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Rövidítések jegyzéke 
 

95% CI = 95% confidence interval (angol) 95%-os konfidencia intervallum 

a. = artéria 

AO CMF = Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen (német) Craniomaxillofacial 

trauma classification system(angol) 

CBCT = cone-beam komputertomográfia 

CEJ = cemento-enamel junction (angol), zománc-cement határ 

CT = komputertomográfia 

IMF = intermaxilláris fixáció 

MMF = mandibulomaxilláris fixáció 

mtsai = munkatársai 

n. = nervus 

NK = nem közölt adat 

OR = odds ratio (angol), esélyhányados 

PA = postero-anterior koponyafelvétel 

PG = Pell–Gregory 

PTE KK = Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ 

TMJ = temporomandibular joint (angol), állkapocs ízület 

v. = véna 
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I. Bevezetés 
 

I/1. A mandibula antómiája 

 

I/1.a. Csontanatómia 

 

 Az állkapocs (mandibula) (1-2. ábra) két fő részből áll. Ezek az állkapocstest 

(corpus mandibulae) és az állkapocs felhágó szára (ramus mandibulae). A corpus és a 

ramus között található az állkapocsszöglet (angulus mandibulae). A humán mandibula 

eredendően két külön fejlődő fele még csecsemőkorban egyesül egy középvonali 

varrattal. Ezt a középvonalban található anatómiai képletet symphysis mandibulae 

néven ismerjük. 

 

1. ábra: A mandibula frontális nézetből [118]. 

 

 A corpus tovább bontható egy kaudálisan elhelyezkedő állkapocs alapra (basis 

mandibulae) és egy kraniális elhelyezkedésű, a fogakat hordozó fogmeder nyúlványra 

(processus alveolaris). A mandibulatest középvonalában a külső felszínen egy a 

metszőfogak irányába mutató háromszögletű terület (trigonum mentale) található, 

melynek két alsó szögletében egy-egy dudor (tuberculum mentale), felső csúcsán egy 

érdes kiemelkedés (protuberantia mentalis) helyezkedik el. A test belső felszínén a 
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2. ábra: A mandibula laterális (felül) és mediális (alul) nézete [118]. 

 

középvonalban csonttüskék (spinae mentales) szogálnak a musculus genioglossus (m. 

genioglossus) és a m. geniohyoideus tapadására. Ezek centrumának megfelelően a 

foramen incisivum mandibulae található, ami a hasonnevű ideg kilépési pontja. Ettől a 

területtől kissé laterálról induló, a ramusra terjedő, a m. mylohyoideus eredésére 

szolgáló csonttarajjal (linea mylohyoidea vagy linea obliqua interna) elválasztott elülső, 

felső gödör (fossa glandulae sublingualis) és hátsó, alsó csontgödör (fossa glandulae 

submandibularis) található. Ezek a nyelv alatti (glandula sublingualis) és az állkapocs 

alatti nyálmirigyek (glandula submandibularis) benyomatai. A fogmeder nyúlvány 

fogkoronák felőli szélét limbus alveolarisnak nevezzük. 
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A fogmeder nyúlvány hordozza a fogmedreket (alveoli dentales). A fogmedreket 

egymástól a septum interalveolaris, a többgyökerű fogak gyökereit a septum 

interradicularis választja el. A bukkális oldalon a fogak gyökereinek megfelelő 

kiemelkedések (jugum alveolare) találhatók. A processus alveolaris a fogak előtörése 

során alakul ki, majd a fogelvesztést követően fokozatosan elsorvad (3. ábra). 

 

3. ábra: A felső ábrán egy újszülött mandibula, az alsó ábrán egy fogelvesztés 

következtében sorvadt mandibula látható. A processus alveolaris a fogak 

megjelenésével alakul ki, majd azok elvesztése után elsorvad [118]. 

 

A ramus két nyúlványra osztható, egy elülső elhelyezkedésű a halántékizom (m. 

temporalis) tapadását szolgáló izomnyúlványra (processus coronoideus) és egy hátsó 

elhelyezkedésű ízületi nyúlványra (processus condylaris). A két nyúlvány között 

kifejezett bevágás látható (incisura mandibulae). A ramus belső felszínén annak 

körülbelül a mértani közepén egy csontnyelv (lingula mandibulae) által védve a 

mandibula ér-ideg csatornájának (canalis mandibulae) bemeneti nyílása (foramen 

mandibulae) látható. A csatorna kimeneti nyílása (foramen mentale) a mandibulatesten 

általában az első és második premoláris fogak gyökércsúcsi területének megfelelően, 
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bukkális irányban található. A foramen mandibulaetől egy a nervus mylohyoideust 

befogadó barázda húzódik a linea mylohyoidea alatt. A processus coronoideus elülső 

széle (margo anterior) a mandibula testén folytatódik egészen a második moláris 

disztális felszínéig, mint a mandibula angulus régiójának felső részét erősítő külső ferde 

kortikális kiszélesedés (linea obliqua externa) [14,146]. A processus coronoideus belső 

felszínén kezdetben vertikálisan (crista temporalis vagy torus verticalis) lefelé futó, 

majd a corpusra áthajló és ott egy belső (crus mediale) és egy külső ágra (crus laterale 

vagy crista buccinatoria) oszló kortikális kiemelkedés található [48]. A kettő közötti 

háromszög alakú teret trigonum retromolare néven ismerjük. A linea obliqua externa és 

a trigonum retromolarét határoló kortikális lemezek (crus medialis és lateralis) növelik a 

mandibula angulus tájékának tenziós erőkkel szembeni ellenállását, ezáltal fontos 

szerepet játszanak a mechanikai stabilitás kialakításában [64]. A processus condylaris 

egy alsó vékony nyakból (collum mandibulae) és egy felső ízületi fejecsből (caput 

mandibulae vagy condylus mandibulae) áll. A nyak elülső és mediális felszínén a külső 

röpizom (m. pterygoideus lateralis) tapadása által okozott benyomat (fovea pterygoidea) 

található [14,146]. A nyak területe négy elülső-oldalsó alegységre osztható, ahol 

átlagosan 8 (0-36) lyuk (foramina) található, amik a területet ellátó erek belépésére 

szolgálnak [142]. Ezen lyukak 91%-ban megtalálhatók a fovea pterygoidea területén, 

6,5%-ban a subcapitalis területen, 6%-ban a mediális és 8%-ban a laterális nyaki 

felszínen (4. ábra) [108]. 

Az angulus külső és belső felszínén izomtapadásokat jelző érdes felületek 

(tuberositas) találhatók. Kívül a rágóizom (m. masseter) a tuberositas massetericán, 

belül a belső röpizom a tuberositas pterygoideán tapad. 

Az állkapocs egyedi megítélésű csont az emberi testben. Páros korlátolt szabad 

ízülettel (articulatio temporomandibularis; temporomandibular joint, TMJ) kapcsolódik 

a halántékcsont (os temporale) ízületi árkához (fossa mandibularis), ami azt jelenti, 

hogy két oldalon két különböző ízülettel ugyanahhoz a „merev” anatómiai egységhez 

(külső koponyaalap, basis crani externa) csatlakozik, valamint mozgásait főleg a 

körülötte lévő lágyrészek korlátozzák, csontos képletek (tuberculum articulare) viszont 

alig vesznek részt ebben. Az ízületi tokja a fissura petrotympanicáról ered, magába 

fogja a tuberculum articulare jelentős területét, és a mandibula nyakának kisebb részét 

is. Körben a discus articularis széleivel összenőtt. A tok külső részét ízületi szalagok 

erősítik, a többi szalag meglehetősen laza (5. ábra) [14, 146].  
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4. ábra: A collum mandibulae felosztása a vérellátást biztosító erek belépési 

területei szerint: a fovea pterygoidea (lila), a subcapitalis régió (narancssárga), a 

collum mediális (zöld) és laterális (piros) felszínei. A mediális részen (balra) lévő 

tápláló csatornák nyílásai és egy laterális (jobbra) részen lévő tápláló csatorna 

bemeneti nyílása [108]. 
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5. ábra: A temporomandibularis ízület [118]. 

 

I/1.b. Tájanatómiai vonatkozások 

 

 Klinikai szempontból releváns anatómiai képletek az angulus, illetve a condylus 

körül elhelyezkedő rágóizmok (6. ábra), ér-ideg képletek (7 ábra), nagy nyálmirigyek. 

Az angulusra a külső oldalán tapadó m. masseter az eredésének (arcus zygomaticus) 

megfelelően, laterálra, felfelé és kissé előre irányuló húzóerőt fejt ki. A m. pterygoideus 

medialis az állkapocsszöglet belső felét köti össze a mediálisan, feljebb és előrébb lévő 

fossa pterygoideával, így a masseterhez hasonló irányú erőt fejt ki. A m. pterygoideus 

két hassal ered a processus pterygoideus laterális lemezén és a fovea pterygoidea 

területét előre és mediál felé mozdítja. A m. temporalis a processus coronoideuson 

keresztül a mandibulát a fossa temporalis irányába, felfelé, hátrafelé mozdítja. 
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6. ábra: A rágóizmok. A felső ábrán a m. masseter és a m. temporalis, az alsó 

ábrán a m. pterygoideus medialis és lateralis [118]. 

 

Az angulus területén több fontos nagy ér-ideg képlet halad. Ezek közül 

megemlítendő az arteria facialis (a. facialis), ami az angulustól mediálisan ered az a. 

carotis externából, majd a submandibularis mirigy állományán keresztül a m. masseter  

tapadása előtt érkezik a mandibula külső felszínére, ahonnan ferdén a szájzugot érintve 

a mediális szemzug irányába felszáll. Az a. facialisból eredő a. submentalis a masseter 

tapadása előtt ered, és a mandibula alsó határától mediálra húzódik párhuzamosan a 
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mandibula basissal előre a középvonalig. A ramus és a m. pterygoideus medialis közti 

spatium pterygomandibulare fontos képletei a nervus alveolaris inferior (n. alveolaris 

inferior), a n. lingualis és a n. buccalis, illetve a hozzájuk kapcsolódó érképletek. A n. 

alveolaris inferior, a pterygoideus izmok közti rés felől halad a foramen mandibulareig, 

ahol a canalis mandibulaeban folytatja útját. 

 

7. ábra: Az a. carotis externa és a n. mandibularis ramus mandibulae melletti ágai 

[118]. 

 

A n. lingualis a spatiumban a n. alveolaris inferiortól kissé mediálra és felületesebben 

halad a sulcus lateralis linguae felé. A pterygoideus lateralis izom két hasa között lép a 

spatiumba a n. buccalis, ami a trigonum retromolare területén a nyálkahártya alatt halad 

át a bukkális oldalra. A mandibula ramusa mögötti területet a fültőmirigy (parotis) 

állománya tölti ki, amin több fontos ér és ideg halad át. A parotis mélyén, illetve a m. 

digastricus venter posterior takarásában halad a koponyaalap felé az a. carotis externa, 

ami a collum mandibulae mediális oldalán oszlik két végágára. Ezek az a. temporalis 

superficialis és az a. maxillaris. Az a. temporalis superficialis a n. auriculotemporalis 
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kíséretében átfúrva a parotis állományát a mandibula nyakát hátulról megkerülve száll 

fel a fül előtt a halánték tájékra, közben leadja az a. transversa faciei nevű ágát, ami a 

járomív alatt azzal párhuzamosan halad előre. Az a. maxillaris a collumtól mediálisan a 

m. pterygoideus lateralis és medialis közti résben halad a fossa pterygopalatina felé. A 

parotis felületes és mély lebenyei között oszlik ágaira és képez plexus facialist a 

foramen stylomastoideum felöl érkező n. facialis, a mimikai izmokat innerváló VII. 

agyideg (8. ábra). 

 

8. ábra: A n. facialis mimikai ágai [118]. 

 

Továbbá a területen található az arc felületes rétegei felől drenáló vena facialis (v. 

facialis), ami a hasonló nevű artéria mellett felületesebben helyezkedik el. A mélyebb 

rétegek vénás vére az a. maxillarist a fossa infratemporalisban körbevevő plexus 

pterygoideus felől a parotis belső felén lévő v. retromandibularisba vezetődik. A v. 

facialis és a v. retromandibularis a glandula submandibulare mögött egyesülve a v. 

jugularis internába ömlik (9. ábra) [14, 71, 146]. 
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9. ábra: Az arc mély ér-idegképletei [118]. 

 

Klinikai szempontból fontos megemlíteni, hogy a mandibula vérellátás 

szempontjából három régióra osztható [128]. Ezek közül az első az úgynevezett 

horizontális ág és az angulus területe, ami endostealis vérellátású terület, tápláló ere az 

a. alveolaris inferior (a. maxillaris). A második terület a symphysis régiója, ami kevert 

endo- és periostealis vérellátással bír az a. incisiva (a. alveolaris inferior), az a. 

sublingualis (a. lingualis) és az a. submentalis (a. facialis) által. A harmadik terület a 

lingula felett elhelyezkedő területek. Ennek a területnek szintén kombinált endo- és 

periostealis vérellátása van. Az a. alveolaris inferior felszálló ágat bocsát a területre 

[34]. A processus coronoideus ellátásáért főleg a m. temporalis erei felelnek. A 

processus condylaris vérellátás szempontjából négy régióra osztható. Ezek a fovea 

pterygoidea területe, amit a m. pterygoideus lateralis erei (a. maxillaris) táplálnak, a 

subcapitalis terület, ami az ízületi tokból kap ereket (a. temporalis superficialis, a. 
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transversa faciei, a. auricularis posterior), a nyak mediális felszíne, ahol az a. 

maxillarisból ered direkt ellátó ér, valamint a nyak laterális felszíne, amit az a. 

transversa faciei (a. temporalis superficialis) lát el (10. ábra) [23, 108]. 

 

10. ábra: A processus condylaris vérellátása. Bal kép: a. faciei transversa. Jobb 

kép: ágak a m. pterygoudeus lateralis felől (felül), az a. maxillarisból (középen) és 

az a. alveolaris inferiorból (alul) [108]. 

 

A mandibula vérellátásának nagyon fontos hatása lehet akár az állkapocstörésekre is. 

Az alveolaris inferior ér-idegképlet áthelyezés (lateralizáció) után a kialakuló 

mandibulatörések hátterében felmerülhet a mandibulatest megváltozott vérellátása is 

(11. ábra) [84] 

 

 

11. ábra: A n. alveolaris inferior implantációs célból végzett lateralizációja és 

transzpozíciója során megváltozik a mandibulatest vérellátása [110]. 
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I/2. Az impaktált alsó bölcsességfog 

 

 Egyedi a magyar szaknyelv abban a tekintetben, hogy a fogerupció elmaradását 

két csoportra osztja. Impakció a diagnózis, ha a fog áttörését fizikai akadály 

(szomszédos fog, csont, patológiás elváltozás) korlátozza. Retenció esetén a fog 

előtörési hajlamot nem mutat, fizikai akadály jelenléte nélkül sem történik meg az 

erupció. 

