Fogfejlődés, fogváltás
Patológiás jelenségek a
fogzás, fogváltás során

Gyermekfogászati diagnosztika
• Fiziológiás fejlődésen alapul
• A fogfejlődés stádiumai, az előtörés mechanizmusa, kronológiája, fogmorfológia
ismerete elengedhetetlen
• A szkeletális fejlődés összhangban van-e a kraniofaciális fejlődéssel.
• A diagnosztizált anomáliák szindróma részeként jelennek meg?
Mit látok a szájüregben?

Időben

Korai, késői
normal/patológiás

Az erupciós szekvencia - a fogak előtörésének sorrendje - fontosabb, mint az az
életkor,amikor előtörnek. (Helyi probléma vagy általános probléma.)

Egyedfejlődés
Prenatalis
• osztódás (2 hét)
• embrionális szakasz (2 hét-2 hónap)
• magzati stádium (2 hónap vége - születés)

Genetikai (herediter / sporadikus)
Környezeti hatások

Születés körülményei
Postnatalis
•
•
•
•

Csecsemő (0-2 éves)
Kora gyermekkor (2-6 év)
Kisiskolás, prepubertás (6-12 év)
Serdülőkor (12-19 éves korig)

a
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Az első 2 hétben
teljes
regeneráció/elhalás

Linea Neonatalis

• Szövettanilag eltérő szerkezetű (gyengébb) dentin és zománc a tej és maradó
fogakon egyaránt.
• Sokszor szabad szemmel is jól látható
• OK: születés előtti és utáni fiziológiás körülmények eltérőek. – nehéz szülés,
oxigénhiány….
• A születéskor formálódó fogréteg
• Csak azokon a fogakon látható amelyek már a születéskor fejlődőben voltak.
• Tejfogak
• Első maradó moláris ekkor kezdi a calcifikációt

Fogfejlődés
Fogak fejlődése az embrionális élet ötödik-hatodik hetén kezdődik

Bölcsességfogak gyökéri fejlődése

A fogfejlődés szakaszai ugyanazok a tej-, és maradó fogak esetében is, csak a fogak
fejlődnek különböző időpontokban
Preeruptiv
•
•

•

Fogfejlődés a csontba
zajlik
A fogkorona
megnagyobbodása
Osteoblastok fokozott
működése

Eruptiv
•

•

A fog a csonton belüli
pozíciójától a későbbi
funkcionális helyére mozdul,
míg el nem éri az okklúziót
Gyökér fejlődésével
kezdődik

Post-eruptiv
•

•

Megőrzi a fog az
állkapocsban elfoglalt
pozícióját, miközben az
állkapocs tovább növekszi
Kompenzálja a kopást.
Fokozatosan
„ki”emelkedik, miközben
az okklúzió nem változik

Fogfejlődés
Indukció

FIZIOLÓGIAI

Inicáció (5-7.hét)
Lamina dentalis
Proliferáció
Bimbó (8.)
Sapka (9-10)
Hisztodifferenciálódás
Korai harang (11-12)
Morfodifferenciálódás
Késői (fejlett) harang
Appozíció
Zománc-dentin matrix fejlődése
Kalcifikáció
Zománc
Dentin
Erupció
Gyökér (Hertwig-féle hám hüvely)

MORFOLÓGIAI

Fogfejlődés
Indukció (5-6. hét)
iniciáció, lamina dentalis
• Különböző embrionális szövetek aktív interakciója

• Mediális orrnyúlvány összenőtt a maxilláris nyúlvánnyal, és a kétoldali mandibuláris
nyúlvány is összenőtt → Primitív szájüreg (stomodeum)
• Ektoderma határolja, oralis epithelium
• A szájöböl alsó és felső peremén patkó alakú hámmegvastagodás alakul ki.–
PRIMER EPITHELIALIS KÖTEG - , jövőbeli állcsontok
• A primer epithelialis köteg hámmsejtjei az alattuk lévő ektomezenhymába
nyomulnak
• → Y alakú kettéválás:
• Külső része---ajakléc (lamina vestibularis)
• Belső rész---fogléc (lamina dentalis)

Fogfejlődés

• A lamina dentalisból 10-10 epithel eredetű fogbimbó
fejlődik–tejfog csírák.
• Tőlük oralis irányban kezdenek fejlődni a maradó váltó
párok ill. a lamina dentális disztális irányban is tovább
fejlődik, itt alakulnak ki a maradó nagyörlő fogak csírái.

