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Abstract

Streszczenie

Introduction. Tooth avulsion, also referred to as total
luxation, is described as complete displacement of
the tooth from the alveolus. In avulsion, replantation
of the tooth is the treatment of choice. It is followed
by temporary splinting of teeth and, when necessary,
endodontic treatment and antibiotic therapy. Aim of
the study. To present two cases of total luxation of
teeth followed by their replantation. Material and
methods. Replantation was conducted in two patients
aged 10 and 9 years. The extra-alveolar time for the
teeth was 30 min and 3.5 hours, respectively. Both
teeth were stored in dry conditions. In the first case,
endodontic treatment was initiated by the referring
dentist two months after the trauma occurring upon
diagnosis of inflammatory resorption. In the second
case, endodontic treatment was started after 48
hours. In both cases, root canals were filled with
ProRoot MTA. Results. In the first case, 5-year-long
observation period revealed arrested inflammatory
resorption primarily caused by initial delay in the root
canal therapy of the avulsed tooth. In the latter case, in
which endodontic treatment was undertaken after an
appropriate lapse of time, too long extra-alveolar time
resulted in ankylosis. Conclusion. Long-term positive
therapeutic outcome in dental avulsion depends on the
extra-alveolar time and storage conditions of the tooth
prior to replantation. The time at which endodontic
treatment is initiated also plays a pivotal role, as
demonstrated in the article.

Wstęp. Całkowite zwichnięcie zęba, określane również
mianem wybicia, charakteryzuje się pełną utratą
łączności zęba z zębodołem. W przypadku wybicia
zęba, leczeniem z wyboru jest przeprowadzenie
zabiegu replantacji, któremu towarzyszy czasowe
unieruchomienie
zęba,
ewentualne
leczenie
endodontyczne i antybiotykoterapia. Cel pracy.
Przedstawienie
leczenia
dwóch
przypadków
całkowicie zwichniętych zębów, które poddano
zabiegowi replantacji. Materiał i metody. Replantację
wykonano u pacjentów w wieku 10 i 9 lat. W pierwszym
z prezentowanych przypadków czas przebywania zęba
poza jamą ustną wynosił 30 minut, w drugim około
3,5 godziny. Zęby były przechowywane w suchym
środowisku. Leczenie endodontyczne, w pierwszym
przypadku, zostało rozpoczęte przez lekarza kierującego
2 miesiące od urazu, po stwierdzeniu resorpcji
zapalnej. W drugim przypadku, leczenie kanałowe
zostało rozpoczęte po 48 godzinach. Do ostatecznego
wypełnienia kanałów korzeniowych, w obydwu
przypadkach, zastosowano materiał ProRoot MTA.
Wyniki. W pierwszym z prezentowanych przypadków
ponad 5-letnia obserwacja ujawniła zahamowanie
procesu resorpcji zapalnej. Do jej rozwoju doszło
ze względu na zbyt późne leczenie endodontyczne
wybitego zęba. W drugim przypadku, w którym
leczenie podjęto we właściwym czasie, wystąpiło
powikłanie w postaci ankylozy z powodu zbyt długiego
czasu przebywania wybitego zęba poza zębodołem.
Podsumowanie. Pozytywne, długoterminowe wyniki
leczenia całkowicie zwichniętych zębów są uzależnione
od czasu oraz środowiska, w jakim przebywał
ząb do momentu replantacji. Ważną rolę odgrywa
również czas, w którym podjęto leczenie kanałowe co
potwierdzają prezentowane przypadki.
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Introduction