 

I/2.a. Az alsó bölcsességfog impakcióról általában 

 

 A mandibula fejlődését több faktor irányítja, befolyásolja. Ezek lehetnek 

szisztémás és lokális tényezők. Szisztémás faktorok közül a genetikai tényező tűnik a 

legfontosabbnak. Helyileg ható faktorok közül a táplálkozás során végzett leharapások 

száma és intenzitása kiemelendő. A gyakran, nagy intenzitással végzett leharapó 

mozdulatok által kifejtett erőhatás serkentőleg hat a mandibula hátsó, retromoláris 

régiójának növekedésére. Napjainkban modernizálódás mutatkozik meg táplálkozási 

szokásaink változásában is. Étrendünk egyre inkább jól feldolgozott, pépes, puha 

ételeket tartalmaz, kevés intenzív rágást igénylő összetevővel. Így a táplálkozás ilyen 

irányú megváltozása a mandibula szagittális növekedését nem segíti elő, így általában 

jelentősen rövidebb mandibula kifejlődése jellemző napjainkban, összevetve kb. 

ezeréves antropológiai leletekkel. Ugyanakkor a fogak száma genetikailag kódolt, így 

az azóta is változatlan (32), habár a Bolk-féle terminális redukciós elmélet értelmében 

az evolúció során a fogcsoportok legdisztálisabb tagjai apláziára mutatnak tendenciát 

[136]. A bölcsességfogak agenezise etnikumonként eltérő. Incidenciája afrikai és 

ausztrál őslakosok körében kb. 1% (Stewart és mtsai 1982), fehér populációban 10-25% 

(Banks 1934, Adamson 1962, Garn és mtsai 1962, Gorgani és mtsai 1990, Stewart és 

mtsai 1982, Thompson és mtsai 1974), skandináv populációban 19-35% (Schersten és 

mtsai 1934, Grahnen 1956), míg japán (Arita és Iwagak 1963), illetve kínai (Montelius 

1932) betegek körében 30% körüli [1, 7, 12, 51, 54, 55, 99, 134, 141, 151]. Az állcsont 

szagittális mérete és a fogak száma között diszkrepancia alakulhat ki, ami az alsó 

bölcsességfog előtörésének teljes vagy részleges elmaradásában manifesztálódhat. Az 

alsó impaktált bölcsességfogak incidenciája különböző földrajzi populációkban 9,5-

68% közé tehető [119]. Dachi és Howell 3874 betegen végzett vizsgálatában a felső 

bölcsességfogak 29,9%-a, míg az alsó bölcsességfogak 17,5%-a volt impaktált [35]. 
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Passi és mtsai az impaktált alsó bölcsességfogak előfordulási gyakoriságát 26,04%-nak 

találták [111]. 

 Az előtörésükben visszamaradt bölcsességfogakkal kapcsolatban kialakulhatnak 

patológiás elváltozások. Ezek érinthetik csak a szomszédos második molárist (külső 

resorptio) vagy akár a bölcsességfogat és/vagy a szomszédos molárist (marginális 

parodontális gyulladás, fogszuvasodás és következményes betegségei közül pulpitis, 

gangraena pulpae), illetve a környező lágy- és keményszöveteket (pericoronitis, 

granuloma periapicalis, abscessus periapicalis, cysta periapicalis, osteomyelitis, 

periostitis, phlegmone, follicularis cysta, illetve ennek malignus elfajulása) [103, 138, 

155]. Az előtörésükben megrekedt bölcsességfogak eltávolítása lehet preventív 

(profilaktikus) vagy terápiás célzatú. Amennyiben a bölcsességfoghoz köthető 

patológiás elváltozás nem észlelhető, úgy a fogeltávolítás a későbbiekben potenciálisan 

kifejlődő patológiai entitások prevencióját célozza. Terápiás a fogeltávolítás, ha már 

legalább egy a fent említett kóros elváltozások közül jelen van [19, 37, 52]. 

 Mint minden beavatkozásnak, így az előtörésében visszamaradt bölcsességfog 

eltávolításának is lehetnek szövődményei. Ezeket súlyosságuk szerint viszonylag 

gyakran előforduló minor (enyhe) és szerencsére ritkán tapasztalt major (súlyos) 

csoportokba osztják. Minor szövődmények között szerepel a posztoperatív fájdalom, 

vérzés, duzzanat, trismus, enyhe gyulladások (ostitis alveolaris, periostitis) és a 

környező lágyrészek vagy fogak sérülése, míg major szövődménynek tekintjük a 

mandibulatörést, a súlyos gyulladásokat (osteomyelitis, phlegmone) és az idegsérülést 

(n. alveolaris inferior, n. lingualis) [11, 56, 138, 145]. A bölcsességfog eltávolításának 

indikációját a beavatkozás várható általános egészségre kifejtett pozitív hatásait és a 

beavatkozásból fakadó lehetséges szövődmények kockázatát összevetve javasolt 

meghatározni.  

 

I/2.b. Az alsó bölcsességfog impakciók osztályozása 

 

 Az alsó bölcsességfog pozíciójának leírására több klasszifikációs rendszer 

létezik. A bölcsességfogak a következő klasszifikációs rendszerekben történő 

osztályozásához panoráma röntgenfelvétel elemzése szükséges. Ez alapján belátható, 

hogy ezen rendszerek legnagyobb hibája, hogy egy háromdimenziós struktúrának csak a 
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kétdimenziós vetületét vizsgálják. Ez sokszor diszkrepanciát eredményezhet a 

preoperatív röntgenlelet és a klinikai kép között.  

 A bölcsességfogakat klasszifikáló rendszerek közül a legelterjedtebben használt 

a Pell és Gregory (PG) által leírt osztályozási rendszer, ami az alsó bölcsességfog 

helyzetéről tájékoztat a szagittális síkban [114]. A PG rendszer meghatároz egy 

számértéket a bölcsességfog előtöréséhez szükséges szagittális kiterjedésű helykínálat 

felmérésére, valamint egy betűkódot, ami a bölcsességfog vertikális elhelyezkedésére 

utal. A horizontális pozíció a ramus elülső éle és az azonos oldali normál módon előtört 

második moláris fog disztális felszíne között elhelyezkedő erupciós tér helykínálata 

alapján osztható be három kategóriába. A kategóriákat I-II-III jelöli. A Pell–Gregory I 

(PG I) osztályzat arról informál, hogy a második moláris és a ramus között megfelelő a 

helykínálat, tehát az erupciós tér szagittális irányú mérete elégséges a bölcsességfog 

áttöréséhez. A PG II kategória erupciós helyhiányt ír le, ez azonban még nem súlyos 

mértékű. Ebben a csoportban a bölcsességfog koronájának egy része a ramus által fedve 

helyezkedik el, de a ramus még nincs kontaktusban a második moláris disztális 

felszínével. PG III impakciós osztályú a bölcsességfog, ha teljesen vagy közel teljesen a 

ramusban helyezkedik el, annak következtében, hogy az erupciós tér teljesen hiányzik, 

mert a ramus direkt kontaktusban van a második moláris disztális felszínével. A PG 

rendszer a vertikális pozíciót a bölcsességfog koronájának legmagasabban lévő 

pontjának elhelyezkedése alapján sorolja azt három csoportba. Ennek kivitelezésére két 

viszonyítási vonalat határoz meg. Ezek közül az egyik a rágósík vonala, a másik a 

szomszédos, normál módon előtört második moláris zomác-cement határának (cemento-

enamel junction: CEJ) megfelelő vonal. A vertikális kategóriákat A-B-C jelöli. A PG A 

osztályzatú bölcsességfog koronájának legmagasabban elhelyezkedő pontja eléri a 

rágósíkot. A PG B jelölés azt jelenti, hogy a korábban definiált pont a rágósík és a 

szomszédos CEJ között helyezkedik el. PG C besorolást kap az a fog, aminek a 

legfelületesebb pontja nem éri el a szomszédos, normál módon előtört második 

molárishoz tartozó CEJ-t. A fent leírtak alapján egy bölcsességfog impakciós helyzetét 

két adat, egy szám és egy betű kombinációja írja le. Mivel a kategóriák egymással 

szabadon kombinálhatók, így a PG rendszerben kilenc kategória létezik (12. ábra) 

[114]. 
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12.ábra: Pell–Gregory klasszifikáció [114]. 

 

A bölcsességfog horizontális szögeltérésének osztályozására a leggyakrabban a 

Winter által leírt klasszifikációs rendszert használjuk. A szögeltérés a bölcsességfog és 

a szomszédos, normál módon előtört második moláris fog hossztengelye között 

mérendő. A rendszer fő kategóriái közé tartoznak a szagittális síkban értelmezhető 

vertikális, mezioanguláris, disztoanguláris, horizontális, inverz pozíciók, illetve 

mellékesen megemlítendők a frontális síkban értelmezhető bukkoanguláris és 

linguoanguláris (ezen pozíciók csak egy panoráma röntgenfelvétel alapján nem 

vizsgálhatók biztonsággal) szögeltérések. A mért szögeltérés a fent részletezett 

tengelyek között vertikális anguláció esetén 10° és -10° közötti, mezioanguláris esetben 

11° és 79° közötti, disztoanguláris esetben -11° és -79° közötti, valamint horizontális 

anguláció esetén 80° és 100° közötti érték (13. ábra) [157]. 
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13. ábra: Winter klasszifikáció [57, 157]. 

 

Ahhoz, hogy minél részletesebb képet kapjunk egy bölcsességfog térbeli 

helyzetéről, a fent leírt két klasszifikációs rendszert szimultán javasolt használni. A fenti 

rendszerek hátránya, hogy a bölcsességfog canalis mandibulaehoz való viszonyáról nem 

adnak információt. 

A Sánchez-Torres klasszifikáció egy Mexikóban használatos, az előzőknél 

kevésbé ismert bölcsességfog pozíciót osztályozó rendszer. Előnye az előzőkkel 

szemben abban rejlik, hogy önmagában elég információt közöl a bölcsességfog 

elhelyezkedéséről, míg az előző két klasszifikációt együtt, egymást kiegészítve érdemes 

alkalmazni. Lényegét tekintve a bölcsességfog mélységéről és tengelyállásáról, annak 

gyökereinek számáról, alakjáról és irányukról, valamint a bölcsességfog és a 

szomszédos második moláris, valamint a bölcsességfog és a canalis mandibulae 

viszonyáról szolgáltat információt. [131]. 

Vannak törekvések napjainkban is, hogy a fog pozícióját minél korrektebb 

jellemzéssel még pontosabb összefüggést találjanak a fogeltávolítás nehézségi fokával, 

természetesen a nemzetközi elfogadás és a mindennapi gyakorlatba bevonás nem olyan 

egyszerű [70, 75]. 

 

 



21 
 

I/3. Az állkapocstörések 

 

 A csonttörés (fractura) egy viszonylag gyakran bekövetkező kóros állapot, ami 

évente a populáció közel 1%-át érinti. A mandibula a legerősebb, legkeményebb 

arccsont. Törése ennek ellenére mégis az orrcsonttörés után a leggyakoribb a 

maxillofaciális területen, és tizedik leggyakoribb az összes csonttörés közül [13, 22, 

125]. Szakirodalmi adatok alapján a mandibulatörések teszik ki a teljes maxillofaciális 

csontsérülés spektrum mintegy 36-76%-át [159, 161, 61]. Ez a magas incidencia a 

mandibula prominens, sérüléseknek kitett elhelyezkedésével, anatómiai felépítésével, 

valamint limitált csontos megtámasztásával és nagyfokú mobilitásával lehet 

kapcsolatban [45]. A mandibulatörés helyét számos faktor befolyásolhatja; ezeket 

extrinszik és intrinszik csoportba lehet sorolni. Az extrinszik tényezők közé tartoznak a 

mandibulát érő erőbehatás intenzitása, helye és iránya, amiket meghatároz a törés 

etiológiája [3, 50, 58, 81, 94, 149]. A törés helyét befolyásoló intrinszik faktorok között 

megemlítendő a mandibula alakja, a csontrétegek denzitása és vastagsága, a csontot 

érintő patológiás elváltozások jelenléte, a csontot körülvevő izomzat jellemzői, a fogak 

megléte vagy hiánya és ezáltal az okkluzális megtámasztás minősége vagy annak hiánya 

[3, 50, 58, 81, 94, 149]. 

 

I/3.a. A mandibulatörések etiológiája 

 

 A törés etiológiai faktorai lehetnek közlekedési balesetek, erőszakos 

cselekmények, esések, kerékpározás és különböző sporttevékenységek, valamint 

iatrogén ártalmak [8, 88, 120, 133]. Az etiológiai tényezőtől jelentősen függ az 

erőbehatás helye és intenzitása. Közlekedési baleset és esés következtében gyakran 

elölről éri a nagy intenzitású erőhatás az állkapcsot. Verekedés és sportbaleset közben 

az erőbehatás iránya sokkal változatosabb lehet, az intenzitása pedig jelentősen 

alacsonyabb [162]. Az impaktált alsó bölcsességfog eltávolítása közben kialakuló 

iatrogén állkapocstörés rizikója igen alacsony. Ennek a major szövődménynek az 

incidenciája 0,0034-0,0075% közé tehető. Kialakulhat a kezelés közben vagy később, a 

műtét utáni 1-28. napban ráharapás, ásítás, ütődés következtében [10]. Az intraoperatív 

szövődményként fellépő angulustörés oka rendszerint a nem megfelelő 

műszerválasztásban, illetve a helytelen műszerhasználatban keresendő [71, 82, 104]. 

Férfiak körében lényegesen gyakoribb a mandibulatörés előfordulása. Ez a férfiak a fent 
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említett etiológiai faktorként szereplő tevékenységekben (pl.: verekedés, közlekedés, 

sport) való kimagasló részvételének lehet köszönhető. Lényeges átlagéletkor-különbség 

nem látható az angulusttörött (24,5-37,95 év) és a condylustörött (26,35-36,9 év) 

betegek között [8, 9, 127]. 

 

I/3.b. A mandibulatörések biomechanikája 

 

 A mandibula változatos felépítésű, ív formájú csont. Az anatómiai fejezetben 

tárgyalt felépítéséből fakadóan nem folytonos a szerkezete. Foramenek, canalisok, 

csonttarajok, csontlécek, a fogak helyének megfelelően elvékonyodott csontterületek, 

valamint kisebb keresztmetszetű régiók váltakozása által felszabdalt csontstruktúrájának 

köszönhetően az endogén (mandibulán eredő vagy tapadó izmok, illetve 

fogérintkezések által kiváltott) vagy a vele közölt exogén erő az erőbehatás helyétől 

szétterjed és egyenlőtlenül eloszlik. Ennek megfelelően a rágóizmok működése által 

kiváltott húzó erők és az érintkező moláris fogak által okozott nyomás az angulus 

tájékán egy a linea obliqua externa területén, valamint az angulus és ramus 

találkozásának belső, kraniális oldalán létrejövő tenziós zónát hoznak létre, és egy az 

angulus területének alsó határán lévő kompressziós zónát alakítanak. 

 Huelke és Harger experimentális vizsgálatuk során száraz mandibulákkal 

közöltek növekvő intenzitásban erőket és azt mutatták ki, hogy törés az esetek több, 

mint 75%-ában a tenziós zónából indult ki, és a kompressziós zóna irányába haladt, 

akárcsak a test egyéb területein lévő hosszú csöves csontok esetében [47, 64]. Továbbá 

publikációjukból kiderül, hogy a különböző irányból közölt erőhatások eltérő helyeken 

alakítanak ki tenziós stresszkoncentrációt, így vezetve jellegzetes töréslokalizációkhoz. 

Centrális irányból, tehát a symphysis területéről ható erő a symphysis nyelv felőli 

oldalán és a corpus, illetve a két processus condylaris laterális felszínein hoz létre 

tenziós zónát (14. ábra). Oldalirányból, azaz a parasymphysis-corpus területén ható erő, 

az erőhatás felőli oldalon a corpus belső felszínén, míg az ellenoldali processus 

condylaris laterális régiójában alakít ki tenziós stresszt, majd ezekből a régiókból 

kiinduló töréseket. Az intenzitás növelésével az azonos oldali ízületi nyúlványon szintén 

kialakult egy törés kiindulását elősegítő tenziós zóna. 



