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Streszczenie
Wprowadzenie. W przebiegu zapalenia przyzębia często obserwuje się występowanie patologicznych migracji 
zębów, które mogą być wskazaniem do korekty ortodontycznej. 
Cel pracy. Retrospektywna ocena skuteczności leczenia ortodontycznego u pacjentów z zapaleniem przyzębia 
z uwzględnieniem stanu kości wyrostka zębodołowego oraz subiektywnej oceny pacjentów.
Materiał i metody. obserwacją objęto 31 pacjentów z patologicznymi migracjami zębów leczonych stałymi apara-
tami ortodontycznymi. Średni wiek pacjentów przed leczeniem ortodontycznego wynosił 46 lat 4 miesiące (27–73 
lat). leczeniem ortodontycznym objęto 49 łuków zębowych. Średni czas leczenia ortodontycznego wynosił 16 mie-
sięcy (6–36 miesięcy). po leczeniu ortodontycznym zastosowano stałe retainery w odcinku przednim oraz w szczę-
ce płytkę retencyjną Hawleya. U pacjentów nie wykonano żadnych zabiegów chirurgicznych z zastosowaniem 
augmentacji kości lub technik sterowanej regeneracji tkanek. Średni okres obserwacji po leczeniu ortodontycz-
nym wynosił 21 miesięcy (1–57 miesięcy). oceniono liczbę zębów utraconych podczas leczenia ortodontycznego 
i w okresie obserwacji. U 22 pacjentów (384 zęby) przeprowadzono analizę porównawczą kości wyrostka zębo-
dołowego na podstawie zdjęć pantomograficznych wykonanych przed leczeniem ortodontycznym i aktualnego. 
pacjenci otrzymali kwestionariusz z wizualną skalą analogową do oceny wybranych aspektów przeprowadzonego 
leczenia. 
Wyniki. podczas leczenia ortodontycznego u żadnego z pacjentów nie doszło do utraty zęba. W okresie obserwacji 
2 pacjentów straciło najgorzej rokujące zęby. nie stwierdzono zmian patologicznych w obrazie radiologicznym. 
Wysokość wyrostka zębodołowego została zachowana przy 96,1% zębach, które były przesuwane ortodontycznie. 
Większość pacjentów była zadowolona z uzyskanego rezultatu estetycznego i większej stabilizacji zębów, chociaż 
40% z nich zgłaszało utrudnione oczyszczanie zębów. 
Wnioski. leczenie ortodontyczne migracji zębów u pacjentów z zapaleniem przyzębia umożliwia uzyskanie stys-
fakcjonującego efektu czynnościowego i estetycznego oraz nie prowadzi do dalszej utraty kości wyrostka zębodo-
łowego. poprawa estetyki zębów ma motywujący wpływ do kontynuowania leczenia periodontologicznego oraz 
może zapobiegać utracie kości wyrostka zębodołowego w przyszłości (Dent. Med. Probl. 2010, 47, 2, 160–168). 

Słowa kluczowe: aparat stały, leczenie ortodontyczne, zapalenie przyzębia.

Abstract
Background. pathological tooth migrations are common during periodontitis and may lead to an orthodontic 
correction. 
Objectives. To evaluate retrospectively the effectiveness of orthodontic treatment in patients with periodontitis 
including the assessment of alveolar bone and patients’s satisfaction. 
Material and Methods. The study included 31 patients previously orthodontically treated with fixed appliances 
due to pathological tooth migrations or existing malocclusions. The mean patient’s age at the onset of orthodontic 
treatment was 46 years 4 months (27–73 years). The orthodontic treatment was performed in 49 dental arches. The 
mean treatment time was 16 months (6–36 months). after debonding canine-to-canine bonded fixed retainers and 
an upper Hawley’s plate were used. none of the patients had any surgery including bone augmentation or guided 
tissue regeneration. The mean observation time was 21 months (1–57 months). The number of teeth lost during or 
after the orthodontic treatment was calculated. in 22 patients (totally 384 teeth), the alveolar bone assessment was 

