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A nem megfelelően kezelt diabétesz fogíny sorvadáshoz,

fogszuvasodáshoz, a fogakat alkotó szövetek 

leépüléséhez vezethet. A jól körülhatárolt duzzanatok 

puhák, pirosak szabálytalanok és nem ritkán 

haemorrágiásak. A hiperplasztikus szövet hólyagos vagy 

papulonoduláris. 

Jellegzetes tünet lehet:

Csökkent nyálfolyás

Fültőmirigy megnagyobbodás

Cheilosis

Candida albicans elszaporodása
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A cukorháztartás zavara

Löe H. Periodontal disease. The sixth complication of diabetes mellitus.

Diabetes care 16, 329, 1993

1. Diabeteszes retinopátia

2. Diabeteszes neuropátia

3. Diabeteszes nephropátia

4. Arterioszklerózis

5. A sebgyógyulás romlása

6. Periodontális betegségek
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Gyulladásos mediátorok

TNF-alpha, IL-1

Advanced Glycosylation

End Products

A. J. Cronin, N. Claffey & L. F. Stassen British Dental Journal 205, 131 - 137 (2008)
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Előrehaladott glikolizációs végtermékek 

(AGE)

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011_0079_szarka_patobiokemia/images/abra5_2.png

A nem-enzimatikus glikáció 

jelentős szerepet játszik a 

diabeteses szövődmények 

kialakulásában.

A glikáció szabadgyök-

képződést okoz, ezért a 

szervezetben oxidatív 

stresszt indukál. 



Előrehaladott glikolizációs végtermékek 

(AGE)

http://diabetesreducer.com/spi/?

aff_id=1619&subid=thecorner/a

ssociation-between-acute-

phase-reactants-and-advanced-

glycation-end-products-in-type-

2-diabetes/

Előrehaladott glikolizációs végtermékek szerepet játszanak számos 

degenaratív folyamat kialakulásában és rosszabbodásában, mint pl. 

diabetes, arterioszklerózis, Alzheimer kór stb. 
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AGE hatásai :

➢ Reakcióba lép a makrophagokkal, növeli a citokinek és növekedési 

faktorok termelődését

➢ Reakcióba lép az endothel sejtekkel, hat a kollagén termelődésre és a azok 

érfalban történő felhalmozódására,elősegíti az angiotenzin II 

termelődését, csökkenti az NO képződést 

(trombózis, vasoconstrikció)
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http://periobasics.com/diabetes-and-periodontitis-a-bidirectional-relationship.html

PMN - polimorfonukleáris sejtek
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http://periobasics.com/diabetes-and-periodontitis-a-bidirectional-relationship.html

ECM – extracelluláris matrix



A sejtek kapcsolódnak az ECM-hez és ez nagy részben 

meghatározza a sejt proliferációt, migrációt, túlélést 

ECM

ECM remodelling elősegíti a fibrózis kialakulását
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PMN –

neutrofil 

granulociták
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Periodontitis kialakulásának lehetséges mechanizmusa 

diabetesben

http://www.dimensionsofdentalhygiene.com/2014/03_March/Features/The_Bidirectional_Link.aspx

Taylor JJ, et al J Clin Periodontol. 2013;40(Suppl 14):129.
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Periodontitis kialakulásának lehetséges mechanizmusa 

diabetesben
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Gyulladásos mediátorok

TNF-alpha, IL-1

Advanced Glycosylation

End Products

A. J. Cronin, N. Claffey & L. F. Stassen British Dental Journal 205, 131 - 137 (2008)

A cukorháztartás zavara



A cukorháztartás zavara

A súlyos periodontális elváltozás növelheti a vércukor szintet, 

íly módon növeli a diabeteszes szövődmények 

kialakulásának kockázatát (Journal of Periodontology, 1997). 

