
Fogszabályozás 
diagnosztika

Gipszminta analízis és kormeghatározás
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Orthodonciai diagnosztika célja:

Az orofaciális régióban fellelhető dentoszkeletális helyzeti rendellenességek
feltárása, mely alapján elkészül a teljes esztétikai és funkcionális
rehabilitációt célzó kezelési terv.

Dinamikus folyamat, mert a növekedési időszak befolyásolja a dentofaciális
struktúrák növekedési irányát és ütemét és állandó egyensúlyban kell legyen a
rendszer aktuális helyzetével.



Az átfogó diagnózishoz szükséges:

• anamnézis

• klinikai vizsgálat

• funkcionális vizsgálat

• röntgen kefalometriai analízis

• fotóelemzés

• egyéb röntgen felvételek

• gipszmodell elemzés



1. Anamnézis

általános

orthodonciai



Általános anamnézis

• csontozat különféle megbetegedései

• gyógyszerek fogyasztása

• antibiotikum profilaxis szükségessége

• orr és garatmandulák állapota

• orrjáratok átjárhatósága

• szájlégzés?

• szellemi fejlettség 



Orthodonciai anamnézis

• gyermekkori ujjszopás

• cumizás

• tejfogak előtörésének ideje 

• arc és dentális trauma (fejlődési zavarokat okozhat)

• fogcsikorgatás megléte

• fúvó hangszerek használata

• korábbi orthodonciai kezelés volt-e



2. Klinikai vizsgálat

3 részre osztható:

 általános                       szellemi fejlettség, testtartás, fejtartás

 extraorális                     arc karakterisztikája és lágyrész komponensek

 intraorális dentális, dentoalveoláris, lágyrész vizsgálat



Klinikai vizsgálat eszközei:

• Tükör, szonda, csipesz

• Szükség esetén hidegspray, 
elektromos pulpa tesztelő

• Betegkarton, melyben rögzítjük a 
klinikai vizsgálat eredményeit, 
diagnózist, kezelési tervet, 
betegbeleegyező nyilatkozatot.



Extraorális jellemzők

Vertikális arcforma típusai                                        Faciális index ( I )

I = arcmagasság/arcszélesség



Extraorális adatok
Arcforma

Saggitalis

Profil: egyenes konvex konkáv

Maxillahelyzet: normál prognáth retrognáth

Mandibulahelyzet: normál prognáth retrognáth



Extraorális adatok
Arcforma

Frontális (aszimmetria)



Extraorális adatok
Ajkak, orr vizsgálata

Ajkak:   - hossz: normál/rövid

- ajakpír: normál/keskeny/széles 

- állapot: száraz/repedt/heg

- ajakzárás: komplett/inkomplett

- ajaklépcső: normál/pozitív/negatív

Orr:       - vertikális/horizontális/transzverzális méret



Intraorális adatok
Dentális jellemzők

- Fogazati stádiumok: tej/korai vegyes/késői vegyes/maradó

- Alaki és számbeli rendellenességek

- Helyzeti sajátosságok: Saggitalis: -Angle osztályozás (moláris,szemfog)

- overjet

- front keresztharapás

Vertikális: - overbite (mm) 

- front/laterális nyitott harapás

Transzverzális: - középvonali eltolódás (dentális, arc)

- laterális keresztharapás



Intraorális adatok
Dentoalveoláris jellemzők

- Apikális bázis: normál/tág/szűk

- Lágyrész jellemzők:   - gingiva: normál/gyulladt/hyperplasias

- palatum: magas/lapos/átlagos

- ajakfék, nyelvfék: erős/lenőtt/normál

- nyelvméret: normál/nagy



3. Funkcionális elemzés

3 részre tagolódik: - TMI vizsgálat 

- állkapocs nyugalmi és habituális okklúziós 
helyzetének viszonya

- funkcionális diszkrepanciák 



TMI vizsgálata

Az orthodonciai beavatkozások nem súlyosbítják, de nem is enyhítik a már 
kialakult állkapocsízületi elváltozásokat.

A vizsgálat részei: 

- auscultatio: a mandibulát anteroposterior és oldalirányú mozgásai közben 
figyeli, esetleges kattogások, zörejek regisztrálása  

- palpatio: az ízületi fejecs és az állkapocsmozgásokban részvevő izmok 
nyomásérzékenységét ellenőrzi (m.pterygoideus lat./ m. masseter / m. 
temporalis) és a fejecsek összehangolt működését vizsgálja

- hypermobilitás?

- interincizális távolság, protrúziós mozgás, oldalirányú kitérés, deviációk



Funkcionális diszkrepanciák vizsgálata

• Nyelés vizsgálata: normál/nyelvlökéses nyelés

• Ajak vizsgálata: ajakszopás/ ajakszorítás/ ajakinszufficiencia

• Bucca diszfunkció: buccaszopás/ bucca harapdálás

• Légzés vizsgálata: orrlégzés/ szájlégzés (adenoid arc)



4. Röntgen kefalometriai analízis



5. Fotóelemzés

A felvételek standardizált körülmények között, azonos beállításokkal 
készülnek, így követhető rajta a változások sokasága. 

