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 A fogágybetegség etiológiailag közelálló betegségek 
összessége, amely a szervezeti reakciók okán eltérő lefolyású 
és prognózisú

 Ma a gingivitis legtöbb formája nem tekintendő valódi 
betegségnek, sokkal inkább a dentális plakk elleni hatásos 
védekezés klinikai megjelenésének

 Parodontitis: csak a súlyos parodontális tapadásveszteség 
esetén (5mm-nél mélyebb tasak)



A Parodontium betegségei

 1. Chronicus parodontitis

 2. Agresszív parodontitis

 3 Parodontitis mind a szisztémás betegségek 
orális manifesztációja

 4. Necrotizáló fogágybetegségek

 5. A parodontium abscessusai

 6. Endodontiai léziókkal társuló parodontitis

 7. Fejlődési és szerzett deformitások és állapotok
The international Workshop for a classification of periodontal diseases and conditions

Ann Periodontol 1999; 4:1-7



Parodontális diagnosztika

 Szájhigiéne vizsgálata

 Íny állapotának vizsgálata

 A rögzítő apparátus vizsgálata

 Okklúziós analízis



Epidemiológiában alkalmazott Indexek 

 Szájhigiénés ill. parodontális állapot értékelésének nehézségei

 Szemikvantitatív: bizonyos elváltozásokhoz, számértéket rendel 

 Az index megválasztását a vizsgálat jellege határozza meg

 Plakk (szájhigiénia)

 Fogkő (szájhigiénia)

 Gingivitis (gyulladás)

 Parodontális tapadásveszteség

 Fog mozgathatóság



Szájhigiéne értékelése - Plakk indexek

 Simplified Oral Hygiene Index (Greene-Vermillion) (1960)

 Quigley-Hein Index (1962)

 Plaque-Index (Silness-Löe)(1964)

 Turesky Plaque Index (1970)

 Navy Plaque Index

 Plaque érték (O’Leary)

 Hiányosság: legkisebb mérőszámmal értékelik az 

ínyszéli plaquet



Száj higiénés állapotának vizsgálata 

 1. Plakk jelenléte (Igen-Nem)

 2. Plakk indexek plakkfestés nélkül 

(szemikvantitatív)

 3. Plakk index plakkfestéssel

(szemikvantitatív)

 Hiányosság: legkisebb mérőszámmal értékelik 

az ínyszél közelében felhalmozódó lepedéket





Egyszerűsített Szájhigiénés Index - Oral Hygiene
Index Simplified (OHI-S) 

 2 részből

 Plakk komponens DI-S és fogkő komponens CI-S

 Fogfelszín 3 harmadra tagolódik

Greene AH, Vermillion JR. The oral hygiene index - a method for classifying oral hygiene studies. A Amer Dent Assoc. 

1960;61:172-178.



Silness-Löe féle Plakk Index (1964) 

 Plakkfestés nélkül, a plakk vastagságát méri a gingivális régióban oly 
módon, hogy a fogászati szondát végighúzzuk a fogfelszínen  

Plakkvastagság

összahangban

van a plakk 

érettségével és 

anaerob 

tartalmával

Gyulladás fokával 

korrelál

Silness J, Löe H. Periodontal disease in pregnancy. II. Correlation between oral hygiene and periodontal

condition. Acta Odont Sacnd 1964;22:112-135



Turesky által módosított Quigley-Hein-Index

Fogmosási technikák, fogkefetípusok 

értékelésére!

Gingiva állapotával nem korrelál!

(plakk bakteriológiai, minőségi 

összetétele?)

Turesky S, Gilmore ND, Glickman I. Reduced plaque formation by the chlormetyl analogue of vitamin C. 

J.Periodontol 1970;41:41-46.



0   No plaque

1   separate flecks of plaque at the cervical margin

2   a thin continous band of plaque (max 1mm) at the cervical margin

3   a band of plaque covering up to 1/3 of the crown

4 a band of plaque covering more than 1/3 but less than 2/3 of the crown

5   a band of plaque covering more   than 2/3 of the crown

TWO OR SIX SITED 

PLAQUE INDEX

0

4

2
3

1

4



O’Leary-féle plaque control record (1972)

 Minden egyes fog 4 felszínén értékeljük a plakk 
jelenlétét, + vagy – jellel, plakkfestés után

- Mai klinikai gyakorlat
- %-os arányt számolunk

O’Leary TJ, Drake RB, Naylor. The plaque control record. J.Periodontol 1972;43:38-42.



