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Streszczenie
Wprowadzenie. Modele gipsowe są wykorzystywane w diagnostyce i ustalaniu planu leczenia ortodontycznego, 
śródleczniczo monitorują postęp leczenia. Mogą być także wykorzystywane w procesach sądowych jako dowód 
w sprawach o błąd w sztuce, a nawet do identyfikacji zwłok. Przepisy obligują przechowywać modele przez okres 
20 lat. W związku z rozwojem technologii cyfrowej stosowane od ponad 100 lat modele gipsowe w najbliższym 
czasie zostaną zastąpione modelami wirtualnymi. 
Cel pracy. Porównanie wyników uzyskanych przez trzech niezależnych badaczy w dwóch powtórzeniach oraz 
ocena zgodności pomiarów wykonanych na modelach gipsowych i cyfrowych. 
Materiał i metody. Materiał do badań stanowiło 16 modeli. Trzech badaczy dokonywało pomiarów modeli gipso-
wych i odpowiadających im modeli cyfrowych. na każdym modelu wykonano serię 4 pomiarów: nagryzu piono-
wego (oB), nagryzu poziomego (oJ), szerokości podniebienia (iMW) oraz wskaźnika Boltona (Bolton) w odcinku 
przednim. Modele standardowe i wirtualne mierzono dwukrotnie w 2-tygodniowych odstępach czasu. 
Wyniki. Porównując pomiary nagryzu pionowego, poziomego, szerokości podniebienia oraz przedniego wskaź-
nika Boltona wykazano, że nie było istotnych statystycznie różnic między wynikami trzech badaczy. Jeśli chodzi 
o porównanie wyników między modelami gipsowymi i cyfrowymi, to największą zgodność stwierdzono w pomia-
rach nagryzu poziomego i wskaźniku Boltona zarówno w czasie T1, jak i T2. istotne statystycznie różnice zaobser-
wowano w ocenie nagryzu pionowego i szerokości podniebienia podobnie w pierwszym, jak i drugim pomiarze. 
Wnioski. Wykazano powtarzalność i zgodność wyników wykonanych niezależnie przez trzech badaczy. Zaobserwowano 
istotne statystycznie różnice w pomiarach nagryzu pionowego i szerokości podniebienia uzyskanych na modelach 
gipsowych w porównaniu z cyfrowymi. należy zastanowić się nad przyczyną różnic w pomiarach nagryzu pionowego 
i szerokości podniebienia na modelach gipsowych i wirtualnych (Dent. Med. Probl. 2011, 48, 4, 519–524).
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Abstract
Background. Plaster casts are traditionally used in diagnostics and treatment planning, mid-treatment progress mon-
itoring, and post-treatment results illustration. They can also be used in court proceedings as evidence in cases of pro-
fessional errors and even for identification of corpses. regulations require models to be stored for a period of 20 years. 
With the advancement of technology, plaster casts used for over 100 years will be soon replaced by digital models. 
Objectives. The aim of this study was to compare the results and to evaluate the correspondence of measurements 
made on plaster casts and digital models by three independent examiners in two time intervals. 
Material and Methods. The materials for the study consisted of 16 models. Three examiners measured the plaster 
casts and corresponding digital models. on each model 4 routine measurements were made: overbite (oB), overjet 
(oJ), intermolar width (iMW) and anterior Bolton ratio (Bolton). Standard and digital models were measured 
twice with two week intervals. 
Results. The comparison of measurements of overbite, overjet, intermolar width and anterior Bolton ratio showed no 
statistically significant differences between the three examiners. The comparison of measurements of plaster casts and 
digital models showed greatest correspondence in overjet and Bolton ratio both in T1 and T2. Statistically significant 
differences were observed in evaluation of overbite and intermolar width in both first and second set of measurements.
Conclusions. repeatability and correspondence of the results of the measurements made by three independent exam-
iners was established. Statistically significant differences in overbite and intermolar width measurements of plaster 
casts and digital models were observed. Possible reasons for the differences in overbite and intermolar width measure-
ments on digital and plaster models need to be determined (Dent. Med. Probl. 2011, 48, 4, 519–524).
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Modele gipsowe są wykorzystywane w dia-
gnostyce i ustalaniu planu leczenia ortodontyczne-
go, śródleczniczo monitorują postęp leczenia oraz 
obrazują jego wynik. Mogą być także wykorzysty-
wane w procesach sądowych jako dowód w spra-
wach o błąd w sztuce, a nawet, oprócz dokumenta-
cji radiologicznej, do identyfikacji zwłok. 

