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Streszczenie: Znajomoœæ charakterystycznych grup cech dysmorficznych w zespo³ach uwarunkowanych
genetycznie ma istotne znaczenie diagnostyczne i poznawcze. Z uwagi na sporadycznoœæ ich wystêpowania w poszczególnych oœrodkach klinicznych oraz naogó³ du¿¹ umieralnoœæ dzieci z takimi zespo³ami,
niezbêdne jest wykorzystywanie dokumentacji fotograficznej twarzy i innych czêœci cia³a do oceny klinicznej. Obiektywnoœæ oceny klinicznej wybranych cech mo¿e byæ zwiêkszona przez dokonanie pomiarów na tych fotografiach. Cel pracy. Celem pracy by³o okreœlenie zakresu zmiennoœci 16 wskaŸników
wybranych cech czêœci twarzowej g³owy zdefiniowanych wed³ug kryteriów antropologicznych w grupie
zdrowych noworodków. Materia³ i metody. Przebadano 85 zdrowych, losowo dobranych noworodków (51
dziewcz¹t i 34 ch³opców) w wieku od 1 do 14 dni, urodzonych o czasie, drogami i si³ami natury lub drog¹
ciêcia cesarskiego. Do pomiaru cech dysmorficznych zastosowano metodê fotoantropometryczn¹ wed³ug
Stengel-Rutkowski. Wyznaczono zakresy od 3 do 97 centyla istotne w dyskryminacji cech uznanych za
dysmorficzne. Wyniki. Nie stwierdzono ró¿nic istotnych statystycznie w zale¿noœci od zmian adaptacyjnych (wieku), p³ci oraz drogi porodu. Wnioski. Otrzymany zbiór danych mo¿e stanowiæ grupê odniesienia
do porównywania wskaŸników morfologicznych czêœci twarzowej g³owy noworodków z ró¿nymi zespo³ami genetycznymi.
S³owa kluczowe: antropometria, cechy dysmorficzne, fotografia, noworodki
Abstract: As the knowledge on dysmorphic traits distinctive for children with genetic syndromes is essential
in the diagnostic process, a support of appropriate photographic documentation is indispensable. Moreover,
the clinical trait evaluation may be ensured by certain measurements made on those photographs. However,
data elicited from a normal population are needed for concluding on the findings of children being diagnosed. They are needed in particular for newborns due to the principal concern of early diagnosing. The aim
of our study was to determine the 16 index values of selected anthropologically defined facial traits in a
group of healthy newborns. Material and methods. 85 randomly selected healthy newborns (51 girls and 34
boys) aged from 1 to 14 days, born at term spontaneously or by Caesarean section, were studied. The
photoanthropometric analysis was made according to Stengel-Rutkowski. The range between the 3rd and
97th centiles was delineated for discrimination of the values considered as dysmorphic. Results. No significant differences related to adaptive changes (age), sex or delivery passage were found. Conclusion. We
suggest that the obtained database may be useful for comparing the normal population with the respective
data elicited from newborns with genetic syndromes.
Key words: anthropometry, dysmorphic traits, newborns, photography

Wstêp
Cechy dysmorficzne nale¿¹ do wrodzonych elementów
morfologicznych, które w piœmiennictwie anglosaskim okreœlane s¹ mianem ma³ych wad wrodzonych (minor congenital anomalies - MCA). Obecnoœæ charakterystycznych grup
cech dysmorficznych odnotowuje siê w wielu zespo³ach
uwarunkowanych genetycznie (1). Elementy morfologiczne
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charakteryzuj¹ce fenotyp mog¹ byæ widoczne ju¿ od urodzenia. Rozpoznawanie wiêc tych zespo³ów mo¿e byæ dokonywane ju¿ w okresie noworodkowym. Najwiêcej cech
dysmorficznych obserwuje siê w obrêbie twarzy. Do oceny
elementów morfologicznych fenotypu mog¹ byæ zastosowane pomiary antropometryczne (2-5). Zwiêkszaj¹ one
obiektywnoœæ oceny klinicznej wybranych cech, które ka¿dy lekarz w ocenie subiektywnej mo¿e interpretowaæ ina-

