
Streszczenie 

  

Wstęp: Znaczna część pacjentów leczonych ortognatycznie to osoby z wadami gnatycznymi klasy 

III. W 50% przypadków przyczynami powstania wady są różnego stopnia niedorozwoje szczęki 

oraz nadmierny doprzedni wzrost żuchwy. Zaburzenia wzrostu szkieletu kostnego w istotny sposób 

mogą wpływać na stan oraz funkcje innych narządów, między innymi górnych dróg oddechowe. 

Sposobem leczenia tych deformacji twarzowo-szczękowo-zgryzowych jest postępowanie 

zespołowe ortodontyczno-chirurgiczne. W większości przypadków pacjenci kwalifikowani są do 

operacji dwuszczękowych tj. osteotomii szczęki metodą Le Fort I oraz obustronnej strzałkowej 

osteotomii żuchwy. Zastosowane metody lecznicze zdecydowanie poprawiają estetykę twarzy, 

warunki zgryzowe, dodatnio wpływają na warunki psycho-społeczne, jak również mają istotny 

wpływ na czynność innych narządów, w tym górnych dróg oddechowych. Wykonywana 

mobilizacja szczęki oraz żuchwy i ich stabilizacja w nowym położeniu podczas operacji 

chirurgicznych pacjentów z wadami gnatycznymi klasy III niewątpliwie zmienia stosunki 

anatomiczne w obrębie górnych dróg oddechowych, co może wpływać na ich funkcję i mieć istotny 

wpływ na komfort życia pacjentów. Z tych powodów ocena stanu nosogardła, gardła środkowego 

oraz dolnego, ich objętości, a także wybranych wymiarów, oraz odniesienie ich do pomiarów 

cefalometrycznych, obiektywizujących położenie szczęki oraz żuchwy względem siebie i podstawy 

czaszki, wydawały się zasadne. 

Materiał i metody: Grupę badaną stanowili pacjenci operowani w Klinice Chirurgii Szczękowo-

Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z rozpoznaniem wady gnatycznej klasy III, 

zdiagnozowanej na podstawie badania klinicznego, diagnostyki radiologicznej oraz 

przeprowadzonej analizy cefalometrycznej, u których zaplanowano zespołowe leczenie 

ortodontyczno-chirurgiczne. U pacjentów tych, po niezbędnej dekompensacji wady, zostały 

przeprowadzone operacje dwuszczękowe tj. osteotomie szczęki metodą Le Fort I oraz obustronne 

osteotomie strzałkowe żuchwy (BSSO). Operacje ortognatyczne poprzedzało przeprowadzenie 

diagnostyki ortodontycznej, wstępne leczenie ortodontyczne oraz wykonanie tomografii 

komputerowej czaszki twarzowej. Ocena TK wykluczała występowanie potencjalnych ognisk 

zakażenia tak zębopochodnych, jak również w obrębie zatok obocznych nosa oraz umożliwiała 

ocenę ilościową i jakościową kości w okolicach planowanych linii osteotomii. Jednocześnie 



badanie to pozwoliło na ocenę stanu objętości całości górnych dróg oddechowych, jak i 

poszczególnych odcinków oraz dokonania wybranych pomiarów liniowych. Badanie tomografii 

komputerowej zostało powtórzone w okresie pooperacyjnych w porównywalnych warunkach, 

głównie w celu oceny uzyskanych wyników leczenia ortognatycznego jak i stabilizacji odłamów, 

jednocześnie umożliwiając ponowną ocenę stanu górnych dróg oddechowych. 

Na podstawie posiadanego materiału postanowiono dokonać oceny: 

1. stopnia zmiany położenia szczęki oraz żuchwy względem siebie oraz podstawy czaszki na 

podstawie pomiarów cefalometrycznych wykonanych przed i po zabiegu chirurgicznym. 

2. wybranych wymiarów górnych dróg oddechowych odpowiednio przed oraz po zabiegu 

operacyjnym. 

3. zmiany wymiarów i objętości górnych dróg oddechowych, które zaszły w wyniku operacji 

dwuszczękowych. 

4. zależności pomiędzy wybranymi pomiarami cefalometrycznymi, ocenianymi przed i po 

zabiegu, a zmianami parametrów oceniających górne drogi oddechowe.  

  

Wyniki: Otrzymane dane poddano analizie statystycznej i stwierdzono: 

1. Wartość kąta SNB pooperacyjnie uległa zmniejszeniu. 

2. Powierzchnia dróg oddechowych na poziomie krtaniowej części gardła pooperacyjnie uległa 

zmniejszeniu. 

3. Odległość pomiędzy kolcem nosowym tylnym a podstawą nagłośni, rozumiana jak długość 

górnych dróg oddechowych, pooperacyjne zwiększyła się. 