Fogfejlődés
•
•
•

A teljes tejfogazat az embrionális 6.-8. hetében kezd fejlődni
A maradó váltópárok fejlődésének kezdete az embrionális élet 20. hete és a születést követő 10. hónap közé
tehető
A maradó nagyörlő fogak inrauterin időszak 20. hét-5 éves kor (bölcsesség fogak)

A PROLIFERÁCIÓ HÁROM SZAKASZA
BIMBÓ: proliferáció

• Gyors sejtszaporodás a
fogléc külső oldalán, kis
hámgömbök képződnek--zománcbimbó
• Körülöttük
ektomezenchyma, mely a
zománcbimbó alatt
sejttömörülést hoz létre
(fogpapilla lesz)

SAPKA: Proliferáció,
differencálódás, morfogenézis

• A mesenchyma proliferáció miatt a
fogpapilla benyomja a sejteket,
felveszi a „sapka” formát.
• A belső területen az
ektomezenchymális sejtek száma
tovább nő→ papilla dentalis
• Kívülről a fogzacskó határolja
• Kialakul a zománcszerv: külső
zománchám-stratum reticulare
(zománc pulpa)-belső zománchám

(korai) HARANG: Proliferáció,
differencálódás, morfogenézis

• Mezenchyma induktív
hatása—harang állapot
• Megindul a zománcdentin termelése
• Belső zománchám:
praeameloblasztok,
ameloblasztok

Fogfejlődés
A fogcsíra három fő részre tagolódik

Zománcszerv

Fogpapilla

Follikulus

 Zománc

 Dentin
 Pulpa

 Cement
 PDL
 Processus
alveolaris

EKTODERMA

EKTOMEZENCHYMA

Fogfejlődés

Fejlett (késői) harang:
• A zománc fejlődés végig fut a teljes zománc-dentin határon.
• A nyaki területen a zománcszerv hatására kialakul a Hertwig féle
hámhüvely (gyökér méret, forma, szám, hossz)

SAPKA →

HARANG →

APPOZICIÓ

Fogfejlődés
Appozicó
Indukcó, proliferáció, kemény szövet képződés, érés

Maturáció
Maturáció, mineralizáció
A fogszövetek mineralizálódása a teljes érésig

• A belső zománchám differenciálódásával egy időben a fogpapilla dúclécből
származó ektomezenchymális sejtjei odontoblasztokká differenciálódnak
(indukció: belső zománc hám (nincs belső zománchám, → nincs dentin)
• Epitheliális-ektomezenchymalis interakcó :Odontoblaszt matrix
(PREDENTIN) kollagenáz tartalma→membrana basalis feltöredezés → sejtsejt kapcsolat az odontoblasztok és a belső zománchám között → belső
zománchám sejtek praeamaloblaszt differenciálódás

Kemény szövet képződés






A késői harang állapotban kezdődik
FELTÉTEL: A sejtek odontoblasztokká és ameloblasztokká differenciálódnak
Dentin hamarabb képződik, mint a zománc
Dentin indítja el a zománc termelődést
Az odontoblasztok és amelobleaztok között
„RECIPROK INDUKCIÓ”

Zománc

Dentin
Első rétegében
III. Típusú kollagén Korff rostok
I. Típusú kollagén MANTLE DENTIN
Predentin
mineralizáció

Dentin

• Részben mineralizált matrix
képződés
• Ásványi anyag beáramlás, organikus
matrix és víz eltávolítás (96%)
Ameloblasztok funkcionális fázisai
• Morfogenézis
• Hisztodifferenciálódás
Preameloblaszt → ameloblaszt (polaritás váltás)

• Szekretoros
• Maturációs
• Protekciós/postszekretoros/abszorptív
(kutikula – Nasmyth membrán)

