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Dentin (dentinum, substantia eburnea)

• Kötőszövet eredet
• A fog legbelső keményszövete, mely a fogbélkamrát veszi 

körbe
• 70% ban anorganikus
• 20% organikus anyagtartalom
• 10% víztartalom
• Keménysége kisebb mint a zománcé
• Zománcnál kevésbé rideg, törékenysége kisebb 



Dentin típusai

• Primer dentin: fogfejlődés során képződik
• Szekunder dentin: a fogfejlődés befejeződése után az egész élet

során folyamatosan termelődik, szerkezete megfelel a primer
dentinének

• Tercier (Reparatív) dentin: különböző ingerek hatására
képződik,mint védekező reakció (fogszuvasodás, abrasio)
szerkezete irreguláris, tubulusokat nem tartalmaz



Dentin szerkezete - Tubulusok

• dentincsatornákat (tubulusokat) tartalmaz
• A dentin csatornák körül peritubuláris dentin található (kollagént

nem tartalmaz)
• A csatornák között intertubuláris dentin (kollagén hálózatban

apatit kristályok találhatóak)
• A tubulusok átmérője fiatal korban 2,5-3 mikrométer, de a

peritubuláris dentin lerakódása miatt korral csökken (1,3-1,5
mikrométer)

• A dentin teljes szélességében a tubulusok enyhén S lefutásúak
• A pulpális dentin felszín 22% -át tubulusok lumene teszi ki,

ugyanez az érték a zománc dentin határon 1%



Dentin szerkezete

• A tubulusok egységnyi területre eső száma, és átmérője a 
pulpakamra felé haladva növekszik 

• A tubulusok száma a pulpa felől a dentin zománc határ felé 
haladva 45000/mm2 –ről 20000/mm2 –re cökken

• A pulpa közeli átlagos tubulus átmérő 2,37 mikrométer, a 
dentin zománc határon ez már csak mintegy negyede 0,63 
mikrométer

• A  pulpakamrához közeledve a permeabilitás sokszorosára 
fokozódik



A dentin tubulusok tartalma

• A tubulusok folyadék tartalma teszi a dentint alapvetően 
hidrofil tulajdonságúvá

• Ez a folyadék, a dentinliquor pulpalis interstitialis folyadék
• A dentin liquor intrapulpalis nyomása a pulpa felől a zománc-

dentin határ felé irányul 25-30 Hgmm
• Élő odontoblast nyúlványok, melyek dentint termelve a 

tubulus lumenét szűkithetik
• Precipitátumok
• törmelékek



Pulpa-dentin egysége

• A pulpa szövetének legkülsőbb rétegében fordulnak elő az 

odontoblastok melyek nyúlványaikkal a dentincsatornákban 

végződnek, tehát a fogbél és a dentin különválaszthatatlan 

egységet képez



Dentin érzékenység

• Intakt ép egészséges fogakon hideg inger, érintés (kaparás,

karcolás), ozmotikus ingerek (édes, felület szárítása)—

természetesen nem extrém módon alkalmazva-- nem hoznak

létre fájdalom választ

• A mindennapi gyakorlatban akkor beszélünk dentin

érzékenységről, ha ezek az ingerek fájdalmat váltanak ki



Dentin érzékenységi teóriák

• Dentin tubulusokban lévő idegnyúlványok közvetítik az

ingert

• Odontoblastok képesek nyúlványaikon keresztül ingerületet

vezetni és azt neuronoknak átadni

• Legelfogadottabb a hidrodinamikai teória



Hidrodinamikai teória

• Brannström, és Astrom 1972

• Dentin átvágása során folyadék áramlik kifelé a nyitott dentin 

tubulusokon keresztül, hiszen a pulpában az atmoszférikus 

nyomásnál nagyobb uralkodik

• A folyadék gyors mozgása aktiválja az idegvégződéseket 

ingerületet keltve a subodontoblasticus plexus idegrostjaiban 



Folyadék áramlás kiváltása

• Hypertoniás oldat a dentin felszínen alkalmazva (pl cukros

folyadék) fokozza a folyadék áramlást (ozmózis jelensége)

• Dentin felszín érintése, karcolása a dentin minimális

deformációjával (dentin tubulusok torzulása) képes folyadék

áramlást indukálni

• A hő (hideg,meleg) szintén deformálja a dentint ami

ugyancsak folyadék mozgást okoz



Epidemiológia

• Érinett fogak
• Premolarisok 38%
• Metszők 26 %
• Szemfogak 25%
• Molárisok 12%

