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A fogágy klinikai vizsgálata

• A beteg aktuális parodontális státuszának meghatározása a fogágy klinikai vizsgálatán alapszik
• Két típusa van:

1. Parodontális szűrővizsgálat (PSR, BPE)
• egyszerű és hatékony módszer a parodontális gyulladás kiszűrése 

céljából 
• főbb diagnózisok: egészséges fogágy, gingivitisz, parodontitisz

2. Részletes parodontális vizsgálat (CPA)
• Célja: a parodontális gyulladás kiindulási állapotának rögzítése 

hosszú távú betegkövetés céljából
• részletesebb vizsgálat (a gyulladás kiterjedésének, súlyosságának 

megállapítása, pontosabb diagnózis a gingivitisz/parodontitisz 
típusáról)



1. Parodontális szűrővizsgálat 

• WHO parodontális szondát igényel: 
- gömbben végződő hegy, kalibrált felszín
- referencia rész: 3,5 és 5.5 mm közötti fekete sáv (a szonda hegyétől mérve)
- a referencia rész ínyszélhez viszonyított helyzetét vizsgáljuk

• Sextánsokat vizsgálunk:

- 6 frontfog, 5-5 örlőfog mindkét oldalon (3 felső, 3 alsó sextáns)  

- Sextánsonként csak egy (legrosszabb) érték kerül rögzítésre!

- BOP, fogkő egyidejű megfigyelése



Szondázási technika
• Sétáló szondázás technikája

• Az óramutató járásával megegyezően járjuk körbe a fogat és 
foganként a mért legnagyobb értéket rögzítjük

• szondázás során a referencia rész ínyszélhez viszonyított 

helyzete lehet: teljesen látható, részlegesen látható, nem látható 

12th.ed_Carranza’s (2015) Clinical periodontology



• Helyes szondatartás: 

- a szonda hegyének oldala érintkezzen a fogfelszínnel  

- a fog hossztengelyének megfelelően, a fogfelszínnel a lehető 
legpárhuzamosabban

• Helytelen tartás: 

a szonda nem párhuzamos 

a fog hossztengelyével

ORO-vesztibuláris fogfelszínek

5th. edition Lindhe’s (2008) Clinical Periodontology and 
Implant Dentistry



Approximális felszínek

• A kontaktpont alatti terület vizsgálata két lépésben történik:

1. A fog hossztengelyével párhuzamosan bevezetjük a szondát szulkuszba

2. A szondát óvatosan befordítjuk a kontaktpont alá és leolvassuk az értéket 

• A kontaktpont mellett orális és vesztibuláris fogfelszíneken is leolvassuk szondázási értékeket

5th. edition Lindhe’s (2008) Clinical Periodontology and 
Implant Dentistry



• Az óramutató járásával megegyezően járjuk körbe a fogat és foganként a mért 
legnagyobb értéket rögzítjük

• az adott sextansban lévő a legnagyobb tasakmélységet mutató fog határozza meg 
a az adott sextánshoz rögzített BPE kódot

1. 2. 3.

4* 3 3
4. 5. 6.

4* 4* 3*



0-ás érték: egészséges fogágy
• A szonda referencia jelzése az ínyszél felett van minden sextánsban
• Fogkő és egyéb plakk retenciós faktor nem észlelhető
• Óvatos szondázásra ínyvérzés nem észlelhető

• 1-es érték: enyhe gingivitisz
• A szonda referencia jelzése az ínyszél felett van minden sextánsban
• Fogkő és egyéb plakk retenciós faktor nem észlelhető
• Óvatos szondázásra ínyvérzés észlelhető

• 2-es érték: súlyos gingivitisz
• A szonda referencia jelzése az ínyszél felett van minden sextánsban
• Fogkő és egyéb plakk retenciós faktor észlelhető
• Óvatos szondázásra ínyvérzés észlelhető

• 3-as érték: enyhe parodontitisz
• A szonda referencia jelzése részben az ínyszél alatt van az adott sextánsban
• Tehát a szondázási mélység 3.5-5.5 mm közötti egy vagy több fogon az adott sextánsban

• 4-es érték: előrehaladott parodontitisz
• A szonda referencia jelzése nem látható, mivel teljes mértékben az ínyszél alatt van az adott sextánsban
• Tehát a szondázási mélység 5.5 mm feletti egy vagy több fogon az adott sextánsban

BPE kódok



• fontos, hogy figyeljük az ínyszél helyzetét a 

zománc-cement határhoz viszonyítva:

• ínyrecesszió és ínyhiperplázia esetén a kapott értékek nem a valós tapadásveszteségnek nem 
felelnek meg, ilyenkor csillag (*) jelet írunk az érték mellé

• szintén *-gal jelöljük, amennyiben fokozott fogmobilitást vagy furkáció érintettséget észlelünk

5th. edition Lindhe’s (2008) Clinical Periodontology and 
Implant Dentistry



Parodontális szűrővizsgálat

1. 2. 3.

