
Posztnatális 

arcfejlődés



• A serdülőkor a fiatalkor és a felnőttkor közötti 
időszak, amelynek során a megjelennek  

• másodlagos szexuális jellemzők,

• jellemzi serdülőkori növekedés csúcs (spurt)

• Ivarérettség elérése,

• mély lélektani változások lépnek fel.

• A serdülőkorban bekövetkező változások jelentősen 
befolyásolják az arcot és a fogakat.

• Az fogváltás mellett az állcsontok növekedése 
felgyorsult, differenciáltan zajlik.





• A hypotalamus agysejtjei releasing faktorok termelésébe 
kezdenek.

• Hipofízis portális rendszer.

• Hipofizis gonadotropinok. Feladata, hogy stimulálja a fejlődő 
nemi szervekben az endokrin sejteket, nemi hormon termelésre.

• A hipofízis gonadotropinok stimulálása mellett a herék, a 
petefészek és a mellékvesekéreg nemi hormonjai olyan 
mennyiségben szabadulnak fel a véráramba, hogy a másodlagos 
nemi jellegek kialakulását és a nemi szervek felgyorsult 
növekedését okozzák.

• A nemi hormonok növekvő szintje más fiziológiai változásokat 
is okoz, beleértve a test általános növekedésének felgyorsulását.

• Az állkapcsok, az egész test, a nyirok és nemi szövetek 
növekedési görbéiben bekövetkezett változások azonban a nemi 
éréshez kapcsolódó hormonális változások eredményének 
tekinthetők.



• Nagyon sok az egyéni variáció, de a pubertás 
és a serdülőkori növekedés csúcs átlagosan 
csaknem 2 évvel korábban van a lányoknál, 
mint a fiúknál.

• Miért történik ez, nem ismeretes, de a jelenség 
fontos hatással van a fogszabályozási kezelés 
időzítésére, amelyet a lányoknál korábban kell 
megtenni, mint a fiúknál, hogy kihasználjuk a 
serdülőkori növekedést.



A lányok serdülőkorát a szexuális fejlődés mértéke alapján három 
szakaszra lehet osztani.

1. Az első szakasz: jellemző gyors magasság növekedés, 
másodlagos nemi jelek megjelenése (mellek, szeméremdomb 
szőrzet)

2. A hossz növekedés leggyorsabb körülbelül egy évvel az első 
szakasz kezdete után, egybeesik a másodlagos szexuális 
jellemzők kialakulásának második szakaszával. (mell 
kifejlődése, szőrzet hónaljban is)

3. A harmadik szakasz a lányoknál 1-1 + 1/2 évvel a második 
szakasz után következik be, és a menstruáció kezdete jellemzi. 
Addigra a növekedési lelassul, majdnem teljes. Ebben a 
szakaszban a csípő észrevehető kiszélesedése tapasztalható, 
felnőttkori zsíreloszlás kialakul, mellek kifejlődése 
befejeződik.



• A fiúk szexuális fejlődésének stádiumait
nehezebb meghatározni, mint a lányokét.

• A serdülés később kezdődik és hosszabb
időtartamú - körülbelül 5 év, (a lányoknál: 3 + 
1/2 év.)

• Fiúkban a fejlődés négy szakaszát lehet
elkülöníteni



1. A fiúk szexuális érésének kezdeti jele általában a „kövér 
spurt”. Az érő fiú hízik, és szinte pufóká válik, kissé nőies 
zsíros eloszlással. Ez valószínűleg azért fordul elő, mert a 
herékben a Leydig-sejtek ösztrogéntermelését stimulálják, 
mielőtt a gazdagabb Sertoli-sejtek jelentős 
testorterontermelést produkálnának. Ebben a szakaszban a 
fiúk elhízottnak tűnhetnek. Ebben az időben a herezacskó 
mérete is növekedni kezd, és előfordulhat, hogy a pigmentáció 
fokozatosan növekszik vagy megváltozik.

2. A második szakaszban, kb. Egy évvel az első szakasz után, a 
magasság „spurt” csak kezdődik. Ebben a szakaszban a 
szubkután zsírok újraelosztása és relatív csökkenése 
következik be, a szeméremszőrzet kezd megjelenni, és 
megkezdődik a pénisz növekedése.



