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Kora gyermekkori fogszuvasodás
(early childhood caries - ECC, korábban cumisüveg caries)

• Egy vagy több (kavitációval vagy anélkül járó) szuvas, caries miatt 
eltávolított vagy tömött tejfog a gyermek 72 hónapos (6 éves) kora 
előtt. 

• 3 évesnél fiatalabb gyermek esetében a sima felszíni caries 
bármely jele súlyos gyermekkori fogszuvasodásra utal (severe 
early childhood caries, S-ECC). 

• 3-5 évesen, 1 vagy több dmf fog a felső front régióban, vagy ha 3 
éves korban a dmf-t ≥4, 4 évesen ≥5 vagy 5 évesen ≥6 akkor  a 
dignózis S-ECC.



Cirkuláris caries (ECC)

Definíciók:

• Rampant caries: gyors 
lefolyású (akut), progresszív, 
súlyos fogszuvasodás

• Neonatális vonal (linea 
neonatalis): a születés 
időpontjának megfelelő 
növekedési vonal a fog 
keményszöveteiben, mely 
elválasztja az intra- és 
extrauterin fejlődött rétegeket



ECC (cirkuláris vagy cumisüveg caries)

• Prevalencia 2,5-15 %

• Főleg a felső frontfogakat érintő rampant caries, mely a neonatalis 
vonalnál kezdődik a gingivaszél fölött és körbefut a fogak koronáján

• Később a hátsó fogakat is érintheti. A szemfogak ritkábban 
érintettek mint az első molárisok, mivel később törnek elő.

• Az alsó frontok nem érintettek a nyál mosó- és a nyelv védő hatása 
miatt.

• A cumisüveg gyakorta szolgál a nyugtalan csecsemő 
megnyugtatására, elaltatására.

• Az üveg tartalma fermentálható szénhidrát



Az ECC etiológiája

• Hosszantartó cariogen szubsztrát expozíció. A szopóka 
a felső frontfogak palatinális felszínéhez nyomódik 
akár napi 8 órán keresztül.

• Alvás közben alacsony nyálszekréciós ráta és 
pufferkapacitás.



A caries etiológiája

Az örökletes tényezők szerepe másodrendű. A caries négy fő 
etiológiai tényező együttes megléte esetén kialakuló 
fertőző betegség. 

Ezek:

1. Fogékony fogfelszín (locus minoris resistentiae)/fogékony 
szervezet

2. Plakk (biofilm)

3. Szubsztrát

4. Idő 



Evidenciák:

• A kariesz fertőző betegség

• A szájüregi flóra bármikor átadható 

• A leggyakoribb fertőző forrás az anya és a közeli család

• Minél magasabb a baktériumszám az anya szájában, annál 
valószínűbb a gyermekre történő átadás



Fogékony fogfelszín

• Kedvezőtlen anatómiai és morfológiai viszonyok (mély 
gödrök és barázdák; széles, lapos kontakt felszínek)

• Abnormális helyviszonyok a fogíven belül (torlódás, 
nehezen tisztítható területek)

• Elégtelen matrix formáció vagy mineralizáció (hypoplasia, 
hypokalcificatio)

• Posteruptiós kor (maturáció)



Fogékony fogfelszín

• A gyermekek 20-40%-ánál megfigyelhető zománc defektus

• Gyanút keltő jelek: a szín, a transzlucencia és a textúra 
megváltozása

• Esetenként nehéz elkülöníteni a macula cretosától

• Fokozza a S-ECC kialakulásának rizikóját



Súlyos ECC-ben szenvedő gyermekek esetében szignifikánsan gyakoribb a 
protein-energia malnutríció, az alacsony D-vitamin, kalcium és albumin 
szint

Súlyos ECC-ben szenvedő gyermekek esetében szignifikánsan gyakoribb a 
D-vitamin hiány és az anémia



Moimaz SAS, Amaral MA, Garbin CAS, Saliba TA, Saliba O.
Braz Oral Res. 2018;32:e91. doi: 10.1590/1807-3107bor-
2018.vol32.0091. 

