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Streszczenie
Wprowadzenie. Zmiany pola powierzchni dla języka w projekcji dwuwymiarowej (2D) obliczono za pomocą pro−
gramu komputerowego. Jest ono wyrażone liczbą pikseli zawartych między: krawędzią wewnętrzną brzegów
siecznych zębów siecznych i kłów, krawędzią wewnętrzną powierzchni żującej zębów przedtrzonowych i trzono−
wych a linią prostą łączącą najbardziej oddalone punkty powierzchni żującej drugich zębów trzonowych żuchwy.
Cel pracy. Próba ukazania zmian pola powierzchni dla języka pacjentów z III klasą szkieletową leczonych meto−
dą kamuflażu ortodontycznego i metodą ortodontyczno−chirurgiczną.
Materiał i metody. Materiał badany stanowiło 20 kompletów historii choroby i dokumentacji dodatkowej pacjen−
tów obu płci w wieku 16–39 lat z rozpoznaną wadą szkieletową klasy III: leczonych wyłącznie metodami ortodon−
tycznymi (kamuflaż ortodontyczny) – stanowili oni grupę I i leczonych ortodontyczno−chirurgicznie na żuchwie
i szczęce metodą obustronnej osteotomii gałęzi żuchwy BSSO z jednoczesnym zabiegiem typu Le Fort I – stanowi−
li oni grupę II. W grupie I analizowano 10 modeli przed leczeniem i 10 modeli po leczeniu. W grupie II analizowa−
no 10 modeli przed leczeniem ortodontycznym, 10 modeli przed zabiegiem i 10 modeli po leczeniu chirurgicznym.
Na modelach diagnostycznych żuchwy dokonano pomiarów pola powierzchni dla języka w wymiarze 2D.
Wyniki. Dwuwymiarowa ocena pola powierzchni dla języka wyrażona liczbą pikseli informuje o średniej warto−
ści zwiększenia powierzchni dla języka po leczeniu ortodontycznym przed (T0 = 79965) i po leczeniu (T2 =
81303). Analiza statystyczna bardziej czułymi testami informuje jednak o zmniejszeniu tej powierzchni w przy−
padku leczenia metodą kamuflażu ortodontycznego (T0 = 93,00000 i T2 = 87,00000). Dwuwymiarowa ocena po−
la powierzchni dla języka wyrażona liczbą pikseli informuje o nieznacznym zwiększeniu powierzchni dla języka:
przed montażem aparatu stałego (T0 = 83854), przed samym zabiegiem (T1= 85942) i po leczeniu chirurgicznym
(T2 = 85222).
Wnioski. Pole powierzchni dla języka ulega zmianom w obu metodach leczenia w dynamiczny, indywidualny spo−
sób (Dent. Med. Probl. 2009, 46, 3, 295–300). 

Słowa kluczowe: wada szkieletowa klasy III, chirurgia ortognatyczna.

Abstract
Background. 2D−change of the tongue−space was calculated using computer software. It is established by a num−
ber of pixels located between: internal border of incisal edge of incisors and canines, internal border of occlusal sur−
faces of premolars and molars and line connecting the most distal points of occlusal surfaces of the second molars. 
Objectives. The aim of this work was to show the changes of space for tongue in III Class orthodontic patients
treated either with conservative approach – camouflage or interdisciplinarily – applying orthodontics followed by
orthognathic surgery.
Material and Methods. Retrospective study based on 20 individuals, both females and males, between the age 
16 and 39 with skeletal Class III. These orthodontic patients were treated either only with conservative approach
(camouflage) – group I or – surgically – using interdisciplinary method – group II. Surgical protocol comprised ra−
mus BSSO osteotomy; in bi−maxillary interventions, Le Fort I was the method of choice. 



Przodożuchwie morfologiczne – positio mandi−
bulae anterior morphologica, jest wadą rozwojową
części twarzowej czaszki. Główną cechą tej wady
jest doprzednia pozycja żuchwy, która jest wyni−
kiem nadmiernego wzrostu w obrębie jej trzonu
i/lub gałęzi. Jest to zatem wada narządu żucia o cha−
rakterze zmian gnatycznych. Zniekształcenie nie
jest ograniczone do żuchwy, ale obejmuje cały ze−
spół twarzowoczaszkowy [1–5]. Warunki zgryzowe
wykazują z reguły cechy przodozgryzu całkowitego
z charakterystycznym odwrotnym nagryzem.

