
Röntgen
diagnosztika

Oldalirányú teleröntgen felvétel 
elemzése a Hasund és Ricketts

technika szerint



A röntgendiagnosztika a fogszabályozó 
kezelésben nélkülözhetetlen. 

• Megállapítható a rendellenesség helye és
mértéke.

• Felmérhetők a kezelés hatására bekövetkezett
változások.

• Dokumentációs célt szolgálnak.



Röntgen felvételek típusai
Intraorális röntgenfelvételek

Periapicalis felvételek:

• az OPT-n látható kóros folyamatok
esetében indokolt

- alaki rendellenesség
- helyzeti rendellenesség
- számbeli rendellenesség
- előtörési rendellenesség

• meghatározható vele egyes fogak
tengelyállása

• caries és következményes betegségek
vizsgálata

• ábrázolható vele a fog egésze, ill. a fog
csúcsi része és a körülötte lévő csont



Ráharapásos felvételek:

• a páciens a filmre ráharap, a film az occlusalis
síkban van

• mérete: 7,5 x 5,75 cm  nagyobb területet tudunk
ábrázolni

• elkészítése egyszerű  tejfogazatban érdemes
elsőként ráharapásos felvételt készíteni

• meghatározható vele:
- mesiodens jelenléte, elhelyezkedése,
alakja (számfeletti és retineált
fogak vizsgálata)
- impactált szemfogak jelenléte
- metszőfogak megléte vagy hiánya
- állcsonthasadék
- csontban lévő elváltozások
- suturarepesztésnél nyílás ellenőrzése
- palatinálisan elhelyezkedő retineált fog

élesebben ábrázolódik,
mint a többi fog



Korona felvételek:

• ált. gyermekfogászatban, approximális
cariesek és azok kiterjedésének vizsgálatára

• célszerű szárnyasfilmre készíteni a felvételt
 így az antagonista fogak koronái is
látszódnak

• a felvétel alkalmas:
-pulpakamra alakjának meghatározására
-caries mélységének és kiterjedésének

meghatározására
-maradó kisörlő fogak csírahiányának vagy

jelenlétének kimutatására
-látható a helyviszony változata korai

tejfogextractio után



Extraorális röntgenfelvételek
Panoráma felvételek

1. Panoramix (nagyított panoráma felvétel)

• segítségével külön-külön kép készülhet az alsó és
felső állcsontról

• a sugárforrás intraorálisan helyezkedik el, a film
pedig egy arcra helyezett hajlékony műanyag
kazettában

• metszőfogak területe jól érzékelhető, a moláris
területek viszont a csontszerkezet finomabb
elemzésére nem alkalmasak

• fogfejlődés, állcsontok vizsgálatára alkalmas
• nem korszerű, ritkán alkalmazott



2. Panoráma rétegfelvétel (orthopantomographia)

• az orthodonciai diagnosztika legfontosabb felvétele
• teljesen kiszorította a panoramixet
• egyszerre tanulmányozhatjuk rajta az alsó és felső állcsontot és a

TMI-t
• hátránya: frontrégióban torzít a nyaki gerinc vetülése miatt (kisörlők

approximális felszíneit egymásra vetíti, szellemképek, beállítás
szenzitív)

• felvétel készítése:
- a rtg cső a jobb oldali ramus tájékától a bal oldalig halad a fej

mögött egy 260o-os körben
- a kazettába helyezett film (15x30) az ellenkező irányba mozog

a fej előtt
- a filmnek mindig más-más részleteit exponálják



• Felhasználhatóság:

1. szimmetriaviszonyok
2. számbeli rendellenességeket: aplasia, számfeletti fog
3. impaktált, retineált fogak
4. általános fogászati problémák: caries, parodontológia
5. bölcsességfogak
6. fogváltás üteme
7. ízületi fejecsek
8. sinus maxillaris
9. góc vizsgálatra
10. kisebb kiterjedésű, mandibulát érintő aszimmetriák értékelésére





1. sinus maxillaris 12. orbita lateralis fala 23. condylus mandibulae 34. fossa glandularis

2. fissura pterygomax. 13. margo infraorbitale 24. proc. coronoideus 35. linea obliqua interna

