
A fogakon képződő 
depozitumok

A fogágybetegség mikrobiológiája



• Az ínygyulladás elsődleges oka a dentális plakk

• Az 1960-as évektől kezdve számos tanulmány foglalkozott ennek az 
állításnak a bebizonyításával 

• Experimental gingivitis in man (Theilade, Wright, Jensen and Loe)

• Anyag és módszer (klinikai vizsgálat)
• 11 fogorvostan hallgató (életkor: 21-27 év), első évfolyam

• Tökéletes szájhigiéne és egészséges íny 

• A résztvevők beszüntették a fogmosást, a táplálkozási szokásaikon nem 
változtattak

Experimentális gingivitis 

]. periodont. Res. 1 : 1-13. 1966



Experimentális gingivitis: gingivális index

I. Csoport: (3 fő) gingivitis kialakulása 17-21 nap között
II. Csoport: (5 fő) gingivitis kialakulása 15 napon
III. Csoport: (3 fő) gingivitis kialakulása 9-13 nap között



Experimentális gingivitis: plakk index



• A kialakuló gingivitis súlyossága korrelációt mutat a plakk
felhalmozódásával

• A megfelelő szájhigiéne visszaállítása után a dentális plakk 1-2 napon 
belül eltűnt a fogfelszínekről

• A kialakult ínygyulladás a plakk eltávolítása után átlagosan1 nappal 
megszűnt

Experimentális gingivitis: eredmények



• A plakk felhalmozódás és az ínygyulladás között szoros összefüggés 
van

• Az ínygyulladás megelőzhető és kezelhető megfelelő szájápolással

• Az ínygyulladást a mindenki szájában ott lévő baktériumok okozzák 
(nem extraorális infekció)

• Senki sem rezisztens a plakk baktériumokkal szemben

Experimentális gingivitis: következtetések



• Kb. 500 különböző baktérium faj képes a szájüreg kolonizálására

• Normál körülmények között legtöbbjük ártalmatlan (harmonikus 
együttélés a gazdaszervezettel)

• Betegséget azok a baktériumok tudnak okozni, amelyek képesek tartósan 
megtapadni a fogfelszínen

A dentális biofilm



• Puha, nem mineralizált bakteriális depozitum, amely a nem megfelelően 
tisztított fogfelszíneken képződik

• Strukturált, sárgás-szürkés felrakódás, ami a pellicula közbeiktatásával 
szorosan tapad a fogfelszínekhez és fogpótlásokhoz

• Vízsugárral nem távolítható el

A dentális plakk definíciója



• A fogak felszínén, a  nyálból 
képződő filmszerű glikoprotein
réteg

• funkciói:
• Védi a felszínt a kiszáradástól 

• Védelem savi hatásokkal 
szemben

• Elősegíti a baktériumok 
megtapadását és hozzájárul 
kolonizációjukhoz

Pellicula



A biofilm elhelyezkedése és összetétele

• Intercelluláris mátrix (25%): 
• szerves/ szervetlen összetevők 

[poliszaharidok, fehérjék, nukleinsav] 
(nyál, szulkuszfolyadék), baktériumok 
által termelt anyagok, 
anyagcsertermékek

• Baktériumok(75%).
• X1000 nagyobb ellenálló képesség az 

antibiotikumokkal szemben a 
planktonikus állapothoz képest

• 1 gramm plakk (vizes állapotban) 1011

baktériumot tartalmaz



• Szupragingivális plakk:
• Ínyszél fölött helyezkedik el

• Szubgingivális plakk:
• Ínyszél alatt helyezkedik el, a gyökérfelszín és a tasakfal hámborítása között

• fogfelszín(fissura, caries)

A dentális plakk felosztása



• 1. A pellicula filmréteg kialakulása(2 óra)
• Beborítja a fogak szájüreggel érintkező részeit 

• Elősegíti a baktériumok megtapadását

• 2. Baktériumok megtelepedése [Gram pozitív baktériumok] (1-2 nap)
• Az elsőként kitapadni képes baktériumok 60-80%-a Streptococcus-ok közé 

tartozik (4-8 óra)

• Obligált aerob fajok

• fakultatív anaerobok (Actinomyces és Veillonella fajok)

A dentális plakk kialakulásának lépései



• 3. A plakk érése és a csíraszám növekedése (maturáció és 
multiplikáció) (3-4 nap)
• Az elsőként kolonizáló baktériumok elősegítik más baktériumok megtapadását 

„koadhézió”

• anaerob fajok

• spirochaeták
• Gram negatív fajok

A dentális plakk kialakulásának lépései II.



