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Streszczenie

W pracy przedstawiono zastosowanie kompute-

rowej analizy cefalogramów bocznych głowy 

przy pomocy programu Ortodoncja 8®. Umożliwia 

on lekarzowi ortodoncie szybkie przeprowadzenie 

analizy, łatwy dostęp do bazy pacjentów, przejrzystą 

prezentację danych, a także możliwość ich wyekspor-

towania drogą internetową w celu konsultacji z inny-

mi specjalistami. Z kolei tzw. kolor cefalometryczny 

nadany poszczególnym pacjentom ma ostrzegać 

klinicystę przed popełnianiem błędów terapeutycz-

nych w danej wadzie szkieletowej.

Słowa kluczowe: cefalogram boczny, komputero-

wa analiza cefalometryczna, diagnostyka ortodon-

tyczna, program Ortodoncja 8®

Abstract

The paper presents the application of computed 

analysis of lateral head cephalograms using the 

Ortodoncja8® software. It allows the orthodontist 

to conduct quick analysis, easy access to the pa-

tients’ database, clear presentation of data and the 

ability to export them via the internet for consulta-

tion with other specialists. In turn, so-called cepha-

lometric color given to a particular patient should 

alert the clinician against making therapeutic errors 

in a given skeletal defect.

Key words: lateral cephalogram, computed cepha-

lometric analysis, orthodontic diagnostic, Ortodon-
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Wprowadzenie

Analiza cefalogramów bocznych głowy jest współ-

cześnie nieodłącznym elementem diagnostyki 

ortodontycznej [1-4]. Technika ta została wpro-

wadzona w 1931 roku przez Broadbenta w Sta-

nach Zjednoczonych Ameryki oraz przez Hofratha 

w Niemczech. Pierwotnym jej zastosowaniem były 

badania wzorców wzrostowych kompleksu twarzo-

wo-czaszkowego. Szybko jednak okazało się, że na 

jej podstawie można określić relacje kostne i zębo-

we występujące u danego pacjenta oraz ich wpływ 

na powstanie wady zgryzu. Jest to możliwe poprzez 

ocenę relacji pionowych i poziomych pomiędzy 
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pięcioma zasadniczymi składnikami twarzy: 1. czaszką i jej pod-

stawą, 2. trzonem szczęki, 3. wyrostkiem zębodołowym szczęki 

wraz z zębami, 4. trzonem żuchwy oraz 5. częścią zębodołową 

żuchwy wraz z zębami [1]. Niezwykle istotnym klinicznym zasto-

sowaniem cefalogramu jest także rozpoznawanie oraz ocena 

zmian wprowadzonych przez leczenie ortodontyczne. Lekarze 

ortodonci wykonują takie badanie przynajmniej dwukrotnie 

u każdego leczonego pacjenta. Standardowe pomiary cefalo-

metryczne dokonywane są przy użyciu kliszy cefalogramu, kal-

ki kreślarskiej, negatoskopu, linijki oraz kątomierza i są bardzo 

czasochłonne. Opracowano wiele programów komputerowych 

mających na celu usprawnienie pracy lekarza. Pozwalają one na 

przeprowadzenie szybkiej analizy radiogramów cyfrowych, jak 

również zdigitalizowanych klisz rentgenowskich [5-6]. Celem 

niniejszej pracy jest przedstawienie procedury komputerowej 

analizy cefalogramu w polskim programie Ortodoncja 8®.

Charakterystyka procedury 
analizy cefalometrycznej 

w programie Ortodoncja 8®

Warunkiem analizy cefalometrycznej jest wprowadzenie do 

programu komputerowego cefalogramu w postaci cyfrowej. 

Digitalizacji tradycyjnej kliszy można dokonać poprzez sfoto-

grafowanie jej na negatoskopie za pomocą aparatu cyfrowego. 

