
Fogelőtörési zavarok sebészi

kezelése.



Eruptio

• Élettani folyamat melynek során a fog fejlődési fokának  
megfelelően átvándorol a csonton , áttöri a nyálkahártyát és  
megjelenik a szájban .Ez egy bizonyos életkorra jellemző,  
mindegyik fognak megfelelően karakterisztikus, végeredményben az  
előtört fogak harmonikusan beilleszkednek a fogívekbe és normális  
okkluzális viszonyokat alkotnak. A fogelőtörés a hatodik hónapban  
kezdődik és 18- 25 éves korban fejeződik be.



Lehetséges eltérések

•

• 1/késői előtörés 1 évvel később mint a normális időpont  

(fejl.rendell. endocrin megbet.)

• 2/ A fog retentiója Egy teljesen kifejlett fog nem jelenik  

meg a szájban hanem az visszamarad a csontban illetve a  

nyálkahártya. alatt a follikularis zsákjával együtt

3/ Ectopia: ha a fog a csontban marad távol az előtörési  

helyétől.

• 4/ Transpozició ról beszélünk ha a fog egy másik fog helyét  

foglalja el mintegy felcserélve egymás helyét

• 5/.heteropositió ha a fog a processus alveolaristól távol  

tör elő.



Impaktált retineált fogak: Etiológia

• Az odontogenezis változása a törzsfejlődés folyamán :
-A rágási funkció csökken az állcsont kisebb lesz kevesebb fogra lesz

szükség

-Kicsi a fogív- nincsen elég hely a fogaknak

Embriológiai okok:
- a felhajtó erő csökken
- vastag fogzacskó, vastag a gingiva
- a fogzacskó zománchámja nem érintkezik a gingiva hámjával

mert egy submucosus réteg van közöttük és nem sorvad el a  

gingiva propria hámja, mert kitér a felhajtó erő által

felnyomott

zománchám elől.
- az impactio úgy jöhet létre, hogy a mandibula növekedési

tendenciája nincs összhangban a fogcsirák tengelyállásával.

•



Impaktált retineált fogak: Etiológia

• Fog agenesis

• Trauma → ankylosis,

dilaceratio

• Tejfog korai elvesztése

• Gingiva fibromatosis

• Számfeletti fog jelenléte

• Állcsont tumor vagy ciszta

• Hasadék (szájpad és  
alveolus)

•Cleidocranialis dysostosis

•Congenitalis brevicollis  
dystrophia

•Klippel- feil szindróma
•Hypopituitarismus

•Cretinizmus  
(gyermekkori  
hypothyreosis)

•Angolkór



IMPACTIO, RETENTIO

• okot jelöl -a fog visszamarad az állcsontban  
valamilyen nyilvánvaló akadály miatt

• Német- retentio - retinierte Zahn
• Angol- impactio- impacted tooth
• Gyakoriságban ez leginkább az alsó bölcsességfogat  

érinti majd a felső szemfog következik utána a felső  
bölcsességfog , ritkábban az alsó kisörlő, alsó
szemfog majd a felső kisörlő következik , de bármely  
fog esetében előfordulhat.

• Ide tartoznak még a számfeletti fogak ,  
mesiodensek melyek szintén okozhatnak előtörési  
zavarokat.



Retentio partialis

• A fog egy része látszik a szájban



Retentio totalis

• a szájban nincs  
nem jelenik meg  
fog ez utóbbi lehet

- ossea

- mucosea



Helyzetek

Situs

 mesio vagydistoangularis

 buccalis

 palatinalis

 linguoangularis

 vestibuloangularis

 horizontalis

 transversalis

 Inversus

 A fog lehet teljesen ectopiás illetve heteropositios  

helyzetben pld, a margo infraorbitalis alatt vagy a  

mandibulaszögletébena canalismandibularis alatt.



