Nauja periodonto ir periimplantinių ligų ir būklių
klasifikacijos schema
I.

Sveiki periodonto audiniai, dantenų ligos ir būklės
1.

Sveikos dantenos ir periodonto audiniai
A. Kliniškai sveikos dantenos be periodonto jungties netekimo
B. Kliniškai sveikos dantenos su ankstesniu periodonto jungties netekimu
1) Esant stabiliam periodontitui
2) Nesergant periodontitu

2.

Gingivitas, sukeltas dantų apnašų
A. Gingivitas, sukeltas tik dantų apnašų
B. Gingivitas, susijęs su papildomais sisteminiais arba vietiniais rizikos veiksniais
C. Dantenų padidėjimas dėl vaistų

3.

Ne dantų apnašų sukeltos dantenų ligos
A. Dėl genetinių ar vystymosi sutrikimų
B. Dėl specifinių infekcijų
1) Bakterinės kilmės
2) Virusinės kilmės
3) Grybelinės kilmės
C. Dėl uždegiminių, imuninių ir alerginių ligų bei būklių
1) Padidėjusio jautrumo reakcijos
2) Autoimuninės odos ir gleivinių ligos
3) Burnos ir veido granuliomatozė
D. Dėl dantenų reaktyvinių pokyčių
E. Dėl neoplastinių pokyčių
F. Dėl nepilnavertės mitybos
G. Dėl trauminių pažeidimų
H. Dėl dantenų pigmentacijos

II. Periodontito formos

1.

Nekrozinės periodonto ligos
A. Nekrozinis gingivitas
B. Nekrozinis periodontitas
C. Nekrozinis stomatitas

2.

Periodontitas, sergant sisteminėmis ligomis

3.

Periodontitas
A. Stadijos
I stadija: Lengvas periodontitas
II stadija: Vidutinis periodontitas
III stadija: Sunkus periodontitas su galimu pavienių dantų praradimu
IV stadija: Sunkus periodontitas su galimu visų dantų praradimu
B. Apimtis ir pasiskirstymas
1) Vietinis
2) Išplitęs
3) Pasiskirstęs krūminių dantų ir kandžių srityse
C. Klasės
A klasė: Lėtas progresavimas
B klasė: Vidutinis progresavimas
C klasė: Greitas progresavimas

III. Sisteminių ligų ir vystymosi bei įgytų būklių pasireiškimas periodonto
audiniuose
1.

Sisteminės ligos ir būklės, veikiančios periodonto audinius
A. Sisteminiai sutrikimai, kurie turi didžiausią įtaką periodonto jungties netekimui
1) Genetiniai sutrikimai
2) Įgyti imunodeficitiniai sutrikimai
3) Uždegiminiai sutrikimai
B. Kiti sisteminiai sutrikimai, kurie turi įtakos periodonto ligų patogenezei
C. Sisteminiai sutrikimai, kurie gali sukelti periodonto audinių netekimą nepriklausomai nuo
periodontito

1) Neoplazmos
2) Kiti sutrikimai, kurie gali paveikti periodonto audinius

2.

Kitos periodonto būklės
A. Periodonto pūliniai
1) Periodontito pažeistuose audiniuose
2) Periodontito nepažeistuose audiniuose
B. Endo-perio pažeidimai
1) Dėl šaknies vientisumo pažeidimo
2) Be šaknies vientisumo pažeidimo

3.

Mukogingivinės deformacijos ir būklės aplink dantis
A. Dantenų biotipas
1) Plonų dantenų biotipas
2) Storų dantenų biotipas
B. Dantenų recesija
1) I tipas
2) II tipas
3) III tipas
C. Ragėjančių dantenų trūkumas
D. Seklus burnos prieangis
E. Neįprasta lūpų pasaitėlių ar raumenų padėtis
F. Dantenų išvešėjimas
G. Neįprasta spalva
H. Dantų šaknų atsidengimas

4.

Traumuojančios okliuzinės jėgos
A. Pirminė okliuzinė trauma
B. Antrinė okliuzinė trauma
C. Ortodontinės jėgos trauma

5.

Su dantimis ir dantų protezais susiję veiksniai, darantys įtaką gingivito ir periodontito

vystymuisi

A. Vietiniai su dantimis susiję veiksniai
B. Vietiniai su dantų protezais susiję veiksniai

IV. Implantą supančių audinių ligos ir būklės
1.

Sveiki implantą supantys audiniai

2.

Implantą supančių audinių gleivinės uždegimas

3.

Periimplantitas

4.

Implantacinės srities minkštųjų ir kietųjų audinių trūkumas
A. Kietųjų audinių trūkumas prieš implantaciją
B. Kietųjų audinių trūkumas po implantacijos
C. Minkštųjų audinių trūkumas prieš implantaciją
D. Minkštųjų audinių trūkumas po implantacijos

