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Bevezetés és célkitűzés: Retrospektív keresztmetszeti vizsgálatunk célja az occlusiós megtámasztás és az alsó bölcsesség-
fog szerepének vizsgálata volt az angulus- és condylustöréseknél. 
Módszer és eredmények: Egyoldali, izolált angulus- vagy condylustörött betegeket vizsgáltunk. Az adatgyűjtés beteg-
kartonok és panoráma-röntgenfelvételek segítségével történt. Vizsgálatunkban az elsődleges prediktor változó az 
occlusiós megtámasztás minősége, a másodlagos prediktor a bölcsességfog jelenléte vagy hiánya volt. A kimeneti 
változó a törés típusa, illetve az egyéb prediktorok a demográfiai adatok voltak. A prediktorok és a kimeneti változók 
közti összefüggéseket khi-négyzet-teszttel és logisztikus regressziós analízissel vizsgáltuk. Az angulustörött csoportot 
43 (átlagéletkor: 29,9 ± 12,8 év; 98,4% férfi), míg a condylustörött csoportot 37 beteg (átlagéletkor: 46,8 ± 20,2 év; 
62,2% férfi) alkotta. Angulustörés esetén 81,4%-ban, míg condylustörés esetén 51,3%-ban láttunk kétoldali occlusiós 
megtámasztást (p<0,001). Kétoldali occlusiós megtámasztás esetén az angulustörés esélyhányadosa 4,2 volt 
(p<0,006). Az angulustörések 86%-ában, a condylustörések 43,2%-ában volt jelen bölcsességfog a törés oldalán 
(p<0,001). Azonos oldali bölcsességfog jelenléte esetén az angulustörés esélye a 8,1-szeresére emelkedett (p<0,001). 
Amennyiben kétoldali occlusiós megtámasztás és törésoldali bölcsességfog is jelen volt, az angulustörés esélye a 
15,9-szeresére nőtt (p<0,001).
Következtetés: Az occlusiós megtámasztás és a bölcsességfog együttes és külön-külön való jelenléte is egyértelműen 
fokozta az angulustörés, és csökkentette a condylustörés rizikóját, míg hiányuk a condylustörés rizikóját fokozta, és 
az angulustörés esélyét csökkentette.
Orv Hetil. 2020; 161(28): 1166–1174.
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The role of occlusal support and lower third molars in mandibular angle and 
condylar fractures
Introduction and aim: The aim of our study was to investigate the influence of the occlusal support, and mandibular 
third molars on mandibular angle and condylar fractures. 
Method and results: Patients with unilateral and isolated angle or condylar fractures were included in this retrospec-
tive, cross-sectional study. Data was collected from patient records and panoramic x-rays. The predictor variables 
included the type of occlusal support and the presence or absence of third molars. The outcome variable was angle 
or condylar fracture, while other predictor variables included demographic factors. Bivariate (χ2 test) and logistic re-
gression analyses were conducted to investigate the associations between variables and the outcome. 43 angle (mean 
age: 29.9 ± 12.8 years; 98.4% male) and 37 condylar (mean age: 46.8 ± 20.2 years; 62.2% male) fracture cases were 
included in this study. Bilateral occlusal support was present in 81.4% of angle fracture group and in 51.3% of con-
dylar fracture group (p<0.001). In the case of bilateral occlusal support, an odds ratio (OR) of 4.2 was found for 
angle fractures (p<0.006). A third molar was present in 86% of the angle fracture group and in 43.2% of the condylar 
fracture group (p<0.001). The presence of a third molar exhibited an odds ratio of 8.1 for the angle fractures 
(p<0.001). When bilateral occlusal support and third molar were present simultaneously, the risk was 15.9 times 
higher for an angle fracture (p<0.001).
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Conclusion: The presence of occlusal support and/or third molars was significantly associated with angle fractures, 
however, the absence of occlusal support and/or third molars significantly correlated with condylar fractures.
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Rövidítések
CI = konfidenciaintervallum; OR = (odds ratio) esélyhányados; 
PG = Pell–Gregory; PTE KK = Pécsi Tudományegyetem, Kli-
nikai Központ

A mandibulatörés az orrcsonttörés után a leggyakrabban 
diagnosztizált csonttörés a maxillofacialis területen. 
Szakirodalmi adatok alapján a mandibulatörések teszik ki 
a teljes maxillofacialis csontsérülési spektrum mintegy 
36–76%-át [1, 2]. Ez a magas incidencia a mandibula 
prominens, sérüléseknek kitett elhelyezkedésével, anató-
miai felépítésével, valamint limitált csontos megtámasz-
tásával és nagyfokú mobilitásával lehet kapcsolatban [3]. 
A mandibula törései között a condylustörés a leggya-
koribb. Ez a régió az esetek 25–52%-ában érintett [2, 4]. 
A mandibula egyéb, törések által érintett területei a kö-
vetkezők lehetnek: a symphisis-, illetve parasymphisis-tá-
jék (kb. 45%), a corpus (kb. 25,5%), valamint az angulus-
tájék (kb. 16,5%) [2]. Bizonyos szerzők az angulus 
érintettségét mintegy 25–33%-nak találták [5, 6].