Dent. Med. probl. 2010, 47, 2, 160–168 
iSSn 1644-387X

© Copyright by Wroclaw Medical University 
and polish Dental Society



leczenie ortodontyczne aparatami stałymi 161

Zdiagnozowanie choroby przyzębia u pacjen-
ta ze wskazaniam do korekty ortodontycznej jest 
istotnym czynnikiem ryzyka do podjęcia leczenia 
ortodontycznego. podczas przesuwania zębów za 
pomocą małych sił ortodontycznych dochodzi do 
jednoczesnej resorpcji i apozycji kości wyrostków 
zębodołowych wywołanych uciskiem w obrębie 
aparatu więzadłowego przyzębia (pDl). Jeżeli 
tkanki przyzębia podczas leczenia ortodontycz-
nego są objęte procesem zapalnym, to regeneracja 
pDl jest zaburzona i może to prowadzić do utraty 
przyczepu łącznotkankowego i dalszej destrukcji 
tkanek przyzębia [1–3]. Także odpowiedź na siły 
ortodontyczne dotycząca zarówno mobilizacji ko-
mórek, jak i konwersji włókien kolagenowych jest 
znacznie wolniejsza u osób dorosłych niż u dzieci 
i młodzieży [4]. U osób dorosłych zaleca się cien-
kołukowe aparaty stałe, ponieważ zapewniają one 
precyzyjną kontrolę przesuwanych ortodontycznie 
zębów w obrębie kości wyrostka zębodołowego po 
zakończonym wzroście szczęk. Jednocześnie apa-
raty stałe powodują zwiększoną akumulację płytki 
nazębnej ze względu na utrudnione oczyszczanie 
zębów, a także zmianę mikroflory jamy ustnej na 
periopatogenną [5, 6], co stanowi istotne zagroże-
nie dla kontroli higieny jamy ustnej u pacjentów 
z zapaleniem przyzębia.

W przebiegu zapalenia przyzębia często ob-
serwuje się występowanie patologicznych migra-
cji zębów (p.t.m.) [7], najczęściej widocznych jako 
wychylenie dowargowe zębów, powstawanie szpa-
rowatości, rotacje i wydłużenie dokoronowe zębów 
(ekstruzje) (ryc. 1). W badaniach Martinez-Caunt 
et al. [8] przeprowadzonego w grupie 852 doro-
słych pacjentów z chorobą przyzębia stwierdzono, 
że częstość występowania patologicznych migracji 
zębów wynosiła 55,8%. obecność p.t.m. była istot-
nie statystycznie związana ze stopniem resorpcji 
kości wyrostka zębodołowego (p < 0.001), liczbą 
brakujących zębów (p < 0.001) i występowaniem 
zapalenia przyzębia (p < 0.001). Zauważono także, 
że wraz z nasileniem się resorpcji kości wyrostka 
zębodołowego wzrastało prawdopodobieństwo 
pojawienia się patologicznych migracji zębów 
i stwierdzono, że jeżeli resorpcja obejmowała po-

nad 50% wysokości kości wyrostka zębodołowego, 
to patologiczne migracje zębów występowały u po-
nad 60% badanych. Wyniki tych badań dowodzą, 
że w przebiegu choroby przyzębia wzrasta praw-
dopodobieństwo pojawienia się patologicznych 
migracji zębów, co powoduje często konieczność 
zastosowania terapii ortodontycznej u pacjetów 
z p.t.m. Brunsvold [9] badał przyczyny zgłosze-
nia się do periodontologa w grupie 191 pacjentów 
i stwierdził, że 25% pacjentów jako główną przy-
czynę zgłoszenia wymieniało zaburzenia estetycz-
ne, a 10% pacjentów jako jedyny powód zgłosze-
nia sie do periodontologa podawało pojawienie się 
patologicznych migracji zębów. Utrata kontaktów 
międzyzębowych, znaczne nieprawidłowości zębo-
we lub obecność wady szkieletowej (ryc. 1, 2) mogą 
być problemem w leczeniu periodontologicznym, 
szczególnie w chirurgii periodontologicznej i po-
winny być wyeliminowane podczas fazy korekcyj-
nej leczenia chorób przyzębia. Jedynym sposobem 
odtworzenia lub uzyskania prawidłowych relacji 
międzyzębowych jest leczenie ortodontyczne, któ-
re u pacjentów z chorobami przyzębia jest często 
jednym z kluczowych elementów w interdyscypli-
narnym planie leczenia. 

Celem pracy była retrospektywna ocena sku-
teczności leczenia ortodontycznego u pacjentów 
z zapaleniem przyzębia z uwzględnieniem stanu 
kości wyrostka zębodołowego oraz subiektywnej 
oceny pacjentów dotyczącej przeprowadzonego le-
czenia ortodontycznego.

