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 | AbstrAct

The subjective and the most common factor inducing the pa-

tient to seek orthodontic treatment is unsightly appearance ac-

companying dental-facial deformities. It causes discomfort in 

the broader functioning of the people affected by deformation 

and, in extreme cases, can lead to frustration and psycholo-

gical disorders. Therefore, the aesthetics of the face should be 

a priority at the stage of diagnosis, the patient’s treatment clas-

sification and therapy selection process. The clinical treatment 

leading to the changes in the dental-skeletal features of the face, 

whether by orthodontic treatment or orthognathic surgery, re-

quires knowledge of facial beauty, which includes an evaluation 

of its aesthetics, proportion and symmetry [1]. The interdisci-

plinary orthodontic-surgical treatment is a big responsibility, 

which applies both to decisions on the treatment plan, as well 

as its satisfying results. Due to the fact that the team treatment 

is a combination of many disciplines - medicine, art, sociology 

and psychology, doctors in charge should not only be qualified 

specialists in the field of medicine, but also humanists. 

Key words: orthodontics, orthognathic, interdisciplinary 

orthodontic-surgical treatment, surgical facial aesthetics

 | streszczenie

subiektywnym i najbardziej powszechnym czynnikiem 

skłaniającym pacjenta do leczenia ortodontycznego jest 

nieestetyczny wygląd. Powoduje on dyskomfort w funk-

cjonowaniu osoby dotkniętej deformacją, w skrajnych 

przypadkach może doprowadzać do frustracji i zaburzeń 

psychologicznych. zatem estetyka twarzy powinna być 

priorytetem na etapie diagnozowania, kwalifikowania 

pacjenta do leczenia oraz przy wyborze sposobu terapii. 

Kliniczne możliwości zmian w układzie zębowo-szkiele-

towym twarzy, czy to przez leczenie ortodontyczne, czy 

chirurgię ortognatyczną, wymagają zrozumienia oraz 

oceny estetyki, proporcji i symetrii twarzy [1]. Leczenie 

interdyscyplinarne ortodontyczno-chirurgiczne jest 

połączeniem wielu dyscyplin – medycyny, sztuki, socjo-

logii czy psychologii. Lekarze prowadzący powinni być 

nie tylko wykwalifikowanymi specjalistami z zakresu 

medycyny, ale także humanistami.

Słowa kluczowe: ortodoncja, ortognatyka, leczenie 

interdyscyplinarne ortodontyczno-chirurgiczne, 

estetyka twarzy

 | WPrOWAdzenie

Wygląd człowieka odgrywa istotną rolę w kształtowa-

niu jego relacji interpersonalnych i odnoszeniu sukcesów 

w każdej dziedzinie życia. Wpływa także na jego postrze-

ganie samego siebie, jako osoby bardziej lub mniej atrak-

cyjnej [2]. Piękno niesie ze sobą rzeczywiste korzyści eko-

nomiczne dla jednostki, ułatwiając również kreowanie 

pozytywnych relacji międzyludzkich. nieatrakcyjność 

często powoduje pogorszenie stosunków społecznych 

i może rodzić uprzedzenia ze strony otoczenia. Od wcze-

snego dzieciństwa do późnej starości osoby postrzegane 

jako estetyczne, bez względu na płeć, są oceniane znacz-

nie wyżej i traktowane w bardziej korzystny sposób. Ła-

twiej uzyskują pomoc od przypadkowych osób, znajdują 

przyjaciół czy partnerów życiowych. Udowodniono 

także, że uroda pozwala ludziom z większym prawdopo-

dobieństwem powodzenia dochodzić swoich praw w róż-

nego rodzaju sporach i konfliktach [3]. Osobom o ładnych 

twarzach przypisywane są takie cechy, jak życzliwość, 

mądrość, prawość, rzetelność, ambicja oraz atrakcyjność 

seksualna [4]. Powszechnie wiadomo, że to właśnie wy-

gląd człowieka w znaczącym stopniu kształtuje opinie 

i wrażenia na jego temat [3].

 | znAczenie estetyKi

studia nad estetyką ludzkiej twarzy i możliwość wpły-

wania na jej harmonię fascynowały ludzkość od wieków. 

W świecie ortodontów i chirurgów ortognatycznych od 
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lat toczy się debata na temat piękna i estetyki twarzy. Po-

woduje ona wiele rozbieżności w opiniach dotyczących 

sposobu leczenia pacjentów obciążonych deformacjami 

zębowo-szkieletowymi. W historii ortodoncji zauważa 

się wciąż zmieniające się trendy, związane z określaniem 

wskazań do leczenia i jego planowaniem.

czasy współczesne dowodzą, że to właśnie piękno 

i atrakcyjność są jednymi z podstawowych motywów, 

dla których pacjenci zgłaszają się do gabinetów ortodon-

tycznych. zatem estetyka twarzy powinna być priory-

tetem na etapie diagnozowania, kwalifikowania pacjenta 

do leczenia oraz podczas wyboru terapii. Ostatecznie 

rozważaną kwestią, dotyczącą pacjentów z anomaliami 

twarzy o różnym nasileniu, jest pytanie o konieczność 

leczenia w przypadku, gdy deformacja nie stanowi ele-

mentu aktywnego procesu chorobowego. istnieje in-

dywidualne zróżnicowanie w ludzkich zdolnościach 

adaptacyjnych do deformacji twarzy. rezultatem tych 

zdolności jest przystosowanie się do nawet największych 

dysproporcji w jej budowie u jednych osób, przy braku 

adaptacji nawet do najmniejszych anomalii u drugich. 