A mandibulatörés helyét számos faktor befolyásolhat-
ja; ezeket intrinszik és extrinszik csoportba lehet sorolni. 
A törés helyét befolyásoló intrinszik faktorok között 
megemlítendő a mandibula alakja, a csontrétegek denzi-
tása és vastagsága, a csontot érintő patológiás elválto-
zások jelenléte, a csontot körülvevő izomzat jellemzői, 
a fogak megléte vagy hiánya és ezáltal az occlusiós meg-
támasztás minősége vagy annak hiánya. Az extrinszik té-
nyezők közé tartozik a mandibulát érő erőbehatás inten-
zitása, helye és iránya, amit nagymértékben meghatároz 
a törés etiológiája [7, 8]. A törés etiológiai faktorai lehet-
nek közlekedési balesetek, erőszakos cselekmények, esé-
sek, iatrogén ártalmak, kerékpározás és különböző 
sporttevékenységek [6, 9, 10]. Férfiak körében lényege-
sen gyakoribb a mandibulatörés előfordulása. Ez a férfi-
nem számos, a törés etiológiai faktoraként szereplő tevé-
kenységben (például verekedés, közlekedés, sport) való 
kimagasló részvételének lehet köszönhető. Szakirodalmi 
adatok alapján lényeges korkülönbség nem látható az an-
gulustörést elszenvedő (24,5–37,95 év) és a condylustö-
rött betegek (26,35–36,9 év) között [10–12].

Ahogy korábban említettük, a condylustájék törésének 
a legmagasabb az incidenciája. Ez a tény azzal magyaráz-
ható, hogy a processus condylaris az állkapocs leggyen-

gébb területe, köszönhetően a mandibula egyéb terü-
leteihez képest alacsonyabb denzitásának, illetve a 
mechanikai erőkkel szembeni ellenállás szempontjából 
előnytelen anatómiai felépítésének [7, 13, 14].

Számos korábbi tanulmány beszámolt az alsó bölcses-
ségfogak jelenlétének a mandibulatörés lokalizációját 
módosító hatásáról [7, 10–12, 15–17]. Az alsó bölcses-
ségfog jelenléte a mandibulaszögletet gyengíti, és növeli 
a törési rizikóját [10, 17–20]. Armond és mtsai 2017-es 
metaanalízisükben konkludálták, hogy az alsó bölcses-
ségfog jelenléte 3,27-szeres rizikót jelent az angulus-
törésre [10, 12]. Ez magyarázható a felületesen elhelyez-
kedő bölcsességfog által megszakított corticalis 
állománnyal vagy a csontban mélyen elhelyezkedő, telje-
sen impaktált bölcsességfog által a csontszövet kárára el-
foglalt területtel [10, 11, 15, 16]. Másfelől sok korábbi 
publikáció az alsó bölcsességfogak jelenlétének condy-
lustörés-rizikót csökkentő hatását konkludálta [12, 17–
20]. Reitzik és mtsai experimentális vizsgálatukban 
 majommandibulákon kimutatták, hogy előtörésükben 
visszamaradt bölcsességfogak jelenlétében már 60%-os 
erőbehatás elég volt az állkapocs eltöréséhez, szemben a 
kontrollcsoporttal, amely teljesen előtört bölcsességfo-
gakkal bíró alsó állcsontokból tevődött össze [21]. 
Bezerra és mtsai 2013-ban publikált véges elemes analízi-
sükben kimutatták, hogy a mandibulaszöglet törékeny-
ségét növeli az alsó bölcsességfog megléte. Ha azonban 
hiányzik a bölcsességfog, az állkapcsot érő erők a proces-
sus condylaris lateralis és hátsó részére tevődnek át, ott 
koncentrálódnak, így fokozva a fejecsrégió sérülékenysé-
gét [16]. Az angulus- és condylustörések incidenciája 
függ a bölcsességfogak elhelyezkedésétől is. A sagittalis 
síkban a bölcsességfogak helyzetét a Pell–Gregory (PG)-
osztályozással szokás leírni. Az impakció sagittalis mérté-
két sorrendben az I., II., III., illetve vertikális mélységét 
az A, B, C osztályok jelölik [22]. A PG II. (= a bölcses-
ségfog a ramus által részben fedve van) és a PG B (= a 
bölcsességfog legkoronálisabb pontja a rágósík és a 
szomszédos fog zománc-cement junkciója között van) 
osztályba sorolt bölcsességfogakat az angulustörés szem-
pontjából rizikótényezőknek tekintik, a condylustörés 
esélyét viszont csökkentik [10, 12, 23]. Az olyan condy-
lustörések esetén, amikor jelen van a bölcsességfog, az 
leggyakrabban a PG I/A osztályba sorolható (= teljesen 
előtört, fogsorba illeszkedő fog) [12]. Érdekesség, hogy 
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a bölcsességfognak a szomszédos foggal bezárt szöge 
(Winter szerinti osztály) és a condylus-, illetve angulus-
törések között a legtöbben nem találtak statisztikailag 
szignifikáns összefüggést [10, 12, 24].