Materiał i metody 
Badaniem objęto 33 pacjentów z zapaleniem 

przyzębia leczonych w przeszłości stałymi apara-
tami ortodontycznymi przez jednego ortodontę 
(E.Cz.). Była to grupa losowa ze wszystkich pa-
cjentów z chorobą przyzębia leczonych przez tego 
ortodontę w latach 1999–2005 po wcześniejszym 
kontakcie telefonicznym z pacjentami. W tej gru-
pie 7 pacjentów nie wzięło udziału w badaniu ze 
względu na wyjazd do innego miasta lub za gra-
nicę, a 1 pacjentka nie wyraziła zgody na udział 

performed using panoramic radiographs taken before the orthodontic treatment and at the time of evaluation. all 
patients received a questionnaire for evaluation of different treatment aspects. 
Results. no teeth were lost during the orthodontic correction. after debonding 2 patients had lost teeth with the 
worst prognosis. The radiographic evaluation had shown no hard tissue pathology. The alveolar bone level was 
maintained in 96.1% of teeth. Most patients were satisfied with the treatment outcome and reported increased tooth 
stability, however 40% had difficulties in cleaning their teeth after debonding. 
Conclusions. The orthodontic treatment of patients with periodontitis and pathological tooth migrations provides 
satisfactory aesthetic and functional outcome and does not result in further bone loss. aesthetic and functional 
improvements can motivate patients to continue their periodontal treatment and may prevent the further bone loss 
(Dent. Med. Probl. 2010, 47, 2, 160–168).
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w badaniu, chociaż była zadowolona z przeprowa-
dzonego leczenia ortodontycznego. 

Wskazaniem do podjęcia leczenia ortodon-
tycznego było występowanie patologicznych mi-
gracji zębów, które jak wynikało z przeprowadzo-
nego wywiadu wystąpiły lub nasiliły się w przebie-
gu choroby przyzębia lub obecność wady zgryzu. 
Dwudziestu siedmiu pacjentów zostało skiero-
wanych przez periodontologa na leczenie orto-
dontyczne, pozostali pacjenci zostali skierowani 
przez protetyka (2 osoby) lub zgłosili się z własnej 
inicjatywy. Wszyscy pacjenci podczas leczenia 
ortodontycznego byli okresowo (co 3–6 miesięcy) 
kontrolowani przez periodontologa. Sześć pacjen-
tek miało zdiagnozowane agresywne zapalenia 
przyzębia, u pozostałych pacjentów występowało 
przewlekłe zapalenie przyzębia. Średni wiek pa-
cjentów w czasie rozpoczęcia leczenia ortodon-
tycznego wynosił 46 lat 4 miesiące i (27–73 lat). 
U 18 pacjentów przeprowadzono leczenie orto-
dontyczne obuszczękowe, a u 13 leczenie w jed-
nej szczęce (u 10 osób w górnej szczęce, u 3 osób 
w dolnej szczęce). Łącznie leczeniem ortodontycz-
nym objęto 49 łuków zębowych. Celem leczenia 
ortodontycznego było odtworzenie lub uzyskanie 
prawidłowych kontaktów międzyzębowych oraz 
uzyskanie prawidłowych relacji przednio-tylnych, 
pionowych i poprzecznych w łukach zębowych. 
U żadnego z pacjentów nie były wykonane zabie-
gi sterowanej regeneracji tkanek lub augmentacji 
ubytków kostnych przed i podczas leczenia orto-
dontycznego oraz w okresie obserwacji po lecze-
niu. podczas leczenia ortodontycznego nie stoso-
wano także selektywnej ekstruzji lub intruzji or-
todontycznej w celu spłycania ubytków kostnych. 
Dwie trzecie leczonych ortodontycznie pacjentów 
miało wady zgryzu i klasy (21 osób), 12 pacjentów 
miało szparowatości zębowe i 8 pacjentów miało 
stłoczenia zębów, wśród pacjentów ze stłoczenia-
mi ekstrakcje ortodontyczne zębów wykonano 
u 3 pacjentów. U jedenastu pacjentów występo-
wały wady klasy ii, 6 pacjentów miało szparo-
watości międzyzębowe i 5 pacjentów miało stło-
czenia zębów, wśród których ekstrakcje zębów ze 
wskazań ortodontycznych wykonano u 3 pacjen-
tów. Dwie pacjentki miały przed leczeniem wady 
zgryzu iii klasy. Jedna z pacjentek miała szparo-
watości zębowe, a druga stłoczenia zębów przed 
leczeniem ortodontycznym i wykonane ekstrak-
cje drugich dolnych zębów przedtrzonowych ze 
względów ortodontycznych. Średni czas leczenia 
ortodontycznego wynosił 16 miesięcy (6–36 mie-
sięcy). po leczeniu ortodontycznym zastosowano 
klejone podniebiennie lub językowo stałe reta-
inery w odcinku od kła do kła (ryc. 2e, 2f) oraz 
dodatkowo w szczęce płytkę retencyjną Hawleya. 
Średni okres obserwacji po zakończeniu leczenia 

ortodontycznego wynosił 21 miesięcy (1–57 mie-
sięcy).