3. proc. Pterygoideus,

lamina lateralis

14. foramen infraorbitale 25. incisura mandibulae 36. fossa mentalis

4. hamulus pterygoideus 15. canalis infraorbitale 26. inc. mand. középső      

behúzódása

37. dorsum mentalis

5. arcus zygomaticus 16. orrüreg 27. proc. stylohyoideus 38. tuberculum mentale

6. eminentia articularis 17. septum nasi 28. nyaki csigolya 39. os hyoideum

7. sutura zygomaticotemp. 18. spina nasalis anterior 29. linea obliqua externa 40. nyelv

8. proc. zygomaticus 19. concha nasalis inferior 30. canalis mandibulae 41. lágy szájpad

9. meatus ac. ext. 20. foramen incisivum 31. for. mandibulae 42. uvula

10. proc. mastoideus 21. kemény szájpad 32. lingula 43. hátsó garatfal

11. fossa cranii media 22. tuber maxillae 33. for. mentale



Teleröntgen felvételek: 

• oldalirányú

• postero-anterior irányú



Állkapocsízületi felvételek:

• a panoráma röntgenfelvétel különleges beállításokat is lehetővé
tesz  beállíthatjuk úgy a berendezést, hogy az éles réteg az
állkapocsízület területére essen

• nyitott és csukott szájtartással is készíthetünk így felvételeket
• ez, ill. a panorámafelvétel az első választandó képalkotó módszer
• Schüller-felvétel szóba jöhet még



Csontérettségi
vizsgálatok: 

• csukló és kéztőcsontok
• nagy csöves csontok 

(tibia, fibula) distalis
epyphysisének röntgen 
felvételei

• csigolyák röntgen 
felvétele



Teleröntgen felvételek

• Aránylag távoli forrásból származó,
megközelítőleg párhuzamos sugarakkal
készítjük.

• A valóságnak megfelelő (méretigaz), elvetülés
nélküli képet kapunk.

• A maxilla és a mandibula, ill. a fogívek
egymáshoz és a koponyához viszonyított
helyzeti-alaki eltérései vizsgálhatók az így
készített felvételeken.



A teleröntgen felvétel készítés 
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).



Oldalirányú teleröntgen alkalmazása

• Diagnózis és kezelési terv felállítása, prognosztika
• Koponya növekedésének, fejlődésének vizsgálatára

(sorozatfelvételek)
• Kezelt betegség értékelésére
• Kezelés hatására bekövetkezett változások felmérésére
• Orthognath műtéteket követő stabilitás monitorozása
• Craniofaciális deformitások diagnosztizálása
• Elő nem tört fogak lokalizációjának segítése
• A szkeletális életkor meghatározása a cervicalis csigolya

fejlődésének értékelésével
• Dokumentáció, oktatás, tudományos munka



• Az állcsontok és a fogazat sagittalis, valamint
verticalis irányú eltérései tanulmányozhatók.

• A csontok és a lágyrészek ugyanazon a képen,
elkülönülve látszódnak.



Röntgen cephalometriai analízis

• Első leírása Holly Broadbent nevéhez fűződik
(1925) az ember növekedéséhez és
fejlődéséhez kapcsolódó kutatásai során
extraorális röntgenfelvételeken végrehajtott
speciális mérésekből és az eredmények
értelmezéséből.



Az oldalirányú koponyafelvételek 
értékelésének lépései

1. Röntgenkép áttekintése, fontosabb képletek 
átrajzolása (világítódobozon)

2. Mérőpontok bejelölése:
• csontos, dentoalveoláris és lágyrész 

területeken
• cranialis, maxillaris és mandibularis pontok
• anatómiai és szerkesztett pontok

3. Vonalak berajzolása



4. Mérések elvégzése:

• szög és távolság mérések
• szkeletális mérések: állcsontok egymáshoz és a

koponyaalaphoz viszonyított helyzetét,
kiterjedését határozza meg

• dentális mérések: fogak egymáshoz, valamint az
állcsontokhoz vagy koponyastruktúrákhoz
viszonyított helyzetének meghatározása

• lágyrészek mérései: teljes profil, ill. az ajkak az
orrcsúcshoz és az állcsúcshoz viszonyított
helyzetének leírása



5. Kapott adatok értékelése, elemzése:

A teleröntgen elemzésből nyerhető információk:
- arckoponya verticalis és sagittalis konfigurációja
- állcsont basisok viszonya
- metsző inclinatiok viszonya
- lágyrészprofil jellemzői
- növekedési irányok
- malocclusio lokalizációja
- kezelési lehetőségek és korlátok 



A cephalometriai elemzésre számos 
módszer létezik

• Mind az arckoponya verticalis és sagittalis
konfigurációjának meghatározására szolgálnak.