A törések ellátásának egyik, régóta sikerrel alkalmazott 
módszere a műtéti feltárásban történő törtvégreponálás 
és lemezes osteosynthesis elvégzése [25]. Néhány eset-
ben a törésvonalban elhelyezkedő bölcsességfog zavar-
hatja a korrekt törésreponálást, így eltávolítása elkerülhe-
tetlen a sikeres kezeléshez [26, 27]. A condylustörés 
kezelése az anguluséhoz képest sokkal nagyobb kihívást 
jelent, valamint súlyosabb szövődményeket rejt a nehéz 
megközelíthetőség, a rossz rálátás, illetve a műtéti terü-
let közelében futó nagyobb ér- és idegképletek miatt [3, 
28, 29].

Az előtörésében visszamaradt bölcsességfog jelenléte 
tehát fokozhatja az angulustörés rizikóját, ugyanakkor 
csökkentheti a condylustörés valószínűségét [10, 12]. 
Hiányzó alsó bölcsességfog esetén azonban az angulus-
tájék a töréssel szemben ellenállóbb lesz, így fokozódik a 
condylustörés rizikója [30]. Ezért a panasz- és tünet-
mentes, egészséges, de előtörésükben visszamaradt böl-
csességfogak profilaktikus eltávolításának indikációja 
 kérdéseket vet fel; ráadásul földrajzi eltérések is befolyá-
solhatják az állkapocstörések etiológiai tényezőit [31, 
32]. Megjegyzendő, hogy a témában publikált meta-
analízisek is eltérő eredményeket közölnek, további na-
gyobb esetszámú vizsgálatok szükségességét jelezve 
[29, 33].

A bölcsességfogak mellett az occlusiós megtámasztás 
minőségének is fontos szerepe lehet a mandibulatörés 
kialakulásában [34]. Legjobb tudomásunk szerint kevés 
tanulmány foglalkozik az occlusiós megtámasztás szere-
pével angulus- és condylustörések esetén, valamint csak 
egy publikáció született, amely az occlusiós megtámasz-
tás szerepét vizsgálja a töréskezelést követő posztopera-
tív szövődmények incidenciája tekintetében [34–37].

Jelen vizsgálatunk az angulus- és condylustörések ese-
tén egyrészt az occlusiós megtámasztás, másrészt a böl-
csességfogak szerepének vizsgálatát tűzte ki célul. A vizs-
gálat abból a feltételezésből indult ki, hogy az alsó 
bölcsességfogak gyengítik a mandibula angulusrégióját, 
ezért angulustörések gyakrabban láthatók alsó bölcses-
ségfog jelenlétében; továbbá abból, hogy az angulustá-
jék bölcsességfog jelenléte nélkül kevésbé sérülékeny, 
ezért ilyen esetben fokozott a condylustörés rizikója. To-
vábbi feltevésünk szerint amennyiben a molaris régióban 
található legalább egy occlusiós érintkezés, akkor az azo-
nos oldalon nő az angulustörés kockázata, ha viszont 
nincs occlusiós érintkezés a molaris régióban, a condylus 
területe válik sérülékenyebbé.

Módszer

A jelen tanulmány keresztmetszeti, retrospektív vizsgála-
ton alapult (az etikai engedély száma: 8094 – PTE 
2019.). A vizsgálatban a 2005. január és 2019. május 

között a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudo-
mányi Karának Fogászati és Szájsebészeti Klinikáján 
mandibulatöréssel jelentkező betegek vettek részt. A je-
len vizsgálatban csak egyoldali, izolált angulus- vagy 
condylustörést szenvedő betegek vettek részt, tehát a 
beválogatott betegek csak egy törést szenvedtek, amely 
vagy az angulust, vagy a condylust érintette. Az alább 
felsorolt kritériumok közül bármelyik fennállása az alany 
vizsgálatból való kizárását eredményezte: i) 15 évnél fia-
talabb életkor, ii) panfacialis törés, iii) hiányos dokumen-
táció (például az occlusio minőségéről hiányzó vagy nem 
egyértelmű adat) és iv) korlátozott diagnosztikai értékű 
röntgenfelvételek (például jelentősen diszlokált alsó böl-
csességfog vagy súlyos pozicionálási hiba) vagy v) bila-
teralis (angulus vagy condylus) vagy contralateralis töré-
sek jelenléte.

