
Radiológia 
a restauratív fogászatban  



A fogászati radiológia szerepe a diagnosztikában

• Anamnézis: Az első alkalommal szükséges felvenni a páciens orvosi és fogorvosi kórtörténetét
(kor, általános megbetegedések, klinikai észrevételek).

• Klinikai vizsgálat: Megtekintés, tapintás, kopogtatás, szenzitivitás vizsgálat
• Kiegészítő vizsgálatok:

- radiológiai vizsgálat – akkor szükséges, ha a kórtörténet és a klinikai vizsgálat nem nyújt kellő
információt a diagnózis felállításához.

- bakteriológiai teszt, fiberoptikus transzillumináció, stb. (szuvasodás diagnosztizálásához)

Milyen esetben rendelünk röntgenfelvételt? 

• Indikáció:
Ha a röntgenfelvétel nagy valószínűséggel tartalmaz olyan információt a diagnózis felállításához, ami 
önmagában a klinikai vizsgálat alapján nem egyértelmű.



• Radiolucens: az adott terület sugáráteresztő
képessége nagy, kis gyengítés mellett engedi át a 
röntgen sugarakat, ezek a területek sötétebben 
ábrázolódnak a felvételen. 

• Radiopak: az adott terület sugárelnyelő 
képessége nagy, az áthaladó röntgen sugarak 
energiáját nagymértékben csökkenti, ezen 
területek világosabbak vagy fehér színűek a 
felvételen. 

radiopaque

radiolucens

Radiológiai alapfogalmak
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A fogak és a támasztó szövetek radiológiai anatómiája
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A szárnyas röntgenfelvétel elsődlegesen az approximálisan elhelyezkedő szuvas lézió detektálására 
alkalmas.

A szuvasság megjelenése a röntgenfelvételen



A fog keményszöveteinek körülbelül 40-50 %-os
demineralizációja szükséges ahhoz, hogy egy szuvas lézió
radiológiailag detektálható legyen.
A fog bukkolingvális vastagsága elfedheti a szuvas léziót, ha az
még kicsi.
A szuvas lézió tényleges mélysége a valóságban mindig
nagyobb, mint ahogyan az a röntgen felvételen látszik.

A szuvasság megjelenése a röntgenfelvételen

A fog bukkolingvális vastagsága. Ez minél nagyobb, annál
nehezebb a szuvasság valós kiterjedését meghatározni.

Oka: a háromdimenziós valóság kétdimenziós leképezése. A
szuvas lézió kiterjedése nem látható bukkolingvális
dimenzióban (gyökéri szuvasság mélysége, egy approximális
vagy olykor egy okkluzális kariesz bukkolingvális dimenziója
sem).



A fog bukkolingvális vastagsága. Ez minél nagyobb,
annál nehezebb a szuvasság valós kiterjedését
meghatározni.

Oka: a háromdimenziós valóság kétdimenziós leképezése.
A szuvas lézió kiterjedése nem látható bukkolingvális
dimenzióban (gyökéri szuvasság mélysége, egy
approximális vagy olykor egy okkluzális kariesz
bukkolingvális dimenziója sem).

A röntgenfelvételeken látható szuvas 
léziók megjelenését befolyásoló tényezők



A röntgen besugárzás szöge. Ez különösen fontos
szekunder kariesz megjelenése esetén, mivel az
anguláció megváltoztatása a meglévő restauráció
szuperimpozícióját okozhatja a szuvas lézióval.
Nem megfelelő horizontális anguláció miatti átfedés
nagyon megnehezíti a korai approximáslis szuvasság
radiológiai diagnosztizálását.

Expozíciós tényezők. Kariesz detektálása javítható
alacsonyabb kVp beállítással, amely magasabb
kontrasztot biztosít. Ha a felvétel teljes denzitása túl
világos, vagy túl sötét, akkor a film diagnosztikus
potenciálja limitált.

A röntgenfelvételeken látható szuvas léziók
megjelenését befolyásoló tényezők

Szekunder kariesz



Cervikális pszeudotranszparencia egy látszólagos radiolucens terület megjelenése a röntgenfelvételen a
zománc-cement határ alatt. Gyökéri szuvasság képére hasonlít, azonban oka nem az adott fogszövet
demineralizációjában, hanem a foggyökér és/vagy a marginális csont morfológiájában keresendő.
Posterior régióban ez a radiolucencia általában eltűnik, ha a régióról egy másik szögből is készítünk egy
felvételt.