Wyniki oceny fotoantropometrycznej...
Za³¹cznik 1. Wykaz punktów antropometrycznych wykorzystywanych w metodzie fotoantropometrycznej.
al – alare- najbardziej ku bokowi wysuniêty punkt skórny skrzyd³a
nosa
ch – cheilion [cheilon] – punkt skórny k¹ta ust (punkt po³o¿ony
w miejscu zejœcia siê czerwieni wargowej wargi górnej
i dolnej, inaczej w k¹cie ust)
en – entokanthion – punkt po³o¿ony w k¹cie powiekowym wewnêtrznym (przyœrodkowym), w miejscu gdzie k¹t oka utworzony przez górn¹ i doln¹ powiekê styka siê z powierzchni¹
miêska ³zowego
ex – ektokanthion – punkt po³o¿ony w k¹cie powiekowym
zewnêtrznym (bocznym), w miejscu zetkniêcia siê k¹ta, jaki
tworz¹ powieki górne i dolne z powierzchni¹ ga³ki ocznej
gn – gnathion – punkty skórny i kostny bródki le¿¹ce najbardziej
ku do³owi i przodowi
n – nasion – punkt skórny w najwiêkszym zag³êbieniu nosowoczo³owym
labm - labiomentale – punkt skórny w najwiêkszym zag³êbieniu
bruzdy wargowo-bródkowej
ls – labrale superius – punkt skórny na przejœciu skóry w czerwieñ wargi górnej
obi – otobasion inferior – punkt po³o¿ony w miejscu, gdzie muszla ucha (i skóra ma³¿owiny usznej) przechodzi w skórê g³owy,
najbardziej ku do³owi
obs - otobasion superior – punkt po³o¿ony na przejœciu muszli
usznej w skórê g³owy najbardziej ku górze
on – ophryon – punkt skórny le¿¹cy na górnej linii brwi
pa – postaurale – punkt po³o¿ony najbardziej ku ty³owi na obr¹bku ma³¿owiny usznej
po – pogonion – punkty skórny i kostny na najbardziej do przodu
wystaj¹cej czêœci bródki
pra – preaurale – punkt po³o¿ony na podstawie ma³¿owiny
usznej miêdzy punktami obs i obi na wysokoœci punktu pa
prn – pronasale – punkt po³o¿ony najbardziej ku przodowi na
koñcu (szczycie) nosa
sa – superaurale – punkt po³o¿ony najbardziej górnie na obr¹bku ma³¿owiny usznej
sba – subaurale – punkt po³o¿ony najbardziej dolnie na p³atku
ma³¿owiny usznej (najni¿szy punkt na ma³¿owinie usznej)
sn – subnasale – punkt skórny le¿¹cy w zag³êbieniu podnosowym na przejœciu skórnej przegrody nosa w wargê górn¹
(punkt po³o¿ony na szczycie k¹ta, jaki tworzy dolna krawêdŸ
przegrody nosowej i rynienka wargowa - philtrum)
sto – stomion – punkt skórny le¿¹cy w miejscu zetkniêcia siê
czerwieni warg
t – tragion – punkt skórny na górnym brzegu skrawka ma³¿owiny usznej (punkt po³o¿ony w miejscu, gdzie górna krawêdŸ
guzka ma³¿owiny usznej styka siê z nasad¹ ma³¿owiny usznej,
a wiêc na poziomie wciêcia przedniego ma³¿owiny usznej)
zy – zygion – punkty skórny i kostny na ³uku jarzmowym najbardziej oddalone od linii poœrodkowej
Rycina 1a. Punkty antropometryczne wyznaczane na fotografii
noworodka: profil (legenda - za³. 1).

czej. Jedn¹ z metod tych pomiarów jest analiza zdjêæ fotograficznych pacjentów (6-8). Dokumentacja fotograficzna fenotypu dzieci mo¿e byæ wa¿nym elementem diagnostycznym. Ponadto z uwagi na sporadycznoœæ wystêpowania pacjentów z zespo³ami genetycznymi w poszczególnych
oœrodkach klinicznych fotografie mog¹ byæ wykorzystywane do porównywania z fotografiami pacjentów umieszczonymi w albumach lub innych publikacjach. Obiektywnoœæ
oceny wybranych cech jest wówczas zwiêkszona przez wykonanie badañ metrycznych bezpoœrednio na fotografiach
tych pacjentów. W³aœciwa interpretacja tych badañ wymaga
opracowania grupy odniesienia. Dane takie nie by³y dotychczas opisane u dzieci w okresie noworodkowym. Okres ten
odznacza siê pewn¹ specyfik¹ zwi¹zan¹ z budow¹, proporcjami i kszta³towaniem siê czêœci twarzowej g³owy. Uzyskanie powy¿szych danych pozwala³oby na wczesne podjêcie
dzia³añ diagnostyczno-terapeutycznych oraz wczesne wdro¿enie poradnictwa genetycznego.