23 
 

 

14. ábra: A mandibulára ható centrális irányú erő hatására létrejövő tenziós és 

kompressziós zónák sematikus ábrája [97]. 

 

Az erő intenzitása szintén egy fontos, törés lokalizációt befolyásoló faktor. Nagy 

intenzitású trauma (például közlekedési baleset, esés) leggyakrabban az erőbehatás 

helyén okoz törést. Amennyiben elég nagy a közölt energia, úgy a szétterjedő erő 

hatására a becsapódástól távolabbi, eredendően gyengébb helyeken is kialakulhat törés. 

Alacsony intenzitású trauma (testi erőszak, sportbaleset) esetén, az erő áttevődhet az 

erőbehatás helyétől távolabb eső régiókra is, így elérheti az eredendően gyengébb 

pontokat, ahol a koncentrálódó erők törést okozhatnak [62]. 

Az állkapocs eredendően leggyengébb területe általában a processus condylaris 

[115, 163]. Rendkívül fontos ennek az endogén gyengepontnak a szerepe a caput 

mandibulaeval szomszédos elhelyezkedésű, attól felfelé elterülő fossa cranii media, 

illetve az állkapocsízület mögött lévő meatus acusticus externus védelme szempontjából 

(15. ábra). Amennyiben a mandibulával közölt erő a mandibula eltörése helyett a testes 

hátsó vagy felfelé történő elmozdulását okozná, a fenti fontos anatómiai képletek direkt 

sérülése könnyen bekövetkezhetne. A processus condylaris törése így felfogható egy 

erőtörő mechanizmusként is [117, 139]. 
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15. ábra: A fossa cranii mediába diszlokálódott bal oldali processus condylaris CT 

képe [139]. 

 

Szintén gyenge pont lehet az angulus területe, amennyiben benne előtörésében 

megrekedt bölcsességfog helyezkedik el. Máig sincs egységes szakirodalmi álláspont 

abban a tekintetben, hogy az állkapocsszöglet tenziós erőkkel szembeni ellenállásáért a 

tájékon lévő csont kortikális rétegének jellemzői (vastagság, denzitás, folytonosság) 

vagy inkább a régióban lévő csont abszolút mennyisége a felelős. Egyik feltételezés 

szerint, ha a tenziós zónában a kortikális csont folytonossága megszakad, például egy 

ott lévő felületesen impaktált bölcsességfog által, a tenziós zóna töréssel szembeni 

ellenállása nagyban lecsökken, így fokozva az angulustörés kockázatát (16. ábra) [5, 15, 

62, 63, 125] Ha viszont nincs impaktált bölcsességfog (teljesen előtört bölcsességfog 

jelenléte vagy bölcsességfog hiánya esetén), a tenziós zóna mechanikai stresszel 

szembeni ellenállása fokozódik, és a töréshez szükséges küszöböt el nem érő nagyságú 

erők elvezetődnek, és koncentrálódhat a processus condylaris hátulsó és laterális 

területén, így fokozva a condylustörés kialakulásának valószínűségét (17. ábra) [15, 62, 

63, 64, 65, 81, 94, 125]. Ezek alapján számos kutató egyetért abban, hogy a 

bölcsességfog jelenléte és a pozíciója befolyásolhatja a törés lokalizációját. [5, 8, 9, 15, 

59, 81, 94, 125, 127] 
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16. ábra: A mandibula centrális terhelésének 3D modellje, ami bölcsességfog 

jelenléte esetén fokozott stresszkoncentrációt mutat a linea obliqua externa 

területén [15]. 

 

Előzőekben leírtakkal szemben Reitzik és mtsai által közölt experimentális vizsgálat 

alapján Lee és Dodson feltételezték, hogy minél nagyobb az alsó bölcsességfogak által 

elfoglalt terület a csonton belül, annál magasabb lehet a törés rizikója az angulus 

régióban [81, 121]. Feltevésüket azonban bizonyítani nem tudták. Safdar és mtsai 

feltételezték, hogy a mélyebben impaktált alsó bölcsességfog nagyobb rizikót jelenthet 

angulustörésre, mint a felületesen elhelyezkedő, de ezt meggyőzően bizonyítani nem 

tudták [127]. 
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17. ábra: A mandibula centrális terhelésének 3D modellje, ami bölcsességfog 

hiánya esetén fokozott stresszkoncentrációt mutat a processus condylaris laterális 

területén [15]. 

 

I/3.c. Törések osztályozása 

 

 A töréseket több szempont alapján lehet osztályozni. Fontos a külvilághoz való 

viszony tisztázása. Ezalapján beszélhetünk a külvilágtól elválasztott zárt törésről 

(fractura obtecta) és a külvilággal kommunikáló nyílt törésről (fractura aperta). A 

mandibula törése akkor számít nyíltnak, ha a többi csonthoz hasonlóan legalább egyik 

törtvége megszakítja az azt borító lágyrész integritását és direkt elérhetővé válik a 

külvilág felől, illetve a test más csontjaitól eltérően akár lágyrészsérülés nélkül is 

kialakulhat, ha a törésvonal a fogak alveolusára is kiterjed. A mandibula ramusán lévő 

törések, illetve a zöldgallytörések zárt törésnek tekinthetők [14, 143]. 

 A törés típusa szerint beszélhetünk csak a csont egy bizonyos rétegét érintő, de a 

teljes vastagságát megkímélő repedésről (infractio/fractura incompleta), a csont teljes 
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vastagságán átérő folytonosság megszakadásról (fractura completa), illetve egy speciális, 

gyermekek rugalmas csontjait érintő töréstípusról, a zöldgallytörésről, ahol az épen 

maradt periosteum nem engedi a törtvégek elmozdulását. A teljes törés tovább bontható 

a törések száma (egyszeres; két törésvonal esetén szegmentális; három vagy több 

törésvonal esetén többszörös), a törésvonal lefutása (haránt, ferde, hosszirányú, spirális) 

és a körülvevő izmok húzásirányához viszonyított elhelyezkedése (kedvező, 

kedvezőtlen), illetve a törtvégek egymáshoz viszonyított pozíciója alapján 

(elmozdulásmentes, elmozdulásos) [14, 97, 101, 143]. Az elmozdulás (dislocatio) a 

törtvégek tengelyének egymáshoz viszonyított pozíciója alapján lehet tengelyeltéréssel 

járó elmozdulás (dislocatio ad axim), a csont hossztengelyében történő összecsúszás 

(dislocatio ad longitudinem cum contractione) vagy széthúzódás (dislocatio ad 

longitudinem cum distractione), oldalirányú eltolódás (dislocatio ad latus), illetve a 

tengelyek egymáshoz viszonyított elcsavarodása (dislocatio ad periphiriam). 

Amennyiben a csont folytonosságának megszakítása anyaghiánnyal jár együtt, akkor 

fractura defecta a diagnózis. Komppressziós erő hatására a csont összeroppanása 

következtében az érintett csont térfogatát csökkentő töréstípust kompressziós törésnek 

nevezzük. Patológiás törésnek nevezzük, ha a törés oka a sérülékenyebb, meggyengült 

csontszerkezet, aminek hátterében valamilyen lokális (cysta, osteomyelitis) vagy 

szisztémás megbetegedés (osteoporosis) áll [14, 143]. Ha a csonttörés a becsapódásnak 

megfelelő helyen alakul ki akkor direkt, míg a távolabb kialakuló törést indirekt 

osztályba soroljuk [97].  

 

I/3.d. A mandibulatörések felosztása elhelyezkedésük alapján 

 

 A mandibulatörések feloszthatók elhelyezkedésük alapján. A tipikus törésvonal 

lokalizációkat Kelly és Harrigan klasszifikációja alapján ismertetjük [74]. 

 Condylustörés esetén a processus condylarist érintő törésvonal az incisura 

mandibulae szintjében vagy afölött húzódik. Az AO CMF klasszifikációs rendszere a 

törésvonal elhelyezkedése alapján további alcsoportokat hoz létre (18. ábra). Ez a 

rendszer a processus condylarist három fő részre osztja, ehhez specifikus tájékozódási 

pontokat és referencia vonalakat definiál. A posterior ramus (basis) vonal, ami a caput 

mandibulae laterális pólusát és a tuberositas masseterica hátsó határán a 

legkiemelkedőbb pontot köti össze és a mandibula felhágó szárának hátsó határával 
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párhuzamos. Az incisura mandibulae (Loukota) vonal az incisura legmélyebb pontjából 

a posterior ramus vonalra húzott merőleges [85, 102]. A condylus vonal merőleges a 

posterior ramus vonalra és a condylus laterális pólusa alatt érintője egy olyan körnek, 

ami a lehető legjobban illeszkedik a fejecs felső és oldalsó határaira. A tuberosita 

masseterica vonal merőleges a posterior ramus vonalra és a tuberositas masseterica 

legfelső, hátsó pontjából indul ki, ami a ramus hátsó határának legkiemelkedőbb pontja 

és az incisura mandibulae vonal közti távolság alsó harmadának felső határán 

helyezkedik el. Ha a törésvonal a condylus vonal felett helyezkedik el, fejecstörésről, ha 

a condylus vonal és az incisura vonal között, akkor collumtörésről, ha a törésvonal az 

incisura vonal alá terjed, akkor basis condylaris (subcondylaris) törésről beszélünk. A 

collumtörés a törésvonal magassága szerint tovább osztható mély, középmagas és 

magas típusokra. A magas collumtörés aszerint, hogy érinti-e az ízületi tokot, tovább 

bontható extracapsularis vagy intracapsularis típusra [102]. 

 Angulustörés esetén a törésvonal a második moláris disztális felszíne mögött 

helyezkedik el, és összeköt egy felső pontot, ami a pars alveolarist a ramus anterior 

határával összekötő retromoláris görbületen helyezkedik el egy alsó ponttal, ami a basis 

mandibulaet a ramus posterior határával összekötő görbületen van (19. ábra). 

Ramustörés esetén a törésvonal az incisura mandibulae vonal alatt és az angulus fölött 

helyezkedik el és érinti a ramus elülső határát is (20. ábra). 

Corpustörés esetén a törésvonal a második moláris disztális felszíne és az 

ipszilaterális szemfog között helyezkedhet el (21. ábra) [74]. 

Parasymphysis törésnek nevezzük az olyan törést, ami az intercaninus 

csontszegmentet érinti. Ennek egy specifikus, a középvonalban elhelyezkedő 

megjelenési formája a symphysistörés [74]. 

A mandibula törései közül a condylustörés a leggyakoribb. Ez a régió az esetek 

25-52%-ában érintett [161, 162]. A symphysis, illetve parasymphisis tájék kb. 45%-ban, 

a corpus kb. 25,5%-ban, míg az angulus tájék kb. 16,5%-ban érintett [161]. Más szerzők 

az angulus érintettségét mintegy 25-33%-nak találták [17, 133]. 
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18. ábra: A processus condylaris töréseinek AO CMF szerinti felosztása: caput, 

collum és basis törésekre [102]. 

 

 

 

 

19. ábra: Angulustörés sematikus ábrája (a) és röntgenképe (b) [101]. 
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20. ábra: A ramus és a subcondylaris terület törése sematikus ábrán (a) és 

röntgenképen (b) [101]. 

 

 

 

 

21. ábra: A corpus törésének lefutása izomhúzás szempontjából kedvező (b,d) és 

kedvezőtlen esetben (a,c), sematikus ábrán (a,b) és röntgenképen (c,d) [101]. 

 

I/3.e. A mandibulatörések diagnosztikája 

 

 Arcsérült beteg vizsgálata esetén az anamnézisfelvétel fontos része a koponyán 

belüli sérülés gyanújeleinek felderítése. Ezek lehetnek a sérüléssel kapcsolatban fellépő 

eszméletvesztés, fejfájás, hányás, hányinger vagy szédülés. Ezek fennállása esetén a 

beteg kórházi megfigyelése, esetlegesen koponya komputertomográfiás (CT) vizsgálat 
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elvégzése válhat indokolttá. Szintén fontos az esetleges korábbi arccsonttörések 

regisztrálása [97]. 

 A következőkben az állkapocstörések vizsgálatának ismertetésére szorítkozunk. 

Az anamnézisfelvételt követően a beteg fizikális vizsgálata következik, aminek 

extraorális és intraorális részei vannak. A fizikális vizsgálat során megtekintés 

(inspectio), megtapintás (palpatio) és hallgatózás (auscultatio) elvégzésére kerül sor. A 

vizsgálatok elvégzését érdemes jól begyakorolt szisztéma szerint, tájékról-tájékra 

meghatározott sorrendben haladva elvégezni. Javasolt az extraorális vizsgálattal 

kezdeni. Ennek során elvégezzük a fej-nyak régió megtekintését, lágyrészsérülések, 

duzzanatok, aszimmetriák, illetve vérzés után kutatva. Megtekintés után következik az 

állcsontok áttapintása. Érdemes a caput mandibulae tapintásával kezdeni. Ennek során 

ellenőrizendő az ízületi fejek anatómiás helyzete, illetve fiziológiás mozgása. Ez 

kívülről a tragus felől, majd hátulról a külső hallójárat felől tapintva vizsgálható. 

Fiziológiás esetben a fejecs a tragus előtt tapintható, szájnyitással szinkron előre és 

lefelé irányuló mozgást végez, ami közben a beteg fájdalmat nem tapasztal. Szintén a 

ramuson elhelyezkedő törés vizsgálatára alkalmas a szájnyitást követően a mentumra 

mért hátra irányuló nyomás. Nem kóros esetben a beteg képes kinyitni a száját fájdalom 

nélkül. Az angulus tájékot szintén tapintva vizsgáljuk csontdeformitás vagy fájdalom 

után kutatva. Végül az állkapocs kóros mozgathatóságát kell megvizsgálni. Az 

extraorális vizsgálat végeztével következik az intraorális vizsgálat, ami magába foglalja 

a lágyrészek, fogak, okklúziós változások és a szájnyitás vizsgálatát [14, 29, 97, 143]. 

 Egyoldali processus condylaris törésre jellemző lelet az arc aszimmetriája, az 

érintett terület fájdalma, duzzanata, az érintett irányba történő középvonaleltolódás, 

deviáció az érintett oldal irányába, esetleges szájnyitási korlátozottság, az érintett 

oldalon keresztharapás, az ellenoldalon nyitottharapás, valamint esetlegesen az érintett 

oldali hátsó fogak állományi sérülése [97]. Az arc aszimmetriája azért alakul ki, mert az 

érintett ramus vertikális magassága lecsökken, valamint az azonos oldali m. 

pterygoideus lateralis nem képes a hatását kifejteni és így az antagonista nélkül maradó 

ellenoldali azonos izom tónusa az érintett irányba húzza a mandibulát. Ez áll a deviáció 

hátterében is [101]. 

 Kétoldali processus condylaris fractura esetén a hátsó arcmagasság csökkenése 

lehet szembetűnő. Emellett jellemzően megfigyelhető középvonaleltérés nélkül fennálló 

kétoldali hátulsó malokklúzió és elülső nyitottharapás [29, 143]. 
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 Amennyiben az ízületi fej nem tapintható a helyén, mediális irányú diszlokációra 

gyanakodhatunk. Ha ez kiegészül a külső hallójáratból tapasztalt vérzéssel, gondolni 

kell koponyaalapi törésre, annak kizárása esetén hátsó irányba diszlokált 

condylustörésre [32, 73, 117].  

