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КРАТАК САДРЖАЈ
Увод Мандибуларни прогнатизам је један од најтежих дентофацијалних деформитета који се у пуној
мери манифестује у најосетљивијим годинама живота, угрожавајући изглед особе, њено психичко
здравље и квалитет живота.
Циљ рада Циљ рада је био да се испита ефекат сагиталне клизајуће остеотомије рамуса мандибуле
на дијапазоне граничних кретњи доње вилице у раном постоперационом периоду.
Методе рада Истраживање је обављено на двадесет особа с мандибуларним прогнатизмом просечног узраста од 20,8 година. Сви испитаници су оперисани билатералном сагиталном клизајућом
остеотомијом рамуса мандибуле по Обвегезеру (Obwegeser) и Дал Понту (DalPont), након чега је
примењена интермаксиларна имобилизација мандибуле у трајању од осам недеља. Граничне кретње доње вилице су забележене код свих испитаника пре и шест месеци након хируршке корекције
помоћу компјутерског пантографа Arcus-Digma (KaVoEWLGmbH,Leutkirch,Germany).
Резултати Резултати анализе одабраних кинематских параметара показују да је хируршки захват
удружен с интермаксиларном имобилизацијом мандибуле током осам недеља имао изразито лош
утицај на дијапазон максималног отварања уста код оперисаних испитаника. Шест месеци након
операције дијапазон максималног отварања уста је био у просеку за 13 mm мањи у односу на стање
пре хируршког лечења. С друге стране, дијапазони максималне протрузије и граничних латералних
покрета су се након операције знатно повећали.
Закључак Сагитална клизајућа остеотомија рамуса мандибуле даје добре резултате код особа с
мандибуларним прогнатизмом код којих је енорман раст доње вилице главни узрочник деформитета. Ригидна фиксација коштаних фрагмената и скраћен период интермаксиларне имобилизације
уз примену одговарајуће физикалне терапије знатно би допринели бржој рехабилитацији покрета
мандибуле у постоперационом периоду.
Кључне речи: мандибуларни прогнатизам; кретње доње вилице; ортогнатска хирургија
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Мандибуларни прогнатизам је један од нај
тежих и генетски условљених поремећаја
раста и развоја краниофацијалног скелета.
Због ограничених могућности ортодонтске
терапије у дечјем и раном адолесцентном
периоду, кориговање овог деформитета нај
чешће захтева комплексну хируршку интер
венцију. Подаци из литературе показују да
се тешки деформитети III класе јављају код
0,5% особа у општој популацији. Међу па
цијентима којима је потребно ортогнатско
хируршко лечење, 28–34% чине они с ман
дибуларним прогнатизмом [1].
Мандибуларни прогнатизам се у пуној
мери испољава у најосетљивијим годинама
живота. Деформитет се најчешће одликује
изразитом истуреношћу доње вилице, упа
лим средњим делом лица и увећаном пред
њом висином лица, што знатно наружује из
глед ових особа, угрожава њихово психичко
здравље и квалитет њиховог живота (Слике

1 и 2). Реконструкција скелетних односа и
кориговање изгледа лица су основни моти
ви због којих се ови пацијенти подвргавају
ортогнатским операцијама. Овим аспекти
ма хируршког кориговања мандибуларног
прогнатизма посвећен је највећи број рефе
ренци у стручној литератури [2, 3].
Мандибуларни прогнатизам је праћен и
разним облицима нефизиолошке оклузије.
Обрнут преклоп предњих зуба, фронтално
отворен загрижај, укрштен однос бочних
зу ба у интеркуспалном положају, анодон
ције и малпозиције зу ба, поремећаји у по
ложају и контину ите ту оклу залне равни,
изостанак оклузалног вођења мандибуле и
постојање бројних оклузалних сметњи при
кретњама доње вилице су најчешћи прати
оци мандибуларног прогнатизма (Слике 3 и
4). Ово је праћено и поремећајима у крет
њама доње ви лице који значајно сма њу
ју функцијску ефикасност орофацијалног
комплекса. Бројне студије ука зу ју на из
мењен дијапазон граничних кретњи доње
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Слика 1. Изглед лица особе с мандибуларним прогнатизмом
Figure 1. The apearance of person vith mandibular prognathism

