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BEVEZETÉS 
 

 A testtartási rendellenességek kialakulásáért felelős gerincdeformitások és a különböző 

dentofacialis elváltozások kapcsolatát feltáró szakirodalom nagy múlta tekint vissza. Ezen 

közlemények többsége a scoliosis dentofacialis vonatkozásaival, némelyik pedig a 

hiperkyphosishoz társuló állcsontorthopaediai rendellenességekkel foglalkozik.  

 Jelen közlemény egy olyan átfogó kutatássorozat eredményeit ismerteti, melynek során 

nem csak a scoliosisos elváltozásra-, hanem a másik leggyakoribb gerincdeformitásra –M. 

Scheuermann – és a még gerincdeformitást nem mutató, különböző irányú testtartási 

rendellenességekre jellemző dentofacialis karakter is meghatározásra kerül.  

 A közlemény első része a vizsgálati csoportokra jellemző ortopédiai sajátosságokat, 

illetve ezek vizsgálati módszereit ismerteti. Részletesen bemutatásra kerülnek az eddigi főbb 

kutatási eredmények, melyek az ortopédiai elváltozások mellett tapasztalható dentofacialis 

jellemzők leírásáról számolnak be. 

 Többségében igazolást nyernek a korábbi közleményekben leírt összefüggések az egyes 

ortopédiai paraméterek és a dentofaciális eltérések között, de számos új összefüggés is 

meghatározásra kerül. Ezek nagy része korábban még ilyen betegcsoportnál nem használt 

vizsgálati eljáráson alapul. A kutatás korábbi fázisában alkalmazott új vizsgálati módszerek egy 

csoportja nem került későbbi alkalmazásra, az eredményeik csekély tudományos értéke miatt. 

Az új vizsgálati módszerek másik csoportja olyan eredményeket szült, melyek jelentősen 

hozzájárultak a vizsgált betegcsoportok dentofacialis karakterének felépítéséhez. Az említett 

módszerek nehézkes alkalmazása a digitális képalkotói diagnosztikában elengedhetetlenné tette 

azok korszerűsítését. Ez egy olyan röntgenkép-elemző szoftver kidolgozásához vezetett, 

melynek könnyű kezelhetősége, igen kiterjedt adatelemző képessége egy minden részletre 

kiterjedő mandibula aszimmetria-elemzést tesz lehetővé.  

 A közlemény utolsó része az említett elemző-szoftver alapjául szolgáló korábbi 

tudományos kutatások eredményeit, illetve a működésének gyakorlati lépéseit ismerteti 

részletesen. 

 Az ismertetésre került vizsgálati eredmények- és az interdiszciplináris korai felismerés 

számára is hasznos eszköznek szánt aszimmetria-elemző szoftver bemutatásának célja az 

ortopédia és az orthodoncia területén dolgozó szakorvosok – a másik szakterület felé mutató - 

ismeretanyagának bővítése, az azonos korban kifejlődő ortopédiai és dentofacialis elváltozások 

megelőzésének és teljeskörű gyógyításának érdekében.   
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CÉLKITŰZÉSEK 

 
Kutatómunkám első szakaszában a két leggyakoribb gerincdeformitással rendelkező 

betegcsoport állcsont-orthopaediai szűrővizsgálatát végeztem el. A vizsgálatokat a rutin 

orthodonciai diagnosztikai eljárások mellett kiegészítettem a WHO által javasolt 

epidemiológiai- és speciális műszeres vizsgálómódszerekkel abból a célból, hogy az adatok 

kielemzése és összegzése után minél átfogóbb képpel rendelkezzünk az említett csoportok 

craniofacialis jellemzőiről. Az eredmények elemzésétől és az ortopédiai jellemzőkkel való 

összevetésétől, a témával foglalkozó szakirodalomban fellelhető összefüggések igazolását 

vártam, ugyanakkor a kiterjedtebb vizsgálómódszerek alkalmazásával újabb összefüggések 

feltárása volt a cél. 

A scoliosisos gyermekek körében tapasztalt dentofacialis aszimmetriák gyakoriságának 

megállapítása céljából – a kutatómunkám második szakaszában – egy scoliosisos 

betegcsoportot vizsgáltam. A felhasznált frontalis koponyaröntgen-felvételek elemzése során a 

gerincdeformitással legszorosabb összefüggést mutató skelettalis aszimmetriamutatók kiszűrése 

volt a cél. 

