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Streszczenie
Wprowadzenie. Achondroplazja jest najczęstszą przyczyną karłowatości. Jest to schorzenie genetyczne, autoso−
malne, dominujące o pełnej penetracji. Dziedziczona jednak najczęściej jest wynikiem świeżej mutacji. Dotyka 
1 na 15000–30000 żywo urodzonych niemowląt. Prawie wszystkie przypadki achondroplazji są związane z muta−
cją FGFR−3. Schorzenie charakteryzuje się przede wszystkim niskim wzrostem. W obrębie czaszki zmiany obej−
mują hipoplazję kości szczękowych, powiększenie części mózgowej czaszki, zaostrzenie kąta podstawy czaszki.
Wzrost podstawy czaszki rzutuje na relacje między szczęką i żuchwą. Zaostrzanie się kąta podstawy czaszki po−
woduje rotację szkieletu twarzy ku przodowi, jego otwieranie, rotację i ku tyłowi.
Cel pracy. Przedstawienie wartości kąta podstawy czaszki w badanej grupie chorych z achondroplazją w zestawie−
niu z dostępnym piśmiennictwem.
Materiał i metody. Cefalogramy zostały wykonane u 18 chorych na achondroplazję. U wszystkich choroba zosta−
ła potwierdzona genetycznie. W pracy poddano analizie dwa parametry cefalometryczne: kąty N−S−Ba oraz 
N−S−Ar, opisujące zagięcie podstawy czaszki. Analiza obejmowała obliczenie wartości średniej i odchylenia stan−
dardowego dla obu kątów zarówno w całej badanej grupie, jak i z podziałem według płci.
Wyniki. Obliczone średnie wartości kątów w badanej grupie to: 128º (± 9,1º) dla kąta S−N−Ba oraz 117,8º (± 10,5º)
dla kąta S−N−Ar. Obserwowano różnice średnich wartości kątów między płciami. U płci żeńskiej części badanej
grupy wartości średnie wynosiły 126,7º (± 9,5º) dla kąta N−S−Ba oraz 115,3º (± 11,2º) dla kąta N−S−Ar. U płci mę−
skiej były to wartości 129,6º (± 8,8) dla kąta N−S−Ba oraz 120,8º (± 9,2º) dla kąta N−S−Ar.
Wnioski. Zaostrzenie kąta podstawy czaszki opisano w piśmiennictwie dotyczącym achondroplazji. Kąt podstawy
czaszki u chorych dotkniętych tym schorzeniem może przyjmować również wartości mieszczące się w normie, jak
i powyżej niej. Należałoby zatem doszukiwać się innej przyczyny charakterystycznego wyglądu profilu twarzy
u chorych na achondroplazję (Dent Med. Probl. 2009, 46, 3, 305–310).
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Abstract
Background. Achondroplasia is most common cause of dwarfism. This condition is genetically based, autosomal,
dominant with full penetration. It is hereditary, but most often results from fresh mutation. It affects 1 out of 15000
to 30000 life birth children. Almost every case of achondroplasia is connected with mutation of FGFR−3. Short sta−
ture is one of the most characteristic features of achondroplasia. In skull, changes include hipoplasia of jaw bones,
enlargement of cerebral skull, closing of cranial base angle. Cranial base growth affects relations between maxilla
and mandible. Closing of skull base angle causes forward rotation of face skeleton and its opening results in rota−
tion backwards.
Objectives. The aim of the study was to present values of cranial base angle in studied group of achondroplasic
dwarfs in composition with available literature.
Material and Methods. Cephalograms were made in 18 achondroplastic dwarfs. Achondroplasia was genetically
confirmed for every patient. In the paper, two cephalometric parameters were analyzed: N−S−Ba angle and N−S−Ar
angle, which describes skull base flexure. During the analysis, mean values with standard deviation for this angles
were calculated. Calculations were made both for whole the group and for sexes separately.
Results. Calculated mean angles values in studied group are: 128º (± 9.1º) for S-N-Ba angle and 117.8º (± 10.5º)
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Achondroplazja jest najczęściej spotykaną
chondrodysplazją i jednocześnie najczęstszą przy−
czyną karłowatości. Mimo iż jest znana ludzkości
od wieków, na co wskazują dzieła sztuki staro−
egipskiej i późniejsze, dopiero 1878 r. Parrot jako
pierwszy ją opisał, używając pojęcia achondropla−
zja [1–5]. 