LPS – lipopolysaccharides
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A periodontitis során kelezkezett cytokinek bejutnak a keringésbe, 

megemelkedett gyulladásos válaszreakciót tartanak fenn és fokozzák az inzulin 

rezisztenciát és a cukor szintet

Tunes RS et al, Can Dent Assoc 2010;76:a35 

A gyulladásos  mediátorok

kapcsolatba lépnek a lipidekkel

az FFA-val, AGE-vel. Ez az

interakció elindítja/fenntartja az

I-kappa-B kinase-β, nuclear

factor-kappa B (NF-kβ), protein c-

Jun N-terminal kinase (JNK)

intracelluláris aktivációját.

Ezek aktiválódása a

monocitákban,  macrophagokban,

az endothel sejtekben,

adipocitákban, máj és izom

sejtekben elősegíti az inzulin

rezisztenciát.. 
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http://periobasics.com/diabetes-and-periodontitis-a-bidirectional-relationship.html

ECM – extracelluláris matrix
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További zavarok, amelyek a periodontális betegségek 

súlyosságát diabetesben befolyásolhatják

➢ Sebgyógyulás romlása

ECM – extraelluláris matrix
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További zavarok, amelyek a periodontális betegségek 

súlyosságát diabetesben befolyásolhatják

➢ Sebgyógyulás romlása



A cukorháztartás zavara

További zavarok, amelyek a periodontális betegségek 

súlyosságát diabetesben befolyásolhatják

➢ Csontképződés romlása  

JOSHIPURA K  Harvard Univ.
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A diabeteszes betegek periodontális elváltozásait 

szigorúan kezelni kell

↓

ez javíthatja a glycemiás kontrollt

http://www.mushings.com/2015/



Klinikai farmakológia a fogorvosi gyakorlatban 2015. 11.25

A fogorvos preventív gondozási szempontjai és feladatai

Legyen a fogorvos a cukorbetegeket gondozó team aktív résztvevője (Harris 

és Garcia-Godoy, 2004)

..

A cukorháztartás zavara

•   Rendszeres fogorvosi vizsgálatok végzése, visszarendelések 

szervezése.

•   Alapos sztomato-onkológiai vizsgálatok végzése.

•   A betegek informálása alapbetegségük és a szájüregi elváltozások 

összefüggéseiről, valamint figyelemfelhívás öngondozásuk 

fontosságára és saját felelősségükre.

•   Erőteljes motiváció a kifogástalan szájhigiéne fenntartására.

•   Következetes professzionális plakk-kontroll.

•   A fogágybetegségek és szájnyálkahártya-betegségek kezelése.

•   A bacteriaemiát okozó beavatkozások (fogkő-eltávolítás, parodontális 

műtétek stb.) esetén antibiotikum védelem.



Klinikai farmakológia a fogorvosi gyakorlatban 2015. 11.25

A fogorvos preventív gondozási szempontjai és feladatai

•   Konzultáció az alapbetegséget kezelő orvossal, hogy a beavatkozások 

mindig a beteg optimális anyagcsere-állapotában történjenek.

•   A betegek ellátásában alapvető szempont, hogy az étkezés időpontját ne 

változtassuk.

•   Tanácsos a kezeléseket a normális reggeli étkezést és a szokásos 

gyógyszerelést követően időzíteni, így elkerülhető a hypoglykaemia.

A cukorháztartás zavara
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A hypoglycaemia hirtelen adrenerg tünetei

• Szívdobogásérzés Konfúzió

• Izzadás Agitáció

• Éhségérzet Szorongás

• Kézremegés Epileptiform görcs

• Nyugtalanság Tudatvesztés

➢ Enyhe tünete esetén a hypoglycaemia kezelhető 10 g gyorsan 

felszívódó cukrot tartalmazó étel bevitelével. 

Ha tünetek 10 perc után sem múlnak el, egy újabb adag ajánlott.

