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Információ

• helyes diagnózis a sikeres terápia feltétele 

• betegség lokalizációja, kiterjedése, súlyossága, 
prognózisa 

• diagnosztika a kezelési terv elkészítésének alapja 

Bevezetés



BevezetésBevezetés

• parodontális klinikai diagnosztika elsődleges célja: 

- elkülöníteni a kóros gingivalis-parodontalis állapotokat az ép 
parodontiumtól 

- különbséget tenni a reverzíbilis és irreverzíbilis folyamatok között 

- aktív/inaktív stádium

Bevezetés



1. általános és fogászati anamnézis - fertőző illetve szisztémás 
betegségek, AB profilaxist igénylő állapotok, terhesség, 
rendszeresen szedett gyógyszerek + korábbi fogászati 
panaszok és kezelések 

2. általános orvosi konzultáció - szükség esetén  

3. klinikai parodontológiai diagnózis - objektíven értékelni a 
szájhigiénét, aktuális gyulladás és szövetpusztulás mértékét 

4. speciális laboratóriumi diagnózis - szükség esetén

A teljeskörű parodontális diagnosztika lépései



Parodontális diagnosztika célja

Páciens

Információ

Evidence-
based 

dentistry

Betegség tüneteinek és 
jeleinek felismerése 

Radiológiai felmérés  

Klasszifikáció 

Általános állapotfelmérés

Diagnózison 
alapuló 
terápia



• dentális plakk mennyisége 

• fogkő-felhalmozódás mértéke 

• plakkretenciós tényezők jelenléte

A szájhigiéné állapotának vizsgálata



A szájhigiéné állapotának vizsgálata



• íny színe 

• formája 

• konzisztenciája 

• interdentális papillák alakja 

• feszes íny szélessége 

• mucogingivalis határvonal 

• vestibulum mélysége 

• frenulumok ínyszélhez való viszonya

Az íny állapotának vizsgálata



• kalibrált parodontális 
szonda - Williams, WHO, 
UNC-15 

• ínyszél és tasak fundusa 
közötti távolságot 
határozzuk meg 

• a fog hossztengelyével 
párhuzamosan 

• 0.2-0.25 Newton erővel 

• klinikai szondázási mélység 
(clinical probing depth)

A tasakmélység meghatározása



A tasakmélység, klinikai tapadási szint helyes 
meghatározása



Challenges in diagnosis and classification of periodontal diseases and conditions

Armitage GC. Zhonghua Kou Qiang Yi Xue Za Zhi. 2008 May;43(5):260-3. 

Manual periodontal probing in supportive periodontal treatment.

Armitage GC. Periodontol 2000. 1996 Oct;12:33-9. 

Microscopic evaluation of clinical measurements of connective tissue attachment levels.

Armitage GC, Svanberg GK, Löe H. J Clin Periodontol. 1977 Aug;4(3):173-90


A tasakmélység, klinikai tapadási szint helyes 
meghatározása



• zománc-cement határ és tasak fundusa közötti távolság - 
klinikai tapadási nívó (CAL) 

• aktuális szondázási mélység és CAL közti különbség az 
ínyrecesszió 

• befolyásoló tényezők: szonda vastagsága, bevezetés iránya, 
erő, szövetek állapotától 

• nyomásérzékeny szondák 

• feszes íny szélességének vizsgálata: keratinizált íny 
szélessége - 1-1.5 mm, fiziológiás sulcus mélysége

A parodontális tapadási nívó értékelése



 bone-sounding

A tasak legmélyebb 
pontjának objektív 
feltárása
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Indirekt eszközök: tasakmélység, klinikai tapadási szint helyes megítélése



Indirekt eszközök: tasakmélység, klinikai tapadási szint helyes megítélése



Hogyan rögzítjük a BPE-t? 

1. A fogazatot 6 szextánsra osztjuk, az alábbiak szerint: 
- jobb felső (17-14), felső front (13-23), bal felső (24-27) 
- jobb alsó (47-44), alsó front (43-33), bal alsó (34-37) 

2. Minden szextánsban, minden fogat vizsgálunk (kivéve a bölcsességfogakat) 

3. Ahhoz, hogy egy szextánst regisztráljunk, annak legalább 2 fogat kell   
tartalmaznia. (Ha csak 1 fog van az adot szektánsban, annak BPE-értékét a 
szomszédos szextánshoz számítjuk). 