Retineált bölcsességfogak osztályozása
viszony a ramus elülső széléhez  

Pell és Gregory szerint:

• Elégséges hely a  
fog és a felhágó  
ág között (class 1)

• Körülbelül a fog  
koronájának a  
fele csonttal  
fedett (class 2)

• A bölcsességfog a  
ramusban  
helyezkedik el  
(class 3)



Retineált bölcsességfogak osztályozása
viszony az okkluzális síkhoz  

Pell és Gregory szerint:

• A fog a 2. moláris  
rágósíkjában  
helyezkedik el  
(class A)

• A fog a 2. moláris  
rágósíkja és nyakvonala  
között helyezkedik el  
(class B)

• A 2. Moláris nyakvonala  
alatt helyezkedik el

(class C)



A fölötte elhelyezkedő szövetek  
szerint:

• Lágy szöveti impactio

• Részben csonttal fedve

• Teljesen csontos impactio



Retineált és impaktált  
fogak klinikai vizsgálata,  
eltávolítása, komplikációi



Vizsgálatok

I. Anamnézis (dokumentáció!)

- szisztémás betegségek

- gyógyszerek

- allergia

- beteg panaszai

II. Fizikális vizsgálat

III. Kiegészítő vizsgálatok

- RTG (OPT, periapicalis, ráharapásos rtg)

- CT (CBCT)

- MRI

- laborvizsgálatok

(kvalitatív, kvantitatív vérkép, haemostasis)



Vizsgálatok

III. Premedikáció szükségessége

- antibiotikum profilaxis

- antikoagulált betegek sz. sz. előkészítése

- haematológiai , kardiológiai, belgyógyászati  

betegek előkészítése

- szedáció

IV. Műtéti terv

- fizikális és kiegészítő vizsgálatok alapján

- indikáció, kontraindikáció

- anatómia! (szövődmények elkerülése)



Előtörési zavarok tünettana:  
Tejfogak

• 1/ helyi formái:
– a/ pericoronitis serosa valamint purulenta
– b/ gingivostomatitis
– c/ expulsiv folliculitis (Capdepont)- újszülött gingiváján fekélyek, a  

tejfogak spontán kilökődésével jár.

• 2/ regionalis formák :
– fokozott nyálelválasztás

• 3/ általános formák :
– a/ lázas állapotok
–
–
–
–
–

b/ idegi zavarok (fájdalom,zsibbadás)  
c/táplálkozási zavarok
d/ emésztési zavarok  
e/ légzési zavarok  
f/növekedési zavarok



Bölcsességfogak előtörési zavarai

Az áttörésben visszamaradt fogak különböző komplikációkat  

okozhatnak, melyek konzervatív vagy sebészi kezelést  

indikálhatnak :

• Septicus

• Idegi

• Mechanikus

• Tumoralis komplikációk



Az alsó bölcsességfogak előtörési zavarai.

Szeptikus komplikációk

1/pericoronitis serosa :

partialis retentio esetében a pericoronalis  

tasak felülfertőződése

• Tünettana :helyileg gyulladt  
nyálkahártya, szájnyitási és nyelési  
zavarok.

• Kezelés :localis antiseptikumok + láz-és  
fájdalomcsillapító; ennek hatására  
gyógyul, vagy átmegy purulens formába.



Az alsó bölcsességfogak előtörési zavarai.

Szeptikus komplikációk

2/pericoronitis purulenta

• Tünettana :

functionalis zavarok: trismus  

helyi gyulladásos tünetek  

fájdalom, foetor ex ore

láz ,rossz általános állapot.

Evolutio:

1/periostitis, a szomszéd spatiumok gennyedése, tályogok, phlegmone leggyakrabban  
bucca és az úgynevezett vándor tályog, a sublingualis ,lateropharyngealis,  
pterygomandibularis és masseter spatiumaiban

2/osteomyelitis

3/ lymphadenitis acuta és purulenta, subacuta illetve chronica  

4/ sinus cavernosus thrombophlebitise

5/. távoli gyulladásos komplikációk: pneumonia ,sepsis ( Haematogén szóródás )  

6/gócbetegség

Kezelés:

Lokális antiseptikumok+antibiotikum+ láz-és fájdalomcsillapító  

szükség esetén tályogok sebészi megnyitása (incisio)

•

•



Az alsó bölcsességfogak előtörési zavarai.