Okazuje się, że deformacje twarzy o małym i średnim 

nasileniu wywołują u pacjentów większy stres niż za-

burzenia w budowie twarzy, objawiające się dużą skalą 

zniekształceń. W przypadku tych pierwszych powodem 

stresu może być nieprzewidywalna reakcja otoczenia, na 

którą pacjenci nie są przygotowani. tym samym nie po-

trafią sobie z nią radzić. deformacja o dużym nasileniu 

wywołuje najczęściej jednoznaczny negatywny odbiór 

otoczenia, stymulujący do wypracowania skutecznych 

reakcji defensywnych przez pacjentów. to sprawia, że 

większość dolegliwości osób poszukujących leczenia 

ortognatycznego zaliczyć można do kategorii małych 

i średnich anomalii w opozycji do grupy obciążonej de-

formacjami czaszkowo-twarzowymi, będącymi konse-

kwencją syndromów genetycznych, urazów i chorób.

 niewątpliwie stosunek społeczeństwa do deformacji 

twarzy ulega zmianie wraz z upływem czasu, a nieza-

przeczalny wpływ na to ma edukacja społeczna. indok-

trynacja mass mediów, zalewających społeczeństwo 

ogromem informacji, budzi chorobliwą obsesję perfek-

cyjnego wyglądu. Jest to zjawisko niezmiernie szkodliwe 

i wyniszczające. Ludzie, porównując się do nieprawdzi-

wych, modyfikowanych graficznie obrazów człowieka, 

przekazywanych przez telewizję, reklamę i prasę, nie-

przypominających realnego ludzkiego wyglądu, auto-

matycznie obniżają ocenę samych siebie (fot. 1). Może to 

skutkować pojawieniem się różnorodnych zaburzeń psy-

chosomatycznych, a nawet chorób psychiatrycznych [5].

zakładając, że leczenie ortognatyczne może w zna-

czący sposób zmienić na lepsze jakość życia pacjenta, 

należy mu takie leczenie zaproponować. bezwarun-

kowo, niekwestionowaną rolą lekarza jest niesienie 

pomocy i dokładne informowanie pacjenta o korzy-

ściach i wadach terapii. do pacjentów jednak należy 

ostateczna decyzja o tym, czy w ich przypadku leczenie 

jest właściwym wyborem.

Fot. 1 Współczesne ideały piękna w prasie Źródło [I]

 | POWszechne WyObrAżenie 

O AtrAKcyJnOści tWArzy

Współczesna ocena estetyki twarzy może mieć swoje 

pierwotne podłoże genetyczne. znane badania Langlois 

i współpracowników, przeprowadzone na dużej grupie 

trzymiesięcznych niemowląt, pozwoliły zaobserwować, 

że dzieci niepoddane jeszcze wpływom środowiskowym 

i kulturowym, po przedstawieniu im twarzy atrakcyj-

nych i nieatrakcyjnych, reagowały niekwestionowany-

mi oznakami zadowolenia w obliczu tych pierwszych. 

zdaniem badaczy, proces ewolucji czyni z takich cech 

piękna twarzy, jak symetria i harmonia, drugorzędowe 

cechy płciowe, odpowiedzialne za dobór naturalny i re-

produkcję [6]. W uznaniu twarzy za atrakcyjną kluczo-

wą rolę odgrywają takie oznaki młodości jak duże oczy 

oraz wyeksponowane kości policzkowe.

również uwarunkowania środowiskowe mają nie-

zaprzeczalny wpływ na kształtowanie się kryteriów 

piękna [2]. Wzorzec piękna według dziecka oraz osoby 

dorosłej, kobiety i mężczyzny, różni się od siebie pod wie-

loma względami. Mimo historycznie zmieniających się 

preferencji istnieją typy urody, które wciąż tak samo in-

tensywnie oddziałują na odbiorców. niezmiennie ponęt-

na oraz budząca pozytywne uczucia, takie jak czułość, 

serdeczność czy namiętność, będzie twarz kobiety przy-

pominająca oblicze dziecka, o miękkich rysach, łagod-

nych liniach, pełnych, wydatnych ustach, małym nosie, 

dużych oczach i delikatnie zaokrąglonym podbródku.