4. WHO (World Health Organisation) szondát használunk. Ez 0,5 mm átmérőjű 
gömbfejben végződik, és található rajta egy fekete sáv 3,5 és 5,5 mm között. 
Enyhe nyomással (20-25g) vezessük a szondát a sulcusba/tasakba. 

http://www.bsperio.org.uk/publications/downloads/39_143748_bpe2011.pdf - 
fordítás: Dr. Fenyő Attila

BPE - Basic Periodontal Examination

http://www.bsperio.org.uk/publications/downloads/39_143748_bpe2011.pdf


0 Nincs 3,5mm< tasak, nincs fogkő, sem túlérő tömés-/koronaszél, 
szondázásra nincs vérzés

1 Nincs 3,5mm< tasak, nincs fogkő, sem túlérő tömés-/koronaszél, 
szondázásra van vérzés

2 Nincs 3,5mm< tasak, van fogkő, vagy túlérő tömés-/koronaszél

3 A szondázási mélység 3,5-5,5 mm (a szonda fekete sávja csak részben 
látszik)

4 A szondázási mélység >5,5 mm ( a szonda fekete sávja teljesen a 
tasakba süllyed)

* A furcatio is érintett

BPE - Basic Periodontal Examination



0 Parodontális kezelésre nincs szükség

1 Szájhigiénés instruálás és motiválás szükséges (=OHI=Oral hygiene 
instruction)

2 OHI, plakkretentív faktorok eltávolítása szükséges

3 OHI,  plakkretentív faktorok eltávolítása és gyökérfelszín simítás 
szükséges

4 Az előbbiek mellett egy komplex kezelési terv és szakrendelésre utalás 
megfontolandó 

* Az előbbiek mellett egy komplex kezelési terv és szakrendelésre utalás 
megfontolandó 

BPE - Basic Periodontal Examination

• A 3-as és 4-es értékeket adó szextánsokról párhuzamos röntgenfelvételek készítése szükséges, a csontnívók 
elhelyezkedésének pontosabb megítéléséhez.




Általános és fogászati 
anamnézis

Szondázási 
tasakmélység(PPD)

Ínyrecesszió 
(GR)

Full 
mouth 
plaque 
score 
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Full 
mouth 

bleeding 
score 

(FMBS)

Furkációérintettség

Fogmobilitás Mukogingivális 
léziók

Röntgenvizsgálat

Intraoperatív 
mérések

Klinikai tapadási 
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Bone 
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Információ



Szondázási 
tasakmélység 

(PPD)
Ínyrecesszió(GR)

FurkációérintettségRöntgenvizsgálat Intraoperatív 
mérések

Klinikai tapadási 
nívó (CAL) Bone sounding

Indirekt Direkt

Diagnosztikus eszközök



Diagnosztikus eszközök

Indirekt Direkt



• zománc-cement határ és ínyszél közötti távolság


I. osztály

- a recesszió nem halad túl a mukogingivalis határvonalon

- interdentális papilla és csont ép


II. osztály

- a recesszió túlhalad a mukogingivalis határvonalon

- interdentális papilla és csont ép


III. osztály

- a recesszió túlhalad a mukogingivalis határvonalon

- interdentális csont érintett III.a 

- interdentális papilla és csont érintett III.b 

- és/vagy a fog rendellenesen áll


IV. osztály

- a recesszió túlhalad a mukogingivalis határvonalon

- kemény- és lágyszöveti veszteség nem csak az interdentális régióra 

korlátozódik 

- és/vagy a fog helyzeti rendellenessége kifejezett

Miller PD: „A classification of marginal tissue recession“. 1985, 9-14, Int J Periodontics Restorative Dent.

A kór eredetével kapcsolatosan, objektív információt adjon,  mely  lehetőleg magában 
foglalja a terápiás javaslatot is.

Ínyrecessziók osztályozása Miller szerint

Az ínyrecesszió mint objektív diagnosztikus paraméter - 
Miller-féle klasszifikáció



• GRM: ínyrecesszió mélység


• GRSZ: ínyrecesszió szélesség 


• KGSZ: keratinizált íny szélesség


• PKD: papilla kontaktpont távolság


• PSZ: papilla szélesség


• PD: tasakmélység

 44 43 42 41 31 32 33 34            
GRM                         GRM 

GRSZ         GRSZ 
KGSZ         KGSZ 

PKD                         PKD 
PSZ                         PSZ 
PD                         PD 

BUCCAL 
 Dr Molnár Bálint és Dr Tóth Péter 

Az ínyrecesszió mint objektív diagnosztikus paraméter



• Nabers szonda 

• I. fokú - horizontális csontpusztulás nem éri el a fog 
buccolingualis keresztmetszetének egyharmadát 

• II. fokú - horizontális csontpusztulás meghaladja a fog 
buccolingualis keresztmetszetének egyharmadát, de nem 
járható át 