Kemény szövet képződés

A dentin és zománc növekedés mintázata a fejlődés
során:
 Koronai növekedési területek:
 csücsök csúcsokon,
 intercuspidalisan,
 cervikálisan

A gyökér fejlődése
 A külső és belső zománchám a fognyak területén átfordul egymásba.
Kialakítja a HERTWIG-hüvelyt
 Hertwig-hüvely belső sejtjeinek hatására a fogpapilla belső sejtjei a
gyökéri dentint képező odontoblasztokká differenciálódnak
 Feldarabolódik, a fogzacskó belső sejtjei (ectomesenchyma)
érintkeznek az odontoblasztokkal és cementoblasztokká
differenciálódnak
 Megindul a cement képződés
 A hüvely feldarabolódását követően, ha a darabjai nem tűnnek el----Malassez-féle hámszigetek----ciszták
 Foramen apicale--- fog áttörése után 2-3 év

Maradó fogak fejlődése
 A tejfogaktól orálisan és disztálisan
 Saját mezenchyma tömörülés veszi körül, saját kriptája van
 Kezdetben összeköttetés a fogléccel---GUBERNAKULUM CORD

(csatorna) A maradófog helyes pozíciójáért felel.
 Kb. 6 éves korig „némák”, ekkor indulnak rohamos fejlődésnek
 Felettük a sejtek OSZTEOKLASZTOKKÁ differenciálódnak→

reszorbeálják a tejfog gyökeret

Klinikai jelentőség
Iniciáció/proliferáció
Csírahiány/Aplasia
Oligodontia/Anodoctia (totalis/parcialis)
•
•
•
•
•
•

Ektodermalis dysplasia,
Ehlers Danlos
Hurler
Ajak és szájpadhasadék
Sturge Weber
Turner

Számfeletti fogak (pl. meziodens)
•
•
•
•
•
•

Apert
Cleidocranialis dysplasia
Crouson
Down
Ehlers Danlos
Gardner

Ektópiás iniciáció (dermoid ciszta)
• ovárium, gerinc oszlop, periorbitalisan

Klinikai jelentőség
Iniciáció/proliferáció
gemináció
fúzió

Morfodifferenciáció
mikrodoncia (lokalizált/generalizált)
makrodoncia (lokalizált/generalizált)
dens invaginatus (dens-in-dente)
taurodontizmus
zománc gyöngy
dens evaginatus
talon csücsök

Klinikai jelentőség
Appozíció
Zománc hipoplázia
Amelogenesis imperfecta
Dentinogenesis imperfecta
Regionális odontodiszplázia
Dentin diszplázia

Gyökér fejlődés:
Dilacerácó
Számfeletti gyökér
Konkréció

Klinikai jelentőség
Odontogén tumorok, ciszták kialakulása a fejlődő fogképletekből
Odontogén keratociszta (lamina dentalis)

TUMOROK
Epithelialialis
• Ameloblasztóma
• Adenomatoid odontogén tumor
• Kalcifikáló epiteliális odontogén tumor
Kevert
• Odontoma
• Ameloblasztos fibroma
• Ameloblasztos fibro-odontoma
• Adenomatoid ontogén tumor
Mesodermalis
• Myxofibroma
• Cementoblasztoma
• Odontogén fibroma

B

Erupció
DEFINICIÓ: A fogak axiális/okklúzális irányú mozgása a csontban a fejlődés helyéről a
funkcionális helyére az okklúziós síkba.
 A gyökér fejlődésével közel egy időben indul meg
 Miközben a gyökér fejlődik, a környező szövetek is kifejlődnek (cement, PDL, alveoláris
csont)
A pontos mechanizmus nem teljesen tisztázott, több faktor együttes szerepét feltételezik

Csont átépülés
• Csont átépülés (képződés-leépülés)
hozza magával a fogat

Növekvő gyökér
• A pupa szövet húzó hatása a foramen
apicalén keresztül: a dentin
növekedésének következtében és a
pulpában zajló sejt proliferáció miatt

Vaszkuláris nyomás
• A pulpában és a PDL-ben is jelen van
• Ez a nyomás hatását az apikális erek
által fejti ki, segítve az erupciót

