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A fogágybetegség mint infekció

✤ szájüreg mint legkomplexebb mikrobiológiai ökológiai rendszer

✤ több mint 700 baktériumfajta

✤ sulcus gingivalis nem steril - ép körülmények között is legalább 1000 
mikroorganizmust hordozhat

✤ egészséges fogak egy életen át?

✤ érzékeny egyensúlyi állapot (baktériumok minősége vagy mennyisége)

✤ gyulladást szövetpusztulás kíséri (parodontium esetében irreverzíbilis 
tapadásveszteség)







A fogágybetegség mint infekció

✤ klasszikus Koch-féle posztulátumok  (1876)

✤ patogén törzs jelenléte szükséges, de nem elégséges 
feltétele a betegség kialakulásának

✤ Socransky által módosított Koch-féle posztulátumok 
(1979)



Socransky által módosított Koch-
féle posztulátumok (1979)

✤ -baktériumnak nagy mennyiségben jelen kell lennie a parodontális szövetek közelében

✤ -a baktérium nem/igen csekély mennyiségben fordul elő egészséges parodontális 
szövetekben

✤ magas antititer mutatható ki ellene

✤ virulenciafaktorok nagy számban

✤ állatkisérletek

✤ baktérium tökéletes kiirtása után a folyamat javul

✤ virulens klón van jelen

✤  szervezet fogékonysága



A fogágybetegség mint infekció

✤ a fog mint speciális felszín (anatómiai adottságok)

✤ ínyszél, sulcus hámbélése megújulásra képes 
(hámsejtek)

✤ a baktériumokat rendszeresen mechanikailag el kell 
távolítani 



A fogágybetegség mint infekció

✤ A.van Leeuwenhoek (1683) - dentális plakk élő, 
mozgó organellumokat tartalmaz

✤ Miller (1890)

✤ Löe (1965)

✤ a fogágybetegség bakteriális infekció eredménye



Epidemiológiai bizonyítékok

✤ pozitív korreláció a plakk mennyisége és a gingivitis/
parodontitis súlyossága között

✤ experimentális gingivitis vizsgálatok (Löe,1965)

✤ professzionális szájhigiénés programok pozitív hatása

✤ antiszeptikus, antibiotikus kezelés hatékonysága

✤ szervezet immunválasza (emelkedett ellenanyagtiter)



Kísérletes gingivitis-parodontitis 
modell (Lindhe 1973,1975)

✤ Beagle kutyák

✤ plakk-képző diéta mechanikai fogtisztítással /anélkül

✤ 4 éves követéses vizsgálat

✤ állatok 80% tapadásveszteség

✤ 20% ? (súlyos gingivitis)





A fogágybetegség mikrobiológiai oki 
tényezői

✤ specifikus plakk elmélet (Loeasch,1979) - plakk minősége

✤ nem specifikus plakk elmélet (Theilade, 1986) - plakk 
mennyisége

✤ a parodontitis kevert infekció eredménye

✤ parodontopatogén mikroorganizmusok

✤ közösségben fejtik ki hatásukat



Parodontopatogén 
mikroorganizmusok

✤ 1. csoport: Actinobacillus actinomycetemcomitans, 
Porphyromonas gingivalis, Bacterioides forsythus (Tenerella 
forsythia) - jelentik a legnagyobb veszélyt a destruktív 
fogágybetegség kialakulására

✤ 2. csoport: Prevotella intermedia/nigrescens, Fusobacterium 
nucleatum, Campylobacter rectus, Treponema denticola, 
Eubacterium nodatum…

✤ 3. csoport: Spirochaeták, Eikenella corrodens, Pseudomonas, 
Selenomonas, Staphylococcusok, gombák
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Actinobacillus 
actinomycetemcomitans 

✤ újabb nevén: Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans

✤ legszorosabb összefüggés a destruktív 
folyamatokkal

✤ actinomycosisból izolálták először

✤ Gram - , capnophil, kis méretű, 
szacharolitikus

✤ nem motilis, rövid, kerek végű pálcika

✤ véres agaron fehér, fényes, csillag  
alakú telepeket alkot
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Actinobacillus 
actinomycetemcomitans

✤ O poliszacharid antigénje alapján 6 
szerotípus (a,b,c,d,e,f)

✤ LAP hozták először összefüggésbe 
(családi halmozódás, akár a házi 
kedvenc is!)