 Az állcsúcs alatt látható lágyrészsérülés gyakran jár együtt a symphysis, illetve 

egy vagy kétoldali processus condylaris törésével. A szájfenék bevérzése gyakori 

kísérőtünete a symphysis tájék törésének. Tehát ilyen sérülések felhívhatják a figyelmet 

csonttörések jelenlétére. Duzzanat is jelezheti az alatta elhelyezkedő csont törését. A 

trauma következtében létrejövő okklúziós eltérés hátterében diszlokált törés, fogficam 

vagy a temporomandibularis ízület sérülése állhat. A traumával kapcsolatos szájnyitási 

korlátoltság hátterében fájdalom vagy sérülés hatására fellépő reflexes izomgörcs, a 

járomív törése miatt bekövetkező processus coronoideus beékelődés, 

temporomandibularis ízületi sérülés vagy processus condylaris törés állhat [97]. 

 A fizikális vizsgálat után kerülhet sor a képalkotó vizsgálatokra. Javasolt 

mandibulatörés gyanúja esetén két különböző irányú leképezést használni. Általában 

egy rétegfelvétel (panoráma röntgenfelvétel) és egy postero-anterior (PA) távfelvétel 

elégséges [24, 143]. Kérdéses esetekben CT vizsgálat is szóba jön, de gondolni kell a 

viszonylag magas sugárterhelésre. A cone-beam komputertomográfiiás (CBCT) 

vizsgálat elvégzése jó választás lehet a CT helyettesítésére, mert a CT-nél kisebb 

sugárterhelés és többsíkú képmegjelenítés mellett lehetőséget ad a háromdimenziós 

képrekonstrukcióra is [97,14]. A törések képalkotó vizsgálata nem csak a diagnózis 

felállításához szükséges, de nagy szerepe van a terápia tekintetében is. Segítségével 

meghatározható a törésvonalak száma, iránya, a törés típusa. Egy törés megjelenése a 

panoráma röntgenfelvételen más és más lehet attól függően, hogy milyen a törés 

lefutása a sugárirányhoz képest, illetve, hogy jelen van-e elmozdulás, és az milyen 

mértékű és irányú. Ha a törésvonalat határoló törési felszínekkel párhuzamos a 

sugárirány, akkor a felvételen a törés radiolucens sávként ábrázolódik. Ha a sugárirány 

ettől eltérő, akkor nem látszik élesen a törésvonal, esetleg a szomszédos kortikális 

rétegek teljesen elfedhetik azt. Amennyiben a törtvégek egymáshoz képest elmozdult 

pozícióban vannak, a röntgenen ez a kortikális vonalát megszakító lépcsőképződés 

formájában, valamint az átfedésben lévő részleteknek megfelelően radiodenz sáv 

formájában ábrázolódhat [91, 156]. 

 Fenti vizsgálatok alapján biztosan törést diagnosztizálhatunk, amennyiben a 

következő leletek közül bármelyik fennáll: látható csontdeformitás, lépcsőképződés, 
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patológiás csontmobilitás, a csont mozgással szinkron recsegése (crepitatio), illetve a 

képalkotón látható csontfolytonosság megszakadása. A duzzanat, vérzés, fájdalom, 

zsibbadás csak törésre utaló gyanújelek [14, 29, 143]. 

 

I/3.f. Az angulus és a processus condylaris töréseinek terápiája, lehetséges 

szövődmények 

 

 Alapvető megállapítás, hogy a csonttörés gyógyítását nem az orvos, hanem a 

beteg szervezetének regenerációs folyamatai végzik. Ezek a folyamatok a 

csontregenerációt befolyásoló faktorok minőségétől függően három különböző 

gyógyulási kimenetet érhetnek el. Ideális esetben, ha a törtvégek közti elmozdulás 

mértéke legfeljebb 1 mm, és ezek egymáshoz képest mozdulatlanok, létrejöhet a primer 

csontgyógyulás. Ez azt jelenti, hogy a törtvégek felől két oldalról indul meg a 

csontképződés átmeneti kötőszövet vagy porcszövet kialakulása nélkül. Ez a sérült 

környező kiserekből vagy a periosteumból származó differenciálatlan mesenchymalis 

sejtekből kialakuló osteoblastok és a csontvelői hemopoetikus őssejtekből 

differenciálódó osteoclastok tevékenységének köszönhető [72, 77, 89, 116, 135, 153]. 

Amennyiben a törtvégek között rés van, aminek szélessége meghaladja az 1 mm-t, 

akkor jöhet létre a gyógyulás második formája, a négy fázisból (gyulladás, puha callus 

képződés, kemény callus képződés, csont remodelláció) álló szekunder, azaz callusos 

csontgyógyulás. Ebben a folyamatban szintén a fenti sejtek vesznek részt [135]. Az 

osteoclastok korai típusa a csontvégek lekerekítését végzi. Az osteoblastok a 

kötőszövetből felépülő callus termelését, majd annak elporcosodását követően annak 

desmogen típusú csontosodásáért felelősek. A callus lebontását a késői típusú 

osteoclastok végzik (22. ábra) [147]. Amennyiben a törtvégek között nagy 

longitudinális távolság van, és fokozott mozgathatóság áll fenn, úgy álízület képződhet 

(pseudoarthrosis) [36, 123]. Az orvos feladata, hogy a törtvégek adekvát anatómiai 

repozícióját, fixálását biztosítsa, valamint a fertőződés megelőzésére törekedjen. 
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22. ábra: Rés nélküli illeszkedés (bal) és 1 mm-nél kisebb rés (középső) esetén 

elsődleges csontgyógyulás, valamint 1 mm-nél szélesebb törésvonal esetén 

másodlagos csontgyógyulás (jobb) sematikus ábrája [98]. 

 

Állkapocstörés esetén az esetlegesen szükséges törésredukció és a fixálás 

biztosítására két eltérő módszer létezik, a konzervatív és a sebészi kezelés. A 

konzervatív kezelésnek két altípusa van. Ha nincs szükség törésredukcióra (pl. egy 

malokklúziót nem okozó, diszlokáció nélküli processus condylaris törés esetén), akkor 

obszerváció és diétás, szájhigiéniás tanácsadás szoros követés mellett elég lehet [132]. 

Egyéb esetben a konzervatív kezelés során a törés redukcióját zártan, feltárás nélkül 

végezzük együtt az immobilizációval. A módszer lényege, hogy a két állcsontot 

centrális okklúzióban egymáshoz rögzítjük, innen ered az intermaxilláris fixáció (IMF) 

vagy mandibulomaxilláris fixáció (MMF) elnevezés. Ez elasztikus vagy drót ligatúra 

alkalmazásával történhet, amit a fogakra rögzített ívek, a lágyrészen át az állcsontokba 

behajtott csavarok (MMF csavar) vagy akár minilemezek közé lehet felhelyezni [31, 33, 

66, 97]. A módszer alapfeltétele a beteg megfelelő együttműködése, valamint szükséges 

megfelelő okklúziót biztosító fogazat megléte. Az alapfeltételek hiánya, illetve olyan 

beteg esetén, akinél fokozott hányási hajlamra vagy eszméletvesztésre számíthatunk 

(bulimia, epilepszia, alkoholizmus, terhesség), kontraindikált ez a kezelési forma [14]. 

A módszer előnye a költséghatékonyság, az alacsony invazivitás és a műtéti 

szövődmények elkerülése. Hátránya viszont a hetekig (a processus condylaris törése 

esetén két hétig, egyéb törés esetén hat hétig) tartó kényelmetlenség, a megfelelő egyéni 

szájhigiénia fenntartásának ellehetetlenülése, valamint a törtvégek pontatlan 

illeszkedésének emelkedett rizikója [78].  
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A törések ellátásának másik, régóta sikerrel alkalmazott módszere a műtéti 

feltárásban (intraorális vagy extraorális behatolásból) történő törtvég-reponálás és 

lemezes oszteoszintézis elvégzése [20, 27, 80, 86, 95, 98]. Lényege, hogy a feltárt sérült 

csontvégeket a szem ellenőrzése mellett anatómiai pozícióba hozzuk, és ezt a helyzetet 

a törés két oldalára felcsavarozott lemezekkel rögzítjük. A lemezes oszteoszintézis két 

csoportba osztható aszerint, hogy azok célja merev vagy úgynevezett funkcionális 

stabilitás biztosítása. A merev fixáció biztosítása a „német iskola” módszere [20, 86, 98, 

140]. Ebbe a kategóriába tartoznak a kompressziós és a rekonstrukciós lemezt 

alkalmazó technikák. A kompressziós lemez (Luhr 1968) a törtvégeket résképződés 

nélkül egymáshoz nyomja, és teljesen mereven fixálja, így biztosítja a primer 

csontregenerálódás feltételeit (23. ábra). 

 

23. ábra: A kompressziós lemez és annak működési sémája [98]. 

 

A lemezek rögzítése bikortikális csavarokkal történik a basis mandibulae alsó határára, 

ez azonban csak extraorális feltárásból lehetséges [86]. A tenziós zónában előforduló 

résképződés megelőzésére együtt alkalmazták a fogakra illeszkedő Pauwels által 1940-

ben kifejlesztett állkapocsrögzítő sínnel [113]. 1969-ben megszületett az előző 

probléma kivédésére a dinamikus kompressziós technika, ami kiegészítette a basis alsó 

határára rögzített kompressziós lemezt egy a tenziós zónába monokortikális csavarokkal 

rögzített kisebb lemezzel (24. ábra) [140]. 
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24. ábra: A dinamikus kompresszió sémája [98]. 

 

Az előző két technika alkalmazásának feltétele, hogy a törtvégek pontosan 

illeszkedjenek egymáshoz. Többszörös törések, defekt törések, befertőzött törések, 

illetve szegment törések esetén ez a feltétel nem valósult meg, így az ilyen esetek 

megoldására 1969-ban kifejlesztették a rekonstrukciós lemezt (25. ábra) [20]. A 

rekonstrukciós lemez teherviselő, mivel a törtvégeket teljesen tehermentesíti a 

funkcionális terhelésből eredő erőhatásoktól.  
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25. ábra: A rekonstrukciós lemez [98]. 

A „francia iskola” szerint a lemezes oszteoszintézissel elég úgynevezett 

funkcionális stabilitást biztosítani [27, 95, 98]. Ennek eszköze a miniatürizált lemez 

(minilemezes oszteoszintézis), amit monokortikális csavarok rögzítenek (26. ábra). A 

minilemez tehermegosztó rögzítési forma, ami azt jelenti, hogy a funkcionális terhelés 

egy részét átadja a törtvégeknek. Merev fixálást csak akkor biztosít, ha két lemezt vagy 

egy mátrix típusú (pl. létra formájú) minilemezt helyezünk el a törés két pólusán. A 

minilemez a tenziós zóna mentén kerül rögzítésre, így képes az izomműködés és a 

fogérintkezések által kifejtett, törésgyógyulásra káros tenziós erőhatást semlegesíteni, 

ugyanakkor a kompressziót megengedi, ami a törtvégeket egymás felé közelíti, így 

segítve a gyógyulást (27. ábra). Felhelyezése először extraorális feltárásban történt 

(Michelet 1973) [95]. Az alaptechnikát 1975-ben Champy módosította és intraorális 

feltásból végezte el a műtétet [27, 98]. Napjainkban a minilemezek alkalmazása a 

legelterjedtebb [6, 39, 98, 143].  

 

26. ábra: A minilemez és a monokortikális csavar [98]. 
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27. ábra: A funkció közbeni kompressziós és tenziós erők megoszlása (A) és azok 

hatása az oszteoszintézis lemez elhelyezése szempontjából: funkció közben a 

törtvégek kraniálisan egymástól eltávolodnak, míg az alsó határon egymásnak 

nyomódnak (B), ennek megfelelően a tenziós zónában elhelyezett lemez 

kompenzálja a tenziós erőket így megakadályozva a törtvégek szétválását (C), míg 

az alsó élen elhelyezett lemez mellett a kraniális részen rés képződhet (D) [98]. 

 

Az angulus törése esetén nem szükséges teljesen merev rögzítés alkalmazása 

[26]. Amennyiben okklúziós eltérés nincs, elégséges lehet a diszlokációval nem járó 

esetek obszervációja, harapási tilalom, megfelelő diéta és egyéni szájhigiéne fenntartása 

esetén. Kismértékben diszlokált törés esetén lehetséges rövid ideig tartó MMF kezelés 

(10-14 nap), majd szoros követés alkalmazása. Diszlokált, okklúziós eltéréssel járó 

esetekben lehetséges ugyan az MMF kezelés (5-6 hét) is, de általában javasolt a 

minilemezes oszteoszintézis elvégzése. Ilyen esetben a lemez a linea obliqua externa 

területére rögzítendő. További variáció lehet még két minilemez rögzítése a laterális 

határokra vagy egy létra formájú lemez rögzítése. A két utóbbi technika merev rögzítést 
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28. ábra: Angulustörés oszteoszintézisének lehetőségei panoráma 

röntgenfelvételeken: A: rekonstrukciós lemezes oszteoszintézis, B: dinamikus 

kompressziós oszteoszintézis, C: létra formájú minilemezes oszteoszintézis 

állkapocsrögzítő sínnel kombinálva, D: két minilemezes oszteoszintézis 

állkapocsrögzítő sínnel kombinálva, E: egy minilemezes oszteoszintézis technika 

[98]. 

 

biztosít. Az egy lemezt alkalmazó technika a legbiztonságosabb, legegyszerűbb, 

leggyorsabb műtéti módszer és a legkevesebb szövődménnyel is ez jár (28. ábra) [43]. 

A törésvonalban elhelyezkedő bölcsességfog eltávolításának szükségessége 

kérdéses témakör. Ha a törésvonalban elhelyezkedő bölcsességfog zavarja a korrekt 

törésredukciót, annak eltávolítása elkerülhetetlen a sikeres kezeléshez [92, 154]. Szintén 

javasolt a bölcsességfog eltávolítása, ha nagyfokban mobil, törött, a parodonciuma 

nagymértékben károsodott, illetve, ha pericoronitis vagy cysta látható körülötte. Egyéb 

esetben javasolt a fog megtartása, ami kisebb csontseb kialakulásához, és így kisebb 

fertőződési hajlamhoz vezet (29. ábra) [92, 143, 154]. 
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29. ábra: A törésvonalban elhelyezkedő bölcsességfog törése miatt javasolt annak 

eltávolítása [PTE Fogászati és Szájsebészeti Klinika képanyagából]. 

 

A processus condylaris törésének kezelése egy igen vitatott témakör [44]. A 

korai funkcionáltatásnak nagyon nagy jelentősége van az ankylosis prevenciója 

céljából. Az intracapsularis törés (caput vagy felső collum) kezelése jellemzően 

konzervatív. Okklúziós eltérés hiánya esetén elég lehet a diétás megszorítások betartása 

melletti obszerváció. Ha az okklúzió is érintett, rövid távon (10-14 nap) alkalmazott 

rugalmas MMF kezelés, majd funkcionáltatás szükséges. Extracapsularis törések esetén 

a konzervatív és a sebészi kezelés is szóba jön. A sebészi kezelés a területen nehézkes, 

mivel rossz a rálátás és a hozzáférhetőség, valamint a n. facialis ágai sérülhetnek a 

feltárás során (lásd a Tájanatómiai vonatkozások című fejezetben). Esztétikai hátránya 

is van, mivel a műtét hegei az arcot torzítják. Ennek ellenére a sebészi kezelés 

eredményesebben javítja az okklúziót, erélyesebben csökkenti a fájdalmat, és a hátsó 

arcmagasságot is jobban helyreállítja. Sebészi kezelés esetén a konzervatív kezeléshez 

képest alacsonyabb a hosszútávú szövődmények (krónikus fájdalom, ízületi gyulladás, 

TMJ diszfunkció, arcaszimmetria, ankylosis) rizikója [41, 42]. Kétoldali processus 

condylaris törés esetén javasolt legalább az egyik oldal sebészi kezelése, majd MMF 

alkalmazása. A műtét további abszolút indikációját jelenti, ha az okklúziót 

konzervatívan helyreállítani nem lehet, ha szájnyitási korlátozottságot okoz a 

beékelődött törtvég, ha nyílt törés alakul ki, ha idegentest található a törésvonal mentén, 
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illetve, ha laterális irányú vagy centrális (meatus acusticus externusba, fossa cranii 

mediaba) diszlokáció van jelen [14, 143]. 