Слика 2. Типичан профил особе с мандибуларним прогнатизмом
Figure 2. The characteristic profile in the progenic person

Слика 3. Оклузални односи код особа с мандибуларним прогнатизмом: обрнут преклоп предњих зуба и отворен загрижај
Figure 3. Occlusal relationships in patient with mandibular prognathism: reverse and open bite in the frontal region

Слика 4. Укрштен загрижај у пределу бочних зуба
Figure 4. Crossbite in the molar region

вилице, типичне облике циклуса жвакања и значајно
смањење ефикасности жвакања код особа с мандибу
ларним прогнатизмом [47].
Студије које се баве кинематиком доње вилице на
кон хируршке корекције мандибуларног прогнати
зма су новијег датума, а њихови резултати најчешће
опречни. Док једне истичу позитивне ефекте хирур
шке корекције мандибуларног прогнатизма у погледу
рехабилитације виличних покрета и повећања њихо
вог дијапазона [8, 9], друге указују на значајно смање
ње функцијске ефикасности орофацијалног комплекса
и смањење дијапазона свих кретњи мандибуле, посеб
но у раном постоперационом периоду [6, 7, 912].
Успех рехабилитације кретњи доње вилице у по
стоперационом периоду углавном се везу је за врсту
операције [6, 8, 10], начин фиксације коштаних фраг

мената [13, 14], успостављање хармоничне оклузије [2,
11, 15, 16], дужину периода интермаксиларне имоби
лизације [12, 13,14], увођење физикалне терапије по
сле операције [17] итд. Иако се у хируршком коригова
њу мандибуларног прогнатизма, поред интервенција
на мандибули, све више користе солитарне операције
типа LeFort I или бимаксиларне хируршке репозиције,
сагитална клизајућа остеотомија рамуса мандибуле и
класична интермаксиларна имобилизација коштаних
фрагмената су врсте операција које се и даље најчешће
користе у клиничкој пракси. Многе студије указују на
позитивне ефекте ових хируршких захвата у рестау
рацији стабилне оклузије и хармоничног изгледа ли
ца пацијента [2, 3, 9]. Подаци су опречни када је реч
о рехабилитацији покре та доње вилице и функција
жвакања и говора [5, 6, 10, 11, 14].
www.srp-arh.rs
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ЦИљ РАДА
Имајући у виду значај функцијске рехабилитације на
укупан успех хируршког лечења особа с мандибулар
ним прогнатизмом, циљ истраживања у овој студији
је био да се испита ефекат сагиталне клизајуће остео
томије рамуса мандибуле и класичне интермаксиларне
имобилизације мандибуле на дијапазоне граничних
кретњи доње вилице у раном постоперационом пе
риоду.
МЕТОДЕ РАДА
Истраживањем је обу хваћено 20 пацијената Клинике
за максилофацијалну хирургију Стоматолошког фа
култе та Универзите та у Београ ду који су примљени
због хируршке корекције мандибуларног прогнати
зма. Испитивану групу чинило је десет особа мушког
и десет особа женског пола, просечне старости од 20,8
година. Критерију ми за избор испитаника били су
узраст (20–30 година), завршен раст и развој орофаци
јалног скелета, изразита фацијала дисхармонија иза
звана мандибуларним прогнатизмом, знаци нефизио
лошке оклузије, завршена преоперациона ортодонтска

Слика 5. Пантограф Arcus-Digma постављен на главу пацијента
Figure 5. Pantograph Arcus-Digma monted on the patients head