Tooth avulsion, or total dental luxation, is one of
the most serious dental traumas. It mostly affects
young patients, aged between 7 and 9 years and
makes up 0.5-3% of all traumas of permanent
teeth.1 In many cases it is accompanied by lip
injuries, injuries to soft tissues of the oral cavity
and the bone of the alveolar process. Usually single
teeth, mostly upper central incisors,2 are subject to
luxation. However, professional literature provides
examples of multiple avulsions.1
Treatment of a completely luxated tooth
involves a replantation procedure, in other words,
placing the avulsed tooth in the alveolar socket.
The tooth is immobilized and sometimes treated
endodontically.3,4 Two major factors contribute
to successful replantation: extraoral time and the
medium in which the tooth was stored prior to
the replantation procedure. The third important
factor, which the success of the therapy depends
on, is the stage of root development, i.e. the age
of the patient.5-7
The most serious complication of replantation
is external resorption,6,8,9 which might include
surface resorption, replacement resorption
(ankylosis), or inflammatory resorption. Surface
resorption is of little clinical importance. Ankylosis
is a process in which root tissues are replaced with
bone. This type of resorption can be transient or
progressive. The course of external inflammatory
resorption is usually rapid. In many cases it can
lead to a loss of the replanted tooth in short time.
The aim of the study is to present the treatment
protocol of two cases of avulsed teeth, which were
replanted.

Cases study

Case one
On 15 May 2008, a ten-year-old female patient
presented at the Department of Conservative
Dentistry, Medical University. She required
medical consultation on a possibility of treating
tooth 21. According to the girl and her parents,
on 4 August 2007 she had had a cycling accident,
which resulted in a total luxation of tooth 21 and
coronal enamel-dentine fractures in teeth 11and 21
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Wstęp

Całkowite zwichnięcia zęba, określane również
mianem wybicia, należą do jednych z najpoważniejszych urazów zębów. Występują najczęściej
u młodych pacjentów w wieku od 7 do 9 lat i stanowią 0,5-3% wszystkich urazów zębów stałych.1
W wielu przypadkach towarzyszy im uszkodzenie warg, tkanek miękkich jamy ustnej oraz kości
wyrostka zębodołowego. Wybiciu ulegają zwykle
pojedyncze zęby, przede wszystkim siekacze górne przyśrodkowe,2 chociaż można spotkać w piśmiennictwie opisy przypadków zwichnięć wielokrotnych.1
Leczenie całkowicie zwichniętego zęba polega na przeprowadzeniu zabiegu replantacji,
czyli na ponownym umieszczeniu zęba w zębodole. Towarzyszy temu unieruchomienie zęba
oraz ewentualne leczenie endodontyczne.3,4
Powodzenie zabiegu replantacji uzależnione jest
głównie od dwóch czynników: od czasu przebywania zęba poza zębodołem i środowiska, w którym ząb przebywał do momentu replantacji.
Trzecim ważnym czynnikiem, mający wpływ na
powodzenie leczenia, jest stopień rozwoju korzenia, czyli wiek pacjenta.5-7
Najważniejszym powikłaniem zabiegu replantacji jest wystąpienie resorpcji zewnętrznej.6,8,9
Może ona przybrać postać resorpcji powierzchniowej, zastępczej (ankylozy) lub zapalnej. Resorpcja
powierzchniowa nie ma większego znaczenia klinicznego. Ankylozę charakteryzuje zastępowanie
tkanek korzenia przez kość. Ten rodzaj resorpcji
może mieć charakter przejściowy lub postępujący. Natomiast resorpcja zewnętrzna zapalna ma,
z reguły, bardzo szybki i gwałtowny przebieg.
W wielu przypadkach prowadzi w krótkim czasie
do utraty replantowanego zęba.
Celem pracy jest przedstawienie procesu leczenia dwóch przypadków całkowicie zwichniętych
zębów, które poddano replantacji.

