
Röntgen analízis

Cephalometria és röntgen 
diagnosztika



A panoráma rtg.

• Fogszabályozás szempontból bármely életkorban szükséges

• átfogó képet ad, és így valószínű, hogy bármilyen kóros 
elváltozást, számfeletti fogat és előnem tört fogat is 
észlelhetünk

• a sugárterhelés alacsony



• a mandibula fejecsek is láthatók (további TM ízületi 
röntgenfelvétel szükséges e?)

• kiegészíthető
• periapicalis rtg. (metszőfogak gyökerei, minden gyanús terület)

• Szárnyas röntgenfelvételek (interproximalis caries), ha nagyobb 
részletességre van szükség

• egy fogágybetegségben szenvedő felnőtt esetében egyedi 
röntgenfelvételek teljes sorozatára lehet szükség. (teljes 
pariapicalis sor)

A panoráma rtg.























3-as hossztengelye és  középvonala által bezárt szög > 30˚

Szemfog koronája rávetül a kismetsző gyökerére



A hármas gyökércsúcsi területe a kisörlő területe felett helyezkedik el anteri-posterior

helyzetben

A szemfog koronája vertikálisan a szomszédos kismetsző gyökerének középső harmadában 

helyezkedik el

Ha a szemfog koronája a kismetsző mesiális felére vetül akkor a palatinális impakciónak

nagy az esélye



Módosítja a 
fogszabályozó kezelési 
tervet

Segít a kezelés 
végrehajtásában

Sikeres kezelések

ALARA =As Low As 
Reasonably Achievable 

Conebeam CT



Gyökéri resorpció megítéléséhez 

nélkülözhetetlen.







• A telertg. gép egy röntgenkészülékből áll, amely adott (állandó) 
távolságban van a páciens külső hallójáratában illeszkedő 
fülcsatlakozóktól. Így a gép középsugara a fül tartók felé irányul, 
amelyek a beteg fejének beállítására is szolgál. A fej helyzetét a 
függőlegesen úgy állítjuk be , hogy a Frankfort horizontális sík 
vízszintes legyen.

• A rtg. cső és a páciens közötti távolság standard (1,5 m) és a 
pácienstől a film 30 cm-re van.

• Bizonyos nagyítás, általában 7-8%-os nagyságrendű, elkerülhetetlen 
egy laterális cefalometriai fóliával. Annak érdekében, hogy ellenőrizni 
lehessen a nagyítást és ezáltal a különböző filmeket össze tudjunk 
hasonlítani egy skála is szerepel a felvételen



A telertg. Felvétel készítésének szabályai
• A röntgencső fókuszának és a fej median-sagittalis síkjának távolsága 1,5 m.

• A fősugár merőleges a fej median-sagittalis síkjára.

• A fősugár a kétoldali külső hallójáraton halad át.

• A röntgenfilm párhuzamos a fej median-sagittalis síkjára (15-18 cm).



• az fogszabályozó kezelés
tervezéshez szinte mindig laterális
telertg-tkészítünk, mert ritkán
fordul elő, hogy a kezelés során az
állkapocs viszonya és a metszőfog
helyzete nem változik

• felelőtlenség állcsontortopédiai
kezelést végezni egy gyermekben
egy kiinduló cefalometria nélkül



Teleröntgen analízis

Klinikai eszköz a harapási eltérés és a mögöttes szkeletális-
aránytalanságok tanulmányozásához

I. A cefalometria eredeti célja a craniofacialis komplex 
növekedési mintáinak kutatása volt.

II. A fogszabályzónak tudnia kell, hogy az arc fő funkcionális 
összetevői (koponyaalap, állkapocs, fogak) hogyan 
viszonyulnak egymáshoz. Bármely fogazati eltérés az állkapocs 
helyzetének a  a fogak  előtörésére gyakorolt kölcsönhatásának az 
eredménye, amelyet az állkapocs viszonyai befolyásolnak.



III. A fogszabályozó kezelés által okozott változások felismerése és értékelése. A 
kezelés előtt, alatt és után időközönként készített teleröntgenfelvételek egymásra 
helyezhetők, az állkapocs és a fog helyzetének változásainak retrospektív 
vizsgálatára. A megfigyelt változások a növekedés és a kezelés kombinációjából 
adódnak (kivéve, ha nincs növekedés pl.:felnőttek)

IV. Megjósolni a jövőben bekövetkező változásokat a beteg számára. Az előrejelzés 
pontossága nyilvánvalóan a jövőbeni növekedés előrejelzésének pontossága és a 
kezelési eljárások hatása. Vizualizált kezelési cél: Kötelező a műtéti-fogszabályozó 
kezelési terv kidolgozásában, ahol a növekedési hatások nem jelentenek problémát.

Teleröntgen analízis



A teleröntgen 
analízis az 

megjelölt, átrajzolt 
pontok viszonyát 

értékeljük.