Von Limbourg [6] podkreślał, że płaski, usta−
wiony doprzednio i leżący nisko na dnie jamy ust−
nej język jest miejscowym czynnikiem sprzyjają−
cym powstawaniu wad klasy III. Podobnie Delai−
re i Petit [cyt. 7] zwracali uwagę, że wadliwe
układanie języka, na dnie jamy ustnej powoduje
jej powiększenie, co może stać się przyczyną do−
minacji żuchwy nad małą szczęką.

Celem badań była próba ukazania zmian pola
powierzchni dla języka pacjentów z III klasą szkie−
letową leczonych metodą kamuflażu ortodontycz−
nego i metodą ortodontyczno−chirurgiczną.

Materiał i metody

Materiał stanowiło 20 kompletów historii cho−
roby i dokumentacji dodatkowej pacjentów obu
płci w wieku 16−39 lat z rozpoznaną wadą szkiele−
tową klasy III: leczonych wyłącznie metodami
ortodontycznymi (kamuflaż ortodontyczny) – sta−
nowili oni grupę I i leczonych ortodontyczno−chi−
rurgicznie na żuchwie i szczęce metodą obustron−
nej osteotomii gałęzi żuchwy BSSO z jednocze−
snym zabiegiem typu Le Fort I – stanowili oni
grupę II. W każdej z grup było po 10 przypadków.
W grupie I analizowano 10 modeli diagnostycz−
nych przed leczeniem i 10 modeli diagnostycz−
nych po leczeniu. W grupie II analizowano 10 mo−
deli przed leczeniem ortodontycznym, 10 modeli
przed leczeniem chirurgicznym i 10 modeli po le−
czeniu chirurgicznym. Dokonano zatem pomiarów

powierzchni dla języka w wymiarze 2D na 50 mo−
delach diagnostycznych żuchwy.

Pole powierzchni dla języka w projekcji dwu−
wymiarowej (2D) obliczono za pomocą programu
komputerowego. Jest ono wyrażone liczbą pikseli
zawartych między: krawędzią wewnętrzną brze−
gów siecznych zębów siecznych i kłów, krawędzią
wewnętrzną powierzchni żującej zębów przedtrzo−
nowych i trzonowych a linią prostą łączącą najbar−
dziej oddalone punkty powierzchni żującej dru−
gich zębów trzonowych żuchwy. Pomiary prze−
prowadzono na 10 kompletach modeli obu grup.

Dane wstępnie zweryfikowano testem Shapi−
ro−Wilka pod kątem zgodności z rozkładem nor−
malnym. Wykazały rozkład Gaussa, stąd różnice
między średnimi porównywano testem t−Studenta.
Różnice między grupami ortodontyczno−chirur−
gicznymi i izolowanym leczeniem ortodontycz−
nym (kamuflaż ortodontyczny) dla prób zależnych
przed leczeniem ortodontycznym (T0) podczas le−
czenia ortodontycznego, a przed leczeniem chirur−
gicznym (T1) i po leczeniu chirurgicznym (T2)
analizowano testem t−Studenta dla grup niezależ−
nych. Przyjęto poziom istotności p < 0,05.

Wyniki

Obliczano zmiany wartości powierzchni dla
języka przed (T0) i po leczeniu (T2) w grupie orto−
dontycznej. Stwierdzono następujące średnie war−
tości liczby pikseli w grupie I: T0 = 79965,4 i T2
= 81303,6. Między badaniami T2–T0 wykazano
różnicę wynoszącą: 1338,2 (tab. 1). Dwuwymiaro−
wa ocena powierzchni dla języka wyrażona liczbą
pikseli informuje o średniej wartości zwiększenia
powierzchni dla języka po leczeniu ortodontycz−
nym. Mimo iż nie stwierdzono istotnej różnicy, to
w analizie indywidualnej jest ona zauważalna
(ryc. 1). Wydaje się, że średnie wartości wskazują
na powiększenie pola powierzchni dla języka, jed−
nak wykonanie tego badania dokładniejszą meto−
dą (rangi) informuje o jej zmniejszeniu (tab. 1).
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For the purpose of this study, diagnostic casts were evaluated; 10 initial ones (T0) and 10 models after treatment
(T2) in group I, as well as 10 initial ones (T0), 10 proceeding surgery (T1) and 10 achieved after surgical treatment
(T2) in group II. The measurements for tongue space in 2D dimension were established on diagnostic coasts.
Results. Two−dimensional assessment of space for tongue, showed by a number of pixels, proved the increase in
the tongue−space: mean values changed from beginning (T0 = 79965) to the end of treatment (T2 = 81303) in con−
servative group I. Nonetheless, application of more sensitive, long rank statistic tests revealed decrease in the ton−
gue−space (T0 = 93.00000 and T2 = 87.00000) if camouflage was the method of choice.
Two−dimensional assessment of the tongue−space proved its slight increase in group II: the highest number was
achieved just prior to surgery (T1 = 85942) and varied from initially measured (T0 = 83854) to the final one 
(T2 = 85222), obtained after surgery. 
Conclusions. In both treatment methods, tongue−space changed in dynamic individual way (Dent. Med. Probl.
2009, 46, 3, 295–300). 

