
Orthodontia
(fogszabályozás és állcsont-

ortopédia)



Tárgya, jelentősége

A fogazat (fogak, fogmedernyúlvány, állcsontok) 

helyzeti, alaki rendellenességeinek 

diagnosztizálása, gyógyítása, megelőzése



• I. osztályú eltérések

• normál (class I)  molár viszony

• Egyes fogak/fogcsoportok 
helyzeti eltérései

• II. osztályú eltérések

• alsó moláris disztálisabban
harapás felső molárishoz 
képest

• III osztályú eltérések

• alsó moláris meziálisabban
harap a felső molárishoz
képest

Angle diagnosztikai rendszere



Egyes fogak helyzeti rendellenességei
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Etiológia

• Belső tényezők:
• Öröklés

• embrionális ártalmak

• belső szekréciós zavarok

• Külső tényezők:
• csecsemők mesterséges táplálása

• gyerek táplálkozási módja

• táplálék minősége

• táplálék fizikai tulajdonsága

• orrlégzés akadályozása

• rossz szokások

• korai tejfog extrakció

• általános szervezeti betegségek



Szájüreg funkciói

• rágás, 

• légzés, 

• nyelés,

• beszéd



Fogazati anomáliák
• megelőzésük az állcsontok és a fogak fejlődését, 

növekedését befolyásoló külső és belső tényezők 
távoltartását és megszüntetését jelenti

• még az öröklöttek is hosszú fejlődési –növekedési folyamat 
során, évek alatt alakulnak ki

• korai felismerés és a korai kezelés módszerei (secunder
prevenció) a megelőzés fontos része 

• korai kezelés meggátolhatja a súlyos eltérések kialakulását



Etiológia

• Szkeletális faktorok

• Fogszabályozás döntően dentoalveoláris változásokat 
idéz elő

• Lágyrész forma és funkció

• Rossz szokások: ujjszopás

• Dentoalveoláris faktorok



Szkeletális faktorok



Lágyrész forma és funkció



Dentoalveoláris faktorok



Fejlődési, növekedési rendellenességek

• A musculoskeletális rendszer veleszületett anomáliái



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



I. (Mandibularis) garatív:

- mandibuláris és maxilláris

nyúlvány

- N. trigeminus

- M. Mylohyoid, 

rágóizmok, m. digastricus

első hasa, m. tympani, m. 

tensor veli palatini

- Incus és izma,

- ékcsont nagy szárnya

- maxilla,

- zygoma,

- Palatum

- Os temporale pars

quamosa maxillaris

nyúlványa,

- Meckel’s porc

https://answersingenesis.org/evidence-against-evolution/something-fishy-about-gill-slits/



• II. garatív:

• - nyelvcsont izmok

• - N. facialis

• - m. digastricus
hátsó hasa

• - stapedius, 

• - M. stylohyoideus,

• - styloid nyúlvány, 

• - nyelvcsont kis 
szarva és felső része

http://semmelweis.hu/anatomia/files/2018/09/EM-I-Sz%C3%A9kely-Skull-development.pdf



Mandibula fejlődése

• Intrauterin 4. hét mandibularis
nyúlvány létrejön.

• 41-45. nap Merkel porc létrejön

• 6. hét csontosodási centrum 
létrejötte a n. alveolaris inf. 
bifurkációjánál.

• Condylus endochondralisan
csontosodik

• 7. hónapban symphysis kezd 
csontosodni (másodlagos porc 
segítségével) 

• Születéskor két félből áll a 
mandibula



1969. Pruzansky (I,II, III)

• I Típus: A felszálló ág enyhe
hypoplasiaja, mandibula test 
minimálisan vagy csak enyhén 
érintett.

• II Típus: Condylus és felszállóág is 
kicsi, condylus fej lapos, genoid
fossa hiányzik,  A condylus egy 
lapos, gyakran domboru temporális 
felszínnel érintkezik,a coronoid
nyúlvány gyakran hiányzik

• III Típus: A ramus vagy egy hártya 
vékony csont vagy hiányzik, TMI 
nincs



Ajak- és szájpadhasadékok gyakorisága

• Minden 700-dik(1000-dik)  élveszületés érintett

• 2:1= férfi nő arány 

• Leggyakrabban az ázsiai rasztban fordul elő, legritkább a feketékben

• 21 %- ajakhasadék

• 46 %- ajak-és szájpadhasadék

• 33 % - izolált szájpadhasadék 



Hemifaciális mikroszómia (HFM)

• A hemifaciális mikroszómia egy veleszületett fejlődési rendellenesség, 
ami a craniofaciális régió, első és második koponyaívből fejlődő 
területeit érinti. 

• Bár relatíve ritka kórkép, az ajak- és szájpadhasadék után a második 
leggyakrabban előforduló fejlődési rendellenesség.

• Incidencia 1:3500-5600

• Legtöbb eset sporodikus (ritka familiáris előfordulás)

• Nő:férfi = 2:3

• Jobboldal:baloldal = 3:2



Megjelenés
Fül

Mandibula (deformitás arányos a társult izomhiánnyal)

Maxilla

Arcus zygomaticus

Temporalis csont

V. és VIII. agyideg

Nyaki gerinc 

Arcizmok

Funkcionálisan
Mandibula deviáció

Hallás csökkenés







Ellátás (AFA=Asymmetrical functional activator)

• Súlyos esetben:

• Osteodistrakcio (csak ízület jelenléte mellett)

• Costochondralis graft rekonstrukció (ízület jelenlétében)

• Osteoszintézisek, szabad lebeny plasztikával (növekedés végén)



Funkciók melyek zavart szenvednek

• Táplálási nehézségek 

• Középfül problémák (hearing loss)

• Beszéd és hangképzési zavarok

• Fogazati eltérések

• Pszichológiai problémák



Születés előtt 0-3 hónap 4- 18 hónap 18hónap-5 év 6-10 év 11- 20 év

Egyre pontosabb 

az ultrahang 

diagnózis

A team egy napon 

belül látja az 

újszülöttet

Szájpadzáró műtét 

(12-18 hó)

Logopédiai 

kezelés/követés

fogszabályozó 

előkezelés bone

graft műtétre 

Fogszabályozás és 

konzerváló 

fogászati kezelések

Azonnali 

felvilágosítás és 

konzultáció

Etetési (szoptatási) 

tanácsadás

Grommet-ventill

tubus

Fogászati 

gondozás

Logopédia és 

audiológiai követés

Arckorrekciós 

kezelések

Team követi a 

csecsemőt

Szájhigiénés oktatás a 

tejfogak előtörésekor
Ajak és orr 

korrekció ha 

szükséges, 

Lágyszájpadzárás

Fogászati 

gondozás

Dysgnath műtéti 

előkezelés

Ajakzáró műtét (3-

6 hó)

5 éves fogazati státusz 

rögzítése
10 éves státusz 

rögzítés

15 évesen és a kezelés 

végén státuszrögzítés

Ajak-és szájpadhasadék komplex kezelése



Ajak-és szájpadhasadék komplex kezelése




















