
STRESZCZENIE 

WSTĘP  
 Resorpcja korzeni zębów jest jednym z poważniejszych powikłań związanych               
z leczeniem ortodontycznym. Analiza zdjęć panoramicznych wykonanych przed 
rozpoczęciem i po lub tuż przed zakończeniem aktywnej fazy leczenia pozwala na ocenę 
tego powikłania. Zmiana kształtu korzeni świadczy o procesie resorpcji na skutek działania 
sił mechanicznych. Resorpcja korzeni jest zjawiskiem fizjologicznym w uzębieniu 
mlecznym. Jako proces niepożądany w uzębieniu stałym występuje nawet u osób 
nieleczonych ortodontycznie  (7-13%), jednak znacznie częściej pojawia się w korzeniach 
zębów poddanych działaniu sił ortodontycznych. Wiele badań potwierdziło ważną rolę 
białek zaangażowanych w modulację odpowiedzi zapalnej (P2RX7/IL-1b) i białek 
regulatorowych aktywacji osteoklastów (RANK/RANKL/OPG) w etiopatogenezie resorpcji 
korzeni zębów. Polimorfizmy w genach kaspazy-1 (CASP-1), IL-1B, osteopontyny (SPP1), 
receptora P2X7 (P2RX7), oraz geny kodujące RANK/OPG w stosunku do występowania 
EARR były uprzednio badane w różnych populacjach. SNP rs1143634 w genie IL-1B jest 
obecnie jednym z najlepiej zbadanych polimorfizmów. 
W przypadku chorób wieloczynnikowych, takich jak EARR, typowe jest, że każdy 
genetyczny polimorfizm ma zasadniczo tylko niewielki wpływ, a interakcje wariantów 
genowych z czynnikami środowiskowymi determinują obserwowany fenotyp kliniczny.  
 
CEL 
 Celem pracy była analiza możliwych powiązań między wybranymi parametrami 
klinicznymi i osobniczymi, takimi jak wiek, płeć, rodzaj wady szkieletowej, wyjściowy 
nagryz poziomy, wyjściowy nagryz pionowy, wyjściowy kąt wychylenia zębów siecznych, 
polimorfizm pojedynczego nukleotydu (SNP) w genach IL-6, P2RX7, CASP1, IL1RN, IL-1B 
i TNFRSF11B a wystąpieniem zewnętrznej wierzchołkowej resorpcji korzenia (EARR)       
u pacjentów  po leczeniu ortodontycznym aparatem stałym.  
 
MATERIAŁ I METODY  
 Badaniem zostało objętych 101 osób, które przebyły kompleksowe leczenie 
ortodontyczne przy zastosowaniu aparatów stałych (technika łuku prostego). 
Do pomiaru stopnia resorpcji wybrano zęby sieczne przyśrodkowe i boczne szczęki              
i żuchwy, a także pierwsze zęby trzonowe szczęki, które są najbardziej podatne na resorpcję 
korzenia. Korzenie zębów były mierzone na podstawie zdjęć pantomograficznych 



wykonanych przed i po leczeniu. Pomiary zostały wykonane na radiogramach cyfrowych 
przy użyciu oprogramowania diagnostycznego (Planmeca Romexis® Viewer), które 
pozwala filtrom obrazu zapewniać największą precyzję podczas lokalizowania punktów 
końcowych korzeni. Proporcjonalne pomiary wybranych zębów zostały wykonane przy 
użyciu metody Linge'a i Linge'a zmodyfikowanej przez Brezniaka i wsp. W celu dalszej 
analizy, badani zostali podzieleni na dwie grupy, na podstawie obecności lub braku 
postortodontycznego EARR wynikającego z pomiarów radiograficznych: grupę kontrolną, 
którą stanowiło 61 pacjentów bez EARR (z 0,90≤rRCR≤1,00) i grupę badaną – 40 
pacjentów z EARR (rRCR<0,90). W analizie statystycznej wykorzystano weryfikacje 
hipotez statystycznych opartą o testy statystyczne: test Chi-kwadrat Pearsona, test                   
t-Studenta, test U Manna-Whitneya. 