• III. fokú - gyökérelágazódás átjárható

A furcatioérintettség vizsgálata



A furcatioérintettség vizsgálata



I. fokú II. fokú III. fokú

I. fokú - iniciális furcatio érintettség, vertikális csonthiány

II. fokú – inkomplett furcatio defektus, horizontális és vertikális 
csonthiány

III. fokú – komplett penetráció

A furcatio laesiok osztályozása



• tükör és szonda nyelével vizsgáljuk 

• I. fokú fogmozgathatóság: amplitúdója horizontális 
irányban 0.2-1 mm között van 

• II. fokú fogmozgathatóság: amplitúdója 1 mm-nél 
nagyobb 

• III. fokú: amplitúdója horizontális irányban jelentős, és 
vertikális irányban is mozgatható 

• occlusalis trauma!!!

A fog mobilitásának vizsgálata



Vertikális gyökérfraktúra

Az radiológia mint objektív diagnosztikus paraméter



• panoráma röntgenfelvétel tájékoztató jellegű 

• fogágy megítéléséhez szárnyas filmre készített felvételek 
megfelelőbbek mint a párhuzamos technikával készült 
periapicalis felvételek 

• összehasonlítás nehézsége - szilikon harapási blokk

A parodontológiai radiológiai diagnosztikus módszerek





• fog koronája - zománc-cement határ, plakkretenciós 
tényezők, fogkő jelenléte 

• limbus alveolaris - lamina dura megtartott-e? 

• interdentalis/interradicularis csont - denzitás, struktúra 

• foggyökér - száma, alakja, divergencia, furcatioérintettség 

• parodontális rés - megtartottság, szélesség, alak

A fogágybetegség szempontjából releváns képletek



Interdentális alveoláris csontnívó, trabekuláris csontszerkezet helyzete 

 



Lamina dura követhetősége, vagy pusztulása



 A foggyökér formája, hossza, a gyökérhártya szélessége, esetleg a fogbél viszonyai



• alveolus limbusa jól elhatárolódik 

• lamina dura a zománc-cement határtól 1-2 mm-re 
apicalisan helyezkedik el 

• keskeny fogközök esetében a limbus koronálisan 
kihegyesedő formát mutat 

• szélesebb fogközökben lekerekített

Ép parodontiumot jellemző radiológiai lelet





• megegyezik az ép parodontium leletével 

• interdentális septumok kisebb denzitást mutatnak

Gingivitisra jellemző radiológiai lelet



• limbus alveolaris lefutása párhuzamos az occlusiós síkkal 

• zománc-cement határtól több mint 2 mm-re helyezkedik 
el apicalisan 

• lamina densa vonala alig kivehető vagy nem látható

Krónikus parodontitisre jellemző radiológiai lelet







• megegyezik a krónikus parodontitis képével, de a lamina 
densa vonala jól látható 

Reparálódott krónikus parodontitisre jellemző radiológiai lelet



Kiindulási állapot

1 év után

5 év után



• limbus alveolaris lefutása nem párhuzamos az occlusiós síkkal  

• zománc-cement határtól több mint 2 mm-re helyezkedik el 
apicalisan 

• lamina densa vonala nem látható 

• eltérő buccalis és oralis csontszélek 

• interproximális kráter képződés 

• fog körüli kráter

Agresszív parodontitisre jellemző radiológiai lelet







Supraosszeális – intraosszeális defektusok 

Papapanou PN, Tonetti MS.. 
Diagnosis and epidemiology of periodontal osseous lesions.  
Periodontol 2000. 2000 Feb;22:8-21. Review.

Supraosszeális tasak – 
horizontális csontpusztulás, 
epitheliális migráció a csont nívója 
felett

Intraosszeális tasak – 
vertikális csontpusztulás, 
epitheliális migráció túl az ép 
csontszélen, csontos alveolus 
nívóján belül

A parodontális defektusok klasszifikációja Papapanou és 
Tonetti szerint



A parodontális defektus regeneratív kapacitása alapvetően a még megtartott, 
ép csontfalak számától függ

Goldman HM, Cohen DW.

The infrabony pockets. Classification and treatment.

J Periodontol 38, 455 (1958)

Egyfalú Kétfalú Háromfalú Circumferenciális Interdentális kráter

Kalpidis DR, Ruben MP.

Treatment of Intrabony Periodontal Defects With Enamel Matrix Derivative: A 
Literature Review; 

Journal of Periodontology November 2002, Vol. 73, No. 11: 1360-1376.

