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Interdyscyplinarne leczenie zatrzymanego górnego kła
Interdisciplinary treatment of a retained upper canine
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I M P L A N T O L O G I A  W  P R A K T Y C E

Wprowadzenie

Kieł szczęki jest najczęściej zatrzymanym zębem przedniego 
odcinka szczęki i patologia ta dotyczy 2 % populacji ogólnej.  
W postępowaniu z tym typem przypadków wymagana jest współ-
praca ortodonty i chirurga oraz wykorzystanie nowoczesnych 
technik obrazowych w celu uzyskania dokładnej oceny położenia 
zęba, aby wyodrębnić go spośród otaczających struktur anato-
micznych. Kierunek i siła trakcji powinny być ostrożnie i dokład-
nie przeanalizowane, aby w optymalny sposób przemieścić ząb 
do finalnie przewidzianego dla niego miejsca w łuku zębowym. 
Użyte oprogramowanie AMIRA umożliwiło wykrycie obszarów 
ankylozy obejmujących korzenie określonych zatrzymanych kłów 
oraz dobranie planu leczenia innego niż konwencjonalne chirur-
giczno-ortodontyczne sprowadzenie kłów do łuku. Zasadniczym 
celem leczenia jest przemieszczenie zatrzymanego kła bez nara-
żania sąsiadujących zębów na uraz.  Obszary ankylozy, dotykające 
korzenie niektórych zatrzymanych kłów są rozpoznawane przez 
inwersję kierunku meshingu na powierzchni zęba i w większej 
mierze przez wpuklanie się tkanek okolicznych w strukturę zęba 
przy różnych gęstościach mierzonych w jednostkach Houndsfiel-
da przez oprogramowanie AMIRA.   
Ankyloza jest najczęściej wykrywana wtórnie jako opór zatrzyma-
nego zęba na postępowanie ortodontyczne. W tym badaniu po-
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twierdza się, że pierwotna ankyloza korony zęba może być wykry-
ta przez lekarza ortodontę za pomocą badania radiologicznego 
oraz, że powstała wskutek urazu ankyloza powinna być traktowa-
na z zasady jako nieprzewidywalna  i możemy ją  podejrzewać, 
gdy ząb opiera się siłom trakcji przez 3 miesiące przy nieobecności 
innych czynników powodujących opór. W związku z tym, ryzyko 
ankylozy związane ze stopniem trudności działań chirurgicznych 
rośnie wraz z głębokością zatopienia korony zęba wewnątrz ko-
ści. Co więcej, natychmiastowe wykonanie trakcji po uwolnieniu 
zmniejsza ryzyko ankylozy, zaś czasowe zawieszenie trakcji jest 
czynnikiem ryzyka dla wtórnej wierzchołkowej ankylozy.
Na podstawie istniejących dowodów, otwarte chirurgiczne odsło-
nięcie kła wydaje się przewyższać technikę zamkniętą pod wzglę-
dem czasu leczenia i ryzyka ankylozy. 
Z powodu małej liczby zbadanych przypadków niezbędne jest 
prowadzenie dalszych badań celem uzyskania jednoznacznych 
zaleceń klinicznych. 
W analizie uwzględniono 433 pacjentów z całkowitą liczbą 453 za-
trzymanych kłów; z 48,6% otwartym odsłonięciem i 51,4% odsłonię-
ciem zamkniętym.  Grupa ostateczna do tego badania prospektyw-
nego składała się ze 118 pacjentów ortodontycznych (72 kobiet i 46 
mężczyzn), którzy byli poddawani leczeniu chirurgicznemu i orto-
dontycznemu w okresie  ponad 18 lat. Wiek pacjentów na początku 
leczenia mieścił się się w przedziale od 11,2 do 46,1 lat. 
Z grupy 157 zatrzymanych kłów, 38 wyrznęło się spontanicznie po 
uzyskaniu przestrzeni, a pozostałe 119 zostało przeleczone chirur-
gicznie przy użyciu otwartej (57 przypadków)  lub zamkniętej (62 
przypadki) techniki odsłonięcia. 11 z pośród 119 kłów, które zo-
stało przeleczone chirurgicznie było dotknięte ankylozą, powstałą 
przed lub w trakcie leczenia ortodontycznego. Odsetek ankylozy 
wynosił 3,5% przy technice otwartej oraz 14,5% przy technice 
zamkniętej. Na podstawie statystycznych obliczeń wykazano za-
leżność między wiekiem i obecnością ankylozy oraz stopniem 
zatrzymania i obecnością ankylozy. Literatura wskazuje, że chirur-
giczne uwolnienie kła jest jak miecz obosieczny.  Z jednej strony 
samo może wywołać ankylozę z drugiej zaś strony bywa jedynym 
możliwym sposobem jej leczenia. Jeśli dotknięty ankylozą ząb nie 
odpowiada na działania ortodontyczne, może być to wskazaniem 
do zabiegu chirurgicznego, którego celem jest ułatwić przemiesz-
czenie zęba do właściwej pozycji, włącznie z odcinkową osteoto-
mią pojedynczego zęba w celu repozycji kości zębodołu zawiera-
jącej dotknięty ankylozą ząb. 

