
Fogmozgatás 
biológiája



Fogszabályozó kezelések biológiai elve:

• Fogat hosszan tartó nyomás éri, ennek hatására:
⮚a fog elmozdul
⮚a körülötte lévő csontszövet pedig átépül

• Ahol a PDL-okat nyomás éri --» csontrezorpció következik be 

• Ahol a PDL-ok megfeszülnek --» csontfelépülés következik be

A fogszabályozás biológiai folyamataiért döntően az osteoclast-
osteoblast rendszer a felelős (remodelling).



Sejtszintű változások a PDL-ban a fogmozgás 
során:
• Pár perces erőhatás után: 
⮚Megváltozik a keringés és az oxigén ellátottság.

• 1-2 óra után:
⮚Megváltozik a lokális anyagcsere, a sejtek aktivitása és enzimszintjre. 

• 4. óra után:
⮚A PDL területén elindul a sejtdifferenciálódás

⮚Megemelkedik cAMP szintje

• 2. nap után:
⮚Osteoclast-osteoblast remodellingnek köszönhetően megindul a fogak mozgása
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A fogmozgatás klinikai fázisai:

1. Elmozdulási fázis:

• Az erőhatás eredményeként létrejött azonnali elmozdulás a parodontális
rosthálózatban.

• Életkor befolyásolja az elmozdulás mértékét, a rosthálózat elaszticitási 
modulusa nagyobb idős korban.

2. Kései fázis:

• Klinikai fogelmozdulás nem következik be, viszont intenzívebb szöveti 
átépülési folyamatok jellemzik.

• Életkor jelentősen befolyásolja a gyökérhártya rosthálózatának celluláris 
proliferatív képességét.



3.    Gyorsulási fázis:

• Gyors fogelmozdulás jellemzi.

• A fogelmozdulás a parodontális és alveoláris szinten zajló változásokhoz 
történő adaptáció eredménye.

• Életkor nem befolyásolja a fázis időtartamát. 

A fogelmozdulás ideje alatt a lamina dura vastagsága állandó marad. 



• A fogak elmozdulásának biológiai folyamata megegyezik a fiziológiai 
fogmozgás és az orthodonciai fogmozgás során. 

• Az orthodonciai fogmozgás gyorsabban megy végebe, a szövetekben 
létrejövő változások  nagyobbak és kiterjedtebbek.

• Ha az erő és a behatás ideje meghaladja az optimálist, akkor csökken 
a vérellátás és a PDL-ok életképessége

--» aláaknázó csontpusztulás következik be.



ERŐ (F):

• A testek egymásra hatásának erősségét jellemzi.

• Egy fogra ható erő orthodnciai fogelmozdulást fog eredményezni

• Használatos mértékegységek:
• gramm

• Newton (N), klinikumban cN

• 1 cN = 1 gramm



Az erő típusai:

Nagysága szerint:

• ORTHODONCIAI erő (50-100 gramm): dentális változást, fogmozgást idéz elő
• ORTHOPÉDAI erő (300-500 gramm): szekeletális változást idéz elő, 

csontnövekedés nagyágára és irányára hat

Behatása szerint:

• FOLYAMATOS erő: 
⮚ mai modern rögzített készülékek erőleadására jellemző
⮚ A sejtbiológiai rendszer egy állandó válaszadó helyzetben marad.

• INTERMITTÁLÓ erő:
⮚ kivehető készülékekre jellemző
⮚ fluktuáló környezetet hoz létre a sejtaktivitás számára



Fogszabályozásban során alkalmazott ERŐ (F):

• Mértéke 15 és 400cN között van

• A választott erő nagysága a fogmozgatás típusától és fog gyökerétől is 
függ:
⮚A fog mozgatása során azt a fogfelszínt kell figyelembe venni, amely a mozgás 

során nekifeszül az alveolus falának.

⮚Kisebb felszínű, egy gyökerű fogak mozgatásához kisebb, a több gyökerű 
fogak mozgatásához nagyobb erő szükséges.

⮚Legkisebb erő az alsó metszőfog intrudálásához, még a legnagyobb erő a 
molárisok testes elmozgatásához kell.



A fogmozgás során 4 biológiai fokozatot 
különböztetünk meg

1.fokozat: 

⮚nem lépi túl a fogakra ható fiziológiás izomerő nagyságát

⮚ kisebb mint 20cN/cm²

2.fokozat: 

⮚ kapillárisnyomásnak megfelelő feszítést okoz

⮚ 20-50cN/cm²

3.fokozat: 

⮚ 50-150cN/cm² erőt jelent

4.fokozat: 

• nagyobb erő mint 150 cN/cm²

• az erő nagysága túllépi a szervezet tűrőképességét, ami a csontban és a fogak gyökerének felszínén nekrotizáló
szövetszéteséshez vezet



A fogmozgatás típusai:

• DÖNTÉS

• TRANSZLÁCIÓ

• ROTÁCIÓ

• INTRÚZIÓ

• EXTRÚZIÓ 

• GYÖKÉR MOZGATÁS 

Különböző módon alkalmazott 
forgatónyomaték és erő 
eredményeként jönnek létre. 



DÖNTÉS (tipping):
• legegyszerűbb fogmozgatási típus

• Akkor jön létre, ha a fog koronáját 
egyedül álló erő éri (pl.: lemezek 
segédrugói) a fog a rezisztencia 
középpontja  körül elfordul.

