
A fogászati góc



A góc és a gócfertőzés 

definíciója

Minden olyan akut és 

krónikus folyamat, amely 

többé-kevésbé 

körülzártan húzódik

meg, a szervezet 

nedvkeringésébe 

időszakosan 

bekapcsolódva.

 Gócfertőzés alatt egy 

primer krónikus 

gyulladás -góc- más 

szervek, szervrendszerek 

betegségeit előidéző vagy 

megbetegítő képességét 

értjük.



Az odontogén góc

A fogászati gócbetegség létét 100 

éve feltételezik.

A fogászati gócok gyakoriságát 10%-

os gyakorisággal valószínűsítik.



A távolhatás létrejöttének 

magyarázata

 Baktériumok vagy metabolitaik keringésbe jutása.

 Bakteriális antigének keringébe jutása.

 Szolubilis mediátorok keringésbe jutása.

 Szenzitizált T-lymphocyta elmélet.

 Bakteriális sejtfal-komponensek távoli szövetkárosító 

hatása.



A leggyakoribb targetszervek

 Szív,

 Agy,

 Tüdő,

 Bőr,

 Szem szövetei,

 Ízületek,

 Gyomor bél rendszer.



Másodlagos megbetegedések

 Uveitis, iridocyclitis,

 Ekzema,

 Alopetia areata,

 SLE ,

 Endocarditis rheumatica,

 Neuritis,

 Poliarthritis rheumatica,

 Diabetes Mellitus , Atherosclerosis,

 Légzőszervi megbetegedések,

 Vetélés, alacsony születési súly.



A száj egészségi 

állapotának 

összefüggése más 

betegségekkel



Cardiovascularis rendszer

infectiv endocarditis

Bizonyított összefüggés! (S. sanguis)  antibiotikum profilaxis!

vegetációk: 

Streptococcus spp,

Staphylococcus aureus,

Gram-negatív baktériumok (pl. Aggregatibacter

Actinomycetemcomitans, Eikenella corrodens, Fusobacterium

nucleatum, Capnocytophaga ) 

és gombák. 

atherosclerosis

A kariogén S. mutans izolálása atheroma plakkból.



Bőr

• alopecia areata

psoriasis

• vasculitis, ekzema, urticaria, erythema nodosum, 

erythema exudativum multiforme, hyperkeratosis

palmoplantaris.



Vese és máj

Glomerulonephritis

immun-komplex képződés  lerakódásuk a vesében

 immun reakció

Abscessus hepatis



Szem

iridocyclitis

endophthalmitis



Légzőrendszer 

Mycobacterium – periapicalis granuloma

COPD

 Scannapieco: a légzőrendszerben jelenlévő mikróbák képesek a dentális plakk kolonizációjára, melyek a 

nyállal a tüdő reinfekcióját okozhatják. A parodontális tapadásveszteség szignifikánsan nagyobbnak bizonyult 

COPD-ben szenvedő betegeknél a kontrollcsoporthoz viszonyítva.

 Hayes et al: alveolaris csontfelszívódás összefüggése COPD-vel.

 Wang et al: COPD-ben szenvedő páciensek rosszabb parodontális státusza a kontrollcsoporthoz viszonyítva.

 DeRiso et al: rendszeres, napi CHX-es szájöblögetés csökkentette a légzőszervi megbetegedések előfordulási 

gyakoriságát és a halálozási rátát. 

Aspirációs pneumonia, abscessus pulmonum

Terpenning et al: aspirációs pneumonia kisebb gyakorisággal fordul elő fogatlan pácienseknél.

Scannapieco et al: a gondos szájhigiénie és a pneumonia csökkent előfordulási gyakorisága közötti 

összefüggés.



Tüdőbetegségek

 Aspirációs és gépi lélegeztetés által 
előidézett tüdőgyulladás.

 A kórokozók a subgingivalis plakkból, 
tasakból, vagy a felső gastrointestinalis
tractusból származnak.

 0-10 nap intenzív osztály bennfekvés –
anaerob kórokozókban gazdag dentalis
plakk kialakulása.

 Dentalis plakk, oropharingealis és 
gyomor minta, trachea és 
bronchusaspirációs váladék- jelentős 
egyezés a kórokozók között. 



CNS
abscessus cerebri

A potenciális fogászati gócok teljes felszámolása, illetve 

a sebészeti beavatkozás komplett gyógyulást 

eredményezett.

meningitis

facial paresis – fogászati eredet



 Alzheimer kór,

 Neurodegeneratív kórképek,

 Neuronok előrehaladott destrukciója,

 IL-1β, IL-6, TNF-β ,

 Gliasejtek aktivációja.

• Gyulladásos mediátorok felszabadulása,

• Treponema spp.,

• biztos diagnózis csak post mortem,

• izom atrófia- instabil fogsor,

• reflex nyelés- aspirációs pneumonia.

CNS



Mozgásrendszer

Ízületi protézisek.

Rheumatoid arthritis.



GI rendszer

Gyomor-és nyombél fekélyek

Helicobacter pylori izolációja a dentális plakkból.

Crohn betegség



Vetélés, koraszülés

A vetélések és az alacsony súllyal született 

csecsemők számának előfordulási gyakorisága 

szignifikánsabban alacsonyabbnak bizonyult a 

terhesség 28. hete előtt elvégzett professzionális 

periodontális terápiának köszönhetően a 

kontrollcsoporthoz viszonyítva.

.



Koraszülés

 Koraszülés: 37 hét előtt.

 Alacsony születési súly: <2500g

 Parodontalis elváltozások fennállása esetén szignifikánsan 
gyakoribb a koraszülések száma.