Achondroplazja jest zaburzeniem autosomal−
nym, dominującym, o pełnej penetracji. Powstaje
w wyniku dziedziczenia, zwykle (> 90%) jest
skutkiem świeżej mutacji. Występuje u jednego
noworodka na 15000–30000 żywych urodzeń, dla−
tego też jest jednym z najczęstszych schorzeń
z grupy osteochondrodysplazji. Prawie wszystkie
przypadki są skutkiem tej samej mutacji genu ko−
dującego receptor czynnika wzrostu fibroblastów 3
(FGFR3) [6–10]

Schorzenie charakteryzuje się niskim wzro−
stem, zasadniczo nieprzekraczającym 125 cm
u kobiet i 130 cm u mężczyzn [6, 11, 12]. Zmiany
w obszarze czaszki to przede wszystkim hipopla−
zja kości szczękowych, z dotylnym przechyleniem
ich podstawy, powiększenie części mózgowej cza−
szki i w szczególności niedorozwój piętra środko−
wego części twarzowej czaszki [9, 11, 14].W opi−
sach achondroplazji autorzy zwracają uwagę na
fakt, że kąt podstawy czaszki u chorych z achon−
droplazją jest zaostrzony [4]. Jego wartości są po−
dawane w przedziale 85–120  [11]. Według
Björka zaostrzenie kąta podstawy czaszki jest
przyczyną zwiększonego nachylenia i doprzednie−
go przemieszczenia otworu wielkiego [cyt. wg 4].
Przyjmuje się, że następstwem powyższej sytuacji
jest rotacja twarzy ku dołowi. Na taka sytuację,
częstą u pacjentów z achondroplazją, zwraca uwa−
gę Cohen et al. [15]

Przeciwnie, w przypadku powiększenia kąta
podstawy czaszki, następuje dotylne przemiesz−
czenie otworu wielkiego, co ułatwia unoszenie
twarzy ku górze.

Wzrost podstawy czaszki wpływa na relacje
między szczęką i żuchwą, a w konsekwencji na
okluzję [16]. Przedwczesne zarastanie szwów cza−
szki jako element wzrostu jej podstawy ma wpływ
na kształtowanie twarzy [17]. Na podstawie prac
Björka wiadomo, że kiedy kąt podstawy czaszki
się zamyka, obniża się staw skroniowo−żuchwo−
wy. Björk wskazywał również na korelację mię−

dzy kątami N−S−Ba oraz N−S−Ar [cyt. wg 18]. Peł−
nym skutkiem tych zmian jest doprzednia rotacja
szkieletu twarzy. Równocześnie otwieranie się ką−
ta podstawy indukuje rozwój twarzy w kierunku
dotylnym [19]. 

Celem pracy jest przedstawienie wartości kąta
podstawy czaszki w badanej grupie chorych na
achondroplazję w zestawieniu z dostępnym piś−
miennictwem.

Materiał i metody

Wykorzystano dane z analizy cefalometrycz−
nej, uzyskane od 18 pacjentów (średnia wieku
13,7 lat) chorych na achondroplazję. W tej grupie
11 osób było płci żeńskiej, a 7 męskiej. U wszyst−
kich chorych achondroplazja, oprócz charaktery−
stycznego obrazu klinicznego, została potwierdzo−
na badaniem genetycznym.

W opracowaniu poddano analizie dwa para−
metry cefalometryczne: kąt N−S−Ba oraz N−S−Ar.
W analizie cefalometrycznej wg Björka [cyt. wg
18] kąty te opisują zagięcie podstawy czaszki:
pierwszy w linii pośrodkowej, drugi bocznie. Jed−
nocześnie Björk stwierdził dużą korelację między
tymi kątami. Wartości średnie tych kątów uznawa−
ne za normę wynoszą 131 (± 4,5) dla kąta N−S−Ba;
oraz 124 (± 5) dla kąta N−S−Ar. Rycina 1 pokazu−
je schemat przeprowadzonych pomiarów.

Uzyskane wartości liczbowe poddano analizie
– obliczono średnią oraz odchylenie standardowe.
Powyższą analizę przeprowadzono w odniesieniu
do całej grupy badanej, a także osobno dla każdej
płci. 

Wyniki

Wartości zmierzone u poszczególnych cho−
rych na achondroplazję przedstawiono w tabeli 1.
Najmniejsza wartość kąta N−S−Ba w badanej gru−
pie to 112,9º, co wykracza poza zakres wartości
prawidłowych. Największa zmierzona wartość, tj.
144,9º, również jest poza zakresem normy i wska−
zuje na znaczne otwarcie kąta N−S−Ba. Drugi z ba−
danych kątów (N−S−Ar), również przyjmował war−
tości spoza zakresu normy. Minimalna zmierzona

for S-N-Ar angle. Differences of mean angles values between sexes were observed. In female part of studied gro-
up these values are 126.7º (± 9.5º) for N-S-Ba angle and 115.3º (± 11.2º) for N-S-Ar angle. In male part mean va-
lues are 129.6º (± 8.8) for N-S-Ba angle and 120.8º (± 9.2º) for N-S-Ar.
Conclusions. Closing of cranial base angle is shown in literature presenting achondroplasia syndrome. Cranial
base angle in achondroplasts may also be in the norm range and outside. One should search for another factors of
characteristic profile of the face of achondroplastic dwarfs (Dent Med. Probl. 2009, 46, 3, 305–310).

