
1. STRESZCZENIE 

WSTĘP 

 

 W literaturze naukowej występują różne definicje zęba zatrzymanego (łac. dens retens). 

Przydatne klinicznie i stosowane w badaniu jest określenie takiego położenia zęba w kości, 

które nie rokuje wyrznięcia ze względu na istniejące przeszkody. Kły szczęki są istotnym 

elementem prawidłowego funkcjonowania układu stomatognatycznego, stanowią również 

ważny element estetycznego uśmiechu. Podejmując decyzję leczniczą dotyczącą 

ortodontycznego leczenia zatrzymanych kłów szczęki należy zebrać odpowiednią 

dokumentację ortodontyczną,  

a podczas rozmowy uwzględnić potrzeby i możliwości pacjenta. Zatrzymanie kłów szczęki  

jest stosunkowo częstym problemem, z którym pacjenci zgłaszają się do lekarza ortodonty.  

W badaniach częstość występowania tego zaburzenia waha się od 0,27 do 4,4%. Autorzy badań 

wskazują na zróżnicowane przyczyny jego powstawania. W przypadkach przedsionkowego 

położenia kła głównym czynnikiem wydaje się być niedobór miejsca w łuku zębowym 

uniemożliwiający prawidłowe wyrznięcie się stałego kła szczęki. Dla zatrzymania 

podniebiennego badacze wskazują na zaburzenie toru wyrzynania spowodowane 

zmniejszonymi wymiarami bocznych siekaczy szczęki, nadmiar miejsca w łuku zębowym, 

skłonność rodzinną, torbiel zawiązkową kła szczęki lub przetrwanie kła mlecznego. Pozostałe 

czynniki zaburzające proces wyrzynania kłów stałych szczęki i prowadzące do ich zatrzymania 

to: zaburzenie budowy anatomicznej kła (łącznie z zagięciem jego korzenia), ankyloza, 

obecność zębów nadliczbowych, przedwczesna utrata kła mlecznego i zwłóknienie dziąsła tej 

okolicy, a także rozszczep wyrostka zębodołowego. Stwierdzenie zaburzenia wyrzynania kła 

szczęki powinno być poprzedzone wywiadem ogólnomedycznym i stomatologicznym. W 

badaniu klinicznym objawy takie  

jak przetrwanie kła mlecznego po czasie fizjologicznej wymiany, brak ruchomości kła 

mlecznego w 10. roku życia, brak wyczuwalnych wygórowań błony śluzowej na wyrostku 

zębodołowym nad kłami mlecznymi w badaniu palpacyjnym lub nieprawidłowe 

przemieszczanie się zębów sąsiednich mogą wskazywać na ektopowe położenie i 

nieprawidłowy tor wyrzynania zawiązka kła szczęki w kości. Pantomogram stanowi 

nieocenione narzędzie diagnostyczne w celu oceny położenia zawiązków kłów szczęki i 

wczesnej całościowej oceny rozwoju układu stomatognatycznego. Pomiary wykonywane na 

pantomogramie oraz stosunek kłów stałych  



do zębów sąsiednich umożliwiają ustalenie rokowania i podjęcie wczesnych działań mających  

na celu normalizację toru wyrzynania tych zębów. W przypadku stwierdzenia zaburzeń 

położenia zawiązków kłów stałych często wskazane jest wykonanie dodatkowego badania 

stożkową tomografią komputerową (CBCT). Wykazano, że lekarze ortodonci dysponując 

badaniem trójwymiarowym często zmieniali podejmowane wcześniej decyzje lecznicze. Za 

pomocą  

tej metody możliwe jest określenie z dużą dokładnością stopnia uszkodzenia sąsiednich zębów 

przez nieprawidłowo przemieszczającą się koronę kła, określenie budowy anatomicznej kła, 

ocena ozębnej i wykluczenie lub stwierdzenie ankylozy, jak również dokładne określenie 

pozycji kła w stosunku do struktur sąsiednich. Wczesna interwencja mająca na celu 