• Lokalizáció
• Cervicalisan 90%
• Leginkább a buccalis és occlusalis felszínek érintettek



Etiológia

A dentinérzékenység kialakulásának két fázisa van:

 Dentin expozíció: környezeti hatásokra hozzáférhetővé váló 

dentin felszín (lesion localisation)

 A dentin tubulusok megnyílása: cement vagy smear layer

eltávolítása (lesion intiation)



Etiológia

Zománc hiányának okai:

 Abrázió

 Attríció

 Abfrakció

 Erózió

 Fraktúra



Etiológia

Íny recesszió okai:

 Helytelen fogmosási technika (horizontális súrolás)

 Gingivát ért trauma

 Parodontitis

 Parodontális beavatkozások

 Fog preparálását követően



Etiológia

A dentin tubulusok megnyílásának okai (lesion initiation):

• A cement relatíve puha keményszövet mechanikailag

könnyen eltávolítható

• A tubulusok bemenetét elzáró smear layer könnyen

eltávolítható mechaikailag szájhigiénés tevékenység során

• Savas ételek italok szintén képesek kioldani eltávolítani a

tubulust lezáró smear layert



Etiológia

Fogászati beavatkozások szintén okozhatnak dentin 
érzékenységet, kezelés során is, és akár a kezelés után is 
hosszabb ideig fennállhat:
 Depurálás
 Fogak konzerváló kezelése
 Fogak preparálása, protetikai előkészítés
 Parodontológiai beavatkozások
 Szájsebészeti beavatkozások 
 Fogfehérítés 



Dentin érzékenység a fogászati gyakorlatban

• Monitorozás

• A beteg kikérdezése, és klinikai vizsgálata

• A dentin érzékenység regisztrálása 

• A kiváltó okok felismerése

• A dentin érzékenység kezelése

• A beteg követése

• Kontroll



Differenciál diagnózis

A dentin túlérzékenység jellemzője: a rövid éles fájdalom
Ezt el kell különítenünk a következőktől:
 Caries
 Pulpitis
 Periodontális fájdalom
 Hibás restauráció
 Traumás occlusió
 TMI rendellenesség



Kezelési alapelvek

1. Idegelemek deszezitizálása

2. Megnyílt dentin tubulusok lezárása, a hydrodynamikus

mechanizmus blokkolása



Kezelés I.
idegelemek deszenzitizálása

 Kálium sók:

 Káium nitrát 5%

 Kálium citrát 3,75%

 Kálium klorid 5,5%

 Ingerületben lévő idegrostok depolarizálása

 Fluorid



Kezelés II.
dentin tubulusok lezárása

• Stroncium sók
• Fluorid magas koncentrációban
• Ón fuorid
• HEMA / Glutaraldehyde
• Konzerváló fogászatban használatos műgyanták
• Ca,Na foszfoszilikát
• Arginin és Kalcium karbonát
• Arginin és PVM/MA kopolimer, és Pirofoszfát



Stroncium sók

• Oldhatatlan stroncium vegyületek lerakódnak a dentin 
tubulusokban, elzárják azokat

• Stroncium acetát
• Stroncium klorid

• A stroncium klorid nem kompatibilis a fluoriddal
• A stroncium klorid alárendeltebb szerepet játszik az 

érzékenység csökkentésében
• Főként a stroncium acetát biztosítja az érzékenység 

megszűnését, de időt vesz igénybe hatásának kialakulása   



Magas Fluorid koncentráció

• A Kalcium Fluorid gömb alakú precipitátumai elzárják a dentin

tubulusokat

• Egyszeri alkalmazása eredményes lehet speciálisan

dentinérzékenység kezelésére kifejlesztett termékek esetén



Ón tartalmú sók

• Ilyen vegyületek az ón fluorid, és az ón klorid

• Kicsapott oldhatatlan ón vegyületek lezárják a dentin felszínt

• Bizonyított hogy 4-8 hét használat után alakul ki

dentinérzékenység csökkentő hatásuk



Restaurációs anyagok: Műgyanták/ 
adhezívek

• Csökkentik a dentin permeabilitását, direkt bondozás a dentin

tubulusokat lezárja

• Több lépéses (savazás, bond, fotopolimerizáció)



Kalcium, nátrium foszfoszilikát 
(Novamin)