Harmadik szakaszban egy olyan betegcsoporton végeztem el a rutin orthodonciai 

szűrővizsgálatot, kiegészítve a Teleröntgen- és Orthopantomogram elemzésekkel, amely a 

scoliosisos- és Scheuermann-betegségben szenvedő gyermekekből állt. Az eredményeket egy 

ortopédiai szempontból egészséges vizsgálati csoport azonos körülmények közt végzett rutin 

szűrővizsgálati eredményeivel hasonlítottam össze. A betegcsoportra jellemző állcsont-

orthopaediai változók kiszűrése mellett azon dentofaciális változók vizsgálata volt a cél, 

amelyek gyakoriságukat és/vagy mértéküket tekintve jellemzik az egyes gerincdeformitásos 

csoportokat.  

A lehetséges ok-okozati összefüggések vizsgálata mellett a két szakterületen már korai 

elváltozással jelentkező betegeknél jelenlévő társult elváltozások feltárása képezte a következő 

feladatot. Ehhez szükség volt a széleskörű vizsgálati módszerek számának redukálására. Ennek 

megfelelően az egyszerűsített – a vizsgált betegcsoport szempontjából igen magas gyakorlati 

értékkel bíró - orthodonciai mérések idejének lerövidítése, illetve a gyermekorvosi- és 

ortopédiai szakrendelések személyzete szempontjából elengedhetetlen egyszerűsítése volt a cél. 

A legfontosabbnak ítélt dentoskelettalis paramétereket hordozó Orthopantomogram és az 

arcfotók aszimmetria méréseinek elvégzése időigényes és gyakorlott szakértelmet kíván.  Ezen 

mérések gyakorlatlan szakszemélyzet által történő elvégzését egy olyan egyéni fejlesztésű 

szoftver elkészítésével kívántam segíteni, melynek használatával nem csak az átfogó 

interdiszciplináris szűrőtevékenység válik egyszerűbbé és gyorsabbá, hanem az orthodoncia 
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területén alapfelvételnek számító Orthopantomogramon fellelhető dentoskelettalis 

aszimmetriaviszonyok elemzése is rutintevékenységgé avanzsálódhat.  

Végül, az elkészített szoftver alkalmazásával, egy rasterstereographiás- és orthodonciai 

radiológiai vizsgálaton átesett beteganyagon végeztem el a korábban legszorosabb összefüggést 

mutató mandibuláris aszimmetria értékek-, valamint teleröntgen felvételen mért változók és a 

hátfelszín morfológiai mutatói közötti összehasonlító értékelést, az eddigi eredményeink 

igazolása és megerősítése, valamint új összefüggések feltárása céljából. A nagy létszámú 

vizsgálati csoport aszimmetria-mérései során az elemző szoftver tesztelése mellett azon 

aszimmetria-mutatók kiszűrése volt a cél, melyek egy esetleges orthodonciai szűrési protokoll 

részeként kórjelző jelentőséggel bírhatnak a gerincbetegségek korai felfedése érdekében. 

 

MÓDSZEREK 

 

   Vizsgálati alanyok 

 A célkitűzésekben meghatározottak alapján, a vizsgálatsorozatot több lépcsőben, 

különböző vizsgálati módszerek felhasználásával, különböző vizsgálati csoportokon végeztük.  

I. vizsgálati csoport: 

 A csoportba a Heim Pál Gyermekkórház Ortopédiai Osztályán különböző 

gerincdeformitásokkal diagnosztizált negyven gyermeket válogattam, akik megfeleltek a 

beválogatási kritériumoknak ( -frissen diagnosztizált gerincdeformitás; -negatív orthodonciai 

anamnézis). A csoport átlagéletkora: 15év6hónap; min.: 9év9hónap; max.: 18év9hónap; SD: 

2év7hónap. 