na podstawie modeli diagnostycznych wy-
konanych przed leczeniem ortodontycznym, 
karty leczenia ortodontycznego oraz aktualne-
go badania klinicznego obliczono liczbę zębów 
utraconych podczas leczenia ortodontycznego 
oraz w okresie obserwacji po leczeniu ortodon-
tycznym. Wszyscy pacjenci mieli wykonane ak-
tualne zdjęcie pantomograficzne w celu oceny 
stanu tkanek twardych zębów i kości przyzębia. 
U 22 pacjentów (łącznie 384 zęby) przeprowa-
dzono analizę porównawczą kości wyrostka zę-
bodołowego na podstawie zdjęć pantomograficz-
nych wykonanych przed leczeniem ortodontycz-
nym i obecnego wykananego za pomocą aparatu 
retntgenowskiego planmeca proline 2000®. oce-
na 41 zębów (9,6%) z całkowitej liczby 425 zębów 
obecnych na pantomogramach była niemożliwa. 
U pozostałych pacjentów zdjęcia pantomograficz-
ne wykonane przed leczeniem były niewystarcza-
jącej jakości do oceny porównawczej lub zostały 
zagubione przez pacjentów (4 osoby). Za pomo-
cą suwmiarki elektronicznej oceniano poziom 
kości wyrostka zębodołowego dla każdego zęba 
przesuwanego ortodontycznie po stronie bliższej 
i dalszej na pantomogramach wykonanych przed 
leczniem ortodontycznym i aktualnego. Mierzo-
no odległość od połączenia szkliwno-cemento-
wego do poziomu kości wyrostka zębodołowego. 
W przypadkach kiedy połączenia szkliwno-ce-
mentowe było niewidoczne za punkt odniesienia 
przyjmowano poziom sklepienia komory zęba. 
Zastosowano podaną poniżej skalę 3-punktową 
do oceny zmian poziomu wyrostka zębodoło-
wego dla każdego przesuwanego ortodontycznie 
zęba na podstawie pantomogramu wykonanego 
przed leczeniem ortodontycznym i aktualnego 
(po okresie obserwacji): 

0 – zachowana wysokość kości wyrostka zębo-
dołowego po stronie bliższej i dalszej; 

1 – redukcja wysokości kości wyrostka zębo-
dołowego powyżej 1 mm mezjalnie lub dystalnie;

2 – odbudowa kości wyrostka zębodołowego 
powyżej 1 mm przy jednoczesnym braku resorpcji 
kości po stronie przeciwnej. 

pomiary odległości od połączenia szkliwno-ce-
mentowego do poziomu kosci wyrostka zębodoło-
wego na zdjęciach pantomograficznych powtórzo-
no dla wybranych losowo 10 pacjentów (183 zęby). 
obliczony metodą Dahleberga [10] błąd pomiaru 
wyniósł 0,14; zaś współczynnik rzetelności Ho-
ustona [11] obliczono jako 87%. 

pacjenci przed badaniem klinicznym otrzy-
mali kwestionariusz z wizualną skalą analogową 
do oceny wybranych aspektów przeprowadzonego 
leczenia, dotyczących estetyki zębów, ich stabili-
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zacji, funkcji oraz czyszczenia zębów po leczeniu 
ortodontycznym (ryc. 3). Swoje odpowiedzi zazna-
czali za pomocą znaku x umieszczanego wzdłuż 
poziomej linii długości 57 mm. 