✤ aktív tasakokban magasabb arányú 
előfordulás

✤ LAP: a-szerotípus, felnőttkori 
parodontitis: b-szerotípus, ázsiai 
országokban: c-szerotípus elleni 
ellenanyagtiter a magasabb



Actinobacillus actinomycetemcomitans

✤ megtapadását adhaesiós faktorok biztosítják (behatol a gingivalis 
kötőszövetbe, majd a kapillárisok endothelsejtjein keresztül a véráramba)

✤ túlélést virulencia faktorok biztosítják

✤ korai kolonizáló, sima felszíneket kedveli (csecsemőkből is kimutatták)

✤ a kolonizációt a meglévő dentális biofilm gátolja

✤ elsődleges rezervoárja a szájnyálkahártya, nagyon nehéz kiírtani

✤ virulenciafaktorok - leukotoxin (elpusztítja a PMN-leukocytákat, 
monocytákat), bacteriocin, lymphocytaaktivációt gátló faktor (csökkenti az 
IgM és IgG termelést), kemotaxis inhibitor faktor 



Actinobacillus actinomycetemcomitans

✤ endotoxin - sejtfal hordozza - károsítja a tasak hámbélését, 
fokozza a csontresorptiót, citokineket, prosztaglandinokat 
szabadít fel - szövetpusztulást okoz

✤ kollagenáz - kötőszöveti mátrix pusztulását okozza 

✤ exotoxin - lymphocytákat károsítja

✤ CDT - cytolethal distending faktor - immunszuppresszív 
hatás, RANKL termelés serkentése (összehangolt 
csontátépülés folyamatát csontresorptio irányába tolja el)



 Az A. actinomycetemcomitans  különböző küszöbértékeinél  a 
további tapadásveszteség kialakulásának várlahtó reletív rizikó 

tényezője
ahhoz viszonyítva, amikor a tasakban az adott baktérium nem 

fordul elő
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AA szisztémás hatása

✤ képes epithel, endothel sejteken megtapadni, 
kapillárisokon áthaladni

✤ képes infektív endocarditist okozni

✤ szívinfarktuson átesett egyének anti-AA 
ellenanyagszintje magas

✤ carotis és egyéb atheromában vitális AA és AA 
antigént is kimutattak már
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Porphyromonas 
gingivalis

✤ Gram - , obligát anaerob, nem 
motilis, aszacharolitikus

✤ rövid pálcika, 15 nm vastag 
poliszacharid tokkal 
rendelkezik

✤ kollagenáz

✤ proteáz - gátolja a PMN-
leukocyták transepithelialis 
migrációját



Porphyromonas gingivalis

✤ endotoxin - jelentős mennyiségű citokin termelést 
indít el, jelentős IL-6 szekréció felelős lehet a 
parodontális szövetpusztulásért

✤ képes a hámsejtekbe behatolni

✤ destruktív parodontitisen átesett egyén emelkedett 
szérum ellenanyagszintet mutat

✤ felszínén magas antigenitású csillók (fimbriae)



 A  P. gingivalis különböző küszöbértékeinél  a további 
tapadásveszteség kialakulásának várlahtó reletív rizikó tényezője

ahhoz viszonyítva, amikor a tasakban az adott 
baktérium nem fordul elõ
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Tenerella forsythia

✤ korábban Bacteroides forsythus

✤ Gram - , orsó alakú, nem motilis pálca

✤ táptalajon nehezen és lassan szaporodik

✤ Fusobacterium nucleatum társaságában inkább

✤ előfordulása: mély tasakok, subgingivalis plakk

✤ jelenléte fontos rizikófaktor - megkülönbözteti a destruktív 
parodontitisre hajlamos egyéneket az ép parodontiumúaktól



Prevotella intermedia/nigrescens

✤ Gram - , anaerob

✤ feketén pigmentált

✤ különösen magas arány gingivitis ulcerosában, 
terhességi gingivitisben

✤ eliminálásához mechanikus terápia mellett szükséges 
szisztémás antibiotikus kezelés is 
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Fusobacterium 
nucleatum