dla ortodontów profil jest niezwykle ważnym aspek-

tem, pozwalającym na ustalenie diagnozy w różno-

rodnych zaburzeniach. Piękne twarze wydają się mieć 

stosunkowo duże usta z pełnym konturem czerwieni 

wargowej, znajdujące się doprzednio w stosunku do ob-

szaru okołoustnego. Położenie wargi górnej powinno być 

dominujące w stosunku do wargi dolnej, rynienka war-

gi górnej wąska, a obszar skórnej części obu warg powi-

nien być niewielki, szczególnie w odniesieniu do wargi 

dolnej. cienkie, zapadnięte, mało wydatne wargi budzą 

skojarzenia o agresywności i maskulinizacji. niewielkie 
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nieregularności zębów, z wyłączeniem diastemy, w oce-

nie badanych wypadają pozytywnie i przywołują na myśl 

pozytywne atrybuty, takie jak kobieca łagodność i przy-

jazne nastawienie, choć niekoniecznie uczciwość. Wy-

kazano, iż twarz w niewielkim stopniu dysharmoniczna 

postrzegana jest, jako bardziej prawdziwa i wiarygodna, 

niż twarz idealnie symetryczna. tę drugą opisuje się jako 

bardziej atrakcyjną, lecz jednocześnie pozbawioną uczuć 

i oryginalności. W ocenie badanych twarze z wydłużo-

nym odcinkiem szczękowym pozostają bardziej atrakcyj-

ne, o ile zachowana jest w nich właściwa proporcja pomię-

dzy częścią wargową a częścią skórną [3].

badania M.G. Orsini, G.J. huang, h.A. Kiyak, d.s. 

ramsay, A. Pollen, n.K. Anderson, d.b. Giddon, prze-

prowadzone na grupie laików i lekarzy ortodontów, do-

wiodły, że specjaliści wykazują dużo większą toleran-

cję, a wręcz przedkładają profile charakteryzujące się 

bardziej doprzednim położeniem żuchwy od tych z do-

tylną relacją, natomiast grupa laików chętniej akcepto-

wała profile z prognatyczną żuchwą, w szczególności 

zaś u mężczyzn [7]. Podstawą tej oceny może być, przy-

pisywany intuicyjnie, wymiar psychologiczny progna-

tyzmu żuchwy. Klasa iii kojarzona jest konsekwentnie 

z agresją i cechami męskimi, dlatego jest uznawana za 

szczególnie mało pożądaną u kobiet. W przytoczonych 

badaniach wyniki uzyskane w grupie ortodontów wy-

kazały przeciwny trend. retrognatyzm żuchwy oce-

niono bardziej negatywnie niż prognatyzm. 

Można zatem założyć, że płeć pacjenta ma decydują-

cy wpływ na dobór leczenia [7]. reprezentanci obydwu 

grup preferowali twarze o profilach neutralnych, jakkol-

wiek laicy oceniali profile prognatyczne (z doprzednim 

ułożeniem żuchwy) w sposób bardziej negatywny niż 

profile retrognatyczne (z dotylnym ułożeniem żuchwy) 

(fot. 2). Wnioski wypływające z większości przeprowa-

dzonych badań wskazują, że laicy preferują bardziej 

wypukłe profile niż specjaliści ortodoncji, a pełniejsze 

prominentne wargi uznają za bardziej atrakcyjne, na-

dające twarzy etnicznego wyglądu [4, 7, 8]. Przytoczone 

badania wskazują na wyraźną różnicę w ocenie profilu 

twarzy pomiędzy ortodontami a laikami. Pojawia się za-

tem pytanie, czy planując leczenie, ortodonta powinien 

kierować się wyłącznie uznawanymi przez siebie kryte-

riami, czy też powinien brać pod uwagę opinie i potrzeby 

pacjenta. Obecnie rozwój medycyny za fundamentalny 

uznaje paradygmat tkanek miękkich.

 | histOryczny rys PięKnA

szesnastowieczny artysta Albrecht dürer powiedział: 

„czym jednak jest piękno, nie wiem, ale wiem, że doty-

ka wielu aspektów życia”. dürer tłumaczył, że pomimo 

koncepcji piękna pełnej subiektywizmu, ocena propor-

cji powinna odbywać się w sposób obiektywny. Artysta 

podkreślał, że nieproporcjonalne twarze ludzkie są 

nieestetyczne, podczas gdy proporcje są akceptowalne, 

choć nie zawsze uznawane za piękne. dlatego też wła-

ściwym celem w ortodontycznym badaniu klinicznym 

jest znalezienie dysproporcji w twarzy pacjenta.

W przedstawianiu ludzkich form artyści na prze-

strzeni wieków rozwinęli wiele kanonów i wskazówek, 

pozwalających zdefiniować piękno, z których więk-

szość opierała się na tak zwanym „dobrym oku”. część 

z tych zasad używana jest, choć w zmodyfikowanej już 

formie, przez współczesnych klinicystów. W piątym 

wieku przed naszą erą Poliklet, jeden z najsłynniej-

szych greckich rzeźbiarzy, stworzył traktat „Kanon”- 

opracowanie teoretyczne w odniesieniu do idealnych 

matematycznych proporcji dotyczących ludzkiego ciała, 

w którym poruszył również kwestię ważkości symetrii. 