Key words: achondroplasia, cephalometrics, cranial base angle.



wartość tego kąta to 103º, co oznacza jego znacz-
ne zaostrzenie. Maksymalna zmierzona wartość
kąta N−S−Ar to 134,1º i w związku z tym wykracza
poza górną granicę normy.

Poszczególne odnotowane wartości zostały
przedstawione na wykresach (ryc. 2 i 3). Wykres
rozrzutu wartości kąta N−S−Ba wskazuje, że 5 pa−
cjentów miało powiększoną wartość tego parame−
tru, u 9 natomiast kąt ten był pomniejszony. Tylko
w 4 przypadkach wartości N−S−Ba mieściły się
w zakresie normy. Wykres wartości kąta N−S−Ar

pokazuje, że w 2 przypadkach wartość tego kąta
była powyżej normy, a 9 pacjentów miało ten pa−
rametr poniżej dolnej granicy normy. W 7 przy−
padkach wartości kąta N−S−Ar mieściły się
w przedziale wartości prawidłowych, dwukrotnie
jednak obserwowano wartość na granicy normy.

Średnia oraz odchylenie standardowe (SD)
w całej badanej grupie oraz dla płci zamieszczono
w tabeli 2. W badanej grupie występuje zróżnico−
wanie wartości średnich między płciami, przy
czym zarówno kąt N−S−Ba, jak i N−S−Ar jest bar−
dziej zaostrzony u płci żeńskiej.

Omówienie

Średnia wartość kąta S−N−Ba wynosząca 128º
(± 9,1º) mieści się w zakresie normy w zastosowa−
nej analizie cefalometrycznej. Porównanie warto−
ści średnich, badanej i odniesienia, wskazuje na

M. DE MEZER, Z. KRYSIŃSKI308

Table 1. Zestawienie wartości kątów N−S−Ba oraz N−S−Ar

Table 1. Composition of values of N−S−Ba and N−S−Ar
angles

N−S−Ba N−S−Ar

P.1 119,6 108,5

P.2 114,2 107,2

P.3 138 128,9

P.4 136,8 129,1

P.5 129,2 121,7

P.6 131,7 124,3

P.7 137,5 130,9

P.8 137,4 134,1

P.9 122,2 111,4

P.10 124,2 107

P.11 132,5 126,4

P.12 121,6 102,2

P.13 144,9 127,6

P.14 122,7 112,3

P.15 133,7 122,6

P.16 120,9 112,6

P.17 124,3 109,1

P.18 112,9 103

Ryc. 1. Punkty i linie wyznaczające kąty N−S−Ba 
i N−S−Ar

Fig 1. Points and lines defining angles N−S−Ba 

and N−S−Ar

Ryc. 2. Wykres rozrzutu wartości kąta N−S−Ba
z uwzględnieniem zakresu normy

Fig 2. Plot of values of N−S−Ba angle due to the norm
range

Ryc. 3. Wykres rozrzutu wartości kąta N−S−Ar
z uwzględnieniem zakresu normy

Fig 3. Plot of values of N−S−Ar angle due to the norm
range
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tendencję do zaostrzania się kąta N−S−Ba u pacjen−
tów z achondroplazją. Średni wynik pomiaru kąta
S−N−Ar wynoszący 117,8º (± 10,5º) wykracza na-
tomiast poza dolny zakres wartości uważanych za
prawidłowe. Należy zwrócić uwagę, że wartości
obu kątów w poszczególnych przypadkach wykra−
czają poza zakres ogólnie przyjętej normy. 

Dalsza analiza wartości uzyskanych w bada−
nej grupie wskazuje na różnice między płciami.
U płci żeńskiej obserwowano zaostrzenie obu ką−
tów, a wartości średnie wynosiły 126,7º (± 9,5º)
dla kąta N−S−Ba oraz 115,3º (± 11,2º) dla kąta 
N−S−Ar. Średnia wartość kąta N−S−Ba u mężczyzn
to 129,6º (± 8,8), a dla kąta N−S−Ar to 120,8º 
(± 9,2º). Jedna i druga wartość, mimo iż wskazuje
na zaostrzenie, pozostaje w zakresie ogólnie przy−
jętej normy.