W Polsce przepisy obligują (Ministerstwo 
Zdrowia Dz. U. nr 88 poz. 966 z dnia 10 sierpnia 
2001 r.) przechowywać modele przez 20 lat.

W 1999 r. firma ortocaD (cadent, carlstadt, 
nl) opatentowała i wprowadziła na rynek techni-
kę wykonywania modeli cyfrowych. 

W związku z rozwojem technologii cyfro-
wej stosowane od ponad 100 lat modele gipsowe 
w najbliższym czasie zostaną zastąpione modela-
mi wirtualnymi. Wśród zalet modeli cyfrowych 
można wymienić: łatwość dostępu i archiwizacji, 
możliwość dokonania pomiarów diagnostycznych, 
analiz oraz przeprowadzenia zestawienia diagno-
stycznego, a także prowadzenie konsultacji ze spe-
cjalistami na całym świecie. Dziś, dzięki rozwo-
jowi technicznemu, można zastąpić standardowe 
modele gipsowe modelami wirtualnymi – cyfro-
wymi, które powstają w specjalnych laboratoriach 
z przysłanych przez lekarzy wycisków. 

Modele wirtualne przechowuje się i ocenia 
z wykorzystaniem komputera. Przy dzisiejszym 
stopniu rozwoju technik komputerowych jest to 
najtańsze i najprostsze rozwiązanie. Mullen et 
al. [1] donosi, że pomiary na modelach cyfrowych 
wykonuje się szybciej. Modele wirtualne można 
bez kosztów powielać i przechowywać dla bezpie-
czeństwa kopie zapasowe w różnych miejscach. 
na przykład firma ortolab (częstochowa, Polska) 
oferuje archiwizację modeli cyfrowych na swo-
ich serwerach bez ograniczeń czasowych, a koszt 
usługi zawiera się w cenie modelu. 

Pomiary na modelach cyfrowych to mierze-
nie trójwymiarowej symulacji na płaskim obrazie 
monitora. 

nowa technika stawia przed ortodontami 
wiele pytań. Pojawiają się obawy, czy pomiary 
i analizy wykonywane na modelach wirtualnych 
mogą w pełni zastąpić tradycyjne wykonywane na 
modelach gipsowych, i czy będą mogły być przed-
stawiane jako dowód w sądzie.

celem pracy było porównanie wyników uzy-
skanych niezależnie przez trzech badaczy w dwóch 
powtórzeniach oraz ocena zgodności pomiarów 
wykonanych na modelach gipsowych i cyfrowych.

Materiał i metody
Materiał do badań stanowiło 16 modeli. Kry-

teria doboru pacjentów były następujące: stabilna 

okluzja, uzębienie stałe, pełne uzębienie w odcinku 
od kła do kła, brak założonych aparatów stałych. 
Wyciski pobrano masą alginatową (Kromopan). 
W dniu pobrania wyciski zostały zabezpieczne 
wilgotną ligniną, umieszczone w szczelnie za-
mkniętym woreczku foliowym i opakowane w do-
starczone przez ortolab kartonowe pudełko z folią 
pęcherzykową oraz wysłane do laboratorium, gdzie 
wykonywano z nich modele gipsowe i cyfrowe. 

niezależnie od siebie trzech przeszkolonych 
badaczy dokonywało pomiarów modeli gipso-
wych i odpowiadających im modeli cyfrowych. 
Pomiarów na modelach gipsowych dokonano za 
pomocą ortodontycznej suwmiarki firmy Dentau-
rum z dokładnością pomiaru do 0,1 mm. Modele 
cyfrowe mierzono w dostarczonym przez ortolab 
programie o3DM. na każdym modelu wykona-
no serię 4 pomiarów: nagryzu pionowego (oB), 
nagryzu poziomego (oJ), szerokości podnie-
bienia (iMW) oraz wskaźnika Boltona (Bolton) 
w odcinku przednim. nagryz poziomy i pionowy 
mierzono metodą przedstawioną przez Komorow-
ską [2], a szerokość podniebienia metodą opisaną 
przez Howe et al. [3] (odległość między punktami 
przecięcia się bruzd podniebiennych pierwszych 
trzonowców z brzegami dziąsłowymi). Pomiary 
wykonano dwukrotnie w 2-tygodniowych odstę-
pach czasu (T1, T2). W ten sposób trzech badaczy 
wykonało 48 serii pomiarów modeli gipsowych 
(8 modeli × 3 badaczy × 2 powtórzenia) i 48 serii 
pomiarów modeli cyfrowych. otrzymane wyniki 
poddano analizie statystycznej. Wartości analizo-
wanych parametrów mierzonych w skali ilorazo-
wej scharakteryzowano za pomocą wartości śred-
niej i odchylenia standardowego. Do porównania 
wyników pomiarów każdej z 4 kategorii uzyska-
nych przez 3 badających użyto jednoczynniko-
wej analizy wariancji (anoVa), po uprzednim 
sprawdzeniu normalności rozkładu z użyciem 
testu W Shapiro-Wilka i jednorodności wariancji 
z wykorzystaniem testu levene’a. Do oceny róż-
nic między pomiarami na modelach gipsowych 
i cyfrowych oraz z pomiaru T1 i T2 użyto testu t-
Studenta dla zmiennych zależnych. W pracy przy-
jęto 5% ryzyko błędu, zatem dla p < 0,05 różnice 
uznano za istotne statystycznie.