Fogkőindexek

 Simplified oral hygiene index (CI-S) (1960)

 Volpe-Manhold Index (1964)

 Calculus surface index

 Marginal line calculus index

 Klinikai jelentőség csekély! 

 Jól reprezentálja a populáció szájhigiénés kultúráját



Egyszerűsített Szájhigiénés Index - Oral Hygiene
Index Simplified (OHI-S) 

Greene AH, Vermillion JR. The oral hygiene index - a method for classifying oral hygiene studies. A 
Amer Dent Assoc. 1960;61:172-178.



Calculus surface index 

 Négy alsó metsző

 0=  nincs fogkő

 1= a fogkő nem haladja meg a 0,5 mm vastagságot és 

szélességet

 2= a fogkő nem haladja meg az 1,0 mm vastagságot és 

szélességet

 3= a fogkő meghaladja az 1,0 mm vastagságot és 

szélességet



Volpe-Manhold index

 A supragingivális calculus kiterjedését méri az alsó 6 

frontfog linguális felszínén, milliméterekben megadva a 

fogkő kiterjedését. Minden fogon három mérést végzünk. 

--
Jelentőség: 

Fogkőképződés 

kémiai 

gátlásával 

kapcsolatos 

kutatások 



Marginal Line Calculus Index

 Az ínyszéllel párhuzamos cervicális
supragingivális calculust mérjük.

 A fogat distális és mesiális félre osztjuk  

 A fogkővel borított cervicalis vonal arányát 
fejezzük ki 

 0%, 12,5%, 25%, 50%, 75%, 100% 



Gingivális Indexek 

 Gingival Index (Löe-Silness) (GI) (1967)

 Papillary Bleeding index (PBI) (1971)

 Gingival Index (Ainamo & Bay) (1975)

 Gingival Crevicular Fluid Flow (GCF)



Gingival Index (GI) Löe-Silness

 0 = nincs gyulladás

 1 = enyhe gyulladás, 
színelváltozás, nincs vérzés

 2 =  mérsékelt gyulladás, 
színváltozás, ödéma, ínyvérzés 
szondázáskor

 3 = súlyos gyulladás, erös ödéma, 
hipertrófia, spontán ínyvérzés, 
ínyfekély

 Minden fognál külön értékeljük

Löe H. The gingival index, the plaque index and retention index system. J. Periodontol 1967;38:610-617



Papillary bleeding index (PBI) (Mühlemann)

 0= nincs vérzés

 1= szondázás után pár sec. vérzés

 2= szondázás után azonnal vérzés 

 3= szondázás után azonnal erős vérzés, amely az ínyszél 
felé terjed 



Gingival Bleeding Index (Ainamo-Bay)

 Minden egyes fog 4 felszínén értékeljük az 

ínyvérzést + vagy – jellel szondázás után 

százalékban fejezzük ki a vérző pontok arányát 

Ainamo J. Bay I. Problems and proposals for recording gingivitis and plaque Int Dental J 1975;25: 229-235

Bleeding on probing (BOP): szondázási 
ínyvérzés – mai klinikai gyakorlat, 
szondázás, 15 sec után értékelés



A szondázási vérzés klinikai képe

BOP=Bleeding On Probing



Sulcus váladék mennyiség 

mérése 



Parodontális indexek 

Periodontal Index (PI) Russell (1956)

Periodontal Disease Index (Ramfjord) (PDI) 
(1959)



Periodontal Index (PI) Russell

 0 = nincs gyulladás vagy funkció csökkenés

 1 = enyhe gingivitis, partialis

 2 = súlyos gingivitis, totális

 6 = tasakképződés

 8 = előrehaladott parodontális destrukció, 
fogmozgathatóság, rágóképesség csökkenés 

Értékelés aktuális tasakmélység alapján –

reverzibilis!!, kezelés után az index érékek 

nullázódhatnak 

Russell AL. A system of classification and scoring for prevalence

surveys of periodontal disease. J. Dent Res 1956;35:350-360



Periodontal disease index (Ramfjord) (PDI)