• Különbségek: referenciapontok helyzete és száma,
összehasonlításhoz alkalmazott normálértékek.

• Elterjedt analízisek: 
– Down
– Steiner
– McNemara
– Tweed
– Ricketts
– Hasund/Bergen



A röntgenkép átrajzolás eszközei

• Világító doboz

• Pauszpapír

• Ragasztócsík

• Vonalzó, szögmérő

• Ceruza



• A digitális röntgenfelvételek elterjedésével számos elemző
szoftver jelent meg (Smile, Onyx Ceph, …)

• A referenciapontok meghatározása után megszerkesztik a
referenciavonalakat, elvégzik a méréseket, összehasonlításokat.

• Az elemzés végén megmutatják a normál értékektől való
eltéréseket.

• Az elemzést grafikusan is ábrázolják, lehetővé téve így a későbbi
időpontban készített röntgen felvételek új elemzéseivel történő
összehasonlítását és egymásra vetítését.



Bergen-analízis

• Magyarországon széles 
körben elterjedt 
elemzőmódszer 

• Leírása Asbjörn Hasund
nevéhez fűződik (1974)

• A módszer számítógépes 
adaptációját Dietmar
Segner végezte (1989)



Bergen-analízis

Általános jellemzői:

• Egyszerű, sajátos, előnyös vonása a csúszónorma
koncepció.

• A módszer kidolgozása során 275 kezeletlen, tökéletes
okklúziójú , esztétikailag elfogadható arcú, fiatal felnőtt
cephalogramjain megvizsgálták arcszerkezetüket.

• 5 skeletalis mérés között mutattak ki változó mértékű
korrelációt (SNA, NL-NSL, NSBa, ML-NSL, SNB).

• Ezen értékek táblázatba rendezése képezi a Bergen-
analízis csúszónorma koncepciójának alapját.



Hasund féle harmónia (csúszónorma) 
táblázat



• Hasund a kiegyensúlyozott felépítettségű arcot
harmonikusnak nevezi.

• A különböző harmonikus arcokat pedig
arctípusoknak nevezi:

- Prognath

- Orthognath

- Retrognath

• A táblázat minden vízszintes sora egy-egy
harmonikus arctípus bazális mutatóit tartalmazza.



• A Hasund analízishez szerkesztettek egy
harmónia keretet, amit a páciens csúszónorma
táblázatba beírt értékeire függőlegesen eltolva
ráhelyezünk úgy, hogy azok a keretben
legyenek, akkor az arc harmonikusnak
tekinthető.

• A harmónia keret vízszintes tengelye a
harmónia vonal, amely jelöli a páciens
arctípusát.



A Hasund cephalometriában használt  
mérőpontok

• 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.

Nasion
Sella

Basion



• 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.

Pterygomaxillare Spina nasalis anterior

A-pont



• 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.

B-pont

Pogonion

Gnathion



• iss, incision superius: a legelöl
álló felső középső metsző
metszőélének legincizálisabb
pontja.

• isa, apicale superius: a legelöl álló
felső, középső metszőfog
gyökerének legapicalisabb pontja.

• iis, incision inferius: a legelöl álló
alsó középső metsző
metszőélének legincizálisabb
pontja.

• iia, apicale inferius: a legelöl álló
alsó középső metsző gyökerének
legapicalisabb pontja.

Apicale superius

Apicale inferius

Incision superius
Incision inferius



• 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.

• Pg’, pogonion vessző: a lágyrész
pogonion a lágyrész áll
kontúrjának legelőrébb álló pontja
a median-sagittalis síkban. A
lágyrész nasiontól (N’) érintőt
húzunk a lágyrész áll kontúrjához.

Pogonion vessző

Articulare



• N’, N vessző: a lágyrész nasion a
nasion-sella vonal (NSL) és az
orrgyök lágyrész kontúrjának
metszéspontja a median-sagittalis
síkban.

• Sp’, spina vessző: a nasalis vonal
(NL) és a nasion-gnathion (NGnL)
metszéspontja. Szerkesztett pont.

• tgo, tangens-gonion: a
mandibulavonal (ML) és az Ar-
ponttól a mandibulaszöglet hátsó
kontúrjához húzott érintő (ramus-
vonal, Ar-TgoL) metszéspontja.
Szerkesztett pont.