umożliwienie samoistnej poprawy pozycji kła szczęki może polegać na ekstrakcji kła 

mlecznego, zwiększeniu długości łuku zębowego za pomocą aparatu Headgear lub poszerzeniu 

szczęki. W przypadku stwierdzenia zatrzymania kła szczęki można podejmować następujące 

próby leczenia: odtworzenie miejsca dla wyrzynania tego zęba, wyłącznie chirurgiczne 

odsłonięcie korony kła lub usunięcie przeszkód w wyrzynaniu w postaci zębów nadliczbowych 

albo torbieli, autotransplantację kła,  ekstrakcję zatrzymanego zęba, jak również próbę 

sprowadzenia zatrzymanego kła do aparatu ortodontycznego po jego odsłonięciu 

chirurgicznym.  

 

CEL PRACY  

 

Celem pracy jest określenie związku między metodą leczenia wybieraną przez lekarzy 

specjalistów w dziedzinie ortodoncji z Poradni Ortopedii Szczękowej Stomatologicznego 

Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w przypadkach ekotopowej 

pozycji kłów szczęki a pozycją kłów ocenianą na przekrojach badania komputerowej 

tomografii stożkowej według następujących parametrów:  

 położenie przedsionkowe/ śródwyrostkowe/ podniebienne kła w kości,  

 kąt nachylenia długiej osi zatrzymanego zęba do linii pośrodkowej szczęki,  

 kąt nachylenia długiej osi kła do płaszczyzny zgryzu, 

 odległość guzka korony kła od szczytu wyrostka zębodołowego,  

 odległość guzka korony kła od płaszczyzny pośrodkowej szczęki,  

 stopień rozwoju korzenia kła,  

 stopień widoczności szpary ozębnej,  



 obecność torbieli zawiązkowej,  

 obecność zagięcia korzenia kła,  

 obecność przetrwałego kła mlecznego w łuku,  

 dostępne miejsce w łuku zębowym, 

 obecność resorpcji zębów sąsiednich, 

 wiek pacjenta, 

 położenie kła w strefie wg Kurola.  

 

MATERIAŁ I METODY 

 

Materiał stanowiła dokumentacja ortodontyczna 54 pacjentów (16 mężczyzn i 38 kobiet)  

z 64  jedno- lub obustronnie zatrzymanymi lub położonymi ektopowo kłami szczęki, w wieku  

od 10 lat i 4 miesięcy do 48 lat i 8 miesięcy, diagnozowanych w latach 2010-2017 w Poradni 

Ortopedii Szczękowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, u których na podstawie 

dokumentacji ortodontycznej (włącznie z badaniem CBCT okolicy kłów szczęki) podjęto 

decyzję o interwencji leczniczej. Na przekrojach badania CBCT dokonano pomiarów liniowych  

i kątowych, określających budowę anatomiczną, położenie zatrzymanych lub ektopowo 

położonych kłów szczęki, a także ich stosunku do struktur sąsiednich. Wszystkie pomiary 

liniowe i kątowe zostały wykonane przez jednego badacza dwukrotnie, z co najmniej 

miesięcznym odstępem czasu, a do analizy statystycznej użyto średniej z obu wyników. 

Następnie zbadano wpływ uzyskanych pomiarów na podejmowaną przez lekarzy ortodontów  

decyzję leczniczą. Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej, stosując standardowe 

statystyki opisowe: procent (%), średnią arytmetyczną (M) z odchyleniem standardowym (SD), 

medianę (Me), pierwszy kwartyl (Q1), trzeci kwartyl (Q3), minimum (Min),  maksimum (Max) 

oraz współczynnik zmienności (V). W analizie zastosowano także test normalności Shapiro-

Wilka celem ustalenia, czy wartości z uwzględnieniem zmiennych pochodzą z populacji  

o rozkładach normalnych. Jeżeli w obu porównywanych grupach rozkłady były normalne,  

to zastosowany został test parametryczny t-Studenta celem porównania średnich  

w obu porównywanych grupach. W przeciwnym razie (gdy w co najmniej jednej 

porównywanej grupie rozkłady nie były normalne) zastosowany został test nieparametryczny 

U Manna-Whitneya celem sprawdzenia, czy rozkłady w obu porównywanych grupach różnią 

się istotnie. W analizie statystycznej zastosowano również test niezależności chi-kwadrat 

Pearsona lub test niezależności chi-kwadrat NW.  