 Endotoxinok és gyulladásos mediátorok, citokinek
szintjének emelkedése (PGE, TNF) a vérben.

 Sulcus gingivalis PGE szintje pozitív összefüggésben áll 
az amnion folyadék PGE szintjével.



Odontogén gócformák

Pulpális eredet

Parodontális eredet

Egyéb



Odontogén góc –

Pulpális eredet

 Gangraena/necrosis pulpae

 Granuloma periapicale

 Cysta radicularis

 Inkomplett gyökértömés



Odontogén góc–parodontális eredet 

 Gingivitis chronica

 Parodontitis chronica



Odontogén góc – egyéb

 Parciálisan vagy teljesen impaktált fogak, elő nem tört fogak, nehezített 

fogáttörés esetei.

 Radix (foggyökér)

 Radix relicta (visszamaradt foggyökér)

 Osteitis alveolaris, osteomyelitis ( pl. ORN, BRONJ-MRONJ)

 Periimplantitis



Góckutatás

 A gócszűrésnek, góctalanításnak nagy szerepet tulajdonítanak egyes 
betegségek prevenciójában, illetve eredményes korai gyógyításában.

 Általános anamnézis,

 Fizikális vizsgálat,

 Radiolológiai vizsgálatok, 

 Kiegészítő vizsgálatok.

Időigényes, egyéni elbírálás (diagnózis) 

szükséges minden egyes fogra 

vonatkoztatva. Komplex, egyéne szabott 

kezelési terv készítése! 



Ellátás

 Gingivitis, 
parodontitis

 Pulpanecrosis/ 
granuloma pulpae

 Cysta

 Visszamaradt 
foggyökér

 Impaktált fogak

Supra-és subgingivális

depurálás (fogkőeltávolítás)

Gyökérkezelés

Cysta sebészi eltávolítása 

(cystectomia, cystostomia)

Sculptio

Sculptio



Góctalanítás

Változó radikalitás-esetfüggő terápiás javaslat!:

 Gócbetegség „típusa”(a góctalanítás időtartama, 
sürgősséggel történő góctalanítás szükségessége) pl. 
alopecia ↔ infective endocarditis

 Általános egészségi állapot

 Dentális státusz

 Gócszűrés indikációja (miért kérik?)

(fogászati góc okozta megbetegedések, transzplantációt 
igénylő beteg, onkológiai beteg, immunoszuppresszív
betegek, biszfoszfonát terápia indítása előtt stb.) 



Bacteriaemia

 Infectív
endocarditis

Egészséges 
egyénben 10 
perc alatt 
eliminálódnak a 
vérbe jutó 
baktériumok.

 Bacteraemiát okozó 
fogászati 
beavatkozások:

• foghúzás,

• implantatum
behelyezés,

• fogkőeltávolítás, 

• parodontális
kezelés/műtét,

• DE erőteljes fogmosás, 
rágás, fogpiszkáló 
használat is okozhat 
bacteraemiát.



Bacteraemia

következményei

Magas 
rizikócsoportú 
egyén:

Adhézió, 
vegetáció 
kialakulása, 

Multiplikáció,  

Konstans 
bacteraemia,

 INFECTIV 
ENDOCARDITIS.

Egészséges egyén:

Átmeneti,

 Tünetmentes,

A védekező 

rendszer 10 perc 

alatt eliminálja a 

kórokozókat.



Endocarditis profilaxis 

ajánlás

(American Heart

Association)



Profilaxis rizikópáciensek

ESC 2004.

Magas és közepes 
rizikójú 
páciensek

AHA, 2007.- csak magas rizikójú páciensek

 Műbillentyű,

 IE az anamnézisben,

 Szívtranszplantáltak, akiknek billentyűhibájuk 
van.

 A kongenitális szívbetegségek (CHD) közül:

 Reparálatlan cyanotikus CHD,

 Teljesen reparált CHD protetikai anyaggal, 
eszközzel, a műtétet követő első 6 hónapban,

 Reparált CHD reziduális defektussal, ha a 
defektus a protetikai eszköz területére, vagy 
szomszédságába esik (az endothelizácó
gátlása miatt).



Standard profilaxis (elsőként 

választandó):

 Amoxicillin: - Felnőttek: 2 g

- Gyerekek: 50mg/kg

Per os 1 órával a beavatkozás előtt.

 Ampicillin: - Felnőttek: 2g

- Gyerekek: 50mg/kg

IM, IV 30 perccel a beavatkozás előtt.



Penicillin allergia esetén 

választandó:

 Per os 1 órával a beavatkozás előtt:

 Clindamycin vagy cephalexin vagy cefadroxil: 

- Felnőttek: 600 mg

- Gyerekek: 20 mg/kg

Azithromycin vagy clarithromycin

- Felnőttek: 500 mg

- Gyerekek: 15mg/kg 

IM, IV 30 perccel a beavatkozás előtt:

 Clindamycin: - Felnőttek: 600 mg

- Gyerekek: 20 mg/kg 

Cefazolin:  - Felnőttek:1g 

- Gyerekek: 25 mg/kg



Magas rizikócsoportba 

tartozó páciensek (AB 

profilaxis szintén szükséges)

 Transzpalntált betegek,

 Gyengült immunvédekezés, immunszuppresszió,

 Csípő-vagy térdprotézis,

 Cimino fistula= hemodializált betegek,

 Lépeltávolításon átesett betegek,

 Biszfoszfonát terápia- speciális profilaxis.



Köszönöm a figyelmet!