Vizsgált változók

Az elsődleges prediktor változó az occlusiós megtámasztás 
jelenléte vagy hiánya volt. Az occlusiós megtámasztás 
alapján az eseteket öt kategóriába soroltuk Hasegawa és 
mtsai szerint [34]. Az A csoportba a teljes fogatlan ese-
tek kerültek, a B csoportban csak a törés oldalán volt a 
molaris régióban legalább egy occlusiós érintkezés, a C 
csoportban csak az ellenoldalon volt molaris occlusiós 
érintkezés, a D csoportban mindkét oldalon találtunk a 
molaris területen legalább egy occlusiós érintkezést; az E 
csoportba kerültek az egyéb esetek, amelyeknél nem volt 
molaris területi occlusiós érintkezés, de nem állt fenn tel-
jes fogatlanság sem.

A másodlagos prediktor változó az alsó bölcsességfog 
hiánya vagy megléte 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. cso-
portban mindkét oldalon, míg a 4. csoportban egyik ol-
dalon sem volt bölcsességfog. A bölcsességfogak impak-
ciós statusát és szögelhajlását a jelen tanulmányban nem 
vizsgáltuk.

A kimeneti változó a törés lokalizációja (angulus vagy 
condylus) volt. Kelly és Harrigan definíciója alapján con-
dylustörést diagnosztizáltunk, amennyiben a processus 
condylarist érintő törésvonal az incisura mandibulae 
szintjében vagy fölötte húzódott. Angulustörés volt a di-
agnózis, ha a törésvonal a második molaris fog distalis 
területe és a mandibula alsó és hátsó éleinek találkozási 
pontja között helyezkedett el [38].

Az egyéb prediktor változók közé soroltuk a betegek 
 korát, nemét és az etiológiai tényezőket (közlekedési 
baleset, erőszak, sportbaleset, esés, háztartási baleset).

Adatgyűjtés és képalkotó elemzés

Az adatgyűjtés az eMedsolution orvosi adminisztrációs 
szoftver (T-Systems Magyarország, Budapest, Magyar-
ország), papíralapú betegkartonok, illetve panoráma-
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röntgenfelvételek elemzésével történt. A bölcsességfo-
gak jelenlétét vagy hiányát panoráma-röntgenfelvételek 
alapján regisztráltuk. A panorámafelvételek digitális 
technológiával készültek (PaX-400C 10,42 vonalpár/
mm maximális felbontóképességgel; Vatech, Gyeonggi-
do, Dél-Korea). A digitális felvételek kiértékelése Easy-
Dent szoftver (Vatech) segítségével történt. A digitális 
panoráma-röntgenfelvételek elemzéséhez a röntgen kép-
nézegető program beépített képmanipulációs eszközeit 
alkalmazhattuk (nagyítás, kontraszt, fényerő, élesség, in-
verz színmegjelenítés) [39]. Az occlusiós megtámasztás-
sal kapcsolatos adatfelvétel az egyértelmű esetekben 
(például teljes fogatlanság, mindkét oldalon legalább az 
alsó vagy a felső állcsontot érintő teljes molaris foghiány 
– ilyen feltételek 22 esetben teljesültek) panoráma-rönt-
genfelvételek segítségével, a kérdéses esetekben a klinikai 
vizsgálatkor a betegkartonra rögzített adatok alapján 
történt.

Statisztikai módszerek

A statisztikai analízishez az SPSS program 25.0 verzióját 
használtuk (IBM, Armonk, NY, Amerikai Egyesült Álla-
mok). A kapcsolatot a prediktor változók (az occlusio 
minősége, bölcsességfog hiánya vagy jelenléte) és a ki-
meneti változók (angulus versus condylus törése) között 
Pearson-féle khi-négyzet-próbával vizsgáltuk. Az angu-
lustörés- és a condylustörés-csoportok átlagéletkorának 
összehasonlítását Mann–Whitney-féle kétmintás rangösz-
szegteszttel végeztük. Az angulustörésre esélyhányadost 
(odds ratio: OR) számoltunk, és logisztikus regressziós 
analízist végeztünk az angulus- versus condylustörések 
etiológiájával kapcsolatos szignifikáns faktorok megálla-
pítására. Szignifikanciaszintnek a p≤0,05 értéket tekin-
tettük.

Eredmények

A vizsgált időszakban a PTE KK Fogászati és Szájsebé-
szeti Klinikáján 740, mandibulatörést szenvedett beteget 
kezeltünk. A beválogatási és kizárási kritériumok alkal-
mazása után 660 eset kizárásra került. A jelen vizsgálat 
43 angulustörést és 37 condylustörést, tehát összesen 80 
esetet dolgoz fel 80 beteg körében.

Az angulustörések 37,2%-a, míg a condylustörések 
43,2%-a a jobb oldalt érintette. Az angulus- és condylus-
törés kórokai a következők voltak: testi erőszak 35 eset-
ben (43,8%), esés 29 esetben (36,3%), közlekedési bal-
eset 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 kö-
vetkezők 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 eset-
ben (9,3%) és egyéb 2 esetben (4,7%). 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 szin-
tén 2 esetben (5,4%) (1. és 2. ábra).