• A kalcium foszfát lezárja a dentin tubulusokat, a lezáró réteg idővel

hydroxi karbonát apatittá kristályosodik

• In vitro kisérletekkel alátámasztott

• Alkalmazásakor nem azonnal csökkennek a tünetek

• 2-4 hét alatt napi kétszeri fogmosással szignifikánsan csökken a

dentinérzékenység



Pro-Argin Technológia

• 8% arginin, és oldhatalan kalcium a fő összetevői

• Az arginin elősegíti a dentin lezárását, a kalcium, és a foszfát

mineralizált rétegként pedig ellenáll a napi savhatásoknak

• Gyorsan kialakuló, hosszan tartó hatás



Az erózió konzerváló fogászati
vonatkozásai, megjelenési formája, 

diagnosztikája és terápiája.
Dr. Tóth Enikő

DE-FOK Konzerváló Fogászat nem önálló Tanszék



Erózió definíciója

Kémiai irritáció, extrinsic vagy intrinsic savhatás

következtében kialakuló irreverzibilis kemény szövet vesztés, 

melyben baktériumok nem vesznek részt.



Kemény szövet vesztéssel járó elváltozások és 
tünetek

Elváltozás neve Etiológia Klinikai kép

Erosio Kémiai behatás következtében 
(baktériumok nem játszanak 
szerepet)

Konkavitások, megnövekedett 
incisalis transzlucencia, nem 
okkludáló felszíneken is, 
hyperszenzitív területek, kiemelkedő 
amalgám tömések

Attritio Fog-fog kontaktus révén (rágás, 
parafunkció)

Érintkező fogfelszíneken, a zománc 
és a dentin egyformán kopik, az 
amalgám felszíneken fénylő fazetták

Abrasio Idegen tárgy okozta elváltozás 
(fogkefe, fogpor)

Főleg nyaki felszíneken, inkább 
széles, sekély léziók, premolarisok és 
szemfogak egyaránt érintettek 

Abfractio A fog megfeszülése következtében 
létrejövő nyaki anyagvesztés

Buccalis nyaki területek, mély és szűk 
V alakú elváltozás, általában 1 fogat 
érint



Differenciál diagnózis jelentősége

• Fontos az egyes elváltozásokat differenciál diagnosztizálni, 
mivel ezek egyediek és eltérőek lehetnek és más terápiát 
igényelnek

• A kifejezett fogkopást sokszor bruxizmusnak, vagy erőteljes 
fogmosásnak tulajdonítjuk, megfeledkezve az erózív
komponensről

• Az évek során sokféle osztályozás született: etiológia, 
súlyosság foka, progresszió, lokalizáció

• Napjainkban elterjedt: klinikai kép alapján (elhelyezkedés, 
súlyosság)  Ganns, Eccles - Jenkins



Az elváltozás jellemzése Ganns 
szerint
0 Nincs látható elváltozás

1 Kis gödrök, enyhén lekerekített csücskök, 
megőrzött occlusiós felszínek

2 Kiemelkedő tömések, lepusztult csücskök



Az elváltozás jellemzése Eccles és 
Jenkins szerint
0 nincs elváltozás

1 Enyhe elváltozás a zománcon

2 Dentin exponálódik, a korona kevesebb, mint egy 
harmada érintett

3 Dentin exponálódás, a korona több, mint egy 
harmadának  destrukciója



Erózív hatás etiológiája

• Külső okok:
-ételek 
-italok (gyümölcslevek, szénsavas 

és sport italok)
-gyógyszerek ( szétrágás a 

szájban) C-vitamin
-Fogmosási szokások savas étel, 

ital bevitele után eltelt idő
-Foglalkozás –borkóstoló, úszók

A pH mellett a nyál Ca, PO4, F 
tartalma is fontos.