II. vizsgálati csoport: 

Ebben a vizsgálatsorozatban két csoport vett részt. A betegcsoportot a Heim Pál 

Gyermekkórház Ortopédiai Osztályán scoliosissal frissen diagnosztizált gyermekek alkották. A 

csoport átlagéletkora: 16év6hónap; min.: 8év11hónap; max.: 19év8hónap; SD: 1év1hónap. A 

csoport huszonkét enyhe- (Cobb érték < 25°) és tizennégy súlyos (Cobb érték ≥ 25°) 

scoliosisos esetből tevődött össze. A kontrollcsoport, a Heim Pál Gyermekkórház Állcsont-

orthopaediai és Fogszabályozási Osztályára irányított és folymatosan felvételre került 

gyermekekből tevődött össze, akik megfeleltek a beválogatási kritériumoknak ( -negatív 

ortopédiai anamnézis; -frissen diagnosztizált orthodonciai elváltozás). A negyvennégy fős 

csoport átlagéletkora: 11év4hónap; min.: 10év2hónap; max.: 17év8hónap; SD: 0év4hónap. 

III. vizsgálati csoport 

A harmadik vizsgálatsorozat két csoportja közül a betegcsoportot a Heim Pál 

Gyermekkórház Ortopédiai Osztályán Scheuermann-betegséggel és scoliosissal frissen 
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diagnosztizált ötvenegy gyermek alkotta. A Scheuermann-betegségben szenvedő huszonhárom 

fős alcsoport átlagéletkora: 14év8hónap; min.: 10év8hónap; max.: 17év5hónap; SD: 

1év8hónap. A csoportban 15 gyermek gerincdeformitása súlyos-, míg 8 gyermek 

gerincdeformitása enyhe volt. A scoliosisban szenvedő huszonnyolc fős alcsoport átlagéletkora: 

13év5hónap; min.: 8év5hónap; max.: 17év3hónap; SD: 2év3hónap. 19 gyermeknek volt súlyos 

scoliosisos elváltozása és 9 gyermek rendelkezett enyhe mértékű scoliosisos görbülettel. 

A vizsgálatsorozat hatvannyolc fős kontrollcsoportját azonos vizsgálati körülmények 

mellett és azonos vizsgálati módszerekkel egy fővárosi és egy vidéki általános fogorvosi praxis 

iskolafogászati szűrővizsgálatán megjelent gyermekekből képeztem, meghatározott 

beválogatási kritériumok alapján ( -negatív ortopédiai anamnézis; -negatív orthodonciai 

anamnézis). A csoport átlagéletkora: 13év8hónap; min.: 11év7hónap; max.: 17év0hónap; SD: 

1év5hónap.  

IV. vizsgálati csoport 

Az utolsó vizsgálati csoportot egy németországi fogszabályozási szakrendelésen egymás 

után felvételre került 320 gyermekből válogattam. A beválogatási kritériumoknak -negatív 

ortopédiai anamnézis; -negatív orthodonciai anamnézis; -vizsgálat során készített 

rasterstereographiás hátfelszín-elemzés, OPG és Teleröntgen) 271 gyermek felelt meg. A 

csoport átlagéletkora: 11év8hónap; min.: 7év2hónap; max.: 16év12hónap; SD: 2év0hónap.  

 

   Vizsgálati eljárások  

A teljes vizsgálati eljárás-sorozat részletezése helyett, a korlátozott terjedelem csak 

felsorolásszintű bemutatásra ad lehetőséget. A kutatómunkám során alkalmazott vizsgálati 

eljárások egy részét a standard orthodonciai vizsgálómódszerek képezték, másik részéhez 

irányvonalat az Egészségügyi Világszervezet által – az egységes epidemiológiai felmérésekhez 

- rendszeresített orális állapotfelmérési protokollban meghatározottak mutattak, melyeket a 

Mühlemann által a dentofacialis anomáliák vizsgálatához ajánlott módszertani elvekkel 

egészítettem ki.   

A vizsgálatok részét képezték olyan módszerek is, melyek alkalmazására a hazai 

kutatásokban a szakirodalmi források alapján nem volt korábban példa. Ide tartoznak a 

gipszminták szkennelt változatán-, valamint az OPG-n végzett aszimmetria mérések. Ez utóbbi 

digitalizált változata egy számítógépes szoftver formájában – a kutatássorozat innovációs 

termékeként – öltött testet. 
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EREDMÉNYEK 

 

 Az egyes vizsgálati csoportok esetében alkalmazott összehasonlító elemzések részben 

igazolták a korábbi szakirodalmi észleléseket, másrészt számos olyan összefüggést 

eredményeztek, melyek további kutatások alapjául szolgálva segíthetnek a két vizsgált régió 

közti kapcsolatok részletesebb feltárásában.  

Az I. csoport vizsgálatainak értékelése  

Az ortopédiai paraméterek leíró statisztikája nem szolgált átlagostól eltérő adattal.  