4. Im większa wartość przedzabiegowa kąta SNB, czyli im większa wada doprzednia żuchwy, 

tym znaczniejsze zmniejszenie powierzchni przekroju dróg oddechowych na poziomie 

części krtaniowej. 

5. Zwiększenie kąta nachylenia żuchwy do podstawy czaszki spowodowało zwiększenie 

przekroju dróg oddechowych w nosowej części gardła. 

6. Zmniejszenie wartości kąta SNB, czyli cofnięcie żuchwy, spowodowało zmniejszenie 

powierzchni przekroju dróg oddechowych na poziomie podstawy nagłośni. 

7. Wartość kąta ANB pooperacyjnie uległa zwiększeniu. 



8. Leczenie operacyjne bardzo nasilonych wad szkieletowych kl. III, czyli wad o niskich 

wartościach kąta ANB, może spowodować znaczące ograniczenie wymiarów w górnych 

drogach oddechowych. 

Wnioski: Wpływ leczenia chirurgicznego wad szkieletowych klasy III na stan górnych dróg 

oddechowych powinien być uwzględniony przy układaniu planu leczenia. 



Summary 

Introduction: A significant percentage of patients treated with orthognathic surgery are 

skeletal class III cases. In 50% of the samples, the causes of these defects are maxilla 

hypoplasia and mandible hypertrophy. Skeletal growth disorders may significantly affect the 

upper airway tract condition and function. Those dentofacial deformities are treated by 

surgical orthodontics procedures. In the majority of cases, patients are qualified for 

bimaxillary surgery, or LeFort I osteotomy in the maxilla and bilateral sagittal split 

osteotomy in the mandible. The procedures applied greatly improve facial aesthetics, 

occlusion and psychosocial sphere, but they also may impact other organs, such as the upper 

airway tract. Mobilisation and repositioning of the maxilla and mandible during surgery in 

patients with skeletal class III undoubtedly change anatomical relations in the upper airway 

tract, which may have a major impact on the function and life comfort of the patients. For 

these reasons, the assessment of nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx condition, 

their volume and selected dimensions, in comparison to cephalometric measurements 

describing maxilla and mandible position relative to the skull base and each other, seems 

justified. 

Material and methods: The study group consisted of patients operated in Maxillofacial 

Surgery Clinic, Medical University Lublin, in which the diagnosis of skeletal class III was 

based on clinical examination, radiological evaluation and cephalometric analysis. 

Following orthodontic decompensation, bimaxillary surgeries (LeFort I maxilla osteotomy 

and bilateral sagittal split osteotomy) were performed. Before the surgery, patients received 

an orthodontic diagnosis followed by initial orthodontic treatment and multi-slice computed 

tomography scanning to exclude potential inflammations and perform qualitative and 

quantitative evaluation of tissue in the area of the osteotomy. Simultaneously, CT allowed 

evaluation of the volume of the whole upper airway tract as well as its sections and length 

measurements of all parts of the pharynx. MSCT scanning was repeated after the surgery in 

comparable conditions to enable an assessment of the results, stability of treatment but also 

a reassessment of the upper airway tract. 



Based on the material obtained, it was decided to evaluate the following: 

1. Range of maxilla and mandible position change, relative to each other and skull base, 

found on selected cephalometric measurements, before and after surgery. 

2. Selected upper airway tract dimensions, before and after surgery. 

3. Change of selected upper airway tract dimensions due to the orthognathic surgery. 

4. Dependence between selected cephalometric measurements, before and after surgery, 

and the dimensions evaluating the upper airway tract. 

Results: The obtained data were statistically analysed and the following observations were 

made: 

1. The SNB angle value decreases postoperatively. 

2. The airway cross-sectional area at the level of the laryngeal part of the pharynx is reduced 

postoperatively. 

3. The distance between the posterior nasal spine and the base of the epiglottis, understood 

as the length of the upper airways, increases postoperatively. 

4. The greater the value of the SNB angle pre-treatment, the more significant reduction of 

the airway cross-sectional area at the level of the larynx. 

5. Increasing the angle of inclination of the mandible to the base of the skull increases the 

airway cross-sectional area in the nasopharynx. 

6. Reduction of the SNB angle, i.e. mandibular setback, reduces the airways cross-sectional 

area at the level of the epiglottis base. 

7. The ANB angle value increases postoperatively. 

8. Treatment of very severe class III skeletal defects, i. e. defects with low ANB angle 
values, may result in a significant limitations of dimensions in the upper respiratory tract. 

Conclusion: Skeletal class III surgical treatment impact on the upper airway tract should be 

considered when preparing an individual treatment plan for a patient.