Opis przypadków

Przypadek pierwszy
W dniu 15.05.2008 roku zgłosiła się do Zakładu
Stomatologii
Zachowawczej
Uniwersytetu
Medycznego (ZSZ UM) 10-letnia pacjentka ce-
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(Class II according to the Ellis). The parents, after
a telephone consultation with a dentist, found the
tooth, rinsed it with running water and placed it
in the tooth socket. The avulsed tooth remained in
extraoral dry conditions for 30 minutes. Next, the
patient visited a dental surgery where she had tooth
21 splinted to tooth 22 with composite material.
The dentist performed control radiovisiography
(Fig. 1) and rebuilt missing hard tissues of crowns
in teeth 11 and 21, lost in the accident.
Two months later, in October 2007, the doctor
in charge during the medical check-up and after
performing another radiovisiography (Fig. 2)
observed external resorption on the distal surface
of the root in tooth 21. He referred the patient to
an endodontist who initiated root canal treatment
therapy but due to continual bleeding from the
root canal, sent the girl to the Department of
Conservative Dentistry at the Medical University
in May 2008 for further treatment.
During the first visit in the Department of
Conservative Dentistry, temporary filling from
the access cavity and the filling material from
the pulp chamber of tooth 21 were removed.
During the procedure performed with a surgical
microscope (Karr Dental, Germany granulation
tissue penetrating the canal on the distal root
wall, in the middle of its length was observed.
It was removed during mechanical and chemical
preparation of the canal with the step-back
technique (MAF size 80). To irrigate the canal the
following irrigants were applied: 5.25% NaOCl,
3% H202 and physiological saline. The root canal
was filled with non-setting calcium hydroxide
paste (Biopulp, Chema-Elektromet, Rzeszów,
Poland) and the access cavity with glass-ionomer
filling (Ketac Molar, 3M ESPE, Germany). The
response of the dental pulp in teeth 12, 11, 22,
32, 31, 42, 41 to ethyl chloride appeared to be
correct. During the visit, the patient had a control
X-ray taken (Fig. 3). Three months later, during
another visit (August 2008) the canal was again
prepared and filled with Biopulp. The amount
of granulation tissue present in the root canal
decreased significantly. However, it was decided
to postpone final obturation of the root canal due
to slight bleeding from the perforation site.
http://www.jstoma.com
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lem konsultacji dotyczącej możliwości leczenia
zęba 21. Według relacji pacjentki i jej rodziców,
uległa ona 04.08.2007 roku wypadkowi na rowerze, którego wynikiem było całkowite zwichnięcie zęba 21 oraz złamanie koron zębów 11 i 21
w obrębie szkliwa i zębiny (II klasa wg Ellisa).
Rodzice, po telefonicznej konsultacji z lekarzem
stomatologiem i po odnalezieniu zęba, przemyli
go pod bieżącą wodą i samodzielnie wprowadzili
do zębodołu. Wybity ząb pozostawał poza jamą
ustną przez okres 30 minut w suchym środowisku.
Następnie pacjentka zgłosiła się do gabinetu stomatologicznego, gdzie ząb 21 został zszynowany
z zębem 22 z wykorzystaniem materiału kompozytowego. Wykonano również kontrolne zdjęcie
RVG (Fig. 1) i odbudowano korony zębów 11
i 21.
Po upływie dwóch miesięcy, w październiku
2007 roku, lekarz prowadzący podczas wizyty
kontrolnej i po wykonaniu kolejnego zdjęcia RVG
(Fig. 2) stwierdził na dystalnej powierzchni korzenia zęba 21 resorpcję zewnętrzną i wysłał pacjentkę do specjalisty endodonty. Lekarz specjalista
rozpoczął leczenie kanałowe, jednak z powodu
utrzymującego się krwawienia ze światła kanału
korzeniowego skierował pacjentkę, w maju 2008
roku, do ZSZ UM celem dalszego leczenia.
Podczas pierwszej wizyty w ZSZ, usunięto opatrunek tymczasowy z punktu trepanacyjnego oraz
materiał wypełniający jamę zęba 21. W trakcie zabiegu w mikroskopie operacyjnym (Karr Dental,
Niemcy), stwierdzono na dystalnej ścianie korzenia, w połowie jego długości, tkankę ziarninową
wrastającą do światła kanału. Została ona usunięta
podczas chemo-mechanicznego opracowania kanału metodą step-back (MAF nr 80). Do płukania
kanału stosowano następujące środki płuczące:
5,25% NaOCl, 3% H₂O₂ i fizjologiczny roztwór
soli. Kanał korzeniowy został wypełniony nietwardniejącym preparatem wodorotlenkowo-wapniowym (Biopulp, Chema-Elektromet, Rzeszów,
Polska), a punkt trepanacyjny zaopatrzony materiałem szkło-jonomerowym (Ketac Molar, 3M
ESPE, Niemcy). Badanie reakcji miazgi zębów
12, 11, 22, 32, 31, 42, 41 chlorkiem etylu nie wykazało odchyleń od normy. Podczas wizyty wykonano kontrolne zdjęcie rtg. (Fig. 3). Na kolej-
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Fig. 1. Case 1: Tooth 21 – radiograph taken on the day of the trauma
after tooth replantation.
Przypadek 1: Ząb 21 – zdjęcie Rtg wykonane w dniu urazu po replantacji
zęba.