A dentofaciális paraméterek értékelése során az extraoralis lágyrész-vizsgálattal 

meghatározott facialis scoliosis iránya meglepően alacsony számban mutatott nulla értéket, 

mely a szimmetrikus arc megfelelője. Az esetek közel felénél tapasztalt jobbra konvex facialis 

scoliotikus görbület mellett figyelemreméltó a gerincoszlop scoliotikus főgörbületének balra 

irányultsága, mely a vizsgálati csoport 59.1%-nál van jelen. A skelettalis eltérések során mért 

csontos állcsúcs-deviáció – bár az esetek 57.5%-ban jelen volt – nem mutatott szignifikáns 

különbséget, az irányultságát tekintve. Hasonló eredményt kaptunk a mandibulasík lejtésének 

vizsgálatánál is, amely még nagyobb arányban (82.5%) volt jelen, az irányultságok közötti 

szignifikáns különbségek nélkül. A mandibula-helyzet vizsgálata számottevő különbséget 

mutatott a két oldal között, a balra helyezett alsó állcsonthelyzet kétszer gyakoribb volt, mely 

eredmény skelettalis szinten támasztja alá a facialis scoliosis irányultsági vizsgálatát. A 

frontalis koponyafelvételeken végzett dentalis középvonal eltolódások vizsgálata mindkét 

állcsont szintjén a jobbra irányuló eltolódások szignifikáns túlsúlyát mutatta. A gipszminták 

vizsgálata során a kétoldali keresztharapások számottevő gyakoriságára derült fény az egyoldali 

eltérésekkel szemben. A harapási eltérések elemzésére alkalmazott Angle-féle osztályozás 

szerint, az első molarisok occlusios helyzete a vizsgált csoport háromnegyedénél szimmetrikus. 

Az egyes fogívek egyenként elvégzett szimmetria-vizsgálata szerint a bal felső első- és a jobb 

alsó első nagyőrlők mesialisabban helyezkednek el. Az említett antero-posterior aszimmetria a 

felső fogív esetében nagyobb. Az állkapocsízület funkcionális vizsgálatai során tapasztalt 

zörejek azonos arányban voltak jelen mindkét oldalon, az együttes előfordulás szignifikánsan 

gyakoribb volt az egyoldali előfordulásnál. A szájnyitás során regisztrált balra irányuló 

állcsúcsdeviáció szignifikánsan nagyobb számban volt jelen, mely eredmény funkcionálisan is 

alátámasztja az alsó állcsonthelyzet és a facialis scoliosis irányultsági vizsgálatát.  

Az ortopédiai és dentofaciális paraméterek összehasonlító vizsgálatai megerősítették a 

bal oldali főgörbületi irány esetében tapasztalt gyakoribb jobbra konvex facialis scoliosis 

jelenlétét, illetve a jobb oldali főgörbületi irány mellett gyakrabban észlelt balra konvex facialis 

scoliosist, azonban az összefüggés statisztikailag nem tekinthető szorosnak. A csontos állcsúcs 
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deviációjának mértéke azonban összefüggést mutat a jobbra konvex scoliotikus gerincgörbület 

mértékével.  A posturalis szimmetria értékek ortopédiai vonatkozású összehasonlításban 

ellentétes irányú összefüggést mutattak a scoliotikus gerincgörbület oldaliságával. A 

gipszmintán mért változók esetében összefüggést találtunk a bal oldali keresztharapás jelenléte 

és a scoliotikus főgörbület mértéke között. Ezen ortopédiai paraméterrel szoros összefüggést 

mutatott az aszimmetrikus hatos reláció jelenléte is. A főgörbület abszolút értékével a dentalis 

középvonalak eltolódásának mértéke is szorosan korrelál. A szájnyitás során észlelt állcsúcs-

deviáció iránya gyakrabban társult nagyobb fokú scoliotikus főgörbülethez, ellentétben a két 

változó irányával, melyek között nincs szoros összefüggés. 

A II. csoport vizsgálatainak értékelése 

Az első vizsgálati csoporttal ellentétben, a második csoport esetében többségben voltak 

a jobbra konvex scoliotikus főgörbülettel rendelkezők. 

