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Streszczenie
Wprowadzenie. Jedną z metod leczenia niedorozwoju szczęki jest zastosowanie aparatu do rozrywania szwu po−
dniebiennego – RPE (wymiar poprzeczny) lub aparatu do rozrywania szwu podniebiennego i maski protrakcyjnej
– RPE−PR (wymiar poprzeczny i podłużny).
Cel pracy. Ocena wyników leczenia niedorozwoju szczęki metodę RPE i RPE−PR.
Materiał i metody. Materiałem badawczym były telerentgenogramy boczne głowy 31  pacjentów. Pacjenci w wie−
ku 7–11 lat zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwszą grupę stanowili pacjenci, u których wartość kąta SNA mie−
ściła się w granicach normy (82° ± 3,5°) leczeni metodą szybkiej ekspansji szczęki – RPE  (17 osób). Drugą grupę
stanowili pacjenci ze zmniejszoną wartością kąta SNA (< 78,5°) leczeni metodą szybkiej ekspansji i protrakcji
szczęki RPE−PR (14 osób). Telerentgenogramy boczne głowy wykonano przed i po zastosowanym leczeniu. Ocenę
struktur części twarzowej czaszki przeprowadzono według wybranych parametrów metodyki McNamary i Steinera.
Wyniki. W grupie RPE uzyskano zwiększenie górnej wysokości twarzy UFH, przedniej wysokości twarzy AFH
i tylnej wysokości twarzy PFH oraz zmniejszenie kąta PPMP. W grupie RPE−PR zanotowano wzrost długości środ−
kowej części twarzy Co−A, długości żuchwy i przedniej wysokości twarzy AFH. Zanotowano również zwiększe−
nie kątów PPMP i SNMP oraz zmniejszenie kąta SNPP. Istotna statystycznie różnica w porównaniu obu zastoso−
wanych metod dotyczyła kąta ANB, który w grupie RPE zwiększył się średnio o 0,32°, a w grupie RPE−PR zmie−
nił się z wartości – 0,14°° przed leczeniem do wartości – 0,10° po leczeniu. Przeprowadzona analiza porównawcza
wykazała również różnice w położeniu zęba siecznego dolnego w stosunku do podstawy żuchwy 1d – MP i wiel−
kości kąta międzysiecznego. 
Wnioski. Metody RPE i RPE−PR są skutecznym sposobem leczenia pacjentów z niedorozwojem szczęki. Metoda
RPE−PR z uwagi na możliwość kontroli wymiaru pionowego twarzy może być stosowana u pacjentów wysokoką−
towych (Dent. Med. Probl. 2009, 46, 3, 284–290).

Słowa kluczowe: mikrognacja – leczenie, szczęka, cefalometria.

Abstract
Background. RPE appliance (transverse dimension) as well as RPE together with protraction mask (transverse and
sagittal dimension) are one of the means of correcting maxilla deficiency.
Objectives. The aim of the study was to assess two treatment approaches of maxillary expansion: RPE and RPE−
PR in patients with maxillary deficiency. 
Material and Methods. The material assessed comprised 31 lateral cephalograms. Patients aged 7 to 11 years were
divided into two groups. In the first group the SNA angle was within the norm (82º ±3.5º), these patients were tre-
ated with RPE  method (17 patients). The second group comprised 14 patients with SNA angle value diminished
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Jednym ze sposobów leczenia niedorozwoju
szczęki jest zastosowanie aparatu do rozrywania
szwu podniebiennego – RPE (wymiar poprzecz−
ny) lub aparatu do rozrywania szwu podniebienne−
go i maski protrakcyjnej RPE−PR (wymiar po−
przeczny i podłużny). W metodach tych zastoso−
wane siły powodują rozluźnienie szwów
w kompleksie części twarzowej czaszki, umożli−
wiając przez rozejście się szwu podniebiennego
zwiększenie wymiaru poprzecznego szczęki i łuku
zębowego górnego [1–3], a dołączona dodatkowo
maska twarzowa umożliwia protrakcję szczęki
[4–8]. Ostatnie doniesienia podają, że leczenie
niedorozwoju szczęki może także mieć wpływ na
drogi oddechowe [9–12]. 

Celem pracy była ocena wyników leczenia
niedorozwoju szczęki za pomocą metod RPE
i RPE−PR.