Слика 6. Пантографски цртеж померања интеринцизалне тачке
при максималном отварању уста особе с физиолошком оклузијом
Figure 6. The panthographic tracing of the incisor point movement
by maximal mouth opening in a person with physiological occlusion
doi: 10.2298/SARH1212704S

припрема и мотивисаност пацијента за прихватање
хируршке интервенције.
Граничне кретње доње вилице су забележене код
свих испи та ника пре и шест ме сеци по сле хирур
шке корекције мандибуларног прогнатизма помоћу
компју терског пантографа Arcus-Digma (KaVo EWL
GmbH, Leutkirch, Germany) [18]. Овај пантограф омо
гућује анализу кретњи доње вилице у три просторне
равни. Преко посебног софтвера пантограф је повезан
с компју тером, те се подаци добијени анализом могу
директно очитавати на екрану, поредити и архивира
ти (Слика 5).
Поступак регистровања граничних кретњи доње
вилице је обухватио: утврђивање позиције горње и до
ње вилице, утврђивање кинематских центара ротације
кондила, регистровање кретњи кинематских центара и
интеринцизалне тачке при протрузији, ретрузији и ла
тералним кретњама, отварању и затварању уста [19, 20].
За потребе овога рада анализиране су пу тање ин
теринцизалне тачке у хоризонталној и фронталној
равни, односно издвојени су резултати анализе следе
ћих параметара: 1) износ максималног отварања уста;
2) униформност кретње отварања/затварања уста; 3)
ду жина граничне протрузије; 4) ду жине граничних
латеротрузијских пу тања улево и удесно; 5) ду жина
граничне ретрузије; 6) укупна вредност готског лука,
вредности углова између латеротрузијских и протру
зијске пу тање на левој и десној страни (Слике 6 и 7).
Сви па цијенти с мандибуларним прогнатизмом
укључени у ову студију оперисани су билатералном
сагиталном клизајућом остеотомијом рамуса манди
буле по Обвегезеру (Obwegeser) и Дал Понту (Dal Pont)
[1, 21]. За фиксацију коштаних фрагмената коришће
не су и класична жичана и ригидна фиксација. Након
операције примењена је интермаксиларна имобилиза
ција мандибуле у трајању од осам недеља.
За статистичку обраду података коришћени су рачу
нарски програми Statgraphics 4.2 (STSC, Inc. & Statistical
Graphics Corporation 1985–1989), MS Excel и EduStat 2.01
(2005, Alpha Omnia, Београд, Србија). Подаци су при
казани као средње вредности, стандардне девијације,

Слика 7. Пантографски цртеж померања интеринцизалне тачке
при протрузионој кретњи и граничним латералним кретњама
доње вилице (готски лук)
Figure 7. The panthographic tracing of the incisor point movement
during protrusive and lateral mandibular border movements (Gothic
arch)
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Табела 1. Просечни дијапазони максималног отварања уста испитаника с мандибуларним прогнатизмом пре и шест месеци после
хируршког захвата
Table 1. The mean ranges of maximal mouth opening in patients with mandibular prognathism before and six months after surgical treatment
Параметар
Parameter
Максимално
отварање уста
Maximal mandibular
opening

X̄±SD

Пре операције
Before surgery
Min–Max

Kv(%)

49.0±7.60**

35.9–60.7

15.5

X̄±SD

После операције
After surgery
Min–Max

Kv(%)

35.9±6.97***

20.2–46.3

19.4

F(p)

22.2
(<0.001)