 

 

 

WYNIKI I DYSKUSJA 

 

Wśród 54 badanych pacjentów średni wiek (M) wyniósł 16 lat 7,3 miesięcy z odchyleniem 

standardowym (SD) 7 lat i 2,6 miesiąca. W badanej grupie pacjentów znajdowało się 39 kobiet 

(72,2 % wszystkich pacjentów) oraz 15 mężczyzn (27,7% wszystkich pacjentów). Wykazano 

nieznacznie częstsze występowanie zatrzymania kła szczęki po stronie prawej. Położenie 

przedsionkowe okazało się najrzadszą lokalizacją zatrzymanych lub ektopowo położonych 

kłów  i wystąpiło w przypadku 8 zębów (12,5% wszystkich przypadków). 18  kłów  

zlokalizowanych było śródwyrostkowo (28,1% wszystkich przypadków), najczęściej korona 

kła położona  

była po stronie podniebiennej korzeni sąsiednich zębów - 38 kłów (59,4% wszystkich 

przypadków). Wykazano częstsze podejmowanie decyzji o ekstrakcji zęba przedtrzonowego  

w przypadku śródwyrostkowego zatrzymania kła. Decyzja o dystalizacji zębów bocznych 

podejmowana była również  częściej w przypadkach takiego położenia. Decyzję o 

chirurgicznym odsłonięciu korony kła i naklejeniu zaczepu na jej powierzchnię oraz o 

sprowadzaniu zęba  

do przerzutu podniebiennego najczęściej podejmowano w przypadku podniebiennego 

położenia korony zęba w wyrostku zębodołowym. O sprowadzaniu zęba do łuku aparatu 

cienkołukowego lekarze najczęściej decydowali w przypadku śródwyrostkowego położenia 

kła. W badaniu wykazano, że decyzja o ekstrakcji kła stałego zależna była od nachylenia długiej 

osi kła szczęki w stosunku do płaszczyzny pośrodkowej i zapadała częściej wraz ze wzrostem 

kąta. Decyzja  

o ekstrakcji zęba przedtrzonowego również zależna była od kąta nachylenia zęba do 

płaszczyzny pośrodkowej. Takie postępowanie planowane było tylko w przypadkach 

korzystnej pozycji kła szczęki w kości, gdy występowała równoległa pozycja zęba do 

płaszczyzny pośrodkowej.  

W badaniu, na podstawie statystyk pozycyjnych (kwartyla pierwszego, mediany, kwartyla 

trzeciego), wykazano zależność między podejmowaną decyzją o ekstrakcji kła stałego  

a nachyleniem długiej osi kła szczęki do płaszczyzny okluzji. W przypadkach gdy taka decyzja 

lecznicza została podjęta, kąt nachylenia był znacząco mniejszy niż w pozostałych, co świadczy  

o niekorzystnym położeniu kła szczęki w kości. Decyzja o odtwarzaniu miejsca  



dla zatrzymanego lub ektopowo położonego zęba również okazała się zależna od nachylenia 

długiej osi zęba do płaszczyzny okluzji. Wykazano, że spośród podejmowanych decyzji 

leczniczych tylko usunięcie kła stałego wykazuje istotny statystycznie związek z odległością 

guzka siecznego kła szczęki od brzegu wyrostka zębodołowego. Średnia odległość od brzegu 

wyrostka zębodołowego w przypadkach podjęcia decyzji o usunięciu kła stałego wynosiła 

10,53 mm, w pozostałych przypadkach - 3,4 mm. Odległość guzka siecznego zatrzymanego lub 

ektopowo położonego kła szczęki od linii pośrodkowej szczęki w badaniu miała wpływ na 

decyzje o ekstrakcji kła mlecznego, ekstrakcji zęba przedtrzonowego oraz odtwarzaniu miejsca.  