Fig. 2. Tooth 21 – radiograph taken two months after the trauma.
External resorption visible on the distal aspect of the root.
Ząb 21 – zdjęcie Rtg wykonane 2 miesiące po urazie. Na dystalnej powierzchni korzenia widoczna resorpcja zewnętrzna.

Fig. 3. Tooth 21 – nine months after the trauma. No visible progress
of resorption.
Ząb 21 – 9 miesięcy po urazie. brak widocznego postępu resorpcji.

Fig. 4. Tooth 21 – radiograph taken immediately after root canal
obturation with MTA. Visible extrusion of the material into periodontal
space.
Ząb 21 – Rtg kontrolne wykonane po wypełnieniu kanału MTA. Widoczne
przepchnięcie materiału do przestrzeni ozębnej.

After another three months (December 2008),
the whole root canal was filled with ProRoot
MTA material (Dental Maillefer, Ballaigues,
Switzerland), a wet cotton pellet was placed in the
pulp chamber and the access cavity was obturated
with Ketac Molar. An X-ray (Fig. 4) confirmed
homogenous obturation with slight extrusion of
ProRoot MTA to the periodontal space in the
middle of length of the root canal distally.
After a few months (February 2009), glassionomer material in the access cavity was

nej wizycie po 3 miesiącach (sierpień 2008) kanał
ponownie opracowano i wypełniono Biopulpem.
Stwierdzono wyraźne zmniejszenie ilości ziarniny
w świetle kanału korzeniowego. Podjęto jednak
decyzję o odroczeniu ostatecznego wypełnienia
kanału korzeniowego z powodu utrzymującego
się niewielkiego krwawienia z miejsca perforacji.
Po następnych 3 miesiącach (grudzień 2008
roku) cały kanał korzeniowy został wypełniony
materiałem ProRoot MTA (Dentsply Maillefer,
Ballaigues, Szwajcaria). Do komory zęba wpro-
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Fig. 5. Tooth 21 – a 24-month follow-up radiograph.
Ząb 21 – kontrolne zdjęcie Rtg po upływie 24 miesięcy od urazu.

Fig. 7. Tooth 21– follow-up radiograph taken 5 years and 4 months
after the trauma.
Ząb 21 – kontrolne zdjęcie Rtg po upływie 5 lat i 4 miesięcy od urazu.

replaced with composite material – Tetric Flow
(Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) and
Herculite A2 (Kerr, Scafati, Italy). During the
clinical examination, the patient did not report
any complaints. No pathological tooth mobility
was observed. The condition of tissues of the
periodontium and the response of the dental
pulp in teeth 12, 11, 22, 32, 31, 42, 41 to ethyl
chloride were correct. The results of treatment
were monitored in August 2009 (Fig. 5), April
2010, October 2010, December 2011 (Fig. 6),
http://www.jstoma.com
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Fig. 6. Tooth 21 – follow-up radiograph taken 4 years and 7 months
after the trauma.
Ząb 21 – kontrolne zdjęcie Rtg po upływie 4 lat i 7 miesięcy od urazu.