Tehéntej fehérje allergiás kisgyermekek dmft indexe szignifikánsan magasabb 
mint a nem allergiás gyermekeké. (1,75 vs. 0,83)

A D-vitamin hiány az ECC rizikófaktora, a D-vitamin szint és a S-ECC 
incidencája közötti korreláció inverz (p0,0001)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moimaz SAS[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=30231171
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Amaral MA[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=30231171
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Garbin CAS[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=30231171
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Saliba TA[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=30231171
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Saliba O[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=30231171
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30231171
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Fogszuvasodás

• A gyermek steril szájüreggel születik

• A primer fertőző forrás az anya (vertikális transzmisszió)

• 6 hónapos korában, az első fogak előtörésekor indul a 
bakteriális kolonizáció

• Pionír baktérium a S. sanguis (jó baktérium)

• Hamarosan megjelenik a S. mutans

• A mély, anaerob régiókban a Lactobacillus acidophilus 
szerepe fontos

• Későbbi életkorban lehetséges horizontális transzmisszió 



Plakk (biofilm)

•Akvirált pellicula (glycoprotein film)

• Bacteriális kolonizáció (100 millió
mikroorganizmus/1milligram plakk)
• Streptococcus mutans – extracelluláris poliszacharid 

(dextrán) termelésadhézió, antibiotikum (mutacin) 
termelésa többi baktérium gátlása; a lézió 
kialakulásáért felelős

• Lactobacillus acidophilus – a lézió progressziójáért 
felelős, anaerob felszín alatti körülmények között



Streptococcus mutans

• Savtűrő (pH 4 körül is jól szaporodik)

• Savtermelő (szénhidrátokból tejsavat képez)

• Extracelluláris poliszacharid mátrixot (glükán vázat) szintetizál 

• Rendelkezik felszíni fimbriákkal (100-300 nm filamentum)

• Mutacint (bakteriocin) termel 
• A szűk hatásspektrumú mutacin IV elöli a primer kolonizáció 

tagjait így kötődési területet biztosít. 
• A már kolonizálódott S. mutans által termelt széles 

hatásspektrumú mutacin I a kompetítorokat pusztítja. 



Védekezés

A nyálban lévő immunglobulinok túlnyomó része IgA (sIgA) kisebb 
mennyiségben IgG és IgM 

Hat-kilenc hónapos korig a gyermeket az anyai immunglobulinok védik. 

S. mutans elleni antitestek, elégséges mennyiségű sIgA 18-24 (-32) 
hónapos kortól (a két időszak között un. infekciós ablak). 



A Candida albicans gyakorta, nagy mennyiségben kitenyészthető S-
ECC-ben szenvedő kisgyermekek carieses lézióiból. 



A Candida speciesek virulencia faktorai: savtűrés, savtermelés, biofilm képzés, 
az élelmi cukrok bontása és fermentálása, kollagén bontó proteázok termelése

S. mutans – C. albicans szinergizmus, a S. mutans Gtf enzimek a C. albicans
sejtek felszínéhez kötődve de facto glükán termelővé konvertálják azokat cukor 
jelenlétében, a plakk tömegének növelése (inszolubilis, diffúzió gátló glükán), 
megfelelő tapadás a sima zománcfelszíneken. 



Szubsztrát

• A baktériumok fermentációs tevékenysége számára alkalmas 
tápanyagforrás szükséges

• Finomított szénhidrátok

 dextrán (glükán, fruktán) termelés

 sav termelés

• A nyál védő hatása (remineralizáció)



J Dent Res. 2006 Jan;85(1):85-8.
Risk factors of early childhoodcaries in a Southeast Asian population.
van Palenstein Helderman WH1, Soe W, van 't Hof MA.