Materiał i metody
Materiałem badawczym były telerentgenogra−

my boczne głowy 31  pacjentów (15 dziewcząt 
i 16 chłopców) leczonych w Poradni Ortodoncji
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pacjen−
ci zakwalifikowani do badań spełniali następujące
kryteria: uzębienie mieszane, niedorozwój szczęki
w wymiarze poprzecznym lub w wymiarze po−
przecznym i podłużnym, brak wcześniejszego le−
czenia ortodontycznego w wywiadzie. Wybrani pa−
cjenci w wieku 7–11 lat zostali podzieleni na dwie
grupy. Pierwszą grupę stanowili pacjenci, u których
wartość kąta SNA mieściła się w granicach normy
(82° ± 3,5°) leczeni metodą szybkiej ekspansji
szczęki – RPE (17 osób). Do drugiej grupy wybra−
no natomiast pacjentów ze zmniejszoną wartością
kąta SNA (< 78,5°) i leczono metodą szybkiej eks−
pansji i protrakcji szczęki RPE – PR (14 osób)*. 

U pacjentów z grupy RPE zastosowano aparat
do szybkiej ekspansji szczęki, który był zbudowa−
ny ze śruby typu Hyrax, pierścieni zacementowa−
nych na pierwszych stałych zębach trzonowych
oraz ramion dogiętych do powierzchni języko−
wych zębów przedtrzonowych lub trzonowych
mlecznych. Po zacementowaniu aparatu w jamie
ustnej pacjenta i aktywacji śruby o dwa obroty pa−
cjent samodzielnie kontynuował rozszerzanie śru−
by o jeden obrót dziennie. Po 28 dniach aktywnej
fazy leczenia i uzyskaniu właściwego wymiaru
poprzecznego szczęki blokowano śrubę i pozosta−
wiano aparat na 6 miesięcy w fazie retencji.
U wszystkich pacjentów w grupie RPE−PR zasto−
sowano zmodyfikowany aparat do rozrywania
szwu podniebiennego [13]. Aparat był zbudowany
z dwóch pierścieni zacementowanych na pierw−
szych stałych zębach trzonowych górnych, śruby
Hyrax, łuków protruzyjnych przebiegających
w okolicy szyjek zębów siecznych i kłów górnych
oraz ramion przedsionkowych dolutowanych do
pierścieni, sięgających aż do powierzchni wargo−
wych górnych kłów. Po zacementowaniu aparatu
w jamie ustnej pacjenta i aktywacji śruby o dwa
obroty pacjent samodzielnie kontynuował rozszerza−
nie śruby o jeden obrót co 4 dni. Po dwóch tygo−
dniach aktywnej fazy leczenia dołączano maskę twa−
rzową z wyciągami o sile 230 g (8 Oz) o przekroju
9,35 mm, zwiększając je po miesiącu do
400 g (14 Oz). Uzyskanie właściwego wymiaru po−

przecznego szczęki i wyprowadzenia zębów przed−
nich górnych z odwrotnego nagryzu stanowiło kryte−
rium zakończenia aktywnej fazy leczenia. Wszystkim
pacjentom obu badanych grup wykonano modele gi−
psowe szczęki i żuchwy, pantomogram i telerentge−
nogram boczny głowy przed i po leczeniu. 

Ocenę struktur części twarzowej czaszki do−
konano na zdjęciach cefalometrycznych, wyzna−
czając punkty, płaszczyzny i kąty pomiarowe we−
dług wybranych parametrów metodyki McNama−
ry [14] i Steinera w modyfikacji Kaminka według
następującego schematu:

(< 78.5º), who underwent the treatment with rapid expansion and maxillary advancement. The lateral cephalograms
were done before and after the treatment. The maxillofacial structures were assessed according to selected parame-
ters of the McNamara and Steiner analysis. 
Results. In the RPE group, we obtained an increase in the upper face height (UFH), anterior face height (AFH) and
the posterior face height (PFH) together with decrease of the PPMP angle. In the RPE−PR group, an increase in Co−A
parameter, mandible length and anterior face height (AFH) were noted. The authors also reported an increase in
PPMP and SNMP angles, with SNPP decreased. Statistically significant difference in comparison of the two treat−
ment methods used was observed in the value of ANB angle, which in the RPE group rose from –0.14º before to
–0.10º after the treatment. The comparison analysis carried out revealed differences in the lower incisor position in
relation to the mandible basis 1d-MP and interincisal angle. 
Conclusions. RPE and RPE−PR methods are reliable and effective means of treatment of patients with maxillary
deficiency. RPE−PR method may be also considered to be a treatment method in high−angle patients due to the po−
ssibility of horizontal control (Dent. Med. Probl. 2009, 46, 3, 284–290).

