
Ajak- és szájpadhasadékos 
betegek komplex kezelése



Hasadékos team (craniofacialis team)

• Operáló sebész ( lehet: plasztikai sebész, gyereksebész, fej-nyaksebész, fül-orr-gégész)

• Fogszabályozó szakorvos

• Logopédus

• További szakterületekről legalább egy konzultáló szakember
• Fül-orr-gégész

• Audiológus

• Gyerekgyógyász

• Genetikus

• Szociális munkás

• Pszichológus

• Gyerekfogorvos/protetikus



•Arc veleszületett fejlődési rendellenességei

https://www.youtube.com/watch?v=oz1kJexvEFE





https://entokey.com/cleft-lip-and-palate/

Arcnyúlványok



Szentágothai János · Réthelyi Miklós: Funkcionális anatómia I-III.



Hasadékok 
(fenotípus szerint)



Etiológi

• Az ajak-és szájpadhasadék pontos okát nem ismerjük, de minden arra mutat, hogy 
mind genetikai és környezeti faktorok is szerepet játszanak a pato-
mechanizmusban.

• Kóros gének vagy spontán mutációk okozhatnak családban halmozódó 
előfordulást. 

• Ajánlott a genetikai konzultáció az okok kiderítésében és a további előfordulás 
valószínűségének mérlegelésénél. (ismételt terhességek esetén, ill. az érintett 
páciens család tervezésekor).

• Több mint 150 szindróma részjelensége lehet a hasadék. 



Előfordulás

• Leggyakoribb fejlődési rendellenesség
• CLP-1:800-1000/CP-1:1000

• Incidenciát meghatározza

• Raszt

• Társadalmi-gazdasági tényezők

• Geográfiai hely

• Fajtái:

• Szindrómás (30%)

• Non-szindrómás (70%)



Gyakoriság

• Az USA-ban, évente a születések 7%-a (227,500) arcot és nyakat érintő fejlődési 
rendellenesség.  

• Leggyakoribb ezek közül az ajak- és szájpadhasadékos esetek. Minden 700-dik 
születést érinti. 

• Nemek arány 2:1 férfi:nő

• Az előfordulás leggyakoribb az ázsiai populációban, legritkább az afrikaiban.

• 21% izolált ajakhasadék (unilaterális és bilaterális)

• 46% ajak- és szájpadhasadék (kombinált)

• 33% izolált szájpadhasadék



• A  műtéten át nem esett betegeknél a középarc növekedése hasonló a 
normál kontroll csoportéhoz (nincs maxilla retruzió)

• A növekedési zavart  az ajak és szájpadhasadék műtéti zárása okozza.



• Eurocleft vizsgálat (2001.) 201 európai centrumban 194 különböző 
protokoll szerint történik az ellátás. 

• A kezelés célja: esztétikai és funkcionális rehabilitáció

• A sebészi helyreállítás úgy kell hogy történjen, hogy az arcnövekedést 
ne rontja, lehetővé tegye a normál beszédfejlődést és megfelelő 
fogazat kialakulását

• Minél kisebb számú műtét, kevesebb hegszövet képződik így kevésbé 
rontja a növekedést



Az ajak- és szájpadhasadék ellátás protokollja

• 1. Primer orthopédia (szájpadzáró lemezek)

• 2. Az ajak és szájpadhasadék műtéti egyesítése 

• 3. Fogszabályozás I. fázisa – vegyes fogazatban: tágítás és sorbaállítás

• 4. Bone graft műtét

• 5. Fogszabályozás II. fázisa – maradó fogazat: alsó- felső fogív
sorbarendezése

• 6. Orthognat sebészet ( +Fogszabályozás III. fázisa ): növekedés 
befejezése után

• 7. Protetika & esztétikai helyreállítás – fiatal felnőtt



Funkciók melyek zavart szenvednek

• Táplálási nehézségek 

• Középfül problémák (hearing loss)

• Beszéd és hangképzési zavarok

• Fogazati eltérések

• Pszichológiai problémák



•Az ajak- és szájpadhasadékos betegeknek hosszú 
és bonyolult fogszabályozó kezelésre van 
szükségük 



Fogszabályozó kezelés lehetséges a következő 
életkorokban:

• (1) újszülött korban a primer sebészi ajakzárást megelőzően

• (2) A késői tejfogazati vagy korai vegyesfogazati státuszban 

• (3) a késői vegyesfogazati vagy korai maradó fogazati 
státuszban

• (4) a tinédzser kor végén az arcnövekedés leállta után, a 
sebészi korrekció előkezeléseként 



Újszülöttkori fogszabályozás

• Az ajak- és szájpadhasadékos újszülötteknek, születéskor majdnem minden esetben deformált felső 
fogívük van.

