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Témák

✤ bevezetés

✤  a gingiva betegségei

✤ a rögzítő apparátus betegségei



Bevezetés

✤ 1890 - “Pyorrhea alveolaris” - Gottlieb, Miller

✤ “parodontózis”

✤ “parodontopáthia”

✤ The International Workshop for the Classification of 
Periodontal Disease and Conditions - AAP 1999 (Ann 
Periodontol 1999, 4:1-7.) - parodontitis



AAP 1999-es klasszifikációja

✤ nincs életkor szerinti csoportosítás

✤ eltörölte a terápia refrakter diagnózist és a rapidan 
progrediáló megnevezést

✤ nem felnőttkori, hanem krónikus parodontitis

✤ nem rapidan progrediáló, hanem agressszív 
parodontitis



A gingiva betegségei

✤ plakk okozta ínybetegségek

✤ nem plakk okozta ínybetegségek



A rögzítő apparátus betegségei

1. krónikus parodontitis

2. agresszív parodontitis

3. parodontitis szisztémás háttérrel

4. nekrotizáló fogágybetegség

5. parodontium abscessusai

6. endodontális károsodáshoz társuló parodontitis

7. fejlődési és szerzett parodontális defektusok és állapotok



Krónikus parodontitis

✤ plakk okozta ínygyulladás talaján kialakulhat (szükséges, de nem elégséges…)

✤ irreverzíbilis

✤ tapadásveszteség (enyhe, mérsékelt, súlyos - CAL nagyobb mint 5 mm)

✤ BOP, megnövekedett szondázási mélység, tasakképződés

✤ furkációérintettség

✤ megnövekedett mobilitás (fogvándorlás)

✤ lefolyása lassú, de lehetnek rapid kitörések

✤ lokalizált/generalizált 



Krónikus parodontitis

✤ a parodontitist leszámítva a páciens egészséges

✤ elsősorban felnőttkorban, de bármelyik életkorban előfordulhat

✤ szövetpusztulás mértéke arányban van a lokális irritatív tényezőkkel

✤ subgingivalis fogkőképződés

✤ változó összetételű tasakflóra

✤ lassú/mérsékelt progresszió, de lehetnek rapid epizódok

✤ szisztémás betegségek súlyosbíthatják (DM, AIDS)

✤ magatartási, környezeti rizikótényezők (dohányzás, stressz, szájhigiéné, szociális-
gazdasági tényezők)





Agresszív parodontitis

✤ 1999 előtt -  juvenilis parodontitis

✤ jelentős tapadásveszteség és csontpusztulás rövid időn belül

✤ általában 35 éves kor előtt

✤ családi halmozódás előfordulhat

✤ kiemelkedően magas az Aggregatibacter actinomycetemcommitans, 
Porphyromonas gingivalis aránya

✤ fehérvérsejt-funkció zavar  (PMN-diszfunkció)

✤ hiperreaktív monocyta/makrofág válaszreakció, emelkedett szérum PGE2 szint



Agresszív parodontitis

✤ Lokalizált agresszív parodontitis:

pubertáskor körül kezdődik

első molarisok és középső metszők érintettek, ezenkívül max. két maradó 
fog lehet érintett még

szájhigiéné jó, szondázáskor BOP, pus ürül, vertikális csontlézió

magas keringő ellenanyag titer mutatható ki Actinobacillus 
actinomycetemcommitans ellen 

feketéknél gyakrabban fordul elő, az incidenciarizikója a fehérek 
hétszerese











Agresszív parodontitis

✤ Generalizált agresszív parodontitis:

30. életév alatt kezdődik

a szövetpusztulás mértéke nincs összhangban a lokális irritatív 
tényezőkkel

kevert baktériumflóra 

metszők és első molarisok mellett még legalább három maradó fog érintett 

a betegség jellegzetes epizódikus formában halad előre

horizonto-vertikális csonthiány







Parodontitis szisztémás háttérrel

✤ hematológiai betegségekkel társuló parodontális 
pusztulás

✤ genetikai rendellenességek

✤ hormonális hatások - diabetes mellitus, 
kortikoszteroid hormonok, parathyreoidea hormon, 
D-vitamin, cardiovascularis betegségek (Fallot-
tetralógia)





Parodontitis szisztémás háttérrel

hematológiai betegségekkel társuló parodontális 
pusztulás

szerzett neutropenia

leukaemia





Parodontitis szisztémás háttérrel

✤ genetikai rendellenességek:

1. familiaris és ciklikus neutropenia

2. Down-szindróma

3. Leukocytaadhaesiós deficientia szindróma

4. Papillon-Le Fevre szindróma

5. Chediak-Higashi szindróma

6. Glikogéntárolási betegségek

7. Cohen-szindróma

8. Ehlers-Danlos szindróma

9. Histiocytosis szindróma

10.Hypophosphatasia



Ciklikus 
neutropenia

✤ láz, oralis fekélyek

✤ lymphadenopathia

✤ epizódok

✤ parodontális manifesztációért a 
lokális irritatív tényezők és a 
szájhigiéné felelősek



Down 
szindróma

✤ jelentősen csökkent szervezeti 
rezisztencia

✤ csökkent PMN-leukocyta 
funkció

✤ aberrált immunválasz miatt 
korán agresszív parodontitis 
fejlődik ki



Histiocytosis 
szindróma

✤ Langerhans sejtek 
proliferációja

✤ korai fogelvesztés, 
állcsontdefetktus

✤ ínyelváltozások sokáig az 
egyetlen tünet



Ehlers-Danlos 
szindróma

✤ kollagénszintézis zavara

✤ súlyos kötőszöveti 
rendellenességek

✤ állandó ínyeróziók és 
hegesedések

✤ fiatal korban teljes foghiányos 
állapot



Nekrotizáló fogágybetegség

✤ nekrotizáló ulceratív gingivitis (NUG)

