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WPROWADZENIE 

Założeniem pracy doktorskiej jest określenie czy w istocie parametr WITS czy kąt ANB są znamienne dla 

diagnozy i późniejszego planu leczenia. W literaturze istnieje niewielka liczba doniesień odnoszących się do 

wspomnianego zagadnienia. Debata na ten temat trwa od lat. 

CEL PRACY 

1. Ustalenie, czy wartości kąta ANB i pomiaru WITS są niezależne od doświadczenia klinicznego lekarza 

2. Zdobycie dowodów na niezależność pomiaru WITS od sposobu wykreślania płaszczyzny zgryzu.  

3. Sprawdzenie, czy dopasowana do typu twarzy indywidualna norma kąta ANB zmienia rozpoznanie klasy 

szkieletowej w porównaniu z normą standardową. 

4. Stwierdzenie, czy istnieje zależność wartości kąta ANB bądź pomiaru WITS od pionowego wzorca 

szkieletowego: kąta między podstawą szczęki i żuchwy. 

Za cel główny pracy autorka uznała natomiast zdobycie dowodów, na ile wartości kąta ANB i pomiaru WITS 

przyczyniają się do postępowania terapeutycznego. 

MATERIAŁ I METODA 

Przedmiotem badań były pomiary uzyskane na podstawie teleradiogramów bocznych głowy grupy pacjentów, u 

których rozpoznanie klasy szkieletowej stawiano na podstawie standardowej i indywidualnej normy kąta ANB – 

zdefiniowanej w analizie Segnera-Hasunada – oraz na podstawie wskaźnika WITS mierzonego na różnych 

liniach okluzji: 1 - wg Schwarza, 2 –wg Steinera, 3 – wg Sassouniego, 4 – wg McNamary oraz wyznaczanej 

przez twórców programu Ortobajt
®
. Dodatkowo pacjenci ci mieli różną wartość kąta NL - ML i odmienną 

terapeutyczną konieczność rekonstrukcji punktów A i B Downsa.  Analizie poddano różnice diagnostyczno-

lecznicze otrzymane na podstawie wartości kąta ANB w odniesieniu do standardowej i indywidualnej normy a 

także – na podstawie parametrów WITS wg Schwarza, Steinera, Sassouniego, McNamary i twórców programu 

Ortobajt
®
. 

Analizie poddano 40 początkowych teleradiogramów bocznych głowy oraz modeli gipsowych, pacjentów którzy 

zgłosili się do leczenia w prywatnej klinice Luxdent. Każdy telerentgenogram analizowało trzech lekarzy 

dentystów, w tym dwóch specjalistów ortodoncji. Na podstawie punktów odniesienia na teleradiogramie 

wyznaczono -  w programie Power Point – linie, które odpowiadały odcinkom A-N, B-N oraz linii okluzji. Dla 

każdego z teleradiogramu wykreślono cztery linie okluzji opisane przez Schwarza, Sassouniego, Steinera i 

McNamarę wraz z rzutami prostopadłymi punktów A i B. Obrazowano je na oddzielnych slajdach celem 

usprawnienia i uwiarygodnienia pomiarów. Na każdą z linii okluzji osobno rzutowano prostopadłe punkty A i B, 

otrzymując w ten sposób 4 różne wartości wskaźnika WITS dla każdego pacjenta. Pomiary wartości wskaźnika 

WITS oraz wartości kąta ANB przeprowadzono za pomocą programu AutoCAD 2012 for Mac. Każdy 

teleradiogram analizowano również za pomocą programu Ortobajt® (wersja 6.8). Do badania dołączono także 

postawioną przez lekarza specjalistę diagnozę i jej konsekwencję: plan leczenia. 