➢ Nyilvánvaló hypoglycaemia esetén 1 ampulla glukagont (1 mg) 

adunk
GLUCAGEN 1 mg Hypokit por és oldószer oldatos injekcióhoz

➢ Eszméletlen betegnek gyorsan 10%-os glükózoldat 

infundálandó 
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Hypoglycaemiára hajlamosító antidiabetikus 

gyógyszerek

➢ Orális készítmények

• Szulfonilureák glibenklamid (GILEMAL)

glipizid

gliquidon (GLURENORM)

gliclazid (DIAPREL, stb.)

glimeperid (AMARYL, GLEMPID, stb.)

• Nem – szulfonilureák

repaglinid (NOVONORM)

nateglinid (STARLIX)

➢ Inzulinotróp vegyületek
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Hypoglycaemiára hajlamosító antidiabetikus 

gyógyszerek

➢ Parenterális készítmények

• Inzulin

• GLP-1 receptoron ható vegyületek

exenatid (BYETTA, BYDUREON)

liraglutid (VICTOSA)

lixisenatid (LYXUMIA, SULIQUA)

dulaglutid (TRULICITY)

• Amylin analóg

pramlitinid (SYMLIN)
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Decoy_Receptor_Figur

e-raster.png

OPG – oldott állapotban levő „csali” receptor, amely felismeri és megköti a 

ligandot (pl. növekedési faktort vagy citokint), de nem aktivál szignál jelet, nem 

aktivál receptor komplexet.

Hatása, hogy meggátolja az általa megkötött ligand kapcsolódását a reguláris 

receptorhoz

Osteoprotogerin (OPG) - osteoklastogenesist gátló faktor (OCIF), a tumor 

nekrózis factor receptor nagycsalád tagja (TNFRSF11B)

Osteoprotogerin axis



RANKL (Receptor activator of nuclear factor kappa-Β ligand) a tumor 

nekrózis factor receptor nagycsalád tagja (TNFRSF11) – kulcs faktor az 

osteoklaszt differenciációban és az osteoklaszt aktiválásában

Osteoprotogerin axis

https://www.researchgate.net/profile/Joseph_Arron/publication/23983637/figure/fig1/AS:303164222918660@144929

1391853/Targeting-the-osteoclastWhen-RANKL-binds-to-its-receptor-RANK-a-signaling-adaptor-tumor.png



OPG - osteoprotegerin

RANKL - receptor activator of nuclear factor B ligand

Osteoprotogerin axis

Raggi P et al, Nature Clin. Pract. Cardiovascular Med. 4, 26-33, 2007
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Osteoprotogerin axis

https://www.researchgate.net/publication/324490386/figure/fig5/AS:614892222570503@1523613138252/T

he-proposed-mechanism-of-NTU101FM-ethanol-extract-to-attenuate-periodontal-disease-and.png

MMP - mátrix metallopeptidase
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Klinikai farmakológia a fogorvosi gyakorlatban 2015. 11.25

A Ca++ egyensúly  zavara

Glukokortikoid túlsúly hatása a  csontokra 

Journal of Endocrinology

RANKL (Receptor activator of NF-κB ligand )

OPG (osteoprotegerin)
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Fokozott csontbontás idősebb korban

Csontképzés egyensúlyának megbontása - glukokortikoidok



PTH folyamatos jelenléte – osteoclast tevékenységet fokozza

PTH intermittáló adagolása – osteoblast tevékenységet fokozza

Hormonális szabályozók: parathormon, calcitriol

A Ca++ egyensúly  zavara

calcitonin – osteoclast tevékenységet csökkenti



BISZFOSZFONÁTOK

Oszteoporózisban, vagy csont metasztázisban alkalmazott 

állcsont oszteonekrózis (ONJ) rizikót növelő gyógyszerek

A Ca++ egyensúly  zavara

RANK ligand ellenes antitest 

denozumab (XGEVA)
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Bisphosphonátok hatásmódja

• Biszfoszfonátok a csont ásványi anyagához (hidroxiapatit kristály) kötődnek a 

csont átépülés területén.