Nie wykazano natomiast zależności podejmowanej decyzji leczniczej od położenia kła szczęki  

w polach  Kurola. Wykazano zależność częstości podejmowania decyzji o ekstrakcji kła 

mlecznego oraz odsłonięciu chirurgicznym korony zatrzymanego kła a stadium rozwoju 

korzenia według Demirijana. Najczęściej usunięcie kła mlecznego planowane było w stadium 

rozwoju   

F i H, natomiast  podejmowanie decyzji o pełnym leczeniu ortodontycznym, łącznie  

z chirurgicznym odsłonięciem korony zatrzymanego zęba, częściej zdarzało się u pacjentów  

z zakończeniem rozwoju wierzchołka korzenia. Nie wykazano zależności podejmowanej 

decyzji leczniczej od stwierdzonego stopnia widoczności szpary ozębnej w przekrojach 

stycznych  

i osiowych badania CBCT, a także od szerokości mieszka zawiązkowego zatrzymanego  

lub ektopowo położonego kła szczęki. Zasięg resorpcji zębiny korzeniowej zębów sąsiednich  

nie był zależny od szerokości mieszka zawiązkowego lub torbieli wokół korony kła szczęki. 

Wykazano, że wyłącznie decyzja o odsłonięciu chirurgicznym z naklejeniem zaczepu  

na powierzchnię korony zatrzymanego kła stałego była zależna od stopnia zagięcia korzenia 

kła szczęki i podejmowano ją częściej w przypadkach zębów o mniejszym wewnętrznym kącie 

zagięcia. Nie zaobserwowano natomiast różnicy w  podejmowaniu decyzji leczniczej  

w zależności od odległości zagięcia korzenia od jego wierzchołka. Dla decyzji o ekstrakcji kła 

mlecznego wartości pomiarów ilości miejsca w łuku zębowym są wyższe, niż w przypadku 

braku takiej decyzji. W przypadku podejmowania kluczowej decyzji o usunięciu zatrzymanego 

zęba okazało się, że lekarze ortodonci częściej decydowali się na takie rozwiązanie w 

przypadku mniejszej ilości miejsca w łuku zębowym. Stopień resorpcji zębów sąsiednich, w 

tym korzeni siekaczy bocznych, przyśrodkowych i przedtrzonowców, okazał się bez wpływu  

na podejmowaną decyzję leczniczą. Jedynie decyzja o ekstrakcji zęba przedtrzonowego zależna 

była od stopnia uszkodzenia korzenia tego zęba. Tylko w jednym przypadku, w którym 



zaobserwowano uszkodzenie korzenia w stopniu ciężkim, podjęto decyzję o usunięciu tego 

zęba.  

 

 

  



2. ABSTRACT 

 

Introduction: Scientific literature provides different definitions of an impacted tooth  

(lat. dens retens). Clinically useful and also applied in this study is a tooth being prevented from 

erupting into its position due to malposition, lack of space, or other impediments. Maxillary 

canines play an important role in the properly functioning stomatognathic system, also  

as an element of an esthetic and pleasant smile. In a decision-making process concerning  

the treatment of maxillary canine impaction it is necessary to gather adequate orthodontic 

documentation and consider patient's needs and capabilities. The impaction of maxillary 

canines is a common issue among orthodontic patients. As described in literature, the incidence 

of this affliction varies from 0,27% to 4,4%. Authors of various researches indicate different 

etymology of this disorder. Lack of space, which prevents the maxillary canine from eruption, 

seems  

to be the main cause in the case of vestibular displacement. In palatal impaction authors point  

to the decreased width of lateral incisors impeding normal path of eruption, excess of space  

in dental arch, family tendency, dentigerous cyst, or persistence of primary canine. Other factors 

which disturb the eruption process and lead to impaction are: anastomical disturbancies 

including dilaceration, ankylosis, supranumerary teeth, premature loss of primary canine with 

gingival fibrosis in that area, and alveolar process clefts. General medical and dental anamnesis 

in which orthodontists can obtain important information about the patient should precede the 

diagnosis.  