Otrzymane wyniki umieszczono w tabeli, podzielonej według badanych kryteriów, a następnie poddano je 

analizie statystycznej. Uzyskane pomiary WITS i ANB porównywano w zależności od doświadczenia badacza, 

w celu potwierdzenia ich powtarzalności. Porównano również: 1. wartości kąta ANB z normą standardową i 

indywidualną, wyznaczoną na podstawie analizy Segnera i Hasunda, 2. wartości pomiaru WITS uzyskane w 

zależności od linii zgryzu. Oba parametry zestawiano również z pionowym wzorcem kostnym pacjenta, w celu 
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ustalenia, czy którakolwiek z tych zmiennych odgrywa uprzywilejowaną rolę między podstawą szczęki i 

żuchwy. Ostatecznie dokonano porównania wartości pomiarów z planem leczenia - korektą położenia punktów 

A i B w zależności od początkowej przednio-tylnej inklinacji zębów siecznych. 

WYNIKI 

1. Wyniki badań pozwoliły potwierdzić możliwość jednoznacznego określenia położenia punktów A i B 

Downsa. Doświadczenie lekarza nie odgrywa zatem roli w wyznaczaniu punktów A i B, bowiem nie ma 

istotnych statystycznie różnic między uczestniczącymi w badaniu klinicystami (p>0,05). 

2. Badania przeprowadzone w pracy dowodzą, że zastosowane standardowej i indywidualnej normy kąta 

ANB może zasadniczo zmieniać rozpoznanie ortodontyczne w kontekście klasy szkieletowej. 

3. Dowolność wyznaczania linii okluzji osłabia znaczenie parametru WITS diagnozowaniu zaburzenia 

zgryzu. Można jednak powiedzieć, że wybór linii zgryzu z analizy Schwartza i McNamary zapewnia 

wiarygodność rozpoznania - inklinacja obu linii zgryzowych nie różni się w sposób statystycznie istotny 

(p<0,05). Ostrożność należy zachować natomiast w przypadku wyboru innych linii odniesienia 

(Sassouniego i Steinera), które wpływają znamiennie (p<0,05) na diagnozę nieprawidłowości zgryzowych. 

4. Badania nie pozwoliły stwierdzić jednoznacznej korelacji wad pionowych z pomiarem ANB czy WITS. 

Analiza porównawcza sugerowanych planem leczenia przemieszczeń punktów A i B z klasą szkieletową 

pozwala wnioskować, że parametry szkieletowe - zarówno kąt ANB jak i wskaźnik WITS - mogą odgrywać 

znacznie mniejszą od dotychczasowej rolę w ortodoncji. Ujawniła  natomiast i umożliwiła podkreślenie 

wartości diagnostycznej indywidualnego kąta ANB, w największym stopniu determinującego 

konieczność działań terapeutycznych. 

WNIOSKI 

Wyniki badań pozwoliły wysnuć następujące wnioski: 

1. Punkty A i B Downsa są na współczesnych obrazowaniach RTG na tyle łatwe do odnalezienia, by nie 

nastręczać żadnych trudności lekarzom, niezależnie od ich doświadczenia. Dzięki temu, już najmłodsi 

adepci sztuki dentystycznej mogą włączać się w proces diagnostyczny i w arkana najpiękniejszej 

dyscypliny stomatologii, jaką jest ortodoncja. 

2. Nie ma możliwości prowadzenia wiarygodnych badań dotyczących wskaźnika WITS bez podania definicji 

czynnościowej linii okluzji, bowiem zmiana jej nachylenia modyfikuje wartość omawianego parametru. 

Niemniej jednak, dla potrzeb polskiej populacji można przyjąć, iż linia McNamary i Schwarza oraz linia 

McNamary i linia wyznaczana w programie Ortobajt
®
 wpływają porównywalnie na pomiar WITS, więc 

można je stosować zamiennie. 

3. Brak jednoznacznej korelacji wad pionowych z pomiarem ANB czy WITS nie zwalnia ze stosowania 

obydwu tych zmiennych w diagnostyce ortodontycznej i nie pozwala dowodzić wyższości jednej z nich 

nad drugą. 

4. Wyznaczenie przez Segnera i Hasunda indywidualnej normy wartości kąta ANB stanowi swego rodzaju 

kamień milowy w diagnostyce ortodontycznej, bowiem ten właśnie kąt w najpełniejszy sposób koreluje 

z planem i rezultatami leczenia. 

 