Przypadek kliniczny

Pacjent 42 letni, mężczyzna, z I klasą trzonowcową i zatrzymanym 
od strony podniebiennej lewym górnym kłem oraz przetrwałym 
kłem mlecznym. U pacjenta występowały również objawy za-
burzeń czaszkowo-żuchwowych: ból okolicy stawu skroniowo-
-żuchwowego i mięśnia skroniowego oraz ograniczenie ruchów 
żuchwy (maksymalne otwarcie - 35 mm).
Stan pierwotny został przedstawiony na rycinach od 1 do 11. 
Rokowania sprowadzenia kła do łuku były wątpliwe z powodu:
• wieku pacjenta
• ustawienia guzka kła bardziej mezjalnie w stosunku do osi 

górnego bocznego siekacza
• zwiększona odległość guzka kła od górnej płaszczyzny zgry-

zowej
• zwiększony kąt pomiędzy osią kła i osią bocznego siekacza

I M P L A N T O L O G I A  W  P R A K T Y C E

Po uprzedzeniu pacjenta o niepewnych rokowaniach dla sprowa-
dzenia kła, rozpoczęliśmy leczenie od użycia szyny relaksacyjnej  
w dolnym łuku. Została wykonana szyna o jak najmniejszym wy-
miarze pionowym celem dysokluzji tylnej, z przednim obustron-
nym prowadzeniem kła; wykonano ją w łuku dolnym, ponie-
waż leczenie ortodontyczne miało trwać dłużej w łuku górnym  
w porównaniu z dolnym.  Pacjent używał szyny w trakcie poby-
tu w domu oraz w nocy przez 3 miesiące aż do ustąpienia bólu 
i zwiększenia rozwarcia żuchwy do 40mm (ryc. 12 do 15). Następ-
nie rozpoczęto leczenie od chirurgicznego odsłonięcia zatrzy-
manego kła i zamocowania na nim zaczepu do zamontowania 
łańcuszka oraz  umieszczenia mikroimplantu podniebiennego 
w pozycji dystalnej. Celem odsunięcia kła od korzenia siekacza 
bocznego użyto łańcuszka rozpiętego między mikroimplantem  
a zaczepem na kle. (ryc. 16) Gdy kieł zaczął się przemieszczać, zosta-
ły założone górne zamki oraz okrągły drut .016” NiTi w celu wyrów-
nania górnych zębów (ryc. 17-20). Kontrolne badanie RTG można 
zobaczyć na rycinie 21. Następnie zostały założone dolne zamki  
i założono okrągły drut .016” NiTi w celu wyrównania dolnych zę-
bów (ryc.22 do 26)
Leczenie kontynuowano prostokątnym drutem NiTi .016” x .022” 
w celu kontroli torku (ryc. 27 do 31). Postęp z użyciem tych sa-
mych drutów jest widoczny na rycinach od 32 do 36. Konieczne 
było również użycie Aqualizera do kontroli bólu (ryc. 37). Na ry-
cinach 38 i 39, łańcuszek elastyczny był aktywowany bez skutku  
i wobec czego zadecydowano o ekstrakcji kła i ściągnięciu apara-
tu ortodontycznego (ryc. 40 do 47)
Po odczekaniu 4 miesięcy wykonano skan (ryc. 48 I 49) i założono 
implant (ryc. 50 do 52). Po kolejnych 3 miesiącach założono koro-
nę protetyczną (ryc.53 do 55).