2 1 2
4. 5. 6.

2 2 2

5th. edition Lindhe’s (2008) Clinical Periodontology
and Implant Dentistry



Parodontális szűrővizsgálat

1. 2. 3.

4* 3 3
4. 5. 6.

4* 4* 3*

5th. edition Lindhe’s (2008) Clinical Periodontology and Implant Dentistry



A részletes parodontológiai
vizsgálat 

1. Szondázási mélység meghatározása:

• Kvadránsokat vizsgálunk
• Az adott kvadráns minden fogán 6 

fogfelszínen mérjük a szondázási 
mélységet:
• MB, B, DB, MP, P, DP felszínek felső fogak 

esetén
• MB, B, DB, ML, l, DL felszínek alsó fogak esetén
• A mért értékeket mindig felfelé kerekítjük 

(5,5mm=6)

5th. edition Lindhe’s (2008) Clinical
Periodontology and Implant
Dentistry



2. A szabad ínyszél helyzetének meghatározása:

- ínyrecesszió
- ínyhiperplázia

3. Plakk, fogkő, szondázásra ínyvérzés 

4. Fogmobilitás

5. Furkáció érintettség 

Az adatok dokumentálása parodontális státuszlapon

A részletes parodontológiai vizsgálat 





Tasakváladékozás 
vizsgálata

• Ujjnyomással a parodontális 
tasakból esetenként pus
préselhető. Ez többnyire elhalt 
fehérvérsejteket tartalmaz, és 
nemcsak parodontális 
problémára utalhat 

(pl. gyökérfraktúra)
12th.ed_Carranza’s (2015) 
Clinical periodontology



A szabad ínyszél helyzetének 
vizsgálata

• a szabad ínyszél a CEJ 
szintjében helyezkedik el

CEJ-től apikálisan 
(ínyrecesszió)

CEJ-től koronálisan
(ínyhiperplázia)

5th. edition Lindhe’s (2008) Clinical Periodontology and Implant Dentistry



A klinikai tapadási szint 
meghatározása (CAL)

• a szondázási mélység meghatározásakor a tasak bázisa és a szabad 
ínyszél közötti távolságot mérjük

• ez sok esetben pontatlan a tapadásveszteség meghatározásához, 
miután a szabad ínyszél helyzete változó lehet

• a klinikai tapadásveszteséget egy standard ponttól mérjük, ez a 
zománc-cement határ (CEJ). 

• miután az alveoláris csontszél megközelítőleg 2mm-re apikálisan 
helyezkedik el a zománc-cement határtól, ezért 

• a klinikai tapadási szint meghatározása megbízható indikátora az 
alveoláris csont pusztulásának is

5th. edition Lindhe’s (2008) 
Clinical Periodontology and 
Implant Dentistry



A mukogingivális junkció
azonosítása

• Azt a határvonalat jelenti 
ahol a keratinizált mukóza
a nem keratinizált
nyálkahártyába megy át

• Referenciaként szolgál a 
feszes íny szélességének a 
meghatározásához 12th.ed_Carranza’s (2015) Clinical

periodontology



A feszes ínyszél szélességének 
kiszámítása

To determine the width of the attached gingiva, A, the pocket is probed, and then
B, the probe is placed on the outer surface while the lip or cheek is extended to
demarcate the mucogingival line. 

12th edition Carranza’s Clinical periodontology (2015)



Fogmobilitás vizsgálata

• I. fokú a mobilitás, ha a korona kitérése bármely irányban nagyobb, mint 0,2 mm, 

de kisebb, mint 1 mm.

• II. fokú mobilitás esetén a kitérés több, mint 1 mm horizontális irányban.

• III. fokú mobilitást észlelünk, ha a fog vertikális irányban is mozgatható.