N vessző

tangens gonion

spina vessző



• ctg, columella-érintő: az orr
kontúrjának általában van alul egy
egyenes szakasza. A ctg-pont ott
van, ahol ez az egyenes elhajlik
felfelé az orrkontúr konvex
szakaszába.

• Sn, subnasale: az Sn-pont ott van,
ahol az orrkontúr alsó egyenes
szakasza lehajlik a felső ajakkontúr
kovexitásába.

• UL, felső ajak pont: a felső ajak
kontúrjának legelőrébb álló pontja a
median-sagittalis síkban. Úgy
határozzuk meg, hogy érintőt
fektetünk a lágyrész nasiontól (N’) a
felső ajak kontúrjához.

columella érintő

subnasale

felső ajak pont



A Hasund cephalometriában használt  
mérőegyenesek

• NSL, nasion-sella vonal: a
nasion és sella pontot
összekötő vonal. Az elülső
koponyaalap mérőegyenese.

• NL, nasalis vonal: a
pterygomaxillaret és a SNA
pontokat összekötő egyenes. A
maxillabázis mérőegyenese.

• ML, mandibula vonal: a
gnathionon átmenő és a
mandibula szöglet alsó
felszínét érintő egyenes. A
mandibulabázis
mérőegyenese.

NSL

NL

ML



• NAL, NA-vonal: a
nasiontól az A-ponton át
húzott vonal.

• NBL, NB-vonal: a
nasiontól a B-ponton át
húzott vonal.

• NPgL, NPg-vonal: a
nasiontól a Pg-ponton át
húzott vonal.

• NGnL, NGn-vonal: a
nasiont és a gnathiont
összekötő vonal.

NAL

NPgL

NBL

NGnL



• SBaL, SBa-vonal (clivus-
vonal): a sella pontot és
a basion pontot
összekötő vonal. A hátsó
koponyaalap
mérőegyenese.

• ArtgoL, ramus vonal: az 
articularén átmenő és a 
mandibula szöglet hátsó 
kontúrját érintő vonal. 

SBaL

ArtgoL



• 1 felső-metsző 
tengely: az iss és az 
isa pontokon 
átmenő vonal.

•  𝟏 alsó-metsző 
tengely: az iis és az 
iia pontokon 
átmenő vonal.

1 felső-metsző 
tengely

 𝟏 alsó-metsző 
tengely



• ctgL, columella érintő: a
subnasalet és a columella
pontot összekötő vonal.

• ULL, felsőajak vonal: a
subnasalet és a felső ajak
pontot összekötő vonal.

• HL, H-vonal (Holdaway-
féle harmóniavonal): a
lágyrész pogoniont és a
felső ajakpontot
összekötő vonal.

ctgL

ULL

HL



A Hasund cephalometriában használt  
mérőszögek és mérőhosszúságok

• SNA-szög

• SNB-szög
N

S

A

B

SNA
SNB



• ANB-szög

ANB

S
N

A

B



• SNPg-szög: arc 
szög

S N

Pg

SNPg



• NSBa-szög: 
koponyaalap 
szög

• Gn-tgo-Ar-szög:
tangens-gonion-
szög,
továbbiakban
gonion-szög

S
N

Ba

Ar

Gn

tgo

NSBa

Gn-tgo-Ar



• NL-NSL-szög: 
maxilla
lejtésszöge N

S

Pt Sp

NSL

NL

NL
NL-NSL



• ML-NSL-szög: 
mandibula
lejtésszöge N

S

Gn
ML

NSL
N

S

ML

ML-NSL



• ML-NL-szög: 
interbazális szög

ML

ML

NL

NL
ML-NL



• 1- 𝟏-szög: 
interincizális szög

1- 𝟏-szög

1 felső-metsző 
tengely

 𝟏 alsó-metsző 
tengely



• 1-NA-szög

NAL

1 felső-metsző 
tengely

1-NA



•  𝟏-NB-szög

NBL

 𝟏 alsó-metsző 
tengely

 𝟏-NB



• H-szög 
(harmónia-
szög): a H-
vonal és az NB 
vonal által 
bezárt szög

NBL

HL

H HL



• NL-szög
(nasolabialis
szög): a 
columella-
érintő vonal és 
a felső ajak 
vonal által 
bezárt szög