Wyniki
W pierwszej kolejności dokonano porównania 

badaczy. Porównanie wyników pomiarów nagryzu 
pionowego, poziomego, szerokości podniebienia 
oraz wskaźnika Boltona na modelach gipsowych 
i cyfrowych wykonanych przez 3 niezależnych ba-
daczy wykazało, że nie było istotnych statystycz-
nie różnic między nimi. Dane zawarto w tabeli 1.
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Badaniem sprawdzano także wpływ czyn-
nika czasu na powtarzalność wyników. Zesta-
wienie wyników pomiarów w czasie T1 i T2 po-
zwoliło na stwierdzenie, że badacze nie różnili 
się w sposób istotny statystycznie między sobą, 
dokonując pomiaru zarówno za pierwszym 
(T1), jak i za drugim razem (T2). oznacza to, 
że otrzymane wyniki były powtarzalne, a od-
stęp czasu nie wpływał na precyzję pomiarów 
(tabela 2). Po stwierdzeniu braku istotnych róż-
nic między badaczami i braku różnic w czasie 
postanowiono porównać wyniki pomiarów mo-
deli gipsowych z cyfrowymi bez podziału na 
poszczególnych badaczy.

W tabeli 3 zestawiono średnie pomiary 
trzech badaczy wykonane na modelach gipso-
wych w porównaniu z odpowiadającymi im 
pomiarami na modelach cyfrowych. Pomiary 
nagryzu poziomego i wskaźnika Boltona w od-

cinku przednim różniły się między sobą, ale 
nie były to różnice istotne statystycznie (przy 
p < 0,05) zarówno w czasie T1, jak i T2. istotne 
statystycznie różnice zaobserwowano natomiast 
w ocenie nagryzu pionowego i szerokości pod-
niebienia podobnie w pierwszym, jak i drugim 
pomiarze. na uwagę zasługuje fakt, że pomia-
ry nagryzu pionowego na modelach cyfrowych 
były mniejsze w porównaniu z pomiarami na 
modelach gipsowych. różnice zawierały się 
w przedziałach: 0,56–0,72 mm w czasie T1 oraz 
0,58–0,98 mm w czasie T2 (tabela 4). inaczej 
kształtowały się pomiary szerokości podniebie-
nia, które były większe na modelach cyfrowych 
w porównaniu z modelami gipsowymi. różni-
ce zawierały się w przedziałach: 0,45–0,77 mm 
w czasie T1 oraz 0,35–0,77 mm w czasie T2 (ta-
bela 5). Wyjaśnienie przyczyny tych różnic wy-
maga dalszych badań.

Tabela 1. Porównanie dokładności pomiarów poszczególnych badaczy

Table 1. result accuracy comparison of individual examiners’ measurements

Pomiary nagryzu pionowego oB
(overbite measurement)

Pomiar szerokości podniebienia iMW
(intermolar width measurement)

Modele gipsowe
T1
(Plaster casts)

badacz średnia SD P Modele gipsowe
T1
(Plaster casts)

badacz średnia SD p

1
2
3

4,89
5,34
5,65

3,46
3,54
3,72

0,912 1
2
3

34,61
34,78
34,21

2,25
2,92
2,83

0,911

Modele gipsowe
T2
(Plaster casts)

1
2
3

5,13
5,3
5,54

3,77
3,6
3,56

0,975 Modele gipsowe
T2
(Plaster casts)

1
2
3

34,39
34,59
34,24

2
2,75
2,75

0,96

Modele cyfrowe
T1
(Digital models)

