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A furációt érintő léziók
morfológiája

• Furkációt (gyökérelágazódást) érintő léziók a premoláris
és moláris fogakon fordulhatnak elő.

• A bifurkációkat érintő defektusok a két gyökerű alsó 
molárisok, valamint a felső első premolárisok, míg  

• a trifurkációkat érintők pedig a három gyökerű felső 
molárisok gyökérelágazódását jelentik.
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• A bifurkációs léziók a felső premolárisok palatinalis és 
buccalis gyökerei közötti mesialis és distalis, 

• a felső molárisok palatinalis, mesiobuccalis és 
distobuccalis gyökerei közötti buccalis, mesialis és 
distalis, 

• a manidibularis mesialis és distalis gyökereinek 
elágazásainál  buccalis és lingualis furkációs 
bemenettel lelhetőek fel. 
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A furkáció érintettség diagnosztikája

• A legelterjedtebb osztályzás horizontális  irányban vizsgálja a 

csontpusztulás mértékét furcatiós (Nabers) szondával 

való tapinthatóság, átjárhatóság alapján:

• Az I.típusú lézió- korai stádiumnak tekinthető. 
• a horizontális csontpuszulás nem éri el a fog (buccolingualis) szélességének 1/3-át
• szondázás során felfedezhetünk min. fokú csontpusztulást, de ez röntgen felvételen általában nem látható

• A II.tipusú lézióban jellemző, hogy kifejezett horizontális csontpusztulással jár.
• a horizontális csontpuszulás meghaladja a fog (buccolingualis) szélességének 1/3-át, de furkáció még nem 

járható át, így a röntgen felvételek már diagnosztikus értékűek lehetnek
• egy fogon belül több furkációt is érinthet, de ezek nem közlekednek egymással
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• A III. típusú defektusban a gyökerek közötti terület teljes 
mértékben átjárható szondával. 
• Ha korai stádiumú az állapot, akkor felületes klinikai vizsgálattal nehéz 

észrevenni, mivel a lágyszövetek benőhetnek a lézióba. 
• a horizontális csontpuszulás nyomán átjárható alagút alakul ki a 

gyökérelágazódás alatt
• Röntgen vizsgálat során egyértelműen látható a gyökerek 

elágazódásánál radiolucens területként jelenlévő defektus.

• IV. típusú lézióról is említést tesznek az egyes beosztások; 
• ugyanaz, mint a III. típusú, azzal a különbséggel, hogy a furkáció 
a klinikai vizsgálat során  szabad szemmel is látható a 
szöveti recesszió miatt 
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• Egy másik diagnosztikai rendszer nemcsak a horizontális, hanem a 
vertikális csontpusztulást is figyelembe veszi. 

• Ennek alapján további alosztályokat különböztet meg:

A alosztály: egy millimétertől három milliméterig terjedő 
vertikális csontpusztulás
B alosztály: négy millimétertől hat milliméterig vertikális 
csontpusztulás
C alosztály: nagyobb, mint hat milliméter a csontdefektus 
vertikális terjedelme

• segíti a terápia tervezését és jobban megítélhető a prognózis 
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A furkáció érintettség terápiája

1. Depurálás, gyökérsimítás 

• Minimális trauma mellet jó eredmények érhetőek el, ha a páciens betartja a 
professzionális beavatkozás mellett az otthoni szájhigiénés tanácsokat is.

• Lényegében csak az I. fokú furkáció érintettségű területeken alkalmazható 
eredményesen.

• Különösen akkor hatásos, ha a furkáció területének olyanok az anatómiai 
sajátosságai, hogy kézi, illetve gépi depurátor fejekkel jól hozzáférhető 



2. Furkációplasztika

• Ha a depurálás és az otthoni szájápolás morfológiai okok miatt nem teljesíthető 
megfelelően, akkor sebészi beavatkozás szükséges, ami helyreállítja a megfelelő 
anatómiai viszonyokat, lehetővé teszi a megfelelő plakk kontrollt 

• furkációplasztikát az első-és másodfokú furkáció lézió esetén alkalmazzuk, 
amikor még a horizontális csontpusztulás nem kifejezett, és nincs jelen mély 
vertikális csonttasak sem. 
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• A furkációplasztika a következő lépésekből áll:

• Lebenyes feltárás (mucoperiostealis lebennyel).
• A gyökérfelszín megtisztítása, gyökerek közötti 

granulációs szöveteltávolítás.
• Odontoplastica: a fogszövet korrekciója, 

könnyen hozzáférhető morfológiát kialakítva.
• Osteoplastica: a csontszövet korrekciója, a 

korrigált fogállományhoz igazítva.
• Lebeny visszahelyezése a csontos részek 

tökéletes fedésével, öltésekkel való rögzítés 
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3. Alagútképzés

• Az elsődleges indikáció III. osztályú furkáció léziók jelenléte 
vertikális komponens nélkül, vagy csak nagyon csekély vertikális 
pusztulás mellett. 