 A frontalis koponyafelvételek elemzésének első lépésében a maxillasík lejtését 

vizsgáltam. Úgy a beteg-, mint a kontrollcsoport esetében a maxillasík lejtése kevesebb, mint 

20%-ban hiányzott. A kontrollcsoportnál közel azonos arányban volt jelen a valamelyik oldalra 

lejtő maxillasík, szemben a scoliosisos csoporttal, ahol a balra lejtő esetek kétszer gyakrabban 

fordultak elő. A mandibulasík lejtésének vizsgálata során a kontrollcsoport körében kétszer 

gyakoribb volt a mandibulasík lejtésének hiánya a scoliosisos csoporthoz képest, míg a jobbra- 

és balra irányuló lejtések aránya hasonló volt a két vizsgált csoport esetében. A rágósík 

inklinációjának vizsgálatánál igen alacsony számban találtam inklináció mentes egyéneket a 

scoliosisos csoportban (2.78%), a kontrollcsoportban ezek teljesen hiányoztak. A csoportokon 

belül vizsgálva az inklináció irányát figyelemreméltó a scoliosisos csoport esetében tapasztalt 

kétszeres gyakoriság a jobbra inklinált rágósík esetében, szemben a kontrollcsoporttal, ahol 

közel nyolcszor gyakoribb a balra inklinált rágósík jelenléte. Az állcsontok alapsíkjainak- és a 

rágósík inklinációját vizsgálva, feltűnik ez utóbbi független inklinációs gyakorisága. A 

posturalis szimmetria vizsgálatok során mindkét csoportnál a balra helyezett mandibula 

dominált, de a kontrollcsoportot lényegesen nagyobb eltérési arányok jellemezték. A további 

vizsgálatok hosszmérések segítségével határozták meg valamely anatómiai képlet deviációját a 

skelettalis középvonaltól. A spina nasalis anterior deviációja lényegesen nagyobb számban 

fordult elő a scoliosisos csoport körében a kontrollcsoporthoz képest. Mindkét csoportnál a 

jobb oldali deviáció volt a gyakoribb, de úgy az ellenoldali deviációhoz képest, mint a 

kontrollcsoporttal való összehasonlításoknál, a scoliosisos csoport értékei számottevően 

magasabbak voltak. A felső dentalis középvonal eltolódása közel azonos arányban hiányzott a 

két vizsgált csoportnál. A scoliosisos csoportot a jobbra tolódott-, a kontrollcsoportot pedig a 

balra tolódott felső középvonal jellemezte. Az alsó dentalis középvonal esetében, mindkét 
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csoportot a jobbra irányuló deviáció jellemezte, kisebb különbségekkel. Hasonlóan, vegyes 

eredmények születtek a csontos állcsúcs deviációjának vizsgálata során is. Mindkét vizsgálat 

csoportnál az esetek közel felénél volt tapasztalható az állcsúcs gyakoribb irányba való 

deviációja. Így, a scoliosisos csoportnál döntően jobbra-, a kontrollcsoportnál pedig balra 

deviált az állcsúcs. 

 Az egyes csoportoknál, a különböző dentofacialis paraméterekre meghatározott 

gyakorisági értékek mellett figyelmet érdemelnek a mért értékek közötti eltérések is. Mind a 

négy szögeltérés vizsgálata szignifikáns különbséget mutatott a két csoport átlagértékei között. 

A maxillasíkkal ellentétben, úgy a mandibulasík-, mint az occlusios sík lejtésének átlagértékei 

szignifikánsan nagyobbak voltak a kontrollcsoportnál. Hasonlóan, a posturalis szimmetria 

átlagértékek közötti különbség is szignifikáns volt, az eltérő előjel a két csoportra jellemző 

ellentétes oldali átlaghelyzetet jelez a mandibula tekintetében. A deviációs hosszmérések 

átlagértékeinek vizsgálata során, mind a négy mérés esetében szignifikánsan eltértek a két 

csoport értékei.   

 Az ortopédiai elváltozás súlyossága alapján képzett csoportok összehasonlító vizsgálatai 

során csak a maxilla inklináció esetében mutatkozott szignifikáns különbség az alcsoportok 

értékei között. Az egyes alcsoportok és a kontrollcsoport megfelelő értékei között szignifikáns 

eltérés mutatkozott az összehasonlítások során.   

