
piestiprinājuma
šķiedras ir sabrukušas

neatgriezenisks bojājums:
periodontālā piestiprinājuma zudums

neatgriezenisks,
hronisks stāvoklis

12. maijs 2019, Smaganuveselības diena - EFP iniciatīva
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SMAGANUSLIMĪBAS
Zobs
iedalāms 2daļās:

Kronis

Sakne
neredzamādaļa, kas fiksē
zobu kaulā un smaganu
pie kaula caur periodontu
(audi, kas aptver un balsta
zobu)

redzamādaļa, ar kuru košļājam tam ir 4 sastāvdaļas:

PeriodontsKronis

Sakne

Smaganas
rozā redzamais pārklājums

Cements

šķiedras, kas piestiprina
zobupie kaula

Periodonta saites

tajā ir iestirpināta zoba sakne

pārklāj saknes virsmu

Alveolārais kauls

Smaganu slimības (periodonta slimības) sākas smaganu rievā,
zoba kakliņu aptverošajosmīkstajos audos un izpaužas kā
smaganu asiņošana, piemēram, zobu tīrīšanas laikā

Smaganu slimības ir cieši saistītas
ar nopietnāmhroniskāmsaslimšanām:

SMAGANUSLIMĪBUATTĪSTĪBA:

Grūtniecības
hormoni

Slimības un
citi faktori

Sliktamutes
higiēna

Smēķēšana

0-2mmrieva

VESELS

Ja gingivītu neārstē, tas pastiprinās un var pārietperiodontītā, kur

PERIODONTĪTS

Japeriodontītuneārstē, tas tikai pastiprinās un radaarvien lielākus bojājumus, rezultātā pāriet
smagāperiodontītā, kur

SMAGSPERIODONTĪTS

8+mmkabatas

Ārstēšana:
zoba virsmas attīrīšana unnogludināšana + iespējams lokālu vai
sistēmisku pretmikrobu līdzekļu nozīmējums + atkārtotas
pārbaudes unuzraudzība pie Jūsu periodontologa/zobārsta/
higiēnista un periodonta ķirurģija, ja nepieciešams

4-7mmkabata

Ārstēšana:
zoba virsmas attīrīšana unnogludināšana +mutes dobuma
higiēnas uzlabošana +regulārauzraudzība pie Jūsu
periodontologa/zobārsta/higiēnista

var ierosināt
gingivītu,

jo nepietiekamas
mutes higiēnas
dēļ baktērijām ir
ļauts savairoties

ēdiena paliekas
uzkrājas starp

zobu un
smaganumalu,

veidojot
aplikumu baktērijas turpina

vairoties un
aplikums

minerailzējas
(izveidojas
zobakmens)

organisms reaģē,
sūtot imūnās
šūnas uz
smaganām asins plūsmas

pieaugums
rada sarkanas,
pietūkušas
smaganas ar
tendenci asiņot

smaganu rieva
padziļinās,
kļūstot par
neveselu

smaganu kabatu bet
piestiprinājuma
šķiedras paliek
neskartas, tādēļ
šāds bojājums ir
atgriezenisks

Risinājums:
profesionālamehāniska aplikumanoņemšana
+ labamutesdobumahigiēna, zobutīrīšana2reizesdienā, iekļaujotstarpzobu
tīrīšanusaskaņāar Jūsuperiodontologa/zobārsta/higiēnista ieteikumiem.

2-3mmrieva

Smaganu kabatai
padziļinoties,
aplikuma

noņemšana tajā
kļūst fiziski

neiespējamabez
speciālista
palīdzības

baktērijas
turpina

vairoties un
slimība
progresē

mīkstie audi
tiek iznīcināti

smaganas
atkāpjas

zobu saknes
atsedzas un

kļūst
redzamas

zobus
aptverošais
kauls izzūd

zobi kļūst
kustīgi

1 GINGIVĪTS

2

3

baktērijas turpina vairoties infekcija pastiprinās

smaganukabata padziļinās

ievērojamskaula
zudums

izkrīt zobi

baktērijas turpina vairoties bīstamādaudzumā, iekļūst asinsritē un
radadzīvībai svarīgu orgānuapdraudējumu

patoloģisks
zobu

zaudējums

traucēta
košļāšanas
funkcija

traucēta
runas
funkcija

nopietna
estētiska

ietekme - sejas
kontūru
izmaiņas

sistēmisku
saslimšanu
rašanās vai

pastiprināšanās
risks

Sirds slimības

Hroniskaobstruktīva
plaušu slimība

Cerebrovaskulārās slimības

Reimatoīdais artrīts

Hroniskanieru slimība
2.tipa cukuradiabēts

Aptaukošanās

Veselas smaganas, skaists smaids

LATVIJAS
PERIODONTOLOGU
ASOCIĀCIJA

LATVIJAS
PERIODONTOLOGU
ASOCIĀCIJA


