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Caries

Konzervatív és megelőző szemlélet
• A hagyományos vizsgálati módszerek nem mindig teszik lehetővé a caries 

korai felismerését (kezdeti lézió, approximalis szuvasodás)
• Napjainkban elvárás: Minimal Invasive Dentistry (MID)
• Pontos, korai diagnózis kiemelt jelentőségű!
• Nagy érzékenységű műszerek
• Incipiens caries és kis méretű léziók detektálása, carieses fogszövet 

elkülönítése az ép, megtartható keményszövetektől
• Dokumentáció
• Sikeres prevenció és kezelés
• Utánkövetés



Rejtett caries diagnózis

• Problematika:
-Nem diagnosztizált caries - kezelése elmarad
-Cariesnek diagnosztizált ép szövet (elszíneződés) – indokolatlan 

kezelés



Rejtett caries diagnózis

Proportion of "correct diagnoses" using various diagnostic methods 
(in the case of seemingly intact occlusal surfaces).
Lussi et al, Quintessenz 54, 10 2003



Rejtett caries diagnózis

• Fissura caries detektálási problémák
• Klinikai vizsgálat
• Nagyító alkalmazása
• Rtg (3mm feletti lézió esetén)

Barázda típusok Nugano 1961.



Tubulusok Intertubuláris dentin Baktériumok

Fertőzött 
dentin

• Szétesett, kiszélesedett 
dentin tubulusok 
baktériumokkal

• A kollagén 
irreverzibilisen 
denaturálódik 

• Baktérium 
behatolás 
zónája 

Érintett 
dentin

• Odontoblasztok fiziológiás 
működésének reverzibilis 
károsodása 

• A dentin tubulusok 
lumenében 
kristályképződés látható

• Az intertubuláris 
dentin 
demineralizálódik

• Kollagének közötti 
keresztkötések 
még változatlan 
megmaradnak

• Nincs  
baktérium 
jelen a 
tubulusokba
n

Normál 
dentin

• Odontoblasztok normál, 
fiziológiás működése

• Nincsenek jelen kristályok 
a dentin tubulusok 
lumenében 

• Ép, jól mineralizált 
intertubuláris dentin, 
ép kollagén 
hálózattal

• Nincs  
baktérium 
jelen a 
tubulusokba
n

Az érintetlen kollagén mátrix biztosítja az 
intertubuláris dentin remineralizációs 
folyamatainak lehetőségét.

Transzparen
s dentin

Subtranszparen
s dentin

Turbid dentin
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A dentin szuvasság klinika jellemzői 
(Dr. Marincsák Rita előadása alapján)



Makroszkópos 
jellemzők

Regenerációs 
hajlam

Ingerelhetőség Kezelés

Fertőzött 
dentin

• A nekrotikus dentin 
klinikailag jól 
felismerhető, 
puha,málékony 
könnyen eltávolítható 
massza 

• A dentinnek ez 
a zónája nem 
képes 
regenerációra

• A fertőzött 
dentin ingerlése 
nem okoz 
fájdalmat 

• Eltávolítása a fertőzés 
további terjedésének 
megakadályozása miatt 
indokolt 

★ Az inkomplott kariesz eltávolításrólszóló 
részletes információkat lásd 4 és 5 
éven 

Érintett 
dentin

• Puhább a normál 
dentintől 

• Karcolható („leathery 
dentin”)

• A dentinnek ez 
a zónája képes 
regenerációra, 
remineralizációr
a

• Az érintett 
dentin ingerlése 
fájdalmat vált ki

• Nem eltávolítandó

Normál 
dentin

• Kemény (nem 
karcolható) dentin

• Képes 
regenerációra

• A normál dentin 
ingerlése 
fájdalmat vált ki

• Nem eltávolítandó 

A dentin szuvasság klinika jellemzői 
(Dr. Marincsák Rita előadása alapján)

A „leathery” dentin kézi műszerekkel (exkavátor) 
könnyen eltávolítható, a zománc-dentin határral 
párhuzamos rétegekben fejthető. 



Modern diagnosztikai eszközök

• Egyszerűen alkalmazható
• Nem invazív
• Érzékeny
• Gyors
• Megbízható
• Ismételhető
• Dokumentációra alkalmas
• Fájdalmatlan
• Rtg felvételek igényét csökkentse



Modern diagnosztikai eszközök

-Lézió és egészséges szövet elkülönítése
-A progresszió mértékének meghatározása
-Döntés megkönnyítése :
- Monitorozás,
- Prevenció
- Kezelés

• Fluoreszcencia felhasználása
• Impedancia elv alkalmazása



Autofluoreszcencia

• Külső fényforrásból származó fotonok áthatolnak a zománcon és dentinen
• A külső fényforrásból (pl. LED) származó gerjesztő energia növeli a fog

keményszöveteit felépítő molekulák energiaszintjét is, így azok instabillá
válnak

• Ahhoz, hogy visszatérjenek stabil állapotba, meg kell szabadulniuk ettől az E
többlettől > a gerjesztő forrás E szintjénél alacsonyabb E-jú, de magasabb
hullámhosszúságú fotonok leadása