Cel pracy
Celem pracy by³o okreœlenie, w grupie zdrowych noworodków, zakresu zmiennoœci 16 wskaŸników wybranych
cech morfologicznych czêœci twarzowej g³owy zdefiniowanych wed³ug kryteriów antropologicznych. Bêd¹ one stanowi³y grupê odniesienia do porównywania z nimi wskaŸników morfologicznych fenotypu noworodków z ró¿nymi zespo³ami genetycznymi w naszej populacji.

Materia³ i metody
Przebadano grupê 85 zdrowych noworodków obu p³ci
(51 dziewcz¹t i 34 ch³opców), w wieku od 1 do 14 dni,
urodzonych o czasie z po³o¿enia pod³u¿nego g³ówkowego
(57 drogami i si³ami natury, i 28 drog¹ ciêcia cesarskiego).
Do pomiaru cech morfologicznych twarzy zastosowano
metodê fotoantropometryczn¹ wed³ug Stengel-Rutkowski
i wsp. (6, 7). Ka¿demu badanemu noworodkowi wykonano
fotografie czêœci twarzowej g³owy z odleg³oœci 1,5 m, z wolnej rêki, w projekcji przedniej i bocznej.
Na fotografiach badanego noworodka (rycina 1a i 1b)
wyznaczano zdefiniowane wed³ug kryteriów antropologicznych punkty pomiarowe (za³. 1). Nastêpnie dokonywano
Rycina 1b. Punkty antropometryczne wyznaczane na fotografii
noworodka: an face (legenda - za³. 1).
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pomiarów odcinków i k¹tów. Sposób obliczenia wartoœci
poszczególnych wskaŸników cech morfologicznych czêœci
twarzowej g³owy przedstawia za³¹cznik 2.
Aby oceniæ wp³yw zmian adaptacyjnych pow³ok miêkkich zachodz¹cych w okreœlonym czasie na wartoœci wskaŸników (W1 - W16) w badanej grupie wykonano analizê regresji prostoliniowej i obliczono wspó³czynniki korelacji „r”.
Istotnoœæ zale¿noœci wartoœci wskaŸnika danej cechy od p³ci
oraz od drogi porodu badano testami U Manna - Whitneya
i Ko³mogorowa - Smirnowa.

Wyniki
Uzyskane dane 16 wskaŸników morfologicznych czêœci twarzowej g³owy (W1 – W16) w grupie 85 zdrowych noworodków
przedstawiono w za³¹czniku 3 na 16 siatkach centylowych.
Ocenê zale¿noœci poszczególnych wskaŸników od p³ci
badanych noworodków przedstawia tabela 1. Z tabeli wynika, ¿e p³eæ noworodka nie wp³ywa na wartoœci obliczonych
wskaŸników cech.
Z uwagi na mo¿liwoœæ wp³ywu zmian adaptacyjnych

pow³ok miêkkich zachodz¹cych w okreœlonym czasie na
wartoœci pomiarów przeprowadzono porównanie ich w zale¿noœci od czasu, jaki up³yn¹³ od czasu porodu do momentu wykonania zdjêcia noworodkowi. Wyniki analizy przedstawia tabela 2. Z tabeli tej wynika, ¿e wartoœci wskaŸników
badanych cech nie wykazywa³y istotnych statystycznie ró¿nic w zale¿noœci od czasu, w jakim wykonano fotografie.
Ze wzglêdu na to, ¿e poród naturaln¹ drog¹, wywo³uj¹c
ucisk na czêœci miêkkie twarzy, mo¿e doprowadzaæ do ich
obrzêków, a tym samym wp³yn¹æ na ocenê cech morfologicznych twarzy, dokonano oceny wp³ywu drogi porodu na
wartoœci zmierzonych wskaŸników. Wyniki tych badañ
przedstawia tabela 3. W przeprowadzonej analizie nie stwierdzono istotnych statystycznie ró¿nic pomiêdzy wartoœciami
wskaŸników cech u noworodków urodzonych drogami i si³ami natury a wartoœciami wskaŸników cech u noworodków
urodzonych drog¹ ciêcia cesarskiego.
W otrzymanym zbiorze danych poszczególnych wskaŸników cech morfologicznych twarzy u noworodków, wyznaczono zgodnie z kryterium zastosowanym w metodzie
Stengel-Rutkowski i wsp., te wartoœci wskaŸników cech, któ-