W pierwszym wieku przed naszą erą rzymski archi-

tekt Marcus Vitruvius Pollio napisał sławne dzieło za-

tytułowane „O architekturze ksiąg dziesięć”, w którym 

rozważał zarówno kwestię symetrii, jak i trójpodziału, 

podkreślając, że idealna ludzka twarz może być po-

dzielona wertykalnie na trzy części. Koncepcja ta jest 

używana w procesie planowania w chirurgii ortogna-

tycznej do dziś. Wielki renesansowy artysta i myśliciel, 

Leonardo da Vinci, podkreślał rolę zachowania równo-

wagi pomiędzy sztuką a nauką. definiował on propor-

cję jako stosunek odpowiedniej części do całości. rycina 

sławnego człowieka witruwiańskiego, którego Leonar-

do skonstruował na podstawie wytycznych Vitruviusa, 

wskazuje na istotność proporcji ludzkiego ciała. W oce-

nie piękna twarzy najczęściej rozważaną kwestią jest 

„złota proporcja” (rys. 1). Pierwsze wzmianki, traktujące 

o niej, odnaleziono w rozprawie matematycznej eu-

klidesa pt. „elementy”, choć pochodzenie tej pracy nie 

jest do końca znane i przypisuje się ją tak Platonowi, 

jak i Pitagorasowi. zasady te pod nazwą „boskich pro-

porcji” zostały wykorzystane przez Leonarda da Vinci 

podczas rysowania postaci ludzkich o symetrycznych 

i proporcjonalnych twarzach i sylwetkach.  

 a)  b) 

Fot. 2 Obraz prognatycznego profilu: a) będącego gorzej akceptowanym przez pacjentów 
w porównaniu z retrognatycznym profilem twarzy b) . Źródło [II] 
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Rys. 1 Schemat sylwetki człowieka witruwiańskiego i „złotej proporcji” twarzy, 
będących głównym źródłem proporcji klasycznego porządku architektonicznego 
Źródło [II]

 | KAnOn estetyKi W OrtOdOncJi

Większość zasad geometrii stosowanych historycznie 

w sztuce wykorzystywana jest we współczesnej me-

dycynie. Mają one szczególne znaczenie w ortodoncji, 

która znajduje się w czołówce specjalizacji zajmujących 

się oceną ludzkiej twarzy, jako narzędzi używając ra-

diogramów bocznych głowy i licznych analiz kefalome-

trycznych [9]. Od ponad stu lat istnienia ortodoncji, któ-

rej podwaliny dał edward Angle i jego zespół, głównym 

celem leczenia było stworzenie perfekcyjnej okluzji, za 

którą automatycznie miało się pojawić piękno twarzy. 

Pomimo licznych dyskredytacji tej idei, przez wprowa-

dzenie w późniejszych latach cefalometrii, sama kon-

cepcja szkieletu zębowo-twarzowego, determinującego 

cel leczenia, pozostała nienaruszona [2].

dopiero w ostatnich latach paradygmat tkanek mięk-

kich, kierujący proces diagnozowania i leczenia proble-

mów zgryzowych raczej na tkanki miękkie niż struk-

tury zębowo-szkieletowe, stał się niepodważalnym 

wzorcem w ortodoncji i chirurgii ortognatycznej. sku-

pienie uwagi klinicystów na wyglądzie tkanek mięk-

kich w czasie badania oraz prognozowanie ich ewolucji 

w procesie wzrostu i leczenia, pozwala na większą do-

kładność w planowaniu terapii. złote proporcje zwykło 

się kojarzyć z idealną twarzą ludzką, choć trójwymia-

rowe studia nad analizą twarzy profesjonalnych mo-

deli dowodzą, że twarze te nie odpowiadają złotemu 

podziałowi. co więcej, cechują się one występowaniem 

różnych wad zgryzu i szerokich zróżnicowań w oce-

nie cefalometrycznej. W innych badaniach nad grupą 

pacjentów, którzy przeszli leczenie ortognatyczne, au-

torzy dowiedli, że choć wygląd badanych po zakończe-

niu leczenia uznawany był jako bardziej atrakcyjny niż 

przed jego rozpoczęciem, to proporcje twarzy po terapii 

odbiegały od złotego podziału. dlatego też konieczne 

jest wykonywanie nieustających badań, traktujących 

o fascynującej koncepcji złotego podziału i jej klinicz-

nym zastosowaniu w ocenie piękna twarzy.

 | Leczenie OrtOGnAtyczne

W ocenie społeczeństwa uzębienie odgrywa mniejszą 

wagę w aspekcie jego funkcji niż w estetyce twarzy. 