NL

ctg

Sn

ULL



• N-SP’ mm: elülső 
felső arcmagasság

• Sp’-Gn mm: 
elülső alsó 
arcmagasság

•
𝑁−𝑆𝑝′

𝑆𝑝′−𝐺𝑛
x 100 : 

arcmagassági 
index

N-SP’

Sp’-Gn

N

Sp’

Gn



• 1-NA mm: a felső
metszők élének az
NA-vonaltól mért
merőleges
távolsága

NA

1 felső-metsző 
tengely

1-NA mm



•  𝟏-NB mm: az alsó
metsző élének az
NB- vonaltól mért
merőleges
távolsága

NB

 𝟏 alsó-metsző 
tengely

 𝟏-NB mm



• Pg-NB mm: a
pogonion pontnak az
NB-vonaltól mért
merőleges távolsága.

NB

Pg

Pg-NB mm



A cephalometriai kiértékelés lépései

1. Az arctípus meghatározása

Azt a harmonikus arctípust kell megkeresnünk, melyet
páciensünk arcszerkezetéből ki lehet alakítani.

Arctípusok: 

Orthognath SNA 78o-86o

SNB 77o-84o

Retrognath < SNA 68o-86o

SNB 77o-84o

Prognath > SNA 78o-86o

SNB 77o-84o



2. A sagittalis bazális eltérések kiértékelése

Az állcsontok egymáshoz viszonyított antero-
posterior helyzete.

ANB szög: az adott arctípusban az adott érték
milyen sagittalis bazális arctípusra utal.

orthognath arctípus: ANB: 2o

retrognath arctípus: ANB 0o

prognath arctípus: ANB 4o



3. A verticalis bazális eltérések kiértékelése
Arcmagassági index: ideális értéke: 80 %
N (neutrális nyitottságú arcszerkezet): 71%-89%
T (mély bazális arcszerkezet): > 89%
O (nyitott bazális arcszerkezet): < 70%

4. Interbazális szög (ML-NL) meghatározása: a normától
3o-nál kisebb eltérés elfogadható
Ha ebbe a tartományba esik: normodivergens (2)
+3o-nál nagyobb eltérés: hiperdivergens (1)
-3o-nál kisebb eltérés: hipodivergens (3)



5. Dento-bazális kezelési feladatok tervezése

-NB mm értékének meghatározása

6. Cephalometriai lágyrész analízis

H szög: harmonikus archoz illő középértéke: 8o

Nasolabiális szög



Ricketts-analízis

• Robert Ricketts 1969-
ben fejlesztette ki 
számítógépes 
elemzőmódszerét a 
páciensek 
diagnosztizálására, 
megfigyelésére, ill. a 
várható növekedés és 
fejlődés 
meghatározására.



Általános jellemzői:

• Egyes ér- és idegképletek kilépési helyei által 
meghatározott referenciapontok alkalmazása

• Bizonyos méréseket életkorhoz adaptál

• A várható növekedés előrejelzésének 
felhasználása a kezeléstervezési folyamatban.

Egyik legnagyobb előnye a felső első molárisok
pontos helyzetének meghatározása.



Referenciapontok

• Anatómiai referenciapontok: 
N, nasion
SNA, spina nasalis anterior
Pog, pogonion: a mandibula legelőrébb álló pontja
A pont
Me, menton
Ba, basion
Po, porion: a külső hallójárat felső határának 
legmagasabb pontja
SNP, spina nasalis posterior
Pt, pterygoid: a foramen rotundum alsó határának 
és a fissura pterygomaxillaris hátsó falának 
metszéspontja
Or, orbitale: a margo infraorbitale legmélyebb 
pontja
Ls (labiale superior): felső ajak legelőrébb álló 
pontja
Li (labiale inferior): alsó ajak legelőrébb álló pontja
A6: a felső hatos distalis felszínének leképezése az 
okklúziós síkra
B6: Az alsó hatos distalis felszínének leképezése az 
okklúziós síkra
Pog’: lágyrész pogonion

N

SNA

Pog

Me

Ba

Po
Pt

Or

SNP

Pog’