• Aggregatibacter actinomycetemcomitans

• Porphyromonas gingivalis

• Tannerella forsythia

A parodontitis kialakulásában bizonyítottan szerepet 
játszó baktériumok



• Gram-negatív, fakultatív anaerob, nem motilis bacterium

• Szoros összefüggésbe hozható a destruktív parodontitis kialakulásával

• Különböző szerotípusok: a, b, d, e, f, g

• Szöveti invázióra képes

• Számos virulencia faktorral rendelkezik
• Leukotoxin A (LtxA); PMN sejtek, és monocyták direkt károsítása

• Lipopoliszaharidok

• Felszíni antigének

• Ellenáll a komplement mediált folyamatoknak

Aggregatibacter actinomycetemcomitans



• Nem motilis Gram-negatív, rövid pálcika alakú anaerob bacterium

• kollagenáz enzimaktivitással rendelkezik

• szövetinvazív: képes fibroblastokba és epithel sejtekbe bejutni és bennük 
túlélni

• Virulencia faktorok
• Tokkal körülvett baktérium 
• Fimbriae-k

• A P. gingivalis „vörös” komplex tagja és kulcsszerepet játszik (felnőttkori, 
kronikus) parodontitis kialakulásában

• Gyakran együtt fordul elő a Treponema denticola-val (koinfekció)

Porphyromonas gingivalis



• anaerob, Gram-negatív baktérium

• P. gingivalis külső membrán vesiculái szükségesek a baktérium által 
kiváltott gyulladásos folyamathoz (koinfekció)

• A „vörös kompex” tagja

• Aktív parodontális tasakoknál kimutatható

Tannerella forsythia



• Egészen az 1900-as évek közepéig úgy gondolták, hogy a 
fogágybetegség kialakulásához csupán megfelelő mennyiségű plakk 
felhalmozódásra van szükség (Miller)

• A plakk baktériumok által létrehozott káros anyagcsere termékek 
gyulladást hoznak létre

• Nagy mennyiségű plakk súlyosabb gyulladást vált ki

• Ebből a szempontból a plakk összetétele nem fontos

Nem specifikus plakk hipotézis



• A kialakuló plakk mennyiségének kontrollálásával a fogágybetegség is 
kontrollálhatóvá válik

• Számos megfigyelés ellentmond ennek az elméletnek
• Egyes betegeknél még nagyon rossz szájhigiene esetén sem fejlődött ki destruktív 

parodontitis

• Ugyanannál a betegnél egyes helyek „érintetlenek” maradnak, míg más helyeken 
súlyos fogágybetegség alakul ki

Nem specifikus plakk hipotézis II.



• Fontos a plakk minőségi összetétele (nem minden plakk okoz 
betegséget) 

• A dentális plakk patogenitása függ az őt alkotó mikroorganizmusoktól 

• Az elmélet akkor vált széles körben elfogadottá amikor kiderült az A.
actinomycetemcomitans szerepe a lokalizált aggresszív 
parodontitisben

• Speciális baktériumok jelenlétekor fogágybetegség alakul ki

Specifikus plakk hipotézis (1960-s évek)



• A plakk mennyisége és minősége is számít, hogy egészsége állapot, 
vagy betegség jön létre 

• Stabil „mikrobiológiai homeosztazis”

• A gazdaszervezet válaszreakciói populációnként is eltérhetnek

• diszbiózis kialakulása

Ökológiai plakk hipotézis (1990-es évek)