Intraosszeális parodontális defektusok



Szondázási 
tasakmélység 

(PPD)
Ínyrecesszió 

(GR)

FurkációérintettségRöntgenvizsgálat Intraoperatív 
mérések

Klinikai tapadási 
nívó (CAL) Bone sounding

Indirekt Direkt

Terápiás tervezés



Kombinált kezelés: Emdogain-Bio-Oss, Bio-Gide (kollagén) membrán együttes használata

A parodontális tasak, mint diagnosztikus probléma - bone sounding



Szondázási mélység (PPD - PD): ínyszél 
- tasakbázis távolság 

Ínyrecesszió (GR):: zománc - cement 
határ ínyszél  távolság 

Klinikai tapadási nívó (CAL – PAL - RAL): 
Zománc - cement határ tasakbázis 
távolság 

A parodontális tasak, mint diagnosztikus probléma



Zománc-cement 
határ
Az ép alveolus 
szintje (AC)

Tasakbázis (BD)

Eickholz P, Hörr T, Klein F, Hassfeld S, Kim TS.

Radiographic parameters for prognosis of periodontal healing of infrabony defects: Two different definitions of defect depth. J Periodontol 2004;75:399-407.

Kim TS, Knittel M, Dörfer C, Steinbrenner H, Holle R, Eickholz P. 

Comparison of two types of synthetic biodegradable barriers for  GTR in interproximal infrabony defects. Clinical and radiographic 24-month results. Int J 
Periodontics Restorative Dent 2003;23: 481-489.


A parodontális tasak, mint diagnosztikus probléma



Zománc-cement 
határ (CEJ)

Tasakbázis (BD) : a zománc 
– cement határtól a 
radiológiailag 
meghatározható 
legmélyebb pont

Az ép alveolus szintje (AC): 
a csonttasak legmagasabb 
pontja CEJ-től mérve

A csonttasak intraosszeális 
komponense (Intra)

Az intraosseális tasak szöge

Eickholz P, Hörr T, Klein F, Hassfeld S, Kim TS. 
Radiographic parameters for prognosis of periodontal healing of infrabony defects: Two different definitions of defect depth. J Periodontol 
2004;75:399-407. 
Kim TS, Knittel M, Dörfer C, Steinbrenner H, Holle R, Eickholz P.  
Comparison of two types of synthetic biodegradable barriers for  GTR in interproximal infrabony defects. Clinical and radiographic 24-month 
results. Int J Periodontics Restorative Dent 2003;23: 481-489. 

A parodontális tasak, mint diagnosztikus probléma



A gyógyulás mm- ben kifejezhetővé válik a tasak ismételt feltárása nélkül.

Direkt intraoperatív mérések összehasonlítása a precíziós, 
digitalizált radiológiai mérésekkel



• A CBCT  alkalmas a tasak parodontális kiterjedésének 
megítélésére

Mengel R, Candir M, Shiratori K, Flores-de-Jacoby L.  
Digital volume tomography in the diagnosis of periodontal defects: an in vitro study on native pig and human mandibles. 

J Periodontol. 2005 May;76(5):665-73. 

CBCT vs. intraorális röntgen

CBCT Intraorális 
röntgen

• Jobb morfológiai feltérképezés  
• Felbontóképessége miatt a csontnívó megítélése 

precízebb 



• bakteriológiai vizsgálatok - bakteriális DNS analízis 

• immunológiai tesztek 

• mikrobiológiai enzimatikus reakciók 

• hajlamosító szervezti faktorok laboratóriumi vizsgálata - perifériás 
vérből kimutatható markerek segítségével 

• PMN-leukocyta funkció vizsgálata 

• monocyták reaktivitásának vizsgálata 

• genetikai vizsgálatok

Modern parodontális diagnosztikai módszerek



• kiváló prognózisú eset 

• jó prognózisú eset - mérsékelt tapadásveszteség 

• elfogadható prognózisú eset  

• kérdéses prognózisú eset 

• rossz prognózisú eset 

• reménytelen prognózisú eset

A fogak parodontális prognózisának meghatározása



• Általános tényezők:  

• életkor 

• betegég súlyossága 

• a fogágybetegség klinikai formája - agresszív parodontitis bármely 
formájának prognózisa nem jó 

• individuális plakk-kontroll, kooperáció 

• dohányzás 

• genetikai és szisztémás faktorok

Prognosztikát meghatározó tényezők



• Helyi tényezők: 

• plakk és fogkő jelenléte 

• fogmobilitás 

• furcatiolaesio  

• protetikai szempontok - kérdéses prognózisú fogak 
minden áron történő megtartása? biztosabb extrakció és 
azt követő implantáció?

Prognosztikát meghatározó tényezők