wadzono wilgotny jałowy wacik, a punkt trepanacyjny zamknięto materiałem Ketac Molar.
Wykonane zdjęcie rtg (Fig. 4) wykazało jednorodne, homogenne wypełnienie kanału korzeniowego
z nieznacznym przepchnięciem materiału ProRoot
MTA w miejscu perforacji.
Po kilku miesiącach (luty 2009 roku) materiał szkło-jonomerowy w punkcie trepanacyjnym zastąpiono materiałem Tetric Flow (Ivoclar
Vivadent, Schaan, Liechtenstein) oraz kompozytem Herculite A₂ (Kerr, Scafati, Włochy).
Pacjentka podczas badania klinicznego nie podawała żadnych dolegliwości. Nie stwierdzono patologicznej ruchomości zębów. Stan tkanek przyzębia i reakcja miazgi zębów 12, 11, 22, 32, 31, 42,
41 na chlorek etylu były prawidłowe.
Monitorowanie wyników leczenia w sierpniu
2009 (Fig. 5), kwietniu 2010, październiku 2010,
grudniu 2011 (Fig. 6), kwietniu 2012 i styczniu
2013 (Fig. 7) nie wykazało żadnych niepokojących objawów. Należy podkreślić, że na zdjęciu
rtg wykonanym w sierpniu 2009 roku, można zauważyć odtworzenie się ozębnej w miejscu perforacji ściany korzenia. Po upływie 64 miesięcy
od urazu zęby 11 i 21 wykazywały pełną funkcjonalność.
Przypadek drugi
Dnia 22 lutego 2007 roku do Zakładu
Stomatologii Zachowawczej UM zgłosiła się
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April 2012 and January 2013 (Fig. 7) and no
worrying symptoms were noticed. It should be
pointed out that an X-ray taken in August 2009
confirmed rebuilding of the periodontium in the
perforation region of the root wall. Sixty-four
months since the trauma occurring teeth 11 and
21 fully regained their function.
Case two
A nine-year-old female patient presented at
the Department of Conservative Dentistry at the
Medical University. Two days before, at school,
she had sustained a trauma, which resulted in
total luxation of tooth 11 and intrusion of tooth
21 to the one third of its length towards the nasal
septum (Fig. 8). The dentist, who was summoned
to the scene, administered first aid by inducing
infiltration anaesthesia and referred the patient
to hospital to the Department of Maxillofacial
Surgery, located 45 kilometres away. In the
hospital, the doctors took an X-ray and, under
infiltration anaesthesia, performed surgical
repositioning of tooth 21 and replantation of
tooth 11. Tooth 11 was placed in the socket after
it had been rinsed with saline. Teeth from 13 to
23 were immobilized with a semi-rigid splint.
The patient was administered antitetanus serum.
Dalacin C from the semi-synthetic linkozamides
group was ordered at a dose appropriate for the
age and weight of the child who was also advised
to go on a semi-liquid diet and use Eludril, a postoperative mouthwash (Pierre Fabre Medicament,
Poland).
The period between the trauma and the
replantation procedure was 6 hours and the tooth
remained in extraoral dry conditions for about 3.5
hours. Endodontic treatment of teeth 11 and 21
was initiated after 48 hours at the Department of
Conservative Dentistry. After trephination of the
pulp chamber and extirpation of the pulp, the canals
were prepared with the step-back technique to the
master apical file (MAF) size 70. The working
length was measured with Raypex IV endometer
(VDW, Munich, Germany). For irrigation, 5.25%
sodium hypochlorite, 3% hydrogen peroxide and
saline were used. The root canals were temporarily
filled with non-setting calcium hydroxide paste
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9-letnia pacjentka. Dwa dni wcześniej doznała
ona urazu, w wyniku którego nastąpiło całkowite zwichnięcie zęba 11 oraz wtłoczenie zęba 21
w stronę przegrody nosowej (Fig. 8). Uraz zdarzył się w szkole, gdzie wezwany lekarz stomatolog po udzieleniu pierwszej pomocy w postaci
wykonania znieczulenia nasiękowego, skierował
pacjentkę do szpitala na oddział chirurgii szczękowo-twarzowej, znajdujący się w odległości czterdziestu pięciu kilometrów. W oddziale szpitalnym, po wykonaniu zdjęcia rtg, w znieczuleniu
nasiękowym wykonano chirurgiczną repozycję
zęba 21 oraz replantowano ząb 11. Zębodół przed
wprowadzeniem zęba 11 został przepłukany fizjologicznym roztworem soli. Zęby w odcinku
od 13 do 23 unieruchomiono półsztywną szyną.
Pacjentka otrzymała surowicę przeciwtężcową.
Zalecono antybiotyk z grupy linkozamidów półsyntetycznych, Dalacin C w dawce typowej dla
wieku i wagi dziecka. Wskazania obejmowały półpłynną dietę oraz stosowanie do toalety jamy ustnej zestawu pozabiegowego Eludril (Pierre Fabre
Medicament, Polska).
Od momentu urazu do wykonania zabiegu
replantacji minęło 6 godzin, natomiast ząb pozostawał w suchym środowisku przez około 3,5
godziny. Po upływie 48 godzin w ZSZ podjęto
leczenie endodontyczne zębów 11 i 21. Po trepanacji jamy zębów oraz ekstyrpacji miazgi, kanały
zostały opracowane metodą step-back do rozmiaru
narzędzia głównego 70 (MAF 70). Długość roboczą wyznaczono za pomocą endometru Raypex IV
(VDW, Monachium, Niemcy). Do płukania stosowano 5,25% roztwór podchlorynu sodu, 3% wodę
utlenioną i fizjologiczny roztwór soli. Kanały korzeniowe zostały tymczasowo wypełnione nietwardniejącym preparatem wodorotlenkowowapniowym, a punkty trepanacyjne zamknięto
materiałem szkło-jonomerowym Ketac Molar.
Na kolejnej wizycie, po trzech tygodniach od
momentu urazu, wymieniono preparat wodorotlenkowo-wapniowy i odbudowano uszkodzoną
koronę zęba 21 materiałem złożonym – Herculite.
Podczas następnej wizyty w dniu 10. 04. 2007
podjęto decyzję o zdjęciu szyny unieruchamiającej. Kanały wypełniono ostatecznie materiałem
ProRoot MTA (18.10.2007). Wykonane zdjęcie rtg
http://www.jstoma.com
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Fig. 8. Case 2: Teeth 11 and 21. Tooth 11 – total luxation, tooth 21 –
visible intrusion and fracture of the crown.
Przypadek 2: Zęby 11 i 21. Ząb 11 – widoczne zwichnięcie całkowite, ząb
21 – intruzja ze złamaniem korony zęba.