A betegek átlagéletkora az angulustörés-csoportban 
29,9  ±  12,8  (17–74)  év,  a  condylustörés-csoportban 
46,8 ± 20,2 (17–89) év volt. A két csoport életkora kö-
zött szignifikáns eltérést találtunk (p<0,001, Mann–
Whitney-teszt). A férfi/nő arány 38/5 (98,4% férfido-
minancia) volt az angulustörés-csoportban, míg 23/14 
(62,2% férfidominancia) a condylustöröttek körében 
(OR: 0,2; 95% konfidenciaintervallum [CI]: 0,07–0,68; 
p = 0,009, khi-négyzet-teszt) (1. táblázat). A condylus-
töröttek csoportjában szignifikánsan több nőbeteget ta-
láltunk.

A 43 esetet számláló angulustörés-csoportból 35 eset-
ben (81,4%), míg a 37 condylustörött betegek között 19 
esetben (51,3%) volt jelen mindkét oldali molaris régió-
ban legalább egy occlusiós érintkezés. Kizárólag a törés-
sel azonos oldali molaris occlusiót angulustöréssel asszo-

1. ábra Az angulustörés etiológiai tényezőinek megoszlása. Szembetű-
nő az erőszakos cselekedetek dominanciája, amit az esések kö-
vetnek

2. ábra A condylustörés etiológiai tényezőinek megoszlása. Jól látható 
az esés vezető szerepe, amit a testi erőszak követ
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ciáltan nem láttunk, míg condylustörés esetén ez az 
esetszám 2 (5,4%) volt. Csak a töréssel ellenoldali occlu-
siós megtámasztást az angulustörés-csoportban 2 eset-
ben tapasztaltunk (4,7%), míg a condylustöröttek 
 csoportjában egyszer sem láttunk ilyet. Az angulustörés-
csoportból 1 (2,3%) beteg esetén, a condylustörés-cso-
portból 3 esetben (8,1%) volt teljes fogatlanság a diag-
nózis. Az ’egyéb’ kategóriába (molaris occlusiós 
megtámasztás hiánya nem teljes fogatlanság esetén) tar-
tozott az angulustöröttek csoportjából 5 eset (11,6), 
míg a condylustörés-csoportból 13 eset (35,1%). Kétol-
dali molaris occlusio esetén szignifikánsan többször talál-
tunk angulustörést, mint egyoldali molaris occlusiós 
vagy molaris occlusiós megtámasztás nélküli esetekben 
(OR: 4,2; 95% CI: 1,50–11,30; p = 0,006, khi-négyzet-
teszt). 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-teszt). 
Az egyéb típusú occlusiós megtámasztások csoportjában 
szignifikánsan gyakrabban találtunk condylustörést, mint 
angulustörést (OR: 0,2; 95% CI: 0,08–0,75; p = 0,014, 
khi-négyzet-teszt) (1. táblázat).

A 43, angulustörést szenvedett beteg körében 37 eset-
ben (86%), míg a 37 condylustörött beteg között 16 
esetben (43,2%) volt jelen a töréssel ipsilateralis elhelyez-
kedésű bölcsességfog. Az angulustöröttek körében a 
fennmaradó 6 esetből 2 esetben (4,7%) láttunk ellenol-
dali bölcsességfogat, míg 4 esetben (9,3%) bölcsesség-
foghiányt. A condylustöröttek csoportjában a maradék 
21 esetből 4 esetben (10,8%) csak ellenoldali bölcsesség-
fog volt jelen, míg 17 esetben (35,1%) hiányoztak a böl-
csességfogak. Az alsó bölcsességfog jelenléte és az angu-
lustörés kialakulása között szignifikáns összefüggést 
mutattunk ki (OR: 8,1; 95% CI: 2,75–23,84; p<0,001, 
khi-négyzet-teszt) (1. táblázat). A bölcsességfog hiánya 
szignifikánsan asszociálódott a condylustöréssel 
(p<0,001). Vizsgálatunk kétoldali molaris occlusiós 
megtámasztás esetén, amennyiben jelen volt törésoldali 
bölcsességfog, az angulustöréssel kiemelkedően szignifi-

káns kapcsolatot igazolt (OR: 15,9; 95% CI: 4,43–56,81; 
p<0,001, khi-négyzet-teszt).

A bölcsességfogak és az occlusiós paraméterek, illetve 
a demográfiai változók együttes hatását logisztikus reg-
ressziós analízissel is vizsgáltuk, azonban – feltehetően az 
alacsony esetszámok miatt – szignifikáns eredményeket a 
regressziós modell nem eredményezett.

