícióján, úgy ezen módosításokat 

ismétellenőriznünk kell. Az utolsó fogpróba során koncentráljunk az esztétikai és fonetikai aspektusokra és a 

páciens komfortérzetére. A lefertőtlenített, lemosott, elfogadott fogpróbát elküldjük a laborba, hogy előkészítsék 

a készrevitelre. Ha reocclusiot kérünk a labortól, hívjuk fel a figyelmüket az ennek megfelelő beágyazási 

technika alkalmazására. Lehetőségünk van még az akrilát alaplemez anyag színének kiválasztására is, ilyenkor a 

páciens nyálkahártyájának színéhez igazodjunk. Valamint kérhetünk ún. clear szájpadlást is: egyes páciensek 

komfortérzetét növeli, ha a felső pótlás palatinális része átlátszó, ha a korábbi pótlása is ilyen volt (42. ábra). 

6.42. ábra - 42. ábra – Clear szájpadlásos fogpótlás 

 

11. 6.11. Átadás – Németh Dániel 

Még a páciens megérkezése előtt a kész fogsorokat 24 órára tiszta vízbe helyezzük, hogy a monomer felesleg 

kioldódhasson. A pótlások ellenőrzésekor figyeljünk az esetleges éles szélekre, sorjákra ezeket simítsuk le. 

A fogsorok szájba helyezését kezdjünk a felső pótlással. Kérdezzük meg a pácienst, hogy kényelmesnek érzi-e, 

ill. írja le vagy mutassa meg azokat aterületeket, ahol kellemetlenséget érez. Ha instabilitást tapasztalunk és a 

fogsornak nincs retenciója, elsőként vizsgáljuk meg a kiterjesztést a hátsó lezárásnál. A nyálkahártyán 

tintaceruza segítségével bejelöljük az orrfúvási vonalat, majd a protézis szájba helyezését követően értékeljük 

ezek egymáshoz való viszonyát. Ellenőrizzük ezen funkciót indikátor paszta segítségével (fit checker), a 

keverőlapon megkevert kis mennyiségű pasztát a leszárított fogsor polírozatlan felszínén egyenletesen 

eloszlatjuk egy ecset segítségével, és a protézist szájba helyezzük, az anyag kötése után óvatosan távolítsuk el. 

Ezt követően értékeljük az eredményt: 

• Azokon a területeken, ahol egyáltalán nem fedi paszta az akrilát alaplemezt: tehermentesítsük a nyálkahártyát, 
vegyünk el frézer segítségével az adott felszínből. 

• Ha a paszta felületén láthatóak az eredeti ecsetvonások, akkor ez azt jelzi, hogy azon a felszínen nem volt a 
nyálkahártyával kontaktus és más túlterhelt területek módosítása szükséges, hogy itt is kialakuljon érintkezés. 

• Ha a paszta egyenletesen fedi a fogsoralaplemez polírozatlan felszínét, akkor az illeszkedés megfelelő. 

Ezt az eljárást addig ismételjük, amíg a fogsor stabilitását elfogadhatónak nem találjuk: minimális területeken 

van kontakthiány és nincs nagymértékű pasztával nem fedett terület. Következő lépésben a széli 

túlterjesztéseket értékeljük. Indikátor anyagot viszünk fel legalább 5 mm szélességben a pótlás vestibuláris 

szélére, majd a fogsort szájba helyezzük, kérjük meg a pácienst a funkciós mozgások óvatos elvégzésére. Ahol a 

paszta nem fedi a fogsor széli részeit, ott óvatosan redukáljuk az alaplemezt. Különös figyelmet kell szentelnünk 

a frenulumok területének, hiszen ez az irritáció predilekciós helye. 

Ha minden szükséges korrekciót elvégeztünk, távolítsuk el a paszta maradványait a fogsorról, illetve alkohollal 

zsírtalanítsuk. 

Ezt követően az alsó fogpótlás ellenőrzésével folytassuk a munkát hasonló lépésekben. Mind az alsó, mind 

pedig a felső pótlás módosított területeit polírozzuk nedves polírozó kefe és polírpaszta segítségével. 

Ezek után következhet az okklúzió ellenőrzése. Mindkét fogpótlást a szájba helyezzük, mindkét oldalon az 

őrlőfogak közé egy-egy vattarolni teszünk, és megkérjük a pácienst, hogy nagy erővel szorítsa azokat. Ez a 
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szorítás azt az érzetet kelti a nyálkahártyán, mintha a páciens már régóta hordta volna a fogsort. Engedjük a 

fogsorokat maximális interkuszpidációba, és nézzük meg az érintkezéseket artikulációs papír illetve fólia 

használatával, és végezzük el a szükséges módosításokat. A páciens visszarendelése 24, 48 és 168 óra elteltével 

szükséges, majd utána mindaddig, amíg a maximális komfortérzetet nem biztosítjuk számára. A páciens 

tájékoztatása elengedhetetlen a megfelelő hygiénés szabályokról. 

12. 6.12. Remontage (1) – Németh Dániel 

A klinikumban elvégzett remontage során a kész fogsorokat artikuláljuk újra. A művelettel időt nyerünk, mert 

kevesebb kezelési időpontra van szükség, és a fogorvos számára kényelmesebb a fogak becsiszolását szájon 

kívül elvégezni, mivel nem kell folyamatosan kivennie és visszahelyeznie a fogsorokat. A remontage során 

könnyebben észreveszünk occlusalis interferenciákat, melyek fájdalmat okoznak a páciensnek, mivel a fogsor 

instabillá válik.Hagyományos fogsorkészítés esetén mintavesztéses eljárás miatt megsemmisül a funkciós minta, 

ezért szükséges egy új „minta”, gipszkulcs készítése. Amennyiben korábban a fogtechnikai laboratóriumtól 

kértük a reocclusio (primer remontage) elvégzését, úgy használhatjuk azokat a korábbi mintákat is. Új „minta” 

készítés során kövessük az alábbi lépéseket: 

A fogpótlások polírozatlan felszínét kenjük be vazelinnel, blokkoljunk ki minden alámenős területet (pl. nedves 

papírvattával), majd keverjünk gyorsan kötő gipszet, mellyel kitöltjük a fogsort úgy, hogy a fogsor szél mellett 

kellő anyagmennyiség legyen a biztos rögzülés érdekében. Figyeljünk arra, hogy a fogpótlás vestibularis 

felszíne ne legyen gipszes, különben nehéz lesz a mintáról eltávolítani (43. ábra). 

6.43. ábra - 43. ábra – Kiblokkolt felső fogsor 

 

A remontage lépései: 

• Tisztítsuk meg és helyezzük szájba a fogsorokat. 

• Arcíves átvitel (1): a felső állcsont helyzetét arcívvel rögzítjük, ehhez a harapás regisztráló villára három 

ponton kompozíciós lenyomatanyagot (pl. Bite Tabs) helyezünk fel (44. ábra). Ezt tegyük plasztikussá 50 °C-

os vízfürdő segítségével, majd illesszük a fogsor okklúzális felszínére, figyelve a középvonalra (45. ábra). 

Ezek után helyezzük fel az artikulátorral kompatibilis arcívet. Az általunk használt Artex artikulátorhoz 

tartozó arcívet először a külső hallójáratban rögzítjük, addig közelítve egymáshoz a jobb és bal oldalt, amíg a 

páciens nyomást nem érzékel, majd harmadik rögzítőpontként a glabellához illesztjük az orrtámaszt, és addig 

feszítjük, amíg a keret a fejen biztosan nem rögzül (46. ábra). Mivel három lágyszöveti pontot használtunk, a 

gravitáció kiküszöbölése céljából a páciens fekvő pozícióban kell hogy legyen. Ezek után a biztosan rögzülő 

ívet egy csuklós elem segítségével a harapási villához kapcsoljuk. Kioldjuk az arcív rögzítő pontjait, - 

ügyelve arra, hogy a csuklós zsanér az eredeti pozícióban rögzülve maradjon - és eltávolítjuk fejről (47. ábra). 

6. videó – Arcív. 

• Harapási forma regisztrálása: harapásregisztráláshoz használhatunk szilikon bázisú anyagot, illetve 

alumínium tartalmú viaszt. Javasoljuk inkább az utóbbi használatát, mivel biztosabban ellenőrizhető a 

mandibula pozíciója. A korábban már használt 50°C-os vízfürdőbe helyezzük az alsó fogpótlást, melynek 

images/chapter06/movies/mov6006.mp4
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mindkét oldali premolaris és moláris fogait egy-egy réteg alumínium tartalmú viasszal (Aluminawax) fedtük 

(48. ábra). Megvárjuk, míg az anyag plasztikussá válik, ellenőrizzük, hogy a viaszlapok biztosan rögzülnek a 

fogsorhoz. A fogpótlásokat a szájba helyezzük és engedjük a pácienst lassan csukni, ügyelve arra, hogy az 

első érintkezésnél tovább ne zárjon. Amennyiben ez az érintkezés nem látható a támasztó zónák minden foga 

között, éles szikével redukáljuk a viaszt a már látható kontaktusok helyén, és a viaszt újra lágyítva 

megismételjük az előbbi műveletet. Szájon kívül ellenőrizzük a két fogsor egymáshoz való illeszkedését. A 

fogsorokat lemossuk, fertőtlenítjük. 

• Beartikulálás: A felső állcsont artikulátorba gipszelésekor használjuk az artikuláló állványt (49. ábra). Az 
artikuláló állványhoz rögzítjük a csuklós zsanért és a harapási villát, az állvány tetejére gyorsan kötő gipszet 

keverünk, hogy a villa ebben rögzüljön. Erre azért van szükség, hogy a mintán lévő felső fogsor súlya ne 

módosíthassa a villa térbeli helyzetét (50. ábra). A gipsz kötését követően már csak a harapási villára van 

szükségünk (a csuklós zsanért el kell távolítani) és az állványt a hozzá rögzített harapási villával együtt 

átillesztjük az artikulátorba. Következik a felső gipszminta beartikulálása. A kötési idő elteltével az alsó 

fogsor begipszelése történik az alumínium tartalmú viasz segítségével. Figyeljünk arra, hogy az alsó fogsor 

beartikulálása előtt a vezetőszárat a viasz vastagságának megfelelően nyissuk ki (mínusz tartományba kerül) 

(51. ábra). 

• A viaszlapokat eltávolítjuk a fogsorok közül és az artikulátort nulla pozícióba állítjuk. Artikulációs fólia vagy 
selyem segítségével keressük meg a korai érintkezéseket és ennek megfelelően csiszoljuk be a műfogakat. A 

centrális okklúzós helyzet beállítását követően hasonlóan járjunk el az excentrikus helyzetekben is. 

• Utolsó lépésben a fogsorok okklúziós felszíneit finom polírozó krém segítségével lesimítjuk. 

6.44. ábra - 44. ábra – Bite Tabs rögzítése a harapási villára 

 

6.45. ábra - 45. ábra – A felső pótlás pozícionálása 

 

6.46. ábra - 46. ábra – Az arcív rögzítése 
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6.47. ábra - 47. ábra – A csuklós zsanér leoldva 

 

6.48. ábra - 48. ábra – Aluminawax az alsó pótláson 

 

6.49. ábra - 49. ábra – Artikuláló állvány 

 

6.50. ábra - 50. ábra – A felső pótlás artikulálása 
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6.51. ábra - 51. ábra: Alsó pótlás artikulálása 

 

13. 6.13. Átadást követő problémák – Németh Dániel 

A páciens kontrollja során a nyálkahártyán található feltörések oka elsősorban mindig okklúziós problémákban 

keresendő, az alaplemez módosítása csak az okklúziós hibák kizárása után engedélyezett. 

Az okklúziós eltérések kiküszöbölése céljából a a remontázs újra elvégezhető, nyálkahártya sebek 

korrigálásakor tintaceruzával a sebet körberajzoljuk, majd a leszárított fogsort szájba helyezzük, és így 

lokalizáljuk a probléma pontos helyét. Amennyiben a nyálkahártyán látható elváltozás még nincs, ujjainkkal 

óvatosan tapintsuk végig a panaszos régiót.Ne feledjük, hogy a páciens nem tudja pontosan leírni a fájdalom 

helyét. Hagyjunk időt, hogy pontosan meghatározzuk a probléma helyét. 

Kérjük meg a beteget, hogy próbálja pontosan leírni a részleteket: 

• Hol? – lokalizálás lehet fit checker, ujj, tompa műszer segítségével. 

• Mikor? – rágás során, nyugalmi helyzetben. 

• Milyen hosszan tart? 

• Van-e valami, ami enyhíti vagy súlyosbítja a tüneteket? 

• Engedjük, hogy a páciens demonstrálja, milyen helyzetekben vannak panaszai. 

Egyéb probléma lehet még a fogsor nem megfelelő retenciója, stabilitása, a nem megfelelő vertikális dimenzió, 

allergiák, fertőzések, nem megfelelő fogfelállítás. 

A leggyakrabban korrigálásra szoruló területek a felső állcsonton: 

• tuberculum alveolare maxillae- amennyiben túlterjesztett a pótlás, ulcerációt láthatunk, 
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• frenulum labii superioris- amennyiben nem biztosítottunk részére elég mozgásteret, a páciens 

kényelmetlenségről számol be, vagy decubitus látható, 

• raphe palati területén. 

A leggyakrabban korrigálásra szoruló területek az alsó állcsonton: 

• frenulum lingue – a túlterjesztés a fogsor instabilitását okozza, valamint ulcerációt, 

• retromylohyoideális terület- túlterjesztéskor a fogsor még nyelés közben is elmozdul, torokfájdalmat okozva, 

• buccinator tasak – túlterjesztéskor a beszéd során nem marad stabil a fogsor. 

13.1. Egy állcsontra készített pótlások 

Amennyiben a páciensnek csupán egy állcsontra készül teljes kivehető pótlás, ez az esetek többségében a felső 

állcsontra készül, hiszen a felső fogakat a páciensek hamarabb elveszítik, mint az alsó állcsontban lévő 

antagonistáikat. Az ellenkező esetben, ha a felső állcsonton minden fog megtartott és az alsó állcsontra kell 

teljes kivehető, akrilát alaplemezes pótlást készíteni, nagyon kevés esély van a sikeres munkára. Köszönhető ez 

a fogsorra és a természetes fogazatra ható nagyon eltérő erőknek, próbáljunk meg lehetőség szerint legalább 

foggyökereket megtartani hibrid protézis (overdenture) pótláshoz, vagy készítsünk implantátumon 

elhorgonyzott fogsort (52. ábra). Ellenkező esetben nagyon gyorsalsó állcsontgerinc lebontódást észlelhetünk. 

6.52. ábra - 52. ábra – Megtartott foggyökér 

 

A pótlás elkészítését és viselését nagyon nehézzé teszi az a tény, hogy a természetes fogazat által kifejtett 

rágóerő az antagonista fogsort instabillá teszi, illetve akár el is repeszti, töri. Valamint a már korábban kialakult 

fog helyzeti rendellenességek (elongáció, rotáció) az okklúziós viszonyokat negatívan befolyásolja, és a 

kétoldali kiegyensúlyozott okklúzió is kivitelezhetetlenné válik. Éppen ezért, amennyiben mégis ilyen 

helyzetben kell új pótlást készítenünk, még a munka elkezdése előtt végezzük el a rágósík értékelését: 

Készítsünk a tanulmányi gipszmintára harapási sablont, mérjük le a fiziológiás harapási magasságot, számoljuk 

ki az ideális fizikai harapási magasságot, és értékeljük, hogy miként tudjuk a kiindulási állapotot pozitívan 

módosítani. A túl ívelt Spee görbét redukálhatjuk, a kiemelkedett fogak által kialakított lépcsőzetességet 

nivellálhatjuk, változtassuk meg a rotálódott fogak rágófelszíni anatómiáját a helyes okklúziós érintkezéshez 

(felépíthetjük a hiányzó felületeket akár kompozit tömőanyag segítségével). 

Amennyiben az antagonista állcsonton csupán 6-8 maradék fog van a frontális területen, csak részleges kivehető 

pótlással együtt készítsük el a teljes pótlást. Ilyen esetekben a készülő munkák menetét össze kell hangolnunk. 

A fémlemez próbájakor az antagonista állcsonton már el kellett jussunk a funkciós lenyomatig, hogy a harapási 

magasság meghatározását elvégezhessük. Így lehetőségünk nyílik a fogfelállítás optimalizálására, a helyes 

érintkezések kialakítására. Ha teljes kivehető pótlással szembeni antagonista állcsonton rögzített pótlást is kell 

készítenünk (pl. kapocstartó koronát, vagy hidat), a tanulmányi gipszmintán végezzük el annak felviaszolását 

ugyanezen okból. 

Fogfelállításkor a frontfogak pozícionálása nehézségbe ütközik, ha az esztétumot tartjuk szem előtt, 

elképzelhető, hogy a természetes fogakkal így túl nagy overbite alakul ki, mellyel a fogsor stabilitását negatívan 

befolyásoljuk. Ha el szeretnénk kerülni a túlzott metszőfog túlharapást, a felső metszőfogakat redukálnunk kell, 
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magasabbra állítjuk fel azokat, ezzel pedig azt érjük el, hogy a felső ajak teljesen eltakarja azokat, így újabb 

esztétikai problémával szembesülünk. 

Őrlőfogak felállításakor törekedjük a legoptimálisabb érintkezések kialakítására, sokszor helyhiány miatt sokat 

kell a műfogakból elfrézerelni, de inkább a fognyakból vegyünk el többet, minthogy a rágófelszínt módosítsuk 

túlzottan. 

A természetes fogakkal szemben lévő teljes kivehető pótlás akrilát műfogai jobban kopnak, ezért a pácienseket a 

szokásosnál többször kell ellenőrzésre visszahívni. Nem szerencsés azonban porcelán műfogak alkalmazása, 

mert akkor a természetes fogak fognak jobban abradálódni, ami fogérzékenységhez és alakbeli problémákhoz 

vezet. 

A már említett rágóerő és stressz koncentrációs különbségek miatt az esetek egy bizonyos százalékában 

fogkitörést, illetve fogsor alaplemez törést tapasztalhatunk. Ha sorozatos fogkitörés van az anamnézisben, 

vizsgáljuk meg az okklúziós viszonyokat, végezzünk remontage-t. Ha alaplemez sérülést látunk több 

alkalommal, gondolkodjuk akrilát megerősítésben. 

Ismeretes az alaplemez fémmel és rosttal történő módosítása. 

Fémlemez, fémdrót illetve fémháló alkalmazásakor a két anyag kapcsolatára kell gondot fordítanunk, hiszen 

csak mechanikai retencióban gondolkodhatunk (53. ábra). Ezért talán szerencsésebb a háló alkalmazása, az 

egyenletes perforációk miatt, melyek az akrilát számára is helyet biztosítanak. Erre az alkalmazásra tipikusan a 

felső fogsoroknál a palatum területén van mód, alsó állcsonton az akrilát rétegvastagsága korlátotszab, de a 

gerincél vonalában használhatjuk. A kötésbeli kapcsolat gyengeségén kívül hátrányt jelent a fém szürkésfekete 

színe, de akár az aranyozott színnel készült előre gyártott hálós elemek is láthatóak készrevitel után. 

6.53. ábra - 53. ábra – Fémlemezes erősítés 

 

Rostmegerősítés terén egyre szélesebb anyagválaszték áll rendelkezésünkre. Alkalmazhatunk aramid, 

szénszálas, ultramagas molekulasúlyú polietilén vagy üvegrostokat. Klinikai vizsgálatok során ez utóbbi 

anyaggal értünk el hatásos szerkezeti ellenállást (54. ábra). Az anyag fejlesztésekor az akrilát alaplemezzel 

kialakítható kémiai kapcsolat kapott hangsúlyt, így biztosítva az egységes anyagszerkezet létrejöttét. 

Lehetőségünk van mind a készülő fogsorba, mind a már elkészített fogsorba való rostbeépítésre is. Valamint 

mind alsó, mind felső fogpótlásnál hatékonyan alkalmazhatóak. Hátrányuk csupán a technológiai 

érzékenységük, illetve az áruk. 

6.54. ábra - 54. ábra – Rostmegerősítés 
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Érdemes gondolnunk a felhasznált anyagok tulajdonságaira is, a hagyományos hőre- és nyomásra 

polimerizálódó műanyagok mellet már lehetőségünk van magas ütési ellenállású akrilát alaplemez anyag 

alkalmazására is (pl. Lucitone 199 Dentsply International, USA). 

14. 6.14. Fogsorjavítás – Marada Gyula 

Teljes kivehető fogsorok esetén gyakran kerül sor javításra, melynek során vagy a fogsor akrilát alaplemezét, 

vagy a műfogakat, vagy mindkettőt módosítanikell. A módosítás lehet anyag elvétel, vagy anyag hozzáadás. 

Anyag elvétellel járó javítások: 

• remontage, 

• alaplemez becsiszolás. 

Anyag hozzáadásával járó javítások: 

• alaplemez törés javítása, 

• fogkitörés javítása, 

• alábélelés. 

Műfog kitörése előfordulhat rossz technológia következtében. Ha a műfog és az alaplemez közötti kapcsolat 

nem megfelelő, használat során a fog kiesik. Ilyenkor a műfog talpi részén akrilát alaplemez darab nem 

található. Ezekben az esetekben további fogkitörésre is számíthatunk. Ha leejtés vagy más fizikai hatás éri a 

fogsort és a műfog alaplemezbe történő polimerizációja megfelelő volt, gyakran törik ki a fog a körülötte lévő 

akrilát darabbal együtt. Ha a kitört fog megvan és egyértelműen visszailleszthető, különösebb teendőnk nincs. A 

labor megfelelően rögzíti a kitört darabot és indirekt módszerrel ismételten polimerizálják a műfogat. Ha a kitört 

műfog nem illeszthető vissza pontosan, vagy nincs meg, szükséges antagonista lenyomatot venni. Célszerű az 

okklúziót a lenyomat előtt rögzíteni. Ha a műfogat körülvevő akrilát is törik, de ez a polírozatlan felszínt vagy a 

fogsor széleit nem érinti, akkor nem szükséges a fogsorral szituációs lenyomatot venni. Egyéb esetben – ha az 

akrilát törése a polírozatlan felszínre, ill. a fogsor szélére is kiterjed - szituációs lenyomatot veszünk a fogsorral 

leggyakrabban alginát lenyomatanyaggal. A fogsor a lenyomatban marad, és vagy azonnal laborba küldjük, 

vagy az alginát kiöntési szabályainak megfelelően a rendelőben öntjük ki gipsszel. 

Ha az alaplemez eltörik, annak először a lehetséges okát kell kiderítenünk. Előfordul, hogy masseter rágók által 

kiváltott rágónyomás áll az alaplemez törésének hátterében. Ilyenkor célszerű megerősíteni az alaplemezt akár 

már preventíven is. Előfordul, hogy a fogsor leejtés vagy más fizikai behatás miatt törik, gyakori, hogy a fogsor 

tisztítása során a mosdóba vagy a fürdőszoba padlójára esik. Ezeken a rugalmatlan felületeken a fogsor 

megrepedhet vagy eltörhet, de törés kialakulhat atrófiai miatt is. Ha szájban található anatómiai képletek, mint 

pl. a torus palatinus, overdenture pótlás alatt bennhagyott foggyökér környezetében nyálkahártya-csont alapzat 

atrófia alakul ki, a nem atrofizálódótt felületen a fogsor billeg, és ez a billegés a fogsor töréséhez vezethet. 

Jellegzetes törési formákat alakíthatnak ki: torus palatinus esetén a fogsor jellegzetesen törik a medián-

szagittális síknak közel megfelelően. 

Itt is azt kell először eldöntenünk, hogy a törvégek egyértelműen összeilleszthetőek-e vagy sem. Ha nem, abban 

az esetben nem javítható a fogsor, új fogpótlás készítése válik szükségessé. Ha összeilleszthető, indirekt 
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módszerrel javíttatjuk a fogtechnikai laborban (55. ábra). Ha a törést az állcsont valamely részének atrófiája, és 

az ebből eredő billegő mozgás okozza, a törés javítása mellet alábélelésre is szükség van. 

Alábéleléssel a fogsor illeszkedését igyekszünk javítani. Ez érintheti a polírozatlan felszín egy részét vagy teljes 

egészét is. Alábélelésre akkor van szükség, ha a fogsor retenciója nem kielégítő, a páciens arról számol be, hogy 

rés alakult ki és ennek következtében étel jut a fogsor alá. Az alábélelés feltétele, hogy a fogsorok okklúziója, a 

vertikális dimenzió és a műfogak rágófelszínének állapota megfelelő legyen. Alábéleléssel csak a nem 

megfelelő illeszkedés miatt kialakuló retenciós probléma orvosolható. Egyéb esetben, mint pl. nem kedvező 

gerincforma miatti nem kielégítő stabilitás esetén az alábélelés kontraindikált. Az alábélelés történhet direkt 

vagy indirekt módszerrel. Alábélelésre akrilátot alapú anyagothasználunk. Az indirekt alábélelést lenyomat 

alapján végezzük. Lenyomatvételkor figyelni kell arra, hogy a lenyomatanyag csak a megfelelő helyen és 

megfelelő rétegvastagságban legyen. Ha olyan helyekre is kerül lenyomatanyag, ahol az illeszkedés megfelelő, 

az a vertikális dimenzió és az okklúzió megváltozásához vezethet. Ennek elkerülésére először mindig 

ellenőrizzük az okklúziós illeszkedést és a vertikális dimenziót. Az okklúzió ellenőrzése és esetleges korrekciója 

után a fogpótlás alaplemezét is módosítjuk úgy, hogy eltávolítjuk az alámenős részeket, lehetővé téve ezzel a 

későbbiekben a fogsor eltávolítását a mintáról. Ezek után a fogsort alaposan letisztítjuk (pl. ultrahangos 

tisztítókádban). A megtisztított fogsorral a funkciós széleket ellenőrizzük, amennyiben hiányt tapasztalunk, 

azokat kiegészítjük a funkciós lenyomatnál ismertetett módszerrel. Ezt követően az alaplemez polírozatlan 

felszínéből 1mm vastagságban anyagot távolítunk el, ha az interokkluzális térköz megfelelő. Az egyenletes réteg 

eltávolítását orientációs barázdákkal segíthetjük. A lenyomathoz használhatunk szilikon vagy cink-oxid eugenol 

lenyomatanyagot. Szilikon esetén a megfelelő adhezív anyagról gondoskodni kell. A lenyomatanyagot 

igyekezzünk egyenletes rétegvastagságban felvinni az előkészített lemezre. A fogsort szájba helyezzük, először 

elől, majd folyamatosan a distális területek felé haladva. A lenyomatanyag kötése alatt a pácienst kérjük meg a 

száj enyhe nyomású zárására, melynek során az okklúziót ellenőrizzük a vertikális dimenzió kontrollja mellett. 

Végezetül ellenőrizzük a lenyomatot és a laboratóriumba küldjük. 