Key words: micrognathia – treatment, maxilla, cephalometry.

* Uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej Uniwersytetu
Medycznego w Białymstoku na przeprowadzenie prezentowa−
nych badań.



a) pomiary kątowe:
SNA – kąt zawarty między płaszczyzną pod−

stawy czaszki a punktem A Downsa,
SNB – kąt zawarty między płaszczyzną pod−

stawy czaszki a punktem B Downsa,
ANB – kąt zawarty między punktami A Do−

wnsa, B Downsa i punktem Nasion,
SNPP – kąt zawarty między płaszczyzną pod−

stawy czaszki a płaszczyzną podniebienia,
FHPP – kąt zawarty między płaszczyzną

frankfurcką a płaszczyzną podniebienia, 
FHMP – kąt zawarty między płaszczyzną

frankfurcką a płaszczyzną podstawy żuchwy,
PPMP – kąt zawarty między płaszczyzną pod−

niebienia a płaszczyzną podstawy żuchwy,
SNMP – kąt zawarty między płaszczyzną pod−

stawy czaszki a płaszczyzną podstawy żuchwy,
1g–SN – kąt zawarty między osią długą sieka−

cza górnego a płaszczyzną podstawy czaszki,
1d–MP – kąt zawarty między osią długą sieka−

cza dolnego a płaszczyzną podstawy żuchwy,
1g–1d – kąt zawarty między osią długą zęba

siecznego górnego a osią długą zęba siecznego
dolnego;

b) pomiary liniowe w milimetrach:
Co–A – rzeczywista długość środkowego od−

cinka twarzy,
A–N per – odległość punktu A Downsa od li−

nii Nasion perpendicular,
Pog–N per – odległość punktu Pogonion od li−

nii Nasion perpendicular,
PNS–S – odległość punktu Sella od kolca no−

sowego tylnego,
PNS–N per – odległość kolca nosowego tylne−

go od linii Nasion perpendicular,
Co–Gn – rzeczywista długość żuchwy,
UFH (N−ANS) – odległość punktu Nasion od

kolca nosowego przedniego,
LFH (ANS−Me) – odległość punktu Menton

od kolca nosowego przedniego,
AFH (N−Me) – odległość punktu Nasion od

Menton (przednia wysokość twarzy),
PFH (S−Go) – odległość punktu Sella od

punktu Gonion (tylna wysokość twarzy).
Otrzymane dane poddano analizie statystycz−

nej z wykorzystaniem testu t−Studenta dla dwóch
prób zależnych w porównaniach parametrów
przed i po leczeniu. Siłę zależności między para−
metrami oceniano za pomocą współczynników ko−
relacji liniowej Pearsona. Przyjęto za poziom
istotności p < 0,05.

Wyniki

Wyniki pomiarów kątowych i liniowych
struktur części twarzowej czaszki pacjentów le−

czonych aparatem do szybkiej ekspansji szczęki
(grupa RPE) zestawiono w tabeli 1. Badania po−
miarów liniowych wykazały zwiększenie górnej
wysokości twarzy UFH (N−ANS) z 54,64 mm do
56,05 mm (p < 0,02), a także przedniej AFH (N−
Me) i tylnej wysokości twarzy PFH (S−Go) odpo−
wiednio o 2,26 mm (p < 0,02) i 2,44 mm (p <
0,013). W zakresie pomiarów kątowych zanoto−
wano zmniejszenie kąta zawartego między pła−
szczyzną podniebienia a płaszczyzną podstawy
żuchwy (PPMP) z 25,94° do 24,52° (p < 0,005).