12th.ed_Carranza’s (2015) Clinical periodontology



Furkácó érintettség vizsgálata

1. Oro-vestibularis irányban a fog 1/3 szélességénél kisebb mértékű horizontális 
csontpusztulás (csak a bemenet szondázható)

2. a horizontális csontpusztulás mértéke a fog 1/3-át meghaladja, de a szondával nem 
jutunk át a gyökerek között

3. a szondával átjutunk a másik felszínre a gyökerek között

12th.ed_Carranza’s 
(2015) Clinical
periodontology



A plakk okozta ínygyulladás jellemzői

• fájdalmatlan

• a betegség a szabad ínyszélen kezdődik

• megváltozik az ínyszél színe / lefutása
• fokozott szulcusváladék-termelés

• szondázásra ínyvérzés
• nincs tapadásveszteség

• nincs alveoláris csontveszteség

• reverzíbilis



12th edition Carranza’s Clinical periodontology (2015)



A parodontitis klinikai tünetei

• ínygyulladás
• szondázásra vérzés
• parodontális tasak
• tapadásveszteség
• csontpusztulás
• fogmobilitás

fokozódás

12th.ed_Carranza’s (2015) Clinical periodontology



Parodontális diagnózis felállítása



Alapvető diagnosztikus kérdések

1. Vannak-e fogágygyulladásra utaló tünetek a fogágy klinikai 
vizsgálata során? 

A vizsgáló orvos szemszögéből a tünetek két nagyobb csoportra 
oszthatók:

• Szemmel látható tünetek (evidens jelek):
- vörös, duzzadt, felpuhult ínyszél

• Rejtett tünetek, melyek csak megfelelő, precíz vizsgálattal észlelhetők:
- szondázásra ínyvérzés
- megnövekedett szondázási mélység

- tapadásveszteség, 
- fogmobilitás,
- alveoláris csontpusztulás



• Egészséges parodontális viszonyok a válasz ,ha:
• nincsenek gyulladásos tünetek
• a klinikai vizsgálat során nem mutathatóak ki sem a gingivitiszre, sem a parodontitiszre
jellemző klinikai eltérések

• Fogágybetegség a válasz:
• a fogágy gyulladásának nyilvánvaló/rejtett tünetei vannak
• további diagnosztikus vizsgálatok szükségesek a pontosabb diagnózis megállapításához



2. Ha a klinikai vizsgálat során fogágybetegségre utaló jeleket
találtunk, akkor gingivitisszel vagy parodontitisszel állunk szemben?

• A válaszhoz szükségünk van a tapadásveszteség bizonyítására a 
klinikai  tapadásveszteség meghatározásán keresztül (CAL)

• Gingivitisz a diagnózis: ínygyulladás klinikai tünetei láthatóak, de 
nincs klinikai tapadásveszteség

• Parodontitisz a diagnózis: ínygyulladás klinikai tünetei láthatóak, és 
klinikai tapadásveszteség is észlelhető



• A helyes parodontológiai diagnózis adott klasszifikációs sémákon alapul 

• Fontos a betegség súlyosságának feltüntetése: 
1. enyhe
2. előrehaladott
3. súlyos

• A  betegség kiterjedése lehet: 
1. lokalizált
2. generalizált

• Szakszerű parodontológiai diagnózis megalkotása: 
pl.: generalizált előrehaladott krónikus parodontitisz

3. Milyen típusú gingivitisszel és milyen típusú parodontitisszel állunk 
szemben? 



Parodontális kezelési terv felállítása



Parodontális kezelési terv részei

1. Anamnézis, betegvizsgálat: 
- Részletes anamnézisfelvétel
- Extra- és intraorális betegvizsgálat
- Parodontális szűrővizsgálat (BPE)

2. Akut parodontális kórképek ellátása
- pl. parodontális abscessus, nekrotizáló kórképek kezelése 

3. Részletes parodontológiai vizsgálat (CPA)
- Parodontális státuszlap kitöltése: szondázási mélység (PPD), tapadási 

szint (CAL), vérzés-, plakk index, furkáció-érintettség, mobilitás 
meghatározása



4. Fogankénti prognózis felállítása:
- reménytelen, kérdéses, biztos prognózisú fogak

5. A beteg motiválása, instruálása:

- esetismertetés: a kezelés elmaradásának következményei

- egyéni szájhigiénia javítása 

- dohányzási leszoktatási tanácsadás

6. Gyökérfelszín tisztítás:
- szupra-, szubgingivális depurálás, kürettázs

- fokozott plakk felhalmozódást okozó tényezők megszűntetése

- reménytelen prognózisú fogak extractiója

- fognyaki fluorid kezelés

- a szájhigiénia folyamatos monitorizálása, sz.e. instruálás, motiválás

- ideiglenes fogpótás készítése, sz.e. sínezés

Nem sebészi 
parodontális terápia



7. Parodontális státusz újraértékelése:
- 6-8 hét elteltével részletes parodontális státuszlap ismételt kitöltése

8. Parodontális sebészet: 
- indokolt esetben műtétek elvégzése, nem szükséges automatikusan minden beteg számára 

- sz.e. újabb gyökérfelszín tisztítás elvégzése

9. Parodontális státusz újraértékelése
- cél: PPD <4 mm, BOP -

10. Orthodonciai kezelés, végleges fogpótlások elkészítése: 
- implantátumok behelyezése

11. Parodontális fenntartó kezelés (gondozás): 
- cél a maradék fogazat hosszú távú megőrzése 

- a parodontális betegség kiújulásának megakadályozása 



Reménytelen prognózisú fogak

• Parodontális okok:
• sorozatosan visszatérő parodontális abszcesszus
• gyökércsúcsig érő tapadásveszteség/csontpusztulás
• III. fokú fogmobilitás