6.55. ábra - 55. ábra – Javított alaplemez 

 

15. 6.15. Fogsor okozta fájdalom és instabilitás 
problémaköre – Marada Gyula 

Klinikumban dolgozó fogorvosok sok időt takaríthatnak meg és csökkenthetik a korrekciós időpontok számát, 

ha a következő pontokat figyelembe veszik: 

a. helyes differenciál diagnózis felállítása, 

b. szabályostól való eltérés felismerése, 

c. engedélyezni a páciensnek a problémák demonstrálását, 

d. minden fogsor módosításkor az adott felszínek pontos jelölése, 

e. páciens elégedettségének mérése. 

a: helyes differenciál diagnózis felállítása: 

Ahhoz, hogy megfelelő módon oldjuk meg a fogsorral kapcsolatos gondokat, alaposan tárjuk fel a hibaforrás 

okát. Készítsünk jó anamnézist és vizsgáljuk meg körültekintően a pácienst. Állítsunk össze listát a potenciális 
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okokról (differenciál diagnózis), rangsoroljuk azokat gyakoriságuk alapján, és kezdjük kizárni azokat egyesével, 

ebben a sorrendben. Amennyiben a probléma forrását megszüntettük, a fájdalom és ulceráció enyhül, majd 

maximum 10-14 nap alatt teljesen megszűnik. Minden olyan fekélyes elváltozás, amely több, mint két hete nem 

gyógyul – különösen abban az esetben, ha a fogsor okozta irritáció teljesen kizárható- biopszia elvégzése 

ajánlott. 

b: szabályostól való eltérések felismerése: 

Több fogsorral kapcsolatos probléma megoldható, amennyiben kritikusan megvizsgáljuk a pótlást. Nem 

megfelelő kiterjesztés, forma, fogpozíció, vastagság és szél mind okozhat gondot. Alapos intraorális vizsgálat 

során az anatómiai struktúrák és szöveti eltérések a hiba nyomára vezethetnek. 

c: engedélyezni a páciensnek a problémák demonstrálását: 

Sok esetben célravezetőbb, ha a páciens megmutatja, mi jelent számára problémát. Például ha csak rágás során 

jelentkezik a gond, vágjunk le egy kisebb darabot egy vattarolniból, nedvesítsük meg, és adjuk oda a betegnek, 

aki ráharap, így lokalizálhatjuk a fájdalmas helyet. Ha beszéd, éneklés, vagy a száj nagyra nyitása során 

jelentkezik a probléma, mutassa be a páciens az adott tevékenységet, és figyeljük meg jól, mi történik az adott 

mozgás során, amit ki tudunk küszöbölni. 

d: minden fogsor módosításkor az adott felszínek pontos jelölése: 

Fogsor korrekció alkalmával az okklúziós érintkezések módosítása artikulációs papír, fólia és selyem használata 

után végezhető el.Alaplemez módosításhoz alkalmazzunk fit checker-t (hígan folyó C szilikon), közepes 

konzisztenciájú szilikonbázisú lenyomatanyagot, tintaceruzát, akár egy apró seb esetén is. 

e: páciens elégedettségének mérése: 

A fogsorkorrekciót követően arra a kérdésre, hogy jobb lett-e a pótlás, a páciensek nagy része igennel felel. 

Fontos azonban tudnunk, hogy ez a javulás kicsi (kb. 20%-os), vagy nagyon nagy (kb. 80 %-os), melyet a 

páciens saját szavaival írjon le. Természetesen nem várhatjuk el, hogy egy fekélyes terület 100%-ban javuljon, 

hiszen azt csak a sebgyógyulás után lehet megítélni. 

15.1. Fogsor okozta problémák diagnosztizálása 

A problémák két fő csoportra bonthatók, vagy fájdalom, vagy instabilitás miatt jelentkeznek a páciensek. 

1. Fájdalom: okklúzió, alaplemez illeszkedés és kontúr, vertikális dimenzió, fertőzések, általános betegségek, 
állapotok, ritkán allergia. 

2. Nem stabil fogsor: okklúzió, alaplemez illeszkedés és kontúr, fogpozíciós eltérések, rossz anatómiai 
viszonyok 

Általában az okklúziós zavarok és az alaplemez illeszkedésbeli és kontúrbeli hibái a korrekciók fő okai. 

Éppen ezért kell alaposan kikérdezni a pácienst a fájdalom jellegéről: mikor kezdődött, milyen hosszú ideig 

tart, mitől lesz jobb vagy akár rosszabb, melyet ki kell egészítsünk egy körültekintő klinikai vizsgálattal. 

16. 6.16. Fogsor másolás – Marada Gyula 

A teljes kivehető fogpótlás készítése nagy klinikai felkészültséget és relatív hosszú kezelési időt igényel. Az 

idősebb, sok alapbetegséggel rendelkező pácienseknél akár az időpontok számának csökkentése is fontos 

tényező lehet. Ezért mindig érdemes a régebbi fogpótlást értékelni, a páciens véleményét kikérni: miért van 

szüksége új pótlásra, mit szeretne a fogsoron módosítani? Amennyiben lehetőségünk van a régi fogsor 

korrekciójára pl. alábélelés, műfog csere, javasolt ezek elvégzése. Így egyszerre tudjuk rövid időn belül a 

páciens elégedettségét mérni, illetve kisebb anyagi befektetéssel is jó eredményt érhetünk el. A már 

megváltoztatott fogsor jó alapul szolgál az új fogpótlás elkészítéséhez is. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy egy 

korábbi fogsorral lehetőség van pontos és helyes diagnózis és kezelési terv készítésére. A fogsor készítésének 

egy különleges módja a régi fogsor másolása, hiszen ily módon a páciens könnyebben megszokja az új fogsort, 

rövidül az adaptációs idő. 

Mikor alkalmazható ez a módszer? 
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• Idősebb pácienseknél, a már megszokott forma miatt. 

• Alapbetegség esetén, ha egy új fogsor készítése korlátokba ütközik: Parkinson kór, agyi infarktus, beidegzési 
zavarok, stb. 

• Implantátum tervezéséhez, kivitelezéséhez. 

• Pótfogsor készítéséhez: javítás idejére, vagy a sorozatos fogsortörés esetén. 

• Infekció lezajlása után (pl. gombás fertőzéskor), amennyiben fennáll a visszafertőződés lehetősége. 

Mi a cél a másolással? 

Az új fogsoron az eredetivel megegyezik: 

• a fogív formája, 

• fogak mérete, alakja, 

• harapási forma, 

• alaplemez kiterjesztése. 

A szakirodalomban több módszert is találhatunk, melyek csupán a felhasznált anyagokban különböznek 

egymástól. A bemutatásra kerülő módszer jól kivitelezhető, azt a metódust mutatja be, mikor egy pótfogsor 

elkészítése a cél: 

• Először a páciens harapási formáját regisztráljuk, az antagonista fogsorról szituációs lenyomatot készítünk. A 
másolni kívánt fogsort lefertőtlenítjük, ultrahangos tisztítóban lemossuk, majd szárítjuk. 

• A gyúrható szilikon anyaggal (vagy egyes szerzők szerint algináttal) körbeblokkoljuk a fogsort úgy, hogy a 
fogsor méretéhez választott küvettába helyezzük az anyagot, és a műfogakat kezdjük el belesüllyeszteni a 

lenyomatanyagba, ügyelve arra, hogy a fogpótlás funkciós széle szabadon maradjon (56. ábra). 

• A szilikon kötése után újabb adag anyag keverése szükséges, most a funkciós szélt, és a pótlás polírozatlan 
felszínét töltsük fel buborékmentesen úgy, hogy a küvetta felső része is tele legyen. Az anyag kötése után a 

küvettát szétnyitjuk, és a fogsort eltávolítjuk (57. ábra). 

• Következhet a fogak és az alaplemez helyének feltöltése önkötő akrilátból. Ezután zárjuk le a küvettát, majd a 
gyártó utasításának megfelelően végezzük el a polimerizálást. 

• A kész fogsort az antagonista mintával és a harapásregisztráló anyag segítségével, akár arcíves átvitellel 

artikuláljuk. 

• Mivel a mind a műfogak, mind az alaplemez megegyező színű: rózsaszín, ezért a műfogak cseréje szükséges. 

Az artikulátorban a régihez hasonló műfoggarnitúrából készítsük el a fogfelállítást, figyeljünk arra, hogy a 

műfogak rögzítéséhez a viasz számára biztosítsunk helyet. 

• Amennyiben a fogak műfogra cserélése megtörtént, javasolt egy fogpróba elvégzése, mert a felhasznált anyag 
térbeli dimenzióváltozásával is számolnunk kell, és a szükséges korrekciókat és ellenőrzéseket el kell 

végeznünk: spatulapróba, funkciós, fonetikai és esztétikai ellenőrzést. 

• Ha mindent rendben találtunk, következhet a „készrevitel”. A próbafogsort beágyazzuk, és a korábban 
használt akriláttal készre polimerizáljuk. 

• A fogpótlás kidolgozását követően az átadás következik, a már ismertetett ellenőrzésekkel és korrekcióval. 
Valójában a munkafolyamathoz az átadásig összesen két kezelési időpontot kellett egyeztetnünk, nagyon 

gyorsan készült el az új pótlás. 

Másik lehetőség, ha a fogsormásolást implantációs műtéti sablon készítésére alkalmazzuk. Ebben az esetben a 

munkafolyamatok hasonlóak, de transzparens akriláttal töltjük fel a pótlás helyét. Egy laboratóriumi 

munkafolyamat során kész a műtéti sablon, hiszen ilyenkor az a célunk, hogy a megfelelő csontkínálattal 
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rendelkező területekre úgy optimalizáljuk az implantátum csavarok számát és pozícióját, hogy a 

felépítményeknek is elegendő helyet biztosítsunk. 

6.56. ábra - 56. ábra – Előkészített küvetta és szilikon 

 

6.57. ábra - 57. ábra – Beágyazott pótlás 

 

17. 6.17.Protetikai tér – Marada Gyula 

A szájüregben lévő fogak pozíciójának és az állcsont formájának kialakulásában nagy szerepe van az ajak és 

bucca, valamint anyelv izomzatának. Ezen behatások az egész élet során tartanak, és a fogak elvesztése után az 

állcsontgerinc lebontódása miatt a gerinc formája is változik. 

Tehát protetikai térnek, vagy neutrális zónának nevezzük a teljes fogatlanná válás után visszamaradó teret, mely 

funkció közben az alakját változtatja, de a fogpótlás készítésére alkalmas, mert ott destabilizáló erők nem 

alakulnak ki. 

Határai: a nyelv, a mandibula nyálkahártyája, a mandibula vestibuláris áthajlása,a bucca, a maxilla vestibuláris 

áthajlása, a maxilla nyálkahártyája és a palatum. 

Fogsorkészítés során a fogak szájüregben elfoglalt helyzetére aktívan hat a neuromusculáris környezet, célunk 

ennek harmonizálása a fogak pozíciójával és az alaplemez kontúrjával. 

A módszer alapjaiban csupán pár kezelési időponttal és technikai lépéssel egészül ki (a hagyományos 

fogsorkészítési módszerhez képest), javasolt az akrilát bázislemez módszer alkalmazása. Tehát funkciós 

lenyomatot követően a fogpótlás akrilát alaplemeze elkészült, melyre viaszsáncot helyeztünk. Ezen harapási 

sablonokkal meghatározzuk a fizikai harapási magasságot, és beállítjuk a horizontális dimenziót is. Gipszkulcsot 

készítünk az alaplemezeknek, és artikulálást követően a viaszsáncokat körbeblokkoljuk gyúrhatóan kemény 

szilikon lenyomatanyaggal, ezt a rágósíkban kettévágjuk és a harapási sablon viaszsáncának helyére (önkötő, 

vagy fényrekötő) akrilát anyagot teszünk. Így elkészült egy teljes akrilát harapási sablon, melyet 

visszapróbálunk a szájüregbe. Tekintettel arra, hogy a sánc optimális helyzetben lett elhelyezve, –a 

gerincélvonal két oldalára szimmetrikusan-készen állunk a neutrális zóna értékelésére. 

Az akrilát sáncokra vestibulárisan és lingualisan/ palatinálisan is hígan folyó szilikon lenyomatanyagot 

applikálunk, majd az adott állcsontra jellemző funkciós mozgásokat elvégeztetjük. Azokon a területeken, ahol 

az anyagkötés után nem fedte szilikon a sáncot, vegyünk el frézerrel, és ismételjük meg a mozgásokat. Célunk 
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az, hogy az akrilát felszínt buccálisan és orálisan is mindenhol borítsa be a szilikon lenyomatanyag. (Akrilát 

sáncra azért volt szükség, hogy a szilikon biztos alátámasztást kapjon, és ne lépjen fel deformáció.) 

Most végezzük el afogfelállításhoz szükséges irányvonalak berajzolását, és a sablonokat tegyük vissza az 

artikulátorba. A rágósíknak pontosan megfelelően újra blokkoljuk körbe mind az alsó, mind a felső sablonokat 

gyúrható szilikon lenyomatanyaggal vestibulárisan és lingválisan is. Majd frézer segítségével távolítsuk el az 

akrilát sáncot és a szilikon blokkokat visszaillesztjük a helyükre, és a rést feltöltjük viasszal. Ennek formája már 

igazodik a protetikai tér alakjához. A kiválasztott műfoggarnitúrából elvégezzük a műfogak felállítását, ügyelve 

azok megdöntésére és pozícionálására. Ellenőrizzük az egyes területeket a szilikon kulccsal, és a műíny formáját 

se hagyjuk figyelmen kívül. A fogpróba lépései megegyeznek a hagyományos módszer lépéseivel, és annak 

végeztével küldjük el a próbafogsorokatkészrevitelre. 

Az eljárás alkalmazását javasoljuk olyan esetekben, ahol állcsont rezekciós műtétet hajtottak végre, vagy ha a 

páciensnek beidegzési zavarai vannak. 

Kész fogpótláson is ellenőrizhetjük a neutrális zóna kiterjedését, amennyiben páciensünknek több, nem jól 

funkcionáló fogsora is van, és azokkal az ajak, illetve bucca folyamatosan beharapásra került. 
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7. fejezet - 7. Fogorvosi anatómia 

1. 7.1. A rágószerv csontos részei – Gaszner Balázs, 
Hollósy Tibor, Tóth Pál 

A rágószerv csontos részét a páros maxilla (állcsont) és a páratlan mandibula (állkapocs-csont) képezi. Ez a két 

csont tartalmazza a felső és alsó fogakat. A maxilla (más csontokkal együtt) részt vesz a palatum durum 

(keményszájpad ) alkotásában is. A mandibula az os temporaléval (halántékcsont) a koponya egyetlen nagy 

ízületét, az articulatio temporomandibularist (rágóízület) hozza létre. Mindkét csont tartalmazza mindazon 

ereket (artériákat, vénákat, nyirokereket) és idegeket, amelyek a fogak vérellátását, nyirokelvezetését és 

beidegzését végzik. 

1.1. Maxilla 

Az arckoponya legnagyobb páros csontja. A szomszédos csontok, melyekkel suturak (varratok) révén 

kapcsolódik: az os nasale (orrcsont), os frontale (homlokcsont) és os zygomaticum (járomcsont) kívülről, az os 

lacrimale (könnycsont), os ethmoidale (rostacsont), concha nasalis inferior (alsó orrkagyló), os palatinum 

(szájpadcsont) és os sphenoidale (ékcsont) belülről. A maxilla több arckoponyai üreg alkotásában is részt vesz. 

Hozzájárul az orbita, a cavum nasi osseum és a cavum oris osseum falának alkotásához. 

A csont legnagyobb részét a corpus maxillae képezi, erről erednek a nyúlványok: processus frontalis, 

zygomaticus, alveolaris et palatinus. A corpusban található a sinus maxillaris, amely a legnagyobb 

orrmelléküreg. 

7.1. ábra - 1. ábra – Jobb oldali felső állcsont a járomcsonttal és az ékcsont részletével 

(elölnézet). 1: facies anterior, 2: facies orbitalis, 3: processus frontalis, 4: processus 

alveolaris, 5: processus zygomaticus, a: crista lacrimalis anterior, b: foramen 

infraorbitale, c: incisura nasalis, d: crista infrazygomatica, e: fossa canina, f: juga 

alveolaria, M: medialis, S: superior 

 

A test elülső részét a facies anterior alkotja, amelyen több, erősebb csontkiemelkedés található: juga alveolaria, 

a felső fogak gyökerei által okozott kiemelkedések. A legerősebb és gyakran leghosszabb kiemelkedést a 
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szemfog – dens caninus – gyökere okozza, amitől oldalt mélyedés húzódik (fossa canina). A test felső részén 

nyílás látszik, a foramen infraorbitale, amely a canalis infraorbitalis nyílása. Mindkét képletben a nervus, 

arteria et vena infraobitalis haladnak. A canalis infraorbitalisból apró csatornák vezetnek a felső-elülső 

fogakhoz (tartalmuk a nervi et arteriae alveolares superiores anteriores). 

A test felső felszíne a facies orbitalis, ez az orbita alsó falának egy részét képezi. Itt a sulcus infraorbitalis 

látható, amelyből szintén apró csatornák – canalis alveolaris – húzódnak a felső-középső fogakhoz (bennük a 

nervi et arteriae. alveolares superiores medii). 

A hátsó felszín a facies infratemporalis. Ezt a felszínt a facies anteriortól a crista infrazygomatica (használt, de 

nem hivatalos név!) választja el. A hátsó felszín kiemelkedésén (tuber maxillae) a foramina alveolaria nyílnak, 

melyek a felső-hátsó fogak ereit, idegeit tartalmazzák (nervi et arteriae alveolares superiores posteriores). 

7.2. ábra - 2. ábra – Jobb oldali felső állcsont a járomcsonttal és az ékcsont részletével 

(hátsó-oldalsó nézet). 1: ala major ossis sphenoidalis, 2: os zygomaticum, 3: tuber 

maxillae, 4: processus alveolaris maxillae, 5: lamina lateralis processus pterygoidei 

(ossis sphenoidalis), A: anterior, S: superior 

 

A facies nasalis az orrüreg oldalsó falának egy részét alkotja. Ezen a felszínen egy nagy nyílás, a sinus 

maxillarisba vezető hiatus maxillaris látszik. Ezt a hiatust azonban a viscerocranium négy szomszédos csontja 
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olyannyira beszűkíti (ld. a 9. fejezetben), hogy a sinus maxillaris csak egy apró nyíláson keresztül közlekedik az 

orrüreggel. 

7.3. ábra - 3. ábra – Jobb oldali felső állcsont az ékcsont részletével (medialis nézet). 1: 

processus frontalis, 2: processus palatinus, 3: processus alveolaris, 4: lamina medialis 

processus pterygoidei (ossis sphenoidalis), a: incisura nasalis, b: sinus maxillaris, c: 

canalis incisivus, A: anterior, S: superior 

 

A processus zygomaticus a járomcsonthoz kapcsolja a maxillát (sutura zygomaticomaxillaris). 

A processus frontalis az os frontaléval (sutura frontomaxillaris), az os nasaléval (sutura nasomaxillaris), az os 

lacrimaléval (sutura lacrimomaxillaris) és az os ethmoidaléval (sutura ethmoidomaxillaris) egyesül. Hátsó 

felszínén látható a crista lacrimalis anterior. 

A processus alveolaris patkó alakú, a felső fogakat hordozza, és a másik oldali csont hasonnevű nyúlványával 

együtt (sutura intermaxillaris) alkotja az arcus alveolaris maxillae-t. A két csont együtt egy előre kiugró tövist 

(spina nasalis anterior) alkot, melyhez az orrsövény alsó része rögzül. A fogak az alveolus dentalisokban ülnek, 

ezek száma nyolc. Az alveolusokat a septa interalveolaria választják el egymástól. Többgyökerű fogak esetén 

az alveoluson belül a gyökerek között láthatóak a septa interradicularia. 

7.4. ábra - 4. ábra – Jobb oldali felső állcsont a járomcsonttal és az ékcsont részletével 

(alulnézet). 1: os zygomaticum, 2: processus zygomaticus, 3: processus alveolaris, 4: 

processus palatinus, 5: processus pterygoideus (ossis sphenoidalis), a: crista 

infrazygomatica, b: foramen incisivum, A: anterior, M: medialis 
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7.5. ábra - 5. ábra – Felső fogsor és a csontos szájpad (alulnézet). 1: processus palatinus 

maxillae, 2: processus alveolaris maxillae, 3: lamina horizontalis ossis palatini, 4: fossa 

pterygoidea (processus pterygoideus ossis sphenoidalis), a: foramen incisivum, b: sutura 

palatina mediana, c: sutura palatina transversa, A: anterior 
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A processus palatinus a palatum durum (keményszájpad) elülső részét alkotja. A két oldali processusok a 

sutura palatina medianaban egyesülnek, míg a mögöttük fekvő lamina horizontalis ossis palatinivel a sutura 

palatina transversat hozzák létre. A keményszájpad elején középütt található a foramen incisivum, mely az 

azonos nevű csatorna (canalis incisivus) kettéoszlása révén mindkét orrüregfélbe vezet. 

A két oldali maxilla (az os nasalékkal együtt) a csontos orrüreg bemenetét képezi: az az apertura pirifomis. A 

corpus maxillae medialis éle (incisura nasalis) a bemenet oldalsó határa. A bemenetet elölről-alulról határoló 

két processus alveolaris a spina nasalis anteriorban találkozik, ami hátrafelé a crista nasalisban fofytatódik. 

Ezekhez rögzül a porcos orrsövény alsó része. (A felső határ a két os nasale.) 

1.2. Mandibula 

Az arckoponya legnagyobb, legerősebb csontja. Fő részei a corpus és a két ramus mandibulae, melyek az 

angulus mandibulae-kban találkoznak. A mandibula a két oldali csontok összenövéséből alakult ki, ezt magzati 

koponyán a symphysis mandibulae (vagy menti) jelzi. 

7.6. ábra - 6. ábra – Alsó állcsont (elülső-oldalsó nézet). 1: corpus mandibulae 2: ramus 

mandibulae, 3: angulus mandibulae, a: foramen mentale, b: linea obliqua, P: posterior, 

S: superior 
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A corpus mandibulae patkó alakú. Felső része hordozza az alsó fogakat, ez a pars alveolaris. A pars 

alveolarison látható a 16 alveolus dentalis. Az alveolusok között a septa interalveolaria, a foggyökerek között a 

septa interradicularia találhatóak. 

A corpus alsó része a vaskosabb basis mandibulae, aminek külső felszínén, annak elülső-középső részén az 

állcsúcs – protuberantia mentalis – háromszögletű kiemelkedése látható, kétoldalt a két tuberculum mentale 

határolja. Lateralisabban a foramen mentale látszik, ahol a n., a. et v. mentalis lép ki a canalis mandibulaeból. 

Erősebb, nagyobb csonton látható a linea obliqua, mely a tuberculum mentalétól emelkedik hátrafelé, és 

folytatódik a ramus mandibulae elülső élében. Fontos megjegyezni, hogy a mandibula egyik legkeményebb 

csontszövete a linea obliqua azon részének mélyén található, mely a bölcsességfog medrének külső oldalán 

halad el. Ezért a hátsó nagyörlőnek az erőteljes oldalra döntése foghúzás során gyakran jár a fog gyökerének 

törésével. Az utolsó alveolus dentalis mögött lapos csontterület található a linea obliqua belső oldalán, a 

trigonum retromolare, mely az alsó fogak érzéstelenítése során használt fontos tájékozódási pont. 

7.7. ábra - 7. ábra – Alsó állcsont (elölnézet). 1: processus alveolaris mandibulae, 2: 

basis mandibulae, a: protuberantia mentalis, b: tuberculum mentale, c: foramen 

mentale, d: linea obliqua, S: superior 
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A basis alsó felszínén, a középvonal két oldalán a két fossa digastrica látható, a venter anterior m. digastrici 

eredő helye. 

A basis belős oldalán húzódik a – gyakran éles – linea mylohyoidea, a hasonnevű izom (a szájfenék 

legfontosabb izmának) eredési vonala. A linea alatt szélesebb árok látszik, a fossa submandibularis (glandula 

submandibularis által elfoglalt mélyedés). A linea felett és annak medialis végénél a fossa sublingualis tűnik elő 

(a glandula sublingualis benyomata). Az állcsúcsnak megfelelően, a belső felszínen található a spina mentalis 

(m. genioglossus és m. geniohyoideus eredése). 

7.8. ábra - 8. ábra – Alsó állcsont (hátulnézet). 1: processus alveolaris mandibulae, 2: 

angulus mandibulae, a: spina mentalis, b: fossa sublingualis, c: fossa digastrica, d: linea 

mylohyoidea, e: sulcus mylohyoideus, f: fossa submandibularis, g: trigonum 

retromolare, S: superior 
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A corpus az angulus mandibulaenál folytatódik a ramus mandibulaeba. A két fő rész kb. 125 fokos szögben 

találkozik egymással. Idősebb korban, vagy a fogak elvesztése esetén ez a szög gyakran megnagyobbodik, 

laposabb lesz, és a mandibula megnyúlik. A ramus külső oldalát teljesen befedi a m. masseter nevű rágóizom. 

Ennek tapadása az angulus külső oldalán található tuberositas masseterica. A belső felszínen egy másik 

rágóizom, a m. pterygoideus medialis tapad a tuberositas pterygoideán. 

7.9. ábra - 9. ábra – Alsó állcsont (oldalnézet). 1: processus alveolaris mandibulae, 2: 

basis mandibulae, 3: ramus mandibulae, a: tuberculum mentale, b: foramen mentale, c: 

linea obliqua, d: processus coronoideus, e: incisura mandibulae, f: processus condylaris, 

g: tuberositas masseterica, A: anterior, S: superior 

 

A ramus mandibulae belső oldalán fut a sulcus mylohyoideus (a hasonnevű ideg foglalja el). A sulcus felfelé a 

foramen mandibulaenál ér véget. Ez a nyílás a canalis mandibulae kezdete, és az alsó fogakat ellátó ér-

idegképleteket tartalmazza (arteria, vena et nervus alveolaris inferior). A nyílás alsó-elülső pereménél kis 

csontkiemelkedés látszik, a lingula mandibulae. A lingula nagyon fontos tájékozódási és tapintási pont az alsó 
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fogak érzéstelenítése esetén: a Szokolóczy-féle műfogás során, amikor a mandibula ramusának hosszát és 

szélességét felezve, a felezővonalak találkozási pontja a lingulára esik. 

7.10. ábra - 10. ábra – Alsó állcsont bal fele (medialis nézet). 1: ramus mandibulae, 2: 

processus alveolaris mandibulae, 3: basis mandibulae, a: caput mandibulae, b: incisura 

mandibulae, c: processus coronoideus, d: lingula mandibulae, e: foramen mandibulae, 

f: trigonum retromolare, g: tuberositas pterygoidea, h: sulcus mylohyoideus, i: linea 

mylohyoidea, A: anterior, S: superior 

 

A canalis mandibualae kezdetben majdnem függőleges helyzetű, majd az angulusnál közel vízszintes lefutásúvá 

válik. A benne futó ér-idegképletek minden foggyökérhez adnak egy-egy ágat (rami dentales). A csatorna egyik 

nyílása a foramen mentale, de a canalis mandibulae még folytatódik egészen a középvonalig, kivételesen 

közlekedhet az ellenoldali csatornával. 