✤ Gram - , anaerob, pálcika

✤ subgingivalis tasakflóra 
leggyakoribb anaerob tagja

✤ inkább szaprofita mint parazita 
a szájüregben



Campylobacter rectus

✤ Gram - , anaerob, motilis vibrio

✤ hidrogént használ energiaforrásul

✤ inkább aktív parodontális tasakban fordul elő

✤ leukotoxin - csak ő és AA képes termelni

✤ fibroblastokban fokozza az IL-6 és 8 termelést



Eikenella corrodens

✤ Gram - , aszacharolitikus, rövid pálcika

✤ gyakori előfordulás: osteomyelitis, necroticus 
gyökércsatorna

✤ inkább mély parodontális tasakban fordul elő, mint 
egészséges környezetben
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Spirochaeták

✤ Gram - , erősen motilis, 
dugóhúzó alakú, anaerob 
baktériumok

✤ akut gingivitis ulcerosa 
(Listgarten, 1965)

✤ minél mélyebb a tasak, annál 
nagyobb arányban fordulnak elő

✤ Treponema denticola  - aktív 
tasakban nagyobb arányban 
fordul elő



A subgingivalis biofilm bakteriális komplexei

✤ Socransky és munkatársai (1998) - 13000 subgingivalis plakk minta elemzése alapján 6 
bakteriális társulás tudtak elkülöníteni

✤ 1. Actinomycesek

✤ 2. sárga komplexum: Streptococcusok

✤ 3. zöld komplex: A.actinomycetemcomitans, Eikenella corrodens, Campylobacter

✤ 4. bíbor komplexum: Veillonella pervula, Actinomyces odontolyticus - korai plakk 
alkotók

✤ 5. narancssárga komplex: Campylobacter rectus, Fusobacterium nucleatum, Prevotella 
intermedia, Prevotella nigrescens

✤ 6. vörös komplex: Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia, Treponema denticola





A subgingivalis biofilm bakteriális komplexei

✤ topográfiailag is elkülönülnek

✤ tasak szájadékához legközelebb: sárga komplex

✤ zöld komplex

✤ bíbor komplex

✤ narancssárga komplex

✤ vörös komplex



✤ egészséges parodontium - aerob coccusok

✤ gingivitis - egyre nagyobb arányban anaerob és motilis 
baktériumok

✤ krónikus parodontitis - bakteriumok mennyisége nő, 
eltolódás a vörös komplex alkotói irányába (obligát anaerob)

✤ lokalizált agresszív parodontitis - magas arányban A. 
actinomycetemcomitans

✤ generalizált agresszív parodontitis - T.forsythia, P.gingivalis, 
Campylobacter dominancia

✤ akut ulceratív gingivitis - P.gingivalis, spirochaeták, 
Fusobacterium törzsek



A bakteriális infekció rizikótényezői

✤ virulencia - patogén baktériumnak megfelelő helyen 
és mennyiségben kell jelen lenni

✤ helyi környezet - tasakmélység meghatározó, 
interbakteriális kölcsönhatások

✤ fogékony szervezet  - immunhiányos állapotok, PMN-
leukocyta funkciózavarok, helytelen táplálkozás, 
diabetes mellitus, dohányzás…



RIZIKÓ ANALÍZIS 
ÁTLAGOS BAKTÉRIUM SZÁM
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RELATIVE RISK FOR NEW ATTACHMENT LOSS  WITH 
DIFFERENT THRESHOLD LEVELS OF P. gingivalis

computed against the risk  at sites at which the species 
was not detected
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Bakteriális rizikóanalízis

RELATIVE RISK FOR NEW ATTACHMENT LOSS  WITH 
DIFFERENT THRESHOLD LEVELS OF 

A. actinomycetemcomitans
computed against the risk  at sites at which the species 

was not detected
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A patogenitás mechanizmusa

✤ megtapadás - adhezinek, felszíni receptorok

✤ koaggregáció - nem direkt tapad a szervezet sejtjeihez, hanem egy már 
megtapadt baktériumhoz

✤ szaporodás - alkalmas mikrokörnyezet

✤ a szervezet védekező mechanizmusainak leküzdése - leukotoxin, endotoxin, 
proteáz, kollagenáz

✤ szövetpusztulásért felelős faktorok - kialakult immunfolyamatok

✤ bakteriális invázió - képesek áthatolni a tasakhámon, betegség progressziója!