• Endodonciai okok:
• perforáció a csúcsi gyökérharmadban
• Kedvezőtlen gyökér/gyökércsatorna anatómia
• periapikális gyulladás gyökércsappal ellátott fog 

esetén



• Dentális okok:  
• vertikális gyökérfraktúra 
• törés a középső gyökérharmadban
• gyökércsatornába terjedő 

gyökérszuvasodás

• Funkionális ok:
• antagonista nélüli bölcsesség fog



Kérdéses prognózisú fogak

• Parodontális okok:
– furkáció érintettség
– vertikális csontpusztulás
– a gyökérhossz 2/3-át meghaladó
horizontális csontpusztulás

• Endodonciai okok:
– inkomplett gyökértömés
– periapikális gyulladás

• Dentális ok:
– kiterjedt gyökércariesz



A státusz újraértékelése

• parodontális státuszlap újbóli kitöltése: szondázási mélység (PPD), tapadási szint (CAL), 
vérzés-, plakk mennyisége, furkáció-érintettség, mobilitás meghatározása

• Kiemelten fontos a beteg:
- motiváltságának és 
- együttműködési készségének megítélése
→ szájhigiéne foka



A parodontális gondozás jelentősége

• az aktív parodontális kezelés után veszi kezdetét, amikor a pácienst parodontálisan stabilnak 
nyilvánítjuk

• célja az elért eredmény fenntartása és a relapszus megakadályozása

• a betegeket hosszútávú parodontális gondozásba vesszük és rendszeres időközönként ellenőrző 
vizsgálatokra hívjuk vissza  

• A gondozásba nem vett betegek esetén nagyobb eséllyel progrediál a parodontális gyulladás és évente 
átlagosan 1 mm tapadásveszteség jön létre, mely a fogak idő előtti elvesztéséhez vezet.

• A rendszeresen ellenőrzött pácienseknél a gyulladásos paraméterek javulást mutatnak, a fogak túlélési 
ideje megnő. 



Kontroll vizsgálat alatti teendők

• az egyéni szájhigiénés tevékenység ellenőrzése
- szükség estén a páciens további motiválása és szájhigiénés tanácsadás

• a parodoncium állapotának ellenőrzése

• aktív folyamat esetén azonnali oki kezelés megindítása

• professzionális plakk eltávolítás: 
- szupra-, szubgingivális depurálás, polírozás

• plakkretenciós tényezők ellenőrzése és szükség szerinti korrekciója

• rizikófaktorok analízise



Kontroll vizsgálatok gyakoriságát 
meghatározó tényezők

1. Szájhigiéniával kapcsolatos tényezők:

- a beteg kézügyessége, plakk- és fogkőképződés gyorsasága és mértéke
- anatómiai eltérések a fogakon és lágyrészeken
- traumás fogmosás következményei
- plakk retenciós tényezők, fogpótlások jelenléte

2. Parodontális diagnózis: 
- gingivitisz/ parodontitisz, nekrotizáló formák 

3. Parodontális státusz:
- furkáció érintett és/vagy fokozott mobilitású fogak
- reziduális tasakok jelenléte



Kontroll vizsgálatok gyakoriságát meghatározó 
tényezők II.

4.  Szisztémás és genetikai faktorok:

- I-es és II-es típusú DM 
- HbA1c < 7,0 % közepes progresszió várható, HbA1c > 7,0 % 

rapid progresszió várható
- immunhiányos állapotok, kötőszöveti betegségek, 
- metabolikus és endokrin betegségek (DM), daganatok

5.  Rossz szokások:

- dohányzás 
- bruxizmus

6.  Egyéni motiváció, kooperáció



Kontroll vizsgálatok gyakorisága

- Általában elfogadott, hogy az aktív parodontális kezelés és a gyógyulás után 3 
hónappal célszerű az első kontroll vizsgálatra visszahívni a beteget.

- Ha jó a páciens parodontális státusza, nagyobb szisztémás betegségtől mentes és 
a szájhigiéniája is kielégítő, akkor elég a félévenkénti visszarendelés.



Köszönöm a figyelmet!