7.11. ábra - 11. ábra – Alsó állcsont (oldalnézet). 1: processus alveolaris mandibulae, 2: 

basis mandibulae, 3: ramus mandibulae, a: alveolus dentalis, b: trigonum retromolare, 

c: processus coronoideus, d: incisura mandibulae, e: fovea pterygoidea, f: tuberculum 

mentale, g: foramen mentale, h: septum interalveolare, i: septum interradiculare, j: 

tuberositas masseterica, A: anterior, S: superior 
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A ramus felfelé két nyúlványra oszlik: processus coronoideus et condylaris, közöttük van az incisura 

mandibulae. 

Az elülső processus coronideus éles, lapos, háromszögletű nyúlvány, mely a m. temporalis tapadására szolgál. 

A processus condylaris hátrébb található, ennek felső része rostos porccal borított, ez a caput mandibulae, az 

articulatio temporomandibularis ízfeje. Alatta a collum mandibulae látszik, ennek elülső felszínén benyomatot 

(fovea pterygoidea) okoz a m. pterygoideus lateralis tapadása. 

2. 7.2. A rágóízület (articulatio temporomandibularis) 
– Gaszner Balázs, Hollósy Tibor, Tóth Pál 

A kétoldali articulatio temporomandibularis (ATM) kapcsolja a mandibulát a koponya többi részéhez. Az 

ízületek táplálékfelvétel (szopás, harapás, őrlés), beszéd, ásítás, mély belégzés során stb. működnek. A 

rágóízület synoviális ízület az os temporale és a mandibula között. Ízfelszíneit rostos porc borítja, ami a 

résztvevő csontok dezmokraniális eredetét és dezmális csontosodását is bizonyítja. Az ízületi üreget discus 

articularis osztja két részre. A felső rész az articulatio discotemporalis, az alsó az articulatio discomandibularis. 

A jobb és bal articulatio temporomandibularis csak együtt mozoghat, mivel az ízfelszínek azonos csonton 

(mandibula) vagy azonos csontos szerkezeten (agykoponya) helyezkednek el. 

Az állkapocsízület külső felszínét bőr borítja, előtte a musculus pterygoideus medialis helyezkedik el, belső 

oldalán a spina ossis sphenoidalis foramen spinosumán átlépő arteria meningea media száll felfelé, mögötte 

található a glandula parotidea felső része, az abba ágyazott arteria és vena temporalis superficialis, valamint a 

nervus auriculotemporalis. Kissé hátrébb függőlegesen húzódik lefelé a külső hallójárat (meatus acusticus 

externus) elülső fala (pars tympanica ossis temporalis). Felette helyezkedik el a középső koponyaárok (fossa 

cranii media), melytől az ízvápa mélyének vékony csontlemeze választja el. 

7.12. ábra - 1. ábra – Bal oldali rágóízület (oldalnézet, 3D rekonstrukció) Forrás: Pécsi 

Diagnosztikai Központ. 1: arcus zygomaticus, 2: fossa mandibularis, 3: caput 

mandibulae, a: anterior, s: superior 
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2.1. Az ízület alkotórészei 

2.1.1. Ízfelszínek 

2.1.1.1. Ízvápa 

7.13. ábra - 2. ábra – Bal oldali halántékcsont (oldalnézet). 1: arcus zygomaticus, 2: 

fossa mandibularis, 3: tuberculum articulare, a: anterior, s: superior 
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Az ízvápa fő eleme a fossa mandibularis, mely az os temporale pars squamosáján, a processus zygomaticus 

tövénél elhelyezkedő tojásdad mélyedés. Medialis része kissé keskenyebb, tengelye közel harántirányú, és 

megegyezik az ízfej tengelyével (ld. lejjebb). Előtte helyezkedik el a lefelé domború, mediolateralisan elnyúlt 

tuberculum articulare, melyre ráterjed a fossa mandibularist is bélelő kollagén rostos porc. A fossa mandibularis 

hátsó falát függőlegeshez közel álló csontlemez képezi, ami lateralis irányban gyakran megnagyobbodik 

(tuberculum glenoidale). E mögött egy hasadék (fissura squamotympanica) húzódik harántul az os temporale 

pars squamosája és pars tympanicája között. A fissura squamotympanica medial felé kettéválik, a két hasadék 

közé a halántékcsont pars petrosájának része (crista tegmentalis, a dobüreget fedő tegmen tympani elülső, 

vékony éle) ékelődik. Az elülső rés a fissura petrosquamosa, mely a fossa cranii mediába vezet, és tömött 

kollagén rostos kötöszövet zárja el. A hátsó hasadék a fissura petrotympanica, ezen keresztül jut a chorda 

tympani (n. facialis ága) a fossa infratemporalisba. A középfül egyik hallócsontocskájának, a kalapácsnak az 

elülső szalagja (ligamentum mallei anterius) a fissura petrotympanicaban tapad, és rostjai folytatódnak a 

hasadék széleiről induló, előre és lefelé húzódó ligamentum sphenomandibulare (ld. lejjebb) rostjaiba. Ez a 

folytonosság mutatja a kalapács és a mandibula közös eredetét, mindkét csont ugyanis az első kopoltyúív 

mesenchymájából származik. 

7.14. ábra - 3. ábra – Bal oldali halántékcsont (alulnézet). 1: fissura squamotympanica, 

2: fissura petrosquamosa, 3: fissura petrotympanica, nyíl: crista tegmentalis, *: fossa 

mandibularis, a: anterior, m: medial 



 7. Fogorvosi anatómia  

 1137  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

2.1.1.2. Ízfej 

7.15. ábra - 4. ábra – Állkapocscsont (felülnézet). 1: caput mandibulae, 2: collum 

mandibulae, 3: fovea pterygoidea, p: posterior 
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7.16. ábra - 5. ábra – Állkapocscsont bal fele (belső nézet). 1: caput mandibulae, 2: 

collum mandibulae, 3: fovea pterygoidea, p: posterior, s: superior 
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A ízfejet az állkapocs fossa mandibularisba illeszkedő feje (caput mandibulae) alkotja, melynek alakja kissé 

eltér az ízvápáétól. Ízfelszíne felülnézetben tojásdad alakú, harántul elnyúlt domború hengerfelszín, mely 

medialisan és lateralisan is lekerekített. A fej oldalirányú átmérője a sagittalis átmérő mintegy kétszerese (20 

mm vs 10 mm). Bár a fej külső részére nehezedik nagyobb erő a rágás folyamán, a fej medialis része mégis 

kissé tömegesebb. A hengerfelszínek tengelyei hátrafelé összetartóak, a foramen magnum elülső pereménél 145-

150°-os szögben metszik egymást. A caput mandibulae felső és elülső domború felszíne ízesül a 

halántékcsonttal, így csak ezeket borítja kollagén rostos porc. A fejet a mandibula szárához vékony nyak 

(collum mandibulae) rögzíti, melynek elülső felszínén sekély mélyedés (fovea pterygoidea) szolgál a musculus 

pterygoideus lateralis alsó fejének tapadására. 

7.17. ábra - 6. ábra – Horizontális MR felvétel az állkapocscsont fejeinek magasságában. 

Forrás: Pécsi Diagnosztikai Központ. 1: sinus maxillaris, 2: caput mandibulae, 3: 

meatus acusticus externus, a: anterior 
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2.1.2. Discus articularis 

Az ízfelszínek incongruenciáját egy oldalnézetben S alakú rostporcos korong (discus articularis) egyenlíti ki, 

melynek hátsó, a fossa mandibularisba illeszkedő 2/3-a felfelé domború, elülső része a tuberculum articulareval 

érintkezik. Széli vér- és idegellátása gyenge, kivéve azt a lateralis területet, melyre az állkapocs mozgásai során 

a legnagyobb erő nehezedik. A korong hátsó része a legvastagabb (mintegy 3 mm), közepe felé vékonyodik, 

néha ez a rész hiányozhat is (meniscus). Ha a száj csukott (ízületi alaphelyzet), a mandibula ízfelszíne a discus 

legvékonyabb, centrális részéhez fekszik hozzá, és a tuberculum articulare hátsó lejtője felé tekint. 

A discus articularisban három rostköteg különíthető el: elülső, közbülső és hátsó. A legvékonyabb közbülső 

zónában a kollagénrostok elölről hátra irányulnak, míg az elülső és hátulsó zónában ezek keverednek harántul 

rendezett rostkötegekkel is. 

7.18. ábra - 7. ábra – Bal oldali rágóízület sagittalis metszete (oldalnézet). 1: tuberculum 

articulare, 2: fossa mandibularis, 3: caput mandibulae, 4: ízületi porc, 5a: discus 

articularis rostporcos része, 5b: discus articularis, zona bilaminaris, 6: ízületi tok, 7: 

külső hallójárat, 8: processus styloideus, a: anterior, s: superior 
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Szélein a discus összenő az ízületi tokkal, melynek révén rostosan rögzül. Elülső részét a tok felfelé a 

tuberculum articulare elülső pereméhez, lefelé a caput mandibulae ízfelszínének elülső széléhez rögzíti. 

Medialisan és lateralisan a tok háromszög alakú megerősödései kapcsolják a mandibula fejének belső és külső, 

porccal nem borított felszínéhez. Hátrafelé a discus felső és alsó lemezre válva (zona bilaminaris) éri el a tokot. 

A felső lemezben nagyon sok a rugalmas rost, az alsót főleg kollagén rostok alkotják. A tok közvetítésével a 

felső lemez az ízvápa hátsó pereméhez, míg az alsó lemez az ízfej hátsó széléhez rögzül. A lemezek és a tok 

által határolt háromszögletű teret erekben gazdag laza rostos kötőszövet tölti ki, mely elasztikus rostokat, 

zsírsejteket és idegeket is tartalmaz. A zona bilaminaris a porckorong leginkább deformálható része, az itt 

elhelyezkedő viszonylag gazdag vénás fonat a száj nyitásakor vérrel töltődik fel. 

A discus articularis jellegzetes alakja, szerkezete és rögzülései együttesen „öncentráló” automatizmusként 

működhetnek, mely a rágóízület mozgásai során a megfelelő illeszkedést igyekszik megtartani a discus és a 

mandibula ízfelszíne között. 

2.1.3. Ízületi tok 

A tok külső, rostos rétege (capsula fibrosa) gyenge és laza. Ez viszonylag kiterjedt mozgásokat tesz lehetővé a 

rágóízületben, amely így korlátolt szabadízületként működhet. A rétegbe ágyazottan számos receptor 

helyezkedik el, köztük a fájdalomérzetért felelős nociceptorok. A tok teljesen magába foglalja az ízfelszíneket. 

Felül a fossa mandibularis és tuberculum articulare közös pereméről ered. Az eredés hátsó része a fissura 

squamotympanicára és a crista tegmentalisra terjed rá. Így a fissura petrosquamosa az ízület üregébe kerül, de 

szabadon marad a fissura petrotympanica (!). Lefelé a tok a caput mandibulae ízfelszínének szélén rögzül. 

Elülső felszínéhez tapad a musculus pterygoideus lateralis felső feje, melynek számos rostja áthatol a tokon, és 

eléri a discus articularis elülső peremét. Kívülről erősíti a tokot a ligamentum (temporomandibulare) laterale. (A 
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tok háromszög alakú, a discus articularis belső és külső peremét a mandibula fejéhez rögzítő megerősödéseit 

újabban ligamentum collaterale mediale és lateraleként említik.) Előlről (belülről) rögzül a capsula fibrosa 

belső felszínéhez a porckorong zona bilaminarisa. 

A rostos réteg belső felszínét a membrana synovialis béleli, mely ráterjed a discus articularis széli részére is. Ez 

a sejtdús kötőszöveti réteg termeli az ízületi folyadékot (synovia), amely csökkenti az ízfelszínek közötti 

súrlódást, valamint tápanyagokkal látja el az ízfelszíneket borító rostos porcot. 

2.1.4. Ízületi szalagok 

7.19. ábra - 8. ábra – Bal oldali rágóízület (oldalnézet). 1: tuberculum articulare, 2: 

ligamentum (temporomandibulare) laterale, 3: ízületi tok, 4: külső hallójárat, 5: 

processus mastoideus, 6: ligamentum stylomandibulare, 7: foramen mandibulae, 8: 

ligamentum sphenomandibulare, a: anterior, s: superior 

 

2.1.4.1. Ligamentum (temporomandibulare) laterale 
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Az ízületi tok külsű oldalához szorosan fekszik hozzá a ligamentum (temporomandibulare) laterale, amely a 

rágóízület egyetlen valódi szalaga. Rostjainak lefutása alapján két részre osztható: 

A felületesebb rész rostjai a tuberculum articulare külső oldalán erednek, ferdén hátrafelé és lefelé húzódva 

tapadnak a mandibula nyakának külső felszínén, így ez a rész a száj nyitásának szab határt. 

A belső, lényegesen gyengébb része együtt ered a külső rész rostjaival, vízszintesen halad hátrafelé, és mind a 

discus articularis, mind a caput mandibulae oldalsó felszínéhez rögzül, így mindkettőnek gátolja a 

hátracsúszását. 

2.1.4.2. Járulékos szalagok 

Az articulatio temporomandibularis két járulékos szalagja a ligamentum sphenomandibulare és a ligamentum 

stylomandibulare, de biomechanikai szerepe csak az előbbinek van. 

A ligamentum sphenomandibulare a Meckel-féle porc porchártyájának maradványa, ami az első kopoltyúív 

központi része. Az ékcsont nagy szárnyának tövisén (spina ossis sphenoidalis) és a fissura petrotympanica 

szélein ered, és rögzül a lingula mandibulaen. A száj nyitásakor megfeszül, viszonylag állandó távolságot enged 

és tart a foramen mandibulae és az ékcsonton lévő foramen ovale között, így meggátolja a mandibulába belépő 

ér- és idegképletek nyújtását. 

A ligamentum stylomandibulare a nyaki fascia mély lemezének megvastagodott kötege, mely a halántékcsont 

processus styloideusának alsó harmadáról húzódik az angulus mandibulae hátsó széléhez. Minimálisan gátolja 

az állkapocs előre húzását. 

Annak ellenére, hogy nem valódi szalagok, néha kötőszövetes megerősödéseket is járulékos szalagokként 

említenek. Egyik ezek közül a raphe pterygomandibularis, melyről előrefelé a musculus buccinator, hátra pedig 

a felső garatfűző izom egy része (pars buccopharyngea musculi constrictoris pharyngis superioris) ered. 

Minthogy a varrat az ékcsont medialis lemezének kampója (hamulus pterygoideus) és az állcsont linea 

mylohyoideája hátsó vége között feszül ki, képes segíteni a ligamentum sphenomandibulare működését. A 

másik járulékos kötőszövetes elem a fascia masseterica hátsó, megerősödött része a tuberculum articulare és az 

angulus mandibulae között (ligamentum retinaculare), melyet egy véna kísér. Bár mechanikai szerepe alig lehet, 

rágás során segítheti az articulatio temporomandibularis vénás elvezetését. 

2.2. Az articulatio temporomandibularis mozgásai 

Alakilag az állkapocsízület hengerízület, de működését tekintve korlátolt szabad ízület (egyre gyakrabban 

használják az articulatio ginglymoarthrodialis kifejezést, ami egy ginglymus típusú és egy lapos, amphiarthrosis 

típusú ízület kombinációját jelenti). A jobb és bal oldali ízületek egymással összhangban mozognak. Az állcsont 

mozgásait nem annyira az ízfelszínek alakja és a szalagok határozzák meg, hanem a rágóizmok működése. 

Mozgásai az alábbi fő mozgások rendkívül bonyolult kombinációi. 

2.2.1. A száj nyitása és zárása (depressio és elevatio, a caput mandibulae 
rotatioja) 

7.20. ábra - 9. ábra – A száj nyitása (bal oldalnézet) 
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A száj nyitásának kezdeti fázisában (depressio) a caput mandibulae előre rotál a saját tengelye körül. Ez a 

szakasz a száj mintegy 15°-os nyitásáig tart, amikor a felső és alsó metszőfogak közötti távolság nem haladja 

meg a 20 mm-t. A száj zárása (elevatio vagy occlusio) az állcsont fejének hátrafelé forgását jelenti. Ezen 

mozgások során az ízület ginglymus típusú ízületként működik, a mozgások az ízület alsó részében, az 

articulatio discomandibularisban történnek. 

2.2.2. Protrusio (anteductio), retrusio (retroductio) és translatios mozgások 

7.21. ábra - 10. ábra – Az állkapocscsont előre tolása és hátra húzása (felülnézet) 

 

A szigorúan értelmezett protrusio és retrusio során a mandibula bázisa horizontalis síkban mozog, ezen 

mozgások terjedelme 1-2 mm. A protrusio gátja a tuberculum articulare, a retrusioé a külső hallójárat fala. Az 

állkapocs ennél nagyobb mértékű előre húzásakor a caput mandibulae és a discus articularis lefelé domború 

ívben rácsúszik a tuberculum articulare hátulsó lejtőjére (előre irányuló translatio), ami a száj tágra nyitását 

eredményezi (15°-ot meghaladó szög, a felső és alsó metszőfogak közötti távolság nagyobb, mint 20 mm). A 

száj zárásakor fordított irányú mozgással tér vissza az ízfej és a discus a fossa mandibularisba (hátra irányuló 

translatio), a discus mozgását a zona bilaminaris felső lemezében lévő rugalmas rostok összeugrása segíti. 
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A translatios mozgások a foramen mandibulaekat összekötő haránttengely körül történnek, ami biztosítja azt, 

hogy a mandibula csatornájába belépő ideg a száj tágra nyitásakor sem kényszerül jelentős nyúlásra. Ezen 

mozgások során az ízület lapos, csúszó (articulatio plana) típusú ízületként működik, a mozgások az ízület felső 

részében, az articulatio discotemporalisban történnek. 

2.2.3. Őrlő mozgás (lateralis excursio) 

7.22. ábra - 11. ábra – Örlőmozgás (felülnézet) 

 

A táplálék megőrlése során a mandibula két feje ellentétes irányban mozog egy olyan függőleges tengely körül, 

amely az állkapocs fejeit összekötő vonal bármelyik pontján elhelyezkedhet. Ha a tengely az egyik fej közepén 

halad át, akkor az azonos oldali fej forog a saját függőleges tengelye körül (rotatios oldal), míg az ellenoldali 

(„orbitáló” oldal) ívben csúszik előre, lefelé és medialis irányba (előre irányuló translatio). Egészséges fogazatú 

ember váltakozva helyezi a függőleges tengelyt vagy az egyik, vagy a másik oldara. Az őrlő mozgás tengelye 

elhelyezkedhet a caput mandibulék közötti távolság felezőpontjában is, ekkor az egyik oldali fej előre irányuló 

mozgása és az ellenoldali fej hátra irányuló mozgása azonos mértékű, és a mozgások dinamikusan váltják 

egymást. Az őrlő mozgás során a trigonum mentale egyik vagy másik oldal felé tér ki. A fokokban mért kitérést 

Bennett-féle szögnek nevezik. Az articulatio temporomandibularisokban az őrlő mozgást rendszerint rotatios 

mozgás egészíti ki, mivel a fogak rágás során harapnak és zúznak is, amihez a fogsorok kisebb-nagyobb 

mértékű eltávolítása és zárása szükséges. 

2.3. Vér- és idegellátás 

2.3.1. Az articulatio temporomandibularis erei 

Az arteria carotis externa egyik végága, az arteria temporalis superficialis kezdeti szakasza a collum 

mandibulae mögött válik felületessé, és eközben apró ágakat ad az ízület hátsó és lateralis részéhez. Hátulról 

érkeznek az ízület mediális oldalához az arteria auricularis profunda és az arteria tympanica anterior 

(mindkettő az arteria maxillarisból ered) kis ágai. Az ízület vénás vérét, mely főként a discus articularis zona 
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bilaminarisának vénás fonatából származik, a vena temporalis superficialis és vena maxillaris gyűjtik össze. 

Ezek egyesüléséből alakul ki a vena retromandibularis, mely a vena facialis communis útján nyílik a vena 

jugularis internaba. 

2.3.2. Az articulatio temporomandibularis idegei 

Minthogy az állkapocsízület az első kopoltyúív származéka, ezért érző rostokkal az első kopoltyúív idege, a 

nervus trigeminus látja el. A nervus mandibularis érző ágcsoportjából ered a nervus auriculotemporalis, mely az 

ízület tokjának legnagyobb részét beidegzi. Két eredő gyökere közrefogja az arteria meningea mediát, majd a 

collum mandibulae és a ligamentum sphenomandibulare között halad hátrafelé, végül oldalra fordul a mandibula 

nyaka mögött. A tok elülső és oldalsó részének beidegzéséhez apró ágakkal járul hozzá a nervus mandibularis 

motoros ágcsoportjából eredő nervus massetericus és nervus temporalis profundus. 

2.4. Klinikai vonatkozások 

A népesség mintegy negyede – főként nők – szenved az állkapocsízület különböző súlyosságú működési 

zavarától, melynek leggyakoribb oka degeneratív ízületi betegség, sérülés, gyulladás, ficam és bruxizmus. 

2.4.1. Arthritis és ankylosis 

Degeneratív ízületi betegség az arthritis és az arthrosis. Osteoarthritis mechanikai rendellenesség, amit az ízületi 

porc és annak mélyén elhelyezkedő csontszövet pusztulása eredményez. Kiváltó okai lehetnek fejlődési 

rendellenesség, öröklött, metabolikus és mechanikus (trauma, occlusios dysharmonia) tényezők, de kialakulását 

nem előzi meg gyulladás. Általános autoimmun betegségben is érintett lehet az articulatio temporomandibularis. 

Az arthrosis rendszerint enyhe gyulladás következménye. Ezek a degeneratív ízületi betegségek ankylosis 

kialakulásához vezethetnek, aminek jellemzői az ízfelszínek torzulása, az ízületi mozgások korlátozottsága és 

fájdalom. 

2.4.2. Trauma 

A leggyakoribb sérülés a mandibula törése, ami az állcsúcsot ért erőteljes ütés, gépjárműbaleset vagy nagy 

sebességgel repülő tárggyal (golflabda, puskagolyó) való ütközés következménye lehet. Ritkán, de előfordulhat 

az alsó bölcsességfog eltávolításának komplikációjaként. Más, súlyosabb sérülés is előfordulhat, ami az állcsont 

törésének következménye vagy kísérője lehet. A mandibula középvonali vagy bilateralis törése a musculus 

genioglossus működésének kiesését eredményezheti, és a hátraeső nyelvgyök elzárhatja a levegő útját. A vena 

jugularis interna vagy az arteria carotisok valamelyikének felsértése nyomán a törött mandibula hegyes vagy 

éles részei súlyos vérzést okozhatnak. 

A mandibula törését eredményező erő akár intracranialis sérüléseket is eredményezhet. A felfelé irányuló erő 

következtében a caput mandibulae könnyen áttörheti a fossa mandibularis fenekét képező vékony csontlemezt, 

aminek szilánkjai sérthetik az arteria meningea media ágait, és így epiduralis vérzést okozhatnak. A 

mandibulára szemből ható erő hátra mozdítja el az állkapocs fejét, aminek következménye lehet a külső 

hallójárat vagy a dobüreg elülső falának sérülése. Ez maradandó halláskárosodást eredményezhet. 

2.4.3. Ficam (dislocatio) 

Az articulatio temporomandibularis a test egyetlen ízülete, mely külső erő nélkül kificamodhat. A ficam szinte 

mindig kétoldali, és a száj tágra nyitása kapcsán (pl. erőteljes ásításkor) keletkezik. A caput mandibulae a 

tuberculum articulare elé csúszik, és ott rögzül a rágóizmok reflexes összehúzódása miatt. A száj bezárása csak 

külső segítséggel lehetséges. Ehhez először a trigonum retromolarekra helyezett hüvelykujjal le kell nyomni az 

állcsontot, ezután az állcsúcs emelésével a caput mandibulae visszacsúsztatható az ízületi árokba. 

2.4.4. Bruxizmus 

A bruxismus az állkapocsízületok akarattól független működése; felesleges, folytonos rágómozgást és a fogak 

csikorgatását jelenti. Van éjszakai és ébrenléti formája. Szerepe a rágóízület mozgási rendellenességeinek 

kialakulásában erősen vitatott. 
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3. 7.3. Az arc izmai és a rágásban résztvevő izmok – 
Gaszner Balázs, Hollósy Tibor, Tóth Pál 

Az arcizmok vagy mimikai izmok csoportosíthatók elhelyezkedésük szerint, úgy mint a szem, az orr, a fül és 

szájnyílás körüli mimikai izmok. Általános jellemzőjük, hogy eredetüket tekintve a második kopoltyúívből 

származnak, és beidegzésükért a nervus facialis ágai felelősek. 

3.1. Mimikai izmok 

3.1.1. A szem körüli mimikai izmok 

A legjelentősebb izom ebben a csoportban a m. orbicularis oculi, melyet további részekre lehet bontani, úgy 

mint a pars palpebralis, mely a szemhéjak zárásáért felelős, a pars orbitalis, mely a szemrés összeszűkítésében 

(hunyorgás) és a pars lacrimalis, mely a könnyelvezetés segítésében játszik szerepet. A homlok bőre alatt 

találjuk a m. epicranius (occipitofrontalis) venter frontalisát, mely a szemöldököt emeli, és haránt ráncokat vet a 

homlok bőrén. Ez alatt, és a m. orbicularis oculi felső része alatt található a m. corrugator supercilii, mely a 

szemöldököket összehúzza, és a m. depressor supercilii, mely a szemöldököt lefelé húzza. 

7.23. ábra - 1. ábra 

 

3.1.2. Az orr körül elhelyezkedő mimikai izmok 

Az orr körüli mimikai izmokhoz tartozik a m. nasalis, mely egy vékony izomlemez, és az orrhát két oldalán 

helyezkedik el sátortetőszerűen. Egyes rostjai zárják, mások nyitják az orrnyílást (erőltetett, orrszárnyi légzés). 

Az orrnyereg felső részén a középvonal mellett található a m. procerus, mely haránt redőket vet az orrgyökön 

(erős odafigyelés). Az orrsövényre alulról tapad egy apró izom, mely az orrot lefelé képes mozdatni (m. 

depressor septi nasi). Az orrszárnyak mozgatásában játszik szerepet a m. levator labii suprerioris alaeque nasi, 

melynek mozgása hypoxiás állapotok esetén feltűnő lehet, és az orrszárnyi légzésben nyilvánul meg. 

7.24. ábra - 2. ábra 
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3.1.3. A fülkagyló körül elhelyezkedő mimikai izmok 

Emberben a fülkagylón elhelyezkedő mimikai izmok, melyek állatokban a fülkagyló alakját változtatják meg, 

csökevényesek, funkcionális szempontból teljesen jelentéktelenek. Az egész fülkagyló kölünböző irányokban 

való mozgatását néhány, orvosi tekintetben szintén jelentéktelen mimikai izom végzi (m. auricularis anterior, 

superior, posterior). 

3.1.4. Mimikai izmok a szájnyílás körül 

A szájnyílás körül egy gyűrűszerű izom, a m. orbicularis oris helyezkedik el, melybe felülről, oldalról és alulról 

is számos izom sugárzik bele. A m. orbicularis oris az ajkak mozgatásában, a szájnyílás alakjának 

meghatározásában, így a táplálék és folyadékfelvételben játszik szerepet, illetve a beszéd szempontjából is 

fontos működéssel bír. 