W tabeli 2 zestawiono wyniki pomiarów linio−
wych i kątowych pacjentów leczonych zmodyfiko−
wanym aparatem do rozrywania szwu podniebien−
nego (grupa RPE−PR) przed i po leczeniu. Analizu−
jąc pomiary liniowe, zanotowano wzrost długości
środkowej części twarzy (Co−A) z 87,10 mm do
89,21 mm (p < 0,005) oraz długości żuchwy (Co−
Gn) ze 116 mm do 118,32 mm (p < 0,006). Zwięk−
szyła się również przednia wysokość twarzy AFH
(N−Me) średnio o 2,25 mm (p < 0,015) i odległość
punktu Sella od kolca nosowego tylnego (PNS−S)
średnio o 1,43 mm (p < 0,013). W zakresie pomia−
rów kątowych zanotowano zwiększenie kątów
PPMP (p < 0,000) i SNMP (p < 0,04) oraz zmniej−
szenie kąta SNPP średnio o 1°. Istotne statystycz−
nie różnice dotyczyły także zmian w położeniu zę−
bów siecznych górnych, które uległy wychyleniu
średnio o 4,46°. Zęby sieczne dolne natomiast
przechylały się średnio o 5,82°.

Porównanie wyników pomiarów liniowych
i kątowych grupy RPE i RPE−PR po leczeniu ze−
stawiono w tabeli 3. Różnicę istotną statystycznie
zanotowano w zakresie kąta ANB (p < 0,001),
który w grupie RPE zwiększył się średnio o 0,32°,
a w grupie RPE−PR zmienił się z wartości – 0,14°
przed leczeniem, do wartości – 0,10° po leczeniu.
Przeprowadzona analiza porównawcza obu bada−
nych grup wykazała również różnice w pomiarze
kąta między osią długą siekacza dolnego a pła−
szczyzną podstawy żuchwy  1d – MP (p < 0,000).
W grupie RPE kąt ten wyniósł średnio 94,32°,
podczas gdy w grupie RPE−PR 78,57°. Znaczna
różnica dotyczyła również wielkości kąta między−
siecznego, który w grupie RPE i RPE−PR wyniósł
odpowiednio 127,23° i 140,14° (p < 0,000). 

Omówienie

Opisywane badania dotyczyły wpływu zasto−
sowanych metod (RPE lub RPE−PR) na zmiany
zębowe i szkieletowe części twarzowej czaszki
u pacjentów z niedorozwojem szczęki. W przepro−
wadzonych badaniach odnotowano znaczący
wzrost przedniej wysokości twarzy AFH w obu
badanych grupach (grupa RPE: p < 0,02, grupa
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RPE−PR: p < 0,015). W grupie RPE−PR zaobser−
wowano niewielkie zwiększenie górnego i dolne−
go odcinka twarzy (UFH, LFH), podczas gdy
w grupie RPE górna wysokość twarzy zwiększyła
się w sposób istotny statystycznie (p < 0,008). Ba−
sciftci et al. [15] badając pacjentów leczonych
aparatem do rozsuwania szwu podniebiennego na
szynach akrylowych, stwierdzili zwiększenie za−
równo górnego i dolnego odcinka twarzy oraz
przedniej wysokości twarzy. Autorzy podkreślili
możliwość jednoczesnego zastosowania procy
bródkowej, kontrolując wymiar pionowy, szcze−
gólnie u pacjentów ze zgryzem otwartym.

W badaniach własnych dotylna rotacja żu−
chwy wyrażona zwiększeniem kątów PPMP
i SNMP (p < 0,01) skutkowała zwiększeniem
przedniej wysokości twarzy u pacjentów leczo−
nych metodą RPE ze wspomaganiem maską twa−
rzową. W grupie tej odnotowano również rotację

szczęki w kierunku przeciwnym do ruchu wska−
zówek zegara, a tym samym zmniejszenie kąta
SNPP (p < 0,01). Wyniki te są zgodne z doniesie−
niami innych autorów [4, 7, 9]. U pacjentów leczo−
nych wyłącznie metodą RPE zaobserwowano
zmniejszenie kąta zawartego między płaszczyzną
podniebienia a płaszczyzną podstawy żuchwy
PPMP (p < 0,05), co w połączeniu ze wzrostem
górnej wysokości twarzy UFH świadczyło o na−
chyleniu szczęki ku dołowi. Garib et al. [16] oraz
Silva Filno et al. [17] odnotowali również istotne
statystycznie powiększenie kąta SNPP świadczą−
cego także o nachyleniu szczęki ku dołowi.  W ba−
daniach własnych kąt ten zwiększył się nieznacz−
nie, średnio o 0,4°. 