Potwierdzeniem tego faktu jest nieustannie rosnąca 

liczba pacjentów poszukujących leczenia interdyscy-

plinarnego ortodontyczno-chirurgicznego [3]. W przy-

padku gdy deformacja zębowo-szkieletowa jest na tyle 

nasilona, że nie można jej skorygować ani modyfikacją 

wzrostu, ani kamuflażem ortodontycznym, wówczas 

jedynym rozwiązaniem pozostaje kombinacja leczenia 

ortodontycznego i chirurgii ortognatycznej. Opubliko-

wane w latach 90. ub. wieku wyniki badań epidemiolo-

gicznych przeprowadzonych w stanach zjednoczonych 

przez Proffit, bailey i wsp. wykazały obecność dyspro-

porcji zębowo-szkieletowych zakwalifikowanych do 

leczenia chirurgicznego u około 1,8 mln osób [10].

badania na próbie 1000 pacjentów diagnozowanych 

w latach 80. w Klinice Ortodoncji na Uniwersytecie 

w Północnej Karolinie dowiodły istnienia cech w budo-

wie twarzowej części czaszki, bardziej predysponujących 

do poszukiwania i przyjmowania modelu leczenia orto-

dontyczno-chirurgicznego. W badanej populacji kobiety 

stanowiły dwukrotnie większą grupę niż mężczyźni, 

zarówno w aspekcie poszukiwania, jak i akceptowania 

planu ortodontyczno-chirurgicznego [11].

Analiza porównawcza pomiędzy grupami osób przyj-

mujących a odrzucających leczenie interdyscyplinarne 

ujawniła brak statystycznie znaczących różnic zarów-

no w odniesieniu do asymetrii i zgryzu krzyżowego, jak 

i otwartego lub głębokiego. Wykazała także, w dużym 

uogólnieniu, że kobiety częściej niż mężczyźni korzysta-

ją z usług medycznych oraz decydują się one na leczenie 

ortodontyczne [12]. dostrzega się także różnorodność 

w dystrybucji płci, analizowanej w aspekcie rozmaitych 

problemów morfologicznych układu zębowo-twarzowe-

go. Mocno zarysowana żuchwa jest uznawana za cechę 

wzmacniającą męskość, natomiast żuchwa, charaktery-

zująca się niedorozwojem, uznawana jest za cechę bar-

dziej kobiecą. nic zatem dziwnego, że kobiety wykazują 

większą skłonność do akceptowania chirurgicznej ko-

rekty wady klasy iii. z tego samego powodu mężczyźni 

chętniej akceptują korektę wady klasy ii.

 | WsPóŁPrAcA LeKArzA OrtOdOnty 

i chirUrGA szczęKOWO-tWArzOWeGO

Jednym z pierwszych bodźców, motywujących kli-

nicystów do poszukiwania nowych rozwiązań, było 

rosnące niezadowolenie, wynikające z obserwacji efek-

tów leczenia kompensacyjnego, przeprowadzonego 

u pacjentów z wadami o podłożu szkieletowym. do ele-

mentów negatywnych w tych ocenach należały przede 

wszystkim: niesatysfakcjonujące efekty estetyczne, 

brak stabilności wyników leczenia, dysfunkcje stawów 
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skroniowo-żuchwowych oraz cechy przeciążenia zgry-

zu, do których należą głównie starcie patologicznie uzę-

bienia, rozchwianie zębów czy recesje przyzębia [13]. 

Leczenie kompensacyjne wad szkieletowych wciąż nie 

rozwiązywało problemu dysfunkcji, integralnie zwią-

zanych z zaburzeniami funkcji mowy, połykania, od-

dychania i żucia. U pacjentów, wymagających leczenia 

protetycznego, pojawiały się również problemy z jego 

właściwym przeprowadzeniem.

standaryzacja procedur pozwala na zbudowanie do-

skonałego modelu współpracy pomiędzy wszystkimi 

członkami zespołu. dzięki wypracowaniu schematów 

wzajemnej komunikacji możliwe jest sprawne funkcjono-

wanie tej złożonej i wysoce wykwalifikowanej komórki, 

jaką jest zespół, biorący udział w opiece nad pacjentem 

operacyjnym. dzięki temu osiągnięte zostają spektaku-

larne rezultaty, dotyczące zarówno estetyki, jaki i funkcji. 

W konsekwencji przyczynia się to do sukcesu, jakim jest 

wysoki poziom zadowolenia pacjentów [14-16]. 

 | chirUrGiA OrtOGnAtycznA

termin „ortognatyka” pochodzi z greckiego, gdzie or-

thos znaczy „prosty”, a gnathos znaczy „szczęki”. chi-

rurgia ortognatyczna odnosi się do wszelkich zabiegów 

operacyjnych przeprowadzanych w celu skorygo-

wania deformacji szczęk. Procedury ortognatyczne 

można podzielić na trzy kategorie dotyczące: szczęki, 

żuchwy lub szczęki i żuchwy jednocześnie. chirurgia 

ortognatyczna obejmuje różnego rodzaju zabiegi zwią-

zane z elementami szkieletu twarzowej części czaszki 

u pacjentów obciążonych anomaliami gnatycznymi. 

służą one rekonstruowaniu prawidłowej architektury 

twarzy i odtwarzaniu właściwych relacji funkcjonal-

nych pomiędzy jej wszystkimi częściami składowymi. 

elementy szkieletu twarzy mogą być repozycjonowa-

ne, remodelowane oraz poddawane trójwymiarowym 

zmianom wielkości. Możliwość modyfikowania twa-

rzowej części czaszki związana jest z koniecznością in-

gerencji chirurgicznej, która zawiera bogaty wachlarz 

różnorodnych osteotomii.