** p<0.01; *** p<0.001

најмање и највеће вредности и коефицијенти варијаци
је у процентима. Поређење континуираних варијабли
вршено је анализом варијансе (тест ANOVA).
РЕЗУЛТАТИ
Анализа максималног отварања уста пре и шест месе
ци после операције указује на значајно смањење дија
пазона ове кретње код оперисаних испитаника. Ово
смањење у просеку је било 13,1 mm у односу на стање
пре хируршког лечења (Табела 1).
Испитивање униформности кретње отварања уста
пре операције указује на постојање девијација, одно
сно дефлексија код 70% испитаника с мандибуларним
прогнатизмом. Униформност кретње отварања уста
је била много боља код већине испитаника, ма да су
код 30% оперисаних и даље опстајале девијација или
дефлексија при отварању уста (Слика 8).
Дијапазони граничне протрузије и латеротрузиј
ских покрета доње вилице су код пацијената с манди
буларним прогнатизмом смањени у односу на дијапа
зоне тих кретњи код особа с физиолошком оклузијом
[11]. Шест месеци након хируршког захвата дијапа
зони граничне протрузије и латеротрузије код испи
таника су се значајно повећали (Табела 2). Просечне
вредности граничне ретрузије након операције су биле
значајно веће од физиолошких вредности ове кретње
(до 2 mm) указујући на то да у раном постоперацио
ном периоду постоји двоструки загрижај (Табела 2).
Утврђено је да су укупне просечне вредности гот
ског лука код наших испитаника значајно мање у од
носу на биометријске вредности. Ове вредности се по

Слика 8. Пантографски цртеж померања интеринцизалне тачке
при максималном отварању уста особе с мандибуларним прогнатизмом
Figure 8. The panthographic tracing of the incisor point movement by
maximal mounth opening in a patient with mandibular prognathisam

већавају после операције заједно с нормализовањем
латералних покрета доње вилице и функције темпоро
мандибуларних (ТМ) зглобова (Табела 3). Вредности
углова између десне, односно леве латеротрузијске и
протрузијске кретње су такође у просеку биле мање
код испитаника с мандибуларним прогнатизмом у од
носу на биометријске вредности. Уочљиво је, међу тим,
да постоје значајне разлике у вредностима ових углова
и дужинама латеротрузијских пу тања између леве и
десне стране, што упућу је на неу једначену функцију
десног и левог ТМ зглоба код пацијената с мандибу
ларним прогнатизмом и пре и после хируршког захва
та (Табела 3). Након операције вредности свих углова
готског лука су се повећале, али ове разлике нису биле
статистички значајне.

Табела 2. Просечни дијапазони граничне протрузије, леве (Л) и десне (Д) латеротрузије и ретрузије код испитаника с мандибуларним
прогнатизмом пре и после хируршког захвата
Table 2. The mean ranges of maximal protrusion, left (L) and right (R) laterotrusion and retrusion in patients with mandibular prognathism
before and after surgical treatment
Параметар
Parameter
Протрузија
Protrusion
Латеротрузија Л
Laterotrusion L
Латеротрузија Д
Laterotrusion R
Ретрузија
Retrusion

X̄±SD

Пре операције
Before surgery
Min–Max

X̄±SD

После операције
After surgery
Min–Max

Kv(%)

Kv(%)

4.7±2.56***

0.5–9.5

54.9

7.3±2.04***

3.3–10.6

28.1

5.9±1.72***

2.8–9.4

29.0

7.4±1.36***

5.7–10.3

18.3

6.4±1.53***

3.0–9.0

23.9

7.5±1.20***

6.0–10.0

16.0

1.6±0.96***

0.0–3.0

59.8

2.5±1.04***

0.5–4.1

41.1

F(p)
36.5
(0.001)
55.8
(0.001)

34.3
(0.001)

*** p<0.001
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Табела 3. Просечне вредности углова готског лука код испитаника с мандибуларним прогнатизмом пре и после хируршког захвата
Table 3. The mean angular values of the Gothic arch in patients with mandibular prognathism before and after surgical treatment
Готски лук
Gothic arch
Лево
Left
Десно
Right
Укупно
Total

X̄±SD

Пре операције
Before surgery
Min–Max

X̄±SD

После операције
After surgery
Min–Max

Kv(%)

Kv(%)