✤ nekrotizáló ulceratív paroodontitis (NUP)



Nekrotizáló fogágybetegség

✤ nekrotizáló ulceratív gingivitis (NUG)

jelentős plakk-akkumuláció

Spirochaeták, Fusobacterium, Treponema speciesek

papilla csúcsán kezdődik (pseudomembrán)

fekély az ínyszél mentén terjed tovább

spontán ínyvérzés

regionális nyirokcsomóérintettség

hőemelkedés

általános rossz közérzet

foetor ex ore



Differenciáldiagnózis

✤ Gingivostomatitis herpetica



Nekrotizáló fogágybetegség

✤ Nekrotizáló ulceratív gingivitisre hajlamosító tényezők - 
(“trench mouth disease”)

rossz szájhigiéné

dohányzás

stressz

immunszupresszió

éhinség



Nekrotizáló fogágybetegség

✤ Necrotizáló ulceratív parodontitis (NUP) - sequester 
képződés



Nekrotizáló fogágybetegség

✤ Necrotizáló ulceratív parodontitis (NUP)

NOMA - necrotizáló stomatits



Parodontium abscessusai

✤  gingivális tályog

✤ parodontális tályog

✤ perikoronális tályog 



Parodontium abscessusai

✤  gingivális tályog - mechanikai behatás, ételbeékelődés 



Parodontium abscessusai

✤ parodontális tályog

krónikus parodontitis exacerbátiója

kezelést követően előforduló formák

parodontitisszel nem összefüggő formák (idegentest, 
perforáció)

tompa, bizonytalan fájdalom

oldalirányú kopogtatási érzékenység

ínyszélnél duzzanat, BOP, pus ürül

fokozott mobilitás

fog általában vitális

ritkán általános tünetek



Parodontium abscessusai

✤ perikoronális tályog - parciálisan előtört 
bölcsességfogak koronája körül



Endodontális károsodáshoz társuló 
parodontitis

✤ a fogak 30-50%-ban találunk oldal vagy accessoricus csatornát

ha a parodontális gyulladás eléri ezeknek a csatornácskáknak a 
területét, a fertőzés direkt úton a pulpára terjedhet

nekrotikus pulpa okozhat periapicalis vagy lateralis 
parodontalis károsodást

parodontalis tapadásveszteség apicalis irányú progressziója 
során a lateralis csatornákon keresztül fertőzheti a pulpát

“kevert endoparodontalis laesio”













Fejlődési és szerzett parodontális 
defektusok és állapotok

1. Lokalizált, a foggal összefüggő prediszpozíciós 
tényezők által módosított gingivalis vagy 
parodontalis állapot

2. Mucogingivalis deformitások a fog körül

3. Mucogingivalis deformitások a fogatlan gerincen

4. Occlusalis trauma



Fejlődési és szerzett parodontális 
defektusok és állapotok

1. Lokalizált, a foggal összefüggő prediszpozíciós tényezők 
által módosított gingivalis vagy parodontalis állapot

anatómiai tényezők

nem tökéletes minőségű restaurációk

gyökérfraktúra

gyökérrezorpció





Fejlődési és szerzett parodontális 
defektusok és állapotok

2. Mucogingivalis deformitások a fog körül

ínyrecesszió (buccalisan és lingualisan)

ínyrecesszió (interproximalisan)

elégtelen mennyiségű keratinizált íny

sekély vestibulum

magasan tapadó frenulum



2. Mucogingivalis deformitások a fog körül

ínyrecesszió (buccalisan és lingualisan)

ínyrecesszió (interproximalisan)

elégtelen mennyiségű keratinizált íny

sekély vestibulum

magasan tapadó frenulum

Fejlődési és szerzett parodontális 
defektusok és állapotok



Fejlődési és szerzett parodontális 
defektusok és állapotok
2. Mucogingivalis deformitások a fog körül

ínyrecesszió (buccalisan és lingualisan)

ínyrecesszió (interproximalisan)

elégtelen mennyiségű keratinizált íny

sekély vestibulum

magasan tapadó frenulum



Fejlődési és szerzett parodontális 
defektusok és állapotok

✤ Mucogingivalis deformitások a fogatlan gerincen

vertikális és/vagy horizontális gerinchiány

keratinizált íny hiánya

beszűkült vestibulum

magasan tapadó frenulum

ínymegnagyobbodás

pigmentzavar



Fejlődési és szerzett parodontális 
defektusok és állapotok

✤ Occlusalis trauma

primer  occlusalis  trauma  -  ép 
parodontiumot éri a kóros erőbehatás 
(magas  korona  vagy  tömés),  valódi 
tapadásveszteség nem alakul ki

szekunder  occlusalis  trauma  -
meggyengült elhorgonyzású fogat éri 
a  kóros  erőbehatás,  fog 
tartószerkezete nem tudja károsodás 
nélkül elviselni



Fejlődési és szerzett parodontális 
defektusok és állapotok

✤ Occlusalis trauma 

sem egyirányú, sem váltakozó irányú kóros erőbehatások nem 
okoznak valódi tapadásveszteséget

alveoláris  csontrezorpciót  okoz,  finom  adaptációs 
mechanizmus,  képes  kiegyenlíteni  a  kóros  erők  patológiás 
hatásait (50%os tapadásveszteség mellett is képes adaptálódni)

egyensúlyi állapotban a csontrezorpció leáll

kóros erő kiikatása után a fogmobilitás megszűnik