Extraorális felvételek: - frontális nézet (komoly-makroesztétika, 
mosoly-miniesztétika)

- semilaterális nézet

- laterális nézet

Intraorális felvételek: - frontális/ laterális/ occlusalis nézetben készülnek



Fényképezőgép, tartozékok

• Tükörreflexes fényképezőgép, macro objektívvel és körvakuval

• Ajakretraktorok, tükör

• Homológ háttér 



Arcfotók: kezelés előtt és után



Arcfotók: kezelés előtt és után



Kezelés előtt

Kezelés után

Arcfotók: kezelés előtt és után



Arcfotók: kezelés előtt és után

• Szemből, félprofilból, profilból

• Nyugalmi helyzet, kis mosoly, nagy mosoly



Szájfotók

Szimmetria

Mosolyvonal

Mosolyív

Buccalis corridor

Incisalis sík



6. Egyéb röntgen vizsgálatok 

Esetleges csírahiány, mandibuláris asszimetria, számfeletti fogak, periapicalis folyamatok, gyökérfelszívódás, parodontológiai

elváltozások.



Lenyomatvétel



Lenyomatvétel anyag és eszköztára:

• Lenyomatanyag: alginát vagy
szilikon

• Lenyomatkanál

• Viasz: harapás rögzítéséhez



Lenyomatanyag:

Orthodonciai alginát: 

• Rugalmas

• Vanília illatú

• Zsugorodik: 15 percen belül ki kell önteni
vagy nedves környezet kell biztosítani

• Felhasználás: 
- Tanulmányi mintához: dokumentáció, 

diagnózis, modellanalízis
- Munkamintához: készülékgyártás



Lenyomatanyag:

Kétfázisú, kétkomponensű

szilikon:

• Aligner típusú fogszabályzó

készülékek munkamintájához, 

melyet a laborban digitalizálnak.



Lenyomatkanál:

• Speciális magas peremű kanállal: 

szájképletek és a vestibulum

pontos és gyors lemintázására.



7. Gipszmodellelemzés

Az orthodonciai dokumentáció egyik alapeleme.

Az alsó-felső fogívek vizsgálatát lehet vele kivitelezni a tér három irányában (saggitális, 
vertikális, transzverzális).

Lingualis irányból is feltérképezhető az okklúzió.

Segít a betegnek felismerni az elváltozás súlyosságát.

Előnye:

- fogívforma, interkuszpidáció, okkluzió síkja, helyzeti rendellenességek vizsgálható

- helyanalízis (torlódás/ résesség)

Hátránya:

- lágyrész nem vizsgálható rajta

- szkeletális viszonyok nem látszanak



Felső modell talpa hét oldalú, az alsó modellé hat oldalú. 

A talpak egymással és az okklúziós síkkal párhuzamosak.



Amit vizsgálhatunk a gipszmodellen:

• 1. Angle-féle osztályozás

• 2. Fogívforma méréses elemzése

• 3. Fogívszélesség

• 4. Elülső fogívhossz

• 5. Szimmetriaelemzés

• 6. Váltófogazati helyanalízis

• 7. Bolton analízis

• 8. Okklúzió elemzés



1. Angle-féle osztályozás

Vizsgálja a szemfogak és molárisok területén egyaránt.



3. Fogívszélesség - Pont index

Kiszámítására a négy felső metszőfog össz-szélességének (Sis) 
felhasználásával történik. A fogív transzverzális eltéréseit lehet vele 
alátámasztani.

Csírahiány esetén az alsó metszők össz-szélességével is kalkulálhatunk, ehhez 
a Tonn képlet szükséges: 

SIs = SIi x 4/3 + 0,5

Elülső fogívszélesség: praemoláris régió           SIs x 100/85

Hátulsó fogívszélesség: moláris régió                SIs x 100/65

Ha kevesebb a mért érték kevesebb mint  a számolt→ tágítás szükséges

Ha a mért érték több mint a számolt → nincs szükség tágításra



4. Elülső fogívhossz – Korkhaus index

A felső metszőél leglabiálisabb pontja és az elülső fogívszélességet 
meghatározó vonal közötti távolságára vonatkozik.

A standard és a mért értékek közötti különbség a metszőfogak 
orovestibularis helyzeti eltéréseit képes meghatározni.

Sis x 100/160

Az alsó elülső fogívhossz 2mm-rel rövidebb.



5. Szimmetriaelemzések
A jobb és bal oldal közötti transzverzális és mesiodistalis irányú helyzeti 
eltérések összehasonlításán alapul.

A méréshez szükség van a median saggitalis (raphe palati) és az erre 
merőleges tuberális sík meghatározására.