Megbeszélés

Vizsgálatunk célja a mandibula törésmintázata és az occ-
lusio minősége, illetve az alsó bölcsességfogak jelenléte 
vagy hiánya közti összefüggések elemzése volt. Hipoté-
zisünk szerint a molaris régióban lévő occlusiós megtá-
masztás csökkenti a condylustájék törésének valószínűsé-
gét, ugyanakkor fokozza az angulustörés rizikóját. 
Emellett feltételeztük, hogy bölcsességfog jelenlétében 
gyengül az állkapocs angularis területe, így jelenléte ese-
tén nő az angulustörés rizikója, ugyanakkor hiánya növe-
li a condylustörés rizikóját.

A mandibula nemcsak az egyéb maxillofacialis cson-
tokkal összevetve, de a teljes csontozatot tekintve is na-
gyon gyakran szenved törést [15]. Ellis és mtsai 4711, 
maxillofacialis törést szenvedő betegen végzett vizsgála-
tukban 2137 betegnél (45,4%) legalább egy mandibula-
törést találtak [28]. Számos korábbi tanulmány elemezte 
az állkapocstörés lokalizációja és a bölcsességfog jelenlé-
te, illetve impakciós statusa közti kapcsolatot [7, 10–12, 
15–17]. Az állkapocstörés helyét extrinszik (a traumás 
erőhatással kapcsolatos) és intrinszik (a csonttal, a lágy-
résszel, valamint az occlusióval kapcsolatos) tényezők 
befolyásolhatják [7, 15]. Nagy intenzitású trauma (pél-
dául közlekedési baleset) a leggyakrabban az erőbehatás 
helyén okoz törést. Alacsony intenzitású trauma (testi 
erőszak, esés, sportbaleset) esetén az erő áttevődhet az 
erőbehatás helyétől távolabb eső régiókra is, így elérheti 
az eredendően gyengébb pontokat, ahol a koncentráló-
dó erők törést okozhatnak [13]. Az állkapocs eredendő-

1. táblázat A vizsgált prediktor változók hatása az angulus- és condylustörésekre. Az eredmények a fogatlanság kivételével mind szignifikánsnak bizonyultak

A vizsgálat változói Angulustörés  
(n = 43)

Condylustörés 
(n = 37)

Esélyhányados Konfidenciaintervallum p-érték*

Alsó érték Felső érték

Életkor 

  Átlag ± szórás 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 molaris occlusio van 35 (81,4) 19 (51,3) 4,2 1,50 11,30  0,006

Kétoldali moláris okklúzió és ipszi-/bilateralis 
bölcsességfog van

34 (79,1) 12 (32,4) 15,9 4,43 56,81 <0,001

Fogatlanság  1 (2,3)  3 (8,1) 0,3 0,03  2,71  0,15

Nincs molaris occlusio, és nincs teljes fogatlanság  5 (11,6) 13 (35,1) 0,2 0,08  0,75  0,014

*Khi-négyzet-teszt; **Mann–Whitney-teszt; a zárójelben %-os értékek szerepelnek
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en leggyengébb területe általában a processus condylaris 
[14]. Vizsgálatunkban az angulustöröttek csoportjában 
a fő kiváltó ok a testi erőszak volt, azt követte az esés, 
majd a sportbaleset. A condylustörés-csoport leggyako-
ribb etiológiai tényezője az esés volt, amit a testi erőszak 
követett. Egyes, Szerbiában, Németországban, illetve Ja-
pánban végzett vizsgálatok hasonló eredményt találtak 
[18, 19, 40]. Eredményeink azonban eltértek számos, 
más országban (Brazília, India, Irán) végzett vizsgálatok 
eredményeitől, melyek a közlekedési baleset dominanci-
ájáról számoltak be [20, 33, 41, 42].

Máig sincs egységes szakirodalmi álláspont abban a te-
kintetben, hogy az állkapocsszöglet töréssel szembeni 
ellenállásáért a tájékon lévő csont corticalis rétegének jel-
lemzői (vastagság, denzitás, folytonosság) vagy inkább a 
régióban lévő csont abszolút mennyisége felelős. Koráb-
bi vizsgálatok biomechanikai modellje alapján elmond-
ható, hogy a rágóizmok és az occlusio által kifejtett erő 
az angulusrégió felső határán egy tenziós zónát (amely 
egybeesik a linea obliqua externával), míg alsó határán 
egy kompressziós zónát alakít ki. A csonttörés általában 
a tenziós erőknek kitett területekről indul ki. Amennyi-
ben itt a corticalis csont folytonossága megszakad, példá-
ul egy ott lévő, részlegesen impaktált bölcsességfog által, 
a tenziós zóna töréssel szembeni ellenállása nagyban 
csökken, így fokozva az angulustörés kockázatát [15, 
16]. Ha viszont nincs impaktált bölcsességfog (teljesen 
előtört bölcsességfog vagy bölcsességfog hiánya esetén), 
a tenziós zóna mechanikai stresszel szembeni ellenállása 
fokozódik, és a töréshez szükséges küszöböt el nem érő 
nagyságú erők elvezetődhetnek, és koncentrálódhatnak a 
processus condylaris hátulsó és lateralis területén, így fo-
kozva a condylustörés kialakulásának valószínűségét [7, 
15, 16]. Ezek alapján számos kutató egyetért abban, 
hogy a bölcsességfog jelenléte és pozíciója befolyásolhat-
ja a törés lokalizációját [7, 10–12, 15–17]. Az előzőek-

