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RADIOLÓGIA 
 Különféle képalkotó eljárásokat (röntgen, MR, CT, ultrahang) 

felhasználó orvostudományi szakág, amit lényegében 
diagnosztikus, de esetenként terápiás célból is alkalmaznak. ; 

 Az orvostudomány azon ágazata, amelyben radioaktív anyagok 
alkalmazásával (pl. röntgen, izotópok, ionizáló sugárzás) 
diagnosztikus és terápiás eljárásokat, beavatkozásokat 
végeznek. 

Forrás:   
Tudományos és Köznyelvi Szavak Magyar Értelmező Szótára; http://meszotar.hu 
Egészségtudományi fogalomtár; http://fogalomtar.eski.hu  
http://en.wikipedia.org/wiki/Self-portrait_wearing_a_white_feathered_bonnet 

Rembrandt:  Önarckép fehér tollal díszített kalapban,  
1636; Buckland Abbey  

http://meszotar.hu/
http://fogalomtar.eski.hu/


Története 

Wilhelm Conrad Röntgen 

(1845-1923) 

Röntgensugárzás: 

• W. C. Röntgen, 1895 november 8.; 

• Crookes-cső; Katódsugárzás; X-ray; 

• (3) közlemény:  „Egy újfajta sugárzásról”1985; 

• legelső fizikai Nobel-díj, 1901;  

Forrás:   
http://hu.wikipedia.org 



Forrás:  Forrai J.: History of X-ray in dentistry. Rev Clin Pesq Odontol 2007; 3:205-2011. 



Története 
 Elnevezés: Köllicker svájci anatómus 

és élettan professzor 

 1896 – az első fogászati 

röntgenfelvételek: Dr. Otto Walkoff 

(25 minutes exposure time!!!) 

 1897  - Magyarország: Iszlai József 

  1905  - Charles G. Barkla, Liverpool 

spektroszkópia - „the characteristic  X-

ray” – fizikai Nobel-díj 1917. 

 

 
A legelső röntgenfelvétel 

Rudolf Albert von Köllicker 
 (1807-1905) 

Forrás:   http://hu.wikipedia.org 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:First_medical_X-ray_by_Wilhelm_R%C3%B6ntgen_of_his_wife_Anna_Bertha_Ludwig's_hand_-_18951222.gif
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Charles_Glover_Barkla_01.jpg


Az első fogászati röntgenfelvételek 

Dr. Otto Walkhoff, 
Braunschweig; 
• 25 perces exponálási idő; 
Prof. Walter König –  
• 14 felvétel, „König-féle cső” 
• 9-5 perces exponálás; 
 

Forrás:  Forrai J.: History of X-ray in dentistry. Rev Clin Pesq Odontol 2007; 3:205-2011. 



Az első fogászati röntgenfelvételek 

USA:  
•  William James Morton Jr.: „Skiagraph” 
– Dental Cosmos, April 24, 1896; 
•  Dr. C. Edmund Kells – elsőként 
alkalmaz röntgenasszisztenst. 
 

Forrás:  Forrai J.: History of X-ray in dentistry. Rev Clin Pesq Odontol 2007; 3:205-2011. 



RADIOLÓGIA – 
FELVÉTELI TECHNIKÁK,   
KÉPALKOTÓ ELJÁRÁSOK 

• Hagyományos röntgenfelvételek – film; 
• Ultrahang; 
• Komputertomográfia (CT); 
• Pozitron emissziós tomográfia (PET); 
• Mágnesesrezonancia-képalkotás (MRI); 
• Nukleáris medicina: „endoradiológia” – pld. A 
szcintigráfia (izotóp diagnosztika). 
 

•Intervencionális radiológia:  terápiás beavatkozás 
(általában minimálisa invazív jelleggel), 
radiológiai képalkotásos vezérlés mellett  



Fogászati radiológiai képalkotás 

Intraorális technikák 

  

Extraorális technikák 

  

•  Fogászati diagnózis, kezelés és kontroll  céljából készülnek 
leggyakrabban radiológiai felvételek:  
 világviszonylatban ~21%; 
 



Hagyományos és modern radiológiai diagnosztikai képalkotó rendszerek– 

Egyszerűbb készülék-típusok: 

-  Fogászati rendelők alapfelszereltsége 

 Analóg: film, előhívás;  

 Digitális: szenzor, detektor. 