In clinical examination, symptoms such as persistence of decidous canine, lack of its mobility  

at the age of 10, lack of bulges palpable on the mucosa of alveolar process above the primary 

canine, or improper position of adjacent teeth may indicate an improper position and alterations 

in the eruption path of canine bud. Pantomogram is an invaluable diagnostic tool  

for the assessment of the canine bud position and overall evaluation of the development  

of stomatognathic system. Measurements made on pantomograms as well as the relation  

of canines to the roots of adjacent teeth enable orthodontists to determine the prognosis  

and to start an interceptive treatment aimed at normalization of eruption path. In many cases  

of the eruption disturbances it is advisable to take an additional Cone-Beam Computed 

Tomography scan. It has been shown that orthodontists having information from radiological 

three-dimensional examination often changed their previous treatment decisions. Using CBCT 

examination it is possible to assess canine anatomy, periodontal ligament, ankylosis, relation  



to surrounding structures, presence and excess of damage of adjacent roots. Interceptive 

treatment aims at supporting the spontaneous improvement of maxillary canine position and 

may include early extraction of primary canine, increasing the length of dental arch with 

Headgear appliance, or maxillary expansion. In cases of canine impaction, treatment 

alternatives encompass: regaining the space for canine eruption, surgical exposure of canine 

crown, elimination of obstacles in eruption path such as supranumerary teeth or cysts, canine 

autotransplantation, extraction of impacted canine or orthodontic and surgical treatment with 

canine traction after its surgical exposure. Aim of study: The aim of this study is to define  

an impact of the position of canines evaluated on CBCT scans, such as: palatal/ vestibular/ 

intraosseus position of canine in the alveolar process, inclination of long axis of canine  

to the median plane of maxilla,  inclination of long axis of canine to the occlusal plane, distance 

of canine cusp to the edge of alveolar process, distance of canine cusp to the median plane  

of maxilla, developmental stage of canine, periodontal space visibility, presence of dentigerous 

cyst, presence of dilaceration, space available in dental arch, presence and degree of resorption  

of adjacent roots, and other features, such as: patients' age, position of canine in sectors defined 

by Kurol, on the treatment methods chosen by orthodontic specialists working in the 

Dentofacial Orthopedics Clinic in Dental Clinical Center at the Medical University of Lublin 

in cases  

of ectopic position or impaction of maxillary canines. Material and methods: Study includes 

orthodontic documentation of 54 patients (16 males and 38 females) with uni- or bilaterally  

64 impacted or ectopically positioned maxillary canines, at the age ranging from 10 years  

and 4 months to 48 years and 8 months. Patients were diagnosed in the Dentofacial Orthopedics 

Clinic, Medical University of Lublin, in 2010-2017, and had additional CBCT scans of 

impacted canines to plan the orthodontic treatment. The linear and angular measurements which 

define  

the anatomical structure of impacted canines and their relation to surrounding anatomical 

structures were performed on the basis of CBCT sections. All the measurements were taken  

by the same researcher twice, with at least one monthly interval. The arithmetic average of both 

results was used for the statistical analysis. The influence of obtained measurements  

on the treatment decisions made by orthodontic professionals was investigated. The results were 

statistically analyzed, using standard descriptive statistics: percent (%), arithmetic average (M) 

with standard deviation (SD), median (Me), first quartile (Q1), third quartile (Q3), minimum 

(Min), maximum (Max) and coefficient of variation (V). Shapiro-Wilk's normality test was 

used to test whether the variables come from populations with normal distribution. If the 



distributions were normal in both compared groups, the parametric t-test was used to compare 

the means  

in both compared groups. Otherwise (if the distributions were not normal in at least one  

of the groups), the Mann-Whitney U non-parametric test was used to check whether  

the distributions in the two compared groups were significantly different. In the statistical 

analysis the Pearson chi-square independence test or the chi square test of the highest likelihood 

were applied as well. Results and discussion: The patients' average age (M) was 16 years  

and 7,3 months with standard deviation (SD) 7 years and 2,6 months. There were 39 women 