Wniosek

Ponieważ bardzo ciężko jest postawić wczesną i dokładną diagno-
zę ankylozy, gdyż może się ona pojawić w czasie leczenia chirur-
gicznego lub ortodontycznego zatrzymanego zęba, istotne jest 
przestrzeganie procedur zgodnych z dostępną literaturą:
• ważne jest, by wykonanie leczenie przetrwałych lub zatrzy-

manych zębów przeprowadzać z pomocą otwartej meto-
dy chirurgicznej. Zaleca się stosowanie techniki otwartej  
z osteotomią w kierunku ruchu. 

• kierunek sił powinien być starannie zaplanowany, tak samo 
jak punkt zakotwienia, celem odsunięcia zatrzymanego zęba 
od zębów sąsiadujących. Tu użyto mikroimplantu do dystal-
nego wstępnego ruchu kła.

• wiek pacjenta i położenie zatrzymanego kła mają wpływ na 
ryzyko ankylozy, a w tym przypadku nie były one korzystne.

• przy braku przemieszczania pozycji kła, luksacja nie jest cał-
kowicie efektywnym leczeniem stosowanym w celu osią-
gnięcia jego ruchu.  

• osteotomia pojedynczego zęba  zwykle nie jest możliwa, 
jako alternatywne leczenie w przypadkach zatrzymania kła  
w okolicy podniebiennej. Użycie mikroimplantu w celu trak-
cji kła nie powoduje skutków niepożądanych dla sąsiadujące 
zębów.

• leczeniem alternatywnym była ekstrakcja i założenie implantu.
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Ryc. 1 Zdjęcie profilu twarzy
Ryc. 2 Zdjęcie en face
Ryc. 3 Zdjęcie en face w uśmiechu

Ryc. 4 Zdjęcie wewnątrzustne w zwartych łukach zębowych strony prawej
Ryc. 5 Zdjęcie wewnątrzustne w zwartych łukach  zębowych od przodu
Ryc. 6 Zdjęcie wewnątrzustne w zwartych łukach strony lewej
Ryc. 7 Zdjęcie wewnątrzustne powierzchni zgryzowych łuku górnego
Ryc. 8 Zdjęcie wewnątrzustne powierzchni zgryzowych łuku dolnego
Ryc. 9 Ortopantomogram
Ryc. 10 Zdjęcie boczne czaszki.

ryc. 1 ryc. 2 ryc. 3

ryc. 4 ryc. 5 ryc. 6

ryc. 7 ryc. 8

ryc. 9 ryc. 10
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Ryc. 11 Analiza cefalometryczna.
Ryc. 12 Szyna relaksacyjna w dolnym łuku, zdjęcie wewnatrzustne strony prawej
Ryc. 13  Szyna relaksacyjna w dolnym łuku, zdjęcie wewnatrzustne od przodu
Ryc. 14  Szyna relaksacyjna w dolnym łuku, zdjęcie wewnatrzustne strony lewej

Ryc. 15 Szyna relaksacyjna w dolnym łuku, zdjęcie wewnatrzustne powierzchni zgryzowej dolnego łuku
Ryc. 16 Trakcja zatrzymanego kła przy pomocy zaczepu, łańcuszka i mikroimplantu
Ryc. 17 Założenie w łuku górnym zamków i łuku .016" NiTi w celu wyrównania ułożenia zębów. Zdjęcie wewnątrzustne w zwartych 
łukach strony prawej
Ryc. 18 Założenie w łuku górnym zamków i łuku .016" NiTi w celu wyrównania ułożenia zębów. Zdjęcie wewnątrzustne w zwartych 
łukach od przodu
Ryc. 19 Założenie w łuku górnym zamków i łuku .016" NiTi w celu wyrównania ułożenia zębów. Zdjęcie wewnątrzustne w zwartych 
łukach strony lewej
Ryc. 20 Założenie w łuku górnym zamków i łuku .016" NiTi w celu wyrównania ułożenia zębów. Zdjęcie wewnątrzustne powierzchni 
zgryzowej łuku górnego