Intraorális felvételekre alkalmas kisebb készülékek, kézi. 

INTRAORÁLIS FELVÉTELEK 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=loHuzoH3xd09ZM&tbnid=31G3FIGmzOMkAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://commons.wikipedia.org/wiki/File:Dental_x-ray_film_05.JPG&ei=FkwUUbHUKMTStQaDvYGoBw&bvm=bv.42080656,d.bGE&psig=AFQjCNH6-NHNDwbnwKqFdkKKs5a9L5UNGA&ust=1360371070185232


Digitalis radiographia 

 RIS – Radiologic Information System 
 PACS – Picture Archiving and Communicating 

System 
 

= radiológiai képalkotás amely szenzorokat használ a hagyományosan előhívható 
fotografikus filmek helyett. 

DETEKTOROK: digitalizálás 
Digital image capture devices 

• „Flat Panel” detektor - közvetlen 
•  „High-density Line-scan” – 
képlemezes szkenner – közvetve.  



A digitális technikák előnyei 

 Szenzor helyettesíti a filmet; 

 Alacsonyabb sugárdózis; 

 Helytakarékos tárolás; 

 Egyszerűsített „handling”;  

 Környezetkímélő.  

 

RVG – Radiovisiographia, 1987 
Sens-a-Ray, 1992 
VisualX, 1993 
CDR, 1994 
SIDEXIS, DEXIS, DIGORA, 1995 



RVG 



Extraorális felvételekre alkalmas berendezések: 
 

 ˃ 2 m magasabb gépek;  

 Dózis = kb. 12 óra a szabadban sík mezőn vagy 1 óra 
magashegyekben eltöltött idő háttérsugárzásának felel 
meg 

  
 

Radiológiai diagnosztikus képalkotás 



Rétegvizsgálatok: „virtuális szeletek” 
 Komputertomográfia(CT) – 1972 Godfrey N. Housnfield 
 a vizsgált objektumról térbeli információkat hordozó képeket 

alkotnak; 
 egymással párhuzamos képszelet-sorozatot állítanak elő, az 

egymás mellé helyezett szeletek tartalmazzák a háromdimenziós 
információt. 

Modern rétegvizsgálatokra alkalmas  
3D képalkotás - tomográfia 

Forrás: http://www.tankonyvtar.hu 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=m6xwGEdu56dKfM&tbnid=AtiSFU-SZWa7OM:&ved=0CAUQjRw&url=http://s406189677.website-start.de/informationen/&ei=aVAUUdvrG4KbtQbHx4HYDg&psig=AFQjCNH6-NHNDwbnwKqFdkKKs5a9L5UNGA&ust=1360371070185232


CBCT (Cone Beam CT)  
Kúpsugaras komputertomográfia 



Intraoralis technikák 

 

Periapicalis felvételek  

Koronafelvételek 
(„szárnyas film” „bite-
wing”)  

Occlusalis – ráharapásos 
felvételek  



1. Periapicalis felvétel 
Célja: a fog egészének, az apex és a körülötte lévő 
csontállománynak az ábrázolása; 
• Gyermekfogászat, fogszabályozás; 
• Cariesdiagnosztika, következmények; 
• Fogfejlődési és előtörési rendellenességek; 
• Diagnózis, terápia, kontroll; 
• Isometrikus, orthoradialis. 

 
Exponálási technikák:  

• párhuzamos technika - torzításmentes; 

• szögfelezős technika - Ciezynsky-féle izometriás szabály; 
• derékszögű technika - a gyökérhossz túldimenzionált; 

• excentrikus felvételek – a fogak térbeli elhelyezkedése.  