ben leírtakkal szemben a Reitzik és mtsai által közölt ex-
perimentális vizsgálat alapján Lee és Dodson feltételezték, 
hogy minél nagyobb a bölcsességfogak által elfoglalt te-
rület a csonton belül, annál magasabb lehet a törés rizi-
kója az angulusrégióban [7, 21]. Feltevésüket azonban 
nem tudták bizonyítani [7]. Safdar és mtsai feltételezték, 
hogy a mélyebben impaktált alsó bölcsességfog maga-
sabb rizikót jelenthet angulustörésre, mint a felületesen 
elhelyezkedő, ám erre nem találtak meggyőző bizonyíté-
kot [11].

A jelen vizsgálatban az előtörésében visszamaradt alsó 
bölcsességfog mind az angulus-, mind a condylustörések 
esetén rizikót módosító tényező volt. Vizsgálatunk ezen 
pontja összhangban van számos, korábbi vizsgálat ered-
ményeivel, melyek szerint az impaktált bölcsességfog je-
lenléte növelheti az angulustörés rizikóját, és csökkent-
heti a condylustörés kialakulásának valószínűségét 
[17–20]. A bölcsességfog impakciós statusa szintén fon-
tos tényező [10, 12, 43, 44]. Az előző vizsgálatokkal 
ellentétben Iida és mtsai [18], valamint Hasegawa és 
 mtsai [34] nem találtak összefüggést az angulustörés és 
a bölcsességfog impakciós statusa között. Ruela és mtsai 
szerint a rendelkezésre álló szakirodalmi adatok alapján 
nem vonható le egyértelmű konklúzió abban a tekintet-
ben, hogy a bölcsességfog jelenléte vagy impakciójának 
szintje játszik-e meghatározóbb szerepet az angulustörés 
rizikójának módosításában [45]. Jelen vizsgálatunk so-
rán az impakciós statusra külön nem tértünk ki, mivel azt 
egy korábbi közleményünkben kiterjedtebb esetszámmal 
már vizsgáltuk [17]. A jelen vizsgálat a bölcsességfogak 
jelenléte és az angulustörés kialakulása között szignifi-
káns összefüggést igazolt, ami összhangban van más ku-
tatók eredményeivel [7, 10, 43, 46] (3. ábra).

Világszerte az egyik leggyakrabban elvégzett szájsebé-
szeti beavatkozás az impaktált alsó bölcsességfogak eltá-
volítása [47, 48]. A tünetmentes, egészséges, előtöré-

3. ábra A panoráma-röntgenfelvételen jobb oldali angulustörés látható kétoldali occlusiós megtámasztás és bölcsességfog jelenlétével asszociáltan
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sében visszamaradt alsó bölcsességfogak profilaktikus 
eltávolításának oka a potenciálisan kifejlődő patológiás 
elváltozások prevenciója lehet [31]. Antic és mtsai nem 
javasolják az angulustörés prevenciója céljából az impak-
tált alsó bölcsességfogak eltávolítását [49]. Iida és mtsai 
szerint fiatal sportolók alsó bölcsességfogainak eltávolítá-
sa csökkenti az angulustörés, ugyanakkor fokozza a con-
dylustörés kockázatát, ami a mandibulatörések közül 
súlyosabb szövődményekkel járhat [18]. További vizsgá-
latok szintén kimutatták, hogy a bölcsességfogak profi-
laktikus eltávolítása az angulusrégió posztoperatív meg-
erősödését eredményezi, így fokozva a komolyabb 
lehetséges szövődményekkel járó condylustörés kocká-
zatát [20, 29, 42]. Van, aki kritikával illeti a profilaktikus 
bölcsességfog-eltávolításnak a fentiekben leírt relatív 
kontraindikációját [33]. Vizsgálatunkban a bölcsesség-
foghiány szignifikánsan összefüggött a condylustörések-
kel (4. ábra). Ez megegyezik számos korábbi kutatás 
eredményével [12, 17, 20, 40, 43]. Az idegsérülés szem-
pontjából magas rizikójú bölcsességfog-eltávolítás alter-
natívája lehet a coronectomia elvégzése [50]. Egyelőre 
nincs releváns szakirodalmi adat, hogy a coronectomia 
kivitelezése hogyan befolyásolja a mandibula törésmintá-
zatát.