A töréskezelés leggyakoribb szövődményei a következők lehetnek: a műtéti 

terület, illetve a lemez fertőződése, osteomyelitis, a törtvégek egyesülésének elmaradása 

vagy hibás pozícióban rögzülése, álízületképződés, sebszétnyílás, ideg-, ér-, valamint 

fogsérülés, malokklúzió [96, 105]. 

Összegezve elmondható, hogy a condylustörés kezelése az anguluséhoz képest 

sokkal nagyobb kihívást jelent, valamint súlyosabb szövődményeket rejt a nehéz 

megközelíthetőség, a rossz rálátás, illetve a műtéti terület közelében futó nagyobb ér-

ideg képletek miatt [2, 21, 120, 158]. 

 

I/4. Az okklúzió szerepe a törésmintázat alakulásában 
 

A bölcsességfogak mellett az okklúziós megtámasztás minőségének is fontos 

szerepe lehet a mandibulatörés kialakulásában [60]. Legjobb tudomásunk szerint kevés 

tanulmány foglalkozik az okkluzális megtámasztás szerepével angulus- és 

condylustörések esetén, valamint csak egy friss publikációt (Ribeiro-Junior és mtsai 

2020) találtunk, ami az okkluzális megtámasztás szerepét vizsgálja a töréskezelést 

követő posztoperatív szövődmények incidenciája tekintetében [25, 60, 79, 122, 124]. 

Ha a mandibulát egy külső erőhatás éri, ami hátra, illetve felfelé irányul, akkor a 

mandibula elkezd ez előbb említett irányokba az erő intenzitásának megfelelő 

mértékben elmozdulni. Elmozdulása következtében a felső és alsó fogívek egymáshoz 

közelítenek, majd kontaktusba kerülnek. Az okklúziós érintkezésben lévő fogak a 

mandibula mozgását lefékezik, az erő tovaterjedését korlátozzák, valamint azt az 

érintkező fogak között és az angulus tájékán szétosztják. Amennyiben a kinetikus 

energia nagyobb, mint az az erő, ami a fogak töréséhez szükséges lenne, akkor az 

érintkező fogak állományi sérülést szenvedhetnek. Ha az erőhatás energiája még ezután 

sem nyelődött el teljesen, akkor a csontban felgyülemlett stressz a csont töréséhez 

vezethet. Ez jellemzően az angulust érinti. Ha nincsenek moláris rágópárok, abban az 

esetben a mandibula korábban leírt elmozdulását a fogazat nem fékezi hatásosan, az 

ízületi fej elmozdulása a fossa mandibularisban bekövetkezhet, ahol bizonyos 
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elmozdulás után a környező csontos képletekben elakad, és kompressziós, illetve 

tenziós zónák alakulhatnak ki a processus condylarison, amik annak töréséhez 

vezethetnek [25, 60, 79, 97, 124]. A moláris tájéki okklúziós megtámasztás felfogható 

egy védelmi mechanizmusként, ami a mandibula felfelé és hátrafelé történő 

elmozdulását korlátozza, megakadályozva a fossa cranii media a mandibulát felfelé 

elmozdító erőhatás következtében kialakuló sérülését, illetve megvédve a meatus 

acusticus externust a hátrafelé ható erőhatások által okozott sérülésektől [117, 139]. 

 

I/5. A panoráma röntgenfelvétel szerepe a mandibulatöröttek 

vizsgálatában 
 

I/5.a. A panoráma röntgenfelvételről általában 

 

 Az ortopantomográfia, vagy más néven panoráma röntgenfelvétel egy extraorális 

rétegfelvétel (tomográfia), ami szummációs, torzult, kb. 20%-kal nagyított képet ad a 

mandibula, az arcközép, a koponyalap egy része és a nyaki gerinc területéről 

(pantomográfia). A görbült anatómiai térrész kétdimenziós leképezése úgy történik, 

hogy a sugárforrás a fej körül forgást végez, aminek forgásközéppontja folyamatosan 

változik annak érdekében, hogy a sugárirány fogcsoportonként ortoradiális 

(ortopantomográfia) legyen. A sugárforrás forgásával szinkronban a röntgenfilm-, 

illetve detektortartó azonos irányba elforog, miközben a film vagy a detektor az 

elmozdulással összehangolva ellentétes irányba mozdul (30. ábra). A centrális 

projekciónak köszönhetően a filmközeli de a sugárforrástól távoli tárgyrészek képe 

élesebb, kevésbé torzított, mint a fókuszhoz közelebbi, filmtől távolabbi tárgyaké. 

Mivel a panoráma röntgenfelvétel a fogívekre fókuszál, ennek a régiónak a lehető 

legjobb leképezését az biztosítja, ha a sugárforrás az éppen leképezendő fogívrészhez 

képest a fej túloldalán helyezkedik el. Ezek alapján a frontfogak területét ábrázoló rész 

úgy jön létre, hogy a sugárforrás a fej mögött, a film vagy detektor a fej előtti 

pozíciókban helyezkednek el, ezért ennek a területnek a leképezési síkja frontális. Az 

oldalsó fogak, illetve a ramusok területének leképezésekor a sugárforrás az adott 

területtel ellenkező oldalon, a film vagy a detektor a leképezett réteg felőli oldalon a 

sugárforrással szemben helyezkedik el, ezért ezek vetülete főként szagittális. A fogívek 

helyezkednek el az élestartomány centrumában. A fogakhoz közel elhelyezkedő  
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30. ábra: A panoráma röntgenfelvétel készítésének sémás ábrája. A sugárforrás és 

a film-, illetve detektortartó megkerülik a fejet, miközben a film vagy a szenzor 

ellenkező irányba mozdul el a filmtartóban [156]. 

 

szövetréteg éles, kevésbé nagyított képként ábrázolódik, míg a fogívtől távolabbi 

rétegek fokozottabban nagyított, elmosott képként vetülnek. A leképezett 

rétegvastagság az elülső fogak területén keskenyebb, míg a condylusok felé haladva 

fokozatosan szélesedik [91, 156]. 

 

I/5.b. A panoráma röntgenfelvétel használata az alsó bölcsességfog impakció 

vizsgálatában 

 

 A panoráma röntgenfelvétel a leggyakrabban alkalmazott képalkotó a 

bölcsességfogak vizsgálatára. Alkalmas a bölcsességfogak körüli folliculus méretének, 

a csont szerkezetének, a parodontális rés szélességének, a bölcsességfogak impakciós 

státuszának és dőlésének, a szomszédos foghoz való viszonyának megállapítására, a 

gyökerek számának, alakjának, lefutásának, a canalis mandibulaehoz való viszonyának 

kiértékelésére, ezáltal a beavatkozás nehézségének megítélésére, a műtéti rizikó 

megbecslésére. Emellett a panoráma felvétel lehetőséget biztosít a két oldal 

összevetésére Mindezen tulajdonságok összessége és a relatív alacsony sugárterhelés 

alkalmassá teszik a panoráma röntgenfelvételt a bölcsességfogak vizsgálatára [71]. 
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I/5.c. A panoráma röntgenfelvétel használata a mandibulatörések vizsgálatában 

 

 A panoráma röntgenfelvétel átfogó képet ad a mandibula teljes területéről, de 

teljesértékű képalkotó vizsgálathoz többsíkú leképezés szükséges, ezért valamilyen más 

képalkotóval kiegészítve alkalmazható. A panoráma röntgenfelvételen az oldalsó régiók 

szagittális, míg az elülső rész frontális metszetben kiterítve látható. A panoráma 

röntgenfelvételen a symphysis területe a gerinc és a pozíciónáló eszköz vetülése miatt 

esetlegesen nehezen értékelhető, ezért is szükség lehet más típusú képalkotó vizsgálat 

elvégzésére. Markowitz és mtsai mandibulatöréseket vizsgáltak panoráma 

röntgenfelvételek, axiális CT felvételek, koronális CT felvételek és PA 

röntgenfelvételek alapján. Vizsgálatukban kimutatták, hogy a panoráma röntgenfelvétel 

és a többi képalkotó pontossága és specificitása között nincs szignifikáns eltérés 

mandibuláris törésdetekció alapján. Egyetlen kivételt képezett az axiális CT használata 

angulustörések vizsgálatára [90].  
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II. Célkitűzések 
 

II/1. Az alsó bölcsességfogak szerepe angulus- és condylustörések esetén 

 

Első vizsgálatunk az alsó bölcsességfogak impakciós státusza és a mandibula 

törésmintázata közti kapcsolat elemzését tűzte ki céljául. Specifikus célul tűztük ki az 

angulus- és condylustörések rizikójának becslését eltérő impakciós mélységű 

(meziodisztális és apiko-koronális impakciós státusz) és szögállású bölcsességfogak 

jelenléte esetén. A vizsgálat az alábbi feltételezésből indult ki: az alsó bölcsességfogak 

függetlenül az impakciós státuszuktól gyengítik a mandibula anguláris régióját, ezért 

angulustörések gyakrabban láthatóak alsó bölcsességfog jelenlétében. Ugyanakkor azt 

feltételeztük, hogy bölcsességfog hiányában az angulus tájék kevésbé sérülékeny, ezért 

fokozódik a condylustörés rizikója. 

 

II/2. Az okklúziós viszonyok szerepe angulus- és condylustörések esetén 

 

Második vizsgálatunk az angulus- és condylustörések esetén az okklúziós 

megtámasztás, valamint az okklúziós megtámasztás és a bölcsességfogak együttes 

szerepének vizsgálatát tűzte ki céljául ezen törések kialakulásában. A vizsgálat 

hipotézise az alábbi volt: amennyiben a moláris régióban található legalább egy 

okklúziós érintkezés, akkor az azonos oldalon nő az angulustörés kockázata, ha viszont 

nincs okklúziós érintkezés a moláris régióban, a condylus területe válik sérülékenyebbé. 

Feltételezésünk alapján az azonos oldali moláris okklúzió és bölcsességfog együttes 

hiánya a condylustörést, együttes jelenlétük az angulustörés esélyét potencírozza. 
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III. Beteg és módszer 
 

III/1. Az alsó bölcsességfogak szerepét elemző vizsgálat módszerei 
 

III/1.a. Beválogatási kritériumok 

 

 Első vizsgálatunk keresztmetszeti, retrospektív elemzésen alapul (Etikai 

engedély száma: 8094 – PTE 2019.). A vizsgálatban a 2005. január és 2019. május 

között a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Fogászati és 

Szájsebészeti Klinikáján mandibulatöréssel jelentkező betegek vettek részt. A 

vizsgálatban csak egyoldali, izolált angulus- vagy condylustörést szenvedő betegek 

vizsgálata történt, tehát a beválogatott betegek csak egy törést szenvedtek, ami vagy az 

angulust, vagy a condylust érintette.  

 

 

III/1.b. Kizárási kritériumok 

 

 Az első vizsgálatban a kizárási kritériumok a következők voltak: i) 15 évnél 

fiatalabb életkor, ii) panfaciális törés, iii) teljes fogatlanság, iv) csíra állapotú 

mandibuláris bölcsességfog, v) hiányos dokumentáció, és vi) korlátozott diagnosztikai 

értékű röntgenfelvételek (például jelentősen diszlokált alsó bölcsességfog vagy súlyos 

pozícionálási hiba) vagy vii) bilaterális (angulus vagy condylus) vagy kontralaterális 

törések jelenléte. 

 

III/1.c. Vizsgált változók 

 

 Az elsődleges prediktor változó az alsó bölcsességfog hiánya vagy jelenléte, 

utóbbi esetben az impakciós státusza volt. A fogak szagittális pozícióját a korábban 

ismertetett, Pell és Gregory által leírt klasszifikációs rendszer szerint soroltuk be [114]. 

Az előtörési stádium alapján az eseteket besoroltuk egy “felületesen elhelyezkedő” (I/A, 

I/B, II/A, II/B, III/A) és egy “mélyen impaktált” (IC, IIC, IIIB, IIIC) csoportba. 

A bölcsességfogak szögelhajlását a szagittális síkban a bevezetésben tárgyalt 

Winter klasszifikáció szerint osztályoztuk [157]. A vertikális, mezioanguláris, 
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disztoanguláris és horizontális szögállású fogaktól eltérő angulációjú fogak (101° és -

80° közötti szögben elhajló, bukkoanguláris vagy linguoanguláris állású) az “egyéb” 

kategóriába lett sorolva. 

Kimeneti változó a törés lokalizációja (angulus vagy condylus) volt, amit Kelly 

és Harrigan korábban részletezett definíciója alapján vizsgáltunk [74]. 

 Egyéb prediktor változók közé soroltuk betegek korát, nemét, és az etiológiai 

tényezőket (közlekedési baleset. erőszak, sportbaleset, esés, háztartási baleset, illetve a 

nem egyértelmű eseteket „egyéb” csoportba gyűjtöttük). 

 

III/1.d. Adatgyűjtés és képalkotó elemzés 

 

 Az adatgyűjtés az eMedsolution orvosi adminisztrációs szoftver (T-Systems 

Hungary, Budapest, Hungary), papír alapú betegkartonok, illetve panoráma 

röntgenfelvételek felhasználásával történt. A bölcsességfogak jelenlétét és pozícióját, 

illetve angulációját vagy hiányát, valamint a töréseket panoráma röntgenfelvételek 

alapján regisztráltuk. A 2005. és 2007. közötti időintervallumból származó panoráma 

röntgenfelvételek analóg technikával készültek (Planmeca Proline PM 2002 CC, 

Helsinki, Finland), melyek elemzése röntgen képelemzővel történt maximum 50 lux 

fényintenzitású szobában [144]. A Fogászati és Szájsebészeti Klinika radiológiai 

egysége 2008. januárjától digitális technológiára váltott (PaX-400C 10,42 vonalpár/mm 

maximális felbontóképességgel, Vatech, Korea). A digitális felvételek kiértékelése 

EasyDent szoftver (Vatech) segítségével történt. A digitális panoráma röntgenfelvételek 

elemzéséhez a röntgen képnézegető program alább felsorolt beépített képmanipulációs 

eszközeit alkalmaztuk (nagyítás, kontraszt, fényerő, élesség, inverz színmegjelenítés) 

[144]. 

 

III/1.e. Statisztikai módszer 

 

 A statisztikai analízishez az SPSS program 25.0 verzióját használtuk (IBM, 

Chicago, USA). A kapcsolat a prediktorok (mandibuláris bölcsességfog hiánya vagy 

jelenléte, impakciós státusza, angulációja) és a kimeneti változók (angulus versus 

condylus törés) között Pearson-féle khi-négyzet-próbával lett vizsgálva. Az angulus- és 

a condylustörés csoportok átlagéletkor összehasonlítása Mann–Whitney-féle kétmintás 
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rangösszegpróba elvégzésével történt. Az angulustörésre esélyhányadost (odds ratio: 

OR) számoltunk és logisztikus regressziós analízist végeztünk az angulus- és a 

condylustörés etiológiájával kapcsolatos szignifikáns faktorok megállapítására, ami 

alapján korrigált (angol ’adjusted’) esélyhányadost kalkuláltunk. A p-érték 0,05 volt. 