Felülről, a maxilláról eredve a m. levator labii superioris sugárzik a felső ajakba, mely emeli azt. Ettől 

lateralisan, de már a járomcsontról eredve találjuk a m. zygomaticus minort. E két izom eltávolításása után, azok 

alatt találjuk a m. levator anguli orist, mely a szájzugban tapad. Lateralis irányból fut az angulus orishoz a m. 

zygomaticus major, mely a járomcsontról ered, és a szájzug oldalfelé húzásában és emelésében játszik szerepet. 

Lateralis irányból egy további apró izom, a m. risorius tapad a szájzugban, mely mosolygáskor egy apró 

behúzódást okoz a bőrön. 

Az orca fő izma, a m. buccinator, a raphe pterygomandibularisról ered, és szintén az angulus orisban tapad. 

Annak ellenére, hogy mimikai izom, a rágás folyamatában is szerepet játszik, mivel - a nyelvvel együttműködve 

- a táplálékot a fogak rágófelszínei között tartja. A fültőmirigy kivezetőcsöve átfúrja a m. buccinatort, és így a 

vestibulum orisba nyílik (ld. VII/8. fejezet). 

A szájzugot lefelé mozdítja a m. depressor anguli oris, mely sarló alakban az állcsúcs felé görbülő 

rostkötegekből áll. Részben ezáltal takartan találjuk az alsó ajak sűllyesztéséért felelős m. depressor labii 

inferiorist, majd ez alatt preparálható az előbbire merőleges rostokból álló m. mentalis, mely az áll bőrén tapad. 

7.25. ábra - 3. ábra 
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7.26. ábra - 4. ábra 

 

7.27. ábra - 5. ábra 
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7.28. ábra - 6. ábra 

 

3.2. Rágóizmok 

A rágás folyamatában szerepet játszó izmok közös jellemzője, hogy a mandibula mozgatása révén a táplálék 

feldarabolásában és megőrlésében játszanak szerepet. Fejlődésüket tekintve az első kopoltyúívből származnak, 

és beidegzésüket a nervus mandibularis elülső főágának (n. masticatorius) apró izomágai adják. A rágóizmok 

artériás vérellátása az a. maxillaris izomágaiból származik. 

3.2.1. M. masseter 

A m. masseter egy négyszögletes izom, mely eredése alapján három részre oszható. Felületes része az os 

zygomaticumról és az arcus zygomaticus elülső részéről, a középső része a járomív alsó és belsó felszínéról, 

míg mély része a járomív belső felszínéről ered. A m. masseter felületes része az angulus mandibulae hátsó 

részén (tuberositas masseterica) és a ramus mandibulae lateralis felszínének alsó-hátsó részén, középső része a 
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mandibula ramusának középső részén, míg mély része a ramus mandibulae felső részére és a processus 

coronoideusra tapad. A m. masseter fő működése a mandibula emelése, mely a száj zárásában nyilvánul meg. 

Emellett kissebb mértékben az állkapcsot oldalirányban mozgatni, előrehúzni és hátrahúzni is képes. 

Az izom beidegzését a n. messetericusból kapja, mely az incisura manidbulae-n keresztül éri el az izmot, ezzel 

együtt fut a vérellátásáért felelős a. masseterica. 

7.29. ábra - 7. ábra 

 

3.2.2. M. temporalis 

A m. temporalis egy lapos, legyező alakú izom, mely a fossa temporalisról, a linea temporalis inferiorról és a 

fascia temporalisról ered. Az izomrostok összefutnak, és egy erős ínban folytatódnak, mely az arcus 

zygomaticus alatt halad el, majd a processus coronoideus mandibulae csúcsán, elülső és hátsó élén, valamint a 

belső felszínén, és a ramus mandibulae felső részén tapad. Az izom fő működése a mandibula emelése révén a 

száj zárása. Tekintettel az izom legyező alakjára, a rostok lefutása hátrafelé egyre ferdébb, így a fülkagyló feletti 

rész már gyakorlatilag horizontális lefutású, ezért a mandibulát hátrafelé is húzza (retrakció). 

Az izmot a n. temporalis profundus idegzi be, melynek ágait az aa. temporales profundi követik. 

7.30. ábra - 8. ábra 
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3.2.3. M. pterygoideus medialis 

A m. pterygoideus medialis négyszögletes izom, melynek tömegesebb mély része a lamina leteralis processus 

pterygoidei medialis felszínéről, míg kisebb felületes része a maxilláról, és az os palatinumról ered. Erős inas 

lemeze az angulus mandibulae belső felszínének alsó részén (tuberositas pterygoidea) tapad. Az izom fő 

működése a mandibula emelése és a száj zárása, de -együttműködve a többi rágóizommal - az őrlőmozgásokban 

is szerepet játszik. 

Beidegzéséért a n. pterygoideus medialis felelős. Vérellátását az a. maxillaris hozzá vezető izomágából kapja. 

7.31. ábra - 9. ábra 

 

3.2.4. M. pterygoideus lateralis 

A m. pterygoideus lateralis felső feje az ékcsont nagy szárnyának alsó felszínéről, míg alsó feje a processus 

pterygoideus lamina lateralisanak oldalsó felszínéről ered. Az izom tapadása a mandibula nyakán illetve 

condylusán elől elhelyezkedő fovea pterygoideán, valamint a temporomandibularis ízület tokján és annak discus 
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articularisán van. A m. pterygoideus lateralis fő működése a mandibula condylusának előrehúzásában van 

(protrakció). Amennyiben egy oldalon önálóan húzódik össze, a mandibula ellenoldalra történő rotációjában 

játszik szerepet. Az azonos oldali m. pterygoideus medialisszal egyidőben összehúzódva az azonos oldali 

őrlőmozgásokban játszik szerepet. A m. geniohyoideusszal és a m. digastricusszal együttműködve a 

szájnyitásban is szerepe van. 

A m. pterygoideus lateralisba a n. pterygoideus lateralis az izom medialis oldalán lép be. Artériás ellátását a 

közvetlennül alatta futó, esetenként a két feje között átlépő a. maxillaris izomágából kapja. 

7.32. ábra - 10. ábra 

 

3.3. Egyéb, a rágás folyamatában közreműködő izomcsoportok 

A szűkebb értlemeben vett rágóizmokon kívül a táplálék feldarabolásában közvetve egyéb izomcsoportok is 

szerepet játszanak. A táplálék rágófelületek között tartásában a mimikai izmok közé sorolt m. buccinatornak és a 

nyelvizmoknak van szerepe. Emellett a mandibula mozgásai kapcsán említést kell tennünk a szájfenék izmairól 

(m. mylohyoideus) és a nyelvcsont feletti izmokról (m. geniohyoideus, m. digastricus) melyek a száj nyitásában 

főszerepet visznek. Ehhez szükség van a nyelvcsont alatti izmok közreműködésére is (m. sternohyoideus, m. 

thyrohyoideus, m. strenothyroideus, m. omohyoideus), melyek a nyelvcsontot rögzítik. 

4. 7.4. A fej-nyak tájék erei és beidegzése – Gaszner 
Balázs, Hollósy Tibor, Tóth Pál 

4.1. A fej-nyak tájék artériás vérellátása 

Két fő artériás rendszer felelős a fej-nyak tájék vérellátásáért. A fej vérellátását elősorban az a. carotis 

communis adja, mely bal oldalon a truncus brachiocaphalicusból, jobb oldalon közvetlenül az arcus aortaeból 

ered. Az a. carotis communis a negyedik nyakcsigolya magasságában két ágra válik. Az a. carotis interna a 

koponyába lép, és elsősorban a koponyán belüli képleteket látja el ágrendszerével, melynek részletes tárgyalása 

meghaladja e fejezet kereteit. Ágai közül említést édemelnek az a. ophthalmica azon ágai, amelyek a 

szemüreget elhagyják, és az orrüreg falainak és melléküregeinek (a. ethmoidalis anterior et posterior) kis részét, 

illetve a homloktájékot (a. supraorbitalis, a. supratrochlearis) látják el. Az arckoponyát, annak üregeit, illetve 

az azt borító lágyrészeket, valamint a nyaki zsigerek egy részét az a. carotis externa ágrandszere látja el, melyet 

alább részletesen tárgyalunk. 

A másik fő artériás rendszer, mely hozzájárul a fej-nyak vérellátásához, az a. subclaviához tartozik. Első ága, az 

a. vertebralis, szintén elsősorban a központi idegrendszer ellátását végzi, melynek részletes leírásától itt 

eltekintünk. 

7.33. ábra - 1. ábra 
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4.1.1. Az a. carotis externa ágrendszere 

Az a. carotis externa az a. carotis communis ága. Általában a pajzsporc felső szélének magasságában ered, 

kilépve a fő nyaki ereket borító vagina caroticából, felfelé halad a nyakon, belép a mandibula mögé, majd a gl. 

parotisban halad és ágaira oszlik. Fogászati szempontból legjelentősebb ága az a. maxillaris, melynek 

ágrendszerét alább mélyebb részletességgel tárgyaljuk. 

4.1.1.1. A. thyroidea superior 

Az a. thyroidea superior közvetleneül az a. carotis externa eredése után lép ki mint annak első ága. Élesen lefelé 

kanyarodik, és a pajzsmirigy azonos oldali lebenyét annak felső pólusánál éri el, ahol több ágra válik. Nevezetes 

ága, mely néha közvetlenül az a. carotis externából ered, az a. laryngea superior, ami a gége vérellátában játszik 

szerepet, emellett ágat ad a m. sternocleidomastoideushoz is. 

4.1.1.2. A. lingualis 

Az a. carotis externa második ága. A nyelvcsont felett ered, gyakran az a. facialissal közös törzzsel. A m. 

hyoglossus alá lép és befúródik a nyelv izomzatába. Ágakat ad a regio sublingualis felé (a. sublingualis), mely 

ellátja a nyelv alatti mirigyet. Az a. dorsalis linguae felületesebben, az a. profunda lingue a nyelv mélyebb 

rétegében fut. Az előbbi ér hátrafelé futó ágai hozzájárulnak a tonsilla palatina vérellátásához. Fontos 

megemlíteni, hogy az a. lingualis a nyelvben anasztomizál az ellenoldali a. lingualisszal, ami a nyelvsérülésből 

eredő gyakran bőséges vérzés megállításában fontos szempont lehet. 

7.34. ábra - 2. ábra 
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4.1.1.3. A. facialis 

A m. digastricus venter posteriorját és a m. stylohyoideust medialis oldalról keresztezi, a trigonum 

submandinulareban a gl. submandibularisba ágyazva fut, majd a m. masseter tapadása előtt keresztezi a 

mandibulát (itt tapinható és vérzés esetén komprimálható). Innen a mimikai izmok alatt a szájzug felé halad, 

annak szintjében tompaszögben megtörik, és a szemzug irányába fordul. Lefutására jellemző, hogy gyakran 

erősen kanyargós. Első ága az a. palatina ascendens, mely a lágyszájpad és a tonsilla palatina vérellátásához 

járul hozzá. Az a. submentalis a trigonim submendibulareben fut, és ellátja a tájékot. Az a. facialis a gl. 

sublingualishoz is ad apró ágakat (rr. glandulares), majd az a. labialis inferior és superior útján az ajkakhoz 

szállít vért. Az orrhátra adott apró ágakkal is bír, majd mint a. angularis éri el a belső szemzugot, ahol 

anasztomizál az a. ophthalmica (a. carotis interna) rendszerével. 

7.35. ábra - 3. ábra 
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4.1.1.4. A. pharyngea ascendens 

Apró ágacska, mely az a. carotis externa medialis felszínéből lép ki, a garat oldalfala mentén felfelé halad. 

Hozzájárul a tonsilla palatina, a fülkürt, a dobüreg vérellátásához, és végága a foramen jugularen keresztül belép 

a hátsó koponyagödörbe mint a. meningea posterior. 

4.1.1.5. A. occipitalis 

A m. digastricus venter posteriorjának medialis oldalán halad, majd a tarkótájékon éri el a galea aponeuroticát, 

és ellátja azt, hozzájárul a dura mater, a koponyacsont, valamint a tarkóizmok vérellátásához. Ágrendszere 

anasztomizál az a. teporalis superificialis ágaival. 

4.1.1.6. A. auricularis posterior 

Apró artéria, mely a gl. parotis alatt fut, és a környező, a proc. styloideusról és proc. mastoideusról eredő 

izmokat, a mirigyet, valamint a külső és középfül egy részét látja el. 

4.1.1.7. A. temporalis superficialis 

Az a. carotis externa végső elvékonyodott szakasza a gl. parotisba ágyazottan két végágra válik, melyek az a. 

temporalis superficialis és az a. maxillaris. Az a. temporalis superficialis a fülkagyló előtt fut, keresztezi az 

arcus zygomaticust, ahol a pulzus tapintható, és vérzése esetén az ér komprimálható. Számos ága közül említést 

érdemel az a. transversa faciei, mely a járomív alatt keresztezi az arcot, és anastomizál az a. infraorbitalisszal. A 

homloktájék bőre alá kanyarodik a r. frontalis, mely az a. supraorbitalisszal anasztomizál (a. carotis interna az a. 

ophthalmicán keresztül). Másik erősebb végága a r. parietalis, mely az a. occipitalisszal és a. auricularis 

posteriorral is anasztomizál. 

4.1.1.8. A. maxillaris 

Az a. carotis externa másik - fogászati szempontból legjelentősebb - végága. Az ér három szakaszra osztható, 

bonyolult ágrendszerét e felosztás szerint tárgyaljuk. 

7.36. ábra - 4. ábra 
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a.) Pars retromandibularis 

A manidula ramusa által takart szakasz, melyből felfelé erednek a középfül és a rágóízület ellátásához 

hozzájáruló a. auricularis profunda, a chorda tympani mentén a középfülbe lépő a. tympanica anterior, 

valamint a foraman spinosumon a koponyaüregbe lépő a. meningea media, mely utóbbiból epiduralis vérzések 

eredhetnek. 

A retromandibularis szakasz caudalis irányban adott legfontosabb ága az a. alveolaris inferior. Röviddel eredése 

után, még mielőtt belép a canalis mandibulaeba, leadja r. mylohyoideusát. A canalis mandibulaeben futva apró 

erek erednek belőle az alsó fogakhoz (rr. dentales), valamint az alveli dentales, a periodontium és a ginigiva 

számára (rr. peridentales). Az a. alveolaris inferior végága a foramen mentalén lép ki a canalis mandibulaeból 

mint a. mentalis, és az alsó ajak, valamint az álltájék vérellátásában játszik szerepet. Az állcsúcs alatt 

anasztomizál az a. submentalisszal (a. facialis). 

b.) Pars intermuscularis 

Elsősorban a rágóizmok és az orca ellátását végző erek erednek a második szakaszból. Az a. masseterica az 

incisura mandibulaen lép a m. masseter alá. A rr. pterygoidei a m. pterygoideus medialist és lateralist látják el. 

A m. temporalis alá az a. temporalis profunda anterior et posterior lép be, melyek hozzájárulnak az izom 

vérellátásához. 

Az a. buccalis anasztomizál az a. facialis ágaival, és a m. buccinatort, illetve a nyálkahártyát annak belső 

felszínén látja el. 

c.) Pars pterygopalatina 

A tuber maxillae mögött és a fossa pterygopalatina területén adott ágak az arckoponya üregeihez futnak. A felső 

nagyőrlő fogak vérellátását az aa. alveolares superiores posteriores biztosítják, melyek a tuber maxillaen futnak 

le, és a maxilla apró csontcsatornáin keresztül ellátják a fogak körüli alveolaris csontszövetet és az azt borító 

ginigivát is. 

Az a. infraorbitalis a fissura orbitalis inferioron az orbitába lép, majd annak alsó falán a sulcus infraorbitalisban, 

majd canalis infraorbitalisban fut, és végül a foramen infraorbitalen kilép az arcra. A maxillába fekvő 

szakaszból erednek a felső fogak vérellátását adó ágak, az aa. alveolares superiores medii (kisőrlők) és az aa. 

alveolares superiores anteriores (metszők és szemfog). Az erek az alveolaris csontot, a periodontiumot és a 

gingivát is ellátják. 
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Az a. palatina descendens a garathoz adott apró ág leadása után elágazik. Fő folytatása az a. palatina major, 

mely a canalis palatinus major útján a keményszájpad hátsó részén éri el a szájüreget. Itt előre kanyarodik és 

ellátja a keményszájpadot, egészen a metszőfogakig. Az a. palatina descendens apróbb ágai az aa. palatini 

minores, melyek a canales palatini minores útján a szájüregbe lépnek, és a lágyszájpad és tonsilla palatina 

vérellátásához járulnak hozzá. 

Az a. sphenopalatina a foramen sphenopalatinumon keresztül az orrüregbe lép, és az aa. nasales posteriores 

revén ellátja az orrüreg oldalfalának és az orrsövénynek a hátsó-alsó részét, valamint segíti az orrmelléküregek 

közül a sinus sphenoidalis és sinus ethmoidalis ellátását. Végága (a. nasopalatina) a canalis incisivuson 

keresztül a szájüregbe folytatódik, ahol anasztomizál az a. palatina majorral, és ellátja a nyílással szomszédos 

nyálkahártyát. 

Az a. canalis pterygoidei a tuba auditiva és az epipharynx vérellátásához járul hozzá a canalis pterygoideuson 

keresztül. 

4.1.2. Az a. subclavia ágrendszere 

Az a. subclavia a jobb oldalon a truncus brachiocephalicusból, a bal oldalon az arcus aortae harmadik közvetlen 

ágaként ered. A fej-nyak tájék vérellátásához az a subclavia mindhárom szakaszából származó ágak 

hozzájárulnak. 

4.1.2.1. Pars thoracalis 

Az ér eredésétől a m. scalenus anteriorral való kereszteződésig futó szakasz. Ágai közül az a. vertebralis a 6. 

nyakcsigolya foramen transversariumába lép, majd a nyakcsigolyák foramen transversariumainak útján fut 

felfelé, hátra kanyarodik az arcus posterior atlantison, és a membrana atlantooccipitalis posterior átfúrása után a 

foramen magnumon át a koponyaüregbe lép. Főként az agyvelő és gerincvelő vérellátásában van szerepe. A 

truncus thyrocervicalis rövid értörzs, melynek ágai közül az a. thyroidea inferior a pajzsmirigy vérellátását 

végzi (rr. glandulares), de hozzájárul a gégének (a. laryngea inferior), a garatnak és a nyelőcső nyaki 

szakaszának vérellátásához is. Klinikai szempontból fontos adat, hogy az a. thyroidea inferior kereszteződik a n. 

laryngeus recurrensszel, mely pajzsmirigyműtétek során (pl. érligaturánál) az ideg sérülésének veszélyét 

hordozza. A truncus thyrocervicalisból ered az a. cervicalis ascendens, mely a nyak mély izomzatához és a 

gerincvelőhöz ad szegementális ágakat. Az a. suprascapularis a felső végtag vállövi részének vérellátását végzi, 

és anasztomizál az a. circumflexa scapulaevel, mely az a. subclavia distalis, vagy az a. axillaris proximalis 

szakaszának szűkülete esetén a kollateralis keringés lehetőségét teremti meg. Az a. transversa cervicis (colli) 

rendkívül változatos ér, gyakran az a. sublcavia cervicalis szakaszából ered közvetlenül. Felületes ága önállóan 

is eredhet, és a m. scalenus anterior és plexus brachialis ellátásában vesz részt. Mély ága a hátizmok felé fut, 

mely gyakran mint a. dorsalis scapulae ered önállóan. Az a. thoracica interna a szegycsont mögött a mellkasba 

száll le. 

4.1.2.2. Pars muscularis 

Az a. subclavia második, a m. scalenus anterior és medius közötti szakasza. Egyetlen ága a truncus 

costocervicalis, melyből két ág ered. Az a. cervicalis profunda száll fel a mély nyakizmok ellátására, illetve 

radicularis ágakat ad a gerincvelőhöz is. Az a. intercostalis suprema az 1. és 2. bordaközt látja el, a nyak 

vérellátásában nincs szerepe. 

4.1.2.3. Pars cervicalis 

Az a. subclavia m. scalenus anterior lateralis széle és a clavicula közé eső szakasza. Egyetlen ága az a. 

transversa colli, mely gyakran a truncus thyrocarviacalisból ered (ld. előbb). Az a. subclavia a claviculát 

keresztezi, és mint a. axillaris lép a hónaljárokba. 

4.2. A fej-nyak tájék vénás elvezetése 

A fej-nyak tájékot két nagyobb vénás rendszer látja el. A v. jugularis interna vérénék legnagyobb része a 

foramen jugularen keresztül a koponyaűri vénás sinusok felől érkezik. Az intracranialis vénás rendszerek 

leírásától itt eltekintünk, csak a koponyaüregen kívülről felvett vénákról szólunk ebben a fejezetben. A v. 

jugularis externa a felületes nyaki képletek és a tarkótájék felől gyűjti a vért. 

4.2.1. V. jugularis interna 
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A fossa jugularisnál enyhe tágulattal veszi kezdetét, majd a vagina caroticában lefelé halad, és egyesül a v. 

subclaviával. Az egyesülést angulus venosusnak nevezzük, és itt jön létre a v. brachiocephalica. Fontos 

különbséget tenni a jobb és a bal oldal között az ide ömlő nyirokértörzsek miatt: a bal oldalon az angulus 

venosusba a ductus thoracicus, jobb oldalon pedig a truncus lymphaticus dexter lép be. A v. jugularis interna 

számos apró ágat vesz fel közel a koponyaalaphoz (vv. meningeae). A garatból (vv. pharyngeales), nyelvből (v. 

lingualis) a pajzsmirigyből (v. thyroidea media), a m. sternocleidomastoideusból is gyűjti a vért sok, rendkívül 

változó vénán keresztül. Két erősebb vénát fogad, a v. facialist és a v. retromandibularist. 

4.2.1.1. V. facialis 

A v. facialis a homlok bőrének (v. supraorbitalis, v. supratrochlearis), a szemhéj (v. palpebralis superior et 

inferior), az orr (vv. nasales externae) az arc (v. profunda faciei, rr. parotidei) a lágyszájpad, a tonsilla palatina 

(v. palatina externa) a trigonum submandibulare (v. submentalis), és a pajzsmirigy (v. thyroidea superior), 

valamint a gége (v. laryngea superior) felső részének vénája. A belső szemzugtól (v. angularis) a m. masseter 

tapadásának első széléig fut az arcon. A mandibula keresztezése után a gl. submandibularis mentén fut, majd 

egyesül a v. retromandibularisszal és a v. jugularis internába ömlik. 

Megemlítendő, hogy a v. facialis rendszere a v. retromandibularis rendszerével, valamint a v. angularison 

keresztül a v. ophthalmica superior rendszerével tart kapcsolatot, mely a fertőzések intracranialis terjedésének 

lehetőségét adja meg a vénák útján. 

4.2.1.2. V. retromandibularis 

A fültőmirigyben jön létre számos apróbb vénán kívül a v. temporalis superficialis, a v. transversa faciei és a v. 

maxillaris egyesülése révén. A v. maxillaris a plexus venosus pterygoideusból származik, mely az a. 

maxillarisnál leírt ágrendszer artériáit követő vénák összeömléséből alakul ki. Fontos megjegyezni, hogy a 

koponyaalap nyílásai körül található vénás fonatok (pl. plexus venosus foraminis ovalis, plexus venosus 

caroticus internus) a plexus venosus pterygoideusszal kapcsolatban állnak, mely mind az arc, mind az orbita (v. 

ophthalmica inferior) vénáival anasztomizál. Az összeköttetések a gyulladások koponyaűri tovaterjedésének 

lehetőségét teremtik meg. 

4.2.2. V. jugularis externa 

Felületes véna, mely a platysma és lamina superficialis fasciae cervicalis között fut. A tarkótájékról a v. 

occipitalist, a fül mögötti területről a v. auricularis posteriort, a válltájékról a v. suprascapularist és a v. 

transversa cervicist veszi fel. A v. jugularis anterior az áll és a nyak elülső részének felületes vénája, mely az 

ellenoldali párjával anasztomizál és a v. jugularis externa útján vagy közvetlenül a v. subclaviába ömlik. 

4.3. A fej-nyak tájék beidegzése 

4.3.1. Az arc beidegzése 

Az arc érző beidegzéséért az agyidegek közül a n. trigeminus (V.) három főágának ágrendszere a felelős. A 

mimikai izmok beidegzését a n. facialis (VII.), míg a rágóizmok beidegzését a n. mandibularis (n. trigeminus) 

ágrendszere végzi. 

4.3.1.1. Az arc érző beidezése (n. trigeminus) 

A homlok bőrének beidegzését és az orbita érző beidegzését a n. ophthalmicus (V/1.) ágai adják, melyek az 

orbita felső pereménél lépnek a homlok bőre alá: a n. supraorbitalis lateralis és medialis, valamint a n. 

supratrochlearis. Az orrhátra kanyarodik a n. infratrochlearis, és itt válik felületessé a r. nasalis externus, a n. 

ethmoidalis anterior végága, mely beidegzi az orrcsúcsot és a philtrumot. 

A n. maxillaris (V/2.) ágrendszere a szemréstől a szájzugig idegzi be az arcot: legjelentősebb a n. infraorbitalis, 

mely a foramen infraorbitalén keresztül lép az arcra, és ágakat ad az orrszárny, az alsó szemhéj, és a felső ajak 

philtrumtól oldalra eső bőréhez. Az os zygomaticumon található két apró nyíláson lép ki a n. zygomaticus két 

végága, a n. zygomaticofacialis és a n. zygomaticotemporalis, melyek a járomtájék bőrét és a fossa 

infratemporalis mély szöveteit idegzik be. 
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A n. mandibularis (V/3.) az arc bőrbeidegzésében a n. auriculotemporalis (halánték, fülkagyló elülső része, 

külső hallójárat), a szájzug környékén a n. buccalis, valamint az áll és az alsó ajak területén a n. mentalis révén 

vesz részt. 

A mandibula szögletét borító bőrt a nyaki fonat ide felszálló ága, a n. auricularis magnus látja el, ami a 

fülkagyló bőrének beidegzésében is részt vesz. További idegek, melyek ágakat adnak a fülkagylóhoz: a n. 

mandibularis (ld. fent), n. facialis (VII), n. glossopharyngeus (IX) és n. vagus (X). 

A fej érző beidegzésénél a teljesség kedvéért megemlítjük, a hogy a tarkótájék és skalp hátsó részének bőrét a n. 

occipitalis minor (plexus cervicalis ág), a n. occipitalis major (a 2. cervicalis gerincvelői ideg dorsalis ága) és a 

n. occipitalis tertius (a 3. cervicalis gerincvelői ideg dorsalis ága) idegzi be. 

4.3.1.2. Az arc mimikai izmainak beidegzése 

Az összes mimikai izmot a n. facialis (VII.) idegzi be, mely a foramen stylomastoideumon lép ki a koponyából. 