Jelen vizsgálatunk kimutatta, hogy az occlusiós meg-
támasztás a molaris régióban szignifikánsan növeli az 
 angulus-, míg ugyancsak szignifikánsan csökkenti a con-
dylustörés kockázatát. Ugyanakkor az occlusiós megtá-
masztás hiánya fokozza a condylustörés valószínűségét, 
és csökkenti az angulustörés rizikóját. Ez összevethető a 
szakirodalomban fellelhető korlátozott számú forrás 
adataival, miszerint a distalis területen meglévő occlusio 
csökkentheti a condylustájék törésének rizikóját, és fo-
kozhatja az angulustörés valószínűségét [34–36] (3. és 4. 
ábra). Ez azzal magyarázható, hogy az állkapoccsal kö-

zölt erő egy része a molaris régióban occlusióba kerülő 
fogak által elnyelődik, így kevesebb erő jut el a processus 
condylaris területére. Ezt támaszthatja alá az a megfigye-
lés is, hogy gyakran észlelhető condylustöréssel ipsila-
teralis molaris fogállományi sérülés.

Vizsgálatunkban az angulus- és condylustöröttek cso-
portjának átlagéletkora összevethető volt a szakirodalmi 
adatokkal. Számos korábbi közleményhez hasonlóan, je-
len vizsgálatunkban a condylustörést szenvedett csoport 
átlagéletkorát szignifikánsan magasabbnak találtuk, az 
angulustöröttek csoportjának átlagéletkorával összevetve 
[18, 20, 34, 40]. Egy korábbi tanulmány szerint a leg-
gyakrabban tinédzserek, illetve húsz- és harmincéves be-
tegek szenvednek angulustörést, míg a condylustörés a 
harminc és ötven év közötti populációban a leggyako-
ribb [42]. Egyes tanulmányok a kort nem találták szigni-
fikáns faktornak a törésmintázat alakulásában [19, 33].

Az angulustörés tekintetében jelentős férfidominancia 
látható, mint ahogy számos korábbi vizsgálatban is [14, 
18–20, 33, 34, 40]. A férfiak gyakrabban vesznek részt 
erőszakos cselekedetekben, mint a nők, és vizsgálatunk-
ban a testi erőszak volt a fő etiológiai faktor az angulus-
töröttek csoportjában, míg a második leggyakoribb ok a 
condylustöröttekében [43]. A condylustörés-csoportban 
szintén férfidominancia látható, de itt a nők szignifikán-
san gyakrabban érintettek, mint az angulustörés-cso-
portban. Ez összefügghet azzal, hogy a condylustöröt-
tek csoportjában a fő etiológiai faktor az esés volt, ami a 
nők körében gyakoribb lehet. Azok a tanulmányok, ame-
lyekben a közlekedési baleset volt a fő etiológiai faktor, 
szintén férfidominanciáról számoltak be [20, 33].

Vizsgálatunk egy klinika adatait vizsgálta. Mivel az eti-
ológia nagyban befolyásolja a törést okozó erő jellemzőit, 
és az etiológiai faktorok megoszlása földrajzi régiónként 
változik, több központú adatgyűjtés megfelelőbb lenne, 

4. ábra A panoráma-röntgenfelvételen bal oldali condylustörés látható ’cask front’ területi occlusiós érintkezésekkel és ipsilateralis bölcsességfoghiánnyal asz-
szociáltan 
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hogy lehetővé váljon az etiológiai tényezők kiegyensúlyo-
zottabb elemzése, attól függetlenül, hogy mi is volt a do-
mináns faktor. További, nagy esetszámú vizsgálat szüksé-
ges az occlusiós megtámasztás mandibulatörést befolyá-
soló szerepének elemzésére. A nagy esetszám feltehetően 
lehetővé tenné a különböző etiológiájú törések és az occ-
lusiós megtámasztás közti kapcsolat kimutatását is.

Következtetés

A molaris területi occlusiós megtámasztás jelenléte szig-
nifikánsan összefüggött az angulustörés kialakulásával. 
A bölcsességfogak jelenléte szignifikánsan (~8,1-szeres-
re) növelte az angulustörés rizikóját. Idősebb betegek-
ben, ha a molaris tájékon hiányzik az occlusiós megtá-
masztás, vagy az alsó bölcsességfog hiányzik, akkor a 
condylustörés rizikója jelentősen fokozódik. Az occlusio 
minőségére kisebb hatásunk lehet, de a panaszmentes 
bölcsességfogak eltávolításával nagymértékben meghatá-
rozhatjuk a traumának kitett betegcsoport állkapocstöré-
si mintázatát.

Anyagi támogatás: A közlemény megírása anyagi támo-
gatásban nem részesült.

Szerzői munkamegosztás: S. B.: A kutatás megtervezése, 
adatgyűjtés, a cikk megírása. J. K.: Adatgyűjtés. T. Á.: 
Statisztikai elemzés. Sz. J.: A kutatási terv meghatáro-
zása, a cikk megírása. A közlemény végleges változatát 
mind a négy szerző elolvasta és jóváhagyta.

Érdekeltségek: A szerzőknek nincsenek érdekeltségeik.
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sekben nyújtott segítségéért, valamint a szájsebészeti ambulancia mun-
katársainak a támogatásukért.
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