PDL húzás
• A fibroblasztok kontrakciója képes
lehet kiemelni a fogat (csak az orális
mukóza áttörése után)

Fogelőtörés
 A fogelőtörés polarizált folyamat, amely során a fog koronális része körül csontfelszívódás,
apikálisan pedig csontfelépülés zajlik.
 A csontépítés már az erupció előtt megkezdődik, és az áttörés során a gyökérfejlődéssel
együtt, reciprok módon hatva, a csontfelszívódás által előkészített erupciós úton,
fogmozgást eredményez.
 Az áttörés sebessége intraosszeálisan 1-10 µm/nap, extraosszeálisan 75 µm/nap.
 A fogelőtörés lokálisan szabályozott folyamatokból áll, irányításában a fő szerepet a
fogzacskó játssza.
 A fogkoronát fedő redukált zománchám összetapad a szájüregi hámmal, egységes orális
epitéliumot hoznak létre.
 Majd v.sz. a redukált zománchám által termelt enzimek hatására a szájüregi hám
felszakadozik.
 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 follikulusból és a zománcszervből izolálható protein játszanak szerepet a fogelőtörés
szabályozásában.

Fogelőtörés
AZ ÁTTÖRÉS HATOS SZABÁLYA

4/6 SZABÁLY: TEJFOGAKRA VONATKOZIK MINDEN 6
HÓNAPBAN 4 TEJFOG JELENIK MEG A SZÁJBAN

4-es SZABÁLY: A MARADÓ FOGAKRA VONATKOZIK
KIVÉVE A BÖLCSESSÉG FOGAKAT

Tejfog gyökéri felszívódás-exfóliáció
 OK: gyökerek, környező szövetek, PDL progresszív felszívódása.
 A növekvő maradófog által generált nyomás
 A felszívódás mintázatát az előtörő maradófog határozza meg.
 Rágó-, és izomerők is szerepet játszanak benne

Tejfogak előtörési ideje
Maradófogak előtörési ideje
Fiúk vs.lányok

Maradó fogak fejlődése

Az erupciót és tejfog exfóliációt befolyásoló
szisztémás hatások
 Szisztémás betegségek (hormonális, anyagcsere betegségek,
daganatok…)
 Genetikai tényezők (örökletes/ sporadikus)
 Környezeti ártalmak
 Korai fogzás (dentició praecox) és fogelvesztés a tejfogazatban gyakoribb
mint a késői
 Ha a tejfogazatban késik az erupció általában a maradóban késik
 A maradó fogazatban gyakoribb a fogak késői előtörése
 A perzisztáló tejfog hátterében lehet csírahiány

Korai előtörés/Dentitio praecox
Tejfogazatban két tipikus esettel találkozhatunk:
1., Dens connatalis (veleszületett fog)
2., Dens neonatalis (egy-két fog a születés után néhány héttel ált. 30 napon belül tör elő)
Leggyakrabban az alsó középső metszők
El kell dönteni, hogy generáción kívüli fog, vagy a tejfogazat része

E Generáción kívül/ számfeletti fog klinikai megjelenése:
• Kis méreű, kónikus korona
X
• Éretlen szerkezet
• Barnás-sárgás szín
T
• Alulfejlett/hiányzó gyökér
R
• Mobilitás, néha spontán exfoláció ASPIRÁCIÓ!!!,
A
• Gingiva gyulladt, vérzékeny lehet
K  Evési problémák
Korai tejfog előtörés

Riga-Fede
csomó,
C
 Ulceráció nyelvféken,nyelven
I
Ó
Élek lekerekítése

Dentitio difficile
„nehéz fogzás”
 Főleg tejfogazat
 Lokális tünetek:
o dúzzadt, vörös íny
o nyugtalanság
o alvási nehézség
o nyálzás
o hőemelkedés (láz)
o étvágytalanság
o hasmenés
DE! Magas láz és súlyos általános tünetek inkább más betegség tünete lehet,
ami egybe esik a fogzással
TH.: fájdalom-láz csillapítás, rágókák
Dentinox lidocain tartalom miatt nem igazán javasolt (félrenyelés, allergia)