• Az alagút létrehozása a furkáció alatt történik, az interradicularis
terület teljes feltárása után, 

• bizonyos fokú oszteoplasztikát vagy osztektómiát igényel a 
furkációs bemenet szélesítésével, csontablak létrehozásával.
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1.  III. típusú furkáció érintettség 2.  Lebenyképzés után a furkációs terület teljes 
feltárása csontkorrekcióval 

3. A lebeny visszahelyezése, varratokkal rögzítés 4. Egy évvel az alagút képzés után megfelelő szájhigiéna mellett 
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• Ideális anatómiai viszonyok alagútképzéses technikához: 
• rövidebb gyökértörzs (a gyökértörzs ne legyen hosszabb a gyökér teljes hosszának 

egyharmadánál)
• széles furkációs bemenet 
• hosszabb vagy divergáló gyökerek

• A műtétet követően egy jól átmosható terület képződik a gyökerek 
elágazódása alatt

• Hátrány: a szabaddá tett gyökérfelszínek plakk retentívebbek, 
az ínygyulladás és gyökér caries rizikója megnő

• A magas szintű otthoni szájhigiénia alapvető fontosságú: 
• superfloss
• interdentális fogkefe
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4. Gyökérrezekció

• Indikációs terület:

- másod-és harmadfokú furkációléziók, amikor a többi hagyományos eljárás már nem  

alkalmazható, mivel olyan nagyfokú a csontpusztulás és a parodontális tapadásvesztés

• Sok esetben az utolsó lehetőség a többgyökerű fog megmentésére:

- egy gyökérre kiterjedő súlyos vertikális csontpusztulás 

- a szomszédos fogak gyökereinek kedvezőtlen közelsége



Gyökérrezekció lépései:

• Kiválasztjuk és gyökérkezeljük a megtartandó gyökért/gyökereket.
• Lebenyt képzünk, majd annak elemelése után megvizsgáljuk a furkációs 

bemenetet.
• Szeparáljuk a gyökereket karbid vagy gyémánt fisszúra fúróval.
• Extraháljuk az eltávolítandó gyökeret. 

• Minimális csontdarab eltávolítása segítheti a foghúzást elkerülve ezzel a fraktúra 
lehetőségét. 

• A fogat helyreállítjuk, megfelelő szájápolási tanácsokat adunk a páciensnek. 
• A ideiglenes pótlás készítése nagy jelentőségű:

• védi a területet és megfelelő stabilitást biztosít a megtartott gyökérnek a gyógyulási 
periódusban

• az ideiglenes pótlás szélének legalább 3 mm-re kell lennie a csontos peremtől, hogy a 
fiziológiás ínytapadás kialakulhasson a csontos terület fölött



Furkáció érintett alsó moláris röntgenképe A distalis gyökér endodontiai
kezelése, 
majd a mesialis gyökér extrahálása 

Protetikailag ellátva, 3 hónappal a 
hemiszekcionálás után 

Gyökérrezekció
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• A gyökér rezekció során általában az alsó molárisok meziális gyökerét 
távolítjuk el anatómiai tulajdonságai miatt:
• két gyökércsatorna
• többnyire görbült lefutás
• felszínén mély konkavitás figyelhető meg a furkációs területhez közel, 
• fraktúrák előfordulása is a meziális gyökereknél gyakoribb 

• Többnyire a disztális gyökeret tartjuk meg, melynek mind az endodociai, 
mind a protetikai helyreállíthatósága egyszerűbben kivitelezhető



5. Hemiszekció (bikuszpidizáció)
• a rezekció folyamatával megegyezik a kezelés, azzal a különbséggel, hogy 

a szeparált gyökérrészeket megtartjuk 

• Indikáció:
• nagyméretű interradikuláris tér (azaz van elegendő tér van a moláris fog gyökerei 

között)
• a gyökerek körül a parodontális rögzítő apparátus megfelelő  

• Kontraindikációk: 
• kisméretű interradikuláris tér 
• a gyökércsúcs irányába konvergáló a gyökerek

• próbálkozhatunk orthodonciailag a gyökerek közötti távolság 
növelésével, de ez megnöveli a kezelés időtartamát



gyökérrezekció hemiszekció 

hemiszekció
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Endodontiai kezelés hatása a 
furkációérintettség sebészi terápiájára

• megfelelően kitisztított, csúcsig érő, falálló, homogén gyökértöméssel ellátott fogak 
nincsenek káros hatással a furkáció érintett területek gyógyulási folyamataira

• Lebenyes sebészi kezelés előtt több, mint 6 hónappal elvégzett endodontalis terápia nem 
befolyásolja jelentősen az II. típusú furkáció érintettség gyógyulását
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6. Regeneratív technikák

• Irányított szövetregeneráció (GTR)

• Az eljárás lényege, hogy egy membrán behelyezésével mechanikailag 
elhatároljuk a gyorsan osztódó hám és kötőszöveti sejteket a 
parodoncium többi szövetétől, 

• ezáltal segítve, hogy a gyökérhártya és alveoláris csont 
mesenchymális sejtjeiből jöjjön létre a regeneráció.