Key words: skeletal Class III malocclusion, orthognatic surgery.



Następnie analizowano zmiany wartości po−
wierzchni dla języka przed leczeniem ortodonty−
cznym (T0), przed zabiegiem chirurgicznym (T1)
i po zakończeniu leczenia (T2) w grupie ortodon−
tyczno−chirurgicznej. Stwierdzono następujące
wartości liczby pikseli w grupie II: T0 = 83853,6,
T1 = 85941,9 i T2 = 85221,7. Między badaniami

T2–T0 wykazano różnicę wynoszącą: 1368,1 
(tab. 2). Dwuwymiarowa ocena pola powierzchni
dla języka wyrażona liczbą pikseli informuje o jej
zwiększeniu po przedoperacyjnym leczeniu orto−
dontycznym, a następnie nieznacznym jego
zmniejszeniu w stosunku do przedoperacyjnej sy−
tuacji po leczeniu chirurgicznym. Wartość ta była
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Tabela 1. Podsumowanie średnich wartości pola powierzchni dla języka

Table 1. Summary of mean values of the space for tongue

Grupa I Średnia Odchylenie Różnica Odchylenie t df p
(Group) (Mean) standardowe (Difference) standardowe, różnica

(SD) (SD, difference)

Przed (Before) 79965,40 11272,86
Po (After) 81303,60 9373,02 –1338,20 7562,495 –0,559572 9 0,58942

Tabela 2. Podsumowanie średnich wartości pola powierzchni dla języka

Table 2. Summary of mean values of the space for tongue

Grupa I Średnia Odchylenie Różnica Odchylenie t df p
(Group) (Mean) standardowe (Difference) standardowe, różnica

(SD) (SD, difference)

Przed (Before) 83853,60 9494,74

Po (After) 85221,70 10734,55 –1368,10 4936,807 –0,876338 9 0,403630

Przed (Before) 83853,60 9494,74

Podczas
(In the middle) 85941,90 9252,64 –2088,30 4961,985 –1,33088 9 0,215960

Podczas 
(In the middle) 85941,90 9252,64

Po (After) 85221,70 10734,55 720,20 2981,329 0,763912 9 0,464475

Ryc. 1. Graficzna prezentacja indywidualnych wartoś−
ci przestrzeni dla języka przed leczeniem i po leczeniu
ortodontycznym

Fig. 1. Graphic presentation of individual measure−
ments of the space for tongue before and after ortho−
dontic treatment

Ryc. 2. Graficzna prezentacja indywidualnych wartoś−
ci przestrzeni dla języka przed leczeniem, podczas
leczenia i po leczeniu ortodontyczno−chirurgicznym

Fig. 2. Graphic presentation of individual measure−
ments of the space for tongue before, in the middle
and after orthodonto−surgical treatment



jednak zwiększona w porównaniu do wyjściowej.
Nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy
między badaniami (ryc. 2).

Porównanie zmian wartości powierzchni dla
języka przed (T0) i po leczeniu (T2) w grupach

ortodontycznej i ortodontyczno−chirurgicznej wy−
kazała brak różnic istotnych statystycznie. Dwu−
wymiarowa ocena pola powierzchni dla języka
wyrażona liczbą pikseli wskazuje na dynamiczne
jego zmiany w obu grupach (ryc. 3–4, tab. 3–4).
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Tabela 3. Porównanie zmian parametrów w obu grupach

Table 3. Comparison of parameters changes in both groups

Wartość śred− Wartość t df p Odchylenie Odchylenie 
nia po zabiegu średnia po standardowe, standardowe, 
chirurgicznym kamuflażu chirurgia kamuflaż
(Mean value (Mean value (SD, surgery) (SD, camou−
after surgery) after camouflage) flage)

Przed (Before) 83853,60 79965,40 0,834240 18 0,415080 9494,736 11272,86

Po (After) 85221,70 81303,60 869436 18 0,396055 10734,55 9373,023

Tabela 4. Porównanie zmian parametrów w obu grupach (metoda rangi)

Table 4. Comparison of parameters changes in both groups (range method)

Suma rang Suma rang U Z Poziom p Chirurgia N. ważn. 2*1 str.
w chirurgii w kamuflażu (p level) (Surgery) kamuflaż dokł. p
(Summary (Summary
of range of range
in surgery in camouflage)