Wszelkie osteotomie stosowane w chirurgii ortogna-

tycznej, w celu korekcji anomalii kompleksu szczęko-

wo-twarzowego, są źródłem zmian w kształcie, pozycji 

i wielkości tkanek miękkich. Mimo że parametry zębo-

we i szkieletowe stanowią powszechnie najważniejsze 

wskaźniki w diagnozowaniu pacjentów z wadami 

szkieletowymi i w planowaniu ich leczenia, to jednak 

w ostatecznym rozrachunku tkanki miękkie stanowią 

najważniejszy czynnik, który bierze się pod uwagę przy 

przewidywaniu rezultatów terapii. Kliniczna charaktery-

styka osób z wadami gnatycznymi przejawia dużą zmien-

ność i różnorodność. są one uwarunkowane współist-

nieniem rozmaitych zaburzeń i deformacji dotyczących 

zgryzu i architektury twarzowej części czaszki, rozpatry-

wanych w trójwymiarze. Prawie każda z tych kombinacji 

wad, rozpatrywana w aspekcie symptomatologii, ma swo-

ją niepowtarzalną specyfikę. zarówno lekarz ortodonta, 

jak i chirurg szczękowo-twarzowy powinni traktować 

wszelkie wytyczne, raczej jako ogólne wskazówki. ich 

wyczucie estetyki oraz elastyczność w ocenie pacjenta 

powinny odgrywać kluczową rolę w procesie diagnozo-

wania i projektowania przebiegu leczenia.

 | terAPiA interdyscyPLinArnA

Większość deformacji szczękowo-twarzowych może 

być leczona za pośrednictwem trzech podstawowych 

typów osteotomii: 

•	 zabieg osteotomii szczęki, potocznie określany mia-

nem Le Fort, 

•	obustronna strzałkowa skośna osteotomia gałęzi żu-

chwy bssO (Bilateral Sagittal Split Osteotomy)

•	 genioplastyka [17]. 

dodatkowo stałymi elementami zespołu ortodon-

tyczno-chirurgicznego są ekspansje chirurgiczne z wy-

korzystaniem przeszczepu kości autogennej oraz, coraz 

częściej, osteotomie szczęki wykonywane z dojścia 

typu Le Fort i/ii (niepełna osteotomia Le Fort ii).

zabiegi typu LeFort odnoszą się do wszelkich do-

świadczeń dotyczących środkowego odcinka twarzy, 

podczas gdy bssO i genioplastyka zapewniają sposob-

ność modyfikacji jej dolnej części

Od czasów wprowadzenia pionierskich procedur 

chirurgicznych chirurgia ortognatyczna poddana jest 

nieustającemu procesowi ewolucji. Kluczowe modele za-

biegów w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej mogą 

być dobierane indywidualnie w zależności od potrzeb 

danego przypadku. istnieje możliwość stosowania jej po-

jedynczo bądź w różnych zestawieniach [13, 16-19].

za pomocą osteotomii typu Le Fort i można indu-

kować zmiany w położeniu wargi górnej, podstawy 

i koniuszka nosa oraz wielkości kąta nosowo-wargo-

wego [20]. Poszerzony zakres osteotomii typu Le Fort 

i zapewnia wpływ na położenie i wielkość obszaru 

podoczodołowego. Klasyczna osteotomia typu Le Fort 

ii stwarza możliwość indukowania zmian w położeniu 

obszaru nosowo-szczękowego. Osteotomia o najszer-

szym zakresie to zabieg typu LeFort iii, dzięki któremu 

można dokonać zmian w położeniu i wielkości oczo-

dołu, kości jarzmowej, szczęki oraz długości i grzbietu 

nosa. Osteotomie typu Le Fort ii i iii w generalnym 

ujęciu stanowią podstawę większości planów leczenia 

dotyczących syndromów, w których występuje dyzo-

stoza czaszkowo-twarzowa [21]. Każdy ze standardów 

osteotomii typu Le Fort powinien być modyfikowany 

w odniesieniu do specyficznej sytuacji klinicznej (fot. 3).
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chirurgicznie wspomagane rozerwanie szwu pod-

niebiennego sArMe (Surgicall Assisted Rapid Maxillary 

Expansion) jest zabiegiem dedykowanym wszelkim kost-

nym poprzecznym niedorozwojom szczęki. Poprzeczny 

niedorozwój szczęki może występować jako niesyndro-

malne zaburzenie, a także być elementem wrodzonych 

zespołów chorobowych, takich jak rozszczepy wargi 

i podniebienia oraz syndromy czaszkowo-twarzowe. 