• Autofluoreszcencia: endogen fluorofórok a fogszövetben



Diagnosztikai eszközök

• Diagnodent (KaVo)
• VistaProof (Dürr Dental)
• Midwest Caries I.D. Detection handpiece (Dentsply)
• Spectra
• Soprolife (Acteon)
• CarieScan PRO (Cariescan Ltd)
• Difoti
• InspectorPro QLF Camera system



Diagnodent (KaVo)

• Laser fluoreszcencia 1998.
• Minimál invazív technikákhoz társítva ideális
• Kezdeti szuvasság, rejtett caries dg.
• Ideális a caries progresszió követésére (demin/remin.)
• Kis hordozható eszköz
• Az érintett és a fertőzött dentint nagy pontossággal detektálja



Diagnodent (KaVo)

• 655 nm hullámhossz (lézer)
• hangjelzés
• -egészséges fogszövet: -nincs vagy minimalis 

fluoreszcencia – alacsony érték
• -caries:- magas fluoreszcencia - magasabb érték a 

kijelzőn
https://www.kavo.com/dental-xray-machines-and-
diagnostics/diagnodent-pen-diagnostic-devices#features



Diagnodent (KaVo)

• Alkalmazás:
• Fogak letisztítása (plakk, elszíneződés, fogkő)
• A fog leszárítása
• Klinikai vizsgálat
• Diagnodent vizsgálat (dokumentációs adatlap)



Terápiás javaslat a diagnodent eredményei 
alapján 

barázda szuvasság

• 0-12 profilaxis (pl. fluoridos fogkrémek)
• 13-24 intenzív profilaxis (fluoridos ecsetelés, remineralizáció)
• 25 fölött minimálisan invazív ellátás, barázdazárás, tömés



Terápiás javaslat a diagnodent eredményei alapján
approximális caries

• 0-7: profilaxis (pl. fluoridos fogkrémek)
• 8-15: intenzív profilaxis (fluoridos ecsetelés, remineralizáció)
• 15 fölött minimálisan invazív ellátás, barázdazárás, tömés



Terápiás javaslat a diagnodent eredményei alapján
parodontológiai szonda

• 5 alatt: tiszta ínytasak
• 4-40: kis mennyiségű fogkő/plakk
• 40 fölött: fogkő az ínytasakban



Vistacam intraorális kamera rendszer (dürr 
dental)

• VistaCam iX (HD Smart)
• Fluorescens technológia
• Caries diagnosztika
• Plakk diagnosztika
• Intenzív LED fénysugár (Viola 

szín)
-Cariogén baktériumok - piros szín
-Egészséges zománc – zöld szín

https://www.duerrdental.com/en/products/i
maging/vistacam-intraoral-camera-
systems/vistacam-ix/



Vistaproof

-Cariogén baktériumok - piros szín
-Egészséges zománc – zöld szín

https://www.duerrdental.com/en/products/imaging/vistacam-
intraoral-camera-systems/vistacam-ix/



Midwest caries ID
(Dentsply sirona)

• Infravörös/vörös LED és 
száloptikás technológia 
kombinációja

• Nem tömött, vagy lezárt 
okkluzális fissurák és 
aproximalis caries esetén  

• Megfelelő működéséhez 
nedves felszín szükséges!

https://www.atlasresell.com/sites/default/fi
les/Midwest%20Caries%20ID%20Direction
s%20For%20Use.pdf



Midwest caries id 
(dentsply Sirona)

• A fény a száloptikán keresztül éri el a fogfelszínt
• Az ún. Detection module a visszaverődött szórt fény mennyiségét méri
• Az egészséges fogszövet transzlucensebb, mint a szuvas így kevesebb a szórt

fény mennyisége
• Carieses fogszövet detektálása esetén a műszer piros fényjelzést ad, illetve a

hangjelzés is sűrűbbé válik (arányos a caries mértékével)

https://www.atlasresell.
com/sites/default/files/
Midwest%20Caries%20I
D%20Directions%20For
%20Use.pdf



Spectra
(CamX Spectra Caries Detection Aid Air Techniques)

• Fluorescencia felhasználása
• Fissura és aproximalis caries 

diagnózisához
• Doppler-radar szerű képek



Spectra 
(CamX Spectra Caries Detection Aid Air
Techniques)

• 4 viola LED stimulálja a kariogén baktériumok metabolikus 
termékeit > piros szín, míg az egészséges zománc zöld 

• Amalgám és kompozit tömések melletti szekunder caries 
detektálása

• Ismételhető, reprodukálható a caries progressziójának 
monitorozása céljából

• Képek tárolása



Spectra
(CamX Spectra Caries Detection Aid
Air Techniques)
• Egészséges szövet – zöld
• Kariesz – piros
• Kariesz kiterjedésétől függően:
- kék, piros, narancs vagy citromsárga
-numerikus adatok 0-5 ig