• A lebontott csont anyagokkal együtt az osteoclastokba kerülnek és gátolják 

működésüket (farnezil difoszfát szintáz)



Felszívódásuk után néhány órával már az aktívan 

reszorbeálódó csontfelülethez kötődnek, viszont nem 

metabolizálódnak, az i.v. adott gyógyszer kb. 40%-a a vesén 

keresztül kiürül, a többi a csonthoz kötődve 10-25 év felezési 

idővel ürül ki

Bistfoszfonátok

Hosszú ideig (évek) megmarad a kötődés

Bisphosphonátok kinetikája



Biszfoszfonátok

aminofoszfátok

Hatásmód - farnezil –PP szintézis gátlása

A preniláció során keletkező regulátor fehérjék, az osteoklaszt sejtekben -

csökkenésük a sejt gátlását válta ki



Alendronát

(FOSAMAX, 

ALENDIS, stb.) 

Risendronát

(NORIFAZ) 

Biszfoszfonátok

aminofoszfátok a hidroxil és aminocsoportok a fontosak a csont ásványi 

anyagához történő kötődéshez 

pirofoszfát (P-O-P) analógok

Alkalmazás – orálisan, hetente egyszer, oszteoporózis kezelésére



Biszfoszfonátok

aminofoszfátok

pirofoszfát (P-O-P) analógok

Ibandronát

(BONDRONAT, BONDENSA, stb.)

orális és parenterális alkalmazás

Zoledronát

(BONDRONAT, BONDENSA, stb.)

parenterális alkalmazás

Alkalmazás – emlőcarcinomában és csontmetasztázisban szenvedő betegeken 

a csontrendszert érintő események (patológiás törések, radioterápiát vagy 

sebészeti beavatkozást igénylő csontszövődmények) megelőzésére, 

metasztázissal járó vagy anélküli, tumor indukálta hypercalcaemia kezelésére

Pamidronát

(PAMIDRONAT)

parenterális alkalmazás



Clodronát

(BONEFOS) 

Etidronát

(DIDRONEL)

Biszfoszfonátok

Nem- aminofoszfátok

Hatásmód – nem világos
nem gátolják a farnezil –PP szintézist

Intracellulárisan  ATP analóggá (beta-

gamma-methylene,  AppCp-type) alakulnak, 

ami in vitro vizsgálatok során 

macrophagokban citotoxikusnak bizonyult.

Alkalmazás –

Clodronát (inj) - malignus tumorok következtében fellépő osteolyticus folyamatok és 

hypercalcaemia 

Etidronát Tiludronát (oral) Paget kór

Tiludronát

(SKELID)
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Kumar V et al North American Journal of Medical Sciences, 2013, 5:260



Bisphosphonat kezelés mellett létrejött oszteonekrotikus lézió 

a kihúzott fog helyén

HENG Ch et al Am Fam 

Physician. 15:1134, 2012

Bisphosphonátok által kiváltott állkapocs nekrózis

A Ca++ egyensúly  zavara



Az állkapocs nekrózisnak számos kiváltó oka lehet, pl.:

• infekció és ennek során pH csökkenés a szájüregben

• egyéb gyógyszerek, pl. glukokortikoidok adagolása

• a csont hypo-calcifikációját eredményező folyamatok

• csökkent immun válasz, a gyógyulási folyamat lassulása

• vese transzplantációt követő hosszú távú BP kezelés

• diabéteszes beteg BP kezelése

• onkológiai BP kezelés

• bármilyen dentoalveoláris trauma

• alkohol

• előrehaladott életkor

Kumar V et al North American Journal of Medical Sciences, 2013, 5:260
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• Magyarországon mind a kezelés, mint a staging rendszerét tekintve leginkább 

az American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (AAOMS) 2009-es 

felújított ajánlását [3] veszik alapul.