59.1±18.04**

30.0–90.5

30.5

65.5±8.40

40.3–75.4

12.8

65.1±13.23

40.5–88.5

20.3

69.6±6.61

60.0–80.5

9.5

124.4±30.32**

80.0–179.1

24.4

135.1±13.13

100.8–150.8

9.7

F(p)
6.3
(0.003)
2.5
(0.091)
4.8
(0.012)

**p<0.01

ДИСКУСИЈА
Рехабилитација функцијске ефикасности орофацијал
ног комплекса након хируршке интервенције један је
од приоритетних циљева и ортодонтске терапије и ор
тогнатског хируршког лечења. Потпуна рехабилитаци
ја основних моторних функција орофацијалног систе
ма се не може очекивати непосредно након хируршког
захвата. Бројни ра дови показу ју да врста операције,
начин фиксације коштаних фрагмената, дужина ин
термаксиларне имобилизације мандибуле у постопе
рационом периоду и увођење одговарајуће физикалне
терапије имају значајан утицај на брзину и ефикасност
рехабилитације основних функција орофацијалног
система жвакања и говора [4, 6, 10, 12, 13, 14]. Реха
билитација мишићних функција у постоперационом
периоду је дуг и сложен процес који зависи од многих
фактора. Неки аутори указују на проблематичан опо
равак мишићних функција, посебно након хируршке
корекције прогнатије (скелетна класа II) [12, 22].
Познато је да кретње доње вилице зависе од број
них морфолошких и функцијских чинилаца. Да би се
разумеле промене које настају у постоперационом пе
риоду, неопходно је познавати факторе који утичу на
дијапазон и униформност покрета мандибуле. У том
смислу де таљно су проучени утицаји пола, узраста,
конституције, димензија доње вилице, међувиличних
односа и класе оклузије, те постојања ТМ дисфункција
на кинематику доње вилице [2327]. Агерберг (Agerberg) [27] наводи да су просечни дијапазони макси
малног отварања уста два десе тогодишњака 53,3±5,7
mm код девојака и 58,6±6,6 mm код младића.
Пантографске и електрогнатографске регистраци
је мандибуларних покрета код особа с физиолошком
оклузијом показују да су дијапазони граничне протру
зије и леве и десне латеротрузије у просеку око 10 mm,
а да вредност физиолошке ретрузије не треба да пређе
2 mm [26, 28].
Укупне вредности углова готског лука, које инди
ректно указују на стабилност и функционалну ефика
сност ТМ зглобова, у просеку су 140°, док вредности
углова између атеротрузијских и протрузијских кра
кова готског лука у условима физиолошке функције
ТМ зглобова износе 70° [28].
Утврђено је да су дијапа зони максималног отва
рања уста значајно већи код осо ба с ма дибуларним
прогнатизмом него код испитаника с физиолошком
doi: 10.2298/SARH1212704S