W badaniu fizykalnym u pacjentów ze zwężeniem szczę-

ki odnotowuje się ciemne korytarze policzkowe (prze-

strzenie między kącikami ust a powierzchniami przed-

sionkowymi zębów bocznych szczęki) [22-24]. Poprzeczne 

zwężenie szczęki powoduje zmniejszenie poprzecznego 

wymiaru dna jamy nosowej i jej objętości, co implikuje 

trudności w oddychaniu, częste infekcje, bezdech senny 

i chrapanie oraz dysfunkcję połykania i mowy [25].

sArMe umożliwia harmonizację kształtu łuku zębo-

wego i rozładowanie stłoczeń. Kostna ekspansja wiąże się 

z automatycznym odzyskaniem adekwatnej przestrzeni 

dla języka, który z powodu niewystarczającego wymiaru 

poprzecznego szczęki jest najczęściej patologicznie położo-

ny między górnymi a dolnymi zębami przednimi. W kon-

sekwencji uzyskuje się poprawę funkcji połykania [26, 27]. 

Opadnięcie języka na dno jamy ustnej, związane ze zwięk-

szeniem jej objętości, powoduje polepszenie warunków arty-

kulacji i zwiększenie szans na stabilność wyników leczenia 

[27]. sArMe, poprzez powiększenie przewodów nosowych, 

pojawiające się wraz z bocznym przemieszczeniem się ścian 

nosa, poprawia funkcję oddychania [26, 28]. zabieg ten wy-

wołuje nie tylko zmiany w strukturach zębowo-twarzo-

wych, ale także w całym układzie czaszkowo-twarzowym 

(fot. 4, 5). do jednej z transformacji, integralnie związanej 

z leczeniem zespołowym, zalicza się powiększenie szero-

kości i objętości jamy nosowej. Prowadzi to do polepszenia 

wentylacji w przewodach nosowych, co może zmniejszyć 

skłonność do infekcji górnych dróg oddechowych [29, 30]. 

dostępne są również doniesienia o znaczącej poprawie 

funkcji słuchu w następstwie wykonania zabiegu ekspansji 

szczęki. Autorzy w swoich badaniach sugerują, że wpływ 

zabiegu ortognatycznego ekspansji szczęki na poprawę słu-

chu spowodowany jest przywróceniem właściwej funkcji 

gardłowego ujścia trąbki eustachiusza [31].

Fot. 4 Zmiany w rysach twarzy pacjentki leczonej ortodontycznie, u której 
wykonano m.in. zabieg SARME: zmniejszenie wysokości dolnego odcinka twarzy, 
poszerzenie szpary ustnej i czerwieni wargowej, zbalansowanie proporcji 
twarzy, relaksacja mięśni twarzy Źródło [I]

Fot. 3 Zdjęcia pacjentki przed (strona lewa) i po (strona prawa) leczeniu ortodontyczno-chirurgicznym:
a) zmiana owalu i wysokości twarzy,
b) prawidłowa ekspozycja zębów w szerokim uśmiechu,
c) wydłużenie dolnego odcinka twarzy i  wygładzenie bruzdy wargowo-bródkowej,
d) wysunięcie bódki, poprawa profilu i kąta szyjnego, likwidacja drugiego podbródka,
e) idealne uszeregowanie zębów
Źródło [I]

 b) 

 a) 

 c) 

 e) 

 d) 
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Fot. 5 Zmiana kształtu i szerokości górnego łuku zębowego po leczeniu orto-
dontycznym i zabiegu SARME

Fot. 6 Zdjęcia en face pacjentki leczonej interdyscyplinarnie: poprawa owalu 
twarzy, brak ciemnych korytarzy policzkowych, właściwa ekspozycja zębów 
w uśmiechu Źródło [I]

bssO ma fundamentalne znaczenie w korekcji współ-

istniejących zaburzeń zębowych i kostnych, klasyfiko-

wanych do kilku grup wad gnatycznych. zaliczyć do 

nich można wady klasy iii, ii, zgryzy otwarte, głębokie 

oraz asymetrie żuchwy [28]. Jest to jedna z najbardziej 

efektywnych technik zabiegowych. Korzyści z zabie-

gu m.in. protrakcji żuchwy to: wysunięcie wargi dolnej, 

spłycenie bruzdy bródkowo-wargowej, wydłużenie od-

cinka bródkowo-szyjnego, wydłużenie dolnego odcinka 

twarzy czy umieszczenie profilu w polu biometrycznym.

Genioplastyka, czyli chirurgiczna korekta guzowato-

ści bródkowej, nie powinna być rozważana per se, lecz 

planowana w szerokim ujęciu, również z uwzględnie-

niem ewentualnego leczenia interdyscyplinarnego, 

ortodontyczno-chirurgicznego [32-34]. Guzowatość 

bródkowa jest jednym z bardzo ważnych elementów 

kompleksu szczękowo-twarzowego, biorącym czynny 

udział w kształtowaniu równowagi i harmonii w ry-

sach twarzy. balans w proporcjach ludzkiego profilu jest 

w dużej części zdeterminowany rozmiarem, kształtem 

i pozycją bródki w odniesieniu do innych elementów 

twarzy uważany za najważniejszy instrument komu-

nikacji międzyludzkiej [32]. zabiegi korekcyjne bródki 

przynoszą wiele wymiernych korzyści estetycznych 

i funkcjonalnych, dotyczących nie tylko samej guzo-

watości, ale też wszystkich otaczających ją struktur 

okołożuchwowych i okołoustnych [14, 33]. deformacje 

guzowatości bródkowej mogą być opisane w oparciu 

zarówno o jej wielkość, jak i położenie w przestrzeni. 