Soprolife (Acteon) – A kék forradalom

• LIFE: Ligth Induced Fluorescence Evaluator
• 450 nm kék LED
• Okklusalis és approximalis caries detektálása
• Egészséges és fertőzött szövetek elkülönítése
• Diagnosztika és kezelés során is alkalmazható

https://www.acteongroup.com/us/my-
products/imaging/diagnostic-
camera/soprolife



Soprolife (Acteon)

Daylight mód Diagnosztika mód
Kezelés mód

https://www.acteongroup.com/us/my
-products/imaging/diagnostic-
camera/soprolife

Kevésbé érzékeny a 
szerves lerakódásokra 
(álpozitivitás csökkentése)

Intraorális kameraként 
használva akár 115x 
nagyítás

Szuvas szövetek 
piros/narancs árnyalatúak



CarieScan PRO (Cariescan Llc)
• Gyors és könnyű detektálás
• Foganként alig 1 sec elegendő
• 94,8% megbízhatóság
• Kevesebb mint 7% fals pozitív eredmény
• Eredmény: szín jelölés és magas, közepes, alacsony szám 

értékekben
• Elektromos inpedancia elv alapján
• Nincs szükség kalibrációra



CarieScan PRO (Cariescan Ltd)

• AC Impedanci Spektroszkóia Technológia (ACIST)

• Impedancia: váltakozó áramú ellenállás

• Kis váltakozó elektromos jel kibocsájtása a fogra és az onnan

visszajövő jelet érzékeli a szenzor

• Az alkalmazott jel változása ad lehetőséget a fog fizikai és

kémiai tulajdonságainak lekövetésére



CarieScan PRO (Cariescan Ltd)

• Egészséges fogszövet impedancia értéke magas – relatív alacsony 
ionos töltöttség

• Zománc alacsony vezető képességű

• Demineralizáció:

• szabályos szerkezet megváltozik

• pórus képződés, ion kioldódás

• pórusok összekapcsolódnak, magas és alacsony vezetőképességű  
területek keveréke lesz ,az impedancia csökken

• dentin érintettség esetén az impedancia tovább csökken



Difoti (Electro-Optical Sciences, Inc.)

• Digital Imaging Fiberoptic TransIllumination
• Standard fény diagnosztikus eszközként való alkalmazása
• A fog átvilágításakor az áthaladt fényt a szájüregben egy kamera

érzékeli, a jelet a számítógép értelmezi és a kép megjelenik a
monitoron



Difoti (Electro-Optical Sciences, Inc.)

• Szuvasság, repedések, rosszul illeszkedő restaurációk 
detektálására

• Inyszél alatti területet „nem lát”



Inspector Pro QLF kamera

• Quantitative Light-induced Fluorescence 
• Fluoreszcencia felhasználása
• Lézió mérete (Area in mm2)

• Lézió mélysége, fluorescencia csökkenés százalékban 
(DF in %),

• Lézió kiterjedése (DQ in mm2%) 
• Bakteriális aktivitás vörös flourescencia százalékos 

növekedése (DR)



Inspector Pro QLF kamera

• Kék fénnyel megvilágítás
• A fog zöld autofluorescenciát mutat



Inspector Pro QLF kamera (Inspektor dental 
care) 

• A kék fény vörös fluorescenciát is indukál
• Egyes baktérium törzsek metabolizmusa következtében jelen 

lévő porphyrinek okozzák
• A vörös fluorescencia intenzitása arányos a bakteriális 

aktivitással



Köszönöm a figyelmet!


	A kariesz diagnosztika modern eszközei
	Caries
	Rejtett caries diagnózis
	Rejtett caries diagnózis
	Rejtett caries diagnózis
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Modern diagnosztikai eszközök
	Modern diagnosztikai eszközök
	Autofluoreszcencia
	Diagnosztikai eszközök
	Diagnodent (KaVo)
	Diagnodent (KaVo)
	Diagnodent (KaVo)
	Terápiás javaslat a diagnodent eredményei alapján �		barázda szuvasság		�
	Terápiás javaslat a diagnodent eredményei alapján�approximális caries
	Terápiás javaslat a diagnodent eredményei alapján�parodontológiai szonda
	Vistacam intraorális kamera rendszer (dürr dental)
	Vistaproof
	Midwest caries ID �(Dentsply sirona)
	Midwest caries id �(dentsply Sirona)
	Spectra �(CamX Spectra Caries Detection Aid Air Techniques)
	Spectra �(CamX Spectra Caries Detection Aid Air Techniques)
	Spectra �(CamX Spectra Caries Detection Aid�Air Techniques)
	Soprolife (Acteon) – A kék forradalom
	Soprolife (Acteon)
	CarieScan PRO (Cariescan Llc)
	CarieScan PRO (Cariescan Ltd)
	CarieScan PRO (Cariescan Ltd)
	Difoti (Electro-Optical Sciences, Inc.) 
	Difoti (Electro-Optical Sciences, Inc.) 
	Inspector Pro QLF kamera
	Inspector Pro QLF kamera
	Inspector Pro QLF kamera (Inspektor dental care) 
	Slide Number 35