Wyniki 
podczas leczenia ortodontycznego nie do-

szło do utraty żadnego z przesuwanych zębów. 
W okresie obserwacji po leczeniu ortodontycznym 
dwóch pacjentów straciło najgorzej rokujące zęby: 
pierwsza pacjentka straciła 1 ząb po roku od za-
kończenia leczenia, druga pacjentka straciła trzy 
zęby cztery miesiące po zakończonym leczeniu 
ortodontycznym (pacjentka miała zdiagnozowaną 
i leczoną cukrzycę). przy utraconych zębach przed 
rozpoczęciem leczenia ortodontycznego występo-
wała pozioma resorpcja kości wyrostka zębodoło-
wego wynosząca około 90% jego wysokości.

na podstawie wykonanych zdjęć pantomo-
graficznych u żadnego z pozostałych pacjentów 
nie stwierdzono zmian patologicznych w obrazie 
tkanek twardych przesuwanych ortodontycznie 
zębów i przyzębia, poza niewielką resorpcją ko-
rzeni zębów siecznych po leczeniu ortodontycz-
nym u 2 pacjentów.

Dla 384 zębów ocenionych za pomocą skali, 
w przypadku 357 zębów stwierdzono zachowa-
nie wysokości wyrostka zębodołowego po stronie 
mezjalnej i dystalnej (ocena 0), co stanowilo 93% 
wszystkich zębów. przy 15 zębach (3,9%) doszło do 
niewielkiej resorpcji kości wyrostka zębodołowego 
(powyżej 1 mm) (ocena 1) w okresie obserwacji po 
leczeniu ortodontycznym. przy 12 zębach (3,1%) za-
obserwowano niewielką odbudowę kości wyrostka 
zębodołowego (ocena 2) w okresie obserwacji po le-
czeniu ortodontycznym. na podstawie tych danych 
prawdopodobieństwo wystapienia zmiany w wy-
sokości kości wyrostka zębodołowego większej niż 
± 1 mm można oszacować jako 7% (27/384), z 95% 
przedziałem ufności równym (4,4%; 9,6%). ozna-
cza to, ze z prawdopodobieństwem błędu nieprze-
kraczającym 5% można stwierdzić, że rzeczywista 
wartość prawdopodobieństwa wystąpienia zmiany 
większej niż ± 1 mm wynosi 4,4–9,6%.

na rycinie 3 przedstawiono odpowiedzi pa-
cjentów dotyczące wybranych aspektów leczenia 
ortodontycznego. Średnią wartość odpowiedzi 
pacjentów na zadane pytania wynosiła: pytanie 
1 – 49 mm (86%), pytanie 2 – 47 mm (82,5%), py-
tanie 3 – 37 mm (65%), pytanie 4 – 28 mm (49%), 
pytanie 5 – 27 mm (47%), pytanie 6 – 28 mm 
(48%). W uwagach 4 pacjentów wyraziło zadowo-
lenie z przeprowadzonego leczenia ortodontycz-
nego dotyczące znacznej poprawy w gryzieniu po-
karmów, stabilizacji zębów i estetyce. 

Omówienie 
przeprowadzenie przez periodontologa za-

kończonej sukcesem fazy wstępnej leczenia choro-
by przyzębia polegającej na eliminacji aktywnego 
stanu zapalnego tkanek przyzębia jest niezbędnym 
warunkiem rozpoczęcia korekty ortodontycznej 
u pacjenta z zapaleniem przyzębia. Także podczas 
leczenia ortodontycznego są konieczne okreso-
we kontrole periodontologiczne, co 3–6 miesięcy, 
podczas których jest monitorowany stan tkanek 
przyzębia. Sukces leczenia zespołowego zależy nie 
tylko od prawidłowego planu leczenia uwzględ-
niającego eliminację stanu zapalnego i jeśli istnie-
ją do tego wskazania korektę zgryzu i rehabilita-
cję protetyczną, ale także od współpracy pacjenta 
i odpowiedzi tkanek przyzębia na zastosowaną 
terapię periodontologiczną. prawidłowa kontrola 
akumulacji płytki i złogów nazębnych przez pa-
cjenta oraz jego współpraca z periodontologiem 
jest kluczowa w leczeniu zespołowym. indywidu-
alna odpowiedź pacjenta na zastosowane leczenie 
w fazie wstępnej jest często zależna od współist-
nienia innych jednostek chorobowych, np. cu-
krzycy, co prawdopodobnie wpłynęło na utratę 
3 zębów u jednej pacjentki objętej badaniem po 
zakończonym leczeniu ortodontycznym. Także 
istotny wpływ na utratę zębów u 2 badanych pa-
cjentek miało ich minimalne podparcie kostne 
przed leczeniem ortodontycznym (90% pozio-
ma resorpcja kości wyrostka zębodołowego), co 
ogólnie jest czynnikiem rokującym negatywnie. 
Dzięki odpowiedniej opiece periodontologicznej 
podczas prowadzonego leczenia ortodontycznego 
oraz zastosowaniu małych sił ortodontycznych 
udało się uniknąć dalszej utraty podparcia kost-
nego podczas ortodontycznego przesuwania zę-
bów w badanej grupie pacjentów (ryc. 1, 2). nawet 
w przypadkach minimalnego podparcia kostnego 
(utrata pozioma kości wyrostka zębodołowego 
powyżej 80% jego wysokości) okazało się, że jest 
możliwe długoletnie zachowanie zębów po lecze-
niu ortodontycznym (ryc. 4), chociaż zawsze w ta-
kich przypadkach rokowanie jest wątpliwe (utrata 
zęba u pacjentki po roku od zakończenia leczenia 
ortodontycznego). Machtei i Hirsch [12] stwier-
dzili, że długoterminowe zachowanie zębów, przy 
których pionowa utrata kości wyrostka zębodoło-
wego przekracza 70%, tzw. hopeless teeth, nie ma 
negatywnego wpływu na sąsiednie zęby. U zdecy-
dowanej większości badanych pacjentów zastoso-
wane leczenie zespołowe doprowadziło do remisji 
zapalenia przyzębia w perspektywie kilkuletniej 
i osiągnięcia satysfakcjonującego efektu estetycz-
nego i funkcjonalnego. 