Itt ágakat ad a m. stylohyoideushoz és a m. digastricus venter posteriorjához, majd kettéválva (truncus 

temporofacialis et cervicofacialis) belép a gl. parotisba, ahol fonatot képez (plexus parotideus). Ebből 

sugárirányban lépnek végágak az arc bőre alá: a rr. temporales a halánték és a szem feletti, a r. zygomaticus a 

szem alatti és a járomcsontról eredő mimikai izmokat látják el. A r. buccalis a száj körüli mimikai izmok, a r. 

marginalis mandublae a száj alatti, míg a r. colli a platysma beidegzését adja. 

A n. facialis az os temporaléban futó csontcsatornában (canalis facialis) leadja a n. petrosus majort (mely a 

könnymirigy, orr és melléküregei, valamint a szájpad nyálkamirigyeinek beidegzésében játszik szerepet), a n. 

stapediust (a középfülben elhelyezkedő m. stapdiushoz) és a chorda tympanit (a nyelv elülső kétharmadának 

ízérző, a gl. submandibularis és sublingualis secretomotoros idege). 

4.3.1.3. Rágóizmok beidegzése 

A rágóizmok beidegzését a n. mandibularis (n. trigeminus) motoros főágából (n. masticatorius) eredő apró 

izomágak adják. Az idegek részletes leírása megtalálható a rágóizmokat leíró fejezetben (ld. VII/3. fejezet). 

4.3.2. A nyak beidegzése 

4.3.2.1. A szájfenék és nyelvcsont feletti izmok beidegzése 

A szájüreg részleteit a VII/5 fejezet tartalmazza. Itt csak a teljesség kedvéért megemlítjük a diaphragma oris 

legfontosabb izmát, a m. mylohyoideust, melyet a n. trigeminus ágrendszeréhez tartozó n. mylohyoideus idegez 

be. Ugyanez az ideg látja el a m. digastricus venter anteriorját is, mely a nyelvcsont feletti izmokhoz tartozik. A 

m. geniohyoideust a plexus cervicalisból (C1) eredő idegrostok érik el a n. hypoglossus útján. 

4.3.2.2. A nyelvcsont alatti izmok beidegzése 

A száj nyitásában, fonációban, nyelésben is szerepet játszó izomcsoport tagjait (m. sternohyoideus, m. 

sternothyroideus, m. thyrohyoideus, m. omohyoideus) az ansa cervicalis (plexus cervicalisból) idegzi be. 

4.3.3. Plexus cervicalis 

A plexus cervicalis az első négy nervus spinalis ramus ventralisából képződő idegfonat, mely négy érző és két 

főként mozgató rostokat tartalmazó ággal bír. Érző ágai a m. sternocleidomastoideus hátsó szélének középső 

harmadában (puctum nervosum) fúrják át a nyaki fascia felületes lemezét, és beidegzik a bőrt a tarkótájon a fül 

mögött (n. occipitalis minor), a fülkagyló alsó részén (n. auricularis magnus), a nyak elülső felszínén (n. 

transversus colli) és a válltájékon (nn. supraclaviculares). A punctum nervosum területén lehetőség van az érző 

ágak érzéstelenítésére. Motoros ágai közül a nyelvcsont alatti izmok kapcsán említést tettünk az ansa 

cervicalisról, mely egy a n. hypoglossusszal egy szakaszon együtt futó rostokat tartalmazó felső gyökér és egy a 

plexus cervicalisból eredő alsó gyökér egyesüléséből létrejövő ideghurok. A másik fontos ág a főleg a 4. 

cervicalis szelvényből eredő n. phrenicus, mely a rekeszizom (diaphragma) motoros idege, valamint érző 

rostokat szállít a pericardium, pleura, peritoneum, epehólyag és májtok területéről. Ez utóbbi anatómiai tény a 

felsorolt szervek válltájékba sugarzó fájdalmát magyarázza. A plexus cervicalis, együtt a plexus brachialissal, 

önálló apró izomágak révén a m. scalenus anterior, medius és posterior beidegzéséhez is hozzájárul, mely izmok 

a fej mozgatásában, egyenesen tartásában és a belégzésben is szerepet játszanak. 

4.3.4. A fej-nyaki zsigerek beidegzése 
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Nem tartozik hagyományosan a fej-nyak tájék tárgyalásához, de a teljesség kedvéért és összefoglalásként 

megemlítjük, hogy az orrüregnek és melléküregeinek beidegzését a n. trigeminus (n. ophthalmicus és n. 

maxillaris) ágai adják, a szájüregét pedig a n. maxillaris és a n. mandibularis ágai (ld. részletesen a VII/5 

fejezetben). A nyelvgyök érző, valamint a garat felső részének mozgató és érző beidegzése a n. 

glossopharyngeus (IX.) feladata. A garat alsó részének (rr. pharyngei) és a gégének (n. laryngeus superior, n. 

laryngeus recurrens) mozgató és érző beidegzését a n. vagus ágai látják el. A nyelv mozgató beidegzését a n. 

hypoglossus végzi (XII.). 

5. 7.5. Szájüreg (cavum oris) – Gaszner Balázs, 
Hollósy Tibor, Tóth Pál 

Az emésztőrendszer első szakasza a szájüreg. Több részét különítik el, ezek a szájrés, a szájtornác, a 

tulajdonképpeni szájüreg és a torokszoros. 

5.1. Szájrés (rima oris) 

A szájrést a két ajak, a labium superius et inferius határolja. Ezek a szájzugban (angulus oris) találkoznak 

egymással (commissura labiorum). A felső ajak közepét philtrumnak hívják, itt – főleg csecsemőkorban – a 

tuberculum labii superioris látható. A szájzugoktól lateralisan a két sulcus nasolabialis, míg az alsó ajak alatt a 

sulcus mentolabialis húzódik. 

7.37. ábra - 1. ábra – Szájrés. 1: labium superius, 2: labium inferius, 3: philtrum, 4: 

sulcus mentolabialis, 5: sulcus nasolabialis, a: tuberculum labii superioris, b: angulus 

oris 

 

Az ajak külső felszínét (pars cutanea) bőr, míg belső felszínét (pars mucosa) nyálkahártya borítja. A bőrrel 

borított részen verejték- és faggyúmirigyek, a nyálkahártyában főként mucinózus nyálmirigyek vannak 

(glandulae labiales). A két rész határán a mirigyektől mentes ajakpír (rubor labii) látszik, amelynek színe 

patológiás körülmények között gyorsan változik (cianózis, anémia). Mindkét ajak legnagyobb tömegét a 

musculus orbicularis oris adja. 
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A ajkak beidegzését a nervus infraorbitalis (n. maxillaris ága), a nervus buccalis (n. mandibularis ága) és a 

nervus mentalis (nervus alveolaris inferior ága) végzik. Fogászati jelentőségük az, hogy az alsó fogak 

érzéstelenítésének eredményességét az alsó ajak zsibbadása jelzi. 

Vérellátásuk rendkívül gazdag: az arteria facialis ágai, az arteria labialis superior et inferior révén történik. 

Vénái a vena facialisba vezetnek. Nyirokerei a nodus lymphaticus submentalisba et submandibularisba 

ömlenek. 

5.2. Szájtornác (vestibulum oris) 

A szájtornác (vestibulum oris) határait elölről az ajkak, oldalról a pofa (bucca) nyálkahártyája, belülről a 

fogsorok (arcus dentalis superior et inferior) és a fogíny (gingiva) adják. A vestibulum oris zárt fogazat és teljes 

fogállomány esetén is mindkét oldalon közvetlen összefüggésben van a cavum oris propriummal hátul, a ramus 

mandibulae és a hátsó nagyörlők között. Így összezárt fogazat mellett is lehetséges a folyadékbevitel. 

A buccát a musculus buccinator, az ezt borító nyálkahártya és az arc bőrével fedett corpus adiposum buccae 

(Bichat-féle zsírcsomó) alkotja. A pofába ágyazottan, a m. buccinator külső oldalán számos, gazdagon 

beidegzett csomócska tűnik fel, melyeket juxtaoralis szervnek (organum juxtaorale, Chievitz-féle szerv) hívnak. 

Ez körülbelül 7-17 mm hosszú, 1-2 mm széles hámléc, és a nervus buccalis idegzi be. Jelentősége vitatott, 

feltételezik, hogy nyálmirigymaradvány, de egyesek receptorszervnek tekintik. 

A vestibulum nyálkahártyájának hámja többrétegű el nem szarusodó laphám, a tunica submucosában elszórtan 

számos, főként mucinózus nyálmirigy (glandulae buccales) helyezkedik el. Sárgás-fehér foltokként gyakran 

faggyúmirigyek is láthatóak a pofában és a retromoláris területeken. Ezek a szőrtüsző nélküli faggyúmirigyek a 

Fordyce-granulumok, melyek a legtöbb emberben megtalálhatóak, számuk a korral arányosan növekszik. A 

felső második nagyörlővel szemben a buccalis nyálkahártyán látható a papilla ductus parotidei, amely a ductus 

parotideus (Stenon-vezeték) nyílását tartalmazza. 

Az ajkakról és a pofáról a nyálkahártya áthajlik a gingivába. Az így képződő árkot a fogászatban sulcus 

mucogingivalisnak (sulcus mucolabialis et mucobuccalis) vagy fornix vestibulinak hívják. Az árokban elöl, a 

medialis metszőfogaknál találhatóak az ajakfékek (frenula labii superioris et inferioris). Ezek az ajkakat a 

gingivához rögzítő redői a nyálkahártyának, hosszuk változó. Hasonló redők fordulhatnak elő a metszőfogak 

tájékán is. 

A gingiva kötőszövete erősen és feszesen kapcsolódik az alveolaris csont csonthártyájához, így a nyálkahártyát 

nem lehet elmozdítani az alatta lévő csonttól. A fogíny papilla interdentalisok formájában kismértékben a fogak 

közé is folytatódik. 

5.3. Tulajdonképpeni szájüreg (cavum oris propium) 

A tulajdonképpeni szájüreget felül a kemény- (palatum durum) és lágyszájpad (palatum molle) határolja. (A 

palatum molle már az isthmus faucium szintjében van.) Oldalról és elölről a fogsorok, alulról a szájfenék, a 

diaphragma oris adja a falat. 

A szájüreget bélelő nyálkahártya hámja mindenhol többrétegű, el nem szarusodó laphám, de felszíne és az alatta 

lévő kötőszövet szerkezete alapján három típusa különíthető el: 

• Specializált nyálkahártya: a dorsum linguae területén; néhol elszarusodhat és ízlelőbimbókat tartalmaz. 

• Rágófelszíni nyálkahártya: a gingiva és a palatum durum területén; a nyálkahártya összenő a csonthártyával. 

• Bélelő vagy sima nyálkahártya: a szájüreg többi részét béleli; a kötőszövete mindig tartalmaz főként 

mucinózus nyálmirigyeket és több-kevesebb zsírsejtet. 

5.3.1. Szájfenék (diaphragma oris) 

A szájfenék fő képlete a musculus mylohyoideus. Lapos, háromszögletű izom. Ered a mandibuláról (linea 

mylohyoidea), és az os hyoideumon tapad. A kétoldali izom összefonódik egymással a középvonali raphe 

mylohyoideában, amely a spina mentálistól a nyelvcsontig tart. Az izom mindkét oldalán fascia található, ezek 

tovább erősítik az izmot és biztosítják a szájfenék zártságát. A két izom tökéletesen lezárja a szájüreget, egészen 

a harmadik nagyörlőig. Képletek a szájüregbe alulról-hátulról csak az izom hátsó szélénél kezdődő keskeny 
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résen át juthatnak. Ez a sulcus lateralis lingue, amely az izom felett húzódik előre, mediális fala a musculus 

hyoglossus (ld. lejjebb). Rögzített nyelvcsont mellett a musculus mylohyoideus a szájat nyitja, míg rögzített 

mandibula esetén emeli a nyelvcsontot és a gégét, valamint fokozza a szájüregben a nyomást (csecsemőknél 

szopás alatt fontos). Fogatlan egyéneken az izom megerősödik, és részt vesz a rágásban. Idege a nervus 

mylohyoideus (nervus alveolaris inferior ága). 

7.38. ábra - 2. ábra – Szájfenék 1 (alulnézet). 1: basis mandibulae, 2: musculus 

mylohyoideus sinister, 3: venter anterior musculi digastrici sinistri, 4: angulus 

mandibulae, a: raphe mylohyoidea, A: anterior 

 

7.39. ábra - 3. ábra – Szájfenék 2 (alulnézet). 1: basis mandibulae, 2: musculus 

mylohyoideus dexter, 3: venter anterior musculi, digastrici sinistri (lehajtva), 4: angulus 

mandibulae, a: raphe mylohyoidea, A: anterior 
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7.40. ábra - 4. ábra – Szájfenék 3 (alulnézet). 1: basis mandibulae, 2: musculus 

geniohyoideus dexter, 3: musculi mylohyoidei (lehajtva), 4: angulus mandibulae, A: 

anterior 
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7.41. ábra - 5. ábra – Szájfenék 4 (alulnézet). 1: basis mandibulae, 2: musculus 

genioglossus dexter, 3: musculus geniohyoideus sinister, 4: musculus geniohyoideus 

dexter (lehajtva), 5: musculi mylohyoidei (lehajtva), 6: angulus mandibulae, A: anterior 
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A szájfenék alkotásában még szerepet játszik a musculus geniohyoideus. Az előbbi izom felett helyezkedik el, 

páros, karcsú izom, mely a spina mentalis két oldaláról ered, és a nyelvcsont testén tapad. Beidegzik a cervicalis 

1-2-es szelvényből eredő rostok, melyeket a nervus hypoglossushoz. 

5.3.2. Keményszájpad (palatum durum) 

A keményszájpadot négy csont, a két processus palatinus maxillae és a két lamina horizontalis ossis palatini 

alkotja. A csontokat a suturae palatinae transversa et mediana kapcsolják össze. Az utóbbi kis hegyes 

nyúlványban (spina nasalis posterior) ér véget. A keményszájpadon több nyílás található, melyeket 

nyálkahártya fed. 

Foramen incisivum: az orrüregbe vezetőa canalis incisivus (néha kettős) nyílása, melyet a papilla incisiva fed. 

Tartalma a nervus incisivus (nervi nasales posteriores ága), az arteria incisiva (arteria sphenopalatina ága) és a 

vena incisiva. A képleteket az orrüregben arteria et vena nasopalatinának, illetve nervus nasopalatinusnak 

(Scarpa-ideg) is hívják. 

Foramen palatinum majus et minus: a hasonnevű csatornák a fossa pterygopalatinába vezetnek. Tartalmuk a 

nervus palatinus major et minor (nervus maxillaris ágai) és az arteria palatina descendens (arteria maxillaris 

ága). 

A keményszájpad nyálkahártyája feszes, mélyebb rétegeiben a mucinosus glandulae palatinae találhatóak. A 

sutura palatina mediana vonalában látszik a raphe palati, ahol a nyálkahártya tunica submucosa közbejötte 

nélkül rögzül a szájpadot borító periosteumhoz. A metszőfogak mögött a haránt nyálkahártyaredőket rugae 

palatinaenek hívják, amelyek száma három és hét között van. Egyedi mintázatuk (mint az ujjlenyomatoké) az 

igazságügyi orvostanban segíthet egyének azonosításában. A torus palatinus csontos kiemelkedés a sutura 
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palatina mediana területén, aminek sebészi eltávolítása válhat szükségessé ahhoz, hogy egy behelyezendő felső 

pótfogsor jól illeszkedjék. Hátrafelé a keményszájpad folyamatosan megy át a lágyszájpadba, utóbbi színe 

élénkebb piros. A fogorvosi gyakorlatban a két szájpad határát az orrfúvási vonallal határozzák meg. 

7.42. ábra - 6. ábra – Szájpad. a: uvula, b: arcus palatopharyngeus, nyíl: vestibulum 

oris, szaggatott vonal: a kemény- és lágyszájpad határa, folytonos vonal: sulcus 

terminalis linguae 

 

A keményszájpad metszőfogak mögötti területét (ez az intermaxillaris segmentumnak felel meg) a palatinalis 

gingivával együtt a nervus nasopalatinus idegzi be. A hátsó nagyobb részt a nervus palatinus major látja el 

érző- és secretomotoros rostokkal. A secretomotoros rostok a ganglion pterygopalatinumból erednek. 

Vérellátását – hasonló megoszlásban – az arteria nasopalatina és az arteria palatina descendens végzi. 

5.3.3. Lágyszájpad (palatum molle) 

A lágyszájpad a keményszájpad folytatásában elhelyezkedő, csapóajtó-szerűen mozgó fibromuscularis képlet, 

amelyet felülről az orrüreg, alulról a szájüreg nyálkahártyája borít. Benne egy lapos inas lemez, az aponeurosis 

palati helyezkedik el, amit főként a szájpadfeszítő izom inának rostjai hoznak létre, de kapcsolódik hozzá a 

lágyszájpad összes izma. A lágyszájpad elülső része gyakorlatilag izommentes, rajta gyakran apró, sagittalis 

irányban megnyúlt ovális bemélyedés látható a középvonal két oldalán. Ezek a foveae palatinae, melyekbe a 

szájpad apró mucinosus mirigyeinek (glandulae palatinae) összetérő kivezetőcsövei nyílhatnak. A lágyszájpad 

hátsó része izmokat tartalmaz, és az isthmus faucium – torokszoros – felső-oldalsó keretét képezi. Közepéről 

hátul az uvula (nyelvcsap) lóg lefelé. 

A lágyszájpadot a minden irányból belesugárzó izmok igen mozgékonnyá teszik. A nasopharynx (a garat 

orrüreg mögötti része) tökéletes elzárásához a lágyszájpad emelő- és feszítőizmainak egyidejű összehúzódása 

szükséges. 
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A lágyszájpad izmai: 

7.43. ábra - 7. ábra – Jobb oldali szájpadizmok (hátulnézet). 1: musculus levator veli 

palatini, 2: musculus tensor veli palatini, a: musculus stylopharyngeus, b: nervus 

glossopharyngeus, c: musculus stylohyoideus, d: venter posterior musculi, digastrici, S: 

superior 

 

a.) Musculus levator veli palatini: a tuba auditiva porcos részén ered, és az aponeurosis palatiba sugárzik. A 

szájpadot emeli. 

b.) Musculus tensor veli palatini: a fossa scaphoideából, a lamina medialis processus pterygoideiről, a spina 

ossis sphenoidalisról és a tuba auditiva porcáról ered. Ina megtörik a hamulus pterygoideuson, ahol kis bursa 

segíti a mozgását, majd vízszintesen sugárzik az aponeurosis palatibe. A lágyszájpadot saját oldala felé húzza, 

kétoldali összehúzódása pedig feszíti azt. Nyeléskor, együtt a musculus levator veli palatinivel, nyitja a tuba 

auditivát, ezáltal szellőzteti a dobüreget. 

c.) Musculus palatoglossus: az aponeurosis palatiről ered, és redőbe emelve a nyálkahártyát (arcus 

palatoglossus) száll le a nyelv oldalához. A nyelvben a musculus transversus linguae rostjaival fonódik össze. 

Emeli a nyelv hátsó részét, szűkíti a torokszorost. 

d.) Musculus palatopharyngeus: a keményszájpad hátsó részéről és az aponeurosis palatiről ered, a nyálkahártya 

redőjében (arcus palatopharyngeus) a tonsilla palatina mögött halad hátra és lefelé. A cartilago thyroidea hátsó 

szélén és a garat falának rostos rétegében tapad. Az utóbbi izomrostok a garatfal nem teljes belső hosszanti 

izomrétegét alkotják. Az izom a garatot és a gégét emeli, nyeléskor a garatot ráhúzza a falatra. 

e.) Musculus uvulae: a spina nasalis posteriorról és az aponeurosis palatiról ered, az uvula nyálkahártyájába 

sugárzik. Féloldali bénulása esetén az uvula ferdén áll (a sérüléssel ellenkező oldalra tér ki). 
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A musculus tensor veli palatini motoros idege a nervus mandibularisból származik (V/3), a lágyszájpad többi 

izmát a nervus accessorius (XI) cranialis gyökereiből eredő rostok látják el, melyek a nervus vagus (X) útján 

érik el a plexus pharyngeust. 

A lágyszájpadot a nervi palatini minores (a nervus maxillarisból) idegzik be érzően és secretomotorosan. A 

secretomotoros rostok a ganglion pterygopalatinumból erednek. Vérellátásáért az arteria palatina descendens 

(az arteria maxillarisból) felelős. 

5.3.4. Torokszoros (isthmus faucium) 

7.44. ábra - 8. ábra – Torokszoros. 1: bucca, 2: radix linguae, a: uvula, b: arcus 

palatoglossus, c: arcus palatopharyngeus, d: tonsilla palatina 

 

Középen-felül az uvula látható. Ennek két oldalán a palatum molle, majd lefelé kettős ív, az arcus palatoglossus 

(hasonnevű izommal, elöl), és az arcus palatopharyngeus (hasonnevű izommal, hátul) húzódik. A két arcus 

között alul a fossa tonsillaris található, a nyálkahártyájában a tonsilla palatinával. Alul a radix linguae 

domborodik be. 

5.4. Nyelv (lingua) 

A nyelv elülső vége az apex lingae. Legnagyobb részét a corpus lingae képezi. Hátul, az isthmus faucium 

szintjében van a gyelvgyök, a radix linguae. A nyelv felső és alsó felszínei a margo linguaeben találkoznak. 

7.45. ábra - 9. ábra – Nyelv. 1: radix linguae, 2: corpus linguae, 3: apex linguae, 4: 

margo linguae, a: sulcus medianus linguae, b: papillae fungiformes, folytonos vonal: 

sulcus terminalis linguae 
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Felső felszínét dorsum linguaenek hívják. Ezt a felszínt a sulcus terminalis linguae aránytalanul két részre 

osztja. Az elülső kétharmad a pars papillaris (presulcalis) linguae, a hátsó egyharmad a pars follicularis 

(postsulcalis) linguae. A sulcus terminalis közepén a foramen caecum látszik, mely a pajzsmirigy fejlődése 

során innen lenövő ductus thyreoglossus maradványa. A dorsum linguae középvonalában a sulcus medianus 

linguae húzódik. A barázdák a különböző nyelvtelepek összenövési vonalát jelzik. 

A nyelv alsó felszínén (facies inferior linguae) középen a freunlum linguae található, amely a szájfenékhez 

rögzíti a nyelvet. Ha a frenulum sagittalis irányban túl hosszú (ankyloglossia), akkor gátolhatja a nyelv 

mozgásait. Kétoldalt a caruncula sublingualisok láthatóak, a ductus submandibularis és ductus sublingualis 

(major) közös nyílásával. A caruncula sublingualisok a szájfenék előre összetérő kiemelkedéseinek (plicae 

sublinguales) elülső végein helyezkednek el. A kiemelkedéseket a nyelv alatti mirigyek okozzák. A plica 

fimbriatak előre V-alakban összetérő redők a nyelv alsó felszínén, melyek nyálkahártyáján áttűnnek a vena 

lingualis profundák. Ezektől oldalt az alsó felszínből már csak egy-egy keskeny sáv marad. 

A radix linguae az epiglottishoz (gégefedő) rögzül a plicae glossoepiglotticae mediana et laterales révén. A 

redők között a két vallecula epiglottica mélyedései látszódnak. 

Pars papillaris (presulcalis) linguae: Négyféle hámpapilla látható a nyelv ezen felszínén. Legnagyobb 

számban a papillae filiformes (fonál alakú) találhatóak, 2-3 mm hosszúak, csúcsuk elszarusodhat. A nyelv 

érdességét okozzák, és szerepük van a falat kialakításában, aprításában és továbbításában. A papillae 

fungiformes (gomba alakú) száma kisebb, főleg az apexnél és a nyelv szélén találhatóak. Nagyobbak és 

pirosabbak, mint a papilla filiformisok. A nyelv oldalán helyezkednek el a levél alakú papillae foliatae. A sulcus 

terminalis előtt egy sorban ülnek a papillae (circum)vallatae, számuk 8-15, alapi részük keskenyebb. A 

szemölcsöket mély árok veszi körül, ahová az Ebner-féle szerózus mirigyek kivezetőcsövei nyílnak. Hasonló 

kivezetőcsövek vezetnek a papilla foliata árkaiba is. Elszórtan mindenütt lehetnek a nyelvben főleg mucinózus 

nyálmirigyek (glandulae linguales), melyek közül két nagyobb a nyelv csúcsában található (glandulae linguales 

anteriores vagy Nuhn-Blandin mirigy). A papillae filiformes kivételével mindegyik papilla oldalfalát borító 
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hámban ízlelőbimbók (caliculi gustatorii seu gemma gustatoria) helyezkednek el. A pars papillaris linguae 

általános érző beidegzését a nervus lingualis (nervus mandibularis ága) adja. Az ízérző és secretomotoros rostok 

a chorda tympaniból (nervus facialis) erednek. 

7.46. ábra - 10. ábra – Papillae circumvallatae. 1: arcus palatoglossus, 2: corpus linguae, 

a: uvula, *: papilla circumvallata 

 

Pars follicularis (tonsillaris) linguae: a nyálkahátyában nyiroktüszők sokasága figyelhető meg, ez a tonsilla 

lingualis. A kötőszövetben rengeteg – főleg – mucinózus mirigy található, így a nyiroktüszők állandóan 

átmosódnak nyállal. A hátsó egyharmad általános érző, ízérző és secretomotoros beidegzését a nervus 

glossopharyngeus és nervus vagus biztosítja. 

A nyelv izmai vagy a nyelv alakját változtatják meg (belső nyelvizmok), vagy biztosítják annak mozgásait a 

szájüregben és azon kívül is (külső nyelvizmok). Az izomrostok egy része rögzül a nyelvet a középvonalban 

kettéosztó septum lingueben. 

Belső nyelvizmok: musculi longitudinales superior et inferior, musculus transversus és musculus verticalis. A 

nyelv belső izmai a nyelv alakját változtatják, a hosszanti izmok megrövidítik, ha külön-külön működnek, akkor 

a nyelvet felfelé homorúvá vagy domborúvá változtatják. Mindkét izom összehúzódása rövidíti a nyelvet. A 

harántizom a nyelvet keskenyíti, a vertikális laposítja és szélesíti. A nyelv precíz és megfelelő működését, 

különösen a beszédnél, ezen izmok együttes, egyoldali és kombinált működései teszik lehetővé. 

Külső nyelvizmok: 

a. musculus genioglossus: a spina mandibulaeről és környékéről ered, felfelé és hátrafelé halad, legyező alakú 

izom. Legtöbb rostja a nyelv testében tapad, a legmagasabb rostok elérik a nyelvcsúcsot, a legalsóbbak pedig 

a nyelvcsont testét. A kétoldali izmot a septum linguae választja el. A nyelvet előrefelé nyújtja és lefelé 

húzza. Az egyik oldali izom összehúzódása a nyelvet az ellenkező oldalra mozdítja (bénulása esetén a nyelv 

a sérült oldal felé tér el). 

b. musculus hyoglossus: az os hyoideumról ered, függőlegesen halad felfelé a nyelv oldalához, ahol a musculus 

styloglossus rostjaival keveredve tapad halad. A nyelvet lefelé húzza. A sulcus lateralis linguae belső falát is 

képezi. Külső oldalán halad a nervus lingualis, a ductus submandibularis és a nervus hypoglossus, tőle 

medialisan fut előre az arteria lingualis. 

c. musculus styloglossus: a processus styloideusról ered, néha a ligamentum stylohyoideumról is. Lefelé és 

előrefelé sugárzik. Felfelé és hátrafelé húzza a nyelvet. 

d. musculus palatoglossus: sorolható úgy a szájpadizmokhoz, mint a nyelv izmaihoz (leírását ld. fentebb). 