✤ baktérium transzmisszió - vertikális, horizontális



Összefoglalás

✤ dentális plakk szükséges de nem elégséges feltétele a 
fogágybetegség kialakulásának

✤ betegség manifesztálódása a patogén flóra és a 
szervezet védekező mechanizmusai között kialakuló 
kölcsönhatás eredménye

✤ minden ami a védekező mechanizmusokat csökkenti 
rizikótényező lehet



Terápiás lehetőségek

✤ mechanikai plakk-kontroll  - konzervatív /sebészi 
terápia

✤ kémiai plakk-kontroll - kemoprofilaxis, kemoterápia



Kémiai plakk-kontroll

✤ cél: a szájüreg bakteriális ökológiai egyensúlyának 
fenntartása

✤ mechanikai fogtisztítást egyik sem helyettesíti

✤ nincs olyan szer amely tartós használatra alkalmas 
lenne



Kémiai plakk-kontroll

✤ első generációs szerek: fenolvegyületek - Listerine, 
triclosan (subgingivalis flórára nincs hatása)

✤ második generációs szerek: bisbiguanid származékok 
- chlorhexidin

✤ harmadik generációs szerek  - biofilm 
megtapadásának gátlása



Chlorhexidin

✤ széles spektrumú antiszeptikum

✤ optimális koncentráció: 0,2%, naponta 2x

✤ érett, szerveződött biofilmben élő baktériumok ellen nem hatékony

✤ mellékhatás: elszíneződés, ízérzészavar, étvágytalanság, glossitis

✤ indikáció: preop., postop. 2hét, terhesség (2.-3.trimeszter), 
szisztémás betegség (AIDS, leukaemia, diabetes), mentálisan 
retardált, mozgássérült egyének, gyökércsatorna, cavitas, 
parodontális tasak átöblítésére



Parodontális kemoterápia

✤ adhatók lokálisan, per os vagy parenterálisan

✤ kezelést pontos diagnózis indikálja

✤ fennálló aktív folyamat

✤ lehetőleg antibiotikum-érzékenységi teszt alapján

✤ csak kiegészítő terápia

✤ parodontális műtét előtt 1-2 nappal, és postop.1-2 hétig



Szisztémás antibakteriális kezelés

✤ Metronidazol (Klion) - legtöbb anaerob ellen hatékony

- napi 2-3 x 250 mg

- refrakter parodontitis/agresszív parodontitis: metronidazol
+amoxicillin 

✤ Penicillinszármazékok - amoxicillin - széles spektrumú

- profilaxis: 2g beavatkozás előtt 1 órával

- terápiásan 3x375 mg vagy 3x625 mg 1 héten keresztül



Szisztémás antibakteriális kezelés

✤ Clindamycin (Dalacin C) - csontszövetben koncentrálódik

- penicillinallergia esetén első választandó szer

- 3x300 mg naponta

✤ Tetracyclin - bakteriosztatikus

✤ Ciprofloxamin (Cibrobay) - ma még az össze AA törzs 
érzékeny rá, dózisa: 2x250-500 mg naponta



Lokális antibakteriális terápia

✤ cél: szisztémás mellékhatások kiküszöbölése, tartósan magas 
terápiás koncentráció a sulcusban

1. Actisite - tetracyclin tartalmú szál

2. Antibiotikumos zselék - Elyzol (metronidazol),  Minocyclin, 
Ebrimycin

3. Antiszeptikus zselék - 1 % chlorhexidin tartalmú zselé, Periochips 
(2,5 mg chlorhexidin)



Teljes száj dezinfekció

✤ “full mouth disinfection” - Quirynen

1. 24 órán belül mind a négy kvadránsra kiterjedő zárt küret

2. nyelvhát tisztítása

3. 0,2 % CHX-oldattal öblíteni, naponta többször

4. tasakok átöblítése 1% CHX-oldattal 3x10 percig, majd 8 nap múlva

5. két héten keresztül 0,2% CHX

6. instruálás-motiválás (nyelvhát!)

✤ “full mouth debridement”



Teljes szájdezinfekció

✤ szignifikáns javulás

✤ chlorhexidines kezeléseknek nincs további 
potencírozó hatása

✤ hosszabb recall periódusra van szükség

✤ súlyos agresszív parodontitisnél felmerülhet az 
élettársak kezelése is (bakteriális transzmisszió)