zabieg wydaje się wszechstronny. Można nim doko-

nywać wysunięcia, skrócenia, poszerzenia, zwężenia 

czy wydłużenia bródki [15]. Wśród wszystkich operacji, 

mających za zadanie jej repozycję, najczęściej wykony-

waną jest genioplastyka progresywna, mająca na celu 

wysunięcie lub wydłużenie bródki [32]. W doprzednim 

przesunięciu bródki osiąganą korzyścią jest wydłużenie 

linii żuchwy oraz kąta bródkowo-szyjnego. dodatkowe 

beneficja obejmują poprawę położenia wargi dolnej 

w stosunku do zębów siecznych, ogólną poprawę wza-

jemnego położenia oraz napięcia w przestrzeni bródko-

wo-językowo-gnykowej, co może mieć fundamentalne 

znaczenie w redukcji chrapania. W przypadku ruchu 

doprzedniego dochodzi również do pogłębienia bruzdy 

bródkowo-wargowej oraz zmniejszenia grubości tka-

nek miękkich, pokrywających guzowatość [15, 35].

Fot. 9 Leczenie ortodontyczno-chirurgiczne pacjenta z dużą asymetrią twarzy, w wy-
niku którego uzyskano prawidłowe proporcje oraz uszeregowanie zębów Źródło [I]

Fot. 7 Zdjęcia zewnątrzustne przed i po leczeniu obrazujące efekt chirurgicznego 
wysunięcia żuchwy (zabieg BSSO): wydłużenie odcinka bródkowo-szyjnego, 
zmniejszenie kąta bródkowo-szyjnego, redukcja wypukłości policzka, 
likwidacja drugiego podbródka Źródło [I] 
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Fot. 10 Porównanie zmian rysów twarzy i poprawy profilu pacjenta, u którego 
część leczenia stanowiła genioplastyka. W efekcie leczenia uzyskano wydłuże-
nie odcinka bródkowo-szyjnego, zmniejszenie kąta bródkowo-szyjnego, redukcję 
guzowatości bródkowej Źródło [I]

 | POdsUMOWAnie

W obliczu faktu, że w przypadkach wad gnatycznych 

za warunek dobrze zaplanowanego i prawidłowo prze-

prowadzonego leczenia ortodontycznego uważa się 

zrównoważoną okluzję, współistniejącą bezwarunkowo 

ze zbliżonymi do ideału rysami twarzy, leczenie zespo-

łowe ortodontyczno-chirurgiczne powinno stanowić 

jedyne odpowiednie rozwiązanie. zespół, dysponujący 

doświadczeniem w stosowaniu odpowiednich metod 

i towarzyszących im narzędzi, może zagwarantować pa-

cjentom rozwiązanie większości problemów klinicznych, 

występujących przy szkieletowych wadach zgryzu.

Analizy dotyczące zakresu i kierunku zmian w tkan-

kach miękkich i szkielecie twarzy pacjentów poddanych 

zabiegom ortognatycznym nie znajdują bezpośredniego 

odzwierciedlenia w subiektywnej ocenie przeobrażeń, 

dokonywanej przez lekarza prowadzącego, pacjenta 

i jego otoczenie. zmianom w profilu pacjentów towarzy-

szy również szereg przeobrażeń architektury twarzy 

analizowanych w innych projekcjach. W wyniku zabie-

gu ortognatycznego dochodzi do kaskady zmian wielu 

struktur, powierzchni i krzywizn, takich jak: szerokość 

szpary ustnej, zarys czerwieni wargowej, wielkość 

i kształt nosa, napięcie mięśnia okrężnego ust, położe-

nie kości jarzmowych oraz dolnego brzegu oczodołu, 

zarys podbródka, żuchwy i szyi, szerokość twarzy, jej 

symetria i wiele innych. zmiany te w połączeniu z taki-

mi czynnikami, jak: wiek, płeć, przynależność etniczna, 

dynamika mięśniowa, kondycja skóry i tkanki podskór-

nej, ilość podściółki tłuszczowej czy wreszcie profil emo-

cjonalno-charakterologiczny pacjenta dają rzeczywistą 

kompilację wrażenia o przemianie wizerunku. zatem 

przy planowaniu i realizacji leczenia należy szukać rów-

nowagi opartej zarówno na naukowym i artystycznym 

podejściu, jak i na uznaniu i poszanowaniu indywidual-

nych potrzeb i gustów pacjenta oraz uwzględnieniu jego 

uwarunkowań psychologiczno-społecznych.

zabiegi chirurgiczne u prezentowanych pacjentów 

zostały przeprowadzone przez specjalistę chirurgii szczę-

kowo-twarzowej dr. n. med. romana sadowskiego i jego 

zespół w Wojewódzkim centrum Medycznym w Opolu.
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