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A dentális biofilm 
 A dentális biofilm 

(dentális plakk) nem 
más, mint a szájüregben 
található kemény 
képleteken - fogak, 
fogpótlások- 
megtelepedő baktérium 
közösség, amely csupán 
mechanikus úton 
távolítható el.  

 
Gera István: A bakteriális biofilm és a kémiai plakk-kontroll lehetőségei. Fogorvosi szemle, 101. évf. 3. sz. 2008. 91–99. 
Gera István: Parodontológia. Semmelweis kiadó, 2009 (45-101. oldal)   
Képet készítette:  Dr. Kovács Lilla  



A dentális biofilm 
 Klinikai megjelenési formája  

    1. Supragingivalis plakk 

    2. Subgingivalis plakk 

 Kialakulásának mechanizmusa 

    1. Szerzett pellicula 

    2. Iniciális kolonizáció 

    3. Plakk érése  

 

Jan Lindhe, Niklaus P. Lang, Thorkild Karring: Clinical Periodontology and Implant Dentistry. 2008 by Blackwell Munksgaard, a Blackwell Publishing company. (8.fejezet, 183-206. oldal)  
http://pocketdentistry.com/4-dental-caries/ 
Gera István: Parodontológia. Semmelweis kiadó, 2009 (45-101. oldal)  
http://www.dimensionsofdentalhygiene.com/2003/02_February/03_March/Features/Biofilm_Basics.aspx  

 
   
 

 



A dentális biofilm kialakulásának 
fokozatai  

 a) tiszta zománcfelszín  

 b) szerzett pellicula  

 c) egyedülálló baktériumok  

 d) szaporodás/osztódás 

 e) koaggregáció  

 
Jan Lindhe, Niklaus P. Lang, Thorkild Karring: Clinical Periodontology and Implant Dentistry. 2008 by Blackwell Munksgaard, a Blackwell Publishing company.  
(8.fejezet, 183-206. oldal)  
Gera István: A bakteriális biofilm és a kémiai plakk-kontroll lehetőségei. Fogorvosi szemle, 101. évf. 3. sz. 2008. 91–99.   

 

 



Dentális biofilm kapcsolata az immunrendszerrel 
 A nyál szerepe 

   - a nyál olyan antimikrobiális faktorokat tartalmaz, amelyek 
részben befolyásolják a baktériumok szaporodását és 
anyagcseréjét részben elpusztítják azokat 

    - antimikrobiális faktorok:  

                    1. lizozim - sejtfalízise 

                    2. α- és β defenzin -  sejtek ionháztartásának   
                    felborítása 

                    3. laktorferrin – vas megkötése 

                    4. szekretoros IgA – mikrobák megkötése 

                    5. agglutinin – mikrobák megkötése és agglutináció  

Galgóczi László: Kis molekulatömegű antimikrobiális fehérjék és kódoló génjeik vizsgálata, Doktori értekezés, 2007, Szeged  
Marsh PD, Do T, Beighton D, Devine DA.: Influence of saliva ont he oral microbiota, Periodontol 2000. 2016 Feb;70(1):80-92.  
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0095_fogaszat_magyar/ch01s14.html 
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_524_Immunologia/ch10.html 
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_524_Immunologia/ch04s04.html 

 



Dentális biofilm kapcsolata az immunrendszerrel 
 A gingivalis sulcus védelmi szerepe  
    - első védelmi vonal: epitélsejtek  
    - passzív barrier: folyamatos megújulás és 

lelökődés 
    - aktív védelem:  
               → veleszületett és adaptív 

immunrendszer 
                 aktiválása  
           → gyulladás kialakulása 

 A gingivalis kötőszövet védelmi funkciója 
     - második védelmi vonal 
     - adaptív immunrendszer szerepe 

megnövekszik 
 A szisztémás immunvédelem 
    - harmadik védelmi vonal 
    - a vérszérumból dentális biofilmet alkotó  

  baktériumtörzsek ellen termelt specifikus  
  ellenanyag mutatható ki  

 
 

 
 

Fonyó Attila: Az orvosi élettan, Medicina Könyvkiadó Zrt., 2011 (403-435 oldal) 
Gera István: Parodontológia. Semmelweis kiadó, 2009 (45-101. oldal 
Hans M, Madaan Hans V: Epithelial antimicrobial peptides: guardian of the oral cavity. Int J Pept. 2014;2014:370297  
Ji S, Kim Y, Min BM, Han SH, Choi Y.: Innate immune responses of gingival epithelial cells to nonperiodontopathic and periodontopathic bacteria. J Periodontal Res. 2007 Dec;42(6):503-10.  