Za³¹cznik 2. Sposób obliczania wartoœci 16 wskaŸników cech morfologicznych twarzy wed³ug Stengel-Rutkowski i wsp. (7)
1) wysokoœæ œrodka twarzy (W1)
wysokoœæ œrodka twarzy
W1 = wymiar dwujarzmowy
x 100
- wysokoœæ œrodka twarzy jest to odleg³oœæ od punktu ophryon (on) do punktu stomion (sto)
- wymiar dwujarzmowy jest to odleg³oœæ miêdzy lewym
i prawym najbardziej wysuniêtym punktem ³uków jarzmowych (zy)
2) odleg³oœæ miêdzy k¹cikami wewnêtrznymi szpar powiekowych (W2)
odleg³oœæ k¹cików wewnêtrznych szpar
powiekowych
W2 =
x 100
wymiar dwujarzmowy
- odleg³oœæ miêdzy k¹cikami wewnêtrznymi szpar powiekowych jest to odleg³oœæ od punktu entokanthion (en) oka lewego do punktu entokanthion (en) oka prawego
3) odleg³oœæ miêdzy k¹cikami szpary powiekowej (W3)
W3 =

odleg³oœæ miêdzy k¹cikami szpary powiekowej
wymiar dwujarzmowy

x 100

- odleg³oœæ miêdzy k¹cikami szpary powiekowej jest to odleg³oœæ miêdzy punktem wewnêtrznym oka entokanthion (en)
a punktem zewnêtrznym oka ektokanthion (ex)
4) g³êbokoœæ nasady nosa (W4)
odleg³oœæ najg³êbszego punktu
nasady nosa od linii profilu
wysokoœæ œrodka twarzy

W4=

x 100

- linia profilu to linia przebiegaj¹ca przez punkty ophryon
(on) i subnasale (sn)
- najg³êbszy punkt nasady nosa to punkt nasion (n)
5) d³ugoœæ grzbietu nosa (W5)
odleg³oœæ miêdzy najg³êbszym
punktem nasady a koniuszkiem nosa
W5=
wysokoœæ œrodka twarzy

- promieñ podnosowy jest to odcinek pomiêdzy punktami
tragion (t) i subnasale (sn)
- promieñ ophryon jest to odcinek pomiêdzy punktami tragion (t) i ophryon (on)
9) odleg³oœæ nosowo-wargowa (W9)
odleg³oœæ miêdzy subnasale (sn)
a labrale superius (ls)
W9 =
x 100
wysokoœæ œrodka twarzy
10) szerokoœæ szpary ust (W10)
odleg³oœæ miêdzy punktami cheilion (ch)
W 10 =
x 100
wymiar dwujarzmowy
11) wysokoœæ brody (W11)
odleg³oœæ miêdzy punktami
gnathion (gn) a labiomentale (labm)
W 11=
x 100
ca³kowita wysokoœæ twarzy
- ca³kowita wysokoœæ twarzy to odleg³oœæ miêdzy punktem
ophryon (on) i gnathion (gn)
12) po³o¿enie brody (W12)
odleg³oœæ miêdzy punktami pogonion
(po) a tragion (t)
W 12 =
odleg³oœæ miêdzy punktem ophyron x 100
(on) a punktem tragion (t)
13) osadzenie ma³¿owiny usznej (W13)
odleg³oœæ miêdzy punktem ektokanthion (ex)
szpary powiekowej a lini¹ prostopad³¹ do linii
profilu poprowadzonej przez tragion (t)
W 13 =
x 100
wysokoœæ œrodka twarzy
14) nachylenie linii przyczepu ma³¿owiny usznej (W14)

x 100

W 14 = k¹t miedzy lini¹ ³¹cz¹c¹ punkty otobasion superior
(obs) i otobasion inferior (obi) a lini¹ przebiegaj¹c¹ przez
punkty ektokanthion (ex) i tragion (t)

- koniuszek nosa to punkt pronasale (prn)
6) odleg³oœæ miêdzyskrzyde³kowa nosa (W6)
najwiêksza odleg³oœæ miêdzy skrzyde³kami nosa
W6 =
wymiar dwujarzmowy

x 100

- odleg³oœæ miêdzy punktem alare (al) lewego skrzyde³ka
nosa a punktem alare (al) prawego skrzyde³ka nosa
7) nachylenie przegrody nosa (W7)
W7 = k¹t miêdzy lini¹ przegrody nosa a lini¹ profilu

190

8) po³o¿enie okolicy podnosowej (W 8)
promieñ podnosowy
W8 =
x 100
promieñ ophyron
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15) d³ugoœæ ma³¿owiny usznej (W15)
najwiêksza odleg³oœæ miêdzy punktami
superaurale (sa) a subaurale (sba)
W 15=
x 100
wysokoœæ œrodka twarzy
16) szerokoœæ ma³¿owiny usznej (W16 )
najwiêksza odleg³oœæ miêdzy punktami
preaurale (pra) a postaurale (pa)
W 16 =
x 100
odleg³oœæ miêdzy subnasale (sn) i tragion (t)

Wyniki oceny fotoantropometrycznej...
Rycina 2. Zakresy wartoœci granicznych >97c i < 3c poszczególnych wskaŸników cech morfologicznych twarzy ocenionych metod¹
fotoantropometryczn¹ w grupie zdrowych noworodków.
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re mog¹ byæ zastosowane do dyskryminacji cech uznanych
za dysmorficzne (6, 7). Zakresy wartoœci granicznych poszczególnych wskaŸników cech morfologicznych twarzy
ocenionych metod¹ fotoantropometryczn¹ w grupie zdrowych noworodków przedstawia rycina 2.

