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Furkáció léziók ellátási 
lehetőségei



Bevezetés

• Furkáció (a gyökerek közti szétoszlás) = locus minoris resistentiae
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Leggyakrabban 
furkációérintett 16,26 fogak, 
3x gyakrabban érintettek a 
felsők, mint az alsók.     1. 
moláris ált. rövidebb 
gyökértörzs, mint a 
másodiknak 



Anatómia
• gyökérkomplex: a fog része, amely a ZC határtól apikálisan található 
• gyökértörzs: a gyökérkomplexum része, amely a ZC határtól a furkáció bejáratáig található  
• gyökérkúp: a gyökérkomplex egysége. 2 vagy több gyökérkúp egy bizonyos magasságban 

válik szét.  
• Furkáció: gyökerek közti szétoszlás 
• Fornix: a furkáció teteje 
• Divergencia: távolság a gyökerek között, ami apikális irányban növekszik 
• Szeparációfok: 2 gyökérkúp által bezárt szög 
• Szeparációs koefficiens: a gyökérkúpok hossza a gyökérkomplex hosszához viszonyítva 





Felső molárisok

• MB gyökér:  - ált. veseformájú keresztmetszet,            
bukkálisabb pozicióval, mint a DB            gyökér        
fenesztrác                  recesszió kialakulása  

                          - sokszor ugyanakkora vagy  
           nagyobb, mint a palatinális gyökér 
         - gyökérkezelési nehézségek  
• P gyökér:     - széles, körkeresztmetszetű,  

           legerősebb  
• leggyakrabban furkációérintett 16,26 fogak, 3x 

gyakrabban érintettek a felsők, mint az alsók         1. 
moláris ált. rövidebb gyökértörzs, mint a másodiknak 



Hiperokklúziós trauma bölcsességfog áttörés miatt

Prof. Dr. Windisch Péter

Etiológia



Zománcgyöngyök, zománcnyúlványok

Sanz M, Jepsen K, Eickholz P, Jepsen S. Clinical concepts for regenerative 
therapy in furcations. Periodontol 2000. 2015: 68(1):308-32.

• A Hertwig-féle hámhüvelyből gyakran képződnek a 
ZC határ alatt zománcnyúlványok, 
zománcgyöngyök, zománccseppek.  

• Zománcnyúlvány: hiányzó kötőszövetes tapadás 
  

• Zománcgyöngyök: 1-10% gyakoriságban 
előfordulhatnak zománcgyöngyök főként a felső 
2.3. molárisok furkációs területén. Többnyire 
izoláltan lépnek fel, zománc, dentin felépítéssel, 
ritkán pulpaszövetet is tartalmaznak. 

Etiológia
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Felső premolárisok

• 40%-ban az első premolárisoknak 2 gyökére van, MD irányú 
furkációval               tisztítási nehézség 

• 78%-ban konkavitás a B gyökérén belül 
• Ált. a furkáció a gyökerek középső vagy az apikális 

harmadában található  
• Sokszor tapasztalható pszeudófurkáció, emiatt a 

diagnosztizálás és parodontális kezelés az első 
premolárisoknál a legnehezebb. 

• Átlagos távolság a ZC határ és a furkáció között kb. 8mm 



             Prof. Dr. Windisch Péter





Alsó molárisok

• majdnem mindig 2 gyökér, BL furkációval, vesealakú 
keresztmetszet, 1. moláris rövidebb gyökértörzs, mint 2. 
moláris  

• M gyökér: szélesebb, nagyobb , keresztmetszete    
       homokóra alakú, 2 gyökércsatorna    
       (sokszor felszínesen) 

 tisztítási, protetikai nehézségek 
• D gyökér: ovális keresztmetszet, ált. 1 széles    

      gyökércsatorna 
   
        protetikára alkalmasabb                                               
             (5 – 6D – 7D híd)



Alsó molárisok
• disztális irányban a gyökerek 

konvergálnak egymással 
(divergencia, szeparációfok 
csökken) 

  primer endodontális lézió                    
furkációs területre terjedhet 

          endoparodontális léziók  

       parodontális tályog kialakulása 

Clinical periodontology and implant dentistry – Fifth edition (2008) –  
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 Linguális furkáció bejárata gyakran apikálisabban( >4mm) helyezkedik el a  
          bukkális(>3mm) bejárathoz képest (bukkál rövidebb a gyökértörzs)    

 rövid gyökértörzsű molárisok hamarabb lesznek furkációérintettek 
  
 linguális furkáció megnyílik, sokszor kikezelhetetlen, kevés feszes íny           

   disszekció vagy extrakció 



Furkációs defektusok osztályozása I.