Párhuzamos technika  

 Torzításmentes felvétel  

 

 Gyakran az anatómiai okok 
miatt nem kivitelezhető 

 
 A film a fog hossztengelyével 

párhuzamos legyen  

 



Derékszögű technika 

 Filmtartó használata 

    - A gyökérhossz 
túldimenzionált 



Szögfelezős technika  
 
 Olykor nehéz 

kivitelezni (szűk, gótikus 
szájpad, feszes kemény 
szájfenék és nyelvfék, ill. a 
beteg hányingere ) 

– a páciens a kezével 
tartja a röntgenfilmet 

  Cieszynski-féle 
izometriás szabály: 

   A  fog vetülete akkor lesz azonos a fog 
hosszával, akkor ábrázolódik 
izometrikusan, ha a centrális sugár a 
fog és a film síkja közötti szög 
felezőjére merőleges. 

 



Excentricus felvételek 

 

 A 2D-s röntgenképen 
különböző beállításokban 
egyes fogak térbeli 
elhelyezkedésére 
következtethetünk  

 

 Impaktált fogak 
(oralis/vestibularis pozíció?) 

 

 



Filmméretek (Periapicalis felvétel) 

 30mm x 40mm 

 

 Gyermekeknél: 22mm x 35mm 

 



2. Koronafelvételek – szárnyasfilm 
 

• Dr. Raper, 1925.  
• Indikációs területük a gyermekfogászatban főként a 
klinikailag még nem manifesztálódott approximalis caries 
diagnózisa.  
• Nem adnak információt a fogak apicalis területeiről.  
• A parodontális elváltozások kimutatására is 
alkalmazhatóak.  
• A felvételeken látható a pulpakamra alakja és az 
approximalis caries jelenléte, illetve kiterjedése. 
 



2. Koronafelvételek 
(„bite-wing” vagy „interproximal radiography”) 



Fogstátusz 



Alsó állcsont - diagnosis 

 Sublingualis vagy 
submandibularis calculus; 

 A mentalis terület 
csontszerkezete; 

 Alsó metszőfogak. 

RÁHARAPÁSOS  (OCCLUSALIS) 
FELVÉTEL 

• Film mérete: 75 x 57,5 mm 

 

Felső állcsont- diagnosis 

  A metszőfogak területe; 

 Retentio, impactio; 

 Mesiodens. 



• Felnőtt: szemfogak impactiója; 

RÁHARAPÁSOS  (OCCLUSALIS) 
FELVÉTEL 

• Gyerek: tejfogazat; 



RÁHARAPÁSOS  (OCCLUSALIS) 
FELVÉTEL 

• Fogszabályozás; 



Forrás: Ribeiro GLU; Locks  A; Pereira; J;Brunetto  M. Analysis of rapid maxillary expansion 

using Cone-Beam computed tomography. Dental Press J Orthod 2010; vol.15 no.6 Nov./Dec.  

OCCLUSALIS 3D KÉPALKOTÁS  
CBCT FELVÉTEL NYOMÁN 



FONTOSABB  
EXTRAORALIS TECHNIKÁK 

Panoramix vagy nagyított 
panorámafelvétel; 

Panoráma-rétegfelvétel 
 (orthopantomographia) 
Állkapocs-izületi felvételek; 
 Teleröntgen-felvételek 

 



NAGYÍTOTT PANORÁMAFELVÉTEL 
PANORAMIX  

  Külön képek az 
állcsontokról; 

  Sugárforrás – intraoralis; 

  Film – extraoralis; 

  Film mérete: 10x24 cm; 

  Metszőfogak területe jól, a 
molarisok területe viszont 
kevésbé értékelhető; 

  Fogfejlődés; 

 Állcsontokban zajló 
folymatok; 

 Elavult technika. 

 



PANORÁMA-RÉTEGFELVÉTEL 
ORTHOPANTOMOGRAPHIA (OP) 

 Extraorális; 
 Mindkét állcsont egy képen;  
 Film mérete: 15 x 30cm; 
  260° körív: röntgencső és a filmkazetta ellenkező irányban mozognak. 
 