Li

Ls
AA6

B6



• Szerkezett referenciapontok:
Gn, gnathion: az áll alsó határának 
legalsóbb pontja a mediansagittalis
síkban
Go, gonion: a mandibularis szög 
leglaterálisabb pontja közel a csontos 
gonionhoz
XI pont: a ramus mandibulae
geometriai középpontja
DC pont: jelzőpont a N-Ba vonalon, a 
mandibula condylaris nyúlványának 
középpontját mutatja
CC (center of cranium): Ba-N vonal 
és a Pt-Gn vonal metszéspontja
CF (center of face): a FH és a PtV
pontot meghatározó verticalis vonal 
metszéspontja

Gn

Go

DC

CC

CF

N

Po

Ba

Or



XI-pont meghatározása:
• Geometrikusan meghatározható a FH és 

a PtV vonalak által
• Merőleges síkokat húzunk a FH és PtV

vonalakra
• A síkok érintik a ramus mandibulae

felszínén lévő pontokat:
R1: anterior – a ramus elülső határának 
legmélyebb pontja, a felső és az alsó 
görbület közötti távolság 
felezőpontjában
R2: posteior – a ramus hátsó pontja
R3: superior – az incisura mandibulae
középső legmélyebb pontja
R4: inferior – a mandibula alsó felszínén 
lévő pont, a ramus alsó felszínének 
középső pontja

• Ezek a vonalak téglalapot formálnak a 
ramus körül

• A XI-pont a téglalap közepén van az átlók 
metszéspontjában.

FH

PtV

R3

R2
XI

R4

R1



Referenciavonalak

• Frankfurti-
horizontális (Po-Or):
az orbitalét és a
poriont összekötő
egyenes

• Pterygoid verticalis
(PtV): a FH-ra
merőleges vonal,
amely átmegy a Pt
ponton

Pt

PtV

Po OrFH



• Koponya alapsík (Ba-N):
a basiont és a nasiont
összekötő egyenes.
Átlagosan 30o a FH-
vonalra.

• Maxilla síkja: SNA és SNP
pontokat összekötő
egyenes

• Mandibula alapsík (Go-
Me): a gonion és menton
pontokon átmenő
egyenes. A mandibula
alsó határának érintője.

Koponya alapsík

Maxilla sík

Mandibula sík



• Arctengely (Ba-N, Pt-Gn):
a Ba és N, ill. Pt és a Gn
pontokat összekötő
egyenesek.

• Arc sík: a nasion és a
pogonion pontokon megy
át. A mandibula
anteroposterior/sagittalis
helyzetét mutatja meg.

• Ricketts-féle esztétikai
vonal (E-vonal): az
orrcsúcsot (pronasale-Pn)
és a lágyrész pogoniont
összekötő egyenes

Arc sík

E-vonalArctengely



Elemzés

• Arctengely: a Ba-N
egyenes és a Pt-Gn
vonal által bezárt szög.
Általában 90o.
Ha kisebb, mint 90o:
hátrahelyezett
pozícióban lévő állra
utal.
Ha nagyobb, mint 90o:
protrudált állra vagy
előrefelé növekedő
állra utal.

Ba-N

Pt-Gn



• Arc szög: A FH és a
N-Pog sík által bezárt
szög.
Az áll horizontális
pozíciójáról ad
információt, ill.
megmutatja, hogy a
mandibula helyzetét
skeletalis II. vagy III.
osztályú eltérés
okozza.

FH

N-pog
Arc szög



• Mandibula sík: a FH
vonalra párhuzamosan
eltolva vizsgáljuk. 9
éves korban átlagosan
ez az érték 26o. Ez az
érték 3 évente 1o-ot
csökken.
Ha nagyobb, skeletalis
nyitott harapásra utal.
Ha kisebb, skeletalis
mélyharapásra utal.

FH

Mandibula sík

Mandibula sík



• A-pont konvexitása: a
középső archarmad
konvexitását az A-pont
N-Pog síkhoz viszonyított
helyzete határozza meg.
Átlagértéke: 2 mm. 5
évente 1 mm-t csökken.
Magas konvexitás:
skeletalis II. osztályra
utal
Alacsony konvexitás:
skeletalis III. osztályra
utal

A

N-Pog



• Alsó 
arcmagasság 
szögértéke: a 
SNA-XI pont 
síkja és a Pog-XI
pont síkja által 
bezárt szög. 
Átlagosan: 45o.

XI

SNA

Pog



• Okklúziós sík: a
molárisok csücskeit
átszelő és a
premolárisok
csücskeinek csúcsán
áthaladó egyenes.
Felnőttek esetében az
okklúziós sík a XI-pont
alatt halad el.
Az alsó arcmagasság
szögét közel megfelezi.