оклузијом [11, 23, 24, 25]. Ово се може објаснити ве
зом између краниофацијалне морфологије и могућно
сти отварања уста. Неки јапански аутори су утврдили
директну корелацију између величине доње вилице и
дијапазона максималног отварања уста [23, 25]. Сем
тога, дијапазон максималног отварања уста зависи од
односа ротационе и транслационе компоненте кретњи
кондила. Код особа с изразитијом ротацијом кондила
при отварању уста дијапазон отварања је већи [28].
Мањи дијапазони протрузије и латеротрузије код
осо ба с мандибуларним прогнатизмом у односу на
особе нормалне оклузије највероватније су последица
бројних протрузијских, латеротрузијских и медиотру
зијских сметњи, које због обрну тог преклопа секу ти
ћа и евентуално укрштеног загрижаја блокирају ове
кретње [28, 29, 30]. Већи износ граничне ретрузије код
испитаника с мандибуларним прогнатизмом утврђен
у оквиру ове студије може се објаснити постојањем
ТМ или мишићних дисфункција код одређеног бро
ја испитаника које нису евидентиране пре операције
[26, 31].
Да би се проценио успех хируршког захвата у ре
ха би ли та ци ји функ циј ске ефи ка сно сти оро фа ци
јалног комплекса, у оквиру ове студије извршена је
пантографска ана лиза дијапа зона и униформности
граничних кретњи доње вилице пацијената с манди
буларним прогнатизмом пре и после операције, што је
новина када је реч о истраживању ове проблематике
на нашим просторима. Резултати анализе одабраних
кинематских параметара су упоређени у групама па
цијената пре и после хируршког захвата. Сумирајући
резултате ових анализа на целокупном узорку, може
се закључити да је хируршки захват удружен с интер
максиларном имобилизацијом мандибуле током осам
недеља имао изразито лош утицај на дијапазон мак
сималног отварања уста код оперисаних испитаника.
Шест месеци после операције дијапазон максималног
отварања уста био је у просеку за 13 mm мањи у одно
су на стање пре хируршке интервенције. С друге стра
не, дијапазони максималне протрузије и граничних
латералних покрета су се знатно повећали након опе
рације. Ови налази имају потврду и у другим радовима
у стручној литератури [6, 7, 912]. Значајно смањење
максималног отварања уста након сагиталних клиза
јућих остеотомија рамуса мандибуле објашњава се на
више начина. Само хируршко лечење уводи неколико
чинилаца који могу да измене кретње доње вилице. Ту

709

Srp Arh Celok Lek. 2012 Nov-Dec;140(11-12):704-710

је, пре свега, повреда, која може захватити горњу и до
њу вилицу, природне зубе, ТМ зглобове, мастикатор
не мишиће, околна мека ткива, нерве и крвне судове.
Првобитне дужине, а некада и припоји m. pterigoideus
lateralis и m. digastricus могу да буду измењени током
операције, што значајно ограничава њихову функцију
[4, 6, 7, 12]. Очекивана реакција на повреду је ограни
ченост покрета повређених структура, што је резултат
комплексног неуромишићног одговора који треба да
спречи да ља оштећења ткива. Смањење дијапазона
максималног отварања уста након билатералне клиза
јуће остеотомије рамуса мандибуле значајно огранича
ва екстензију мастикаторних мишића и околних меких
ткива у периоду зарастања. С друге стране, дуготрајна
пасивизација узрокована интермаксиларном имоби
лизацијом мандибуле током осам недеља вероватно
успорава опоравак мастикаторних мишића, због чега
су дијапазони максималног отварања уста код опери
саних пацијената и после шест месеци значајно мањи у
односу на вредности добијене код младих здравих ис
питаника. Ово потврђују и налази Арагона (Aragon) и
Ван Сикелса (Van Sickels) [14]. У групи пацијената код
којих је примењена ригидна фиксација шест месеци
након операције достигну те су преоперационе вред
ности дијапазона максималног отварања уста, док се
у групи испитаника с класичном фиксацијом и дугим
периодом интермаксиларне имобилизације и након
шест месеци задржало смањено отварање уста за ви
ше од 13,9 mm [14]. Повећање дијапазона протрузионе
кретње и латералних кретњи код оперисаних пације
ната логична је последица нормализовања оклузалних
односа, успостављања нормалног преклопа секу тића и
непостојања протрузијских и латеротрузијских оклу
залних сметњи [30].
Угао под којим мандибула напушта централни по
ложај и креће у екстремне латералне положаје (готски
лук или стреласти угао) указу је на правилност лате
ротрузијских кретњи и функцију левог и десног ТМ
зглоба. У поређењу с вредностима код особа с физи
олошком оклузијом, налази готских лукова код особа
с мандибуларним прогнатизмом указују на смањене и
неуједначене вредности и пре и после операције. Ово
указује на нестабилност односа у ТМ зглобовима у ра
ном постоперационом периоду и на њихову неуједна
чену функцију код одређеног броја пацијената, што
потврђују и друге студије [11, 26, 31]. На нестабилност
ТМ зглобова у овом периоду указује и значајно пове
ћање дијапазона граничне ретрузије мандибуле након
хируршког захвата.
Сагитална клизајућа остеотомија рамуса мандибуле
и даље је метода избора код пацијената код којих кли
нички и рендгенкраниоме тријски на лази потврђу ју