Eruptiós ciszta
• A follikulus szeparálódik az erupcióban lévő fog koronájától, az
íny alatt van a fog
• Puha, fluktuáló, általában áttetsző
• Felső középső tej metszőfog/második tejmoláris/első maradó
moláris
• A ciszta bennéke lehet: tiszta/haemorágiás/purulens
• Ellátás: -----felülfertőződés esetén incizó, drenázs, sz.e. AB

Korai tejfogelvesztés
OK: valamilyen szisztémás betegség, ECC miatt foghúzás, trauma
Hisztiocitózis
 multiplex eosinofil granuloma,
 Második tejörlők korai elvesztése
Hipofoszfatázia
 Anyagcsere zavar, károsodott csont mineralizáció
 Fogmobilitás, korai tejfog elvesztés
 Cement fejlődési rendellenesség
 Súlyos csont destrukció ínygyulladás nélkül
Neutropénia
 gingivitis, periodontitis
Papillon–Lefèvre szindróma
 ritka /autoszómális recessziv,
 agresszív parodontitis - korai tej-,és maradófog
elvesztés

Reszorpció externa
 A tejfoggyökér nem az alatta fekvő, hanem
az egyik szomszéd fog előtörése miatt
szívódik föl.
 Felső állcsontban, illetve fiúkban gyakoribb,
 oka: a hely szűke.

Az erupciót és exfóliációt zavaró lokális
eltérések
 Impakcó: fizikális gát az erupció útjában (helyhiány, számfeletti fog,
maxillofaciális növekedés késése, trauma, műtét,…)
 Ektópiás erupciós út (fogcsíra az ívhez képest ektópiásan helyezkedik el)
 Follikulus és PDL eltérés: a kifejlődött fogcsíra nem tör elő pedig nincs
akadály
• retenció:
primer retenció: az erupció a csontban elakad a csíra patológiás
elváltozása miatt vagy koronai/gyökéri ankilózis
szekunder retencó: már előtört fog az erupció során ankilotizál, így
elmarad a további kiemelkedése. Egyre inkább infraokklúzióba kerül.

Infraokklúzióban lévő tejmolárisok
(ankilózis/másodlagos retenció)
Definíció: a fog 1 mm-el vagy többel az okklúziós sík alatt helyezkedik
• Az infraokklúzióban lévő tejmolárisok gyakran okklúzióban voltak
korábban
• Mivel a környező csont, szövetek tovább növekszenek a fog egyre
inkább „elsüllyed”
Diagnózis: kopogtatás, klinikai kép alapján.
• Előfordulás: Kb.10 %
OK: Genetika/trauma/csont problémák
Terápia: van-e maradófog alatta?

Ankilózis a maradó fogak estében
 Két típus
 OK: nem megfelelő pozíció
Felső szemfogak


Hely hiány
Alsó bölcsesség fogak

Follikuláris (dentigerous) ciszta
Az erupció során a fog koronája körül fejlődik ki

Az okklúzió fejlődése

Neonatalis időszak
o Tejfogazat
o Vegyes fogazat
o Maradó fogazat
o

Újszülött kor
(6 hónapos korig)
Fogatlan gerinc/Íny párna
Processus alveolarist íny borítja









A felső patkó alakú.
Az alsó ‘U’ alakú
Az alsó és felső relációja:
Elülső nyitott harapás, csak a moláris régió érintkezik
Teljes overjet.
Angle II megjelenés
Mandibula disztálisabban: 2.7 mm- fiúk, 2.5 mm- lányok.