Idegi komplikációk:

• sensoros:neuralgiák

• motorikus: trismus ,facialis paresis , szemmozgató izmok  
parézise.

Helyzeti komplikációk

• caries a második moláris distális részén

• gyökér resorptio, necrosis (retrograd)

• occlusios zavarok , TMI zavarok, bucca ulceratio

•

Tumoralis komplikációk

• cysta marginalis vagy cysta follicularis

• ameloblastoma



A felső bölcsességfogak előtörési zavarai

Szeptikus komplikációk:
• pericoronitis serosa vagy purulenta
• stomatitis
• perimaxillaris gennyedések
• sinusitis maxillaris, pansinusitis
• osteitis, osteomyelitis
• periostitis
• gócbetegség
Idegi komplikációk:

•

•
neuralgiák  

trismus
Helyzeti komplikációk

• caries a második moláris distális részén
• gyökér resorptio, necrosis (retrograd)
• occlusios zavarok , TMI zavarok, bucca ulceratio
•
Tumoralis komplikációk
• cysta marginalis vagy cysta follicularis



Impaktált, retineált bölcsességfogak eltávolítása.

Indikációk

Eltávolítás egyéb indikációi :

- caries a részben impaktált bölcsességfogon

- protetikai rehabilitáció

- fogszabályozás

- prevenció

Az egyéb impaktált fogak(szemfogak, premolárisok) és  

mesiodensek eltávolításának is ugyanezen indikációi lehetnek.  

Fontos, hogy perzisztáló tejfogak, rossz helyzetben előtört vagy  

elő sem tört maradó fogak esetén gondolnunk kell mesiodens  

jelenlétére!



Impaktált, retineált bölcsességfogak kezelési lehetőségei

Az elvégzett vizsgálatok és tünetek alapján megítéljük, hogy milyen  
kezelést

tartunk szükségesnek. Bölcsességfogak esetében lehetséges kezelések:

• konzervativ :a gyulladás elleni kezelés helyi és általános antiszept.  
átöblítések általánosan antibiotikumok(esetenként). és roboráló  
vitaminok, gyulladás csökkentő fájdalom- és lázcsillapítokkal..

konzervativ sebészi

a/ incisio, drenázs purulens formában

b/ circumcisio indikált ha a fog vertikalis helyzetben van,  
submucosus a

retentio, elég hely esetén és a nyálkahártya vékony .

Technika : a nyh. eltávolítása a fog koronája felett,  

jodof. tamponálás a helyzet fenntartására  

radikális sebészi a fog eltávolítása, sculptio

•

•



Impaktált, retineált fogak eltávolítása.

Kontraindikációk

•

• életkor (sebgyógyulási zavar, állcsont fractura)

• környező anatómiai képletek sérülésének veszélye

• szisztémás betegségek:

• vérképzőszervi betegségek (leukaemia, agranulocytosis)

• állcsontokat érintő sugárterápia

• coronariathrombosis, AMI után közvetlenül

• coagulopathia (előkészítés!!)

• biszfoszfonát terápia (osteoporosis, bizonyos daganatos  

betegségek)

szájüregi fekélyes léziók



Impaktált, retineált fogak eltávolítása.

Vizsgálat:

- fogak helyzetének, környező fogak és anatómiai  

képletek megítélése

- fizikális

- kiegészítő rtg, CBCT

Fontos a gyökérmorfológia megítélése (szám, görbület,  

PDL rés), illetve egyebekben a follikuláris zsák  

mérete, környező csont denzitása, második  

molárishoz , a canalis mandibulae-hoz és a sinus  

maxillarishoz való viszony.