Część autorów [8, 18] wskazuje na znaczne
zwiększenie kąta SNA po leczeniu maską twarzo−
wą. Wyniki badań własnych prezentowanej grupy
RPE−PR wykazały jednak nieistotny statystycznie

Tabela 1. Pomiary kątowe i liniowe struktur kostnych i zębowych części twarzowej czaszki, po zastosowaniu aparatu do
rozrywania szwu podniebiennego (RPE)

Table 1. Linear and angular measurements of teeth and bone structures in the maxillofacial complex after treatment with
RPE appliance

Parametr Przed leczeniem Po leczeniu p
(Parameters) (Before treatment) (After treatment)

Średnia (Mean) (SD) Średnia (Mean) (SD)

SNA 79,206 4,250 79,529 4,907 ns

SNB 76,647 4,073 76,824 4,883 ns

ANB 2,559 2,698 2,735 2,379 ns

SNPP 9,471 3,209 9,882 3,638 ns

FHPP 2,853 1,967 2,824 1,414 ns

FHMP 24,441 6,200 24,529 5,097 ns

PPMP 25,941 5,096 24,529 4,859 0,005*

SNMP 34,853 5,428 34,265 6,019 ns

1g–SN 104,735 5,927 103,971 5,949 ns

Co–A (mm) 90,618 4,442 91,088 6,305 ns

A–N per (mm) –0,588 4,269 –0,471 3,974 ns

Pog–N per (mm) –2,735 9,495 –0,676 8,814 ns

PNS–S (mm) 47,824 4,035 48,441 4,538 ns

PNS–N per (mm) 50,176 4,433 51,265 4,562 ns

Co–Gn (mm) 116,176 8,840 118,206 9,260 ns

UFH( mm) 54,647 4,454 56,059 3,864 0,008 *

LFH (mm) 67,706 6,659 68,735 6,374 ns

AFH (mm) 120,294 10,198 122,559 9,185 0,020 *

PFH  (mm) 77,824 7,732 80,265 7,738 0,013 *

1d–MP 93,412 5,964 94,324 4,763 ns

1g–1d 125,765 11,010 127,235 6,760 ns

ns – nieistotne statystycznie.
* p < 0,05.

ns – nonsignificant.
* p < 0.05.



wzrost wielkości kąta SNA. Zanotowano natomiast
znaczne zwiększenie rzeczywistej długości środko−
wej części twarzy (Co–A) o 2,1 mm (p < 0,05).
Podobnie jak w grupie RPE−PR, grupa RPE cha−
rakteryzowała się niewielkim wzrostem wartości
kąta SNA po zastosowanym leczeniu. Przeciwnie,
w badaniach Sari et al. [1] oraz Basciftci et al. [15]
u pacjentów leczonych metodą RME odnotowano
istotne statystycznie zwiększenie kąta SNA, wska−
zując na doprzednie przemieszczenie szczęki.  

Prezentowane badania wykazały również, że
skutkiem działania maski protrakcyjnej było wy−
chylenie zębów siecznych górnych w grupie RPE−
PR (średnio o 4,4°), podczas gdy w grupie RPE
odnotowano ich nieznaczne przechylenie. Baccet−
tii et al. [7] podkreślają, że u dzieci z wczesnym
uzębieniem mieszanym dominuje przewaga efektu

ortopedycznego (doprzednie wysunięcie szczęki),
a wychylenie zębów siecznych górnych u star−
szych pacjentów (późne uzębienie mieszane).

W opisywanych badaniach zanotowano zna−
czące różnice między grupami w pomiarze położe−
nia zębów siecznych dolnych w stosunku do pła−
szczyzny podstawy żuchwy 1d−MP (p < 0,000).
W grupie RPE−PR dotylnej rotacji żuchwy towa−
rzyszyło, znaczne przechylenie zębów siecznych
dolnych średnio o 5,8° (p < 0,004). W grupie RPE
zęby sieczne dolne wychyliły się, jednak w stop−
niu nieistotnym statystycznie. Zmiana położenia
zębów siecznych górnych i dolnych w obu bada−
nych grupach wpłynęła również na wielkość kąta
międzysiecznego 1g–1d, którego wartość po le−
czeniu w grupie RPE wynosiła 127,2° a w grupie
RPE−PR 140,1° (p < 0,000).
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Tabela 2. Pomiary kątowe i liniowe struktur kostnych i zębowych części twarzowej czaszki po zastosowaniu aparatu do
rozrywania szwu podniebiennego i maski protrakcyjnej (RPE−PR)