• görbített, színkódolt, mm beosztású parodontális 
szondával – Nabers-szonda 

• Horizontális penetráció alapján (Hamp et al, 1975) 
• 0 fokú: a furkáció területe nem tapintható ki 
• 1. fokú: a csontpusztulás horizontális irányban nem 

haladja meg a fog szélességének 1/3-át (vagy 3 mm-t) 
• 2. fokú: a csontpusztulás horizontálisan meghaladja a 

fog szélességének 1/3-át (3 mm-t), de a furkáció még 
nem járható át 

• 3. fokú: a gyökerek közti terület átjárható

Hamp SE, Nyman S, Lindhe J. Periodontal treatment of multirooted teeth. Results after 5 years. J Clin Periodontol 1975;2:126-135.



F0

F1

Nabers-szonda

Furkációs defektusok osztályozása



Furkációs defektusok osztályozása

  F2

  F3



Furkációs defektusok osztályozása II.

• Vertikális kiterjedés alapján további 
alosztályok (Tarnow et al. 1984) 

• Furkációs terület teteje és a csontnívó között 
• a vertikális és horizontális pusztulás mértékét is 

figyelembe veszi     prognózis megítélése 
hatékonyabb 

•  A: 1-3 mm 
•  B: 4-6 mm 
•  C: 7 mm <

Tarnow D, Fletscher P. Classification of the vertical component of furcation involvement. J.Periodontol 1984;55:283



Furkációs defektusok osztályozása II.
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Terápiás lehetőség?

Prof. Dr. Windisch Péter anyagából

A furcatio érintett fogak ellátási lehetőségei



Bölcsességfog eltávolítás korai életkorban
      bölcsességfogak áttörésekor, az 1. és 2. moláris fog gyakran egymásra tolódik 

 ezzel egy hiperokklúziós Spee-görbét létrehozva (fogaskerék effektus)          

  indokolt az alsó 8-as korai eltávolítása



Kezelést befolyásoló tényezők

• Anatómiai tényezők (számfeletti gyökerek) 
• Defektus kiterjedésének mértéke 
• Okklúziós trauma (differenciáldiagnózis)!! 
• Plakkretentív faktorok  
• Érintett furkációk száma a fogon belül, ill. az érintett kvadránsban 
• Pulpális folyamatok 
• Anatómiai variációk (zománcgyöngyök, zománcnyúlványok, számfeletti gyökér) 
• Fogmobilitás



Okklúziós trauma

• felerősítheti a fogágy dentális 
plakkal szembeni gyulladásos 
reakcióját 

• Megnövekedett mobilitás! 

• Okklúzió beállítása előzze meg 
a parodontális terápiát! 

• Becsiszolás után pár héttel 
stabilizáció, defektus eltűnése 
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Endoparodontális lézió
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➢Depurálás, gyökérsimítás 
➢Furkációplasztika 
➢Regeneráció ?

A furcatio érintett fogak ellátási lehetőségei

ELSŐFOKÚ FURKÁCIÓLÉZIÓ



Furkációplasztika
     Lépései 

• 1. Mukoperiosztális lebeny preparálása – hozzáférés biztosítása 
• 2. Depurálás, gyökérsimítás, granulációs szövet eltávolítása 
• 3. Odontoplasztika:  fogszövet eltávolítása a gyökérelágazódás 

területén, alámenős                                részek 
megszüntetése, nehezen megközelíthető régiók átalakítása  

• 4. Oszteoplasztika:  a csontos alveolusszél korrigálása, harmonikus 
illeszkedés                                biztosítása a 
foggyökérhez 

• 5. A lebeny pozicionálása a furkációs területre, öltésekkel rögzítése 
(apikálisan vagy helyére visszahelyezve)  

•          Papillaszerű fedés az interradikuláris területen

Herbert F. Wolf, Klaus H. Rateitschak, Edith M. Rateitschak: Parodontologie: Farbatlanten der Zahnmedizin



Furkációplasztika
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➢ (Furkációplasztika) 
➢REGENERÁCIÓ!! 
➢Alagút-preparálás (tunnelizáció) 
➢Gyökérrezekció (hemiszekció) 
➢Premolarizáció (bicuspidisatio) 
➢ Extrakció

A furcatio érintett fogak ellátási lehetőségei

MÁSODFOKÚ FURKÁCIÓLÉZIÓ



Regeneratív stratégiák- Furcatiolaesiók

Jaiswal R, Deo V. Evaluation of the effectiveness of enamel matrix derivative, 
bone grafts, and membrane in the treatment of mandibular Class II furcation 
defects. Int J Periodontics Restorative Dent. 2013 Mar-Apr;33(2):e58-64.

