
Streszczenie w języku polskim 

 

Wielkość zmiany kształtu łuku podczas leczenia ortodontycznego jest kluczowym 

parametrem warunkującym sukces tego leczenia, zarówno w sferze medycznej jak i 

estetycznej oraz funkcjonalnej. Z przeglądu piśmiennictwa w zakresie zmian kształtu łuku 

podczas leczenia ortodontycznego aparatami stałymi wynika duża różnorodność dotycząca 

wybory metodologii pomiarów, punktów pomiarowych oraz rodzaju aparatu użytego do 

leczenia. Powoduje to brak spójności informacji i możliwości wyciagnięcia wniosków, co do 

tego, czego można się spodziewać podczas leczenia danym typem aparatu z wykorzystaniem 

określonej mechaniki. Szczególny niedobór informacji dotyczy leczenia aparatami 

samoligaturującym, które są relatywnie nowym typem aparatu stałego. 

Celem pracy była analiza wartości metrycznych zmian w kształcie łuku zębowego szczęki, 

zachodzących podczas leczenia ortodontycznego pacjentów o różnych wadach wg 

klasyfikacji Angle’a, zmierzonych na modelach cyfrowych, uzyskanych metodą skanowania 

wewnątrzustnego przed i po leczeniu. Oceny tych zmian dokonano poprzez zmierzenie: 

1) szerokości miedzyzębowych szczęki na wysokości kłów, pierwszych zębów 

przedtrzonowych oraz pierwszych zębów trzonowych na poziomie guzków 

policzkowych oraz linii dziąsła, 

2) Nachylenia powyższych zębów do płaszczyzny zgryzu w celu określenia charakteru 

zmian szerokościowych oraz określenia stopnia wpływu wychylenia zębów na zmianę 

szerokości 

3) Głębokości łuku zębowego jako odległości od zębów siecznych do linii łączącej guzki 

pierwszych zębów trzonowych 

Materiał do realizacji zaplanowanych badań stanowiła dokumentacja medyczna własnych    

pacjentów. Do analiz wykorzystano dane z historii chorób w postaci cyfrowych modeli 

diagnostycznych, uzyskanych metodą skanowania wewnątrzustnego. Przeanalizowano dane z 

leczenia 98 pacjentów, z czego 72 pacjentów charakteryzowało się wada klasy I Angle’a, 22 

wadą klasy II a 6 wada klasy III. W odniesieniu do każdego pacjenta dysponowano 

kompletem danych z dwukrotnego badania wykonanego w czasie T1- przed rozpoczęciem 

leczenia oraz T2- po zakończeniu aktywnej fazy leczenia ortodontycznego.  

Wszystkie pomiary przeprowadzono dwukrotnie według tych samych procedur przed i po 

leczeniu. Analizy statystyczne wykonano przy użyciu programu SPSS Statistic 26 i pakietu 

Microsoft Excel obliczając statystyki opisowe dla poszczególnych zmiennych ilościowych. 



Do weryfikacji hipotez statystycznych wykorzystano testy nieparametryczne Mann’a- 

Whitney’a oraz Wilcoxon’a. Potwierdzona statystycznie zgodność dwóch pomiarów tej samej 

cechy, w obu seriach pomiarów, pozwoliła na przeprowadzenie analiz statystycznych na 

podstawie jednej serii pomiarów.  

W wyniku zastosowanego leczenia nastąpiło zwiększenie szerokości miedzy zębami 

przedtrzonowymi oraz między zębami trzonowymi u większości pacjentów. Szerokość 

międzykłowa nie uległa zwiększeniu na poziomie brzegu dziąsłowego i zachowała wielkości 

charakterystyczne dla danej wady- pozostała największa u pacjentów, którzy początkowo 

charakteryzowali się wadą klasy I, natomiast najmniejszą u pacjentów w klasie III.  

Szerokości łuków na poziomie guzków zębów uległy zwiększeniu bardziej niż na poziomie 

brzegu dziąsłowego co wynika ze zmniejszenia dopodniebiennego nachylenia zębów 

bocznych. Zmiana ta w przypadku zębów przedtrzonowych wyniosła około 7 stopni, w 

przypadku zębów trzonowych 2,5 stopnia a w przypadku kłów 5 stopni. Doprowadziło to do 

około dwukrotnego większego zwiększenia odległości między guzkami zębów bocznych w 

stosunku do odległości miedzy brzegami dziąsłowymi tych zębów. Średnia wartość 

głębokości łuku nie uległa większym zmianom ale doszło do normalizacji tego parametru 

widocznej jako dwukrotne zmniejszenie odchylania standardowego z 5 do 2,5mm. 

Wyniki uzyskane z przeprowadzonych analiz porównawczych upoważniają do sformułowania 

następujących wniosków: 

1 Zmiana kształtu łuku na skutek bezekstrakcyjnego  leczenia ortodontycznego pacjentów 

przy użyciu pasywnych systemów samoligaturujących  nie różni się znaczącą od zmian 

uzyskanych podczas leczenia podobnych wad przy użyciu systemów tradycyjnych. 

2 Największemu zwiększeniu wartości ulega szerokość między zębami przedtrzonowymi 

mierzona na wysokości guzków zębów, w mniejszym stopniu szerokość na mierzona na 

brzegu dziąsłowym tych zębów co świadczy głównie o zwiększeniu szerokości łuku przez 

wypionowanie bocznych segmentów, a nie rozsunięciu zębów na boki w obrębie wyrostka 

zębodołowego.  

3 Szerokość międzykłowa nie uległą zwiększeniu na wysokości linii dziąsłowej, natomiast 

uległa ograniczonemu zwiększeniu na wysokości guzków tych zębów co może wynikać z 

ekspresji torku podczas leczenia. Nie doszło natomiast do bocznego przemieszczenia korzeni 

kłów w obrębie wyrostka zębodołowego. 

4 Szerokość między zębami trzonowymi uległa dwukrotnie większemu powiększeniu na 

poziomie guzków zębów niż na poziomie linii dziąseł, co również wskazuje na 

zmniejszenie dopodniebiennego nachylenia tych zębów po leczeniu. Kąt nachylenia 



zębów trzonowych zmniejszył się średnio o połowę mniej niż kąt nachylenia zębów 

przedtrzonowych.  

5 Głębokość łuku praktycznie nie uległa zmianie w żadnej z grup. Może to świadczyć o 

dystalizacji zębów bocznych co stawia zwiększenie szerokości łuku w nowym świetle. 

Mianowice zwiększenie odległości pomiędzy zębami jednoimiennymi może wynikać 

nie z rozszerzenia łuku a z dotylnego przemieszczenie zębów w obszar wyrostka 

zębodołowego o większej szerokości. 

 