1
2
3

4,33
4,62
4,99

3,5
3,79
3,57

0,937 Modele cyfrowe
T1
(Digital models)

1
2
3

35,06
34,82
34,98

2,51
2,49
2,59

0,983

Modele cyfrowe
T2
(Digital models)

1
2
3

4,21
4,72
4,56

3,15
3,73
3,43

0,955 Modele cyfrowe
T2
(Digital models)

1
2
3

34,97
34,94
35,00

2,19
2,52
2,46

0,998

Pomiary nagryzu poziomego oJ
(overjet measurement)

Pomiar wskaźnika Boltona Bolton
(Bolton ratio measurement)

Modele gipsowe
T1
(Plaster casts)

badacz średnia SD P Modele gipsowe
T1
(Plaster casts)

badacz średnia SD p

1
2
3

3,55
3,5
3,93

1,24
1,38
2,28

0,862 1
2
3

78,93
76,81
77,49

5,43
3,57
5,43

0,679

Modele gipsowe
T2
(Plaster casts)

1
2
3

3,65
3,14
3,81

1,49
1,13
1,83

0,652 Modele gipsowe
T2
(Plaster casts)

1
2
3

79,60
78,36
79,99

3,25
3,51
4,46

0,673

Modele cyfrowe
T1
(Digital models)

1
2
3

3,88
4,14
4,08

1,5
2,33
1,15

0,951 Modele cyfrowe
T1
(Digital models)

1
2
3

76,7
78,43
77,83

4,2
2,9
2,91

0,594

Modele cyfrowe
T2
(Digital models)

1
2
3

3,89
4,38
3,66

1,49
2,14
1,4

0,693 Modele cyfrowe
T2
(Digital models)

1
2
3

76,97
79,59
79,38

4,46
2,84
2,89

0,268
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Omówienie
Modele wirtualne mają krótką historię, ale 

budzą zainteresowanie badaczy. od 1999 r. po-
wstało wiele prac porównujących klasyczne mo-
dele gipsowe i ich cyfrowe (wirtualne) odpowied-
niki. niektóre prace odnoszą się do nowatorskich 
metod digitalizacji modeli, np. metodą fotostere-
ometrii [4]. Pierwsze wyniki były obiecujące – nie 

stwierdzono istotnych różnic w porównywanych 
metodach [5], choć pierwsze techniki uzyskiwania 
były na tyle trudne, czasochłonne i kosztowne, że 
nie przyjęły się w codziennej praktyce. 

Stevens et al. [6] w 2006 oceniali wiarygod-
ność i powtarzalność pomiarów na modelach 
gipsowych i cyfrowych (geoDigm, chanhassen, 
Minn) przez porównanie indeksu Par i wskaźni-
ka Boltona. Stwierdzili, że nie ma różnic w wielko-

Tabela 2. Porównanie wyników pomiarów wykonanych w czasie T1 i T2 na modelach gipsowych i cyfrowych

Table 2. result comparison of measurements taken at T1 and T2 on plaster casts and digital models

Modele gipsowe  
(Plaster casts)

Modele cyfrowe  
(Digital models)

T Średnia
(Mean)

SD p T Średnia
(Mean)

SD p

oB T1
T2

5,29
5,32

3,43
3,49

0,743 oB T1
T2

4,65
4,49

3,47
3,30

0,180

oJ T1
T2

3,66
3,53

1,63
1,47

0,262 oJ T1
T2

4,04
3,98

1,66
1,66

0,682

iMW T1
T2

34,53
34,40

2,57
2,42

0,200 iMW T1
T2

34,95
34,97

2,42
2,30

0,839

Bolton T1
T2

77,74
79,31

4,76
3,68

0,060 Bolton T1
T2

77,65
78,64

3,32
3,54

0,088

Tabela 3. Porównanie pomiarów wykonanych na modelach gipsowych (g) i cyfrowych (c) w dwóch powtórzeniach 

Table 3. result comparison of measurements taken on plaster casts (g) and digital models (c) repeated twice

Pierwszy pomiar T1 
(First measurement) 

Drugi pomiar T2 
(Second measurement)

Model Średnia
(Mean)

SD P Model Średnia
(Mean)

SD p

oB g
c

5,29
4,65

3,43
3,47

0,000011* oB g
c

5,32
4,49

3,49
3,30

0,000001*

oJ g
c

3,66
4,04

1,63
1,66

0,180 oJ g
c

3,53
3,98

1,47
1,66

0,061

iMW g
c

34,53
34,95

2,57
2,42

0,021* iMW g
c

34,40
34,97

2,42
2,28

0,000159*

Bolton g
c

77,74
77,65

4,76
3,32

0,939 Bolton g
c

79,32
78,64

3,68
3,54

0,533

* P < 0,05.