Eliminacja zgryzu urazowego będącego czę-
sto następstwem patologicznych migracji zębów 
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w przebiegu przyzębia jest istotnym elementem 
leczenia ortodontycznego w tej grupie pacjentów. 
W badaniach nymana et al. [13] udowodniono, że 
zgryz urazowy może powodować resorpcję kości 
wyrostka zębodołowego i progresję periodontopa-
tii. W rezultacie eliminacji zgyzu urazowego i nor-
malizacji stosunków zwarciowych obserwuje się re-
misję zapalenia przyzębia, a nawet odbudowę kości 
wyrostka zębodołowego. leczenie ortodontyczne 
odtwarzające prawidłowe stosunki zwarciowe jest 
kluczowe w eliminacji zgryzu urazowego i powin-
no stanowić integralny składnik planu leczenia ze-
społowego pacjenta z zapaleniem przyzębia. 

W badanej grupie pacjentów nie stosowano 

techniki sterowanej regeneracji tkanek lub au-
gmentacyjnych przed i w trakcie leczenia ortodon-
tycznego oraz w okresie obserwacji po leczeniu. 
Dlatego zaobserwowana odbudowa kości wyrost-
ka zębodołowego w tej grupie było prawdopodob-
nie związana ze zmianą konfiguracji wyrostka 
zębodołowego po leczeniu ortodontycznym przy 
nielicznych zębach (ryc. 4). Chociaż Melsen et al. 
[14, 15] opisali odbudowę kości wyrostka zębodo-
łowego po leczeniu ortodontycznym u pacjentów 
z zapaleniem przyzębia, większość autorów jest 
zgodnych, że tylko zastosowanie chirurgicznych 
technik augmentacyjnych umożliwia odbudowę 
przyczepu łącznotkankowego i kości wyrostka zę-

Ryc. 1. pacjent lat 58 z przewlekłym zapaleniem przyzębia. a, B) Widoczne patologiczne migracje zębów 
obejmujące rotacje i ekstruzje zębów w odcinku przednim przed leczeniem ortodontycznym. C, D) obraz kliniczny 
po roku od zakończenia leczenia ortodontycznego. E) Zdjęcie pantomograficzne wykonane przed leczeniem ortodon-
tycznym. F) Zdjęcie pantomograficzne po roku od zakończenia leczenia ortodontycznego

Fig. 1. 58 year old patient with a chronic periodontal disease. a, B) Visible pathological tooth migrations including 
rotations and extrusions of anterior teeth before the orthodontic treatment. C, D) Clinical photographs taken one year 
after the orthodontic treatment. E) panoramic radiograph before the orthodontic treatment. F) panoramic radiograph 
one year after the orthodontic treatment
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bodołowego. ponieważ przesunięcie ortodontycz-
ne zęba dotyczy także przesunięcia wszystkich tka-
nek twardych i miękkich przyzębia, możliwe jest 
spłycanie ubytków kostnych przez zmianę konfi-
guracji przebiegu przyczepu łącznotkankowego, 
co jest obserwowane np. w przypadku prostowa-
nia nachylonych dodziąsłowo zębów trzonowych 
[16]. Stwarza to lepsze warunki do oczyszczania 
powierzchni zębów z płytki nazębnej i eliminację 
miejsc retencji złogów poddziąsłowych. 