3. A harmadik szakasz 8-12 hónappal a második szakasz 
után jön, magasságnövekedés csúcs sebességen zajlik. 
Ebben az időben hónalj szőrzet jelenik meg, és bajusz 
jelenik meg. Az izomnövekedés is jelentős lehet, a bőr 
alatti zsír folyamatos csökkenésével és egyértelműen 
nehezebb és szögletes testformával. A szemérem 
szőrzet eloszlása felnőttes, de még nem terjedt a comb 
belső felszínére. A pénisz és a herezacskó közel 
felnőtt méretű.

4. A fiúk számára a negyedik stádiumot, amely a 
harmadik stádium utáni 15–24 hónapon belül 
megtörténik, nehéz pontosan meghatározni. Ebben az 
időben áll le a testmagasság növekedése. 



• A lányok átlagosan korábban érnek, és növekedésük 
hamarabb fejeződik be.

• A fiúk nem magasabbak, mint a lányok, serdülőkorban 
hosszabb ideig növekednek.

• A férfiaknál az epifízis lemezek lassabban záródnak, 
mint a nőknél, ezért a szexuális érettség elérésével  
növekedési határ a lányoknál kifejezettebb/teljesebb.



• Vannak korai és későn érő családok, 

és egyes faji és etnikai csoportokban 

az egyének korábban érnek, mint 

mások.



• Sok esetben, különösen lányok körében, az 

állkapocs növekedésének „fiatalkori 

gyorsulása” 1-2 évvel a serdülőkori 

hossznövekedés megkezdődése előtt 

jelentkezik.



• Serdülőkori hossz növekedést mutat a mandibula, bár nem
olyan kifejezett, mint a testmagasság növekedése, A maxilla
suturákban mutat növekedést.

• A cephalocaudal növekedési gradiens, amely a normál
növekedés része, nyilvánvaló a pubertás idején.

• Az alsó végtagban nagyobb növekedés tapasztalható, mint a 
felsőn és az arcon, az alsó állkapcson nagyobb növekedés
zajlik, mint a felsőn.

• Ez mandibularis többlet növekedését eredmébnyezi a felső
állcsonthoz képest, és a korábban említett differenciál
állkapocs-növekedést eredményezi.

• A növekvő arc kevésbé konvex lesz, mivel az állkapocs és az
áll egyre hangsúlyosabbá válik a differenciál állkapocs-
növekedés miatt.





Nasomaxilláris komplex növekedése. 

(1) Passzív elmozdulás, melyet a koponya alapjának
növekedése okoz, amely előre mozdítja a maxillát

(2) A maxilla és az orr suturáinak aktív növekedése.

A maxilla passzív elmozdulása fontos növekedési
mechanizmus a tejfogazati időszakban, de kevésbé
válik fontossá, ahogy koponyalap
synchondrozisainak a növekedése lelassul, és az agy
növekedése befejeződik kb. 7 éves korra.
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• A remodellingről is beszélnünk kell, amikor a maxilla aktív 
növekedését vizsgáljuk.

• A felületi változásokat eredményez ha hozzáépülés vagy 
lebomlás zajlik távolabbi részeken, apposició vagy resorpció
történik.

• Valójában a maxillas lefelé és előre növekszik, amikor a csont 
appozíció zajlik a tuber hátsó területén, és a hátsó és felső 
suturákban, de a csontok elülső felszínén ugyanakkor resoprció
zajlik.

• Ezért a maxilla teste és a felső fogív előre és lefelé mozdulása,  
25% -kal nagyobb, mint a maxilla elülső felszínének 
előremozdulása.

• A maxilla alapsíkjának növekedése közbeni rotációja is a 
remodelling eredménye





Mandibuláris növekedés

• Az állkapocs növekedése a pubertás előtt 

viszonylag állandó ütemben zajlik.

• Bár kis mennyiségű csont képződik, maga az 

áll változása nagyrészt azért következik be, 

mert az áll körül, közvetlenül az áll felett és 

fogmeder nyúlvány bázisa között rezorpciós

terület van.







Szélesség, hossz és magasság 

növekedésének ideje

• A három fő síkban mind a maxillánál és a mandibulánál
a növekedés „befejeződése” egy határozott sorrendben 
történik  (vagyis lecsökken a felnőttekre jellemző lassú 
ütemre).

• Először a szélesség növekedése fejeződik be, aztán a 
hosszúság növekedése és végül a magasság növekedés.

• Mindkét állkapocs szélességének növekedése, ideértve a 
fogív szélességét is, általában a serdülőkori növekedési 
csúcs előtt befejeződik, a serdülőkori növekedés 
minimálisan változtatja azt.

• Az intercaninus távolság minimálisan nő, 12 éves kor 
felett. Ez alól azonban van részleges kivétele.