Valamennyi nyelvizmot a nervus hypoglossus idegzi be, mivel a nyelv izmai az occipitalis myotomok 

származékai. 

7.47. ábra - 11. ábra – Jobb oldali külső nyelvizmok (oldalnézet). 1: musculus 

styloglossus, 2: musculus hyoglossus, 3: musculus genioglossus, a: musculus 
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stylohyoideus, b: venter posterior musculi digastrici, c: musculus mylohyoideus, d: 

venter anterior m. digastrici, S: superior 

 

7.48. ábra - 12. ábra – Jobb oldali külső nyelvizmok (oldalnézet). 1: musculus 

styloglossus, 2: musculus hyoglossus, 3: musculus genioglossus, a: venter posterior 

musculi digastrici, b: musculus stylohyoideus, c: venter anterior musculi digastrici, d: 

musculus geniohyoideus, e: musculus mylohyoideus, S: superior 
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A nyelvet döntően az arteria lingualis (arteria carotis externa ága) látja el. Első szakasza a trigonum 

caroticumban található, második része a musculus hyoglossus belső oldalán fut. A nyelv erőteljes vérzése esetén 

itt van mód az arteria lekötésére. Felkeresésében a Pirogov-féle háromszög segít, amit felülről a nervus 

hypoglossus, elölről a musculus mylohyoideus hátsó széle, hátulról-alulról a musculus digastricus ina határol. A 

háromszögben, a musculus hyoglossus rostjait szétválasztva, az izom mediális oldalán elérhető a nyelvcsont 

nagy szarva felett előre haladó ér. Az arteria lingualis harmadik szakasza, az arteria profunda linguae, a 

frenulum linguae közelében lép be a nyelvbe. Az arteria lingualisból erednek a rami dorsales linguae, melyek 

elsősorban a nyelvhátat látják el a radix linguae területén, de hozzájárulnak a torokszoros képleteinek (arcus 

palatoglossus, tonsilla palatina, epiglottis) vérellátásához is. Egy másik ág, az arteria sublingualis, a nyelv alatti 

tájék fő vérellátója, és anasztomizál az arteria submentalissal (arteria facialis ága). Orvosgyakorlati jelentősége 

miatt fontos megjegyezni, hogy a kétoldali arteria lingualisok ágai (főként az arteria sublingualisból eredők) 

gazdagon aszatomizálnak a nyelv állományában (vérzés). 

A nyelv alatt, a nyálkahártyában, dús vénás fonat látható, innen egyes szívre ható gyógyszerek hamar 

felszívódnak. A vena lingualis (esetenként a vena facialis útján) a vena jugularis externaba ömlik. 

Az apex linguae nyirokerei a nodus lymphaticus submentalisba vezetődnek. A corpus linguaeből a nodi 

lymphatici submandibularesbe, míg a radix linguae területéről a nodi lymphatici cervicales profundiba kerül a 

nyirok. 

6. 7.6. A fogak koronai részének anatómiája – Marada 
Gyula 

6.1. A felső állcsont fogainak anatómiája 

6.1.1. Felső középső metsző 

Vestibularis vagy labialis nézetből (1. ábra) a fog trapezoid alakú, az összes frontális fog közül a legszélesebb 

mesio-distalisan. A trapéz párhuzamos falai közül a hosszabb incisalisan, míg a rövidebb gingivalisan található. 

Általában az inciso-ginigivalis hossza kissé nagyobb, mint a mesio-distalis. 

A vestibularis felszín mind mesio-distalis, mind inciso-gingivalis irányban konvex. Ez a konvexitás a nyakhoz 

közel kifejezett és a metszőél felé egyre inkább lapossá válik. 

A fog mesialis kontúrja enyhén konvex, de néha egészen lapos is lehet. A görbület legszélesebb pontja az 

incisalis harmadban található kontaktfelszínen helyezkedik el, közel a metszőélhez. A mesio-incisalis szög 

általában hegyesszög. 

A distalis kontúr konvexitása sokkal kifejezettebb. A disto-incisalis szöglet is általában lekerekített és 

tompaszög. A görbület legszélesebb pontja a kontaktfelszínen található, ami gingivalisabban helyezkedik el, 

mint a mesialis felszínen. 

A metszőélt egyenetlenségek, a mamelonok tehetik szabálytalanná. Ezek közvetlenül az áttörés után figyelhetők 

meg a legjobban. A fogak kopásával eltűnnek és a metszőél egyenes lesz és a fog hossztengelyére közel 

merőleges. 

A nyaknál (zománc-cement határ, ZCH) egyenletes görbület tekint a gyökér felé. 

A vestibularis felszínen két behúzódást találunk, amik a metszőéltől húzódnak gingivalis irányba és a fog 

középső harmadában egyenletesen eltűnik. Az incisalis harmadot három lebenyre osztják. 

Vékony kiemelkedésekkel a nyaki harmadban is találkozhatunk. Ezek a fejlődési redők a ZCH-al 

párhuzamosak. 

A vestibularis felszín legszélesebb pontja a nyaki harmadban található. 

A palatinalis felszín (2. ábra) is trapezoid alakú, de mesio-distalisan rövidebb, mint a vestibularis felszín. Ennek 

oka, hogy a két aproximalis felszín oralis irányba enyhén konvergál. Az incisalis kétharmad konkáv (fossa), míg 

a gingivalis harmad konvex (cingulum). A konkáv felszínt mesialisan és distalisan is záróléc határolja. 
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Általában lapos, de előfordulhat, hogy W alakú enyhe kiemelkedés látható a felszínén, ami gingivalis irányba 

halad. 

A cingulumot a fossa-tól egy barázda választja el, amelynek közepén egy behúzódás (foramen coecum) 

található. 

Aproximalis nézetben (3. ábra) a fog háromszög alakú. A háromszög csúcsa a fog hossztengelyébe, a 

metszőélnél helyezkedik el. A háromszög két hosszanti oldala nem egyenes, mind vestibularisan, mind 

palatinalisan követi a felszínek domborulatát, illetve homorulatát. A distalis felszín inciso-gingivalisan 

rövidebb, a kontaktfelszín is kisebb, mint a mesialis oldali. 

Incisalis nézetből leginkább háromszögre emlékeztet. A vestibularis felszín enyhén domború és a domborulat 

legszélesebb pontja a felszín közepétől mesialisan található. A palatinalis felszín mesio-distalisan keskenyebb, 

mint a vestibularis. A palatinalis felszín a cingulumnak köszönhetően sokkal domborúbb. 

6.1.2. Felső lateralis metsző 

Alakjában nagyon hasonlít a középső metszőre, csak kisebb. Vestibularis nézetben a mesialis oldala domborúbb, 

mint a középső metszőnek és a mesio-incisalis él is lekerekítettebb. A kontaktfelszín is közelebb helyezkedik el 

a gingivahoz. A distalis felszín kifejezetten lekerekített és az éllel bezárt szög a metszők közül a 

leglekerekítettebb. A teljes vestibularis felszín sokkal konvexebb, mint a középső metsző. Rajta a behúzódások 

szintén megtalálhatók. 

Palatinalis felszínén a cingulum és a zárólécek kifejezettebbek. A fossa-t a cingulumtól elválasztó barázda és a 

foramen coecum is mélyebb. A lateralis metszőknél gyakran találunk egy járulékos barázdát, ami a foramen 

coecumtól fut gingivalis és enyhén distalis irányba. 

Incisalisan nézve a fog inkább rombusz alakú a vestibularis és palatinalis felszínek kifejezettebb domborulata 

miatt. 

7.49. ábra - 1., 2., 3. ábra 

 

6.1.3. A felső szemfog 

A koronája közel hasonló hosszúságú inciso-gingivalisan mint a középső metsző, mesio-distalisan rövidebb, 

oro-vestibularisan viszont lényegesen szélesebb. 

Vestibularis nézetből (4. ábra) ötszögre emlékeztető alakja van. A felszín minden irányban domború, mesio-

distalisan legkifejezettebben. A mesialis oldala lekerekített, legszélesebb a kontaktfelszínnél, ami az incisalis és 

középső harmad határán van. A distalis felszín rövidebb, mint a mesialis. Általában egyenes vagy kissé homorú. 
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A kontaktfelszín a középső harmadban található. A mesialis és distalis felszín is lekerekített szöglettel találkozik 

az éllel. 

Az incisalis él egy mesialis és egy distalis lejtőből áll, amik a csücsök csúcsától indulnak mesialis, ill. distalis 

irányba. Általában a mesialis lejtő rövidebb és kevésbé meredek. 

A felszínen lévő kiemelkedések közül a legjelentősebb a középső, ami a fog tengelyének megfelelően húzódik a 

csücsöktől gingivalis irányba. Mellette két kis behúzódás a metszőkhöz hasonlóan itt is megtalálható, csak 

sekélyebb. A felszín legszélesebb része a nyaki harmadban található. 

A palatinalis felszínen (5. ábra) a cingulum és a zárólécek is kifejezettebbek, mit a metszőkön. Az incisalis 

harmad általában sima, egy palatinalis gerinc a fossa-t két részre osztja. A cingulum határán barázdával vagy 

gödröcskével ritkán találkozunk. 

Mesialis nézetből (6. ábra) háromszög alakú, oro-vestibularisan szélesebb, mint a metszők és lekerekítettebb. 

Distalis felszíne kisebb, mint a mesialis. A kontaktfelszín is gingivalisabban helyezkedik el. 

Incisalis nézetből lekerekített, kissé szabálytalan gyémánt alakú. A mesialis oldal felől szélesebb és oro-

vestibularisan homorúbb. 

7.50. ábra - 4., 5., 6. ábra 

 

6.1.4. Felső első kisőrlő 

Buccalis nézetben (7. ábra) ötszög alakú. Csücske nem annyira kifejezett, mint a szemfogé, de jobban, mint a 

második kisőrlőé. A második premolarisnál kissé nagyobb. Mesialis széle a mesio-occlusalis lejtővel 

tompaszöget zár be. A felszín enyhén homorú. Legszélesebb része a kontaktfelszín, az occlusalis és középső 

harmad határán. A distalis felszín a mesialisra hasonlít csak egy kicsit rövidebb és a szög kevésbé kifejezett. A 

vestibularis csücsök mesialis lejtője hosszabb és egyenesebb, mint a distalis. A csücsöktől gingivalisan, kb. a 

fog feléig egy zománcléc húzódik, a szemfoghoz hasonlóan. Két oldalán enyhe behúzódás látható. 

Palatinalis nézetből látható, hogy a palatinalis felszín, csakúgy, mint a palatinalis csücsök, kisebb, mint a 

buccalis. A felszínek is hasonló alakúak, csak kissé lekerekítettebbek. A mesialis homorulat azonban kifejezett 

lehet. A palatinalis csücsök lejtői közül a mesialis a rövidebb. Maga a csücsök is lekerekítettebb. 

Mesialis nézetből (8. ábra) a fog trapezoid. A buccalis fal domború, legszélesebb pontja a nyaki harmadban 

található. Palatinalisan inkább a középső harmadban van az ekvátora. 

Az occlusalis szél szabálytalanul homorú és legnagyobb részét a mesialis záróléc adja. Ebből a nézetből a 

buccalis és palatinalis csücskök magasságbeli különbsége jól látható. A palatinalis általában 1 mm-el rövidebb. 

Az első premolaris jellegzetessége a mesialis homorulat. Általában a gingivalis harmad közepén találjuk. 
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A distalis felszín alakjában hasonlít a mesialisra. Occluso-gingivalisan valamivel rövidebb. A felszín domború 

és nem homorú, a kontaktfelszín is nagyobb. 

Occlusalis nézetből (8. ábra) hexagonális, oro-vestibularisan szélesebb, mint mesio-distalisan. A buccalis felszín 

a zománcléc miatt domború. A mesialis és distalis zárólécek egyenesek és palatinalisan konvergálnak. A 

mesialis lécen egy barázda is megjelenhet. A buccalis csücsök vaskosabb, élesebb, hosszabb. A buccalis 

csücsökhöz kapcsolódóan négy zománcléc található. A palatinalis háromszög alakú és a centrális barázda felé 

húzódik. A mesialis és a distalis az azonos oldali zárólécek buccalis végéhez csatlakozik. A palatinalis 

csücsökről futó zománcléc a centrális barázdánál találkozik a buccalistól érkezővel és létrehozzák a crista 

transversa-t. Ez a középső barázdát mesialis és distalis barázdára osztja. Ezek háromszög alakúak. Legmélyebb 

pontjukon egy-egy gödröcske található. 

7.51. ábra - 7., 8., 9. ábra 

 

6.1.5. Felső második kisőrlő 

A második premolaris kisebb, mint az első. Oldalai domborúbbak, csücskei közel azonos magasságúak. 

Buccalis nézetből az occlusalis felszín mesialis lejtője kissé rövidebb. Mesialisan hiányzik a homorú felszín. A 

két csücsök hasonló magasságú. 

Occlusalisan nézve a fog nem annyira szögletes. A centrális barázda rövidebb, gyakoriak a járulékos barázdák. 

6.1.6. Felső első nagyőrlő 

A korona a legnagyobb a fogívben. Oro-vestibularisan szélesebb, mint mesio-distalisan. Occluso-gingivalisan 

kissé rövidebb, mint a premolarisok. Axialis fala mind trapezoid alakúak. 

Buccalis nézetből (10. ábra) a mesialis fal egyenes. Legszélesebb pontja a kontaktfelszín, ami az occlusalis és 

középső harmad határán van. Ettől occlusalisan lekerekített szöglettel folytatódik az occlusalis felszínen. 

Distalis felszíne inkább domború. Ekvátora a középső harmadban található. 

Occlusalis kontúrját a két csücsök (mesio-buccalis és disto-buccalis) két részre osztja. A mesialis csücsök 

szélesebb, a distalis élesebb. A két csücsök közel azonos magasságú. Közöttük a mesio-palatinalis csücsök 

látható. A két csücsök között egy sekély barázda húzódik a buccalis felszín közepéig. Ez néha gödröcskében 

végződik. 

Palatinalis nézetben szintén trapéz alakú. Distalisan a fog lekerekítettebb, mert a disto-palatinalis csücsök 

kisebb, mint a disto-buccalis. Az occlusalis zárólécet egy barázda két egyenlő részre oszt. A palatinalis felszín 

közepén végződik foramen coecumban. A mesio-palatinalis csücsök hosszabb és nagyobb, mint a distalis. 
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A mesio-palatinalis csöcsöktől palatinalisan egy járulékos csücsköt, a Carabelli csücsköt találjuk. A mesio-

palatinalis csücsöktől egy barázda választja el. 

Mesialis nézetből (11. ábra) a fog trapéz alakú. Legszélesebb a nyaki harmadban. A nyaki harmad kifejezetten 

domború és itt található az ekvátora. Ettől occlusalisan inkább lapos. A palatinalis oldal egészében domború, 

amit a Carabelli csücsök szabálytalanná tehet. A két mesialis csücsköt a mesialis záróléc köti össze. 

Distalis nézetből a fog hasonló, mint mesialisból. A distalis csücsök mellett a két mesialis is látható. A distalis 

záróléc kissé lejjebb helyezkedik el, mint a mesialis. Az egész occlusalis felszín kissé distalis irányba lejt. 

Occlusalis nézetből (12. ábra) a fog rombusz alakú. A mesio-buccalis és disto-palatinalis szögletei hegyes 

szögűek. A mesialis és distalis zárólécen keresztül húzódó barázdák egyenlő részekre osztják a felszíneket. Egy 

barázda a buccalis felszínt is két részre osztja, a mesialis hosszabb. Legkifejezettebb a palatinalis felszínre 

átnyúló barázda. Ettől mesialisan található rész hosszabb és domborúbb. 

A mesio-buccalis csücsök a második legnagyobb. Négy zománcléc indul a csúcsától. Legfontosabb a palatinalis 

irányba haladó. Találkozik a mesio-palatinalis csücsök zománclécével, létrehozva a crista transversa-t. 

Legnagyobb a mesio-palatinalis csücsök. Zománcléce a disto-buccalis csücsök lécével ferde zárólécet hoz létre. 

A felszín legmélyebb pontját a centrális barázda közepén találjuk. Innen indul ki a buccalis áthajló barázda. A 

legmélyebb ponttól mesialis és distalis irányba folytatódik a centrális barázda. Ezek mesialisan és distalisan is 

gödröcskékben végződnek. A distalis gödröcskétől indul ki a palatinalis áthajló barázda. 

7.52. ábra - 10., 11., 12. ábra 

 

6.1.7. Felső második nagyőrlő 

Alakja hasonló az első nagyőrlőhöz, de annál kisebb, különösen mesio-distalisan. 

A buccalis felszínen található barázda distalisabban helyezkedik el, ennek köszönhetően a mesio-buccalis 

csücsök is nagyobb. 

Palatinalis nézetből (13. ábra) látható, hogy a disto-palatinalis csücsök minden tekintetben kisebb, mint az első 

molarisé. A Carabelli csücsök is hiányzik. A palatinalis áthajló barázda is rövidebb. 

A distalis felszín occluso-gingivalisan rövidebb, mint a mesialis (14. ábra), kifejezetté téve az occlusalis felszín 

distalis irányú lejtését. 

Occlusalis nézetben (15. ábra) a korona lehet az első molarishoz hasonlóan rombusz alakú, vagy ritkábban szív 

alakú. Ez utóbbinál a disto-palatinalis csücsök hiányzik is. 

7.53. ábra - 13., 14., 15. ábra 
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6.2. Alsó állcsont fogai 

Az alsó állcsont fogai nagyon hasonlítanak a felső állcsont azonos fogcsoportjának fogaihoz. A leírásban ezért a 

felső fogakkal vetjük őket össze és csak a legfontosabb különbségeket írjuk le. 

6.2.1. Alsó középső metsző 

A fogak közül a legkisebb. koronája hasonlít a felső állcsont metszőihez. Vestibularis nézetből (16. ábra) a 

korona trapéz alakú, axiális falai közel egyenesek. Az aproximalis felszín és az incisalis él által bezárt szögek 

hegyes szögek és élesek. A kontaktfelszín az élhez nagyon közel van. A felszín csak kis mértékben domború, 

sok esetben lapos. 

Lingualis nézetből (17. ábra) nagyon hasonlít a vestibularis nézethez. A felső metszőkkel összehasonlítva 

lényegesen laposabb, csak nagyon sekély fossa és alig kiemelkedő cingulumot találunk. Záróléc és a foramen 

coecum hiányzik. 

Aproximalis nézetből (18. ábra) a vestibularis felszín enyhén domború, a lingualis enyhén homorú. A mesztőél 

hegyes. Ekvátora a nyaki harmadban található. 

Incisalis nézetből a fog gyémánt alakú, a mesialis és distalis fele szimmetrikus, a metszőél egyenes. 

7.54. ábra - 16., 17., 18. ábra 
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6.2.2. Alsó második metsző 

Nagyon hasonlít a középső metszőhöz. Kissé nagyobb, az él kissé distalis irányba lejt, distalis élszöglete 

lekerekített. 

6.2.3. Alsó szemfog 

Alakja hasonlít a maxilla szemfogához, de az inciso-gingivalis dimenziót kivéve kisebb. 

Vestibularis nézetből (19. ábra) ötszög alakú, rajta a zománcléc kevésbé kifejezett. Ennek köszönhetően a 

vestibularis felszín kevésbé domború. Mesialis felszíne egyenes, az éllel tompaszöget zár be. A kontaktfelszín 

az incisalis harmadban van. A distalis felszín domború, az éllel bezárt szög erősen lekerekített. A mesialishoz 

képest a kontaktfelszín sokkal gingivalisabban helyezkedik el, inkább a középső harmadhoz közel. A csücsök 

sem annyira kifejezett, mint a felső szemfog esetén. A distalis lejtője valamivel hosszabb. 

A lingualis felszín (20. ábra) laposabb, mint a felső szemfog hasonló felszíne. A cingulum nem terjed incisalisan 

nagymértékben, a zárólécek alig felfedezhetők. A felszíni homorulatot adó fossa-k sekélyek. 

Aproximalis nézetből (21. ábra) a fog sokkal inkább háromszög alakú, mint a felső párja. Vestibularis és 

lingualis felszíne alig domború, ill. homorú. Oro-vestibularisan lényegesen keskenyebb, legszélesebb pontjai a 

gingivalis harmadban helyezkednek el. 

7.55. ábra - 19., 20., 21. ábra 
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6.2.4. Alsó első kisőrlő 

A második kisőrlőnél valamivel kisebb, mesio-distalisan és oro-vestibularisan egyenlő hosszúságú fog. 

Általában az alsó premolarisoknak több mint két csücskük van, a lingualis a felsőkkel összehasonlítva sokkal 

kisebb. Az első premolaris inkább a szemfoghoz hasonlít, mint a második premolarishoz. 

Buccalis nézetből (22. ábra) ötszög alakú. Mindkét irányba domború. A mesialis oldala a kontaktfelszíntől a 

nyak felé homorú felszínt képez. Ekvátora és kontaktfelszíne a középső harmadban van. A distalis felszín olyan, 

mint a mesialis csak kicsit rövidebb. A csücsök nem a középvonalban helyezkedik el, hanem kissé mesialisan. 

Ennek megfelelően a csücsök mesialis lejtője valamivel rövidebb. A csücsöktől zománcléc húzódik a buccalis 

felszínre, mellette két fossa-t hozva létre. A kontaktfelszín mind mesialisan mind distalisan azonos magasságban 

van. 

Lingualis nézetből a buccalis csücsök ugyancsak látható. Ennek oka, hogy a lingualis csücsök kisebb és az egész 

occlusalis felszín erősen lingualis irányba lejt. Az aproximalis felszínek is lingual felé konvergálnak. A 

mesialishoz képest sokkal kisebb lingualis csücsök szintén kissé mesialisan helyezkedik el. Általában találunk 

egy mesio-lingualis felszínre áthajló barázdát a lingualis csücsöktől mesialisan. 

Aproximalis nézetből (23. ábra) látható, a két csücsök közötti különbség. Mivel a buccalis és a lingualis felszín 

is lingualis irányba dől, úgy tűnik, mintha az egész korona a median-sagittalis sík felé dőlne. A zárólécek 

mintegy 45°-os szöget zár be a rágósíkkal. 

Occlusalis nézetből (24. ábra) a fog gyémánt alakú, amin az egyetlen behúzódás a mesio-lingualis áthajló 

barázda. Mivel a csücskök kissé mesialisabban helyezkednek el, ezért a distalis fele a fognak nagyobb. A fog 

lingualis irányba dőlése miatt a buccalis felszín nagy része látható, míg a lingualis takart. A buccalis csücsök 

csúcsa a fog hossztengelyébe esik. A csücsök csúcsáról négy záróléc indul. A lingualis csücsök gyakran a 

buccalis felét sem éri el magasságban. A buccalis és lingualis csücsökről kiinduló zománcléc a centrális 

barázdánál találkozik crista transversa-t hozva létre. Ettől mesialisan és distalisan is egy-egy gödröcske 

található. A centrális barázda köti őket össze. 

7.56. ábra - 22., 23., 24. ábra 
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6.2.5. Alsó második kisőrlő 

Az első kisőrlővel összehasonlítva kissé nagyobb, a buccalis csücske alacsonyabb és occluso-gingivalisan 

rövidebb. A buccalis csücsök körülbelül középen helyezkedik el, a mesialis és distalis lejtője hasonló 

hosszúságú. 

Linualis nézetből vizsgálva szembetűnő, hogy a lingualis csücsök fejlettebb, gyakran két csücsköt találunk egy 

helyett. Mivel a csücsök magasabb is, a fog koronai része kevésbé dől lingualis irányba és az occlusalis 

felszínből is kevesebbet látunk. Amennyiben két lingualis csücsök jelentkezik, köztük áthajló barázda halad a 

lingualis felszínre. 

Az első premolaristól legjobban aproximalis nézetből különböztethető meg. A buccalis csücsökhöz képest a 

lingualis csak kis mértékben rövidebb. 

Occlusalis nézetből inkább négyszög alakú, kifejezetten, ha két lingualis csücsök van. Az aproximalis felszínek 

lingualis konvergenciája nem kifejezett. A barázdája H vagy Y alakú. Három csücsök esetén nem csak mesialis 

és distalis gödröcskét találunk, hanem a fog közepén is elhelyezkedik egy, ami általában a legmélyebb pontja a 

barázdarendszernek. 

6.2.6. Alsó első nagyőrlő 

Buccalis nézetben (25. ábra) szembetűnő, hogy a foga buccalis felszíne a legnagyobb az összes fog közül. 

Trapéz alakú, occlusalisan elhelyezkedő legszélesebb oldallal. A mesialis kontaktfelszín az occlusalis és 

középső harmad határán található. Tőle gingivalisan homorú, occlusalisan domború a felszín. A distalis felszín 

inkább domború. Buccalisan két áthajló barázdát is találunk (mesialis és distalis). A mesio-buccalis és disto-

buccalis csücskök valamivel magasabbak, mint a distalis. 

Lingualis nézetből ugyancsak trapéz alakú. A mesialis és distalis felszíne enyhén lingualis irányba konvergál. 

Lingualisan egy áthajló barázdát találunk, a mesio-lingualis és disto-lingualis csücskök között. A mesio-

lingualis csücsök kissé vaskosabb, mint a disto-lingualis. Hosszuk közel azonos. A lingualis barázda nem ritkán 

foramen coecum-ban végződik. 

Aproximalisan (26. ábra) a fog rombusz alakú. Gingivalisan szélesebb, mint occlusalisan. Az alsó molarisok 

közül az egyetlen, aminek a koronája enyhe lingualis irányú dőlést mutat. 

Occlusalis nézetből (27. ábra) a fog ötszög alakú. A buccalis fal distalis része enyhén lingual felé eltér, 

létrehozva az ötödik falat. A fog mesio-distalisan a legszélesebb és a kontaktfelszín buccalis irányban található. 

Általában öt csücsköt találunk, amik közül a distalis a legkisebb. Neve ellenére a distalis csücsök a mesio-

buccalis és disto-buccalis csücsökkel együtt alkotják a három összetartozó csücsköket. A csücskök közül a 

mesio-buccalis a legnagyobb. A csücskökről kiinduló zománclécek nem alkotnak crista transversa-t. A centrális 

barázdát mesialisan és distalisan is záróléc határolja. Az összefüggő barázdarendszer legmélyebb pontja a fog 
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képzeletbeli közepén lévő gödröcske. Ebből indul ki a két, buccalis oldalra áthajló barázda és a lingualis áthajló 

barázda. 

7.57. ábra - 25., 26., 27. ábra 

 

6.2.7. Alsó második nagyőrlő 

Az alsó első nagyőrlőhöz képest kisebb, a felszínei szabályosabbak. Nem ritkán csak négy csücske van és a 

distalis csücsök hiányzik. 