Ponieważ podstawowym zaburzeniem stwier−
dzanym w achondroplazji jest niewłaściwe kost−
nienie na podłożu chrzęstnym, to należy sądzić, że
wszystkie czynniki wpływające na powstawanie
wad zgryzu nie mają podstawowego znaczenia dla
powstania wady. Następstwa nieprawidłowego
kostnienia czaszki u chorych na achondroplazję są
najsilniej wyrażone w jej podstawie. Niewłaściwy
rozwój podstawy czaszki ma zasadnicze znaczenie
dla relacji między żuchwą i szczęką, a więc dla
kierunku wzrostu części twarzowej czaszki [18].
Zwiększenie zagięcia podstawy czaszki wyraża się
zmniejszoną wartością jego kąta. Według Cohena
et al. [15] kąt podstawy czaszki w achondroplazji
jest ostry i przyjmuje wartości 85–125º [15]. Baro−
ne et al. [21] opisali przypadek achondroplazji
i wykazali zaostrzenie kąta podstawy czaszki,
które również było obserwowane w analizie wła−
snej. Autorzy tego opracowania nie podali warto−

ści liczbowych. W badaniach własnych jedynie
w dziewięciu przypadkach kąt postawy czaszki
był zaostrzony, co pozostaje w zgodzie z obserwa−
cjami Barone et al. [21]. U czterech chorych war−
tość kąta podstawy czaszki odpowiada normie,
a u pozostałych osiąga wartości wyższe od prawi−
dłowych. Widać wyraźnie, że kąt podstawy cza−
szki może przyjmować wartości zarówno poniżej,
jak i powyżej normy. Należy podkreślić, że Cohen
et al. [15] wiele cech niewłaściwego wzrostu
w obrębie twarzoczaszki odnosili do zawsze ob−
serwowanego przez nich zaostrzenia kąta podsta−
wy czaszki [15]. Korelacje między rozwojem pod−
stawy czaszki a wadami zgryzu były przedmiotem
prac m.in. Björka, Mossa, Renfroe, Rickettsa,
Hopkin et al. natomiast wskazali wręcz na deter−
minującą rolę podstawy czaszki, o czym wspomi−
nali inni autorzy [18]. Nieprawidłowy rozwój cza−
szki u tych chorych prowadzi do różnego usytuo−
wania otworu wielkiego, co według Björka zależy
od stopnia zagięcia podstawy czaszki [cyt. wg 15].
Według tego autora, powiększenie kąta podstawy
czaszki jest przyczyną dotylnego przemieszczenia
otworu wielkiego, co powoduje rotację twarzy ku
górze. Przeciwnie, gdy kąt podstawy czaszki staje
się bardzo ostry, powoduje doprzednie przemie−
szczenie otworu wielkiego, a w konsekwencji ro−
tację twarzy ku dołowi. Według Cohena et al. [15]
u chorych na achondroplazję występuje zaostrze−
nie kąta podstawy czaszki i w następstwie doprze−
dnie przemieszczenie otworu wielkiego, co jest
przyczyną rotacji twarzy ku dołowi. W badaniach
własnych kąt podstawy czaszki przyjmował war−
tości prawidłowe, mniejsze lub większe od zakre−
su normy. W takiej sytuacji należy przypuszczać,
iż zgodnie z założeniami Björka, które uzależniają
pozycję otworu wielkiego od stopnia zagięcia pod−
stawy czaszki [cyt. wg 15], chorzy na achondro−
plazję, u których kąt podstawy czaszki jest właści−
wy lub powiększony, mają prawidłowy zakres ro−
tacji twarzy ku górze.

Na podstawie powyższych spostrzeżeń można
sformułować pewne uogólnienia. Kąt podstawy
czaszki u chorych na achondroplazję przyjmuje
wartości nie tylko związane z jego zaostrzaniem.
Wartości kątów opisujących podstawę czaszki mo−
gą zawierać się w zakresie normy, jak i ją przekra−
czać, co jest związane z otwieraniem się kąta pod−
stawy czaszki. Ponieważ występuje znaczny roz−
rzut wartości kąta podstawy czaszki u chorych na
achondroplazję, należy doszukiwać się roli innych
parametrów w kształtowaniu się charakterystycz−
nego dla tego schorzenia profilu części twarzowej
czaszki.

Table 2. Zestawienie średnich wartości kątowych
z uwzględnieniem płci

Table 2. Composition of mean values of angles due to sex

Średnia SD
(Mean)

NS−Ba 128,0 9,1

NS−Ar 117,8 10,5

NS−Ba Kobiety 126,7 9,5
(Female)

NS−Ar Kobiety 115,3 11,2
(Female)

NS−Ba Mężczyźni 129,6 8,8
(Male)

NS−Ar Mężczyźni 120,8 9,2
(Male)
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