 

III/2. Az okklúziós megtámasztás és az alsó bölcsességfogak szerepét 

elemző vizsgálat módszerei 
 

III/2.a. Beválogatási kritériumok 

 

 Második, keresztmetszeti, retrospektív vizsgálatokban (Etikai engedély száma: 

8094 – PTE 2019.) az előző vizsgálatnál tárgyalt időperiódusban (2005. január és 2019. 

május) a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Fogászati és 

Szájsebészeti Klinikáján jelentkező mandibulatörött betegek vettek részt. Ebben a 

vizsgálatban is az elsőhöz hasonlóan csak egyoldali, izolált angulus- vagy 

condylustörések elemzése történt.  

 

III/2.b. Kizárási kritériumok 

 

 A második vizsgálat esetén az alább felsorolt kritériumok közül bármelyik 

fennállása az alany vizsgálatból kizárását eredményezte: i) 15 évnél fiatalabb életkor, ii) 

panfaciális törés, iii) hiányos dokumentáció (például az okklúzió minőségéről hiányzó 

vagy nem egyértelmű adat), és iv) korlátozott diagnosztikai értékű röntgenfelvételek 

(például jelentősen diszlokált alsó bölcsességfog vagy súlyos pozícionálási hiba) vagy 

v) bilaterális (angulus vagy condylus) vagy kontralaterális törések jelenléte. 

 

III/2.c. Vizsgált változók 

 

 Az elsődleges prediktor változó az okklúziós megtámasztás jelenléte vagy 

hiánya volt. Az okklúziós megtámasztás alapján az eseteket öt kategóriába soroltuk 

Hasegawa és mtsai szerint [60]. Az A csoportba teljes fogatlan esetek kerültek, a B 

csoportban csak a törés oldalán volt a moláris régióban legalább egy okklúziós 

érintkezés, a C csoportban csak az ellenoldalon volt moláris okklúzió, a D csoportban 
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mindkét oldalon találtunk a moláris területen legalább egy okklúziós érintkezést, az E 

csoportba kerültek az egyéb esetek, ahol nem volt moláris területi okklúziós érintkezés, 

de nem állt fenn teljes fogatlanság sem. 

 A másodlagos prediktor változó az alsó bölcsességfog jelenléte vagy hiánya volt. 

Az eseteket ez alapján négy kategóriába soroltuk. Az 1. csoportban csak a töréssel 

azonos oldalon volt bölcsességfog, a 2. csoportban csak a töréssel ellenoldali 

bölcsességfog volt jelen, a 3. csoportban mindkét oldalon, míg a 4. csoportban egyik 

oldalon sem volt bölcsességfog. A bölcsességfogak impakciós státuszát és 

szögelhajlását jelen vizsgálatban nem vizsgáltuk. 

 Kimeneti változó szintén a törés lokalizációja (angulus vagy condylus) volt. 

Egyéb prediktor változók az előző vizsgálathoz hasonlóan a demográfiai adatok, illetve 

az etiológiai tényezők voltak. 

 

III/2.d. Adatgyűjtés és képalkotó elemzés 

 

 Az adatgyűjtéshez az előzőekben leírtak szerint az eMedsolution orvosi 

adminisztrációs szoftvert (T-Systems Magyarország, Budapest, Magyarország), papír 

alapú betegkartonokat, illetve panoráma röntgenfelvételeket használtunk fel. A 

bölcsességfogak jelenlétét vagy hiányát panoráma röntgenfelvételek alapján 

regisztráltuk. A panoráma felvételek digitális technológiával készültek (PaX-400C 

10,42 vonalpár/mm maximális felbontóképességgel, Vatech, Korea). A digitális 

felvételeket EasyDent szoftverrel (Vatech) elemeztük. Ebben segítségünkre volt a 

röntgen képnézegető szoftver képmanipulációs ezköztára (nagyítás, kontraszt, fényerő, 

élesség, inverz színmegjelenítés) [144]. Az okklúziós megtámasztással kapcsolatos 

adatfelvétel az egyértelmű esetekben - például teljes fogatlanság vagy mindkét oldalt 

érintő, legalább az alsó vagy a felső állcsonton lévő összes moláris foghiány esetén 

(ilyen feltételek 22 esetben teljesültek) - panoráma röntgenfelvételek segítségével, a 

kérdéses esetekben a klinikai vizsgálatkor a betegkartonra rögzített adatok alapján 

történt. 
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III/2.e. Statisztikai módszer 

 

 Az adatok elemzéséhez az SPSS statisztikai program 25.0 verzióját használtuk 

(IBM, Chicago, USA). A prediktor változók (okklúzió minősége, bölcsességfog hiánya 

vagy jelenléte) és a kimeneti változók (angulus versus condylus törése) közti 

összefüggést Pearson-féle khi-négyzet-próbával vizsgáltuk. Mann–Whitney-féle 

kétmintás rangösszegpróbát végeztünk az angulustörés és a condylustörés csoportok 

átlagéletkorának összehasonlítása céljából. Az angulustörés szempontjából szignifikáns 

faktorok feltárására esélyhányadost számoltunk, míg az angulus- és condylustörések 

etiológiájával kapcsolatos szignifikáns faktorok megállapítására logisztikus regressziós 

analízist végeztünk. Szignifikanciaszintnek a p≤0,05 értéket tekintettük.  



51 
 

IV. Eredmények 
 

IV/1. Az alsó bölcsességfogak és az angulus- és condylustörések közti 

összefüggésekkel kapcsolatos eredmények 

 

 A vizsgált időperiódus alatt 740 mandibulatörést szenvedő beteg jelent meg a 

PTE KK Fogászati és Szájsebészeti Klinikán. Ezek közül 308 esetben volt jelen 

angulus- és/vagy condylustörés. Kétoldali angulustörés 7 esetben, míg kétoldali 

condylustörés 13 esetben történt. Ezek az esetek kizárásra kerültek. Ezen felül az 

angulust és condylust egyaránt érintő esetek szintén ki lettek zárva a vizsgálatból. 

Végül, jelen vizsgálat 164 angulustörést és 115 condylustörést, tehát összesen 279 esetet 

dolgozott fel. A vizsgált változókat az 1. táblázat tartalmazza. 

1. táblázat: A vizsgált változók megoszlása a törés csoportokban. 

Változó 
 Angulustörés (%) 

 
Condylustörés (%) P-

érték*  
 

 n=164  n=115 

Kor években (SD)  31,6±12,3  41,9±16,8 
<0,001# 

  Tartomány  15-74  17-89 

Nem 
férfi  137 (83,5)  88 (76,5) 

0,144 
nő  27 (16,5)  27 (23,5) 

Bölcsességfog (igen/nem)  

119 (72,6)/45 
(27,4) 

 63 (54,8)/52 
(45,2) 

0,002 

Pell–Gregory 
osztályozás** 

I.  47 (42,7)  44 (72,1) 0,093 

II.  45 (40,9)  13 (21,3) <0,001 

III.  18 (16,4)  4 (6,6) 0,030 

A  52 (48,1)  48 (78,7) 0,086 

B  43 (39,9)  7 (11,5) <0,001 

C  13 (12,0)  6 (9,8) 0,370 

Winter 
osztályozás 

mezioanguláris  34 (28,6)  16 (25,4) 0,144 

vertikális  70 (58,8)  40 (63,5) 0,170 

horizontális  2 (1,7)  1 (1,6) 0,780 

disztoanguláris  3 (2,5)  3 (4,75) 0,659 

egyéb  10 (8,4)  3 (4,75) 0,166 

"Mély" / "Felületes"    
63 (52,9)/56 (47,1)   

15 (23,8)/48 
(76,2) 

<0,001 

* Khi-négyzet-próbával számítva. 

# Mann–Whitney-próbával számítva. 

** A bizonytalan esetek kizárása után 110 és 61 Pell–Gregory 'I-II-III', valamint 108 és 

61 Pell–Gregory 'A-B-C' eset maradt a csoportokban. 
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 Az angulustörések 34,1%-a, míg a condylustörések 38,6%-a a jobb oldalt 

érintette. Az angulus- és condylustörés kórokai a következők voltak: testi erőszak 122 

esetben (43,7%), esés 73 esetben (26,2%), közlekedési baleset 37 esetben (13,3%), 

háztartási baleset 23 esetben (8,2%), sportbaleset 12 esetben (4,3%) és egyéb ok 12 

esetben (4,3%). Az angulustörések (164 eset) kóroki tényezői a következők voltak: testi 

erőszak 89 esetben (54,3%), esés 28 esetben (17,1%), közlekedési baleset 17 esetben 

(10,4%), háztartási baleset 17 esetben (10,4%), sportbaleset 6 esetben (3,7%) és egyéb 7 

esetben (4,3%) (31. ábra). A condylustörés (115 eset) kórokai a következők voltak: testi 

erőszak 33 esetben (28,7%), esés 45 esetben (39,1%), közlekedési baleset 20 esetben 

(17,4%), háztartási baleset 6 esetben (5,2%), sportbaleset 6 esetben (5,2%) és egyéb ok 

5 esetben (4,3%) (32. ábra). 

 A betegek átlagéletkora az angulustörés csoportban 31,6 ± 12,3 (15-74) év, a 

condylustörés csoportban 41,9 ± 16,8 (17-89) év volt. A két csoport átlagéletkora között 

szignifikáns eltérést találtunk (p<0.001; Mann–Whitney-próba) (33. ábra). A férfi/nő 

arány 137/27 (83,5% férfi dominancia) volt az angulustörés csoportban, míg 88/27 

(76,5% férfi dominancia) a condylustöröttek körében (p=0.144; khi-négyzet-próba) (34. 

ábra). 

 

31. ábra: Az etiológiai faktorok megoszlása az angulustörések csoportjában. 
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32. ábra: Az etiológiai faktorok megoszlása a condylustörések csoportjában. 

 

 

33. ábra: Az átlagéletkor megoszlása a törési csoportokban. 

 

 A 164 angulustörött beteg körében 119 esetben, míg a 115 condylustörött beteg 

között 63 esetben volt jelen a töréssel ipszilaterális elhelyezkedésű alsó bölcsességfog. 

Megoszlásukat a 35-37. ábrák szemléltetik. A bölcsességfog jelenléte és az angulustörés 

kialakulása között szignifikáns összefüggés mutatkozott (OR: 2,18; p=0,002). Az 

angulustörések szignifikánsan gyakoribbak voltak Pell–Gregory II (OR: 2,97; p<0,001), 

Pell–Gregory III (OR: 3,42; p=0,03) és Pell–Gregory B (OR: 5,48; p<0,001) osztályú 

impakciós státuszú bölcsességfogak jelenléte esetén. A jelen vizsgálatban használt 

speciális osztályozás alapján (“mély” és “felületes” impakció) a “mély” impakciós 
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osztályba sorolt bölcsességfogak az angulustörés rizikóját jelentős mértékben fokozták 

(OR: 3,60; p<0,001). Jelen tanulmány nem talált összefüggést a bölcsességfogak Winter 

klasszifikációja és az állcsonttörések lokalizációja között (2. táblázat). 

 

 

34. ábra: A nemek megoszlása a törési csoportokban. 

 

 A condylustörést befolyásoló faktorok vizsgálatára logisztikus regressziós 

analízist végeztünk. Ennek eredményei alapján a betegek kora (korrigált OR: 1,05; 95% 

konfidencia intervallum [CI]: 1,03-1,07), a bölcsességfogak jelenléte (korrigált OR: 

0,46; 95% CI: 0,28-0,76), illetve azok Pell–Gregory I (korrigált OR: 1,86; 95% CI: 

1,09-3,20) vagy Pell–Gregory A (korrigált OR: 1,91; 95% CI: 1,12-3,24) osztályú 

impakciója szignifikánsan fokozta a condylustörés kockázatát (3. táblázat). 

2. táblázat: Az angulustörés csoport szignifikáns faktorai. 

Változó 
 

OR 
 95% CI 

P-érték*   Alsó  Felső 

Bölcsességfog  2,18  1,32  3,61 0,002 

Pell–Gregory II.  2,97  1,52  5,81 <0,001 

Pell–Gregory III.  3,42  1,13  10,4 0,03 

Pell–Gregory B  5,48  2,37  12,7 <0,001 

Mély' impakciók   3,6   1,82   7,12 <0,001 

* Khi-négyzet-próbával számítva. 
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3. táblázat: A condylustörés csoport szignifikáns faktorai. 

Változó 
 

OR 
 95% CI 

  Alsó  Felső 

Bölcsességfog jelenléte  0,46  0,28  0,76 

Pell–Gregory I.  1,86  1,09  3,2 

Pell–Gregory A  1,91  1,12  3,24 

Kor  1,05  1,03  1,07 

Logisztikus regressziós analízissel számítva. 

 

 

35. ábra: A bölcsességfogak az előtörésükhöz szükséges erupciós tér horizontális 

helykínálata (PG I-II-III) szerinti megoszlása a törési csoportokban.  

 

36. ábra: A bölcsességfogak vertikális pozíció (PG A-B-C) szerinti megoszlása a 

törési csoportokban. 
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37. ábra: A bölcsességfogak szögdőlés (Winter) szerinti megoszlása a törési 

csoportokban. 

 

 Az angulustörött esetek 26,37%-ában a megfelelő reponálás és fixálás érdekében 

a törvonalban elhelyezkedő bölcsességfog eltávolításra került. 

 

IV/2. Az okklúziós viszonyok és az angulus- és condylustörések közti 

összefüggésekkel kapcsolatos eredmények 

 

 A vizsgált időszakban 740 mandibulatörést szenvedő beteget kezeltünk a PTE 

KK Fogászati és Szájsebészeti Klinikán. A beválogatási és kizárási kritériumok 

alkalmazása után 660 eset kizárásra került. Végül jelen vizsgálat 43 angulustörést és 37 

condylustörést, tehát összesen 80 esetet dolgozott fel 80 beteg körében. A vizsgált 

változókat az 4. táblázat tartalmazza. 

 Az angulustörések 37,2%-a, míg a condylustörések 43,2%-a a jobb oldalt 

érintette. Az angulus- és condylustörés kórokai a következők voltak: testi erőszak 35 

esetben (43,8%), esés 29 esetben (36,3%), közlekedési baleset 4 esetben (5%), 

háztartási baleset 2 esetben (2,5%), sportbaleset 6 esetben (7,5%) és egyéb ok 4 esetben 

(5%). Az angulustörések (43 eset) kóroki tényezői a következők voltak: testi erőszak 26 

esetben (60,5%), esés 8 esetben (18,6%), közlekedési baleset 2 esetben (4,7%), 

háztartási baleset 1 esetben (2,3%), sportbaleset 4 esetben (9,3%) és egyéb 2 esetben 
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(4,7%) (38. ábra). A condylustörés (37 eset) kórokai a következők voltak: testi erőszak 

9 esetben (24,3%), esés 21 esetben (56,8%), közlekedési baleset 2 esetben (5,4%), 

háztartási baleset 1 esetben (2,7%), sportbaleset 2 esetben (5,4%) és egyéb ok szintén 2 

esetben (5,4%) (39. ábra). 

 A betegek átlagéletkora az angulustörés csoportban 29,9 ± 12,8 (17-74) év, a 

condylustörés csoportban 46,8 ± 16,8 (17-89) év volt. A két csoport átlagéletkora között 

szignifikáns eltérést találtunk (p<0,001, Mann–Whitney-próba) (40. ábra). A férfi/nő 

arány 38/5 (88,4% férfi dominancia) volt az angulustörés csoportban, míg 23/14 (62,2% 

férfi dominancia) a condylustöröttek körében (OR: 0,2; 95% CI: 0,07-0,68; p=0,009; 

khi-négyzet-próba). A condylustörött csoportban szignifikánsan több nőbeteget 

találtunk (41. ábra). 