Table 2. Linear and angular measurements of teeth and bone structures in the maxillofacial complex after treatment with
RPE appliance assisted with the face−mask (RPE−PR)

Parametr Przed leczeniem Po leczeniu p
(Parameters) (Before treatment) (After treatment)

Średnia (Mean) (SD) Średnia (Mean) (SD)

SNA 77,000 2,550 77,429 2,464 ns

SNB 77,500 3,414 77,679 3,208 ns

ANB –0,143 2,116 –0,107 1,571 ns

SNPP 9,500 2,660 8,571 3,112 0,017 *

FHPP 3,786 2,110 3,786 2,375 ns

FHMP 25,679 4,135 26,286 4,388 ns

PPMP 26,357 5,397 27,893 5,186 0,000 **

SNMP 35,536 6,408 36,500 5,643 0,043 *

1g–SN 99,107 7,077 103,571 7,319 0,004 *

Co–A (mm) 87,107 3,768 89,214 3,911 0,005 *

A–N per (mm) 0,679 5,010 1,429 4,863 ns

Pog–N per (mm) 2,393 7,776 2,357 7,435 ns

PNS–S (mm) 46,429 2,487 47,857 2,692 0,013 *

PNS–N per (mm) 51,107 3,996 51,643 3,097 ns

Co–Gn (mm) 116,000 5,694 118,321 5,409 0,006 *

UFH (mm) 54,393 3,347 55,286 2,998 ns

LFH (mm) 65,679 4,594 67,036 4,668 ns

AFH (mm) 118,786 6,192 121,036 5,618 0,015 *

PFH (mm) 74,464 4,998 75,429 4,783 ns

1d–MP 84,393 5,620 78,571 7,082 0,004 **

1g–1d 140,679 8,231 140,143 8,639 ns

ns – nieistotne statystycznie.
ns – nonsignificant.

*p < 0,05.
*p < 0.05.

**p < 0,005.
**p < 0.005.
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Podsumowując, można stwierdzić, że metody
RPE i RPE−PR są skutecznym sposobem leczenia
pacjentów z niedorozwojem szczęki, ale z uwagi

na możliwość wzrostu wymiaru pionowego po−
winny być ostrożnie stosowane u pacjentów wyso−
kokątowych.

Tabela 3. Analiza porównawcza parametrów zębowych i szkieletowych części twarzowej czaszki pacjentów leczonych
dwoma metodami: RPE i RPE−PR

Table 3. Comparative analysis of dental and skeletal parameters of the maxillofacial complex in patients treated with RPE
and RPE−PR

Parametr RPE−PR RPE p
(Parameters) (n = 14) (n = 17)

Średnia (Mean) (SD) Średnia (Mean) (SD)

SNA 77,429 2,464 79,529 4,907 ns

SNB 77,679 3,208 76,824 4,883 ns

ANB –0,107 1,571 2,735 2,379 0,001 **

SNPP 8,571 3,112 9,882 3,638 ns

FHPP 3,786 2,375 2,824 1,414 ns

FHMP 26,286 4,388 24,529 5,097 ns

PPMP 27,893 5,186 24,529 4,859 ns

SNMP 36,500 5,643 34,265 6,019 ns

1g–SN 103,571 7,319 103,971 5,949 ns

Co–A (mm) 89,214 3,911 91,088 6,305 ns

A–N per (mm) 1,429 4,863 –0,471 3,974 ns

Pog–N per (mm) 2,357 7,435 –0,676 8,814 ns

PNS–S (mm) 47,857 2,692 48,441 4,538 ns

PNS–N per (mm) 51,643 3,097 51,265 4,562 ns

Co–Gn(mm) 118,321 5,409 118,206 9,260 ns

UFH (mm) 55,286 2,998 56,059 3,864 ns

LFH (mm) 67,036 4,668 68,735 6,374 ns

AFH (mm) 121,036 5,618 122,559 9,185 ns

PFH (mm) 75,429 4,783 80,265 7,738 ns

1d–MP 78,571 7,082 94,324 4,763 0,000 **

1g–1d 140,143 8,639 127,235 6,760 0,000 **

ns – nieistotne statystycznie.
ns – nonsignificant.

**p < 0,005.
**p < 0.005.
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