A III. csoport vizsgálatainak értékelése 

A harmadik vizsgálati csoport huszonhárom sagittalis irányú kóros gerincgörbülettel 

rendelkező (M.Scheuermann) gyermek mellett huszonnyolc frontalis irányú kóros 

gerincgörbülettel rendelkező (scoliosis idiopathica) gyermeket tartalmaz, akiket a 

gerincdeformitásuk súlyossága alapján további: mérsékelt és súlyos csoportokba osztottam.  

 Az Angle-féle osztályba sorolás minden vizsgált csoport esetében a cl.I. dominanciáját 

hozta. A kétoldali cl.II. eltérés leggyakrabban a Scheuermannos gyermekek körében volt jelen. 

Az overjet meghatározása a gerincdeformitású csoportok esetében lényegesen nagyobb 

átlagértékeket mutatott. Ezek az értékek mindkét ortopédiai elváltozás esetében, annak 

súlyosságával párhuzamosan változtak. Az extrém overjet a Scheuermann betegségben 

szenvedő gyermekeknél szignifikánsan gyakoribb volt és az ortopédiai elváltozás súlyosságával 

párhuzamosan változott. A nagyobb overbite átlagértékek hasonlóan a Scheuermann-csoportot 

jellemezték, azon belül párhuzamosan változva a gerincbántalom súlyosságával. Ezt sorban a 

scoliosisos csoport értékei követik, ahol azonban a súlyosabb gerincbántalomhoz kisebb 

átlagérték társul. Az 5mm-nél nagyobb – mélyharapásnak minősülő – overbite értékek kétszer 

gyakoribbak voltak a Scheuermannos gyermekek körében, scoliosisos társaikhoz képest. A 

viszonylag kis számban fellelhető frontalis nyitottharapásos esetek a scoliosisos gyermekek 
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körében voltak gyakoribbak. Az oldalsó keresztharapások vizsgálata egyenlő arányban mutatott 

egy-, illetve kétoldali eltérést a Scheuermann-féle megbetegedésben szenvedőknél, szemben a 

scoliosisos csoporttal, ahol az egyoldali eltérés háromszor gyakoribb volt. A frontrégió dentalis 

középvonal-eltéréseinek mértéke a scoliosisos csoportnál volt a legnagyobb, míg a 

Scheuermannos- és a kontrollcsoport értékei közel azonosak voltak. A Scheuermannos 

csoportnál a középvonal eltolódás mértéke az ortopédiai elváltozás súlyosságával csökkent, 

szemben a scoliosisos csoporttal, amelynek értékei a scoliotikus főgörbület nagyságával 

párhuzamosan nőttek. A középvonal eltolódások gyakoriságának vizsgálata a 

scoliosis:kontroll:Scheuermann növekvő sorrendet hozta. A fronttájék torlódásai és 

résképződései gyakoribbak az ortopédiai elváltozás súlyosbodásával. Az állkapocsízület 

szintjén regisztrált zörejek leggyakrabban a scoliosisos gyermekeknél, majd a 

kontrollcsoportnál és végül a Scheuermann csoportnál volt hallható. A szájnyitáskor megfigyelt 

állcsúcs-deviáció gyakorisága a scoliosis:Scheuermann:kontroll növekvő sorrendet követte. A 

két oldal közötti különbségek regisztrálása a bal oldali deviáció jelentős túlsúlyát mutatta. Az 

oldalirányú mandibula-kitérés vizsgálata során leggyakrabban szimmetrikus értékeket a 

Scheuermann csoportban, majd a scoliosisos csoportban és végül a kontrollcsoportban mértem. 

A frontalis arcfotókon regisztrált facialis aszimmetria háromszor gyakoribb volt a Scheuermann 

csoport- és kétszer gyakoribb volt a scoliosisos csoport esetében a kontrollcsoporttal való 

összehasonlításnál. Mindkét betegcsoportnál a súlyosabb gerincbántalmakhoz gyakrabban 

társult arcaszimmetria. Az oldalirányú koponyafelvételek értékelése a verticalis méréseknél 

mutatott különbséget az átlagpopulációt jellemző átlagértékekhez lépest. Mindkét betegcsoport 

