
Predictability of pharyngeal airway space dimension changes
after orthognathic surgery in class II patients: A mathematical
approach.

Previsibilidade das alterações da dimensão do espaço aéreo
faríngeo após cirurgia ortognática em pacientes classe II: uma
abordagem matemática.

Introduction: Angle Class II malocclusion due to mandibular
retrognathia is a common dentofacial deformity. It is well known that
mandibular advancement increases pharyngeal airway dimensions.
The aim of this study was to evolve a mathematical method for
predicting posterior pharyngeal airway space (PAS) changes based
on 2D lateral cephalographic radiographs (LCRs) and expected
extent of mandibular advancement prior to BSSO.

Introdução: A má oclusão Classe II do Angle devida à retrognatia
mandibular é uma deformidade dentofacial comum. Sabe-se que o
avanço mandibular aumenta as dimensões da via aérea faríngea. O
objetivo deste estudo foi desenvolver um método matemático para
prever as alterações do espaço aéreo faríngeo posterior (PAS) com
base em radiografias cefalométricas laterais (LCRs) em 2D e a
extensão esperada do avanço mandibular antes da osteotomia
sagital bilateral (BSSO).

Materials and methods: Linear regression analyses were
performed in order to investigate the relation between the posterior
airway space and mandibular advancement. LCRs where carried out
to assess skeletal landmarks and pharyngeal airway space pre- (T0)
and postoperatively (T1). To detect changes postoperatively, the
posterior airway space was divided into three units: nasopharyngeal
airway space (superior airway spaced-SPAS), oropharyngeal airway
space (mid airway spaced-MAS) and hypo-pharyngeal airway space
(inferior airway spaced-IAS). The differences between the distances
of distinct measurement points (DIFF) were measured pre- and
postoperatively. DOA referred to the distance of mandibular
advancement and DP to the distance between the measurement
points preoperatively. The parameters a, b1 and b2 were the
regression coefficients that were determined separately for each unit
(SPAS, MAS, and IAS).



Materiais e Métodos: Análises de regressão linear foram
realizadas com o objetivo de investigar a relação entre o espaço
aéreo posterior e o avanço mandibular. As radiografias laterais
cefalometricas foram utilizadas para avaliar referências esqueléticas
e o espaço aéreo faríngeo pré- (T0) e pós-operatório (T1). Para
detectar alterações no pós-operatório, o espaço aéreo posterior foi
dividido em três unidades: espaço nasofaríngeo (SPAS /espaço
aéreo superior), espaço orofaríngeo (MAS/espaço aéreo
intermediário) e espaço hipo-faríngeo (EAS espaço aéreo inferior).
As diferenças entre as distâncias dos pontos de medida distintos
(DIFF) foram mensurados no pré e pós-operatórios. O DOA
(diferença do avanço) refere-se à distância do avanço mandibular e
DP (distancia entre os pontos) à distância entre os pontos de
medição no pré-operatório. Os parâmetros a, b1 e b2 são os
coeficientes de regressão que foram determinados separadamente
para cada unidade (SPAS, MAS e IAS).

Results: 49 patients (16 male and 33 female) with a mean age of
27.2 years (SD: 10.09), ranging from 18 to 51years, who underwent
mandibular advancement surgery (BSSO) were enrolled in this
study. The mean distance of mandibular advancement was 5.05mm
(SD:1.63). Regarding SPAS and IAS, mandibular advancement did
not affect dimensions significantly: SPAS DIFF, 0.33 mm ± 1.13 mm
(b1, p=0.0881; b2, p=0.087); IAS DIFF, 0.66 mm ± 2.45 mm (b1,
p=0.342; b2, p=0.765). DOA and DP did not influence DIFF
significantly in both sections. Regarding MAS, the mean effect of
mandibular advancement was an expansion of 2.47 mm±2.24. The
linear regression model showed a statistically significant (b1,
p=0.0064; b2, p=0.0240) influence of DOA and DP on DIFF in
posterior airway dimensions pre- and postoperatively.

Resultados: Foram incluídos no estudo 49 pacientes (16 homens e
33 mulheres) com idade média de 27,2 anos (DP: 10,09) e com
idades entre 18 e 51 anos, submetidos à cirurgia de avanço
mandibular (BSSO). A distância média do avanço mandibular foi de
5,05mm (DP: 1,63). Em relação ao SPAS e IAS, o avanço
mandibular não afetou significativamente as dimensões: SPAS DIFF,
0,33 mm ± 1,13 mm (b1, p = 0,0881; b2, p = 0,087); IAS DIFF, 0,66
mm ± 2,45 mm (b1, p = 0,342; b2, p = 0,765). DOA e DP não
influenciaram DIFF significativamente em ambas as seções. Em
relação ao, MAS, o efeito médio do avanço mandibular foi uma
expansão de 2,47 mm ± 2,24. O modelo de regressão linear



mostrou influência estatisticamente significante (b1, p = 0,0064; b2,
p = 0,0240) da DOA (diferença de avanço) e DP (distancia entre os
pontos) na DIFF (pontos de medidas distintos) nas dimensões
posteriores das vias aéreas no pré e pós-operatório.

Discussion: Based on preoperative LCR imaging data, a linear
regression model was developed as a mathematical approach to
allow prediction of PAS development in patients with Angle Class II
malocclusions of different degrees. Increasing mandibular
advancement was shown to be linked to increasing PAS, while a
greater distance between the measuring points preoperatively led to
smaller predicted PAS increases postoperatively.

Discussão: Com base nos dados da imagem radiografia
cefalométrica 2D pré-operatória, um modelo de regressão linear foi
desenvolvido como uma abordagem matemática para permitir a
previsão do desenvolvimento de SPA em pacientes com má
oclusão de Classe II de diferentes graus. O aumento do avanço
mandibular mostrou-se associado ao aumento do espaço aéreo
superior, enquanto uma maior distância entre os pontos de medição
no pré-operatório levou a um menor aumento previsto do espaço
aéreo superior no pós-operatório.

Conclusion: Predicting pharyngeal airway space (PAS)
development after mandibular advancement by analysing lateral
cephalometric radiographs (LCR) may be useful in the screening
and treatment of obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) patients.
Our mathematical approach is a simple and sustainable prediction
tool based on LTR data for patients with Class II malocclusions.

Conclusão: A pevisão de mudanças do espaço das vias aéreas
faríngeas (SPA) após o avanço mandibular por meio da análise de
radiografias cefalométricas laterais (LCR) pode ser útil na triagem e
tratamento de pacientes com síndrome da apneia obstrutiva do
sono (SAOS). Nossa abordagem matemática é uma ferramenta de
previsão simples e sustentável, baseada em dados de
telerradiografias para pacientes com más oclusões de Classe II.
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