 Ramfjord fogak: 16, 21, 24, 36, 41, 44

 0 = ép

 1 = enyhe gingivitis

 2 = mérsékelt gingivitis

 3 = súlyos gingivitis

 4 = tasakmélység max. 3mm

 5 = tasakmélység max. 5mm

 6 = tasakmélység több, mint 6mm

Értékelés tapadásveszteség alapján –
irreverzibilis!!!! Kezelés után se térhet vissza a 
nullára  

Ramfjord SP. Indices for prevalence and incidence of periodontal disease. J. Periodontol 1959;30:51-58



 Mai klinikai gyakorlat – szemikvantitatív

indexek helyett objektív, kvantitatív 

módszerek 

 PPD

 CAL

 PI

 BOP



Részletes, teljeskörű parodontális vizsgálatok

 Ilyeneket elsősorban az USA-ban és 
Skandináviábam folytattak,

 Csak kevés Nyugat európai országban és 
csaknem teljesen hiányzik a Közép és Kelet 
Európa országaiban   



A kevésbé komplex, de az elmúlt két 

évtizedben nemzetközileg nagyon elterjed 

CPITN-index adatok majdnem mindegyik 

országban rendelkezésre állnak és 

lehívhatók a WHO Data Bank-ból. Ennek 

alapján összehasonlíthatók az egyes 

országok értékei 



The proportion of 35-44 year old subjects with deep 

periodontal pockets – CPITN 4

country No of 

studies

period Mean % LCL UCL

Finland 1 82/83 7 4 9

France 5 85/89 16 10 24

Germany 10 85/92 13 8 19

Greece 2 85/88 12 6 20

Ireland 1 89/90 2 1 4

Italy 2 83/85 14 10 18

Netherlands 3 81/86 7 2 11

Norvay 1 83 8 6 10

Portugal 1 84 8 6 10

Spain 1 85 18 16 21 

UK 2 85/88 13 11 16

Estonia 1 87 13 10 17

Hungary 2 85/91 4 1 15

Poland 3 86/90 16 7 34



CPITN index nem érzékeli és méri a 

tapadásveszteséget – a fogágybetegség 

kummulatív hatását



Basic Periodontal Examination (BPE)

- 6 szextáns:
jobb felső (17-14), felső front (13- 23), bal felső (24-27)

jobb alsó (47-44), alsó front (43- 33), bal alsó (34-37)

- Sétáló szondázás

- 25 gramm

- WHO szonda

- Minden szextánsban, minden fogat vizsgálunk 

- 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).

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



Fogágybetegség gyermek és 
serdülő korban 









 Teenagerek körében végzett 103 CPITN vizsgálatból 

származó közlemények értékelésekor (Miyazaki et al. 

1991) megállapítható, hogy világszerte erre a 

korcsoportra a supragimgivalis fogkő és gingivits

jellemző.

 A frekvencia és súlyosság terén jelentős különbségek 

vannak a fejlett és fejlődő országok adatai között.

 Gazdaságilag fejletlenebb régiók: juvenilis parodontitis

prevalenciája magasabb 

 USA: feketék körében leggyakoribb 2%



 Brown és mtsai, 1996

 Követéses vizsgálat 14 000 gyermekkel agresszív parodontitis progressziójáról

 A lokalizált formák 62%-a 6 évvel később is lokalizált

 35% generalizált formába ment át

Svéd tanulmány

 tejfogak körül már  tapadásveszteség a juvenilis parodontitises iskolskorúak körében 

(prepubertáskorban is már tapadásveszteség)

Dél-Amerika, Ázsia, Afrika: 



Felnőttek parodontális
státusza



Felnőttek parodontális státusza

Súlyos parodontitis aránya közel azonos a magas 

egészségügyi kultúrájú országok és az elmaradott 

térségekben is.



Destruktív parodontitisben szenvedő egyének 

aránya a 35-44 éves korcsoportban 

Nyugat-Európa

Közép és Kelet-

Európa







 Miyazaki 50 ország felnőtt lakosság 

körében végzett 100 CPITN vizsgálat 

eredményeit össegezve megállapította, 

hogy súlyos parodontitis a lakosság 10-

15%-át érinti függetlenül a földrajzi, 

etnikai és szociális helyzettől. 