Cervikális (nyaki) pszeudotranszparencia a moláris régióban

Az approximális gyökérfelszínek behúzódása miatt (pl.: alsó molárisok meziális gyökerének meziális,
disztális gyökerének disztális felszínére jellemző konkavitás, vagy felső második kisörlő fog kétcsatornás
változataiban) több röntgen sugár (az ábrán lilával jelölve) tud áthatolni ezen a területen, így nagyobb
mértékű „sötétedést”, radiolucenciát eredményez a röntgenfelvételen.

Gyökér 
keresztmetszet

Más szögben irányított
röntgen sugár (az ábrán
kékkel jelölve) általában
több foganyagon halad át,
és így a radiolucencia
eltűnik.



A jelenség oka az anterior régióban bekövetkező marginális
csontvesztés. A csont szintje és a zománc-cement határ
között szabaddá vált gyökérrész sokkal radiolucensebbnek
tűnik a röntgenfelvételen, mint a csonttal fedett gyökéri
felszínek. (Gyökérkariesz, abrázió radiológiai képével
összetéveszthető!)

Cervikális (nyaki) pszeudotranszparencia a front régióban



Gyökérfelszívódás egy állapot, mely vagy fiziológiás vagy
patológiás folyamatok eredménye képpen alakul ki, dentin
és/vagy cement veszteséget okozva.

Kezdődhet a periodonciumban és ilyenkor a fog külső felszínét
érinti (külső reszorpció) vagy a pulpa üregében (belső
reszorpció).

Belső és kezdődő külső 
apikális gyökérreszorpció

Gyökérreszorpció



Röntgenfelvételen látható a fogszövetekben és a környező
alveoláris csontban bekövetkező keményszövet vesztés.
Két típusa a fog nyaki részén és a gyökér csúcsán
bekövetkező reszorpció:

1. Cervikális: a radiolucens terület határa elmosódott,
nem élesen körülhatárolt (mint a belső
reszorpciónál). A gyökércsatorna körvonala látható.
Különböző szögből készült röntgenfelvételeken a
felszívódási lézió „elmozdulhat”.

2. Apikális: a felszívódás a gyökér csúcsi részénél
kezdődik. Külső apikális reszorpció

Külső cervikális és apikális gyökérreszorpció



Belső felszívódás viszonylag ritkán fordul elő.

A felszívódási folyamathoz élő pulpaszövetre
van szükség. Ezért (ha a reszorpció a
fogkoronát is involválja, akkor klinikai
jellemzője a elvékonyodott koronán áttűnő –
rózsaszín folt.

Belső gyökérreszorpció

Élesen körülhatárolt radiolucens megjelenés
a röntgen felvételen (ellentétben a külső
felszívódással).
A gyökércsatorna eredeti körvonala nem
felismerhető.

Különböző szögből készült
röntgenfelvételeken a felszívódási lézió
mindig központi lokalizációjú marad.



Három különböző típusa van:

• Pulpakő
• Dentikulus
• Diffúz lineáris kalcifikáció

Pulpakő

A pulpa meszesedése, kalcifikációja következtében pulpa
kövek vagy dentikulusok keletkezhetnek a fogak
pulparendszerének koronális és/vagy gyökéri részében.
Állhatnak szabadon vagy a dentinhez rögzült formában.
Röntgenfelvételen radiopak foltként látható a radiolucens
pulpakamrában vagy csatornában.

Pulpa kalcifikáció



A hipercementózis túlzott mértékű cement felrakódás a foggyökér apikális harmadában.

A megnövekedett cement mennyiségének tényleges mértéke a
röntgenfelvételen pontosan nem meghatározható, mert a cement
és a dentin hasonló radio-denzitással rendelkezik.

A megnagyobbodott foggyökér radiolucens periradikuláris térrel
és környező intakt lamina durával van körülvéve.

Az apikális cement appozíció a gyökérkezelés során nehézséget
jelenthet a munkahossz meghatározásánál.

Hipercementózis



Dilaceráció: ha a fog koronája és gyökere
egymáshoz képest elhajlik, közöttük éles
görbület/szöglet alakul ki.