 
  

 



  Dentális biofilm okozta focalis infectio 
  a dentális biofilmet alkotó baktériumok nemcsak a lokális 

folyamatokért felelősek, hanem bizonyos általános 
egészséget érintő megbetegedések kialakulásában is 
szerepük van 

 a baktériumok a szisztémás keringésbe bekerülve 
eljuthatnak a szervezet más pontjaira is  

https://www.google.hu/search?q=bacteraemia&espv=2&biw=1366&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjs-PiV-J3LAhXDDZoKHZ1wAZIQ_AUIBigB#imgrc=lchISH 
4Ol3c1-M%3A 
Gera István: Parodontológia. Semmelweis kiadó, 2009 (45-101. oldal)   

 
 
 



Dentális biofilm okozta focalis infectio 
 Infektív endocarditis 

    - gyakran kimutatható S.sanguis és  
  parodontopatogén (AA, F. nucleatum, E.corrodens)   
  baktériumtörzsek  

     - magas kockázatú kardiológiai állapotok esetén  
  antibiotikum bevétele ajánlott  a fogászati eljárásokat   
  megelőzően 1 órával 

     

 

 

 

   

    A Magyar Kardiológiai Szakmai Kollégium protokollja 

 

 

 

Cahill T J, Prendergast B D. Infective endocarditis. Lancet 2015;doi:10.1016/S0140-6736(15)00067-7.  
Fazekas Árpád: Megtartó fogászat és endodoncia, Semmelweis kiadó, 2006 (249-263. oldal)  
Gera István: Parodontológia. Semmelweis kiadó, 2009 (45-101. oldal)  
Thornhill MH, Dayer M, Lockhart PB, McGurk M, Shanson D, Prendergast B, Chambers JB.: Guidelines on prophylaxis to prevent infective endocarditis. Br Dent J. 2016 Jan 22;220(2):51-6  

 
 
 



  Dentális biofilm okozta focalis infectio 
 Cardiovascularis 

megbetegedések 

    - Atheromás plakkban: 
A.actinomycetemcomitans, 
P.gingivalis, T.forsythia és 
P.intermedia DNS-t és  
S.sanguis jelenlétet mutattak 
ki.  

    - a vérkeringésbe bekerült 
bakteriális LPS elősegítheti a 
gyulladás és az atherosclerosis 
kialakulását 

https://www.google.hu/search?q=atheroma&espv=2&biw=1366&bih=599&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjzjt2e-Z3LAhVGMJoKHSpXCggQ_AUIBigB#imgrc=v05NSdApzX3uUM%3A 
David W. Paquette, Nadine Brodala, Timothy C. Nichols: Cardiovascular disease, inflammation, and periodontal infection. Periodontology 2000 Vol.44, 2007,113-126  
http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/Cholesterol/WhyCholesterolMatters/Atherosclerosis_UCM_305564_Article.jsp#.VquoGvnhDIV 

 
 



  Dentális biofilm okozta focalis infectio 
 Ízületi protézisek körüli gyulladás 

    - orális eredetű Streptococcus törzsek nagyon ritkán 
   okoznak ízületi protézis körüli gyulladást 

    - újabb ajánlások szerint nem szükséges az  
   antibiotikum adása fogorvosi beavatkozások előtt 

    - konzultáció az ortopéd 
   sebésszel 

Gera István: Parodontológia. Semmelweis kiadó, 2009 (45-101. oldal) 
Sollecito TP, Abt E, Lockhart PB, Truelove E, Paumier TM, Tracy SL, Tampi M, Beltrán-Aguilar ED, Frantsve-Hawley J.: The use of prophylactic antibiotics  
prior to dental procedures in patients with prosthetic joints: Evidence-based clinical practice guideline for dental practitioners--a report of the American Denta 
l Association Council on Scientific Affairs. J Am Dent Assoc. 2015 Jan;146(1):11-16.e8  
https://www.google.hu/search?q=%C3%ADz%C3%BCleti+prot%C3%A9zis&espv=2&biw=1366&bih=599&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjtuaTv-p3 
LAhXpF5oKHfE7B2AQ_AUIBigB#imgrc=B5VOdh9nUK0HKM%3A 

   
 



 Dentális biofilm okozta focalis infectio 
 Légúti és tüdőbetegségek 

    - A. actinomycetemcomitans, Actinomycesek,  
  E. corrodens, P. intermedia és P. gingivalis az aspiratios 
  pneumonia rizikó faktora lehet 

                             - megelőzés:  