Transzverzális szimmetria vizsgálata, mellyel a dentális vagy szkeletális
középvonalak közötti kongruencia meglétét vagy hiányát igazoljuk:

- felső referencia sík a raphe palati síkja, az alsó a nyelvfék

Anteroposterior szimmetria vizsgálata, mellyel az egyik oldali 
osztályeltérést támaszthatjuk alá:

- referencia síkja a tuberális sík



6. Moyers- féle váltófogazati helyanalízis
A legelterjedtebb az arányossági táblázatokból való előrejelzés.

A táblázatokból leolvasható a SIi-nak megfelelő helyigény, mely a 
maradószemfog és kisőrlők előtöréséhez szükséges.

Amennyiben a mért érték kisebb mint a táblázatból leolvasott, úgy 
helyteremtésre lesz szükség.



Gross-féle váltófogazati analízis

A maradó támasztózóna helyigényére lehet következtetni egy összetett 
regressziós egyenlettel.



7. Bolton analízis

A felső és az alsó fogak mesiodistalis átmérőjének szélességét határozza 
meg.

Két módon elemezhető a fogméret arányosság:

Teljes arány: ekkor az alsó fogak (36-46) össz-szélességét hasonlítja a 
felső fogak (16-26) össz-szélességéhez.

Σ mand12 (m-d) / Σ max12 (m-d) x 100 = 91,3%

Jelentősége csak 2%-nál nagyobb eltérés esetén van.



Bolton analízis

Front arány: a hat alsó front (33-43) szélességét hasonlítja a felső hat 
front (13-23) össz-összességéhez

Σ mand6 / Σ max6  x 100 = 77,2%

Jelentősége akkor van amikor rotáció, résképződés, torlódás van a 
front területen. 

77,2 %-nál kisebb arány esetén a felső metszőknél van többlet.

77,2%-nál nagyobb arány esetén az alsó metszők területén van többlet. 



8. Okklúzióelemzés

Az alsó és a felső fogív viszonyáról gyűjthetünk információt, habituális
okklúziós helyzetben.

- Transzverzális eltérések: dentális és szkeletális középvonali eltolódások 

oldalsó keresztharapás (egy vagy kétoldali)

- Saggitális eltérések: megnövekedett overjet

front keresztharapás

distoocclusio/ mesioocclusio

- Vertikális eltérések: megnövekedett overbite

nyitott harapás (elülső, oldalsó, teljes)



Szkeletális kormeghatározás
Fontos jelentőséggel bír az antropológia, igazságügyi orvostan, gyermekgyógyászat, 
endokrinológia, fogszabályozás, állcsont-ortopédia területén. 

A növekedés során a csontok számos változáson mennek keresztül, az egyénben 
végbemenő változások sorrendje mindig meghatározott!

Ezeket a  változásokat különböző módszerekkel lehet vizsgálni:

- radiológiai vizsgálatokkal (kézcsontok, nyaki csigolyák morfológiai változásai)

- háromdimenziós képalkotó eljárások

- molekuláris diagnosztikai módszerek 

Jelentősége: az állcsont orthopédiai kezelések a pubertáns idején a 
legeredményesebbek.



Kézröntgenfelvétel, melyen a Fishman által vizsgált 6 

ossificatiós centrum látható: szezámcsont (1.), a 3. ujj 

proximalis ujjperce (2.), a 3. ujj középső ujjperce (3.), a 3. ujj 

distalis ujjperce (4.), az 5. ujj középső ujjperce (5.), radius (6.) 

[3]

A lányok testmagassága az SMIS 4.–SMIS 6. között, a maxilla

az SMIS 5.– SMIS 6. között, az alsó állcsont pedig az SMIS 6.–

SMIS 7. között éri el növekedési maximumát, míg a fiúk esetén 

a mindhárom növekedési csúcs az SMIS 6.–SMIS 7. idejére 

tehető.



Csigolyaanalízis

- Életkor és nem szerint határozta meg elsőnek 1972-ben Lamparski 5 
nyaki csigolya morfológiai (C2–C6) különbségeit . 

- Ezeket a csigolyastádiumokat „cervical vertebral stage „CVS”-nek
nevezte.

- Hat különböző stádiumot (CVS 1–6.) különített el a csigolyák alsó 
kontúrvonalát és a csigolyatesteket érintő változások alapján.

- A pubertáskori növekedési csúcs a CVS 3. és a CVS 4. stádium között 
van.

Hátránya:

- Nem megfelelő a vizsgáló gyakorlottsága

- Csigolyatestek szubjektív megítélése





Bacetti - féle (2002.) csigolyaérettségi stádiumok:



Kezelési terv készítése



Kezelési terv készítésének eszköztára:

• Tanulmányi minták

• Tolómérő: modellanalízis során
elvégzendő mérésekhez.



Kezelési terv készítésének eszköztára:

• Világító doboz

• Pauszpapír

• Ceruza

• Vonalzó

• Szögmérő

• Kiértékelő lap



Kezelési terv készítésének eszköztára:

• vagy fogszabályozási
diagnosztikai elemző program (pl
Smile): digitális elemzéshez



Köszönjük a figyelmet!