ponieważ u pacjentów z zapaleniem przyzę-
bia wysokość kości wyrostka zębodołowego jest 
mniejszona, przez co nie stanowi wystarczającego 
podparcia dla stabilizacji przesuniętych ortodon-
tycznie zębów, to oznacza, że leczenie retencyjne 
u tych pacjentów musi być prowadzone do końca 
życia. najczęściej stosuje się retainery stałe, które 
zapewniają całodobową stabilizację zębów, po-
zwalając jednocześnie zachować ich fizjologiczną 
ruchomość [17]. Zachrisson [18] wykazał, że wie-

loletnie stosowanie stałych retainerów na zębach 
ze znaczną utratą wysokości wyrostka zębodoło-
wego może zachować lub nawet odbudować utra-
coną w wyniku choroby przyzębia kość wyrostka. 
Także inni autorzy [19] dokumentują wieloletnią 
remisję choroby przyzębia po leczeniu zespoło-
wym z zastosowaniem terapii ortodontycznej pod 
warunkiem jego odpowiedniej stabilizacji. obej-
muje ona regularne kontrole periodontologiczne 
oraz leczenie retencyjne, najczęściej z wykorzysta-
niem stałych retainerów. 

Chociaż najlepszymi zdjęciami do oceny po-
ziomu kości wyrostka zębodołowego są zdjęcia zę-
bowe grup zębów, tzw. status zębowy, to badania 
perssona et al. [20] dowodzą, że ocena poziomu 
kości wyrostka zębodołowego na podstawie zdjęć 
zębowych oraz wysokiej jakości pantomogramów 
może być zgodna. Do oceny periodontologicznej 
pantomogramy mogą zastępować, przynajmniej 
częściowo, status zębowy. ocenę poziomu kości 

Ryc. 2. pacjentka lat 58 z przewlekłym zapaleniem przyzębia. a, B, C) Modele orientacyjne wykonane przed leczeniem 
ortodontycznym – widoczne szparowatości w odcinku przednim. D, E, F) obraz kliniczny po 2 latach od zakończenia 
leczenia ortodontycznego, obecne stałe retainery w odcinku przednim. G) Uogólniona znaczna pozioma resorpcja 
kości wyrostka zębodołowego widoczna na zdjęciu pantomograficznym wykonanym przed leczeniem ortodontycz-
nym. H) Zdjęcie pantomograficzne wykonane po 2 latach od zakończenia leczenia ortodontycznego

Fig. 2. 58 year old patient with a chronic periodontal disease. a, B, C) Study models before the orthodontic treatment 
– visible spacings in the anterior region. D, E, F) Clinical photographs taken 2 years after the orthodontic treatment, 
fixed retainers are present in the anterior region. G) Generalized and severe horizontal bone loss visible on the panoram-
ic radiograph before the orthodontic treatment. H) panoramic radiograph taken 2 years after the orthodontic treatment
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wyrostka zębodołowego w przeprowadzonym ba-
daniu wykonano na podstawie wyselekcjonowa-
nych zdjęć pantomograficznych, których jakość 
odwzorowania twardych tkanek przyzębia była 
bardzo dobra. obecnie stosowane cyfrowe zdjęcia 
pantomograficzne są duże łatwiejsze do archiwi-

zowania, także w przypadku leczenia wielospe-
cjalistycznego i dlatego zapobiegają przypadkowej 
utracie zdjęcia, co miało miejsce u kilku pacjentów 
objętych badaniem w przypadku zdjęć pantomo-
graficznych wykonanych przed leczeniem orto-
dontycznym. 

Ryc. 3. Kwestionariusz pytań z zaznaczonymi na czerwono średnimi odpowiedzi pacjentów

Fig. 3. Questionnaire with marked in red means of patient’s responses

Na prostej zaznacz X  swoją odpowiedź na poniższe pytania

1. Czy wygląd Twoich zębów po leczeniu ortodontycznym uległ poprawie?

Nie, nic się nie poprawił                 Tak, bardzo się poprawił       

2. Czy jesteś zadowolony/a z obecnego wyglądu zębów?

Nie, bardzo niezadowolony/a                 Tak, bardzo zadowolony/a

3. Czy poprawiła się stabilizacja (zmniejszyła ruchomość) zębów po leczeniu

ortodontycznym?