Hátrányok: 
 Beállítás-szenzitív; szellemképek; 
 Proc. alveolaris síkjának megfelelő csontréteg – éles kép; 
 Nyaki gerinc vetülése -  metszőfogak területe nehezen értékelhető; 
  Praemolarisok approx. felszíneinek egymásra vetülése. 

 
 
Értékelhető területek, képletek, 
 elváltozások:  
 sinus maxillaris,  
 állkapocsízület,  
 állcsontok kóros elváltozásai,  
 retineált (impactált) fogak,  
 fogfejlődési rendellenességek,  
 cariesdiagnózis; 
 góckeresés. 



Orthopantomographia (OP) 

5 éves gyermek OP felvétele 



Orthopantomographia (OP) 
8 éves gyermek OP felvétele 



Orthopantomographia (OP) 

10 éves gyermek OP felvétele: mesiodens! 



6  V  IV  III  2  1  1  2  III  IV  V  6 

7   6   -   4   3   2  1 1  2   3   4   V  6  7 

75 c. approx 
35 aplasia 

44 disztális dőlés 
45 impactio 

11 éves, ♀ 

OP 



ÁLLKAPOCS-ÍZÜLETI FELVÉTELEK 

• OP berendezés -speciális beállítása; 

• Nyitott, csukott szájjal; 

• Schüller felvételek; 

• OP –felvételek; 

• Gyermekfogászat -ritka 

Forrás: Bágyi P. Képalkotás, felvételi technikák a hagyományos radiológiában.  

http://en.wikipedia.org 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://epomedicine.com/medical-students/x-ray-of-mastoids/&ei=_w_KVObxHoKvUZ6CgfgB&bvm=bv.84607526,d.d24&psig=AFQjCNHm6MwysB4iM2bLbFqPZbAfxrHLcQ&ust=1422614338974122


 „Távfelvétel” – nagy fokus-tárgy és kicsi tárgy-
film távolság; 

 Méretarányos, éles kép; 
 Film mérete: 18 x 24cm; 
 Erősítőernyő: lágyrészek ábrázolása; 
Típusok: 
 Oldalirányú:  

• Fogszabályozás: diagnosztika, tervezés, kezelés 
menet, eredmény, kontroll; 

•  Koponya növekedése, fejlődése; 
•  Csontérettség megállapítása (CVM); 

 Anteroposterior (frontalis): 
• Koponya aszimmetria vizsgálata; 
• Rácsszerkezet a film előtt.  

TELERÖNTGEN-FELVÉTEL 



CVM (Cervical Vertebral Maturation) 

Forrás: Franchi et al. Am J Orth Dentofac Orth 2000; 118:335-340. 

Intenzív növekedés 

• C2, C3 és C4 nyaki csigolyák morfológiai vizsgálata – 6 stádium; 

Forrás: Hassel és Farman. 1995. 



CVM - STÁDIUMOK 

Forrás: Graber, Contemporary Orthodontics 2012. Ch 14. Optimizing Orthodontic and 
Dentofacial Orthopedic Treatment Timing 

 

CVMS 1 CVMS 4 CVMS 5 CVMS 6 CVMS 3 CVMS 2 

Initiatio Completitio Acceleratio Transitio Deceleratio Maturatio 



 Csontérettség; 

 Fogszabályozás. 

KÉZFEJ RÖNTGENFELVÉTELE 
1. radius, ulna dist. epiphysis 
2. kéztőcsontok  
3. metatarsus 
4. tarsus 



Ionizáló sugárzás 

 Ionizáló sugárzás – bionegativ hatás; 

Gray: bármely anyagban elnyelődött ionizáló 
sugárzás dózisa : 1Gy = J/kg 

Sievert: ekvivalens sugárzási dózis, azaz 
dózisegyenérték: 1Sv = 1Gy x W = J/kg x W; 

W - az adott sugárzástípusra és szövetfajtára jellemző súlyozó tényező 

Sv - a biológiai szövetekben (emberben) elnyelődött sugárzás mértékegysége 

 

max: 50 mSv/év vagy 30 mSv/ 13 hét! 