да је енорман раст доње вилице доминантан фактор
у настанку деформитета. Према неким референцама,
изоловани мандибуларни прогнатизам узрокован пре
тераним растом мандибуле јавља се код 20–25% свих
пацијената с овим деформитетом, док се код осталих
бележи и одређени степен максиларне дефицијенције
[1]. Стога се при хируршком кориговању мандибулар
ног прогнатизма, поред интервенција на мандибули,
све чешће предност даје солитарним операцијама LeFort I или бимаксиларним хируршким репозицијама
[13]. Пажња струке се све више усмерава ка оним хи
руршким техникама и начинима фиксације кошта
них фрагмената који обезбеђу ју најбоље резултате у
реконструкцији међувиличних и оклузалних односа,
уз стабилност постигну тих резултата у постопераци
оном периоду и брзу рехабилитацију основних функ
ција орофацијалног система.
ЗАКљУЧАК
Пантографска анализа граничних кретњи доње вили
це код осо ба с мандибуларним прогнатизмом пре и
шест месеци после хируршког захвата показала је да
је сагитална клизајућа остеотомија рамуса мандибуле
удружена с интермаксиларном имобилизацијом током
осам недеља значајно изменила све граничне кретње
доње вилице код оперисаних пацијената. Дијапазон
максималног отварања уста се након хируршког за
хвата смањио у просеку за 13 mm у односу на стање
пре операције, што се приписује углавном дужини ин
термаксиларне имобилизације, али је отварање уста
код 70% испитаника униформније у односу на стање
пре операције.
Сагитална клизајућа остеотомија рамуса мандибу
ле даје до бре резултате код осо ба с мандибуларним
прогнатизмом код којих је енорман раст доње вилице
главни узрочник деформитета. Ригидна фиксација ко
штаних фрагмената и скраћен период интермаксилар
не имобилизације мандибуле уз примену одговарајуће
физикалне терапије знатно би допринели бржој реха
билитацији покре та мандибуле у постоперационом
периоду.
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SUMMARy
Introduction Mandibular prognathism, one of the most severe
dentofacial deformities, affects the person’s appearance,
psychological health and the quality of life in the most sensitive
age period.
Objective The aim of this study was to evaluate the effects
of sagittal split ramus osteotomy on the range of mandibular
border movements in the early postoperative period.
Methods The study was conducted on 20 patients, of mean
age 20.8 years, with mandibular prognathism. All patients
included in this study were operated on by bilateral sagittal
spliting ramus osteotomy according to Obwegeser and Dal
Pont followed by mandibular immobilization during eight
weeks. In all patients mandibular border movements were
recorded before and six months after surgery using the
computerized pantograph Arcus-Digma (KaVo EWL GmbH,
Leutkirch, Germany).
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Results The analysis of the chosen kinematic parameters
revealed that sagittal split ramus osteotomy followed by eight
weeks of mandibular immobilization had severe effects on
the mouth opening. Six months after surgery the range of
maximal mouth opening decreased for approximately 13.9
mm in relation to the preoperative stage. On the contrary, the
ranges of maximal protrusion and the border of laterotrusive
excursions increased significantly after surgery.
Conclusion In patients with mandibular prognathism where
enormous mandibular growth was the main causal factor of
the deformity, the sagittal split ramus osteotomy yielded good
results. The rigid fixation of bone fragments and reduced period
of mandibular immobilization followed by appropriate physical
therapy could considerably contribute to a more rapid recovery
of mandibular kinematics in the postoperative period.
keywords: mandibular prognathism; mandibular movements;
orthognathic surgery
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