(Miyazaki et al. 1991)

Szájhigiénén kívül egyéb rizikótényezők is felelőssé tehetők a destruktív 

fogágykárosodásért





Amennyiben csupán az irreverzibilis 

tapadásveszteséggel kísért gyulladást tekintjük 

valódi fogágybetegségnek a felnõtt lakosság 

10-20%-a szenved ebben a betegségben 

világszerte

  
Pilot T, M iyazaki H,  Global results: 15 years of CPITN epidemiology   Int Dent J 1994 44: 553-560

Amennyiben csupán az irreverzibilis 

tapadásveszteséggel kísért gyulladást tekintjük 

valódi fogágybetegségnek a felnõtt lakosság 

10-20%-a szenved ebben a betegségben 

világszerte

  
Pilot T, M iyazaki H,  Global results: 15 years of CPITN epidemiology   Int Dent J 1994 44: 553-560









 A korai epidemiológiai vizsgálatok igazolták, 

hogy a fogágybetegség szoros összefüggésbe 

hozható a dentális plakk akkumulációjával. 

 Ha teljesen ép ínyű egyének felhagynak a 

fogmosással, akkor rövid időn belül gingivitis 

fejlődik ki. 



Napi egyszeri alkalomnál saját bevallásuk szerint többször 
fogat mosó gyerekek aránya

Kuusela S. Honkala E, Kannas L, Tynjala J, Wold B. Oral hygiene habits of 11-year old schoolchildren in 22 European countries and 
Canda in 1993/1994. J Dent Res 1997;76:1602-1609.

Nyugat-Európa

Kelet- és Közép-

Európa





Hermann P., Faluhelyi P., Kaán B., Borbély J., Madléna M. 2005







A KRÓNIKUS PARODONTITISES ÉS EGÉSZSÉGES KONTROL EGYÉNEK SZÁMA ÉS 

SZÁZALÉKOS ARÁNYA AKIKBEN  A PERIOPATOGEN TÖRZSEK KIMUTATHATÓK 

VOLTAK.   

Choi BK et al. Detection of major putative periodontopathogens in Korean advanced adult periodontitis patients using 

a nucleic acid-based approach J. Periodontol 2000;71:1387-1394

BAKTÉRIUM
KRÓNIKUS 

PARODONTITIS  (n=29)
EGÉSZSÉGES (n=20)

Treponema sp. 29 (100) 8 (40)

A.A. 26 (89.7) 1 (5)

P. gingivalis 29 (100) 6 (30)

Fusobacterium sp. 29 (100) 17 (85)

B. forsythus 28 (96.9) 11 (55)

P. intermedia 26 (89.7) 1 (5)

P. micros 28 (96.6) 6 (30)

A VIZSGÁLT SZEMÉLYEK SZÁMA ÉSARÁNYA (%)









DM-ban 3x 

nagyobb a 

valószínűsége 

annak, hogy 

valakiben 

destruktív 

parodontitis

fejlődik ki, mint 

egészséges 

populációban 

Kontrálaltlan DM 

fennállása és 

tapadásvesztes

ég között szoros 

összefüggés
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ALVEOLÁRIS CSONTVESZTESÉG AZ ÉLETKOR 
FÜGGVÉNYÉBEN 
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A DOHÁNYZÁS OKOZTA RELATÍV RIZIKÓ 
TÉNYEZŐ A DESTRUKTÍV PARODONTITIS 

ETIOLÓGIÁJÁBAN
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A dohányzás hasonló mérétékben felelős a 

parodontitis prevalenciájának emelkedéséért mint 

a diabetes
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FOGMOSÁS GYAKORISÁGA FOGMOSÁS GYAKORISÁGA 
VÉGZETTSÉG SZERINTVÉGZETTSÉG SZERINT
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A fogmosási 
szokásokban 
szignifikáns 
(p=0,000) 
különbségek 
vannak végzettség 
szerint.

Hermann P., Faluhelyi P., Kaán B., Borbély J., Madléna M. 2005









A rossz minőségű, hibás széli záródású restaurátumok komoly mértékben 

veszélyeztetik a lakosság általános szájhigiéniás állapotát







Hermann P., Faluhelyi P., Kaán B., Borbély J., Madléna M. 2005



Köszönöm a figyelmet!