Impaktált fogak eltávolításának 5  
alaplépése:

• Megfelelő lebeny képzése

• Csonteltávolítás

• Fog darabolása

• Kiemelés emelővel

• Debridement és sebzárás



Impaktált, retineált fogak eltávolításának szövődményei:

a, Intraoperatív:

- környező fogak, lágyrészek sérülése

- ideg –és érsérülés

(alveolaris inferior, mentalis, incisivus, palat. ant.)

- orrüreg, arcüreg megnyílása

- állcsont fractura

- fog vagy gyökérdarab lágyrészek közé kerülése

- fog vagy gyökérdarab intrusiója a 

canalis  mandibulae-ba vagy a sinus

maxillarisba

- fog/fogdarab aspiratiója

- nem megfelelő fog eltávolítása (pl. mesiodens esetén)



Impaktált, retineált fogak eltávolításának szövődményei:

b, Postoperatív:

- vérzés

- haematoma képződés

- paraesthesia

- pathológiás állcsont fractura

- sebgyógyulási zavar

- gyulladásos panaszok ( alveolitis, periostitis)



Szemfogak retentiója

A szemfogak 1o- 13 éves korban törnek elő , gyakran a premolárisok után.  

Impactio incidencia:

•

•

•

Palatinálisan impaktált: 67,64%  

Vestibulárisan impaktált: 19,60 %  

Processus alveolárisban impaktált: 12,74%

A retentio lehet unilateralis illetve bilateralis

Impaktált szemfogak sebészi kezelése:
•

•

•

Eltávolítás (sculptio)  

Fogfelszabadítás

Transplantatio : ha a fog távolabb van, vagy a helyzete nem tesz  
lehetővé más megoldást; új alveolus készítése után, természetesen ha  
van elég hely

Döntés: ORHTODONTUS!!



Impactált szemfogak felszabadítása

Műtéti típusok:
• Fenestratio

• Zárt feltárás (closed exposure)

• Nyitott feltárás (open exposure)



Impactált szemfogak felszabadítása  
Szövődmények

•Sebgyógyulási zavar
• Vérzés (loop lemozdulása), haematoma
• Gyulladás

• Környező fogak, anatómiai képletek (csont, lágyrész, ér-
idegképletek)sérülése

• Orrüreg, arcüreg megnyílása
• Mozgatott szemfog nekiütközése környező fogak gyökerének
• Ínyrecesszió

• Sikertelenség: 
Lehetséges okok:
- szemfog pozíció: minél apicalisabban, distalisabban vagy

horizontálisabban helyezkedik el a  
szemfog,annál rosszabb a prognózis

- szemfog gyökerének ankylosisa
- gyulladás : szemfog korona külső resorptiója

periapicalis granuloma



Teendők bizonyos komplikációk esetén:

• 1/ Ha a szomszédos fogak gyökércsúcsa érintett a  
folyamatban resectio,gyökértömés

• 2/ Sinus megnyitása/megnyílása: ha nincs gyulladás –
primer zárás. Ha van gyulladás akkor drenázs majd  
később Luc- Caldvell op.

• 4/ A proc. alv. törése :sinezés

• 5/ A z orrüreg megnyitása ( cysta esetében) : ha kevés  
itt a csont, nehezen zárható, kellemetlen komplikációk  
várhatók.



Postoperatív teendők

• Hasonló, mint extractio után (lásd 3. év ea)

• Jegelés 3-4 napig az arcduzzanat csökkentése é esetleges  

haematoma képződés, abscedáció megelőzése érdekében

• Fizikai kímélet

• Jégkocka szopogatás (palatinális szemfog eltáv.)

• Sebszélek és varratok tisztántartása (puha fogkefe, fogkrém)

• Szükség szerint harapási, rágási tilalom (nagy mennyiségű 

csontelvétel és patológiás fractura esélye esetén)

• Arcüreg megnyílásakor 3 hét orrfúvási tilalom

• Fájdalomcsillapító, sz. sz. antibiotikum

• Varratok eltávolítása 1 hét múlva



Irodalom:

Barabás József, Orosz Mihály:  
Szájsebészet és fogászat  
(Semmelweis, 2012)
V.3.-V.4.