értékei alacsonyabbak voltak úgy az arctengely-, mint az alsó arcmagasság és a mandibula 

alapsík értékei esetében. Az alsó arcmagasság és a mandibula alapsík értékeinek kivételével 

minden mérés esetében a scoliosisos csoport átlagértékei magasabbak voltak a Scheuermann 

csoport átlagértékeinél. A vizsgált ortopédiai beteganyagra vonatkozóan a scoliosisos 

gyermekeket Scheuermannos társaikkal szemben kissé előrehelyezett maxilla, kevésbé 

hátrahelyezett mandibula, kevésbé le- és/vagy hátrahelyezett állcsúcs, alacsonyabb alsó 

arcmagasság és kisebb mandibula alapsík jellemzi. Az OPG felvételek aszimmetriavizsgálatai 

mindkét ortopédiai csoport esetében a mandibula bal oldali felszálló ágának nagyobb hosszát 

emelik ki, szignifikánsan nagyobb értékeket mérve a Scheuermann-féle betegségben 

szenvedőknél. Ezen a szakaszon az aszimmetria-indexek is magasabbak voltak az említett 

csoportnál. Az alcsoportok vizsgálata során a súlyosabb ortopédiai elváltozásokhoz nagyobb 

aszimmetria-indexek társultak.  
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A IV. csoport vizsgálatainak értékelése  

A negyedik vizsgálati csoport ortopédiai paramétereit a rasterstereographiás elemzés 

szolgáltatta, melynek során az egészséges és a beteg kategóriákat elválasztó küszöbértékek 

figyelembevétele nélkül, a különböző síkokban jelenlévő eltérések egyidejű regisztrációjával 

térképezzük fel a hátfelszín morfológiáját. 

 Statisztikai módszerekkel a tizenkét mérésből kiválasztottunk 3-3-at, amelyek a 

gerincoszlop sagittalis- és frontalis síkban jelenlévő görbületeit, helyzeti eltéréseit a 

legpontosabban meghatározzák. Az összehasonlító vizsgálatokhoz tizenegy oldalirányú 

koponyafelvételen mért változó, valamint harminchat OPG felvételen mért aszimmetria-

változót használtam.   

 A nyaki fléche szoros, de ellentétes irányú összefüggésben van a maxilla-mélységgel, 

valamint a lágyrészek szintjén meghatározott Ricketts-féle esztétikai vonallal. A mandibulán 

meghatározott aszimmetria-változók közül a teljes ramus-hossz, illetve a mandibula corpus 

lejtésének meredeksége mutat szoros kapcsolatot a nyaki fléche ortopédiai paraméterrel. 

Hiperkyphotikus háthoz társuló előrebillentett fejhelyzethez hátrahelyezett maxilla, beesett 

ajaktartás, megnövekedett ramus-hossz és mandibula alapsík párosul. 

 A lumbalis fléche közepesen szoros összefüggést mutat a ramus-hossz átlagával. A 

lumbalis lordosis kihangsúlyozódása megnövekedett felszálló ághoz társul. 

 A törzsdőlés ellentétes irányú összefüggést mutat az interincizális- és a kónuszszöggel, 

valamint azonos irányban változik a fejecs-hossz mértékével. Előredőlt testtartás csökkent 

interincizális- és kónusszöget valószínűsít, megnövekedett fejecs-hosszhoz társulva.  

 A maximális oldalirányú kitérés azonos irányú kapcsolatban van a kónuszszög 

mértékével és ellentétes irányú összefüggést mutat a mandibula alapsík- és az alsó arcmagasság 

mértékével. A gerincoszlop oldalirányú elhajlásának mértékével párhuzamosan növekszik a 

kónuszszög mértéke, míg az alsó arcmagasság és a mandibula alapsík mértéke csökken.  

 A felületi rotációs amplitudó ellentétes irányú összefüggést mutat a ramus-helyzettel és 

a mandibula alapsíkkal, valamint azonos irányú kapcsolatban áll az alsó arcmagassággal. A 

scoliotikus főgörbület szintjén jelenlévő csigolyarotációk mértékének növekedéséhez csökkent 

mandibula alapsík, hátrahelyezett mandibula és megnövekedett alsó arcmagasság társul. 

 Az oldalirányú amplitudó az alsó arcmagassággal mutat összefüggést, a kétirányú 

gerincgörbületek kitérései közötti távolság növekedéséhez nagyobb alsó arcmagasság értékeket 

társítva. 
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KÖVETKEZTETÉSEK 

 

 Az egyes testtartási rendellenességekkel szoros kapcsolatba hozható dentofacialis 

eltérések több vizsgálati módszer segítségével is bizonyítást nyertek. Ezeket külön megerősítik 

a már kialakult gerincdeformitásos egyének vizsgálata során tapasztalt hasonló összefüggések. 