➢ Furcatio I. Osztály: teljesen regenerálható 
➢ Furcatio II. Osztály: Furcatio I. Osztállyá alakítható  
➢ Furcatio III. Osztály: emberben hisztológiailag még nem igazolt a regeneráció 
➢ Linguálisan limitált, egyéb lokális tényezők!

Regeneratív stratégia: kombinált az ajánlott, kivétel EMD 
és GTR együttes használatára:   

➢  EMD + Graft 
➢  EMD + Graft + GTR 
➢  rhPDGF + Graft



Regeneráció - EMD

Zománc mátrix proteinek (Emdogain, Straumann, Basel, Switzerland) vs. GTR technika  -  

• Multicentrikus randomizált klinikai vizsgálat, mandibuláris furkáció II-es léziók esetén (Jepsen et al. 2004):  
• 2,8 mm átlagos defektus csökkenés EMD+MWF esetén 
• 1,8 mm GTR-technika esetén 
•  A szerzők megállapították, hogy mindkét terápiás módszer szignifikáns klinikai javulást eredményez, 

ráadásul EMD esetén a komplett furkáció telődés (8/45) többször fordult elő, mint GTR-technika (3/45) 
esetén.   

• Az EMD-val kezelt esetekben nagyobb furkáció-telődést, kevesebb posztoperatív panaszt, és kisebb 
gingivális recessziót figyeltek meg. (Meyle et al 2004)



Dr. Csifó-Nagy Boróka



EMD, kontroll rtg 12 hónap után



Regeneráció – GTR-technika

• GTR-technika: barrier membránok használata megakadályozza az apikális hámmigrációt, ezáltal a 
parodontális ligamentum (PDL) és csontsejtek zavartalanul benépesíthetik a seb területét (Gotlow et 
al. 1986).  

• Technika érzékeny eljárás, ami gyakran a membrán felszínessé válásához vezet. 

• Nem önfenntartó defektusok esetén a membrán kollabálódhat a defektusba, ezáltal csökkentve a 
regenerációs teret (Cortellini et Tonetti 2005).



GTR-technika – nem felszívódó membrán

Kiindulás - F2

Membrán eltávolítása 6 héttel később 1 évvel később
Clinical periodontology and implant dentistry – Fifth edition (2008) – Jan Lindhe, Niklaus P. Lang, Thorkild Karring 



Regeneráció - Kombinált eljárás I:  
GTR-technika + xenograft + EMD

Dr. Nagy Pál



6 hónappal később

Regeneráció - Kombinált eljárás I:  
GTR-technika + xenograft + EMD



Dr. Chikány Tamás

Regeneráció - Kombinált eljárás II:  
GTR-technika + xenograft + EMD



Bio-oss, Bio-guide membrán és EMD applikálása a defektus területére



Bio-oss, Bio-guide membrán és EMD applikálása a defektus területére



1 évvel később



Miron RJ, Guillemette V, Zhang Y, Chandad F, Sculean A. Enamel matrix derivative in combination with bone grafts: a review of the literature. Quintessence Int 2014: 45: 475–487.

Regeneráció - Kombinált eljárás III:  
Xenograft + EMD+ SCTG



Regeneráció - Kombinált eljárás III:  
Xenograft + EMD+ SCTG

Kiindulási 12 hónap 24 hónap



➢Alagút-preparálás (tunnelizáció) 
➢Gyökérrezekció (hemiszekció) 
➢Premolarizáció (bicuspidisatio) 
➢Extrakció