• Belső okok:
-gyomorsav regurgitáció a sav pH 1-es 

(GERD)
7% -a felnőtt populációnak érintett, 

-gyakori hányás (anorexia nervosa, bulémia, 
alkoholisták, terhesség, gyógyszer 
mellékhatás…)



Rizikófaktorok

-Citrusfélék fogyasztása naponta több mint 2x
-Sport italok fogyasztása hetente vagy gyakrabban
-Alkoholos italok fogyasztása 4-6x hetente
-Almaecet fogyasztás hetente vagy gyakrabban
-Étkezési problémák: hányás hetente vagy gyakrabban
-Bruxizmus: masszív attríció
- Nyálelválasztás: nem stimulált 0.1ml/perc 
- GERD tünetek



Nyál hatások

• Pufferkapacitás (bikarbonát)
• Nyál mennyisége
• Sjögren szindrómás betegeknél, sugár terápia 

utáni állapotok esetén csökken a nyáltermelés. 
A nyáltermelés fokozódását a betegek savas 
ételek fogyasztásával érik el. Ez elősegíti az 
eróziók kialakulását

Minden  nyálelválasztást csökkentő szer 
elősegíti az erózió kialakulását 



Vizsgálati protokoll:
anamnézis

• hányás, 
• étkezési szokások, savas italok fogyasztása 
• GERD, refluxos tünetek, antacidok

alkalmazása, 
• alkoholizmus, autoimmun betegségek, 

szájszárazság, 
• savas hatású gyógyszerek  
• foglakozás: úszó, borkóstoló, környezeti 

hatások



Vizsgálati protokoll: 
anamnézis

• Fogászati anamnézis: csikorgatás, reggeli fájdalom a 
rágóizmokban

• Szájhigiénés szokások: fogmosás időpontja és gyakorisága, 
fogkrém típusa, szájöblítők használata,  helyi fluoridáló szerek 
alkalmazása

• a savas ételek fogyasztása, illetve hányás után történő azonnali 
fogmosás esetén fokozottabb a foganyag vesztés

• Dohányosok számára készített fogkrémek igen abrazívak
lehetnek. A vékonyodó zománc alatt áttűnik a sárgásabb dentin.

• A beteg fehéríttetni szeretné a fogát.
• (Javasolt fluoridos készítmények használata)



Vizsgálati protokoll: 
Extra- és intraoralis vizsgálat 

• Fej és nyak: izomfájdalom, masseter hypertrófia, 
megnagyobbodott parotis, alkoholizmus jelei

• Tápláltság 
• Száj: gyulladt nyálkahártya, szájszárazság, nem 

préselhető nyál a kivezető csövekből
• Csillogó fazetták a fogak rágófelszínén
• A fog kopások helye és mértéke
• Nyál: pH és pufferkapacitás, nyálelválasztás 

mennyisége



Dokumentáció 

• A betegeknél érdemes dokumentálni a 

foganyag veszteség mértékét, hogy követni 

lehessen a folyamatot. Lenyomat, rtg…..



Erózió és caries összefüggése 

• Nem gyakori a caries ezeknél a betegeknél
• Az erodált felszín nem plakkretentív



Kezelés

• A savas behatások csökkentése-étkezés
• A nyál védő hatásának fokozása-rágógumi
• Fokozzuk a fogak ellenállóképességét -fluorid
• Savak neutralizálása a szájban-antacid tabletta
• Csökkentjük az abrazív behatásokat-fogkefe, fogkrém
• Mechanikai védelem kompozíciós anyagokkal
• Követés 



Kezelés

• Az etiológiai faktorok elemzése után a cél ezek megszüntetése
• GERD gyanúja esetén szakorvoshoz irányítjuk a beteget
• Nyáltermelés csökkenése esetén cukor mentes rágógumi használata 

javasolt
• Sjögren szindróma esetén oralis pilocarpin adása megfelelő eredményt 

hozhat
• Étkezési szokások megváltoztatása
• Helyi fluoridok alkalmazása
• Csikorgatás gátló sín alkalmazása
• Kompozíciós anyaggal restauráció az erodált felszínen, esetleg a fogazat 

teljes rehabilitációja 



A GERD jelei és tünetei

Felnőtt:
-savas íz a szájban
-hányás
-gyomorfájdalom
-gyomorfájdalom 
ébredéskor
-nyáladzás
-rossz szájszag
-hangváltozás….

Gyerek:
-rossz alvás
-súlyveszteség
-evési problémák
-általános irritábilitás
-asthma
-anaemia
-bronchitis
-laryngitis



Kezelés 

• Fej felemelése alváskor
• Lefekvés előtt 2 órával már ne egyen
• Étkezési szokások változtatása (fűszeres és zsíros ételek tilalma)
• Alkohol és dohányzás tilalom
• Antacidok



Anorexia, bulémia

• Elváltozások főleg a palatinalis felszíneken
• Terápia: antidepresszánsok, pszichoaktív 

gyógyszerek, melyek mellékhatása a hyposaliváció



Köszönöm a figyelmet!
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