• puha, szürkésfehér felrakódás, amely 
táplálékmaradványokból, baktériumokból, levált 
hámsejtekből áll 

• vízsugárral eltávolítható 

• megfestés nélkül is jól látható

Materia alba



Debris

Szájban visszamaradt táplálék



• Olyan a fogfelszínhez tapadó kemény depozitum, amely a plakk 
kalcifikálódása révén jön létre 

• Felszínét mindig plakk borítja

Calculus



• Az ínyszéltől koronálisan helyezkedik el, jól látható

• Fehéréres sárgás színű (dohányzás,  táplálkozás)

• Predilekciós helyek:
• Alsó frontfogak lingualis felszínei

• Felső molárisok bukkális felszínei

Szupragingivális calculus



Szupragingivális calculus



Szupragingivális calculus



• A szabad ínyszél alatt helyezkedik el

• Klinikai vizsgálat során nem látható, csak tapintható parodontális 
szondával

• Keményebb konzisztenciájú, és jobban tapad a felszínhez

• Sötétebb színű (fekete)

Szubgingivális calculus



”All in one”



A szupragingivális és a  szubgingivális calculus
összehasonlítása

elhelyezkedés szupragingiválisan Szubgingiválisan

Összetevőinek fő forrása nyál szérum, szulkuszfolyadék

szín fehér, szürke, sárga fekete

megjelenése szabálytalan, lekerekített Szögletes, élekben végződő

felszíne érdes, plakkal borított érdes, plakkal borított

állaga kemény, nehezen eltávolítható keményebb, nehezen eltávolítható

Elhelyezkedése a szájüregben predilekciós helyek mindenhol, többnyire az 
approximális helyeken



• Szervetlen összetevők(70% - 90%)
• kalcium foszfát (Ca3[PO4]2

• kalcium karbonát (CaCO3)

• magnézium foszfát (Mg3[PO4]2)

• A szervetlen összetevők legalább 2/3-a kristályszerkezetbe rendeződik
• hidroxil-apatit 58%

• oktakalcium-foszfát 12%

• brushit 9% (mandibula anterior regiójában)

• whitlockit 21% (posterior régiókban)

Összetétele



• Szerves összetevők(10% - 30%)
• szénhidrátok (galaktóz, glükóz)

• nyálból származó glikoproteinek

• lipidek

Összetétel tekintetében nincs lényeges 
különbség a szupra- és a szubgingivális fogkő 
között

Összetétele II.



• A puha dentális plakk ásványi anyagok segítségével átalakul, 
többnyire 1-14 napon belül 

• kalcifikáció (4-8 órán belül)

• mineralizáció ( 50%-a 2 napon belül), 60% és 90%-a 12 napon belül

• Képződése folyamatos, majd elér egy maximumot (ilyenkor akár 
mennyisége is csökkenhet) [10 hét és 6 hónap között]

Képződése



• Ásványi anyagok kicsapódása (kalcium, foszfát) a kialakuló magas 
koncentráció miatt

• a nyál pH-nak emelkedése kedvez a hidroxil-apatit kristályok kialakulásának

• kolloid nagyságú fehérjék megkötik a nyál kalcium és foszfát ionjait túltelített 
oldatot hozva létre 

• A dentális plakk foszfatáz aktivitása növeli a nyálban lévő szabad foszfát ionok 
koncentrációját

Mineralizációs teóriák



• A kristályképződéshez szükség van egy kiindulási pontra (nucleus) ami 
köré felépülhet a struktúra 

Mineralizációs teóriák II.



• Nincs etiológiai szerepe az ínygyulladás kialakulásában

• Plakk retenciós tényezőként szerepel

• Felszínét mindig plakk borítja, amely így közvetlenül az íny közelébe 
lokalizálódik
• toxikus anyagokat is raktározhat

• megfelelő egyéni szájhigienét nehezíti

A fogkő eltávolításával nagy mennyiségű plakkot is eltávolítunk (primer 
etiológiai tényező)

A fogkő jelentősége