Okklúziós sík

SNA

XI

Pog



Fogak értékei:
• Alsó metszők protrúziójának

meghatározása az A-pont-
Pogonion síkhoz viszonyítva.
Az A-Pog egyenest dentális
síknak is nevezik. Az alsó
metszők legincizálisabb
pontjának az A-Pog
egyenestől előrefelé mért
távolsága 1 mm.
Ez az érték alkalmas az alsó
fogív protrúzió-mértékének
definiálására.

Dentális sík



• A felső első moláris viszonya a
PtV vonalhoz: a felső első
moláris fog distalis felszínétől
mért távolság a PtV vonalhoz
képest.
Átlagosan ez az érték a páciens
életkora + 3 mm. (Pl.: 11
évesnél 14 mm)
Az alsó első moláris distalis
felszíne 3 mm-rel előrébb van a
felső első moláris distalis
felszínéhez képest.
Segít meghatározni, hogy a
malokklúzió a felső vagy az alsó
hatos rossz pozíciója miatt van.
Segít meghatározni az extractio
szükségességét.

FH

PtV

Okklúziós sík



• Alsó metsző 
dőlésszöge az A-
Pog vonalhoz 
viszonyítva: az alsó 
metsző 
hossztengelye és 
az A-Pog vonal által 
bezárt szög.

Átlagosan: 22o +
4o.

A

Pog

Alsó metsző 
hossztengelye

Alsó metsző dőlésszöge



• Szemfog reláció: az
alsó és felső szemfogak
csücskei között mért
távolság az okklúziós
síkon mérve.

• Moláris reláció: Angle
osztályozás. Az alsó és
felső hatos distalis
felszíne közötti
távolság az okklúziós
síkon mérve.

Moláris reláció

Szemfog reláció



• Interincizális szög: 
130o. 

Interincizális szög

Alsó metsző 
hossztengelye

Felső metsző 
hossztengelye



• Overjet
(horizontalis): Az
alsó metszők
incizális pontjának a
felső metsző
incizális pontjától
mért távolsága az
okklúziós síkon
mérve. Mértéke: 2,5
mm.

Overjet



• Overbite
(verticalis): Az alsó
metszők incizális
pontjának a felső
metsző incizális
pontjától mért
távolsága.
Mértéke: 2,5 mm

Overbite



• Felső metsző
inklinációja: a felső
metsző
hossztengelye és az
A-Pog sík által bezárt
szög értéke.

A felső metsző
helyzetét adja meg a
mandibulához és a
maxillához képest.

Felső metsző 
hossztengelye

A-Pog

Felső metsző 
dőlésszöge



Profil vizsgálata:
• Alsó ajak legelőrébb álló

pontjának (Li) távolsága az E-
vonalhoz képest
Jelzi a lágy szövetek
egyensúlyát az ajkak és a
profil között.
Átlagértéke: -2 mm (9 évesen)
– az alsó ajak az E-vonal
mögött van. Ha előtte áll,
pozitív értéket kapunk.
A fehér rasszban ez az érték
átlagosan -1 mm.

E-vonal

Li



• Felső ajak lazán 
összezárt 
állapotában a 
legelőrébb álló 
pontjának (Ls) 
távolsága a SNA 
ponthoz képest. 
Átlagosan 24 mm +
2 mm.

Ls

SNA



Postero-anterior irányú teleröntgen

• Az oldalirányú
felvételekben alkalmazott
beállításhoz képest a fejet
90o-kal elfordítjuk.

• A röntgen sugarak a fej
median-sagittalis síkjával
párhuzamosak.

• A fej beállításánál arra kell
ügyelni, hogy a Frankfurti-
horizontális vízszintes
legyen.



Indikációi:

• Szkeletális aszimmetriák lokalizációjának és
fokának megállapítása

• Maxillát érintő szkeletális szűkület esetén, ha
felmerül a szájpadrepesztés (Hyrax)



A P-A teleröntgen-felvételen vizsgálható:

• Arckoponya verticalis és transzverzális
konfigurációja

• Szkeletális és dentális középvonal eltérések

• Intermoláris távolság

• Intercaninus távolság

• Állcsontok egymáshoz viszonyított aszimmetriái

• Állcsontok koponyalaphoz viszonyított
aszimmetriái



Az elemzés páros és páratlan
referenciapontok segítségével történik.