Buccalis nézetből egy áthajló barázda látható, ami a buccalis felszínt két közel egyenlő részre osztja. Általában 

gödröcskében végződik. Lingualis nézetből szintén egy áthajló barázda látható a középvonalhoz közel. 

Occlusalisan látható, hogy a négy csücsök szabályosan helyezkedik el a fog négy sarkán. Közülük a mesio-

buccalis a legnagyobb és a disto-lingualis a legkisebb. A centrális barázda közel szimmetrikus és mesialisan és 

distalisan is záróléc határolja. A barázda legmélyebb pontja a fog közepén található. Innen indul ki a buccalis és 

lingualis áthajló barázda. 

6.3. Tesztfeladat 

1. Hogyan hívjuk a felső első nagyőrlő mesio-palatinalis csöcsöktől palatinalisan található járulékos csücsköt? 

a. Bertonelli 

b. Ravanelli 

c. Carabelli 

d. Verdi 

7. 7.7. A fog tartószöveteinek leíró anatómiája – 
Sándor Balázs 

A fogágy (parodontium): 

A parodontium körülveszi és megtámasztja a fogakat. A fogágy a fogak gyökerének rugalmas elhorgonyzását 

biztosítja. A parodontium fő részei (1. ábra) 

• Gingiva (íny), 

• Ligamentum parodontale (gyökérhártya), 

• Cement, 
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• Processus alveolaris (fogmedernyúlvány). 

7.58. ábra - 1. ábra. – A parodontium felépítése 

 

7.1. Gingiva (Íny) 

A szájüreg nyálkahártyája három részre osztható: 

• A gingiva és a keményszájpad mucosa borítása (masticatorius mucosa). 

• A nyelvhát specializálódott nyálkahártyája. 

• A szájüreget borító egyéb nyálkahártya (szájfenék, bucca és vestibulum nyálkahártyája). 

Az íny a szájnyálkahártya része, mely a parodontium legkülső rétege. Alapvetően két részre osztható (2. ábra). 

• Feszes íny (gingiva propria). 

• Szabad ínyszél (gingiva marginalis). 

7.59. ábra - 2. ábra – A gingiva részei: feszes íny (gingiva propria) és szabad ínyszél 

(gingiva marginalis), a kettő között vonalszerű behúzódás látható 
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7.1.1. Feszes íny (gingiva propria) 

A szabad ínyszél és az orális mucosa között helyezkedik el, a processus alveolarist fedi és ahhoz erősen tapad. A 

gingiva és a vestibularis nyálkahártya határa a mucogingivalis junctio. Ez átmenet a feszes íny elszarusodó 

nyálkahártyája és a vestibulum el nem szarusodó nyálkahártyája között. Ilyen átmenet a palatinális felszínen 

nem található. A feszes íny coronalis határa a hámtapadás vagy epithelialis junctio (lásd később). A gingiva 

marginális szélessége 1-10 mm között változik, maradó fogazatban szélesebb (legszélesebb a felső kismetszők 

területén, legkeskenyebb az alsó szemfogak és kisőrlők területén. 

7.1.2. Szabad ínyszél (gingiva marginalis) 

A fogakat körülvevő íny terminális szakasza, a sulcus külső fala. Az esetek 50%-ban egy vonalszerű behúzódás 

választja el a feszes ínytől (3. ábra). Apikális határa a hámtapadás. A vonalszerű bemélyedés megfelel a 

hámtapadás vonalának. 

7.1.3. Az íny klinikai morfológiája 

Az egészséges íny általában halványrózsaszín, azonban változó mértékben melanin pigmenteket tartalmazhat. 

Texturált, narancshéjrajzolathoz hasonló felülettel rendelkezik. Gallérszerűen övezi a fogakat. Felosztható 

buccalis, oralis és interdentalis gingivára. 

Az interdentális gingiva a fogközöket tölti ki a kontaktpont alatt. Az interdentális gingivat feloszthatjuk egy 

háromszög alakú, csúcsos papillára, és egy sekély bemélyedésre (col area), mely összeköti a buccalis és az oralis 

papillat (3. ábra). A fogak kontaktpontjának megfelelően különböző mértékben változhat. Ha fogak között 

diastema (rés) található, általában az íny lekerekített, nincs interdentális papilla és col area (4. ábra). 

7.60. ábra - 3. ábra – Interdentális gingiva a fog teljes kimozdulását követően. 

Interdentális papilla (buccalis és oralis) kék nyíllal jelölve. Col area (sekély behúzódás a 

buccalis és oralis papilla között) piros nyíllal jelölve. Zöld nyíl jelzi a gingiva marginalis 

és a gingiva propria határát 
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7.61. ábra - 4. ábra – Lekerekített íny a diastema következtében 

 

7.1.4. Az íny szövettana 

Az ínyt többrétegű elszarusodó laphám (lamina epithelialis) borítja, mely alatt a hám alatti kötőszövet 

helyezkedik el, (lamina propria). A két réteg között található a bazális membrán (mebrana basalis). Az ínyben 

nem található tunica submucosa. 
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7.1.4.1. Gingivalis hám (lamina epithelialis) 

Az ínyt többrétegű elszarusodó laphám fedi. A lamina propria és lamina epithelialis határa egyenetlen. A hám 

által fedett kötőszöveti kiemelkedések és behúzódások (stratum papillare) adják az egyenetlenséget és a 

narancshéj rajzolatot. 

A lamina epithelialis négy rétegből áll: 

• Stratum basale: (stratum germinativum) folyamatosan osztódó keratinocták melyek létrehozzák a következő 
réteget 

• Stratum spinosum a sejtek alakjáról kapta nevét, melyet a sejtközi desmosomális kapcsolatok hoznak létre 

• Stratum granulosum sejtjeiben keratin granulumok szaporodnak fel 

• Stratum corneum a hám legkülső rétege, a sejtekben nem található sejtmag és sejt organellum. 

A gingiva fő feladata az alatta található szövetek védelme, mely a keratinociták osztódása és vándorlása által 

valósul meg. A keratinociták mitózis útján szaporodnak a hámsejtek bazális rétegében és migráció útján a 

stratum spinosumba kerülnek. A sejtek differenciálódását a migráció során lezajló keratinizáció jelenti, melyet 

ellaposodásuk is kísér a tonofilamentumok felszaporodásával párhuzamosan. A differenciálódás alatt a sejtek 

elveszítik osztódási képességüket. A külső rétegek felé haladva a citoplazma egyre több keratohyalin szemcsét 

tartalmaz. Végül a sejtek biokémiai folyamatok révén elveszítik organellumaikat és magjukat, ezáltal 

corneocitává/szarusejtekké alakulva (stratum corneum, szaruréteg). Ezt a folyamat az ortokeratózis, ha azonban 

a sejtek visszanyerik sejtalkotóikat, azt parakeratózisnak nevezzük. Az íny hámjára 70-80%-ban parakeratózis, 

míg 20-30%-ban ortokeratózis jellemző. 

A sejtek megújulásának (turnover) átlagos időtartama 25-30 nap. 

• Langerhans-sejtek a stratum spinosumban találhatók, melyek az íny immunvédekezéséért felelősek a T-helper 

sejtek aktivációja révén. 

• Merkel-sejtek a stratum basaleban található taktilis receptorok. 

• Melanociták szintén a bazális rétegben találhatók. 

Lamina propria 

Az íny kötőszöveti rétege (lamina propria) az alábbi két rétegből áll: 

• Papillaris réteg, 

• Retikuláris réteg. 

A szemölcsös rétegben (stratum papillare) lazán egymáshoz rendezett, finom rostok találhatók (laza rostos 

kötőszövet), mely nyelvszerűen benyúlik a felette található hámba kesztyűujjszerű nyúlványai (rete peg) közé. A 

hálózatos réteg (stratum reticulare) egyenetlen, tömött rostos kötőszövetből áll. 

A kötőszövet sejtes elemekből (főleg fibroblastok, hízósejtek és fehérvérsejtek) és sejtközötti állományból 

(extracelluláris mátrix) tevődik össze. 

Az ínyben jelen lévő fő rosttípusok az I, III és IV-es típusú kollagén. A cementbe, az alveolaris nyúlvány 

csonthártyájába és közvetlenül a csontba is sugároznak. Elsődleges szerepük a fog és az íny összekötése, hogy 

ez által a rágás közben fellépő mechanikai erőkkel szemben ellenállást biztosítsanak. Lefutásuk alapján az 

alábbiak szerint oszthatók fel: 

A. Dentogingivalis rostok: a gyökér supraalveolaris cementrétegéből koronalis illetve apicalis irányba tartanak 
vagy horizontális lefutásúak. 

B. Alveologingivalis rostok: az alveolus határától szinte függőlegesen futnak az interdentalis és a vestibulo-

oralis gingivához. 
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C. Interpapillaris rostok: az interdentalis gingiva oralis és buccalis részét kötik össze kereszteződve a col area 

területén 

D. Transgingivalis rostok: rostok, melyek a szomszédos fogak gingivalis rostjaihoz kapcsolódnak 

E. Circularis és semicircularis rostok: supraalveolaris elhelyezkedésűek. A circularis rostok az íny marginalis 
részéből indulnak ki, és körbeveszik a fogakat. A semicircularis rostok a fogak buccalis és oralis oldalán 

találhatók. 

F. Dentoperiostealis rostok: a gyökércement és az alveolus csonthártyája között található. 

G. Transseptalis rostok: interdentalis rostoknak is nevezik őket, az interdentalis alveolaris septum felett futnak 

és a szomszédos fogak cementrétegeit kötik össze. 

H. Periostogingivalis rostok: az alveolus csonthártyájából sugárzik mind az oralis, mind a vestibularis oldalon a 
gingiva propriába. 

I. Intercircularis rostok: az intergingivalis rostokat köti össze a fogak között futó rostokkal. 

J. Intergingivalis rostok: folymtosan futó rostok, melyek az őrlő fogak irányába konvergálnak. 

7.1.4.2. Bazális membrán (membrana basalis) 

A hámot és az alatta található kötőszövetet a lamina basalis köti össze. Két rétegből áll: lamina lucida (főleg 

laminin alkotja) és a lamina densa (IV-es típusú kollagénből). 

7.1.4.3. Ínybarázda (sulcus gingivae) 

Az ínybarázda egy virtuális rés, mely a fognyakat veszi körül. Coronális határa a marginális gingiva teteje, 

apikálisan a hátapadás határolja. Egészséges körülmények között a sulcus 0,5-2 mm mély. 

7.1.4.3.1. Sulcus hám 

A sulcus gingivalis falát többrétegű el nem szarusodó laphám béleli, szemközti fala a zománc, idősebb 

emberekben recesszió következtében a cement (5. ábra). A hám nem nyúlik be a kötőszövetbe kesztyűujj-

szerűen (nincs „rete peg”). A sulcus hám alapvető fontosságú a parodontális betegségek kialakulásában. 

7.62. ábra - 5. ábra – Nagyfokú recesszió esetén a sulcus a gyökéri felszínen található 
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7.1.4.3.2. Hámtapadás (epithelialis junctio JE) 

Tíz-harminc réteg többrétegű el nem szarusodó laphám. A fog és az íny között kialakuló hámtapadás 

egyedülálló a szervezetben. A fog előtörése során alakul ki a redukált zománchám és íny nyálkahártyája révén. 

A hámtapadás a fogfelszínre az belső bazális membránon keresztül (internal basal lamina) rögzül. A belső 

bazális membrán folytatólagos a külső bazális membránnal (external basal lamina), mely szerkezetileg ugyanaz, 

mint a szervezetben található egyéb bazális membrán. (6. ábra): 

Sejteknek két rétegét különböztetjük meg: 

• Bazális (proliferáló köbös hámsejtek), 

• Suprabazális. 

A hámtapadás a glycoproteinekkel és hemidesmosomákkal kapcsolódnak a belső és külső bazális membránhoz. 

Bár az epitheliális junctioban mindig találunk polymorphonuclearis (PMN) leukocytákat, hámtapadás alacsony 

védekezőképességgel rendelkezik a bakteriális támadásokkal szemben. 

7.63. ábra - 6. ábra – Epithelialis junctio sematikus ábrája. D: dentin, E: zománc, C: 

cement, CT: kötőszövet, EBL: külső bazális membrán, IBL: belső bazális membrán, 

EC: a hámtapadás hámsejtjei, De: desmosoma, HD: hemidesmosoma 



 7. Fogorvosi anatómia  

 1189  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

7.1.5. Az íny ideg és vérellátása 

1. Vérellátás 

• Supraperiostealis arteriola: a csont buccalis és oralis felszínén. A kapillárisok beterjednek a sulcus hámba 

és a gingiva kötőszöveti rétegeibe a hám kesztyűujj szerű kitüremkedései közé. 

• A gyökérhártya erei elérik az ínyt. 

• Az alveolaris csont interdentalis septumának limbusa felől arteriolák lépnek az ínybe. 

2. Az íny idegellátása a gyökérhártya valamint a buccalis, lingualis és palatinalis idegek felől biztosított. 

3. Nyirokelvezetés a lamina propria területértől történik a környéki nyirokcsomók felé. 

7.2. Gyökérhártya (periodontium, ligamentum parodontale) 

A gyökérhártya sejtekben gazdag kötőszövet, mely a fogak rugalmas elhorgonyzását (gomphosis) biztosítja az 

alveolus és a cement között I kollagén rostokkal és III típusú retikuláris rostokkal. A gyökérhártyában a 

gyökérrel párhuzamosan futó az elasztikus rostok rostokhoz hasonló oxytalan rostok mutathatók ki, melyek 

funkciója tisztázatlan. A gyökérhártya feladata a rágóerők eloszlatása, valamint a környező szövetek vérellátása. 

A rostokat fibroblastok, osteoblastok és egyéb sejtek termelik. 

A rostokat, melyek a keményszöveteket kötik össze (csont, cement) Sharpey rostoknak nevezzük. A rostok 

kötegekbe rendeződnek. Lefutásuk alapján hat csoportba sorolhatóak (7. ábra): 

• Transseptalis csoport: approximalisan a szomszédos fogak cementrétege között. 

• Alveolus széli rostok: ferdén futó rostok melyek a limbus alveolárist kötik össze a cementtel. 

• Horizontális csoport: a csont és gyökérfelszínre merőlegesen futó rostok. 

• Ferde rostok: a cementből ferdén koronális irányba futnak a csontba. Ez adja a gyökérhártyarostok fő tömegét 
(fő rostok). 

• Periapicalis csoport: a fogak periapicalis területén találhatóak, irreguláris lefutásúak. 

• Interradicularis csoport: csak többgyökerű fogakban a gyökerek oszlási (furcatio) területén. 

7.64. ábra - 7. ábra – Gyökérhártyarostok. TS: transseptalis csoport, IR: 

interradicularis csoport, AC: alveolus széli csoport, T: horizontális csoport, O: ferde 

csoport, A: periapicalis csoport, IDS: fogmedernyúlvány interdentális septum, IRD: 

fogmedernyúlvány interradicularis septum 
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A gyökérhártya sejtjei felelősek a cement és a csont folyamatos átépüléséért. 

• Fibroblastok: kollagén megújulásáért felelős. Intercellularis desmosomákkal biztosítják a szövet 

háromdimenziós struktúráját. 

• Cementoblastok csak a celluláris cement képződésekor vannak jelen. 

• Osteoblastok és osteoclastok a csont átépülését szabályozzák. 

• Malassez-féle hámszigetek a Hertwig-féle hámhüvely leépülését követően visszamaradt hámsejtek csoportja, 

melyek a hámtapadással is kapcsolatban állnak. Számuk az élet során folyamatosan csökken. 

• A gyökérhártyában további az immunvédekezésért felelős sejtek találhatóak, mint neutrophil granulocyták, 
lymphocyták, macrophagok, hízósejtek, és eosinophil granulocyták. 

Gyökérhártya funkciói: 

• Erek és idegek védelme, 

• Rágóerők továbbítása a csont felé, 

• Fogak elhorgonyzása a csontban, 
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• Az íny-fog kapcsolat fenntartása, 

• Mechanikai behatások kompenzálása, 

• Feltételezések szerint a gyökérhártya beidegzése proprioceptív funkcióval bír. 

7.3. Cement 

A foggyökerek felszínén helyezkedik el. Főleg kalcifikálódott avascularis mátrix és kollagén rostok alkotják. A 

cementréteg vastagsága 20-250 µm között mozog. A legvastagabb az apex területén, az fogak kopását 

kompenzálva. A parodontium részének tekintjük, mivel a gyökérhártya rostok itt horgonyozódnak el illetve 

innen erednek. 

Csoportosíthatjuk elsődleges acelluláris és másodlagos celluláris cementként. A cementet a cementobalstok 

termelik, melyek fogzacskó eredetű mesenchymalis sejtekből differenciálódnak. Egy szerves intercellularis 

mátrixot termelnek, amelyet cementoidnak nevezünk. Ez később mineralizálódik. Az acelluláris cement esetén a 

sejtek a felszínen maradnak, míg a celluláris cementben beágyazódva a lacunákba cementocytává alakulnak. 

• Acelluláris cement borítja a gyökér koronális 1/3-1/2 részét. Sharpey rostok melyek a gyökérhártyarostok 

kacifikákódott végződései a fő alkotórészei az acelluláris cementnek 

• Celluláris cement a fogak teljes előtörését követően termelődik az apicalis régióban 

A cement lammellárisan rendeződik a foga felszínére párhuzamosan, a lamellák között appozíciós vonalak a 

cementfejlődés ciklusosságát jelölik. 

7.3.1. Cement összetétele 

• Szervetlen állomány- hydroxyl-apatit 45-50%, 

• szerves állomány és víz 50-50%. 

7.3.2. Zománc-cement határ (cemento-enamel junction) 

• Cement fedi a zománcot 60-65% (8. ábra). 

• Cement és a zománc érintkezik 30% (9. ábra). 

• Cement és zománc között szabad dentin felszín található 10% (10. ábra). 

7.65. ábra - 8. ábra – Zománc cement határ: zománc fedi a cementet 
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7.66. ábra - 9. ábra – Zománc cement határ: cement és zománc érintkezik 

 

7.67. ábra - 10.ábra – Zománc cement határ: cement és zománc között szabad dentin 

felszín található 
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7.4. Fogmedernyúlvány (processus alveolaris) 

• A maxilla és a mandibula része, feladatuk a fogak megtámasztása 

• A következő rétegeket különböztetjük meg (Ábra 11;12): 

• Lamina corticalis: az alveolus külső periosteummal fedett része a buccalis lingualis felszínen. 

• Lamina compacta: a csont fogmedret határoló, gyökérhártyával kapcsolatban lévő része. Vékonyabb, mint 
a külső lamina corticalis. Felszíne perforált. Más néven lamina durának nevezzük (radiológiailag). 

• Pars spongiosa: szivacsos csontállomány a fogmeder két külső rétege között. 

Bazális csontnak nevezzük a fogmeder azon részét, mely a fogaktól apikálisan található, de azokkal nem áll 

kapcsolatban. 

7.68. ábra - 11. ábra – CBCT felvétel, frontális szelet: piros nyíl-lamina corticalis, zöld 

nyíl- pars spongiosa, kék nyíl- lamina compacta 
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7.69. ábra - 12. ábra – CBCT felvétel, horizontális szelet: piros nyíl-lamina corticalis, 

zöld nyíl- pars spongiosa, kék nyíl- lamina compacta, sárga nyíl- ligamentum 

parodontale 
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A fogmedernyúlvány fogak közötti részét interdentális septumnak nevezzük. Az interdentális septum koronális 

végét limbus alveolarisnak nevezzük. A többgyökerű fogak között található csontos septumot interradicularis 

septumnak nevezzük. (7. ábra) 

7.5. A fogágy ér és idegellátása 

7.5.1. Érellátás 

• Mandibula: a. alveolaris inferior, a. mentalis, a. lingualis és a. buccalis. 

• Maxilla: aa. alveolares superiores, a. infraorbitalis, a. palatinus major, a. incisiva. 

7.5.2. Beidegzés: n. trigemius második és harmadik ága 

• Mandibula parodontiumának beidegzése: 

• Csont és gyökérhártya: n. alveolaris inferior, 

• Buccalis gingiva a premolarisoktól distalisan: n. buccalis, 

• Buccalis gingiva a premolarisoktól mesialisan: n. mentalis, 

• Lingualis gingiva: n. lingualis. 

• Maxilla parodontiumának beidegzése: 

• Buccalisan nn. alveolares superiores, 

• Buccalisan a front régióban: n. infraorbitalis, n. labialis superioris, 
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• Lingualisana szefoga között: n. incisivus,szefogak mögött: n. palatinus major. 

7.5.3. Nyirokelvezetés 

• Mandubula: 

• Labialis és sublingualis regio n.l. submentales, 

• Molaris és premolaris régió n.l. submandibulares. 

• Maxilla: 

• Palatinalisan: n.l. cervicales profundi, 

• Felső állcsont buccalis oldal: n.l. submandibulares. 

7.6. Tesztkérdések 

1. Melyek a parodontium részei? 

A. zománc, dentin, cement, ligamentum parodontale 

B. processus alveolaris, cement, gingiva, dentin 

C. processus alveolaris, cement, gingiva, ligamentum parodontale 

D. dentin, cement, gingiva, ligamentum parodontale 

2. A sulcus gingivae-re jellemző: 

A. apikálisan a hátapadás határolja 

B. egészséges körülmények között a sulcus 4-5 mm mély 

C. az interdentális papillák között található, sekély bemélyedés 

D. egyik sem jellemző 

Helyes válaszok: 

1. C 

2. A 
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8. 7.8. A nyálmirigyek morfológiája és hisztológiája – 
Gaszner Balázs, Hollósy Tibor, Tóth Pál 

A szájüregben található nyálkahártya felületén normál élettani viszonyok között mindig van egy folyadékréteg, 

mely a nyálmirigyek terméke. A nyál számos funkciója, mint például a védelem a nyálkahártya kiszáradása 

ellen, a fertőzések megelőzése, az emésztés megindítása, a fogazat épségének védelme, a falat sikamlóssá tétele 

és a nyelés elősegítése stb. nem tartozik a jelen fejezet témakörébe, azok pontos ismertetése élettani könyvek 

feladata. Itt a nyálmirigyek anatómiai és szövettani leírásának részleteit tárgyaljuk. A nyáltermelésben szerepet 

játszó mirigyeket hagyományosan nagy és apró nyálmirigyekre oszthatjuk fel. A nagy nyálmirigyek közé 

soroljuk a fültőmirigyet (glandula parotis), az állkapocs alatti mirigyet (gl. submandibularis), a nyelv alatti 

mirigyet (gl. sublingualis). 

8.1. A nagy nyálmirigyek 

8.1.1. Fültőmirigy 

A fültőmirigy (parotis, gl. parotis) nevét elhelyezkedéséről kapta, mivel közvetlenül a külső hallójárat előtt 

található. Anatómiai értelemben egy fészekhez hasonlatos üregben (nidus parotideus) helyezkedik el, mely 

akkor válik érthetővé, ha eltávolítjuk a mirigyet, és a preparálás után kirajzolódó üreg falait tanulmányozzuk, 

vagy a fejnek a felső fogsor síkjában készült horizontális metszetén vizsgáljuk meg a mirigy helyzetét. 

A nidus parotideus elülső határa latero-medialis sorrendben a m. masseter, a ramus mandibulae és a m. 

pterygoideus medialis. Az üreg medialis falát a koponyaalap processus styloideusáról eredő izmok (m. 

stylohyoideus, m. styloglossus, m. stylopharyngeus) képezik, de a mirigy elérheti a vagina caroticát. Hátulról a 

határt a processus mastoideus, a m. sternocleidomastoideus és a m. digastricus venter posteriorjának elülső 

felszínei képezik. Felületesen, illetve lateralisan egy erős kötőszövetes képlet borítja a fültőmirigyet a 

szomszédos rágóizommal együtt (fascia parotideomasseterica). A mirigyet felülről a külső hallójárat és az arcus 

zygomaticus, alulról pedig, a mandibula szögleténél, a m. sternocleidomastoideust behüvelyező felületes nyaki 

fascialemeznek és a fascia parotideomassetericának megerősödött egyesülése (tractus angularis Eisleri) 

határolja. Minthogy a nidusnak nincsen erős alsó fala, gyulladt állapotban (parotitis, mumpsz) a mirigy mélyen 

leterjedhet a nyakra. 

A fültőmirigyről fontos megjegyezni, hogy számos anatómiai képlet fúrja át, melyek a parotison végzett 

sebészeti bevatkozások kapcsán sérülhetnek. A n. facialis két ágra (truncus temporofacialis és truncus 

cervicofacialis) válva lép be a mirigybe, ahol egyesülésükből fonat (plexus parotideus) alakul ki. Ez a fonat a 

mirigyet két lebenyre (lobus superficialis és lobus profundus) osztja, melyeket keskeny isthmus köt össze. A 

plexusból apró ágak lépnek ki a mirigy elülső szélén, melyek a mimikai izmok beidegzésében játszanak 

szerepet, így azok sérülése a mimikai izmok bénulását okozza. A n. auriculotemporalis, mely a n. mandibularis 

érző ága, és a halántéktájék, a temporomandibularis ízület és a külső hallójárat, illetve a fülkagyló egy részének 

érző idege, szintén áthalad a mirigyen, és szállít hozzá paraszimpatikus szekretomotoros rostokat is, melyek a 

mirigy nyáltermelő aktivitását szabályozzák és a ggl. oticumból származnak. Ide a n. glossopharyngeus 

preganglionaris rostjai futnak a n. tympanicus, illetve n. petrosus minor útján. Az a. carotis externa és két 

végágának, az a. maxillarisnak és az a. temporalis superficialisnak a kezdeti szakaszai, kísérő vénáikkal, 

valamint a v. retromandibularissal szintén be vannak ágyazva a mirigybe. 

A gl. parotis kivezetőcsöve, a ductus parotideus (Stenon vezeték) a m. massetert kívülről keresztezi, melynek 

felszínén, amennyiben az izom feszes, gyakran tapintható is. Megkerüli a corpus adiposum buccaet (Bichat), és 

a m. buccinatort átfúrva a vestibulum orisba ömlik a felső második nagyörlővel szemben, a papilla parotideán. 

Az innen ürülő nyál a fogászati beavatkozások alatt zavaró lehet, ezért a kivezető nyíláshoz a vestibulumba 

tampont kell helyezni. 

A fültőmirigy szövettana 

A mirigy szöveti felépítésére jellemző, hogy szabad szemmel is felismerhető lebenykékből áll. Ezeket 

kötőszöveti sövények választják el egymástól, melyekben gyakran találni idegátmetszetketet (ld. előbb). A gl. 

parotis kizárólag szűk lumenű, szerózus szerkezetű végkamrákat tartalmazó többszörösen összetett 

tubuloalveolaris merokrin mirigy. A szerózus végkamra mirigysejtjeinek közepén vannak a sejtmagok, a sejtek 

cytoplazmája hematoxilin-eozin festett készítményben bazofil festődésű a durvafelszínű endoplazmás retikulum 
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fejlettsége miatt. A mirigysejteken kívül a lamina bazalis mentén mypoepithel sejtek is megfigyelhetőek, 

melyek kontrakciójuk révén a szekrétum ürülésében játszanak fontos szerepet. 