Nie, nic się nie poprawiła                 Tak, bardzo się poprawiła

4. Czy po leczeniu ortodontycznym czyszczenie zębów jest łatwiejsze?

Nie, nie jest łatwiejsze                 Tak, zdecydowanie łatwiej

5. Czy po leczeniu ortodontycznym łatwiej jest zagryzać i gryźć pokarmy? 

Nie, nie czuję żadnej różnicy                 Tak, zdecydowanie łatwiej

6. Czy po leczeniu ortodontycznym łatwiej jest zamykać usta i mówić?

Nie, nie czuję żadnej różnicy                 Tak, zdecydowanie łatwiej

7. Uwagi własne dotyczące leczenia ortodontycznego:
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Wiekszość pacjentów była bardzo zadowolo-
na z przeprowadzonego leczenia ortodontycznego 
i uważała, że wygląd ich zębów po leczeniu or-
todontycznym uległ bardzo wyraźnej poprawie. 
pacjenci, którzy przed leczeniem ortodontycznym 
odczuwali zwiększoną ruchomość zębów, stwier-
dzili, że po leczeniu ortodontycznym uległy one 
stabilizacji. prawie połowa pacjentów pacjentów 
podała, że czyszczenie zębów po leczeniu ortodon-
tycznym jest trudniejsze. Jest to prawdopodobnie 
związane z obecnością klejonych stałych retaine-
rów (ryc. 2ef).

pozytywnym aspektem leczenia ortodontycz-
nego u pacjentów z zapaleniem przyzębia jest po-
prawa estetyki i satysfakcja pacjentów z wyglądu 
ich zębów po leczeniu, co wynika z odpowiedzi 
na pytania kwestionariusza (ryc. 3). Dzięki temu 
pacjenci zyskują dodatkową motywację do kon-
tynuowania fazy podtrzymującej leczenia perio-
dontologicznego i może mieć to istotny wpływ na 
wieloletnią remisję choroby przyzębia. obecność 
stałych retainerów prawdopodobnie wpływa na 

zgłaszane przez badanych uwagi dotyczące utrud-
nionego oczyszczania zębów po leczeniu ortodon-
tycznym, chociaż niewątpliwie ich obecność sta-
bilizuje zęby, których ruchomość była zwiększona 
przed leczeniem ortodontycznym. Także koniecz-
ność okresowych kontroli pacjentów po leczeniu 
ortodontycznym może mieć pozytywny wpływ na 
ocenę stanu tkanek przyzębia, chociaż długoletnie 
leczenie retencyjne, jest dodatkowym obowiąz-
kiem dla ortodonty ze względu na konieczność 
nadzorowania i napraw stałych retainerów. 

podsumowując, można stwierdzić, że leczenie 
ortodontyczne u pacjentów z zapaleniem przyzę-
bia może być zakończone sukcesem po warun-
kiem prowadzenia go w okresie remisji choroby 
przyzębia pod stałą kontrolą periodontologiczną. 
po leczeniu ortodontycznym wysokość kości wy-
rostka zębodołowego jest zachowana, ale koniecz-
na jest stabilizacja uzyskanego rezultatu za pomo-
cą stałych retainerów. pacjenci po leczeniu orto-
dontycznym są zadowoleni z uzyskanego efektu 
estetycznego. 

Ryc. 4. a) Zdjęcie wewnątrzustne przed leczeniem ortodontycznym – minimalne podparcie kostne przy lewym, gór-
nym siekaczu bocznym. B) Zdjęcie wewnątrzustne wykonane po miesiącu od zakończenia leczenia ortodontycznego 
– poprawa konfiguracji wyrostka zębodołowego przy lewym, górnym siekaczu bocznym. C) Zdjęcie wewnątrzustne 
wykonane po 5,5 roku od zakończenia leczenia ortodontycznego – zachowany poziom kości wyrostka zębodołowego 
przy lewym górnym siekaczu bocznym. D) obraz kliniczny po 5,5 roku od leczenia ortodontycznego

Fig. 4. a) intraoral radiograph before the orthodontic treatment – minimal bone support at the left upper lateral 
incisor. B) intraoral radiograph taken one month after the orthodontic treatment – improvement in alveolar ridge 
configuration at the left, upper lateral incisor. C) intraoral radiograph taken 5.5 year after the orthodontic treatment 
– preserved alveolar bone level at the left, upper lateral incisor. D) Clinical photograph taken 5.5 years after the orth-
odontic treatment
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