                    → rendszeres megelőző parodontológiai  
                              kezelés 

                    → chlorhexidines szájöblítés altatás előtt 

https://www.google.hu/search?q=t%C3%BCd%C5%91&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiEwa2I-53LAhUnYpoKHeaxAVcQ_AUIBygB&biw=1366&bih 
=599#imgrc=DM_bH3qjKbeFxM%3A 
Gera István: Parodontológia. Semmelweis kiadó, 2009 (45-101. oldal)   
Terpenning MS, Taylor GW, Lopatin DE, Kerr CK, Dominguez BL, Loesche WJ.: Aspiration pneumonia: dental and oral risk factors in an older veteran 
 population. J Am Geriatr Soc. 2001 May;49(5):557-63.  

 



Dentális biofilm okozta focalis 
infectio 
 Koraszülés  és kissúllyal születés 

    - koraszülő nők parodontális 
   tasakflórájában jelentősen  
   nagyobb tömegben fordul elő Gram-negatív baktérium 

    - koraszülöttek köldökzsinórjából levett vérben  
   P.gingivalis, E. corrodens, C. rectus,  

      A.actinomycetemcomitans, F. nucleatum és V.parvula  
   ellen termelődött IgM antitestet mutatható ki 

    - prevenció: kismamák kötelező fogászati szűrése és 
   szükség esetén kezelésük 

Bryan S. Michalowicz, Robert Durand: Maternal periodontal disease and spontaneous preterm birth , Periodontology 2000 Vol.4. 2007, 103-112 
A képen: Halász Szona   

 



Dentális biofilm okozta focalis infectio 
 Diabetes mellitus  

    - felmérések szerint krónikus parodontitis fennállása  
   esetén a cukorbetegek általános állapota gyorsabban  
   romlik 

    - parodontális fertőzés során fokozódik a szövetek  
   inzulinrezisztenciája 

    - Diabetes mellitus I: inzulinadagot   
   növelni kell 

    - Diabetes mellitus II: felborulhat az  
   orális antidiabeticumokkal és   
   diétával beállított  
   normoglykaemiás állapot 

Tulassay Zsolt, Békési Gábor, Rácz Károly: Belgyógyászat alapjai fogorvosok számára, 
 Medicina Könyvkiadó Zrt. 2004  
Gera István: Parodontológia. Semmelweis kiadó, 2009 (45-101. oldal)   

 
 



Dentális biofilm okozta focalis infectio 
 Rheumatoid  arthritis 

    - P.gingivalis PPAD (P.gingivalis  
   peptidil-arginin-deimináz)  
   enzimet termeli 

    - fehérjékben lévő arginint  
   citrullinná konvertálja  

    - cirullinált fehérjék ellen  
   keletkezett autoantitestek 
   tehetők felelőssé a kórkép  
   kialakulásáért 

Koziel J, Mydel P, Potempa J.:The link between periodontal disease and rheumatoid arthritis: an updated review. Curr Rheumatol Rep. 2014 Mar;16(3):408 
Tulassay Zsolt, Békési Gábor, Rácz Károly: Belgyógyászat alapjai fogorvosok számára, Medicina Könyvkiadó Zrt. 2004  
https://www.google.hu/search?q=cukorka&espv=2&biw=1366&bih=599&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjfyYqO_J3LAhVGAZoKHSUFBj 
YQ_AUIBigB#tbm=isch&q=rheumatoid+arthritis&imgrc=ypxHzYuVAXEGtM%3A 

  

 



Összefoglalás 
 baktériumok túlélésük érdekében dentális biofilmbe tömörülnek a 

fogak, fogpótlások felszínén 
 dentális biofilm baktériumai szisztémás betegségek rizikófaktora lehet  
          → infektív endocarditis 

          → cardiovascularis megbetegedések 

          → koraszülés, kissúllyal születés 

          → légúti és tüdőbetegségek 

          → cukorbetegség 

          → rheumatoid arthritis 

 megfelelő szájhigiéné fentartásával megelőzhetőek ezek a betegségek 

 elengedhetetlen a részletes anamnézis felvétele, amellyel kiszűrhetőek a 
rizikópáciensek 

 
 

Martos Renáta, Márton Ildikó: A fogeredetű gyulladásos kórképek és a cardiovascularis megbetegedések összefüggései. Fogorvosi szemle, 101.évf. 3. sz. 2008  

 



Köszönöm a figyelmet! 

http://www.fogorvos-ok.hu/a-fogorvos-jotanacsai/2-a-dentalis-plakk-es-a-fogko-elleni-vedelem 