Fig. 9. Teeth 11 and 21 – radiograph taken at 8-month follow-up visit.
Root canals of teeth 11 and 21 filled with MTA. Tooth 11 – ankylosis
visible on the mesial aspect of the root.
Zęby 11 i 21 – kontrolne zdjęcie Rtg wykonane 8 miesięcy od urazu. Stan
po wypełnieniu kanałów zębów 11 i 21 materiałem MTA. Ząb 11 – na
bliższej powierzchni korzenia widoczny proces ankylozy.

Fig. 10. Teeth 11 and 21 – radiograph taken 2 years and 7 months
after the trauma. Tooth 11 – progress of ankylosis visible.
Zęby 11 i 21 – kontrolne zdjęcie Rtg wykonane 2 lata i 7 miesięcy po
urazie. Ząb 11 – widoczny postęp ankylozy.

Fig. 11. Teeth 11 and 21 – radiograph taken 6 years and 4 months
after the injury. Tooth 11 – the root has been completely resorbed.
Tooth 21 – signs of ankylosis visible on the distal aspect of the root.
Zęby 11 i 21 – kontrolne zdjęcie Rtg wykonane 6 lat i 4 miesiące od urazu.
Ząb 11 – korzeń został całkowicie zresorbowany. Ząb 21 – widoczne objawy ankylozy na dystalnej powierzchni korzenia.

and the access cavities were obturated with glassionomer material Ketac Molar (Fig. 9).
During another visit to the surgery, three months
following the trauma, the doctors replaced the
calcium hydroxide paste and rebuilt the damaged
dental crown in tooth 21with Herculite composite
material. On 10 April 2007, the immobilizing splint
was removed. The canals were finally obturated on
18 October 2007 with ProRoot MTA material.

(Fig. 9) wykazało jednorodne, homogenne wypełnienie kanałów korzeniowych zębów 11 oraz 21.
W trakcie kolejnej wizyty punkty trepanacyjne
obu siekaczy wypełniono ostatecznie materiałem
złożonym Herculite.
Pierwsze objawy resorpcji zastępczej zauważono na zdjęciu rtg wykonanym w październiku
2007 roku. Zaobserwowano zatarcie przebiegu
szpary ozębnej zęba 11 oraz zastępowanie tkanek
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Fig. 12. Photograph taken before decoronation of tooth 11.
Zdjęcie wykonane przed zabiegiem dekoronacji zęba 11.

Ryc. 14. Tooth 11 – temporary restoration of the missing tooth.
Ząb 11 – tymczasowe uzupełnienie braku zęba.