• A fogat nyomó rugó oldalán --» az 
apexhez közeli terület kerül nyomás alá

• ellenoldalon --» az alveolus csont nyaki 
része

• A PDL mindkét felszínét éri a terhelés, de 
egyenlőtlen eloszlásban.

• Az erő kis felültre koncentrálódik, ezért 
kis erőt kell alkalmazni (50 cN-nál nem 
nagyobbat)



TRANSZLÁCIÓ (testes elmozdítás):

• Akkor jön létre, ha a koronai részen 
két erőpárt alkalmazunk a fog 
mozgatásához.

• A korona és az apex horizontálisan
azonos utat tesz meg, azonos irányba.

• Az erő egyenletesen oszlik el, 
nagyobb felületen koncentrálódik, 
ezért nagyobb erőt szükséges 
alkalmazni, mint a fogak döntése 
esetén. 

• Kb. kétszer akkora erő alkalmazható, 
mint a döntés esetében. 



ROTÁCIÓ:

• Elméletileg a rotációhoz kellene a legnagyobb erő mivel a 
teljes PDL érintett: 
⮚De az erőeloszlás mégsem teljesen egyenletes, mivel a fog fog 

gyökerének keresztmetszete nem szabályos kör, hanem ellipszis 
formájú.

⮚Illetve lehetetlen olyan erőt alkalmazni, ami csak rotálná a fogat 
és ne billentené.

• 50 cN-nál nem nagyobb erő javasolt 



EXTRÚZIÓ:

• Elméletben nincs nyomási felszín, csak feszülés.

• A valóságban a gyökérforma nem szabályos kúp, hanem görbül, ezért 
kialakulhatnak nyomási felszínek is. 

• 50 cN nem javasolt nagyobb erőt használni.



INTRÚZIÓ:

• Az erő egy pontban koncentrálódik, az apex területére. Ezért csak 
egészen kis erőt szabad alkalmazni.

• Az erő nagysága ne legyen nagyobb mint 25 cN.



GYÖKÉR MOZGATÁS (torque):

• A fogtengely dőlésének megváltoztatása a gyökér mozgatásával, a 
metszőél helyben tartása mellett.



Ortopédai erők hatása a 
suturákra



Ortopédai erők hatása a suturákra:

• A suturák kötőszövete éppolyan reakcióképes mint a gyökérhártya.

• Fiatal életkorban van a legjobb lehetőség hatni rájuk, mivel:
• kisebb a suturák felülete

• alig van interdigitáció

• intenzív a csontátépülés és a suturák kötőszövete sejtbő

• A suturák elcsontosodása után a suturális csontátépülés már nem 
kiváltható. 



Ortopédai erők hatása a maxilla suturáin: 

Ha a maxillának átadott erőrendszer a maxilla suturáiban ingerküszöb feletti 
feszültséget hoz létre 

a suturákban ugyanolyan csontátépülés indul meg, mint a fogmederben 

ennek következtében a nasomaxillaris egység elvándorol a koponyalaphoz 
képest



A maxilla növekedése befolyásolható az 
alábbi képleteken:

Sutura
zygomaticomaxillaris

Processus
pterygoideus

Sutura palatina
mediana



Ortopédai erők hatása a maxilla suturáin: 

• Sutura palatina mediana tágítása:
⮚1000 cN-hoz közeli erőt kell alkalmazni 

⮚Rögzített Hyrax készülék alkalmazásával kivitelezhető



Ortopédai erők hatása a maxilla suturáin: 

• Maxilla növekedésének gátlása:
⮚500 cN erőt kell alkalmazni a növekedési iránnyal ellentétesen

⮚Headgear alkalmazásával kivitelezhető, legalább napi 8 órában.



Ortopédai erők hatása a maxilla suturáin: 

• Maxilla növekedésének fokozása:
⮚ 1000 cN erőt kell alkalmazni a növekedési iránynak megfelelően

⮚Delaire-maszk alkalmazásával kivitelezhető, legalább napi 8 órában.



Ortopédai erők hatása a 
TMI-re



Ortopédiai erők hatása a TMI-re:

• A mandibula növekedése is befolyásolható a környező lágyszövetekre 
gyakorolt nyomó- vagy húzóhatással. 

• A mandibula külön egység, nem csatlakozik folytonos 
összeköttetéssel a koponyához.

• A condylus növekedésének mértéke genetikailag meghatározott: 
fiatal életkorban az endokrin tevékenység változásait követve jelentős 
intenzitásbeli ingadozást mutat. 



Ortopédiai erők hatása a mandibulán:

• Mandibula növekedésének gátlása:

⮚Alkalmazott erő a mandibula condylusának területén fejti ki a 
hatását

⮚Amikor az erő áthalad a fejecsen gátolja a mandibula növekedését

⮚Alkalmazott erő oldalanként 400 cN

⮚Állsapka  alkalmazásával kivitelezhető, de kontraindikált!

▪ TMI-ben károsodást okozhat

▪ Egyidejűleg nyitja a harapást



Ortopédiai erők hatása a mandibulán:

• Mandibula növekedésének serkentése:
• 200 cN erő szükséges

• A mandibula protrúzióba helyezésével érhető el

• A csontátépülés a temporális és mandibuláris csontokat egyaránt érinti

• Ideális esetben átépül a fossa mandibularis és előrehelyeződik a TMI

• Pl.: a Hansa készülék alkalmazásával kivitelezhető



Előtte-utána képek 23 hónap Hansa kezelés után:





Köszönöm
a figyelmet!




