
Funkció szerepe a 
fogazati eltérések 

létrejöttében



Szájüreg funkciói

 rágás, 

 légzés, 

 nyelés,

 beszéd





Rágóizmok
Név Ered Tapad Beidegzés Funkció

1. M. masseter

Pars 

superficialis

Pars profunda

Arcus zygomaticus,

Alsó széle (tendi-

nous): pars super-

ficialis; arcus zygo-

maticus, alsó szél 

posterior része és belső 

felszín: pars

Profunda

Külső felszíne a 

ramus

mandibulaenak, az

incisura man-

dibulaetól az 

angulus

mandibulaeig

(Tubero-

sitas masseterica)

N. massetericus 

(V/3)

Fogsorok 

(állcsontok) 

összezárása, 

mandibulát

emelésével

2. M. temporalis Os temporale, pars

squamosa, fossa 

temporalis a linea

temporalis mentén 

(mély réteg)

Rostjai a járomív 

alatt áthaladnak, a 

mandibula processus

coronoideusán

és ramus

mandibulae

(elülső szél)

Nn. temporales

profundi (V/3)

Fogsorok 

(állcsontok) 

összezárása, hátsó 

rostok a mandibulát

hátrahúzza



Rágóizmok
Név Ered Tapad Beidegzés Funkció

3. M. pterygoideus

lateralis

Az ékcsont facies

infratemporalisról és a 

pterygoideus külső 

lemezének lateral

felszínén 

Fovea pterygoideában

(processus condylaris

mandibulae), discus

articularison az

articulatio temporo-

mandibularisban

N. pterygoideus

lateralis and

N. pterygoideus

medialis (V/3),

respectively

A mandibula fejet 

előrehúzza a 

tuberculum articularére 

( szájnyitás kezdeti 

fázisában)

Szájzárás mandibula

protrúzió (bilateralis

beidegzés), lateropulzió

(unilateralis beidegzés),

örlő mozgás.

4. M. pterygoideus

medialis

Fossa pterygoidea angulus mandibulae

belső felszínén

Szemben a m.

masseterrel (tuberositas

pterygoidea)

Fogsorokat összezárja



Rágás

fontos tényező a dentofaciális fejlődésben 

 Felnőttkori állcsont méretet befolyásolja a rágás ereje

 Rágóerő a fogelőtörés mértékét befolyásolja, alsó 

arcmagasságot (nyitott/zárt  arctípus) 







Nyelés

 Infantilis nyelés

 Felnőtt nyelés

 Átmeneti nyelés típus.

 Nyelvlökéses nyelés (’retained infantile 

swallow’)



Cumisüveggel történő etetés



Felnőttkori nyelés

 Ajkak vonalszerűen érintik egymást, nyelhegy 

a felső nagymetszők mögött a szájpadláson, 

buccalis szegmens okklúzióban



Nyelvlökéses nyelés



Légzés

 Újszülött fiziológiás orr légző

 Szájlégzéshez változnia kell a mandibula és 

nyelvhelyzete süllyed, a fej hátrébb dől 



Adenoid arc:

 Alsó arcmagasság megnőtt

 Oildalzóna elongált

 Mandibula hátra és lefele rotálódik

 Anterior nyitottharapás

 Megnövekedett overjet

 Pofaizomzat túlműködése







Beszéd

 Beszédhiba~logopédus



Rossz szokások

 Ujjszopás