Szélesség, hossz és magasság 

növekedésének ideje
• Ahogy az állkapcsok nőnek a posterior régióban úgy 

szélesebbé is válnak. A maxilla esetében ez 
elsősorban a második molárisok közötti távolságot 
érinti, és ha képesek előtörni, akkor a harmadik 
molárisok közötti távot ill. is a tuber régióját is.

• Az mandibula esetén mind a moláris, mind a 
bikondiláris szélesség kisebb növekedést mutat a 
hossznövekedés végéig. Az állkapocs elülső 
szélessége korábban stabilizálódik.



Szélesség, hossz és magasság 

növekedésének ideje
• Mindkét állkapocs hossza növekszik a pubertás ideje alatt.

• Lányokban az állkapocs hosszának növekedése átlagosan 14-15 
éves korig megállt (pontosabban az első menstruáció után 
körülbelül 2-3 évvel).

• Fiúkban a hossznövekedés általában csak 18 éves korig (kb. 4 év a 
szexuális érettség elérése után) csökken a felnőttkori alapszintre.

• Az állkapcsok és az arc vertikális magasságában történő növekedés 
mindkét nemnél hosszabb ideig folytatódik, mint a 
hossznövekedés.

• Az arcmagasság növekedése és az ezzel járó további fogelőtörés az 
egész életen át folytatódik, ám a felnőtt szintre  történő esés (ami a 
vertikális növekedéshez meglepően nagy) a lányoknál gyakran a 
17. vagy 18. életév, míg fiúknál a húszas éveik elején következik 
be.



Az állcsontok rotációja növekedés során

• Bjork (1960.) implanmtációs vizsgálata óta ismert a 
csonton belüli internal rotáció, ami a csontban 
történik és a felszíni változások és fogelőtörés
mértékének változása takarja el.

• A felületi változások külső forgást (external rotation) 
eredményeznek.

• A maxilla és a mandibula alapsíkjának rotációja az 
internal és external rotációk eredője. 





Az állcsontok rotációja növekedés során

• Könnyű az internal és external rotáció vizualizálása 
mandibula esetén. 

• A mandibula „magja” (core of the mandible) a n. 
alveolaris inf. körüli csont. 

• A mandibula többi része több funkciós nyúlványt 
tartalmaz.

– Fogmeder nyúlvány

– Izom nyúlvány

– condyláris nyúlvány.





• Ha az implantátumokat a stabil csontmagba 
helyezzük, amelyek távol vannak a funkcionálisan 
aktív területektől, megfigyelhető, hogy a legtöbb 
egyénben az állkapocs magja a növekedés során úgy 
forog, hogy csökkenti a mandibuláris alapsík szögét 
(azaz elől fel és hátul le).

• Megállapodás szerint az mindkét állcsontnál 
előre/anterior rotációról beszélünk , és negatív jellel 
jelöljük, ha hátul több a növekedés, mint elől.

• A forgás hátrafelé/posterior irányú, és pozitív jelű, ha 
az elülső növekedés nagyobb, mint a hátsó.







• A növekedés rotációja meglehetősen eltérő az 
úgynevezett rövid arc és hosszú arc típusú egyéneknél

• A rövid arctípusú egyéneknek, akiket az alsó 
archarmad kicsi, a mandibula túlzottan előre forog a 
növekedés során.

• Hosszú arcú egyéneknél, akiknek túl magas az elülső 
arcmagasság, a maxilla alapsík hátrafelé rotálódik, 
gyakran negatív a vízszinteshez képest. A mandibula
ellentétes, hátrafelé rotációt mutat, miközben 
megnövekszik a Gonion szög.



Állcsontok rotációja és fogelőtörés 

mértéke közötti kapcsolat

• Az állcsontok növekedése a fogak 
előtörésének teremt helyet. Az állkapocs-
növekedés forgási mintája nyilvánvalóan
befolyásolja a fogelőtörés mértékét. Meglepő
módon befolyásolhatja a előtörés irányát és a 
metszőfogak anteroposzterori helyzetét is.



Arc sok egyéni mozaikból tevődik 
össze (sajátos növekedési 
formával, fejlettséggel, 
érettséggel, funkcióval)

• Szemüreg

• Orrüregek, maxilla, zygoma, halántékcsont, fül
• Rágószerv, TMI, fogak

• mandibula



• Enlow : 
csontnövekedést a 
környezet idézi elő

• Moss funkcionális 
mátrix: izom és funkció 
stimulálja a 
csontnövekedést 

Növekedési teoriák



Moss funkcionális mátrix elmélete