Dyskusja
Metoda fotografii pacjentów jest istotnym elementem diagnostycznym w genetyce klinicznej (1). Wczeœniej znalaz³a
ona zastosowanie w ortodoncji i chirurgii szczêkowej, do
diagnostyki wad czêœci twarzowej g³owy i planowania zabiegów operacyjnych. Stengel-Rutkowski i wsp. opracowali
metodê fotoantropometryczn¹ do celów diagnostyki cech
dysmorficznych zespo³ów genetycznych (6, 7). Badania te
zawiera³y wyniki wykonanych pomiarów na fotografiach w
grupie 100 zdrowych dzieci w wieku 0-12 lat (6, 7). Autorzy
amerykañscy wykorzystali je jako punkt odniesienia w opra-

cowaniu standardów antropometrycznych okreœlaj¹cych zespó³ kruchego X, zespó³ Pradera-Willego, zespó³ Williamsa
(10-13). We wczeœniej prowadzonych badaniach w naszym
zak³adzie stosowaliœmy je równie¿ do weryfikacji oceny niektórych cech morfologicznych w zespole Wolfa, zespole
Russela-Silvera, zespole Floating-Harbor, zespole Turnera,
zespole Noonan oraz zespole Noone-Milroya (14-17).
W badaniach w³asnych, dotycz¹cych grupy zdrowych
noworodków, zosta³y wyznaczone wartoœci wybranych
wskaŸników cech morfologicznych czêœci twarzowej g³owy,
powy¿ej 97 i poni¿ej 3 centyla, które porównano ze wskaŸnikami uzyskanymi przez Stengel-Rutkowski i wsp., znajduj¹cymi siê na linii „0” (6, 7). Zbli¿one wartoœci w obu badaniach uzyskano dla wskaŸników: odleg³oœci miêdzy k¹cikami szpary powiekowej (W3), odleg³oœci miêdzyskrzyde³kowej nosa (W6), odleg³oœci nosowo-wargowej (W9 ), szerokoœci szpary ust (W10) i nachylenia linii przyczepu ma³¿owiny
usznej (W14). Zdecydowanie wy¿sze poziomy wartoœci, po-

Tabela 1. Ocena wp³ywu p³ci noworodków na wartoœci badanych wskaŸników cech twarzy.
WskaŸnik
Nr
P³eæ mêska
P³eæ ¿eñska
Test U
n=34
n=51
Manna-Whitneya

Wysokoœæ œrodka twarzy
W1
Odleg³oœæ miêdzy k¹cikami wewnêtrznymi W2
szpar powiekowych
Odleg³oœæ miêdzy k¹cikami
W3
szpary powiekowej
G³êbokoœæ nasady nosa
W4
D³ugoœæ grzbietu nosa
W5
Odleg³oœæ miêdzyskrzyde³kowa nosa
W6
Nachylenie przegrody nosa
W7
Po³o¿enie okolicy podnosowej
W8
Odleg³oœæ nosowo-wargowa
W9
Szerokoœæ szpary ust
W10
Wysokoœæ brody
W11
Po³o¿enie brody
W12
Osadzenie ma³¿owiny usznej
W13
Nachylenie linii przyczepu ma³¿owiny usznej W14
D³ugoœæ ma³¿owiny usznej
W15
Szerokoœæ ma³¿owiny usznej
W16

Test
Ko³mogrowaSmirnowa
p
p
œrednia odchylenie œrednia odchylenie
(istotne p<0,05
(istotne p<0,05
standardowe
standardowe nieistotne p>0,05) nieistotne p>0,05)
47,56
4,10
47,21
3,11
0,65
p>0,10
29,84