A furcatio érintett fogak ellátási lehetőségei

HARMADFOKÚ FURCATIOLÉZIÓ



Alagút (Tunnel) - preparáció

• Előrehaladott FII és FIII-as léziók esetén 
• A teljes interradikuláris terület feltárása a furkáció alatt, tisztítható terület kialakítása 
• Alsó molárisoknál leginkább!! 
• Rövid gyökértörzsű, divergáló, nagy szeparációs fokú molárisoknál 
• Lebenyes feltárás után az interradikuláris területet ki kell szélesíteni!  
• Nagyon jól motivált, jó kézügyességű páciensek esetén! 
• Posztoperatív: sokszor fognyaki érzékenység => lokális fluoridprevenció               

(Hamp et al, 1975) 
• Hátrány: gyökércaries és gyökérrezorpció kialakulására nagy az esély!!                                                                                           

   (Feres et al. 2006.) 
• Előny: nem szükséges endodonciai kezelés

Clinical periodontology and implant dentistry – Fifth edition (2008) – Jan Lindhe, Niklaus P. Lang, Thorkild Karring 



Alagút (Tunnel) - preparáció

Ramfjord SP, Nissle RR. The modified widman flap. J Periodontol. 1974 Aug;45(8):601-7. Dr. El-Hage Jade Bence



Alagút (Tunnel) - preparáció

Hellden LB, Elliot A, Steffensen B, Steffensen JE. The prognosis of tunnel preparations in treatment of class III furcations. A follow-up study. J Periodontol. 1989 Apr;60(4):
182-7.



Protetikai rehabilitció után 6 hónappal



Gyökérrezekció (hemiszekció)

• Radikális, ha nincs más lehetőség a fog megtartására 
• A beavatkozás előtt : lege artis gyökértömés a megtartandó 

gyökerekben 
• 2 lépés: szeparáció és extrakció 
• Ideiglenes protetikai ellátás okklúziós becsiszolással (harapásból ki 

kell venni ezeket a fogakat) a gyógyulási időre 
• 2-3 hónap megfigyelés - - korai gyógyulás beáll 
• Definitív protetika 8-12 hónappal a beavatkozás után

Herbert F. Wolf, Klaus H. Rateitschak, Edith M. Rateitschak: Parodontologie: Farbatlanten der Zahnmedizin



Szempontok – anatómia fontos!

• Gyökértörzs hossza (rövid gyökértörzs kedvező RSR-re) 
• Gyökerek közti divergencia (kis divergencia => szeparációs probléma) 
• Gyökerek hossza és alakja (kicsi,rövid gyökér => protetikai pillér ?) 
• Gyökerek közti fúzió, pszeudófurkáció (felső premolárisok) 
• Gyökerek körüli csont mennyisége (hosszú távú prognózis) 
• Egyes gyökerek stabilitása (szeparáció után) 
• Higiéniás feltételek (megfelel ?)



ESET - Gyökérrezekció

Dr. Bányai Miklós



Szeparáció és DB gyökér eltávolítása (26 fog) 

Carnevale G, Pontoriero R, di Febo G. Long-term effects of root-resective therapy in furcation-involved molars. A 10-year 
longitudinal study. J Clin Periodontol. 1998 Mar;25(3):209-14. 



1 évvel a bevatkozás után



Prof. Dr. Gera István

1989

2003

ESET



  
Premolarizáció: tulajdonképpen az alagút-preparáció és a hemiszekció kombinációja. Egyik 
gyökeret sem távolítjuk el, hanem külön-külön felhasználjuk mindkettőt pillérfogként. Amennyiben a 
két gyökér túlságosan közel helyezkedik el egymáshoz, kis tágító csavaros fogszabályozó 
készülékkel eltávolítjuk egymástól őket. (Carnevale et al. 1991, 1998) 
 

Carnevale G, Di Febo G, Tonelli MP, Marin C, Fuzzi M. A retrospective analysis of the periodontal prosthetic treatment of molars with interradicular lesions. 
 Int J Periodontics Restorative Dent. 1991;11(3):189-205. 
Carnevale G, Pontoriero R, di Febo G.Long-term effects of root-resective therapy in furcation-involved molars. A 10-year longitudinal study.  
J Clin Periodontol.1998 Mar;25(3):209-14.

Premolarizáció (bicuspidisatio)



Premolarizáció és rezekció

Premolarizált első moláris és rezekált második moláris

Clinical periodontology and implant dentistry – Fifth edition (2008) – Jan Lindhe, Niklaus P. Lang, Thorkild Karring 



A protetikai rehabilitáció parodontológiai szempontjai 
parodontálisan károsodott fogakra

Hou GL, Tsai CC, Weisgold AS. Treatment of molar furcation involvement using root separation and a crown and sleeve-coping 
telescopic denture. A longitudinal study. J Periodontol. 1999 Sep;70(9):1098-109. 