A legismertebb elemzőmódszer is Ricketts
nevéhez fűződik.

A P-A röntgenképen felsimerhető főbb
képletek:

• Crista galli
• Fossa hypophysialis alapja
• Septum nasi
• Sutura frontozygomaticus
• Processus zygomaticus
• Processus mastoideus
• Angulus mandibulae
• Orbita



Cone Beam CT

• a ’90-es években bemutatásra
került egy teljesen új CT felvételi
eljárás, amit kifejezetten a fej-nyak
területén dolgozók igényeihez
igazodva alakítottak ki

• a hagyományos CT felvételi
eljárásokhoz képest lényegesen
alacsonyabb sugárdózissal képes
dolgozni

• ez elsősorban az alacsonyabb
áramerősségnek köszönhető. A
feszültsége (90-120 kV) hasonló, de
az áramerőssége 1 és 8 mA között
változik, míg a hagyományos CT 80
mA körüli értékkel dolgozik, de
akár 200 mA-re is növelhető



• kúp alakú sugárnyalábbal dolgozik (a CT legyezőszerű
sugárnyalábbal)

• ezt egy síkpanel detektor (Flat Panel Detector, FPD)
vagy egy töltéskapcsolt egység (Charge-Coupled
Device, CCD) érzékel erősítést követően

• a felbontása jobb, az elemi egységeinek, a voxeleknek a
mérete kisebb, mint a hagyományos CT-nek

• a CBCT esetében az alacsonyabb dózis miatt a zaj
magasabb és a lágyszövetekről is kevesebb információ
nyerhető

• a CBCT készülék lényegesen olcsóbb és kisebb, mint a
hagyományos CT



A CBCT felhasználása
• elsősorban diagnosztikai céllal alkalmazzuk
• bölcsességfogak elhelyezkedéséről, környező

képletekhez való viszonyukról (alsó bölcsességfogak
canalis-hoz való viszonyának megítélése)

• implantációs fogpótlások tervezésére
• temporo-mandibularis ízület vizsgálatára
• orthodontiai kezelések és műtétek tervezésére
• csontban zajló pathológiás folyamatok feltérképezésére
• légutak és melléküregek vizsgálatára
• periapicalis terület vizsgálatában és a fogak

morfológiájának (gyökerek száma, elhelyezkedése,
lefutása)



• orrüreg és a sinusok 

- gyulladásos kórfolyamat 

- gombás sinusitis

• fog/sinus viszony értékelése 

• csontátépülés és nyálkahártya-meszesedés 

• postop. követés (benignus folyamatokban) 

• trauma 

• nyálmirigyek



• parodontológia is lényegesen nagyobb mennyiségű
információhoz jut  3D-ben vizsgálhatja a fogakat
körbevevő keményszöveteket

• a fogszabályozás előszeretettel alkalmazza torzítás és
nagyításmentes felvétel készítési lehetősége miatt, és
egy CBCT felvétel nem is jelent sokkal nagyobb
többletterhelést az egyébként szükséges (OP, Tele,
esetleges intraoralis) felvételek összeadódó terhelését
figyelembe véve. Rutinszerű használata azonban az
orthodontiai diagnosztikában nem indokolt.



Mivel valós 3D 
információt 
kapunk egy 
objektumról, ezt 
az információt fel 
is tudjuk 
használni virtuális 
vagy valós térbeli 
modellezésre.



A CBCT készülékek általában 3 síkban jelenítenek 
meg metszeteket. 

Ezek az:

• axialis (vagy transzverzális)

• coronalis (vagy frontális)

• sagittalis

Ehhez képest a CBCT képes arra, hogy az általunk 
kijelölt síkra merőleges szeleteket készítsen és 
megjelenítse azt.



• Axialis szeletek

1. proc. mastoideus, 2. caput mandibulae, 

3. sinus maxillaris, 4. maxilla proc. zygomaticusa



• Coronalis szeletek

1. os temporale, 2. os sphenoidale, 3. nervus
opticus csatornája, 4. arcus zygomaticus,
5. sinus sphenoidalis, 6. processus
pterygoideus medialis, 7. processus
pterygoideus lateralis, 8. mandibula



• Sagittalis szeletek

1. sinus frontalis, 2. sinus sphenoidalis, 3. sella
turcica, 4. clivus, 5. canalis incisivus




