
A GNATOLÓGIA tantárgy vizsgakérdései 
 

1. A gnatológia fogalma, definíciója 

2. A rágóapparátus fogalma, funkciói 

3. A temporomandibularis ízület leírása, részei 

4. A fogívek geometriájának jellegzetességei, és ezek jelentősége 

5. Az őrlőfogak rágófelszínének részletes leíró anatómiája 

6. Az ízületi korong anatómiája, feladata 

7. Az ízületi tok, és ízületi szalag anatómiája, feladata 

8. A mandibulát mozgató izmok 

9. A szájnyitás élettana 

10. A szájzárás élettana 

11. A mandibula alaphelyzetei 

12. A nyugalmi helyzet, a centrális reláció 

13. Az interkuszpidáiós helyzet, a centrális okklúzió 

14. A retrális kontakt helyzet, RKP – IKP átvezetés 

15. Referenciasíkok 

16. A mandibula alapvető mozgástípusai 

17. A Posselt – féle diagram értelmezése 

18. Okklúziós érintkezések a természetes fogazatban 

19. Csücsök – záróléc érintkezések 

20. Csücsök – gödör érintkezések 

21. Mesterséges rágófelszín kialakításának elméletei 

22. A rágás fázisai 

23. A természetes fogazat artikulációja 

24. Az organikus okklúzió 

25. A csoportvezetéses okklúzió 

26. A kiegyensúlyozott okklúzió 

27. A kivehető lemezes pótlások esetén érvényes artikulációs elvek 

28. A nyitó és záró mozgás 

29. Az előretolás és visszahúzás 

30. Az oldalmozgás, Bennett – mozgás 

31. A Bennett – szög, ISS, shift – szög 

32. A fogművekre vonatkozó artikulációs elvek 

33. Az okklúziós analízis 

34. Az okkludor részei, és alkalmazása 

35. Az artikulátorok típusai 

36. Az artikulátorok jellemzői 

37. Az artikulátorok részei, és alkalmazásuk 

38. A középértékű artikulátorok jellemzői 

39. A részlegesen egyéni értékekre állítható artikulátorok jellemzői 

40. A teljesen egyéni értékekre állítható artikulátorok jellemzői 

41. Az arcív feladat, és használta 

42. Az arcívek típusai 

43. Minták begipszelése artikulátorba 

44. Begipszelés a Bonwill – háromszög segítségével 

45. Az artikulátorok beállításához alkalmazható módszerek 

46. Centrális relációs helyzet meghatározásának lehetőségei  

47. A pozíciós harapás 

48. A grafikus regisztrálási eljárások 



49. Elektromos-, elektronikus regisztrálási eljárások 

50. A temporomandibularis ízület megbetegedésének tünetei, diagnosztikája 

51. A temporomandibularis ízület megbetegedésének etiológiája 

52. A deviáció, és deflexió, differenciáldiagnosztikus jelentőségük  

53. Bruxizmus és kezelésének lehetőségei 

54. Képalkotó eljárások a temporomandibularis ízület diagnosztikájában 

55. A temporomandibularis ízület megbetegedéseinek terápiája 

56. A harapásemelők típusai 

57. Gyógyszeres terápia lehetőségei a TMI megbetegedésnél 

58. A traumás okklúzió fogalma 

59. A primer és a secunder traumás okklúzió 

60. A traumás okklúzió és a plakk okozta fogágybetegség kapcsolata 

 

 

 