• Az AAOMS ajánlása szerint a betegséget a panaszok súlyossága alapján 

különböző stádiumokba oszthatjuk.

• Legenyhébb a nulladik stádium, ekkor a páciensnek pusztán aspecifikus 

tünetei vannak (fogelvesztés, zsibbadás), de klinikailag és radiológiailag nem 

látunk elváltozást. 

• Első stádiumban már megjelenik a denudált, nekrotikus csont, de ez 

fájdalmatlan, és fertőzésnek nincs jele. 

• Második stádium esetén a korábbi tünetek kiegészülnek fájdalommal, valamint 

az érintett területről genny ürül, a nyálkahártya gyulladt. 

• A legsúlyosabb, harmadik stádiumban pedig már extraoralis fistulák, 

pathologiás törések, oroantralis, oronasalis kommunikáció, vagy a processus

alveolaris területét meghaladó nekrósis jelenik meg. 

A Ca++ egyensúly  zavara



Nem-sebészeti kezelés lehetőségei

• antibiotikum terápia (nagyon fontos)

• lokális antiszeptikus szájöblögetés (chlorhexidin, peroxid)

• teriparatid (endogén humán parthormon aktív (1-34) aminosav

fragmentuma) – a PTH élettani hatásainak megfelelően osteoblastokra

kifejtett hatások révén stimulálja a csontképződést, továbbá

fokozza a kalcium tápcsatornából való felszívódását és növeli a

kalcium tubuláris reabszorpcióját, valamint csökkenti a vese

foszfát-kiválasztását.

BJORN kezelése

• hyperbarikus oxigén terápia ??

• ózon terápia ?? (proliferációt és sebgyógyulást segítheti)

• alacsony intenzitású lézer terápia



Antibiotikum terápia

• amoxicillin p.o. (allergia esetén doxyciklin)

ha nem elég hatékony

• clindamycin p.o.

• súlyos esetben Iv. penicillin (allergia esetén clindamycin)

•

• egyéb lehetőségek - metronidazol, antifungális szerek

BJORN kezelése

Kezelés időtartama p.o. kezelés esetén hónapok, esetleg több mint 1 év, iv.

kezelés esetén 4-6 hét
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Megelőzés lehetőségei

➢ teljes körű fogászati ellenőrzés

➢ a fogászati státusz rögzítése

➢ sebészeti beavatkozások elvégzése

a kezelés megkezdése előtt

➢ lehetőleg rögzitett fogpótlásokkészítése
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PTH



Mitta S et al J. of Dental & Allied Sciences 3:34, 2014
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Cisztikus léziók alakulnak ki az 

állcsontokban, a keletkezett üregeket „barna 

tumorszövet”, granulomatózis 

szövetszaporulat tölti ki. Megfigyelhető a 

lamina dura durva hiánya, a parodontális rés 

kiszélesedése. A hypercalcaemia megemeli 

mind a bazális, mind az ingernyál kalcium 

tartalmát, ami megnöveli a fogkőképződés 

intenzitását.



Mitta S et al J. of Dental & Allied Sciences 3:34, 2014
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dentális hypoplásia, a lamina dura 

megvastagodása.



A pajzsmirigy hormon működés 

zavara



Adrenalin tartalma miatt óvatosan használandó magas vérnyomás, 

szívbetegség, cerebrovaszcularis betegség és thyreotoxicosis
esetén.

Hyperthyreosis



Hyperthyreosis

Periodontitis, A Trigger For Hashimoto's?



• Hpothyreozis önmagában nem jelent fogászati problémát

• Tiroxin hormont, vagy warfarint szedő betegeken vérzés

veszélye nő

• Kezeletlen betegek érzékenysége anesztetikumok, nyugtatók

irányában kifejezettebb

• Stressz, trauma mixödémás kómát provokálhat (elsősorban

idősebb betegeken)

Hypothyreosis

Mixödéma kezelése – levothyroxin inj.