A cél
• összehasonlítani a beteget egy normál referenciacsoporttal, hogy 

kiderüljenek a különbségek a beteg tényleges dentofacial felépítése és 
a faji vagy etnikai csoportja szempontjából elvárható arc között
Down analízis

• Csak kifogástalan okklúziójú és arc arányokkal bíró betegekhez hasonlítjuk a betegünket

Dr. Steiner

• Csak egy hollywoodi sztárt vett alapul

Michigan növekedési study by Ann Arbor

Burlingtom növekedési study

Bolton növekedési study in Cleveland

Hasund féle harmónia (csúszónorma) táblázat

Ricketts-analízis



az arc öt fő funkcionális összetevőjének horizontális és 

vertikális viszonyainak értékelésére

1. a koponya és a koponya alap

2. a maxilla (fogak és fogmedernyúlvány nélkül)

3. a mandibula (fogak és fogmedernyúlvány nélkül)

4. a maxilláris fogak és fogmedernyúlvány 

5. a mandibuláris fogak és fogmedernyúlvány



A craniális pontok

S

Ba

N

• S, sella: a sella turcica
középpontja. A sella
legnagyobb átmérőjének 
felezőpontjában.

• N, nasion: a sutura
nasofrontalis legelülső pontja 
a median-sagittalis síkban.

• Ba, basion: a clivus
leghátsó, legalsó pontja a 
median-sagittalis síkban.



Maxilláris pontok

Pm
A

Sp

• Sp, spina nasalis anterior: a 
spina nasalis anterior legelülső 
pontja a median-sagittalis síkban

• Pm, pterygomaxillare: a tuber
maxillae hátsó kontúrjának és a 
kemény, ill. a lágy szájpad 
kontúrjának metszéspontja. A 
maxilla hátsó kontúrja a fissura
pterygopalatina elülső falát 
képezi. 

• A, A-pont: a maxilla testének és 
fogmedernyúlványának elülső 
kontúrján a görbület legmélyebb 
pontja a median-sagittalis
síkban.



Mandibuláris pontok

Gn

Pg

B

Ar

• B, B-pont: a mandibula
fogmedernyúlványának elülső kontúrján a 
legmélyebb pont.

• Pg, pogonion: a csontos állkontúr legelőrébb 
álló pontja a median-sagittalis síkban. 

• Gn, gnathion: a symphysis kontúrjának 
legalsó pontja. Több cephalometriai
módszerben ezt a pontot mentonnak (Me) 
nevezik.

• Ar, articulare: a koponyaalap alsó 
kontúrjának és a mandibula nyak hátsó 
kontúrjának metszéspontja. Szerkesztett pont, 
nem a középsíkban van és nincs anatómiai 
megfelelője. Ha kettőzött, megkeressük 
mindkét metszéspontot és a kettejük közé eső 
felező pontot vesszük Ar-pontnak.



isa

iia

iss

iis

Felső-alsó fogak pontjai



Analízis

• Kijelölt pontokra egyeneseket húzunk, szögeket mérünk és 
távolságokat.

• Ezek értékét elemezzük.



Horizontális referencia sík választása

1882. Frankfort egyenes

• A külsőfül járat bemenetének felső pontja (porion) csontos szemkeret 
legalsóbb pontja (orbital) találták a légközelebbihez a normál fejtartás 
jellemzésére



Maxilla és mandibula helyzetének jellemzése az 
agyalaphoz képest

• SNA szög
• a maxilla anteroposterior pozíciója az elülső koponyaalaphoz képest

• a „norma” 82+/-2 º

• SNB szög
• a mandibula anteroposterior pozíciója az  elülső koponyaalaphoz képest

• a „norma” 78+/-2º 

• ANB szög
• SNA és SNB különbsége

• Jellemzi az szkeletális eltérés súlyosságát





Horizontális anatómiai síkok

• Az elülső koponyaalap dőlése

• Frankfort sík

• Palatinális sík /maxillaris sík

• rágósík

• Mandibuláris sík

• Ezen síkok egymással bezárt szöge jellemzi az arc vertikális viszonyait.

• A síkok dőlésének harmóniája jellemző a harmónikus arcszerkezetben.



• Az elülső koponyaalap 
dőlése

• Frankfort sík

• Palatinális sík /maxillaris sík

• rágósík

• Mandibuláris sík



Szkeletális nyitott harapás

Ha a síkok az archoz viszonylag 
közel kereszteződnek, és elöl 
széttartanak, akkor az elülső 

hosszú arcarányok és rövid hátulsó 
arcarányok jellemzők, ami 

jellemzően a nyitott harapású 
egyénekre igaz



Szkeletális mélyharapás

• Ha a síkok majdnem 
párhuzamosak, messze az arc 
mögött keresztezik egymást 

és az arc előtt alig térnek szét, 
elülső mélyharapásre jellemző 
arcszerkezet figyelhető meg





Csontérettségi vizsgálatok: 

• csukló és kéztőcsontok

• nagy csöves csontok (tibia, 
fibula) distalis epyphysisének
röntgen felvételei

• csigolyák röntgen felvétele