7.70. ábra - 1. ábra – Kis nagyítású átnézeti kép, mely a glandula parotis szöveti 

szerkezetét ábrázolja. A mirigyet számos kötőszöveti sövény (Septum, s) szabdalja 

lebenyekre. A kis nagyítású képen kivehető basophilia a szerózus végkamrák festődési 

tulajdonságaiból adódik. A kis nagyítású képen is felismerhetők lebenyeken kívül a 

kötőszöveti sövényekben futó nagyméretű kivezetőcsövek (ductus secretorius, d) 

 

A mirigy szerkezetére jellemző, hogy viszonylag sok zsírsejtet tartalmaz, valamint gyakran figyelhetők meg 

kivezetőcső keresztmetszetek. A kivezetőcsövek közül a legkisebbek (ductus intercalaris) egyrétegű 

köbhámmal béleltek, a nagyobbak, mint a ductus salivarisok, egyrétegű egymagsoros hengerhámot 

tartalamaznak. A hengerhámsejtek alapján eozinofil festődésű bazális csíkolat látható, amit az itt elhelyezkedő 

számos mitochondrium okoz. Ez utóbbiak szerepe az aktív transzporthoz szükséges energia megtermelése, 

hiszen ezen szakasz tekintélyes iontranszportot folytat (Na+/K+ csere). A lebenyeken kívüli nagy interlobularis 

kivezetőcsövek (ductus excretorius) a kötőszöveti sövényekben futnak. Ezeket többmagsoros, esetleg 

többrétegű hengerhám béleli. 

A szerózus végkamrákban egy hígan folyó emésztőnyál termelődik, mely gazdag az α-amyláz (ptyalin) nevű 

szénhidrát bontó enzimben, de újszülöttekben kis mennyiségben újszülöttekben lipázt, antibakteriális hatású 

anyagokat (pl. lizozim) és növekedési faktorokat (pl. epidermal growth factor, EGF) is találni a váladékban. A 

nyállal antibakteriális hatású anyagok (IgA, lizozim) is kiválasztódnak. A nyálban található ion- és 

sókoncentrációt a kivezetőcsövek állítják be. Bizonyos gyógyszerek, hormonok, toxinok kiválasztódnak a 

nyálban is. A teljes nyálmennyiség 25-30%-át termeli a fültőmirigy. 

7.71. ábra - 2. ábra – A glandula parotis nagy nagyítású képe. Basophil festődésű 

szerózus végkamrák között kis méretű kivezetőcsövek (ductus intercalaris, i és ductus 

salivaris, s) átmetszetei figyelhetők meg 
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8.1.2. Állkapocs alatti mirigy 

A glandula submandibularis a basis mandibulae, a m. digastricus venter anteriorja és posteriorja, illetve a m. 

stylohyoideus által határolt háromszögben (trigonum submandibulare) helyezkedik el, a platysma és a fascia 

cervicalis lamina superficialisa által takartan. A mirigyet belülről a m. mylohyoideus és m. hyoglossus 

határolják. Mélyen a mirigybe ágyazottan fut az a. facialis, és a mirigytől felületesen halad lefelé a v. facialis. A 

mirigy mély része a mandibula és a m. hyoglossus közt a szájüregbe terjed, ahol elérheti a nyelv alatti mirigy 

hátsó szélét. Kivezetőcsöve a ductus submandibularis, amely medialis és dorsalis irányban lép ki a mirigyből, 

megkerüli a m. mylohyoideus hátsó szélét, és a sulcus lateralis linguaeben, a m. mylohyoideus és a m. 

hyoglossus között fut. A nyelv alatt a frenulum lingue melletti nyálkahártya-kiemelkedésen, a caruncula 

sublingualison nyílik a gl. sublingualis fő kivezetőcsövével együtt. A mirigy szekretomotoros rostjai a ggl. 

submandibulareból erednek, melyek a gl. sublingualist is beidegzik. A preganglionaris rostok a n. facialisból 

származnak, és a dúcot a chorda tympanin keresztül a n. lingualis útján érik el. 

7.72. ábra - 3. ábra – Kis nagyítású átnézeti kép, mely a glandula submandibularis 

szöveti szerkezetét ábrázolja. A mirigyet számos kötőszöveti sövény lebenyekre osztja. A 

kis nagyítású képen kivehető basophilia a szerózus végkamrák festődési 

tulajdonságaiból adódik. Ezek mellett kisebb arányban halvány festődésű mucinosus 

(m) mirigyvégkámrák átmetszetei is megfigyelhatők 
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7.73. ábra - 4. ábra – Glandula submandibularis, mucinózus (m) és szerózus (s) 

mirigyvégkamrák 
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Az állkapocs alatti mirigy szövettana 

Szöveti szerkezetét tekintve szintén lebenyezett szerv. A mirigy elsősorban szerózus végkamrákból áll, melyek a 

mirigy kb. 70-80%-át adják, és szerkezetük lényegében megfelel a gl. parotis szerózus végkamráiénak. A mirigy 

fennmaradó, kisebb részét a mucinózus végkamrák alkotják, melyekre jellemző, hogy hematoxilin-eozin festett 

preparátumon halványan vagy egyáltalán nem festődnek a sejtekben található és általuk termelt mucin miatt. 

Szénhidrátok jelölésére alkalmas festési eljárások alkalmazása esetén (pl. PAS) a mucinozus végkamrák 

intenzíven festődnek a mucin magas szénhidráttartalma miatt. A mucin erősen glikozilált glikoprotein, mely 

elsősorban a Golgi apparatusban szintetizálódik, ezért ez a jellemző organellum a sejtben, és olyan tömegben 

fordul elő, hogy a sejtmagot bazális irányba tolja. A végkamrára jellemző a tubuloalveoláris szerkezet és a szűk 

lumen, habár tágabb, mint az a szerózus végkamrák esetében megfigyelhető. Gyakran a mucinózus 

mirigysejteket sapka vagy félhold alakban szerózus mirigysejtekből álló csoport veszi körül, melyet Gianuzzi-

félholdnak is szoktak nevezni (ezek hisztotechnikai műtermékek). A mucinózus mirigyek funkciója a sűrű 

védőnyál termelése, mely a nyálkahártyát védi a kiszáradástól és a sérülésektől. A teljes nyálmennyiség 65-

70%-át termeli az állkapocs alatti mirigy. 

7.74. ábra - 5. ábra – Szerózus (Gianuzzi-féle) félholdak a glandula submandibularis, 

mucinózus mirigyei körül (sárga nyílak) 

 

7.75. ábra - 6. ábra – Egyrétegű hengerhámmal bélelt kivezetőcsövek (ductus salivaris) 

átmetszetei a glandula submandibularisból 
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8.1.3. Nyelv alatti mirigy 

A glandula sublingualis a szájfenék nyálkahártyája által takartan, a m. mylohyoideus felett helyezkedik el. A 

mirigy elülső része tömegesebb, hátrafelé egyre inkább elkeskenyedik, a két rész gyakran külön lebenyt képez. 

Fő kivezetőcsöve (ductus sublingualis major Bartholini) a caruncula sublingualison nyílik a szájüregbe, de a 

mirigy felett található nyálkahártyaredőn (plica sublingualis) számos apró kivezetőcsövön (ductus sublingualis 

minores) keresztül is üríti váladékát. Beidegzése a gl. submandibularishoz hasonlóan a ggl. submandibulareból 

származik, melyhez a n. facialis preganglionáris rostjai futnak a n. lingualis útján. 

Az nyelv alatti mirigy szövettana 

Szöveti szerkezete nagyban hasonlít a többi nyálmirigyére, de tekintettel arra, hogy benne a mucinózus mirigyek 

taláhatók meg nagyobb arányban, könnyen elkülöníthatő a gl. submandibularistól és gl. parotistól. (Érdemes 

megjegyezni, hogy a gl. sublingualis úgynevezett szerózus sejtjei valójában éretlen mucinózus sejtek.) 

Kivezetőcső-rendszere fejletlen. A ductus salivarisok csaknem teljesen hiányoznak, aminek következtében az itt 

termelődött nyál sok nátriumot tartalmaz. A teljes nyálmennyiség 5-10%-át termeli a nyelv alatti mirigy. 

7.76. ábra - 7. ábra – Kisnagyítású felvétel a glandula sublingualis szöveti szerkezetéről. 

A kötőszöveti sövények által határolt lebenykéken belül a mucinózus végkamrák 

nagyobb számban figyelhetők meg 
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7.77. ábra - 8. ábra – A nagy nagyítású felvétel a glandula sublingualis mucinosus 

mirigyeiről 
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7.78. ábra - 9. ábra – A mucinózus végkamrák szénhidrát tartalmuk miatt lila színben 

jelennek meg PAS festett készítményben 

 

8.2. Apró nyálmirigyek 

A szájüreg nyálkahártyájában elszórtan sok apró nyálmirigy található. Becsült számuk 400 és 700 között 

változik. Ilyenek az ajkak belső felszínének nyálkahártyájában és az alatt található mirigyek (gll. labiales), 

melyeket a nyelvünk hegyével az ajak belső felszínén jól tapinhatunk apró csomókként. Hasonló mirigyek az 

orca belső felszíne alatt (gll. buccales), lágy és kemény szájpad nyálkahártyájában (gll. palatinales) és a 

nyelvben (gll. linguales) is megtalálhatóak. A nyelvben a pipillae vallatae alatt található apró nyálmirigyeket 

Ebner-féle mirigyeknek nevezzük, melyek speciális funkciója az ízlelőbimbók környékének átöblítése révén az 

ízek egymás utáni érzékelésének lehetővé tétele. A nyelv elülső részébe ágyazva is található egy viszonylag 

nagyméretű nyálmirigy, melyet Nuhn-Blandin mirigynek (gl. lingualis anterior) nevezünk. Kivezetőcsöve a 

plica fimbriatan nyílik a szájüregbe. 

Az apró nyálmirigyek elsődlegesen mucinózus végkamrákból állnak, kivéve a szerózus Ebner-mirigyet. 

7.79. ábra - 10. ábra – Kis nagyítású felvétel, mely a nyelv egy papilla vallatáját mutatja 

be. A sárga nyilak a papilla melletti árokba nyíló Ebner-féle mirigyeket mutatják 
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7.80. ábra - 11. ábra – Az Ebner-féle mirigyek szerkezetére a szerózus végkamrák 

jellemzőek 
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7.81. ábra - 12. ábra – A nyelv harántcsíkolt izomállományába ágyazottan számos apró 

nyálmirigy figyelhető meg, melyek részben mucinosus (sárga nyíl) részben szerózus 

szerketet mutatnak (zöld nyíl) 

 

9. 7.9. Az arcüreg leíró anatómiája – Gaszner Balázs, 
Hollósy Tibor, Tóth Pál 

Az orrmelléküregek (sinus paranasales) az orrüreggel közlekedő, azzal megegyező, mirigyeket tartalmazó 

nyálkahártyával bélelt légtartalmú üregek, melyek mérete és alakja egyénenként eltérő. A melléküregek 

nyálkahártyája vékonyabb, kevesebb eret tartalmaz és lazábban rögzül a csonthártyához, mint az orrüregé. A 

mirigyek által termelt nyákot a kinociliumok mozgása az orrüreg felé tereli. Az orrüregével megegyező 

nyálkahártya kedvez az orrüregi gyulladások sinusokba terjedésének. Az orrmelléküregek feladata összetett. 

Légtartalmuknak köszönhetően a koponya tömegét csökkentik, a hangképzés során rezonálótérként működnek, 

valamint megnövelik az orrüreg respiratoricus hámjának felszínét, ami segíti a belélegzett levegő felmelegítését. 

Születéskor csak kezdetleges fejlettségűek, teljes nagyságukat csak a maradandó fogak előtörése után érik el. Az 

orrmelléküregekhez a homloküreg (sinus frontalis), a 3-15 rostasejt (cellulae ethmoidales vagy sinus 

ethmoidalis, labyrinthus ethmoidalis), az ékcsont ürege (sinus sphenoidalis) és az arcüreg (sinus maxillaris) 

tartoznak. 

7.82. ábra - 1. ábra – Fej anteroposterior röntgenképe. 1: orbita, 2: sinus maxillaris, 3: 

sinus frontalis, a: septum nasi osseum, b: palatum osseum, S: superior 
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9.1. Az arcüreg leírása 

A legnagyobb melléküreg - és fogászati szempontból kiemelkedő jelentőségű – az arcüreg (sinus maxillaris 

vagy Highmore-üreg*), amely a corpus maxillaeben helyezkedik el. Páros üreg, de a két oldali sinus gyakran 

nem szimmetrikus. Méretét befolyásolja az orrüreg nagysága, az egész koponya szélessége, magassága. 

Felnőtteknél az anteroposterior átmérője körülbelül 34 mm, magassága 33 mm, szélessége 23 mm, míg térfogata 

15-20 ml. 

7.83. ábra - 2. ábra – Fej frontalis MR szelete. 1: orbita a szemgolyóval és a külső 

szemizmokkal, 2: sinus maxillaris, 3: lingua, a: cellulae ethmoidales, b: concha nasalis 

inferior, c: basis mandibulae, S: superior 
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7.84. ábra - 3. ábra – Fej sagittalis MR szelete. 1: orbita, 2: sinus maxillaris, a: radix 

dentis, S: superior 
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7.85. ábra - 4. ábra – Fej horizontalis MR szelete. 1: sinus maxillaris, 2: meatus 

acusticus externus, 3: haemispherium cerebelli, a: septum nasi, b: concha nasalis 

inferior, c: musculus pterygoideus lateralis, d: collum mandibulae, A: anterior 
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7.86. ábra - 5. ábra – Fej horizontalis CT szelete. 1: sinus maxillaris, 2: angulus 

mandibulae, 3: cellulae mastoideae, a: cartilago septi nasi, b: concha nasalis inferior, c: 

musculus masseter, d: musculus pterygoideus medialis, A: anterior 

 

A sinus maxillaris belső falát az orrüreg lateralis fala adja, tetejét a facies orbitalis maxillae képezi. A felső 

falon található a canalis infraorbitalis, a benne futó arteria, vena et nervus infraorbitalissal. Ezen képletek ágai 

a sinus maxillaris falában érik el a felső-elülső fogakat, gyakran csak félig csontos, félig nyálkahártyával fedett 

csatornákban. (Ugyanilyen viszonyban állhatnak a sinus üregével az oldalfalban és a hátulsó falban a felső-

középső és a felső-hátsó fogakhoz leszálló csatornák.) Az arcüreg elülső falát a facies anterior maxillaet, a 

hátsót a facies infratemporalis maxillaet alkotó csontlemez képezi, ez utóbbin a tuber maxillae látszik. A hátsó 

fal a fossa pterygopalatinával is határos, amely a ganglion pterygopalatinumot, az a. maxillaris végágait és egy 

dús vénás fonatot is tartalmaz. Alsó falát a processus palatinus maxillae alkotja. Legmélyebb pontja a processus 

alveolaris felett található, ami rendszerint egy-másfél centiméterrel mélyebben van, mint az orrüreg alsó fala. Itt 

kúpszerű beemelkedéseket hoznak létre leggyakrabban az első és második nagyőrlők (néha a kisörlők, a 

bölcsességfog, még ritkábban a szemfog) gyökerei, amelyek csúcsánál a csont gyakran hiányozhat. Letört 

foggyökerek eltávolítása kapcsán előfordulhat, hogy egy hámmal bélelt fistula képződik itt a szájüreg és az 

arcüreg között (sinus apertus). 

7.87. ábra - 6. ábra – A jobb orrüregfél oldalfala. 1: sinus frontalis, 2: fossa cranii 

anterior, 3: sinus sphenoidalis, 4: concha nasalis superior, 5: concha nasalis media, 6: 

concha nasalis inferior, a: ostium pharyngeum tubae auditivae, b: processus palatinus 

maxillae, c: lamina horizontalis ossis palatini, d: palatum molle, A: anterior 
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7.88. ábra - 7. ábra – A jobb orrüregfél oldalfala felemelt középső orrkagylóval. 1: sinus 

frontalis, 2: fossa cranii anterior, 3: sinus sphenoidalis, 4: apertura sinus maxillaris, 5: 

meatus nasi medius, 6: concha nasalis inferior, a: hiatus semilunaris, b: canalis 

incisivus, c: processus palatinus maxillae, d: lamina horizontalis ossis palatini, e: ostium 

pharyngeum tubae auditivae, f: palatum molle, A: anterior 
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A maxilla medialis felszínén (facies nasalis maxillae) látható a sinus nyílása, a hiatus maxillaris. Ezt számos 

csontos képlet szűkíti: az os ethmoidale elöl-felül, a concha nasalis inferior elöl-alul, hátulról pedig a lamina 

perpendicularis ossis palatini. Az így beszűkült nyílást nevezzük apertura sinus maxillarisnak, ami a medialis 

falon a felső fal közelében helyezkedik el, és a rostacsonton lévő ívelt nyílás (hiatus semilunaris) alsó-hátsó 

végébe vezet. A hiatus semilunarist elölről és alulról határolja az os ethmoidale processus uncinatusa, hátulról-

felülről a bulla ethmoidalis. Ritkán lehet az arcüregnek egy második nyílása is, amely vagy a hiatus 

semilunarisba, vagy közvetlen az alá vezet. 

Számos kiöblösödés (recessus) található a sinus üregében, melyek rendkívül változatosak lehetnek. Ezek a 

következők**: 

• recessus anterior; az elülső és medialis fal találkozásánál, 

• recessus ethmoidalis; magasan az orrüreg felöli oldalon, 

• recessus posterior; a tuber maxillaenál, 

• recessus zygomaticus; tölcsérszerűen benyúlik a processus zygomaticusba, 

• recessus alveolaris; a distalis dens premolaris és a mesialis dens molaris között. Nagyobb recessus esetén a 

kiöblösödés beterjedhet a második és harmadik nagyörlő közé is. Néha elérheti a dens caninust és a distalis 

dens incisivust is. A recessus alveolaris alsó kitüremkedése a nagyörlők buccalis és palatinalis gyökere közé 

beterjedő sinus interradicularist és a két szomszédos fogmeder között található sinus interdentalist alkotja. 

9.2. A sinus maxillaris fejlődése 

A sinus maxillaris az orrmelléküregek közül elsőként fejlődik ki a negyedik embrionális hónap kezdetén mint az 

orrüreg nyálkahártyájának apró kitüremkedése. Születéskor is rendkívül kicsi és folyadékkal telt. A születés után 

nem egyenletesen, hanem két fázisban növekszik. Kezdetben (primer pneumatizáció a 0-3. évben) főként 

hátrafelé nagyobbodik, jóval később (szekunder pneumatizáció a 6-12. évben), együtt az arc függőleges 

megnyúlásával és a fogváltással, a növekedés főként lefelé folytatódik. Teljes fejlettségét a maradandó fogak 

előtörése után éri el, amikor legmélyebb pontja az orrüreg alsó falánál mélyebbre kerül. A végleges fogazat 
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kialakulása után a felső 4-7. fogak gyökerei közel fekszenek az arcüreg fenekéhez (ld. fentebb). A hátsó 

nagyörlők eltávolításakor a sinus ürege elfoglalja a megmaradt alveolusokat. 

9.3. Klinkai összefüggések 

Az orrmelléküregek közül a sinus maxillarisnak a legnagyobb a klinikai jelentősége. Az alsó fal vékonysága 

vagy – ritkábban – hiánya esetén a fogak gyökércsúcsait csak a parodontium és a sinus maxillaris nyálkahártyája 

borítja. Ilyenkor a sinus gyulladása ráterjedhet a fogakra, vagy a foggyökerek gennyesedése okozhat sinusitist. 

A fog eltávolításakor a fog gyökere betolható az üregbe (ld. feljebb), és így sérül a sinus nyálkahártyája (sinus 

apertus). 

Nem ritka az orrmelléküregek nyálkahártyájának gyulladása (sinusitis), ami általában megfázás következménye, 

és nem függ össze a foggyökerek betegségével. Leggyakoribb és legnehezebben kezelhető az arcüreggyulladás. 

Ez másodlagosan is kifejlődhet annak következtében, hogy gennyes váladék csoroghat a homloküregből és/vagy 

a sinus ethmoidalisból a hiatus semilunarison keresztül a sinus maxillarisba, amit feltölt. A sinusitis sokszor 

válik idültté, aminek következtében a hám kinociliumai elhalnak, és a nyálkafilm áramlása az orrüreg felé leáll. 

A sinus nyílása a medialis fal felső részén helyezkedik el, ezért a képződött váladék és genny csak nehezen ürül 

ki. Ekkor a concha nasalis inferior alatt képzett nyíláson (antrostomia) keresztül átöblítik az arcüreget. A nyitva 

maradó nyílás biztosítja a későbbiekben esetlegesen képződő folyadékgyülem elvezetését az alsó orrjárat felé. 

A felső fogakat ellátó idegek lefutásából következik, hogy a sinusitis vagy más, a sinus maxillarist érintő 

betegség által kiváltott fájdalom kisugározhat a felső fogakba. 

A maxilla - és vele együtt az arcüreg - sérüléseit, töréseit Le Fort szerint három csoportra osztják. Le Fort I-es 

törés esetén a felső alveolaris részek törnek. Le Fort II-es törésnél a corpus és processus frontalis maxillae, az os 

nasale és a medialis orbitaalap is sérül. A Le Fort III-as törés pedig az arkoponya majdnem teljes leválását 

okozza a koponyaalapról. Mindegyik esetben sérül a sinus maxillaris is. 

Az ú.n. „blow-out” törésnél a bulbus oculit (szemgolyót) ért hirtelen erőhatás következtében megnövekszik a 

nyomás az orbitában. Ez a nyomás a legvékonyabb részen, az orbitaalapon, azaz az arcüreg felső falán idéz elő 

impressziós törést. A törés miatt az orbita tartalma az arcüregbe kerül. Ez lehet zsír, izomzat, és orbitaherniát 

okozhat. 

Az arcüreget – a képalkotó eljárásokon kívül – endoszkópos módszerekkel lehet vizsgálni. 

* Nathaniel Highmore, 1613-1685, angol sebész és anatómus 

** Az ebben a fejezetben leírt nevek használata elterjedt a fogászati gyakorlatban, de nem szerepelnek a 

Terminologia Anatomica hivatalosan elfogadott nevei között. 

10. 7.10. Tesztkérdések 

1. A maxilla része(i) az alábbiak közül: 

a. corpus maxillae 

b. processus zygomaticus 

c. processus alveolaris 

d. hamulus pterygoideus 

2. A mandibulára jellemző(k): 

a. desmalis csontosodás 

b. csatornájában fut a nervus mandibularis törzse 

c. az incisura mandibulae a ramus két nyúlványa között foglal helyet 

d. csak rágóizmok tapadnak rajta 
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3. A rágóizület ízfelszíne(i): 

a. condylus mandibulae 

b. collum mandibulae 

c. fossa mandibularis 

d. tuberculum mentale 

4. Az articulatio temporomandibularis mozgása(i): 

a. elevatio 

b. rotatio 

c. depressio 

d. protrusio 

5. A mimikai izmokhoz tartozik/nak: 

a. musculus levator anguli oris 

b. musculus buccinator 

c. musculus mentalis 

d. musculus masseter 

6. Rágóizmokra jellemző(k): 

a. tapadásuk a mandibulán található 

b. az első kopoltyúívből származnak 

c. beidegzésüket a nervus mandibularis ágai adják 

d. fő közös funkciójuk a mandibula depressziója 

7. Az arteria maxillaris ága(i): 

a. arteria alveolaris inferior 

b. arteria buccalis 

c. arteriae alveolares posteriores superiores 

d. arteria meningea media 

8. A nervus alveolaris inferior ága(i): 

a. nervus mylohyoideus 

b. rami dentales 

c. nervus mentalis 

d. nervus nasopalatinus 

9. Diaphragma orishoz tartozó képlet(ek): 

a. musculus genioglossus 
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b. musculus mylohyoideus 

c. musculus verticalis 

d. musculus geniohyoideus 

10. A nyelv érző beidegzésében szerepet játszik/anak: 

a. nervus lingualis 

b. nervus hypoglossus 

c. nervus glossopharyngeus 

d. nervus maxillaris 

11. Kivezetőcsöve/ik a vestibulum orisba nyílik/nak: 

a. glandula submandibularis 

b. glandulae buccales 

c. glandula lingualis anterior (Nuhn-Blandin) 

d. glandula parotis 

12. Az alábbi fog(ak) extractiojának gyakori komplikációja a sinus apertus: 

a. 12 

b. 26 

c. 33 

d. 15 

Helyes válaszok: 

1. A 

2. B 

3. B 

4. E 

5. A 

6. A 

7. E 

8. A 

9. C 

10. B 

11. C 

12. C 
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Név- és 
tárgymutató 

aktív vágóél 

akut apikális periodontitisz 

akut periapikális abscessus 

álútképződés, perforáció 

anamnézis 

anticurvature filing 

apexlokátor 

apikális kiöblösödés 

apikális stop 

apikális szűkület 

apiko koronális tágítási technika 

atípusos arcfájdalom 

balanced force 

CBCT felvételek 

cracked tooth syndrome 

csatorna transzlokáció 

debrisz extrúzió 

double flared 

elektromos heat carrier plugger 

endodontia 

etilén-diamin-tetraecetsav 

eukaliptuszolaj 

fantom fogfájdalom 

fogbél vitalitás vizsgálata 

glide path 

guttapercha pisztolyok 

heat carrier plugger 

herpes zoster 

holttér elmélet 

indirekt restauráció 

iniciális apikális file 

inlay 

irreverzíbilis pulpitisz 

irrigálás 

kálcium-hidroxid 

kemo-mechanikai preparálás 

kerámia betét 

kerámia héj 

kloroform 

klórhexidin 

kompozit betét 

konvencionális héj 

koronális referenciapont 

korono-apikális tágítási technika 

könyökképződés (ledge) 

krónikus apikális periodontitisz 

laterális kompakció 

makroesztétika 

McSpadden 

mesterreszelő 

mester file 

mikroesztétika 

miniesztétika 

mosolytervezés 

mosolytípus 

munkahossz 

myeloma multiplex 

narancsolaj 

nátrium-hipoklorit 

nikkel-titánium 

Non-Prep héj 
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nyomaták-kontroll 

obturátorok 

onlay 

otitis media acuta 

overlay 

parodonto-endodontális kórképek 

panoráma felvétel 

passzív kialakítás 

patency file 

periapikális felvétel 

pluggerek 

phoenix abscessus 

preflaring 

pulpanekrózis 

pulpitis acuta 

pulpitis chronica 

rekapituláció 

reverzíbilis pulpitisz 

revízió 

sealer 

sialolithiasis 

sinusitis maxillaris acuta 

spreader 

step back 

step down 

straight line access 

strip perforációja 

szelektív érzéstelenítés 

temporomandibuláris diszfunkció 

tesztkavitás 

thermafil obturátorok 

trepanációs üreg 

trigeminus neuralgia 

tűs kontroll röntgenfelvétel 

vertikális kompakció 

Vékony (Tenuia) héj 