Okklúzió a tejfogazatban
Metszők között rések
• Ha nem, nincs hely a nagyobb maradóknak
„anthropoid” rések
• Felső laterális metsző és szemfog között és az első moláris között
Korai mesialis „shift” helyigénye
Angle I. okklúzió
• Felső második tejörlő meziobukkális csücske okklúzióban az alsó
második örlő meziobukkális csücsök lejtőjével
• Alsó felső tejmolárisok disztális felszíne azonos síkban
Ideális helyviszonyok: A tej frontfogak közötti rések a fiziológiás változás jelei

Okklúzió a tejfogazatban
„sekély” overjet & overbite.
• Kezdetben mély harapás, mivel a felső metszők előrébb
állnak
• Alsó metszők incizális éle a felsők palatinális felszínén a
cingulumra harap
• A mély harapást mérsékli:





Molárisok erupciója
Metszók attriciója.
A mandibula előre irányuló növekedése

Vegyes fogazat
(6 – 12 év)
1., Felső maradó metszők kissé előre állnak
Mandibula előre helyeződését engedi, mikor az első maradó molárisok
már csücsök-csücsök kontaktusba kerültek

2., Mivel a második tejörlők disztális felszíne azonos vertikális síkban van
Az első maradó molárisok kissé Angle II-es pozícióba kerülnek
3., DE !! A mandibula előrehelyeződése lehetővé teszi az Angle I okklúzió létrejöttét
4., Az oldalzónában kialakuló rések lehetővé teszik a nagyobb méretű szemfogak és
első premolárisok ívbe illeszkedését

Vegyes fogazat
(6 – 12 év)
• Az alveolus ívének mérete, és alakja nem sokat változik a maradó metszők
előtörésekor.
• Ha nem elég a hely a nagyobb fogaknak torlódás alakul ki, de ez a méretbeli eltérés
növekedést indukál. Az oldalzóna résesedése enged némi helyezkedést a front
fogaknak.
• Közben az első nagyörlők is előre mozdulnak az oldalsó réseknek megfelelően.

Az alsó molárisok előre helyeződésének két módja lehet:
Korai shift
Késői shift

A metszők cseréje
 Alsó első metszők törnek át először (rendszerint… vagy a hatosokkal egy időben)
 A maradó metszők nagyobb méretűek, mint a tejmetszők
 Előtörésük helyet igényel
Maxilla: 7.6 mm
Mandibula : 6 mm
A megfelelő helyet a következő tényezők biztosítják
1. Interdentalis fiziológiás rés képződés a tej frontok között: (4 mm maxilla, 3 mm
mandibula)
2. Növekszik a fogív elülső hossza
3. Maradó metszők a tej metszőktől labiálisabb irányban tőrnek elő („kerülés”), ami
még 2-3 mm többlet helyet eredményez
4. A maradó metszők dőlésszöge eltérő

„Rút kiskacsa” Ugly Duckling állapot
(Broadbent fenomén)
8-9 éves korban diasztéma látható a felső maradó metszők között a felső állcsontban.
 Malokklúzió?
 Diasztéma?
 A laterális metszők rossz pozícióban?

Megoldás:
Maradó szemfogak előtörése a kiváltó ok.

1. először összenyomja a laterális metszők gyökerét ----koronák között rések
keletkeznek
2. majd, ahogy koronális irányba növekszik szűkül a rés. A metszők koronája mediális
irányba vezetődik

Maradó fogazat
13 éves kortól
De a bölcsességfogak később
Alapja az ideális fogív
Középvonalal egybeesnek
 Vertikális overbite kb. 1/3 klinikai
koronamagasság az alsó metszők
tekintetében. Az állcsontok
növekedésének befejeződésekor
stabilizálódik (végleges
overbite/overjet)

Angle I okklúzió
 A felső első maradó moláris a MB csücske
az alsó első maradó moláris két buckkális
csücske közé harap, (a felső hatos DB
csücskének disztális felszíne az alsó hetes
MB csücskének meziális felszínével
okklúdál).

Maradó fogazat
 Klinikai korona angulációja: pozitív
 A klinikai korona gingivális területe kissé disztálisabban áll, mint az incizális terület

 Felső metszők: labiális felszín gingivális területe lingválisabb
elhelyezkedésű, mint az incizális él.
 A többi fog esetében a labiális / bukkális felszínek gingivális
része labiálisabban/bukkálisabban van a rágóterülethez.
 Nincs nem kívánatos rotáció.
 Szoros kontakt pont rendszer.
 Enyhe ívű Spee-görbe
 Megfelelő fogméret