Kolejnym krokiem jest wybór jednej ze standardowych analiz 

proponowanych przez program (7 do wyboru). Skalowania 

dokonuje się poprzez zaznaczenie na podziałce zlokalizowa-

nej na zdjęciu odległości zadanej przez program (domyślnie 

3 cm). Następnie program przechodzi w tryb wprowadzania 

punktów. Kursor zamienia się w celownik w formie krzyża do 

Rys. 1 Naniesione na cefalogram boczny pacjenta punkty antropometryczne (kolor czerwony) są charakterystyczne dla danej analizy cefalometrycznej

Źródło: Archiwum autorów.
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wyznaczania kolejnych punktów cefalometrycznych dyktowa-

nych głosowo przez program. Przybliżone miejsca konkretnych 

punktów pokazane są na schematycznym cefalogramie w rogu 

ekranu (Rys. 1). 
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Rys. 2 Wyniki wiodących parametrów danej analizy cefalometrycznej zobrazowano w przejrzystych tabelach (w tym przypadku wykonano analizę Segnera-Hasunda)

Źródło: Archiwum autorów.

Rys. 3 Parametry – „Wits” oraz „ML-NL” – zostały umieszczone przez autorów programu w tzw. kole kolorów. Zaznaczony tam punkt jest spróbkowany i wyświetlony. Na ten 

kolor zabarwiają się wszystkie ramki programu oraz wirtualne modele szczęk pacjenta

Źródło: Archiwum autorów.

Podczas wprowadzania punktów zdjęcie cefalometryczne po-

winno być bardzo mocno powiększone (scroll myszy dokonuje 

takiego powiększenia), co skutkuje bardzo dużą dokładnością 

wprowadzania punktów. Po wprowadzeniu ostatniego punktu 

program od razu pokazuje wyniki pomiarów (Rys. 2). 

Lekarz ma możliwość zmiany położenia zaznaczonych punk-

tów, jeżeli uzna, że któryś z nich został błędnie wprowadzony. 

Położenie punktów cefalometrycznych pozostaje w pamięci 

komputera i zawsze można sprawdzić ich położenie. Wyniki 

analizy pokazują się w tabelach obok norm obowiązujących 

w danej analizie. Duże odchylenia od normy wszystkich wartości 

cefalometrycznych uwypuklone są w tabeli w postaci wykrzyk-

ników, których liczba skorelowana jest z odchyleniem standar-

dowym (Rys. 2). Dwa najistotniejsze parametry odpowiedzialne 



Inżynier i Fizyk Medyczny         1/2018          vol. 7 65

diagnostyka / diagnosticsartykuł naukowy / scientific paper

za pionowe i poziome odchylenia od norm szkieletowych (Wits 

oraz ML-NL) zostały umieszczone przez autorów programu 

w tzw. kole kolorów. Zaznaczony tam punkt jest spróbkowany 

i wyświetlony (Rys. 3).

Na ten kolor zabarwiają się wszystkie ramki programu oraz 

wirtualne modele szczęk pacjenta. Każdy rodzaj wady szkieleto-

wej ma swój swoisty kolor. Poza tym, im większa wada szkiele-

towa, tym kolor staje się ciemniejszy. W ten sposób intuicyjnie 

można ocenić rodzaj i nasilenie wady szkieletowej u każdego 

badanego pacjenta. 

Podsumowanie

Nie można wyobrazić sobie współczesnej ortodoncji bez analizy 

cefalometrycznej, która pokazuje ustawienie względem siebie 

kostnych elementów twarzoczaszki oraz zębów, a także ukazu-

je zmiany zębowo-szkieletowe wprowadzone poprzez leczenie 

ortodontyczne [1, 7]. Wprowadzenie na rynek programów kom-

puterowych pozwoliło znacząco skrócić czas przeprowadzenia 

analizy cefalometrycznej [8, 9]. Należy podkreślić, iż zaletą kom-

puterowej analizy cefalogramu bocznego głowy przy pomocy 

programu Ortodoncja 8® jest łatwy dostęp do bazy pacjentów, 

przejrzysta prezentacja danych oraz możliwość ich wyeksporto-

wania drogą internetową w celu konsultacji z innymi lekarzami 

specjalistami. Z kolei tzw. kolor cefalometryczny nadany po-

szczególnym pacjentom ma ostrzegać klinicystę przed popeł-

nianiem błędów terapeutycznych w danej wadzie szkieletowej 

(np. nieostrożne stosowanie wyciągów III klasy w szkieletowej 

wadzie II klasy bądź usuwanie zębów w zgryzie głębokim). 
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