WYNIKI 
 W świetle uzyskanych wyników badań można stwierdzić, że u zdecydowanej 
większości pacjentów leczonych ortodontycznie aparatem stałym nie dochodzi do 
poważnych resorpcji korzeni. Skrócenie długości korzeni poniżej 90% długości dotyczyło 
9,21% wszystkich przebadanych zębów, z czego zaawansowana resorpcja 
okołowierzchołkowa korzeni zębów z utratą ponad 20% długości korzenia (rRCR<0,80) 
wystąpiła w 23 spośród 1010 przeanalizowanych zębów  (2,28%). Zaawansowana resorpcja 
okołowierzchołkowa  korzeni zębów prowadząca do skrócenia korzeni poniżej 80% 
długości pierwotnej dotyczyła głównie zębów siecznych bocznych szczęki po stronie prawej 
(4,98% wszystkich zębów) i zębów siecznych przyśrodkowych żuchwy po stronie lewej 
(3,96% wszystkich zębów).  
Przeprowadzone badania wykazały, że wiek, płeć i rodzaj wady szkieletowej oraz 
wyjściowy nagryz poziomy i pionowy nie stanowią czynników ryzyka dla wystąpienia 
zewnętrznej wierzchołkowej resorpcji korzenia podczas leczenia ortodontycznego aparatem 
stałym. Wyniki pozwoliły stwierdzić, że wychylenie zębów siecznych górnych i zębów 
siecznych dolnych ma istotny wpływ na występowanie resorpcji korzeni tych zębów. 
Znaczna resorpcja korzeni zębów dotyczyła zdecydowanie częściej osób ze zwiększonym 
wychyleniem zębów siecznych górnych oraz zębów siecznych dolnych.   
Wykazano ponadto, że zmienność w genach P2RX7, IL1RN i IL-1B może być czynnikiem 
przyczyniającym się do występowania EARR. Nie potwierdzono natomiast wpływu SNP 
genów CASP1, TNFRSF11B i IL-6 na występowanie EARR.  
 



WNIOSKI 
 Wiek, płeć i rodzaj wady szkieletowej nie są czynnikami ryzyka dla resorpcji 
okołowierzchołkowej korzeni zębów występującej podczas leczenia ortodontycznego. 
Proklinacja zębów siecznych predysponuje do skrócenia korzeni zębów siecznych podczas 
leczenia ortodontycznego.  
SNP genu P2RX7, IL1RN i IL-1B ma wpływ na występowanie EARR. Obecność genotypów 
CC lub CT genu P2RX7 jest znaczącym czynnikiem ryzyka resorpcji okołowierzchołkowej 
korzeni zębów podczas leczenia ortodontycznego.  
Wariant TT polimorfizmu IL1RN (C/T) może zwiększać ryzyko występowania resorpcji      
u pacjentów ortodontycznych.  
Obecność polimorfizmu GA genu IL-1B czterokrotnie zwiększa prawdopodobieństwo 
wystąpienia resorpcji zębów siecznych szczęki i żuchwy.  
 Ze względu na złożoność wieloczynnikowej etiopatogenezy EARR na dzień 
dzisiejszy brak jest wystarczających jednoznacznych dowodów dla określenia bezpiecznego 
mechanizmu, który pozwoli przewidzieć, u których pacjentów wystąpi resorpcja związana  
z  leczeniem ortodontycznym. 



SUMMARY 

INTRODUCTION  
 Tooth root resorption is one of the most serious complications associated with 
orthodontic treatment. The analysis of panoramic images taken before and after or just 
before the end of the active treatment phase allows for the assessment of this complication. 
The change in the shape of the roots indicates the resorption process due to the action of 
mechanical forces. Root resorption is a physiological phenomenon in primary dentition. As 
an undesirable process in permanent dentition, it occurs even in patients who are not 
orthodontically treated (7-13%), but it is much more common in the roots of teeth subjected 
to orthodontic forces. Many studies have confirmed the important role of proteins involved 
in the modulation of the inflammatory response (P2RX7/IL-1b) and osteoclast activation 
regulatory proteins (RANK/RANKL/OPG) in the etiopathogenesis of root resorption. 
Polymorphisms in caspase-1 (CASP-1), IL-1, osteopontin (SPP1), P2X7 receptor (P2RX7) 
genes, and RANK/OPG encoding genes in relation to EARR prevalence have previously 
been studied in various populations. SNP rs1143634 in the IL-1B gene, currently one of the 
most studied polymorphisms. 
In the case of multifactorial diseases such as EARR, it is typical that each genetic 
polymorphism generally has only a minor impact, and the interaction of gene variants with 
environmental factors determines the observed clinical phenotype.  