• Kétoldali hasadék esetén

• the premaxilla anterior irányban diszlokált, míg a szekunder szájpadok lingual irányú prolapszusa
jellemző

• Az egyoldali eltérések enyhébb fokú eltérést okoznak általában.

• Nagyfokú deformált felső fogív esetén az ajakhasadék zárás nehéz lehet a szegmentes nagyfokú 
feszülése  miatt. 

• A fogatlan gerinc szegmensek mozgatása/ közelítése a sebészi egyesítés előtt segítheti a sebészi 
korrekció sikerességét. Ez az egyik ritka újszülöttkori ortepédiai kezelési mód ahol a fogatlan 
szájban végzünk fogszabályozó kezelést.

• nasal and alveolar presurgical infant orthopedic molding (nasoalveolar molding)









Kétoldali hasadék esetén

• A posterior szegmensek tágítására is szükség lehet

• A premaxilla nyomása posterior irányú elmozdulást hoz létre, így az ívben 
elfoglalt a helyzete javul.

• - Rugalmas kötés az arcon ami nyomást gyakorol a premaxillára

• - lemezhez rögzülő hurokra kifejtett erő ami poszterior elmizdítást hoz létre

• - sebészileg egyesített ajakszegmensek által kifejtett nyomóerő



• A rövidtávú eredmények meggyőzőbbek, mint a 
hosszútávú előnyök.

• Legtöbb hasadékos esetben ezért nem történik rutin 
szerűen primer ortropédia

• Különböző sebészi egyesítések összevetése, sebészi 
protokollok evidencebase összehasonlítása segít az 
egyes eseteknél a primer ortopédiai kezelés 
szükségességének megítélésében 



https://www.semanticscholar.org/paper/Analysis-and-evolution-of-rotation-principles-in-Demke-Tatum/da3ca193bfe0fee72fc8f1401d7004b5e52ca026/figure/2

Ajakzárási különböző 

sebészi technikák







• A fogmedernyúlvány hasadék területére bone graft beültetése 
szükséges a hasadék szomszédságában elhelyezkedő kismetsző 
(ha nem aplasiás) vagy szemfog előtörését megelőzően (2/3 
gyökéri fejlettség állapotában) Ez a hasadt állcsontot stabilizálja 
transzverzálisan.

• Ideális esetben a beültetett csonton keresztül tör elő a kismetsző 
vagy szemfog. Ami azt jelenti, hogy 7-10 éves kor között kéne 
megtörténjen a beültetés.

• A frontrégió sorbaállítása/nivellálása és a posterior szegmensek 
transzverzális tágítása a fogstzabályozás feladata a sebészi graft
beültetése előtt.



Before

After



Before

After





A maradó metszők gyakran torlódotthelyzetben és rotált 
állapotban, keresztharapásban törnek elő 



















Korai maradófogazati korban kivitelezhető  kezelések

• A buccalis keresztharapás létrejötte gyakori, főleg a hasadék oldalán 
(egyoldali hasadékok esetén) és a fogív nivellálása válhat még 
szükségessé

• Rögzített készülékes kezelések. 

• Ha a részárás nem lehetséges, a hiányos fogazat preprotetikai
sorbarendezése, későbbi pillérek beállítása a cél.

• A fogszabályozó kezelés gyakran befejeződik 14 éves korra, de a 
végleges pótlás elkészítésével a 17-18 éves kort meg kell várni. A 
köztes időre retenciót kell biztosítani kivehető vagy rögzített
fogszabályozó készülékekkel.



Orthognath sebészi korrekció az ajak- és 
szájpadhasadékos betegeknek 

• Szükségessé válhat az alulfejlett maxilla előrehozatala caudalis
elmozdítása csontnövekedés befejezése után. (általában 18 év)

• Esetenként a mandibula hatra vitele is szükségessé válik.



Le Fort I osteotomia



Sagittal split osteotomia

(Obwegeser- Dal Pont) műtét



• A végső pótlások elkészítése a legutolsó fázisa a kezelésnek.



Születés előtt 0-3 hónap 4- 18 hónap 18hónap-5 év 6-10 év 11- 20 év
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Ajak-és szájpadhasadék komplex kezelése
