An X-ray photograph confirmed homogenous
obturation of the root canals in teeth 11 and 21.
Access cavities in the incisors were restored with
Herculite composite material on the following
appointment.
The first symptoms of replacement resorption
were noted in an X-ray photograph, taken in
October 2007. It was then observed that the
periodontal space in tooth 11 had become less
visible and root tissues had been replaced with
bone tissues. The teeth were monitored clinically
and radiologically every six months. In December
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Fig. 13. Removed crown.
Usunięta korona.

korzenia przez kość. Zęby monitorowano klinicznie i radiologicznie co 6 miesięcy. W grudniu 2009
roku zauważono pierwsze objawy zahamowania
wzrostu wyrostka zębodołowego w okolicy zębów
11 i 21. Po 1,5 roku (czerwiec 2011) różnica w wysokości brzegów siecznych zębów 12, 22 a 11 i 21
wynosiła około 2mm. Podjęto decyzję o wydłużeniu koron klinicznych materiałem złożonym Tetric
(Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) w celu
poprawy efektu estetycznego (Fig. 10).
Postępujący proces resorpcji zastępczej (Fig.11)
doprowadził w efekcie do oddzielenia korony od
korzenia (w czerwcu 2013 roku). Ponad 6 lat od
urazu, korona zęba 11 została usunięta z powodu
znacznej ruchomości (Fig. 12 i 13). Wykonano
tymczasową odbudowę braku z wykorzystaniem
korony zęba 11, mocując ją adhezyjnie do zębów 12 oraz 22 za pomocą materiału Tetric Flow
(Fig. 14).

Omówienie wyników i dyskusja

W przypadku całkowitego zwichnięcia zęba
stałego leczeniem z wyboru jest replantacja, która powinna być wykonana w jak najkrótszym czasie.3,9 Znane są jednak przeciwwskazania ogólne i miejscowe do wykonania tego zabiegu. Do
przeciwwskazań ogólnych należy zaliczyć brak
współpracy ze strony pacjenta, niektóre choroby ogólnoustrojowe, takie jak niewyrównana cukrzyca, choroba reumatyczna, skazy krwotoczne,
http://www.jstoma.com
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2009, the first symptoms of growth inhibition of
the alveolar process in the region of teeth 11 and
21 were observed. One and a half years later (June
2011) the difference in the position of incisal edges
of teeth 12, 22 and 11 and 21 was about 2 mm.
At that point, clinical crowns were lengthened
with Tetric composite material (Ivoclar Vivadent,
Schaan, Liechtenstein) in order to improve
aesthetics (Fig. 11).
Progression of replacement resorption (Fig. 12)
resulted in the removal of the crown of tooth 11 due
to considerable mobility (Fig. 13 and 14), which
took place in June 2013, more than six years of
trauma occurring. To restore the gap, the retained
crown of tooth 11 was temporarily bonded to teeth
12 and 22 with Tetric Flow material (Fig. 15).