(72,2% of all patients) and 15 men (27,7% of all patients) in the examined group. A slightly 

more frequent occurrence of impaction on the right side was shown. The least frequent position  

of impacted canines in the alveolar process was vestibular, which was found in 8 cases (12,5%  

of all impacted canines). 18 canines were located in mid-alveolus position (28,1% of all cases). 

Palatal impaction was most common – 38 teeth (59,4%). Study has shown that orthodontic 

professionals were more likely to extract the premolar on the same side or distalize the posterior 

teeth in cases of mid-alveolus impaction of the maxillary canine. Also the decision  

on the surgical exposure with bonding the attachment on the surface of the crown and the 

traction of the tooth to the modification of transpalatal arch was made more often in cases of 

palatal position in the alveolar process. Orthodontic professionals decided to use the main arch 

of fixed labial appliance to pull down the canine more frequently in cases of mid-alveolar 

position  

of the canine. It has been shown in the study that the decision to extract the permanent impacted 

canine was dependent on the inclination of long axis of the canine in relation to the median 

plane of maxilla, and was made more often with the increase of the angle between them. The 

decision on the extraction of the premolar was also dependent on that measurement and was 

made only  

in cases of favourable position of the impacted canine, expressed in parallelism of long axis  

of the tooth and the median plane. In the study, based on positional statistics (first quartile, 

median, third quartile), a correlation between a decision on the extraction of impacted 

permanent canine and its inclination to the occlusal plane has been found. In cases where a 

decision  

to remove the canine was made, the angle was significantly lower than in other cases, which 

indicates unfavourable position of the maxillary canine. The decision to regain the space  

by orthodontic means was also dependant on the inclination of the tooth to the occlusion plane.  

It has been shown that, among the treatment decisions, only the extraction of impacted 



permanent canine was dependant on the distance between the canine cusp and the ridge of 

alveolar process. Mean value in cases of extraction was 10,53 mm, and in other cases it was 

only 3,4 mm.  

The distance between the canine cusp and the median plane influenced the decision  

on the primary canine extraction, premolar extraction, and regaining the space for canine 

eruption. There was no correlation of treatment decisions with the position of impacted canines  

in sectors described by Kurol. The decision on the extraction of primary canine and surgical 

exposure of the canine crown was influenced by the stage of canine root development described 

by Demirijan. The extraction of deciduous canine was implemented most frequently in F and 

H stages, and the decision on surgical exposure of the canine crown and full orthodontic 

treatment was made more often in cases of the development of the root which was 

completed.  There was no correlation found between the treatment decision and the visibility 

of periodontium  

on the CBCT tangential and axial cross-sections, or the width of dental follicle of impacted  

or ectopically positioned maxillary canine. The degree of root dentine resorption of adjacent 

teeth was not correlated with the width of dental follicle or the presence of dentigerous cyst 

around  

the canine crown. A correlation has been found between the decision on the exposure  

of the canine crown with bonding the attachment on its surface and the degree of canine root 

dilaceration. Clinicians made that decision more often in cases of acute angle measured  

on the internal side of the curvature of the root. There was no difference in treatment decisions 

depending on the distance of dilaceration from the root apex. The decision to extract the primary 

canine was positively correlated with the space available for permanent canine alignment.  

In the case of making a key decision to extract the permanent impacted maxillary canine,  

it seemed that orthodontic professionals more frequently decided to remove the tooth in cases 

with less space available. The degree of root dentin resorption, including lateral, central inisors 

and premolars proved to be of no importance in the decision-making process, except  

for the decision on the premolar extraction which was dependant on the degree of damage  

of its root. In one case with severe resorption of the premolar's root the decision was to extract 

it.  

 

 

 

 



 

 

 

 