Taurodontizmus egy olyan állapot, mely a
premoláris/moláris fogaknál fordul elő. A
pulpakamra vertikálisan megnagyobbodik.
Ennek eredményeképpen a pulpakamra alja
és a gyökérfurkáció jóval apikálisabban
helyezkedik el.

Gyökérkezelést befolyásoló alaki eltérések a röntgenfelvételen

Taurodontizmus

Taurodontizmus

Dilaceráció



kariesz parodoncium

Pulpitisz a leggyakoribb oka a fogfájdalomnak és a 
fogak elvesztésének.

Okok:
• Baktériumok penetrációja a dentinen keresztül
• A fogbél megnyílása trauma során
• Fogkorona vagy csücsök törése
• Hő vagy kémiai irritáció
• Repedt fog szindróma

Gyulladás terjedése az 
apikális foramenen keresztül 
a periapikális szöveti térbe

PULPITISZ

KEZELETLEN

FOGBÉL ELHALÁSA

PERIAPIKÁLIS PERIODONTITISZ

Milyen okok vezethetnek pulpitiszhez?

Baktériumok



Klinikai jellemzők:

• Termális stimulus nem indukál fájdalmat (elhalt 
pulpa).

• A fog enyhe kiemelkedése az alveolusból a 
periodontális résben lévő gyulladásos ödéma miatt.

• Ráharapásra jelentkező fájdalom – erő hatására, az 
ödémafolyadékban fellépő nyomás a gyulladás miatt 
szenzitizált idegvégződéseket stimulálja, így erős 
fájdalmat vált ki. 

Radiológiai jellemzők:

• A periodontális rés kiszélesedése jellemzi (a 
periodontális résben lévő gyulladásos ödéma miatt). 

Periodontitisz apikális akuta jelei a röntgenfelvételen



Klinikai jellemzők: 
• Az érintett fog nem vitális/ enyhén érzékeny kopogtatásra.
• Enyhe fájdalom/érzékenység ráharapáskor.
• Nagyon sok esetben aszimptomatikus.

Radiológiai jellemzők:
• A környező csont felszívódása és a granulációs szövet 

proliferációja miatt radiolucens területként fog ábrázolódni. 
• Néhány esetben a lézió körül egy vékony radiopaque vonal (a 

szklerotikus csont zónája) is látható.

Periodontitisz apikális krónika jelei a röntgenfelvételen



A radikuláris ciszta az állcsontok egyik leggyakrabban
előforduló cisztikus elváltozása. Az ellátatlan fogbél nekrózis
miatt a reziduális epiteliális sejtekből fejlődik ki.
Típusai:

• Periapikális ciszta
• Laterális ciszta

Röntgenfelvételen határozott szélű kerek/ovális radiolucens
(sötét) területként ábrázolódik a gyökércsúcs körül.

Fogeredetű ciszták röntgenképe

Ezek a ciszták még az érintett fog
eltávolítását követően is fennmaradhatnak,
ekkor reziduális cisztának nevezzük.



• Diagnosztikus röntgenfelvétel: segít a megfelelő diagnózis felállításában és a későbbiek során a 
prognózis megbecsülésében, a posztoperatív és követéses felvételekkel összehasonlítva.

• Kezelés során készített röntgen felvétel: kézi műszerekkel, guttapercha csúcsokkal.
• Posztoperatív röntgenfelvétel: a gyökérkezelés kiértékeléséhez használatosak. 
• Követéses röntgenfelvételek: a gyökérkezelt fog prognózisának megbecsülésére használatosak.

Gyökérkezelés során készített röntgen felvételek



Alapelvek:
• Egyazon tárgyról 2 különböző szögből készült felvétel képes a kétdimenziós felvételnek

„mélységet” adni. Lehetővé teszi, hogy a bukkolingvális síkban egymás mögött elhelyezkedő
csatornák egymástól szétvetüljenek. Mindez lehetőséget ad a csatornák azonosítására.

• Hasznos a bukkálisan és lingválisan/palatinálisan lévő csatornák megkülönböztetésében a felső
első premolárisokban vagy az alsó molárisok meziális gyökerében.

Excentrikus módszer a gyökércsatornák lokalizációjához

Orto Diszto-excentrikusMezio-excentrikus

MB gyökércsatorna

ML gyökércsatorna



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

A felhasznált röntgenfelvételek a Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Karának 
archívumából származnak.