• A GTR-technikák során különböző, felszívódó és nem-felszívódó
membránokat használnak
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Barrier membránok típusai

1. Fel nem szívódó membránok

• PTFE teflonmembrán-GoreTex

• titánszállal erősített teflon membrán

• cyanoakrilát memrán (Glubran ®2) „sebészi 
ragasztó” adhezív képességű: 

- amint érintkezik a szövetekkel, gyorsan polimerizálódni 
kezd, melynek hatására egy vékony, de ellenálló 
bevonat jön létre, amely antiszeptikus környezetet 
biztosít és stabilizálja a csontgraftot. 

2. Felszívódó membránok

• Kollagén membránok (Bio-Guide)

• Szintetikus membránok

- politejsav, poliglikolsav és ezek észterszármazékai
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NCBA „ragasztó” 

Glubran adaptálása a csontgrafthoz

II. típusú furkáció érintettség lebenyes feltárása 

1 hónappal a kezelés után 
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A GTR alkalmazása furkáció érintett 
fogakon 

• Alsó és felső állcsonti II. típusú furkáció léziók többnyire jól reagálnak a GTR-technikára, 
jelentős csontos telődés érhető el.

• III. típusú furkációs defektet mutató alsó és felső állcsonti molárisokban a regenerációs 
terápia sikeressége nem megjósolható a jelenleg elérhető bizonyítékok alapján 

• az I. típusú furkáció érintettséget általában sikeresen kezelik regeneratív terápia nélkül 
is



a., A jobb alsó első molárison 
diagnosztizált II. fokú furkáció 
érintettség.

b., Lebenyes feltárást követően 
granulációs szöveteltávolítás, a 
gyökereken SRP elvégzése. 

c., A defektusnak megfelelően 
nem felszívódó membrán
behelyezése és rögzítése.

d., Membráneltávolítást 
követően, a furkáció területét 
újonnan képződött parodontális 
szövetek töltik ki.

e., A regnerálódott 
parodontális szövetek gondos 
fedése a visszafektetett 
lebennyel.

f., Klinikai státusz a műtét után 
1 évvel: a II. fokú furkáció lézió
jelentős mértékű regenerációja 
látható.
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Kombinált regeneratív módszerek

• GTR és csontpótló anyagok kombinált használata:
- pl.: ß-trikalcium-foszfát/hidroxiapatit,
- demineralizált száraz-fagyasztott csont allograft

• GTR és Emdogain (EMD) kombinációja:
- A Hertwig-féle hámhüvely belső rétegében található módosult ameloblast típusú sejtek által 

egy zománcmátrixszerű protein réteg rakódik le a gyökéri dentin felszínre, mely különböző 
fehérjéket(főleg amelogenint) tartalmaz. 

- Ezeknek a fehérjék képesek lehetnek indukálni egyes mesenchymális sejtek fibro-, cemento-
és osteoblastokká alakulását



• Rekombináns humán thrombocyta eredetű növekedési faktor (rhPDGF):
- osztódásra kényszerítik a mesencymalis sejteket
- az egész parodontalis apparátusra, mind a cementre, parodontalis ligamentumra és 

csontra vonatkozóan szövetképző hatású 

• Vérlemezke-dús plazma (PRP):
- egy vérlemezke aggregátum tartalmú plazma, melyet a vér centrifugálásával állítanak elő. 

- kutatások bizonyítják, hogy háromszor annyi növekedési faktort tartalmaz, mint a vénás 
vér.

Kombinált regeneratív módszerek II.



Vérlemezke-dús plazma (PRP) alkalmazása

PRP helyezése a megtisztított furkáció lézióba Amnion membránnal fedik le a 
furkáció léziót

A suturázott műtéti terület
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7. Extrakció

• Indikációk:

- ha a furkáció érintettség egyéb terápiás eljárásokkal nem kezelhető

- a folyamat egyre előrehaladottabbá válik a kezelés ellenére
- rosszul kooperáló páciens

- nem kielégítő szájhigiénia



Köszönöm a figyelmet!