ALARA =  As Low As Reasonably Achievable  



Egyszeri dózis - példák 

 Periapicalis fogászati rtg:  5 µSv -0,02 mSv 

 Koponya-, thorax -felvétel: 0,2 mSv 

 Gerinc-rtg: 3 mSv 

 Cervix-rtg: 5 mSv 

 Mammographia:3 mSv 

 CT: koponya: 0,8-5 mSv, mellkas: 6-18 mSv, hasi: 7 mSv 

 Angiographia, Szívkatéter: 10 mSv 

 

 



Sugárterhelés csökkentése 

Megfelelő felvétel indikáció; 

Megfelelő érzékenységű film kiválasztása; 

Erősítő ernyők használata; 

Megfelelő technika (ismételt felvételek 
elkerülése): beállítás, előhívás; 

Modern, digitális technikák használata.  

SUGÁRVÉDELEM 



SUGÁRVÉDELEM 

 Páciens: 

 Hosszú tubus, 

 Alumíniumszűrő; 

 Ólomkötény: takarja a térdet (gonadok védelme) és 
legyen „gallérja” (pajzsmirigy védelme). 

  Személyzet: 

 min. 1,5 m távolság (ideális 3,5 m) – exponálás; 

 A filmet vagy kazettát nem tarthatja az asszisztens 
vagy az orvos: a sugárhatás kumulálódik!! 

 Gyermekeknél: nagykorú segítő! 

 Védőfal, védőfülke, 

 Röntgen-doziméter 



 

  Dens connatalis / dens neonatalis; 

  Intraorális vizsgálattal észlelhető caries; 

  Góckeresés; 

  Dentitio tarda; 

  Pulpitis – nincs röntgentünet; 

  Periostitis – ha a duzzanat punctum maximuma 
megfelelő diagnózist tesz lehetővé; 

Röntgenfelvétel - Indikáció 

Tejfog(azat): NEM SZÜKSÉGES! 
(DIAGNÓZIS FELÁLLÍTÁSÁHOZ) 



Röntgenfelvétel - Indikáció 
Tejfog(azat): NEM SZÜKSÉGES! 

(DIAGNÓZIS FELÁLLÍTÁSÁHOZ) 
 

 Periostitis – ha a duzzanat punctum maximuma 
megfelelő diagnózist tesz lehetővé; 



 

  Intraorális vizsgálattal észlelhető caries; 

 

Röntgenfelvétel - Indikáció 
Tejfog(azat): NEM SZÜKSÉGES! 

(DIAGNÓZIS FELÁLLÍTÁSÁHOZ) 



 

  endodontiai beavatkozás: 
pulpotómia, gyökérkezelés; 

  bizonytalan duzzanatok esetén, a 
fogeredet kizárására; 

  baleseti sérülések; 
  fogváltás zavarai esetében; 
  korai, klinikailag nem észlelhető 

caries (approximalis felszínek, 
tejmolarisok, szárnyas film); 

  extractio. 

Röntgenfelvétel - Indikáció 

Tejfog(azat): SZÜKSÉGES! 



Forrás: Gupta S, Das G. Clinical and radiographic evaluation of zinc oxide eugenol and metapex 
in root canal treatment of primary teeth. J Indian Soc Pedod Prev Dent 2011;29:222-228. 

Tejfog(azat): Endodontia 
Diagnózis, kezelés, kontroll, 

 

 

• kiindulási kép • gyökértömés • kontroll: 3 hó 

Röntgenfelvétel - Indikáció 



Diagnózis, kontroll, jogi következmények 

Kimozdult tejfog további kezelése: extractio vagy fogmegtartó 
kezelés alkalmazása 

Fogcsírák elhelyezkedése 

Maradócsírák és kimozdult tejfogak viszonya:  

 - tejfoggyökér amely behatolt a fogzacskóba, vagy érinti a 
maradócsírát – hosszabb projekció – extractio javasolt 

 - vestibulárisan elmozdult tejfoggyökér – rövidebb 
projekció – fogmegtartó kezelés javasolt 

 

 

Forrás: Viergutz G. Milchzahnverletzungen.  