4. táblázat: A vizsgált változók megoszlása a törések között. 

Változó 
 Angulustörés (%) 

 
Condylustörés (%) 

P érték*  
 

 n=43  n=37 

Kor években (SD)  29,9±12,8  46,8±20,2 
<0,001** 

  Tartomány  17-74  17-89 

Nem 
férfi  38 (88,4)  23 (62,2) 

0,006 
nő  5 (11,6)  14 (37,8) 

Teljes fogatlanság 
 

1 (2,3)  3 (8,1) 0,237 

Csak ipszilaterális 
moláris okklúzió  

0 (0)  2 (5,4) 0,211*** 

Csak kontralaterális 
moláris okklúzió  

2 (4,7)  0 (0) 0,497*** 

Kétoldali moláris 
okklúzió  

35 (81,4)  19 (51,4) 0,004 

Egyéb  
 

5 (11,6)  13 (35,1) 0,012 

Csak ipszilaterális 
bölcsességfog  

5 (11,6)  5 (13,5) 0,799 

Csak kontralaterális 
bölcsességfog  

2 (4,7)  4 (10,8) 0,297 

Kétoldali 
bölcsességfog  

32 (74,4)  11 (29,7) <0,001 

Nincs bölcsességfog 
  

4 (9,3)   17 (45,9) <0,001 

* Khi-négyzet-próba; ** Mann–Whitney-próba; *** Fisher-féle egzakt próba; a 
zárójelben %-os értékek szerepelnek. 
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 A 43 esetet számláló angulustörött csoportból 35 esetben (81,4%), míg a 37 

condylustörött beteg között 19 esetben (51,3%) volt jelen mindkét oldali moláris 

régióban legalább egy okklúziós érintkezés. Kizárólag a töréssel azonos oldali moláris 

okklúziót angulustöréssel asszociáltan nem láttunk, míg condylustörés esetén ez az 

esetszám 2 (5,4%) volt. Csak a töréssel ellenoldali okklúziós megtámasztást az 

angulustörött csoportban 2 esetben tapasztaltunk (4,7%), míg a condylustörött 

csoportban egyszer sem láttunk. Az angulustörött csoportból 1 (2,3%) beteg esetén, a 

condylustörött csoportból 3 esetben (8,1%) volt teljes fogatlanság a diagnózis. Egyéb 

kategóriába (moláris okklúziós megtámasztás hiánya nem teljes fogatlanság esetén) 

tartozott az angulustörött csoportból 5 eset (11,6%), míg a condylustörött csoportból 13 

eset (35,1%). Kétoldali moláris okklúzió esetén szignifikánsan többször találtunk 

angulustörést, mint egyoldali moláris okklúziós vagy moláris okklúziós megtámasztás 

nélküli esetekben (OR: 4,2; 95% CI: 1,50-11,30; p=0,006, khi-négyzet-próba). Teljes 

fogatlanság a condylustörés csoportban fordult elő többször, de ez nem volt szignifikáns 

(OR: 0,3; 95% CI: 0,03-2,71; p=0,15, khi-négyzet-próba). Az egyéb típusú okklúziós 

megtámasztás csoportban szignifikánsan gyakrabban találtunk condylustörést, mint 

angulustörést (OR: 0,2; 95% CI: 0,08-0,75; p=0,014, khi-négyzet-próba) (5. táblázat) 

(42. ábra). 

 

38. ábra: Az etiológiai faktorok megoszlása az angulustörések csoportjában. 
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 A 43 angulustörött beteg körében 37 esetben (86%), míg a 37 condylustörött 

beteg között 16 esetben (43,2%) volt jelen a töréssel ipszilaterális elhelyezkedésű 

bölcsességfog. Az angulustöröttek körében a fennmaradó 6 esetből 2 esetben (4,7%) 

láttunk ellenoldali bölcsességfogat, míg 4 esetben (9,3%) bölcsességfog hiányt. A 

condylustörött csoportban a maradék 21 esetből 4 esetben (10,8%) csak ellenoldali 

bölcsességfog volt jelen, míg 17 esetben (35,1%) hiányoztak a bölcsességfogak. 

 

39. ábra: Az etiológiai faktorok megoszlása a condylustörések csoportjában. 

 

 

40. ábra: Az átlagéletkor megoszlása a törési csoportokban. 
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Az alsó bölcsességfog jelenléte és az angulustörés kialakulása között szignifikáns 

összefüggést mutattunk ki (OR: 8,1; 95% CI: 2,75-23,84; p<0,001, khi-négyzet-próba). 

A bölcsességfog hiánya szignifikánsan asszociálódott a condylustöréssel (p<0,001) 

(5.táblázat) (43. ábra). Vizsgálatunk kétoldali moláris okklúziós megtámasztás esetén, 

amennyiben jelen volt törésoldali bölcsességfog, a condylustöréssel kiemelkedően 

szignifikáns kapcsolatot igazolt (OR: 15,9; 95% CI: 4,43-56,81; p<0,001, khi-négyzet-

próba). 

 A bölcsességfogak és az okkluzális paraméterek, illetve a demográfiai változók 

együttes hatását logisztikus regressziós analízissel is vizsgáltuk, azonban feltehetően az 

alacsony esetszámok miatt szignifikáns eredményeket a regressziós modell nem 

eredményezett. 

 

 

41. ábra: A nemek megoszlása a törési csoportokban. 
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5. táblázat: Az angulustörés csoport szignifikáns faktorai. 

Változó 

 
Angulustörés (%) 

 Condylustörés 
(%) 

 

OR 

 95% CI 

P érték*     
Alsó 
érték 

 Felső 
érték  n=43  n=37   

 

Kor években (SD)   29,9±12,8  46,8±20,2       <0,001** 
 Tartomány  17-74  17-89        

Nem (férfi/nő)  38/5  23/14  0,2  0,07  0,68 0,009 

Bölcsességfog jelen 
van  

 37 (86)  16 (43,2)  8,1  2,75  23,84 <0,001 

Kétoldali moláris 
okklúzió van 

 35 (81,4)  19 (51,3)  4,2  1,50  11,30 0,006 

Front és kisőrlő 
okklúzió van 

 5 (11,6)  13 (35,1)  0,2  0,08  0,75 0,014 

* Khi-négyzet-próba; ** Mann–Whitney-próba; a zárójelben %-os értékek szerepelnek. 

 

42. ábra: Az okklúziós megtámasztás megoszlása a törési csoportokban. 
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43. ábra: A bölcsességfogak megoszlása a törési csoportokban. 
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V. Megbeszélés 
 

 A mandibula a második leggyakrabban törést szenvedő arccsont a 

maxillofaciális területen [125]. Ellis és mtsai 4711 maxillofaciális törést szenvedő 

beteganyagon végzett vizsgálatukban 2137 betegnél (45,4%) legalább egy mandibula 

törést találtak [40]. Az állkapocstörés mintázat kialakulását extrinszik (a traumás 

erőhatással kapcsolatos, ami az etiológia függvénye) és intrinszik (a csonttal, 

lágyrésszel, bölcsességfogakkal, valamint az okklúzióval kapcsolatos) tényezők 

befolyásolhatják [3, 50, 58, 76, 81, 94, 125, 148, 149]. Számos korábbi tanulmány 

elemezte az állkapocstörés lokalizációja és a bölcsességfog jelenléte (Schwimmer és 

mtsai 1983, Rudderman és Mullen 1992, Safdar és Meechan 1995, Lee és Dodson 2000, 

Meisami és mtsai 2002, Bezerra és mtsai 2012, Armond és mtsai 2017), illetve 

impakciós státusza közti kapcsolatot, viszont kevés vizsgálat közölt adatot az okklúziós 

megtámasztás szerepéről (Kromer 1953, Rowe és Killey 1968, Chalmers 1974, Lindahl 

1977, Hasegawa és mtsai 2016) [8, 9, 15, 25, 60, 79, 81, 83, 94, 124, 125, 127, 137]. 

 Első, 279 esetet feldolgozó vizsgálatunk célja a mandibula törésmintázata és az 

alsó bölcsességfogak impakciós státusza közti összefüggések elemzése volt. 

Hipotézisünk szerint alsó bölcsességfog jelenléte gyengíti az állkapocs anguláris 

területét, így bölcsességfog jelenléte esetén nő az angulustörés rizikója, ugyanakkor az 

alsó bölcsességfog hiánya szignifikáns mértékben növeli a condylustörés rizikóját. 

 Második, 80 esetet értékelő vizsgálatunk célja a mandibula törésmintázata és az 

okklúziós megtámasztás minősége, illetve az alsó bölcsességfogak impakciós státusztól 

független jelenléte vagy hiánya közti összefüggések elemzése volt. Feltételeztük, hogy a 

moláris régióban lévő okklúziós megtámasztás csökkenti a condylus tájék törésének 

valószínűségét, ugyanakkor az angulustörés rizikóját fokozza. Emellett feltételeztük, 

hogy megerősítjük az előző vizsgálatunkban tapasztaltakat, miszerint a bölcsességfog 

jelenléte szignifikáns rizikófaktora az angulustörésnek, ugyanakkor hiánya fokozza a 

condylustörés kockázatát. 

 Korábbi tanulmányok eredményei szerint többek között Angliában (Safdar és 

Meechan 1995), Németországban (Iida és mtsai 2004, Rahimi-Nedjat és mtsai 2016), 

Japánban (Iida és mtsai 2005), Kanadában (Meisami és mtsai 2002, Naghipur és mtsai 

2014), az USA-ban (Ogundare és mtsai 2003), Dél Koreában (Zhu és mtsai 2005) és 
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Szerbiában (Antic és mtsai 2016) az állkapocstörések vezető kiváltó oka a testi 

erőszakra vezethető vissza [4, 67, 68, 94, 100, 106, 120, 127, 163]. Eriksson és Willmar 

vizsgálata (1987) szerint ugyan 1952 és 1962 között Malmőben (Svédország) az 

állkapocstörés vezető etiológiai faktora a közlekedési baleset volt, ezt azonban 1975 és 

1985 között a testi erőszak megelőzte [46]. Vizsgálatainkban, hasonlóan az előző 

szakirodalmi eredményekhez az állkapocstörés leggyakoribb etiológiai faktora a testi 

erőszak volt, megelőzve az esést és a közlekedési, valamint sportbaleseteket. Az 

angulustörött csoportban mindkét vizsgálat esetén a fő kiváltó ok a testi erőszak volt, 

majd azt követte az esés. A kisebb és nagyobb populációjú vizsgálatokban is a 

condylustörött csoport leggyakoribb etiológiai tényezője az esés volt, amit a testi 

erőszak követett. A kisebb esetszámmal dolgozó vizsgálatunkban a condylustörött 

csoportban a harmadik helyen a sportbaleseteket találtuk, ettől eltekintve a többi 

vizsgált csoportunkban a harmadik helyen, mint kiváltó ok a közlekedési baleset állt. 

Eredményeink azonban eltérnek számos más országban végzett vizsgálatétól, amik a 

közlekedési baleset dominanciájáról számolnak be. Ezek az adatok például Brazíliából 

(Chrcanovic és mtsai 2012), Indiából (Thangavelu és mtsai 2010, Patil 2012, Gaddipati 

és mtsai 2014, Tiwari és mtsai 2016, Mehra és mtsai 2019), Jordániából (Ma’aita és 

Alwrikat 2000), illetve Iránból (Samieirad és mtsai 2019) származnak (6. táblázat) [30, 

50, 87, 93, 112, 130, 150, 152]. 

 Nagyszámú korábbi közlemény alátámasztja, hogy a mandibulatörések a fiatal 

felnőtt, illetve a középkorú populációt érintik leginkább (6. táblázat) [16, 18, 30, 49, 106, 

107, 109, 120, 160]. Mindkét vizsgálatunkban az angulus- és condylustörött csoport 

átlag életkora összevethető volt a korábban publikált vizsgálatok adataival. Hasonlóan 

számos korábbi közleményhez jelen vizsgálatainkban a condylustörést szenvedő csoport 

átlagéletkorát szignifikánsan magasabbnak találtuk összevetve az angulustörött csoport 

átlag életkorával [4, 60, 68, 93]. Egy korábbi tanulmány szerint leggyakrabban 

tinédzserek, illetve a húsz és harminc éves betegek szenvednek angulustörést, míg a 

condylustörés a harminc és ötven év közötti populációban a leggyakoribb [152]. Egyes 

tanulmányok a kort nem találták szignifikáns faktornak a törésmintázat szempontjából 

[67, 112, 130]. 

 Jelentős mennyiségű korábbi vizsgálat alapján kijelenthető, hogy mandibulatörés 

elszenvedése tekintetében jelentős férfi dominancia tapasztalható (6. táblázat) [4, 16, 18, 

22, 28, 30, 38, 49, 50, 60, 67, 68, 93, 106, 107, 112, 120, 129, 130, 150, 163]. Ez azzal a 
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megfigyeléssel magyarázható, hogy a férfiak gyakrabban vesznek részt erőszakos 

cselekedetekben, mint a nők [38]. Vizsgálatainkban a fent említetthez hasonló férfi 

túlsúlyt találtunk. Esetünkben a testi erőszak volt a fő etiológiai faktor az angulustörött 

csoportokban, és a második leggyakoribb ok a condylustörött csoportokban. A kisebb 

létszámú vizsgálatban a condylustörött csoportban szintén megállapítható a férfi 

dominancia, de itt a nők szignifikánsan gyakrabban érintettek, mint az angulustörött 

csoportban. Ez összefügghet azzal, hogy ebben csoportban a fő etiológiai faktor az esés 

volt, ami a nők körében gyakoribb lehet. Azon tanulmányok, ahol a közlekedési baleset 

volt a fő etiológiai faktor, szintén férfi dominanciáról számoltak be [16, 18, 30, 38, 50, 

87, 93, 112, 129, 130, 150, 152, 159]. 