Disszekció és 
premolarizáció, 
Protetika: teleszkópos 
kivehető sín



ESET - 36 fog premolarizáció és protetikai ellátás

Dr. Bányai Miklós



36 fog premolarizáció



Gyökérrezekció
ESET: 16, 26 fog disszekció és bukkális gyökérrezekciók

Dr. Nagy Pál



Bal felső sextans regeneratív műtéte GTR technikával: Bio-Gide+ Bio-Oss 
és sajátcsont keveréke,(és 26 fog disszekálása)

Carnevale G et al.: Long term effects of  root resective therapy in furcation-involved molars. A 10 year longitudinal study.  
J Clin Periodontol 1998; 25:209-214

Sculean A, Stavropoulos A, Windisch P, Keglevich T, Karring T, Gera I.: Healing of  human intrabony defects following 
regenerative periodontal therapy with bovine derived xenograft and guided tissue regeneration. 
Clin Oral Investig 2004; 8:70-74



Definitív protetikai rehabilitáció: jobb felső 2 tagú sín



3 évvel kiindulás utáni OP

Összehasonlítva 
kiindulással:



FURCATIO ÉRINTETT FOGAK PROTETIKAI ELLÁTÁSA
A furcatio érintett fogak ellátási lehetőségei



• Furcatio bemenet 
respektálása 

• Kontúrpreparáció 
• Alulkontúrált szél 
• Tisztítható furcatio bemenet

FURCATIO ÉRINTETT FOGAK PROTETIKAI ELLÁTÁSA



ESET: 26 fog DB gyökérrezekció

FURCATIO ÉRINTETT FOGAK PROTETIKAI ELLÁTÁSA

Dr. Nagy Pál



• Gyökérrezekció 
(hemisectio) 

• Tunnelizáció 
• Premolarizáció 

(bicuspidisatio) 

ESET: 26: DB rezekció, MB és P premolarizáció,  
27: P rezekció és MB ill. DB között tunnelizáció

RTG

FURCATIO ÉRINTETT FOGAK PROTETIKAI ELLÁTÁSA

Dr. Nagy Pál



• Gyökérrezekció 
(hemisectio) 

• Tunnelizáció 
• Premolarizáció 

(bicuspidisatio) 

ESET: 26: DB rezekció, MB és P premolarizáció,  
27: P rezekció és MB ill. DB között tunnelizáció

RTG

1 év 
gyógyulás 
műtét után

FURCATIO ÉRINTETT FOGAK PROTETIKAI ELLÁTÁSA



26: DB rezekció, MB és P praemolarizáció, 27: P rezekció és MB ill. DB között tunnelizáció

FURCATIO ÉRINTETT FOGAK PROTETIKAI ELLÁTÁSA



26: DB rezekció, MB és P praemolarizáció, 27: P rezekció és MB ill. DB között 
tunnelizáció

Váz kialakítás 
szempontjai: 
• Disszekált gyökérnél 

váz okklúzál felé 
tölcsérszerűen 
szélesendjen 

• Disszekált, 
praemolarizált 
gyökereknél lehetőleg 
fém vagy cirkónium 
szegély 

• Praemolarizált fognál 
váz ívszerű összekötése, 
jó tisztíthatóság, ne 
legyen lehetőleg 
porcelán 

FURCATIO ÉRINTETT FOGAK PROTETIKAI ELLÁTÁSA



26: DB rezekció, MB és P praemolarizáció, 27: P rezekció és MB ill. DB között 
tunnelizáció

Váz kialakítás szempontjai: 
• Disszekált gyökérnél váz okklúzál felé tölcsérszerűen szélesendjen 
• Disszekált, praemolarizált gyökereknél lehetőleg fém vagy cirkónium szegély 
• Praemolarizált fognál váz ívszerű összekötése, jó tisztíthatóság, ne legyen lehetőleg 

porcelán 

FURCATIO ÉRINTETT FOGAK PROTETIKAI ELLÁTÁSA



26: DB rezekció, MB és P praemolarizáció, 27: P rezekció és MB ill. DB között tunnelizáció

FURCATIO ÉRINTETT FOGAK PROTETIKAI ELLÁTÁSA



Extrakció



Köszönöm a figyelmet!