2,14

29,34

1,96

0,31

p>0,10

17,27

2,43

17,73

2,24

0,43

p>0,10

4,13
35,75
27,02
72,38
101,30
18,58
31,59
26,0
103,75
21,20
87,45
90,56
31,31

2,51
5,50
2,63
8,20
5,35
3,04
3,52
3,65
9,64
9,39
5,98
10,40
4,23

4,01
35,57
26,28
70,46
100,47
19,03
32,10
26,85
103,14
19,98
85,38
87,56
37,07

2,44
7,15
1,86
7,52
3,62
3,04
2,98
3,83
6,48
7,26
4,64
8,27
4,28

0,66
0,86
0,12
0,28
0,44
0,48
0,77
0,87
0,81
0,61
0,13
0,18
0,51

p>0,10
p>0,10
p>0,10
p>0,10
p>0,10
p>0,10
p>0,10
p>0,10
p>0,10
p>0,10
p>0,10
p>0,10
p>0,10
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Tabela 2. Ocena wp³ywu zmian adaptacyjnych pow³ok miêkkich noworodka na wartoœci badanych wskaŸników cech twarzy.
WskaŸnik

Nr

Czas
œrednia

Wysokoœæ œrodka twarzy
Odleg³oœæ miêdzy k¹cikami wewnêtrznymi szpar powiekowych
Odleg³oœæ miêdzy k¹cikami szpary powiekowej
G³êbokoœæ nasady nosa
D³ugoœæ grzbietu nosa
Odleg³oœæ miêdzyskrzyde³kowa nosa
Nachylenie przegrody nosa
Po³o¿enie okolicy podnosowej
Odleg³oœæ nosowo-wargowa
Szerokoœæ szpary ust
Wysokoœæ brody
Po³o¿enie brody
Osadzenie ma³¿owiny usznej
Nachylenie linii przyczepu ma³¿owiny usznej
D³ugoœæ ma³¿owiny usznej
Szerokoœæ ma³¿owiny usznej

W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13
W14
W15
W16

wy¿ej 97 centyla, uzyskano dla wskaŸników: odleg³oœci miêdzy k¹cikami wewnêtrznymi szpar powiekowych (W2), nachylenia przegrody nosa (W7), po³o¿enia okolicy podnosowej (W8), wysokoœci brody (W11), po³o¿enia brody (W12), d³ugoœci ma³¿owiny usznej (W15). Zdecydowanie ni¿sze wartoœci, poni¿ej 3 centyla, wykaza³y wskaŸniki: wysokoœci œrodka twarzy (W1), g³êbokoœci nasady nosa (W4), d³ugoœci grzbietu nosa (W5), osadzenia ma³¿owiny usznej (W13), szerokoœci
ma³¿owiny usznej (W16). Przyczyn¹ rozbie¿noœci uzyskanych wyników mog¹ byæ ró¿nice w liczebnoœci obu porównywanych grup - 85 noworodków w badaniach w³asnych i 10 dzieci w opracowaniu Stengel-Rutkowski i wsp.
(6). Drugim elementem ró¿nicy w uzyskanych wartoœciach
wskaŸników, mog³a byæ niejednorodnoœæ obu grup pod
wzglêdem wieku. W analizowanej grupie w³asnej noworodków, wiek ich waha³ siê od 1 do 14 dnia ¿ycia, natomiast w oryginalnej metodzie wiek najm³odszych dzieci
wynosi³ od jednego dnia do ukoñczenia pierwszego roku
¿ycia.

47,35
29,54
17,55
4,06
35,64
26,58
71,23
100,80
18,85
31,90
26,75
103,39
20,47
86,21
88,77
37,16

1-14 dni n=85
odchylenie
wspó³czynnik korelacji
standardowe
p (istotne p<0,05
nieistotne p>0,05)
3,52
0,38
2,03
0,16
2,31
0,57
2,45
0,88
6,51
0,87
2,22
0,36
7,81
0,44
4,38
0,25
3,03
0,46
3,20
0,46
3,74
0,26
7,85
0,31
8,15
0,17
5,28
0,33
9,24
0,46
4,24
0,66

Broda jest wa¿nym elementem profilu twarzy, który
w okresie noworodkowym w warunkach fizjologicznych jest
skoœny, skierowany ku ty³owi. Bródka bowiem po³o¿ona jest
poza polem biometrycznym - zawartym pomiêdzy p³aszczyzn¹ czo³ow¹ a oczodo³ow¹ - daj¹c obraz ty³o¿uchwia
morfologicznego (4). W czasie rozwoju dziecka dokonuj¹
siê zmiany zarysu profilu twarzy zbli¿aj¹c siê stopniowo do
prostego - ortognatycznego, w którym punkty profilu: ophryon, nasion, subnasale, labrale superius, labrale inferius, gnathion zbli¿aj¹ siê do linii prostej (4). W tym miejscu nale¿y
wyjaœniæ ró¿nice w nazewnictwie stomatologicznym w porównaniu do nomenklatury przyjêtej przez Stengel-Rutkowski i wsp. (6, 7). Okreœlenie progenia (stosowane przez Stengel-Rutkowski) jest u¿ywane na okreœlenie po³o¿enia brody
bez uwzglêdnienia d³ugoœci trzonu ¿uchwy. W nazewnictwie stomatologicznym progenia oznacza wyd³u¿enie trzonu ¿uchwy, najczêœciej zwi¹zane z doprzednim po³o¿eniem
brody (4). Okreœlenie retrogenia u¿ywane przez Stengel-Rutkowski oznacza dotylne po³o¿enie brody, natomiast mikro-