AIM  
 The aim of the study was to analyze the possible relationships between selected 
clinical and individual parameters, such as age, gender, type of skeletal malocclusion, initial 
overjet and overbite, initial inclination of incisors, single nucleotide polymorphism (SNP) in 
IL-6, P2RX7, CASP1, IL1RN, IL-1B and TNFRSF11B genes and the occurrence of external 
apical root resorption (EARR) in patients after orthodontic treatment with fixed appliances. 

MATERIAL AND METHODS 
 The study included 101 people who underwent comprehensive orthodontic treatment 
with the use of fixed appliances (straight arch technique). 
The central and lateral incisors of the maxilla and mandible as well as the first maxillary 
molars that are most susceptible to root resorption were selected to measure the degree of 
resorption. Roots were measured from prior and end-treatment panoramic X-rays. 
Measurements were made on digital radiographs using diagnostic software (Planmeca 



Romexis® Viewer), which allows the image filters to provide the greatest precision when 
locating root endpoints. Proportional measurements of selected teeth were made using the 
Linge and Linge method modified by Brezniak et al. For further analysis, the subjects were 
divided into two groups based on the presence or absence of post-orthodontic EARR 
resulting from radiographic measurements: a control group consisting of 61 patients without 
EARR (with 0.90≤rRCR≤1.00) and a study group consisting of 40 patients with EARR 
(rRCR<0.90). In the statistical analysis, the verification of statistical hypotheses based on 
statistical tests was used: Pearson's Chi2 test, Student's t-test, Mann-Whitney U test.  

RESULTS 
 In the light of the results obtained, it can be concluded that the vast majority                
of patients orthodontically treated with fixed appliances do not experience serious root 
resorption. Shortening the root length below 90% of the initial length concerned 9.21% of 
all examined teeth, of which advanced periapical resorption with a loss of more than 20% of 
the root length (rRCR<0.80) occurred in 23 out of 1010 analyzed teeth (2.28%). Advanced 
EARR, leading to root shortening below 80% of the original length, was found mainly in 
the right maxillary lateral incisors (4.98% of all teeth) and the left central mandibular 
incisors (3.96% of all teeth). The conducted studies showed that the age, sex and type of 
skeletal defect as well as the initial overbite and overjet do not constitute risk factors for the 
occurrence of external apical root resorption during orthodontic treatment with fixed 
appliances. The results allowed to conclude that the inclination of the upper incisors and 
lower incisors has a significant impact on the occurrence of root resorption of these teeth. 
Advanced root resorption was much more common in patients with increased inclination of 
the upper incisors and lower incisors. 
It has also been shown that variability in the P2RX7, IL1RN and IL-1B genes may be              
a factor contributing to the etiopathogenesis of EARR. The effect of SNPs of CASP1, 
TNFRSF11B and IL-6 genes on the presence of EARR has not been confirmed.  
 
CONCLUSIONS 
 Age, gender and type of skeletal malocclusion are not risk factors for EARR during 
orthodontic treatment. Proclination of incisors predisposes to shortening  of the roots of the 
incisors during orthodontic treatment. 
The P2RX7, IL1RN and IL-1B gene SNPs influence the occurrence of EARR. The presence 
of the CC or CT genotypes of the P2RX7 gene is a significant risk factor for EARR during 
orthodontic treatment. 



The TT variant of the IL1RN (C/T) polymorphism may increase the risk of resorption in 
orthodontic patients. 
The presence of the GA polymorphism of the IL-1B gene quadruples the probability of 
incisor resorption in the maxilla and mandible. 
Due to the complexity of the multifactorial etiopathogenesis of EARR, there is currently 
insufficient conclusive evidence to define a safe mechanism to predict in which patients will 
develop resorption associated with orthodontic treatment. 