Tabela 4. różnice w pomiarach nagryzu pionowego (oB) u poszczególnych badaczy

Table 4. Differences in measurements of overbite (oB) between the individual examiners

Badacz
(examiner)

T1 T2

gipsowy  
(Plaster)
Średnia ± odch. std
(Mean ± SD)

cyfrowy  
(Digital)
Średnia ± odch. std.
(Mean ± SD)

g-c gipsowy  
(Plaster)
Średnia ± odch. std.
(Mean ± SD)

cyfrowy  
(Digital)
Średnia ± odch. std.
(Mean ± SD)

g-c

1
2
3

4,89 ± 3,46
5,34 ± 3,54
5,65 ± 3,72

4,33 ± 3,50
4,62 ± 3,79
4,99 ± 3,57

0,56
0,72
0,66

5,13 ± 3,77
5,30 ± 3,60
5,54 ± 3,56

4,21 ± 3,15
4,72 ± 3,73
4,56 ± 3,43

0,92
0,58
0,98



gipsowe a wirtualne modele ortodontyczne 523

Tabela 5. różnice w pomiarach szerokości podniebienia (iMW) u poszczególnych badaczy

Table 5. Differences in measurements of intermolar width (iMW) between the individual examiners

Badacz
(examiner)

T1 T2

gipsowy  
(Plaster)
Średnia ± odch. std
(Mean ± SD)

cyfrowy  
(Digital)
Średnia ± odch. std.
(Mean ± SD)

g-c gipsowy  
(Plaster)
Średnia ± odch. std.
(Mean ± SD)

cyfrowy  
(Digital)
Średnia ± odch. std.
(Mean ± SD)

g-c

1
2
3

34,61 ± 2,25
34,78 ± 2,92
34,21 ± 2,83

35,06 ± 2,51
34,82 ± 2,49
34,98 ± 2,59

–0,45
–0,04
–0,77

34,39 ± 2,00
34,59 ± 2,75
34,24 ± 2,75

34,97 ± 2,19
34,94 ± 2,52
35,01 ± 2,46

–0,92
–0,35
–0,77

ści wskaźnika Boltona (a więc i pomiarów, które się 
na niego składają) uzyskanego obiema metodami, 
co pozostaje w zgodności z wynikami niniejszej 
pracy. Podobne wyniki podają Mullen et al. [1]. 

całkowitą zgodność pomiarów na modelach cy-
frowych i gipsowych stwierdzili Zilberman et al. [7], 
którzy porównywali wielkość poszczególnych zębów, 
szerokość międzykłową i międzytrzonowcową. 

ocenę powtarzalności pomiarów m.in. szero-
kości międzytrzonowcowej i nagryzu pionowego 
dokonali też Bootvong et al. [8], u których pomia-
ry cyfrowe odpowiadały gipsowym. Pozostaje to 
w sprzeczności z prezentowanymi wynikami ba-
dań. W niniejszej pracy zarówno w 1. jak i w 2. 
pomiarze szerokość podniebienia mierzona na 
modelach gipsowych nie odpowiadała tej mierzo-
nej na modelach cyfrowych. rozbieżność prezen-
towanych wyników dotyczyła również pomiaru 
nagryzu pionowego, a różnica była powtarzalna. 

Podobne wyniki otrzymali Santoro et al. [9] 
i Quimby et al. [10]. Quimby w przeciwieństwie 

do prezentowanych wyników badań własnych, 
w których wykazano zgodność pomiarów nagryzu 
poziomego, opisuje istotne różnice w tych pomia-
rach, dodaje jednak, że różnica 1 mm klinicznie 
ma małe znaczenie, z czym można dyskutować. 

Wyniki autorów potwierdza natomiast donie-
sienie asquith et al. [11], którzy nie znaleźli różnic 
w pomiarach nagryzu poziomego.

Wnioski
Wykazano powtarzalność i zgodność wyników 

pomiarów wykonanych niezależnie przez 3 badaczy. 
Zaobserwowano istotne statystycznie różni-

ce w pomiarach nagryzu pionowego i szerokości 
podniebienia uzyskanych na modelach gipsowych 
w porównaniu z cyfrowymi.

należy zastanowić się nad przyczyną różnic 
w pomiarach nagryzu pionowego i szerokości pod-
niabienia na modelach gipsowych i wirtualnych.
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