Tabela 3. Ocena wp³ywu drogi porodu na wartoœci badanych wskaŸników cech twarzy w grupie zdrowych noworodków.
WskaŸnik
Nr
Ciêcie cesarskie
Poród drogami
Test U
Test
natury
Manna-Whitneya Ko³mogrowan=28
n=57
Smirnowa
p
p
œrednia odchylenie œrednia odchylenie
(istotne p<0,05
(istotne p<0,05
standardowe
standardowe nieistotne p>0,05) nieistotne p>0,05)
Wysokoœæ œrodka twarzy
W1
48,04
3,92
47,01
3,29
0,44
p>0,10
Odleg³oœæ miêdzy k¹cikami wewnêtrznymi W2
29,99
1,85
29,32
2,10
0,15
p>0,10
szpar powiekowych
Odleg³oœæ miêdzy k¹cikami
17,67
2,10
17,49
2,42
0,41
p>0,10
W3
szpary powiekowej
G³êbokoœæ nasady nosa
W4
3,84
3,07
4,17
2,11
0,37
p>0,10
D³ugoœæ grzbietu nosa
W5
35,07
4,91
35,93
7,18
0,34
p>0,10
Odleg³oœæ miêdzyskrzyde³kowa nosa
W6
26,57
2,61
26,58
2,03
0,88
p>0,10
Nachylenie przegrody nosa
W7
70,39
7,76
71,64
7,87
0,57
p>0,10
Po³o¿enie okolicy podnosowej
W8
100,86
4,13
100,77
4,54
0,80
p>0,10
Odleg³oœæ nosowo-wargowa
W9
18,92
2,65
18,81
3,22
0,79
p>0,10
Szerokoœæ szpary ust
W10
31,69
2,64
32,00
3,46
0,64
p>0,10
Wysokoœæ brody
W11
26,51
3,71
26,87
3,78
0,80
p>0,10
Po³o¿enie brody
W12
104,47
6,95
102,85
8,26
0,41
p>0,10
Osadzenie ma³¿owiny usznej
W13
20,91
7,25
20,25
8,60
0,72
p>0,10
Nachylenie linii przyczepu ma³¿owiny usznej W14
86,11
5,27
86,26
5,33
0,86
p>0,10
D³ugoœæ ma³¿owiny usznej
W15
87,18
8,57
89,55
9,53
0,52
p>0,10
Szerokoœæ ma³¿owiny usznej
W16
37,37
4,30
37,06
4,23
0,88
p>0,10
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Za³¹cznik 3. Siatki centylowe wskaŸników cech morfologicznych twarzy w grupie zdrowych noworodków.
D³ugoœæ grzbietu nosa (W5)

Wysokoœæ œrodka twarzy (W )

Index

Index

1

Wiek [w dniach]
Wiek [w dniach]

Odleg³oœæ miêdzyskrzyde³kowa nosa (W6)

Index

Index

Odleg³oœæ miêdzy k¹cikami wewnêtrznymi szpar powiekowych (W2)

Wiek [w dniach]
Wiek [w dniach]

Nachylenie przegrody nosa (W 7)

Index

Index

Odleg³oœæ miêdzy k¹cikami szpary powiekowej (W3)

Wiek [w dniach]

Wiek [w dniach]

Po³o¿enie okolicy podnosowej (W8)

Index

Index

G³êbokoœæ nasady nosa (W4)

Wiek [w dniach]

Wiek [w dniach]
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Osadzenie ma³¿owiny usznej (W13)

Index

Index

Odleg³oœæ nosowo-wargowa (W9)

Wiek [w dniach]

Wiek [w dniach]

Nachylenie linii przyczepu ma³¿owiny usznej (W14)

Index

Index

Szerokoœæ szpary ust (W10)

Wiek [w dniach]

Wiek [w dniach]

D³ugoœæ ma³¿owiny usznej (W15)

Index

Index

Wysokoœæ brody (W11)

Wiek [w dniach]

Wiek [w dniach]

Wiek [w dniach]
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Szerokoœæ ma³¿owiny usznej (W16)