12 hónapos korig a szoptatás nem hozható összefüggésbe az ECC-vel. Azok 
a csecsemők akik éjszakánként több mint 2x szoptak az ECC esélye (OR) 35-
szörös (CI 6-186), akiknél az éjszakai szoptatás meghaladta a 15 percet az 
OR 100-szoros (CI 10-995).

A 12 hónapos kor utáni szoptatás megduplázza az ECC rizikóját.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16373687
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van Palenstein Helderman WH[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=16373687
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Soe W[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=16373687
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van 't Hof MA[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=16373687


Idő

• Gyermekkorban a caries kialakulása nem annyira az 
elfogyasztott fermentálható szénhidrátok mennyiségétől, 
inkább annak konzisztenciájától ill. a bevitel gyakoriságától 
függ.

• A plakk pH a szénhidrátbeviteltől számított 30 percig marad 
a veszélyes tartományban

• A nyál védő hatása alvás közben minimális a redukált 
termelési ráta miatt



A dentális plakk pH változása 
(Stephan görbe)



A másodlagos tényezők szerepe

• A nyál szerepe – stimulált nyál, nyugalmi nyál 
egyedenként változhat. 
• Iskolás kor – első szociális stressz – nyálmennyiség 

változása
• Életmódváltás – nyál  összetevők változása
• Életkorral növekszik a nyáltermelés (fiúk esetén jobban)

• Szignifikáns  összefüggés van a nyál viszkozitása és az 
észlelt cariesek száma között
•A szénhidrátok miatti kevesebb nyál sokkal viszkózusabb is



A tejfogak szuvasodásának üteme

• Felső metszők – előtörést követően azonnal elindulhat (10-
12 hónapos kortól)

• Tejmolárisok – rágófelszínek 1,5-2 éves kortól, approximális 
felszínek a kontaktrendszer kialakulása után (3 éves kor után)

• Szemfogak – sima felszíni caries 3 éves kor után

• A növekedési rések megjelenését követően az approximális 
szuvasodások előfordulási gyakorisága csökken



A szuvas tejfogak konzerváló ellátásának okai

• Fájdalom megelőzése, megszüntetése

• A pulpa gyulladásos folyamatainak kivédése fejlődési 
rendellenességek kivédése

• Rágófunkció fenntartása

• Beszéd fejlődés

• Orthodonciai rendellenességek megelőzése

• Egészséges szájmillieu redukált caries rizikó a maradó 
fogazatban

• Esztétika pszichés fejlődés



A tejfogak szuvasodásának hatása a 
maradó fogazatra

• Fokozódó caries rizikó
• Direkt hatás
• Indirekt hatás

• A következményes betegségek hatása a váltópárra
• Turner-fog

• Orthodontiai rendellenességek
• Fogív szűkület
• Harapási magasság süllyedése



A szuvas tejfogak megtartását 
befolyásoló tényezők I.

Általános állapot

• kontraindikáció

• Kongenitális szívbetegségek (endocarditis rizikó!)
• immunszupresszált betegek
• Rossz gyógyhajlam (pl. kontrollálatlan diabetes)

• indikáció
• Vérzékenység. coagulopáthiák
• oligodontia (pl. ectodermális dysplasia)

Viselkedési tényezők
• Kooperábilis gyerek/szülő?



A szuvas tejfogak megtartását 
befolyásoló tényezők II.

Fogazati tényezők

• Kontraindikációk
• Helyreállíthatatlan fog
• Fogváltás időszaka
• Akut (konzervatív kezelésre nem reagáló) odontogén infekció
• Fokozott fog mobilitás

• Indikációk
• Megtartott fogív
• Orthodontiai megfontolások
• Maradó váltópár hiánya



A tej- és maradó fogak közötti 
különbségek

• Lásd Gyermekfogászat Propedeutika



A tejfog morfológia hatása a caries 
progressziójára

• A zománc sokkal vékonyabb, így a caries gyorsabban terjed 
a tejfogazatban

• Dentin arányaiban vékonyabb így a szuvasodás hamarabb 
eléri a pulpát