Az alkalmazott különböző vizsgálati módszerek által kapott azonos eredmények lehetővé tették 

a vizsgált gerincdeformitásokra jellemző dentofacialis karakter részletes megismerését, főbb 

jellemzőinek összegyűjtését. 

 A gerincdeformitásos egyének extraoralis megjelenésének fő jellemvonásaként számon 

tartott facialis aszimmetria a M.Scheuermannban szenvedő gyermekeknél még nagyobb 

számban fordul elő, mint a scoliosisos gyermekeknél, akiknél a facialis scoliotikus görbület 

iránya összefüggésben van a fő gerincgörbület irányával. Az arcaszimmetriák létrehozásában és 

fenntartásában lényeges szerepet vállaló skelettalis komponens a mandibula oldalirányú 

helyzeti rendellenessége, mely összhangban a lágyrészeknél tapasztaltakkal, gyakran mutat 

összefüggést a frontalis síkban jelenlévő gerincgörbület irányával. A Scheuermannos 

gyermekek körében gyakoribb arcaszimmetriák alapjául a lényegesen eltérő hosszúságú 

mandibulaágak szolgálnak, alátámasztva ezt a mandibuláris aszimmetriamutatók jelenléte 

minden régióban.  Funkcionális vizsgálatok következtében bizonyítást nyert a szájnyitás során 

regisztrált állcsúcs-deviáció és a gerincdeformitások jelenléte, mértéke és iránya közötti 

kapcsolat is, a korábban vázolt szerkezeti eltérések funkcionális következményeként. A felső 

állcsont szintjén tapasztalható figyelemreméltó eltérésnek a maxillasík inklinációja 

mutatkozott, mely a facialis scoliosis skelettalis alapjául szolgál a középső harmad szintjén és 

hasonlóan összefüggést mutat a fő gerincgörbület irányával. A dentalis középvonalak 

deviációja a többféle regisztrálási eljárásnak köszönhetően nem mutat egységes képet. A két 

középvonal egymáshoz mért eltolódásának mértéke azonban egyértelműen a scoliosisos 

gyermekek körében volt a legnagyobb. Az oldalsó fogak transversalis eltérései közül hasonlóan 

a scoliosisos csoportot jellemezték a nagyobb aszimmetriaváltozók. Az egyoldali 

keresztharapásos esetek többsége ez utóbbi gerincdeformitásos csoportból került ki.  

A verticalis skelettalis jellemzők közül a már részletezett mandibula-változók mellett az 

alsó és a teljes arcmagasság jut kiemelkedő szerephez, a scoliosisos gyermekekre jellemző 

alacsony értékeik által. Ehhez szorosan kapcsolódik a dentalis mélyharapás gyakori jelenléte 

ezen betegcsoportnál, mely értékek azonban elmaradnak a Scheuermannos csoportétól.  

A sagittalis dentalis eltérések jelenléte a frontrégióban hasonlóan a Scheuermann 

megbetegedésben szenvedőknél gyakoribb és az előző elváltozáshoz hasonlóan az ortopédiai 

elváltozással párhuzamosan súlyosbodik. A sagittalis skelettalis eltérések mindkét csoportot 
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jellemzik, azonban nem számottevő különbséggel a scoliotikus gyermekek maxillája előrébb, 

mandibulája pedig hátrébb helyezkedik el a Scheuermannos gyermekekhez képest.  

Végül az állkapocsízület vizsgálata során regisztrált zörejek - a scoliotikus gyermekek 

körében magas - előfordulási értékei érdemelnek említést. 

Az egyes jellemzők vizsgálati módszereinek széles tárháza olyan egyszerűen kivitelezhető, 

non-invasiv vizsgálóeljárások kiválasztását teszi elérhetővé, mellyel az adott eltérések igen 

korai, interdiszciplináris felismerése megoldhatóvá válik. Az azonos életkorban kialakuló 

testtartási eltérések skelettalis alapja-, valamint a velük szoros összefüggést mutató 

dentofacialis eltérések korai felismerése mindkét szakterület szakorvosai számára a 

potenciálisan jelenlévő társelváltozások kivizsgálásának szükségszerűségét kell jelentse. A 

rendelkezésre álló és az újonnan bevezetésre váró elemzési módszerek biztonsággal alkalmasak 

a részletezett dentofacialis karakter jellemzőinek felismerésére. 
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