Index

Index

Po³o¿enie brody (W12)
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genia ma³¹ brodê w wymiarze pionowym (w odniesieniu do
wysokoœci twarzy). W nazewnictwie stomatologicznym sformu³owania te s¹ zarezerwowane do d³ugoœci i po³o¿enia
¿uchwy ocenianych na podstawie badañ radiologicznych,
w wymiarze poziomym (4). O progenii/ retrogenii mo¿emy
mówiæ po wykonaniu i analizie zdjêæ radiologicznych czêœci twarzowej czaszki i ocenie d³ugoœci trzonu ¿uchwy, ga³êzi k¹ta ¿uchwy oraz ich po³o¿enia.
W opisach zespo³ów dysmorficznych u dzieci w okresie
noworodkowym zauwa¿a siê nadinterpretacjê cechy obecnoœci ma³ej brody kszta³tuj¹cej skoœny profil twarzy dziecka
skierowany ku ty³owi, co jest nazywane, niekiedy jednoznacznie, jako micro- lub retrogenia. Nale¿y dodaæ, ¿e czêsto
w piœmiennictwie anglosaskim jest u¿ywane sformu³owanie
„gnathia” równoznacznie z „geni¹” co jest kolejn¹ nieœcis³oœci¹ w opisie zmian dotycz¹cych szczêki i ¿uchwy (1).
W badanej grupie zdrowych noworodków wysokie wartoœci wskaŸników: po³o¿enia okolicy podnosowej (W8), wysokoœci brody (W11) i po³o¿enia brody (W12 ), a tak¿e niskie
wartoœci wskaŸnika wysokoœci œrodka twarzy (W1) mog¹ byæ
zwi¹zane z noworodkow¹ specyfik¹ budowy pod³o¿a kostnego czêœci twarzowej czaszki. Skrócenie dolnego odcinka
twarzy spowodowane jest bardzo s³abo wykszta³conymi
wyrostkami zêbodo³owymi oraz brakiem zêbów w tym wieku metrykalnym dzieci. Rozstrzygaj¹cym by³oby porównanie uzyskanych wyników dotycz¹cych tkanek miêkkich
z badaniami pod³o¿a kostnego. Do takich badañ potrzebne
s¹ zdjêcia rentgenowskie. Badania takie nara¿a³yby ma³e
dzieci na dzia³anie czynników szkodliwych. Z tego powodu
brak jest takich opracowañ w grupie noworodków. Ponadto

noworodek nie spe³nia poleceñ, które wymaga³yby uzyskania odpowiedniego zwarcia szczêki i ¿uchwy. Z tego wzglêdu obiecuj¹ce by³yby badania dynamiczne z wykorzystaniem zapisów video.
W badanej grupie noworodków nie uzyskano ró¿nic istotnych statystycznie w zakresie dymorfizmu p³ci, zmian adaptacyjnych (wieku) i drogi porodu. Mo¿e to wi¹zaæ siê ze specyfik¹ wieku noworodkowego. Badania tkanek miêkkich profilu
twarzy u dzieci starszych wykazuj¹ w zakresie niektórych
wartoœci ró¿nice zale¿ne od p³ci (18, 19). Brak ró¿nic w ocenie twarzy noworodków w ci¹gu 14 dni nie jest zaskakuj¹cy,
zwa¿ywszy na krótki okres jaki up³yn¹³ od momentu porodu
do czasu ich badania.
W przeprowadzonej analizie oceniono wybrane parametry obliczone na podstawie pomiarów odleg³oœci liniowych i k¹towych na fotografiach twarzy noworodków. Jest to
element wspomagania obserwacji klinicznej pacjenta w zakresie jakoœciowej oceny odchyleñ fenotypu twarzy w porównaniu do przyjêtych norm.
Pozwalaj¹ one wprawdzie oceniæ cechy morfologiczne
twarzy badanego dziecka, ale tylko w sposób fragmentaryczny. Nie wyjaœniaj¹ bowiem z³o¿onej geometrii struktur czaszkowo-twarzowych tworz¹cych pod³o¿e kostne.
W podsumowaniu proponujemy, aby otrzymany zbiór
danych, z wyj¹tkiem oceny po³o¿enia brody, móg³ byæ
wykorzystywany jako grupa odniesienia danych fotoantropometrycznych. Porównuj¹c wybrane cechy morfologiczne czêœci twarzowej g³owy noworodków mo¿na wczeœniej
ustalaæ rozpoznania u dzieci z ró¿nymi zespo³ami uwarunkowanymi genetycznie przebiegaj¹cymi z dysmorfi¹.
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