Zahnarztl Mitteilungen, Fortbildungsteil 1/2007 

Röntgenfelvétel - Indikáció 

Tejfog(azat): Intrusio 



Röntgenfelvétel - Indikáció 
Tejfog(azat): Intrusio 

Forrás: http://www.dentaltraumaguide.org 



Caries-
diagnosztika 

Röntgenfelvétel - Indikáció 

Tejfog(azat): 

• klinikai kép • DiagnoCam  kép • RTG – szárnyas  film 



Röntgenfelvétel - Indikáció 
Tejfog(azat): Extractio 

Forrás: Dr. Bokor A. Gyermekfogászat – rezidens vizsga anyaga 



  gyökérkezelés – min 3 felvétel 
  baleseti sérülések 
  retentio, impactio 
  extractiót megelőzően 
  számfeletti képletek, csírahiányok, egyéb 

fogfejlődési rendellenességek 
  fogpótlások előtt a pillérfogakról. 

Röntgenfelvétel - Indikáció 
Maradófogazat: 

6  éves                  9 éves               10  éves 



Röntgenfelvétel - Indikáció Maradófogazat: 

  gyökérkezelés – min 3 felvétel 

 Forrás: Dr. Mlinkó É.  Rezidensi vizsga anyaga; 



Röntgenfelvétel - Indikáció 
 retentio, impactio 

 

Maradófogazat: 



Röntgenfelvétel - Indikáció 
 retentio, impactio 

 

Maradófogazat: 



Röntgenfelvétel - Indikáció 
 retentio, impactio 

 

Maradófogazat: 



Röntgenfelvétel - Indikáció 



Röntgenfelvétel - Indikáció 
 gyökérkezelés – min 3 felvétel 

 baleseti sérülések 

 

Maradófogazat: 



Röntgenfelvétel - Indikáció 

Maradófogazat: 

  retentio, impactio 
  extractiót megelőzően 
  számfeletti képletek,  
csírahiányok, egyéb fogfejlődési rendellenességek 

 



DILACERATIO DENTIS 



Röntgenfelvétel - Indikáció 

• Aplasia 15; 43; 45; 
• Retentio, impactio: 13; 23; 33;35, 

Maradófogazat: 

  számfeletti képletek, csírahiányok, egyéb 
fogfejlődési rendellenességek; 

  retentio, impactio. 



CBCT (DVT) - Orthodontia 

• sugárdózis: CT kb, 1%-a; 
• térbeli virtuális modell 
készítése;; 
• részletgazdag, pontos; 
• gyors szkennelés: 20-40” 



EURÓPAI SUGÁRVÉDELMI 
ELŐÍRÁSOK/AJÁNLÁSOK 

Ajánlás 3.E 
Magas caries rizikó csoportba sorolt gyermekeknél félévente ajánlott 
szárnyas felvétel készítése. Ez a gyakoriság ajánlott mindaddig, amíg új 
vagy aktív caries található, vagy alacsonyabb rizikó csoportba nem kerül 
a gyermek. 
 
Ajánlás 3.F 
Közepes caries rizikó csoportba sorolt gyermekeknél évente ajánlott 
szárnyas felvétel készítése. Ez a gyakoriság ajánlott mindaddig, amíg új 
vagy aktív caries található, vagy alacsonyabb rizikó csoportba nem kerül 
a gyermek. 
 
Ajánlás 3.G 
Az alacsony rizikócsoportba tartozó gyermekek szuvasodáskereső 
röntgenvizsgálatánál az egész populáció caries gyakoriságát kell 
figyelembe venni. Tejfogak esetén 12-18 hónapos, maradó fogak esetén 
24 hónapos gyakorisággal készítsünk szárnyas felvételt, bár hosszabb 
intervallum is elégséges, ha folyamatosan alacsony caries rizikó áll fenn. 
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Köszönöm a  figyelmet! 