 

 

 Szakirodalmi adatok alapján az előtörésében visszamaradt bölcsességfog 

jelenléte növelheti az angulustörés rizikóját, viszont csökkentheti a condylustörés 

kialakulásának valószínűségét [28, 67, 68, 93, 112]. A bölcsességfog impakciós státusza 

Antic és mtsai [4] 2016 Szerbia 527 88 615 33,67±14,94 Erőszak

Bochlogyros [16] 1985 Németország 654 199 853 0-82 Közlekedési baleset

Bormann és mtsai [18] 2009 Németország 330 114 444 10-96 Közlekedési baleset

Busuito és mtsai [22] 1986 USA 243 64 307 33±13 Erőszak

Choi és mtsai [28] 2011 Dél-Korea 333 52 385 NK Erőszak

Chrcanovic és mtsai [30] 2012 Brazília 865 158 1023 30,06±13,96 Közlekedési baleset

Duan és Zhang [38] 2008 Kína 563 137 700 NK Közlekedési baleset

Gaddipadi és mtsai [50] 2014 India 95 15 110 18-55 Közlekedési baleset

Hasegawa [60] 2016 Japán 201 85 286 26±13; 50,6±24,8 Esés

Iida és mtsai [67] 2005 Németország 169 49 218 NK Erőszak

Iida és mtsai [68] 2004 Japán 250 96 346 NK Erőszak

Inaoka és mtsai [69] 2009 Brazília 38 5 43 26,35 NK

Lee és Dodson [81] 2000 USA 290 77 367 31,7±10 Erőszak

Ma'aita és Alwrikat [87] 2000 Jordánia 488 127 615 33,2±11,4 Közlekedési baleset

Mah és mtsai [88] 2015 Dél-Korea 348 92 440 NK Erőszak

Mehra és mtsai [93] 2019 India 258 22 280 20-29 (75%) Közlekedési baleset

Meissami és mtsai [94] 2002 Kanada NK NK 214 NK Erőszak

Naghipur és mtsai [100] 2014 Kanada 377 69 446 29,3±11,3 Erőszak

Ogundare és mtsai [106] 2003 USA 1098 169 1267 25-34 (37,29%) Erőszak

Patil [112] 2012 India 164 26 190 21-30 Közlekedési baleset

Rahimi-Nedjat és mtsai [120] 2016 Németország 915 304 1219 32,5±19,3 Esés

Safdar és Meechan [127] 1995 Anglia 167 33 200 37,95 Erőszak

Sakr és mtsai [129] 2005 Egyiptom 400 109 509 2-70 Közlekedési baleset

Samieirad és mtsai [130] 2019 Irán 94 23 117 30,3±7,3 Közlekedési baleset

Tevepaugh és Dodson [149] 1995 USA 80 21 101 31,7±9,2 Erőszak

Thangavelu és mtsai [150] 2010 India 345 115 460 31,2 Közlekedési baleset

Tiwari és mtsai [152] 2016 India 96 4 100 26,74±9,83; 34,04±14,12 Közlekedési baleset

Yadav és mtsai [159] 2013 India NK NK 289 18-45 Közlekedési baleset

Yamada és mtsai [160] 1998 Japán 27 3 30 24,5±9,9 Sportbaleset

Zhu és mtsai [163] 2005 Dél-Korea 359 80 439 28,5 Erőszak

6. táblázat: A megbeszéléshez felhasznált szakirodalom demográfiai adatai.

Nem

Domináns etiológiai 

faktor

NK: Nem Közölt adat.

Kor
Össz.

Szerző Év Ország
Férfi Nő
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szintén egy fontos befolyásoló tényező lehet [8, 9, 28, 38, 69]. Számos tanulmány 

hangsúlyozza a Pell–Gregory II és Pell–Gregory B osztályú impakciós státusz és az 

angulustörés közti szignifikáns kapcsolatot [8, 9, 38, 120]. Giovacchini és mtsai 

metaanalízisükben azt találták, hogy az angulus törés legszignifikánsabban a Pell–

Gregory C, majd a Pell–Gregory II és Pell–Gregory III osztályokkal asszociálódott, míg 

Ruela és mtsai által közölt metaanalízis a Pell–Gregory III/C impakciót találta 

angulustörés szempontjából a legmagasabb rizikójú impakciós státusznak [53, 126]. Lee 

és Dodson a Pell–Gregory III/C, illetve Pell–Gregory I/A osztályú bölcsességfogak 

esetén találta legalacsonyabbnak az angulustörés rizikóját [81]. Vizsgálatainkban a fenti 

szakirodalmi adatokkal összevethetően, de azoktól egyes részletekben eltérően a 

következő eredményeket találtuk. Az előtörésében visszamaradt alsó bölcsességfog 

mind az angulus-, mind a condylustörések esetén rizikót módosító tényező volt. A 

nagyobb esetszámú vizsgálatunk az impaktált bölcsességfogak, főleg a Pell–Gregory II 

(OR: 2,97), Pell–Gregory III (OR: 3,42) vagy Pell–Gregory B (OR: 5,48) osztályba 

soroltak, jelenléte és az angulustörés kialakulása között szignifikáns összefüggést 

igazolt (44-45. ábra). A mi eredményeinknek részben ellentmondóan egyes 

kutatócsoportok eredményei szerint a Pell–Gregory III és Pell–Gregory C impakció 

csökkenti az angulustörés kockázatát [38, 120]. Néhány vizsgálat (Samieirad és mtsai 

2019, Iida és mtsai 2005) csak a meziodisztális impakciós státuszt (ramus pozíció: Pell–

Gregory I-II-III) találta az angulustörésekkel kapcsoltnak, ellentétben egy másik 

vizsgálattal (Gaddipati és mtsai 2014), ami csak a vertikális impakciós státusz, főleg a 

Pell–Gregory A pozíció szignifikáns megjelenéséről számol be az angulustörések esetén 

[50, 67, 130]. Az előző vizsgálatokkal ellentétben Iida és mtsai, valamint Hasegawa és 

mtsai nem találtak összefüggést az angulus törés és a mandibuláris bölcsességfog 

impakciós státusza között [60, 68]. Ruela és mtsai metaanalízisükben azt találták, hogy 

a rendelkezésre álló szakirodalmi adatok alapján egyértelműen nem dönthető el, hogy a 

bölcsességfog jelenléte vagy erupciós státusza a meghatározóbb tényező az angulus 

törés előfordulása tekintetében [126]. 
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44. ábra: 4.8-as PG II/B impakciós státuszú mezioanguláris állású bölcsességfog 

jelenlétével asszociálódott jobb oldali angulustörés panoráma röntgenfelvétele 

[PTE Fogászati és Szájsebészeti Klinika képanyagából]. 

 

 

45. ábra: 4.8-as PG III/C impakciós státuszú mezioanguláris állású bölcsességfog 

jelenlétével asszociálódott jobb oldali angulustörés panoráma röntgenfelvétele 

[PTE Fogászati és Szájsebészeti Klinika képanyagából]. 
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 Számos korábbi tanulmány konkludálta, hogy a Pell–Gregory I és Pell–Gregory 

A pozíciójú bölcsességfogak leggyakrabban condylustöröttek körében figyelhetők meg, 

míg a Pell–Gregory II és Pell–Gregory B impakciós státuszú bölcsességfogak jelenléte 

condylustörés elleni védőfaktornak tekinthető [4, 5, 9, 38, 69, 93, 112]. 

Vizsgálatunkban az elvégzett regressziós analízis alapján az alsó bölcsességfog hiánya 

(korrigált OR: 2,18), és a Pell–Gregory I (korrigált OR: 1,86) vagy Pell–Gregory A 

(korrigált OR: 1,91) osztályú bölcsességfogak jelenléte szignifikánsan összefüggött a 

condylustörésekkel, ami megerősíti a fenti szakirodalmi adatok egy részét (46-47. ábra). 

Ellenben Antic és mtsai azt állították az elvégzett többváltozós regressziós analízisük 

alapján, hogy a condylustörés egyetlen szignifikáns prediktora a traumás erőbehatás 

helye volt [4]. Egy későbbi végeselemes analízisükben azt találták, hogy a symphysis 

területét ért ütés a condylus régiójában okozott stressz koncentrálódást, függetlenül a 

mandibuláris bölcsességfog jelenlététől vagy hiányától [5]. 

 

46. ábra: Bölcsességfoghiánnyal asszociálódott bal oldali subcondylaris törés 

panoráma röntgenfelvétele [PTE Fogászati és Szájsebészeti Klinika 

képanyagából]. 
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47. ábra: Teljesen előtört, PG I/A impakciós státuszú vertikális állású 

bölcsességfogak jelenlétével asszociálódott jobb oldali mély processus condylaris 

törés panoráma röntgenfelvétele [PTE Fogászati és Szájsebészeti Klinika 

képanyagából]. 

 

 Egyes publikációk nem találtak szignifikáns kapcsolatot a bölcsességfogak 

Winter pozíciója és a törésmintázat alakulása között [8, 9, 50, 60, 130]. Eredményeink 

is ezt az állítást támasztják alá. Ezzel ellentétben Ma’aita és Alwrikat azt állították, hogy 

a vertikális és disztoanguláris pozíciójú bölcsességfogak állnak leggyakrabban 

kapcsolatban az angulustörésekkel [87]. Inaoka és mtsai kimutatták, hogy angulustörött 

esetekben a leggyakrabban vertikális állású, a második helyen mezioanguláris helyzetű 

alsó bölcsességfogakat találtak [69]. Antic és mtsai, valamint Mehra és mtsai a 

vertikális, míg Patil a mezioanguláris Winter pozíció és az angulustörés között találtak 

szignifikáns összefüggést [4, 93, 112]. Iida és mtsai szerint mind a mezioanguláris és a 

disztoanguláris pozíció szignifikánsan kapcsolódik az angulustöréssel, de inkomplett 

bölcsességfog előtörés esetén a szignifikancia eltűnt [68]. 

 Világszerte az egyik leggyakrabban elvégzett szájsebészeti beavatkozás az 

impaktált alsó bölcsességfogak eltávolítása [56, 145]. Iida és mtsai szerint fiatal 

sportolók alsó bölcsességfogainak eltávolítása csökkentheti az angulustörés, 

ugyanakkor fokozhatja a condylustörés kockázatát, ami a mandibulatörések közül a 
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legsúlyosabb szövődményekkel járhat [68]. További vizsgálatok szintén kimutatták, 

hogy a bölcsességfogak profilaktikus eltávolítása az angulus régió posztoperatív 

megerősödését eredményezi, így fokozva a komolyabb lehetséges szövődményekkel 

járó condylustörés kialakulásának esélyét [5, 8, 9, 38, 93, 112, 152, 158]. 

Vizsgálatainkban, a fentiekkel egyetértve az elvégzett regressziós analízisek alapján a 

bölcsességfog hiánya szignifikánsan összefüggött a condylustöréssel. Ebből arra 

következtethetünk, hogy egy impaktált bölcsességfog eltávolításával páciensünket 

akaratunk ellenére a nehezebben kezelhető, több és súlyosabb potenciális 

szövődménnyel járó condylustörés rizikócsoport irányába mozdíthatjuk. Antic és mtsai 

sem javasolják az impaktált bölcsességfogak eltávolítását, ha annak egyetlen indikációja 

az angulustörés prevenciója [5]. Mások kritikával illetik a profilaktikus fogeltávolítás 

ezen relatív kontraindikációját [130]. 

 A szakirodalomban kevés adatot lehet találni az okkluzális megtámasztás és a 

mandibula törésmintázata közti összefüggésekről. Ezek alapján a fellelhető korlátozott 

számú forrás adatai szerint a disztális területen meglévő okklúziós megtámasztás 

csökkentheti a condylustörések rizikóját, és fokozhatja az angulustörés kialakulásának 

valószínűségét [25, 60, 79, 124]. Ez azzal magyarázható, hogy az állkapoccsal közölt 

erő a moláris régióban okklúzióba kerülő fogak által részben elnyelődik, így kevesebb 

erő jut el a processus condylaris területére. Ezt támaszthatja alá az a megfigyelés is, 

hogy gyakran észlelhető a condylustöréssel ipszilaterális moláris fogak állományi 

sérülése. Második vizsgálatunk a fenti megállapításokat megerősítve kimutatta, hogy az 

okkluzális megtámasztás a moláris régióban szignifikánsan növeli az angulus-, míg 

ugyancsak szignifikánsan csökkenti a condylustörés kockázatát (48. ábra). Amennyiben 

bölcsességfog jelenléte és moláris okklúziós megtámasztás együtt áll fenn, az angulus 

törésének rizikója megsokszorozódik (49. ábra). Ugyanakkor az okkluzális 

megtámasztás hiánya fokozza a condylustörés valószínűségét, és csökkenti az 

angulustörés rizikóját (50. ábra). Az okklúzió minőségére kisebb ráhatásunk lehet, de 

olyan esetben, ahol az okkluzális megtámasztás hiányzik a molárisok területén, a 

panaszmentes bölcsességfogak eltávolításával jelentős mértékben módosíthatjuk a 

traumának kitett betegcsoport (pl. kontakt sportot űzők) állkapocstörési mintázatát 

kedvezőtlen irányba. 
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48. ábra: Kétoldali moláris okklúziós megtámasztással és impaktált 

bölcsességfogak jelenlétével asszociálódott jobb oldali angulustörés panoráma 

röntgenfelvétele [PTE Fogászati és Szájsebészeti Klinika képanyagából]. 

 

 

49. ábra: Kétoldali moláris okklúziós megtámasztással és teljesen előtört 

bölcsességfog jelenlétével asszociálódott bal oldali angulustörés panoráma 

röntgenfelvétele [PTE Fogászati és Szájsebészeti Klinika képanyagából]. 
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50. ábra: Teljes fogatlansággal asszociálódott jobb oldali subcondylaris törés 

panoráma röntgenfelvétele [PTE Fogászati és Szájsebészeti Klinika képanyagából]. 

 

 Vizsgálataink egy klinika adatait dolgozták föl. Mivel az etiológia nagyban 

befolyásolja a törést okozó erő jellemzőit, és az etiológiai faktorok megoszlása földrajzi 

régiónként változik, ezért több központú adatgyűjtés megfelelőbb lenne, hogy lehetővé 

váljon az etiológiai tényezők kiegyensúlyozottabb elemzése, függetlenül attól, hogy mi 

is volt a domináns kóroki faktor. További nagy esetszámú vizsgálat lenne indokolt az 

alsó bölcsességfogak körüli bukkolinguális csontmennyiség törést befolyásoló 

hatásának precízebb meghatározására (CBCT felvétel segítségével), mivel a Pell–

Gregory és a Winter osztályozás csak a szagittális síkban értékeli a bölcsességfogak 

helyzetét. A panoráma röntgenfelvétel alapján elvégzett vizsgálatok nem alkalmasak 

annak megválaszolására, hogy az alsó bölcsességfogak bukkolinguális elhelyezkedése 

és a bukkális vagy linguális csontlemezek vastagsága, illetve fenesztrációja 

befolyásolhatja-e a mandibula törésmintázatát. Továbbá szükséges lenne további nagy 

esetszámú tanulmány kivitelezése az okklúziós megtámasztás mandibulatörést 

befolyásoló szerepének elemzésére. A nagy esetszám feltehetően lehetővé tenné a 

különböző etiológiájú törések és az okklúziós megtámasztás közti kapcsolat kimutatását 

is. 
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VI. Az új megállapítások és eredményeink összefoglalása 
 

Első, 279 törés elemzésén alapuló retrospektív keresztmetszeti vizsgálatunk alapján a 

következő megállapításokat tehettük: 

1) Bölcsességfog jelenléte esetén az angulus törésének kockázata fokozódik. Ez 2,18-

szoros rizikó növekedést jelentett, ha nem vettük figyelembe a bölcsességfog 

impakciós státuszát. A PG II impakciós státusz esetén 2,97-szeres, PG III státusz 

esetén 3,42-szeres, valamint PG B impakciós osztály esetén 5,48-szoros rizikó 

növekedést találtunk. 

2) Mély impakció (PG I/C, PG II/C, PG III/B, PG III/C) esetén az angulustörés 

kockázatának emelkedése 3,6-szoros volt. 

3) A condylus törése szignifikánsan összefüggött a bölcsességfog hiányával vagy 

éppen a teljesen előtört bölcsességfog (PG I/A) jelenlétével. 

4) A condylustörés csoportban körülbelül 30%-kal magasabb átlagéletkort találtunk az 

angulustörés csoporthoz képest. 

Második, 80 esetet vizsgáló tanulmányunk alapján a következőket mondhatjuk: 

1) Első vizsgálatunkat alátámasztva, a bölcsességfog jelenléte 8,1-szeresére emelte az 

angulustörések kockázatát. 

2) A moláris területen jelenlévő okklúziós érintkezés 4,2-szörösére növeli az 

angulustörés kockázatát.  

3) Amennyiben a moláris területen okklúziós érintkezés és bölcsességfog is jelen van, 

az angulustörés kockázata 15,9-szeresére emelkedik. 

4) Idősebb betegekben, ha a moláris tájékon hiányzik az okkluzális megtámasztás, 

vagy az alsó bölcsességfog hiányzik, akkor a condylustörés rizikója fokozódik 

jelentősen. 
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