Przed 117,0000 93,00000 38,00000 0,907115 0,364347 10 10 0,393048
(Before)

Podczas 0,00000 0,000000 1,000000 10 0 0,000000
(In the 
middle)

Po 123,0000 87,0000 32,00000 1,360672 0,173618 10 10 0,190316
(After)

Ryc. 3. Graficzna prezentacja indywidualnych wartoś−
ci różnic przestrzeni dla języka przed leczeniem w
grupach ortodontycznej i ortodontyczno−chirurgicznej

Fig. 3. Graphic presentation of individual masure−
ments of difference of the space for tongue before
treatment in orthodontics and orthodonto−surgical
groups

Ryc. 4. Graficzna prezentacja indywidualnych wartoś−
ci różnic przestrzeni dla języka po leczeniu w grupach
ortodontycznej i ortodontyczno−chirurgicznej

Fig. 4. Graphic presentation of individual measure−
ments of difference of the space for tongue after treat−
ment in orthodontics and orthodonto−surgical groups



Omówienie

Wielu autorów uważa [8–10], że jedną z głów−
nych przyczyn nawrotów zniekształceń żuchwy
może być zbyt duży język. Tłumaczą to tym, iż po
cofnięciu żuchwy ku tyłowi dochodzi do zmniej−
szenia przestrzeni jamy ustnej i język może się nie
mieścić. W tej sytuacji wywiera on stały nacisk na
zęby przednie żuchwy i w następstwie tego docho−
dzi do jej ponownego wysunięcia do przodu lub
wychylenia zębów i powstania szparowatości mię−
dzy nimi. Z tego też względu autorzy zalecają wy−
konanie, jeszcze przed operacją kostną, częścio−
wej resekcji języka. Obwegeser [8] podaje, że
w przypadkach, kiedy wznowa zniekształcenia żu−
chwy jest spowodowana czynnikami niezwiązany−
mi z jej stanem, ale nadal oddziałującymi po ope−
racji, to ogólnie przyjmuje się, że nawrót jest
związany z funkcją i wielkością języka. Podobnie
uważali Lund i Sindet−Pedersen [11]. Ich zdaniem
w następstwie strzałkowej osteotomii żuchwy
u około 50% operowanych dochodzi między inny−
mi do zmniejszenia światła przestrzeni ustno−gar−
dłowej. Ćwioro [12] natomiast uważa, że zastoso−
wanie metody Dal Ponta oraz jej modyfikacji czy−
ni ten zabieg zbytecznym, ponieważ po cofnięciu
żuchwy ku tyłowi przemieszcza się w tym kierun−
ku także język wraz z tkankami jamy ustnej. Z ty−
mi poglądami zgodził się Athanasiou [13]. Zbadał
on zmiany w drogach oddechowych po korekcji
chirurgicznej prognacji żuchwy. Po zabiegu 83%
pacjentów wykazało zmniejszenie przednio−tyl−

nego wymiaru górnych dróg oddechowych i po−
jawiło się nadmierne zgięcie szyi. Jego zdaniem
można wysunąć hipotezę, że kiedy język podąża
ku tyłowi za przemieszczaną żuchwą, może
zmniejszyć się światło części ustno−gardłowej.
W konsekwencji nadmierne zgięcie szyjne może
być wyrównawczą reakcją na zmianę w drogach
oddechowych. Samman et al. [14] także wska−
zują, iż operacja na szczęce i żuchwie w wadach
klasy III powoduje cofnięcie podstawy języka
za żuchwą, a także zwiększenie powierzchni dla
języka.

Badania własne wskazują, że uzyskany wynik
leczenia jest poprawny, gdyż w izolowanym lecze−
niu ortodontycznym pole powierzchni dla języka
wzrasta o 1338,2 (tab. 1). Jednak wykonanie ana−
lizy statystycznej innymi bardziej czułymi testami
– metodą rangi, informuje o jego zmniejszeniu
w przypadku leczenia metodą kamuflażu ortodon−
tycznego o 6,00000.

W zespołowym leczeniu ortodontyczno−chi−
rurgicznym powierzchnia ta zwiększa się nato−
miast o 1368. Dwuwymiarowa ocena pola po−
wierzchni dla języka wyrażona liczbą pikseli
wskazuje na nieznaczne zwiększenie powierzchni
dla języka: przed montażem aparatu stałego (T0 =
83854), przed samym zabiegiem (T1 = 85942) i po
leczeniu chirurgicznym (T2 = 85222).

Podsumowując wyniki badań własnych moż−
na stwierdzić, że w obu metodach leczenia pole
powierzchni dla języka zmienia się w sposób dy−
namiczny, indywidualny. 
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