ryc. 11

ryc. 12

ryc. 13

ryc. 14

ryc. 15 ryc. 16 ryc. 17

ryc. 18 ryc. 19 ryc. 20
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Ryc. 21 Kontrolne zdjęcie RTG
Ryc. 22 Założenie w łuku dolnym zamków i łuków .016" NiTi w celu wyrównania ułożenia zębów. Zdjęcie wewnątrzustne w zwartych 
łukach strony prawej.
Ryc. 23 Założenie w łuku dolnym zamków i łuków .016" NiTi  w celu wyrównania ułożenia zębów. Zdjęcie wewnątrzustne w zwartych 
łukach od przodu.
Ryc. 24 Założenie w łuku dolnym zamków i łuków .016" NiTi  w celu wyrównania ułożenia zębów. Zdjęcie wewnątrzustne w zwartych 
łukach strony lewej
Ryc. 25 Założenie w łuku dolnym zamków i łuków .016" NiTi  w celu wyrównania ułożenia zębów. Zdjęcie wewnątrzustne powierzchni 
zgryzowej łuku górnego
Ryc. 26 Założenie w łuku dolnym zamków i łuków .016" NiTi  w celu wyrównania ułożenia zębów. Zdjęcie wewnątrzustne powierzchni 
zgryzowej łuku dolnego. 

Ryc. 27 Kontrola górnego i dolnego torku przy zastosowaniu łuków .016" x .022" NiTi. Zdjęcie wewnątrzustne strony prawej.
Ryc. 28 Kontrola górnego i dolnego torku przy zastosowaniu łuków .016" x .022" NiTi. Zdjęcie wewnątrzustne od przodu.
Ryc. 29 Kontrola górnego i dolnego torku przy zastosowaniu łuków .016" x .022" NiTi. Zdjęcie wewnątrzustne strony lewej. 
Ryc. 30 Kontrola górnego i dolnego torku przy zastosowaniu łuków .016" x .022" NiTi. Zdjęcie wewnątrzustne powierzchni zgryzowej 
łuku górnego.
Ryc. 31 Kontrola górnego i dolnego torku przy zastosowaniu łuków .016" x .022" NiTi. Zdjęcie wewnątrzustne powierzchni zgryzowej 
łuku dolnego.

ryc. 21 ryc. 22 ryc. 23

ryc. 24 ryc. 25 ryc. 26

ryc. 27 ryc. 28 ryc. 29

ryc. 30 ryc. 31
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Ryc. 32 Postęp leczenia, kieł nie porusza się. Zdjęcie wewnątrzustne w zwartych łukach strony prawej.
Ryc. 33 Postęp leczenia, kieł nie porusza się. Zdjęcie wewnątrzustne w zwartych łukach od przodu.
Ryc. 34 Postęp leczenia, kieł nie porusza się. Zdjęcie wewnątrzustne w zwartych łukach strony lewej. 
Ryc. 35 Postęp leczenia, kieł nie porusza się. Zdjęcie wewnątrzustne powierzchni zgryzowej łuku górnego.
Ryc. 36 Postęp leczenia, kieł nie porusza się. Zdjęcie wewnątrzustne powierzchni zgryzowej łuku dolnego.
Ryc. 37 Użycie Aqualizera w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych.
Ryc. 38 Postęp leczenia, zdjęcie powierzchni zgryzowej łuku górnego.
Ryc. 39 Postęp leczenia, 

Ryc. 40 Zdjęcie profilu twarzy po leczeniu.
Ryc. 41 Zdjęcie twarzy en face po leczeniu.
Ryc. 42 Zdjęcie twarzy en face w uśmiechu po leczeniu. 

ryc. 32 ryc. 33 ryc. 34

ryc. 35 ryc. 36 ryc. 37

ryc. 38 ryc. 39

ryc. 40 ryc. 41 ryc. 42
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Ryc. 43 Zdjęcie wewnątrzustne w zwartych łukach strony prawej po leczeniu.  
Ryc. 44 Zdjęcie wewnątrzustne w zwartych łukach od przodu po leczeniu.
Ryc. 45 Zdjęcie wewnątrzustne w zwartych łukach strony lewej po leczeniu.
Ryc. 46 Zdjęcie wewnątrzustne powierzchni zgryzowej łuku górnego po leczeniu. 
Ryc. 47 Zdjęcie wewnątrzustne powierzchni zgryzowej łuku dolnego po leczeniu. 

Ryc. 48 Skan CBCT

ryc. 43 ryc. 44 ryc. 45

ryc.  46 ryc. 47

ryc. 48
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Ryc. 50 Implant 1.
Ryc. 51 Implant 2.
Ryc. 52 Implant 3. 
Ryc. 53 Korona protetyczna 1. 
Ryc. 54 Korona protetyczna 2. 
Ryc. 55 Korona protetyczna 3. 

Ryc. 49 Skan CBCT

ryc. 49

ryc. 50 ryc. 51 ryc. 52

ryc. 53 ryc. 54 ryc. 55
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