Results and discussion

In the event of total luxation of a permanent
tooth, replantation is the treatment of choice
and should be performed as soon as possible.3,9
However, this procedure is burdened with systemic
and local contraindications. The former include
lack of cooperation from the patient and a number
of systemic diseases such as uncontrolled diabetes,
rheumatism, haemorrhagic diathesis, weakened
immunity, serious heart diseases or neoplastic
diseases. Local contraindications are advanced
caries, periodontal diseases, multiple missing
teeth, dental calculus, improper oral hygiene and
overcrowding.10
Time and storage medium of teeth
The most common complication of the procedure
of replantation is pathological resorption. It is a
consequence of necrosis of periodontal ligament
cells on the surface of the root. If the avulsed tooth
remained in extraoral dry conditions, it should be
assumed that all its periodontal ligament cells are
already necrotic.11 If it is impossible to perform
the procedure of replantation of the avulsed tooth
immediately, the tooth should be placed in the
proper storage medium. Ready-to-use media, such
as Viaspan, Save-a-Tooth and Hank’s solution are
the best options.12,13 In such conditions fibroblasts
can survive up to dozens of hours. In everyday life
such preparations are hardly ever available. Thus,
http://www.jstoma.com
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stany obniżonej odporności, ciężka choroba serca czy choroba nowotworowa. Przeciwwskazania
miejscowe to zaawansowana próchnica, choroby
przyzębia, liczne braki zębowe, złogi nazębne, zła
higiena jamy ustnej oraz stłoczenia zębów.10
Czas i środowisko przechowywania zębów
Najczęstszym powikłaniem zabiegu replantacji zęba jest patologiczna resorpcja występująca
na skutek obumierania komórek ozębnej na powierzchni korzenia. Jeżeli wybity ząb przebywał dłużej niż 60 minut w suchym środowisku,
należy założyć, że wszystkie komórki ozębnej
obumarły.11 W przypadku gdy nie jest możliwe przeprowadzenie natychmiastowej replantacji, wybity ząb należy umieścić w odpowiednim
medium transportowym. Do najlepszych z nich
należą specjalne, gotowe pożywki, takie jak np.
Viaspan, Save a Tooth i roztwór Hanksa.12,13
W takich warunkach fibroblasty mogą przetrwać
nawet do kilkudziesięciu godzin. W codziennym
życiu, z powodu niewielkiej dostępności tych
preparatów należy posłużyć się ogólnie dostępnymi płynami, takimi jak mleko, płyn do przechowywania soczewek kontaktowych, czy fizjologiczny roztwór soli.13 Dopuszcza się również
transport wybitego zęba w ślinie w przedsionku
jamy ustnej pacjenta. Nie należy przechowywać
zęba w wodzie lub alkoholu, gdyż zawsze prowadzi to do resorpcji korzenia.
W pierwszym z opisanych przypadków zabieg
replantacji został przeprowadzony po upływie 30
minut od urazu, podczas których ząb przechowywany był w suchym środowisku. W drugim przypadku czas przebywania zęba „na sucho” wynosił około 3,5 godziny. Z tego też względu matka
pacjentki została poinformowana o bardzo wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia powikłań
w postaci ankylozy. Następstwem tego procesu
u pacjentów w wieku rozwojowym, może być zahamowanie wzrostu kości wyrostka zębodołowego. Prowadzi to do postępującej reinkluzji, co
można było zaobserwować w naszym przypadku.
W takiej sytuacji należy rozważyć zabieg dekoronacji, który polega na odcięciu korony zęba 2mm
poniżej brzegu wyrostka zębodołowego. Z pozostałego fragmentu korzenia usuwa się wypełnienie
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we should use widely accessible liquids such as
milk, solution for contact lenses or physiological
saline solution.13 Another acceptable method is
for the patient to keep the avulsed tooth in saliva
in the oral vestibule. An avulsed tooth must not
be stored in water or alcohol as it always leads to
root resorption.
In the first case presented here the procedure
of replantation was performed within 30 minutes
of the trauma. During this period the tooth was
stored in dry conditions. In the second case, the
“dry” storage time was about 3.5 hours. Thus,
we informed the patient’s mother that there was
a high risk of ankylosis. A consequence of this
process in patients in developmental age may
be arrested bone growth of the alveolar process.
It leads to progressing reinclusion of the tooth,
which could be observed in the second of the
presented cases. In such a situation, decoronation
of the tooth should be considered. The procedure
involves removal of the crown of the tooth 2 mm
below the alveolar ridge. The obturation material
has to be removed from the remaining part of
the root. After the empty canal fills with blood
the wound is sutured. Such a procedure enables
further development of the alveolar process.14,15
After the growth of the alveolar process is finished
the doctor can restore the missing tooth with
prosthetic or implantoprosthetic treatment. In the
presented case, after consultation with the patient
and her mother, it was decided not to initiate this
kind of treatment.
Splinting
After replantation the avulsed tooth should be
immobilized with flexible splint.16-18 Splints are
usually fixed for a period of two weeks and they
allow for some tooth mobility, which facilitates
reparatory processes in the parodontium.11 In
order to construct such splints one can use thin
orthodontic wire, fishing line, or dental floss, which
are fixed to the dental surface with composite
material. There are also splints specially designed
for patients after traumas, such as TTS (Titanium
Trauma Splint). Materials used to make temporary
crowns and bridges, such as Protemp (3M ESPE,
Irvine, CA, USA) are also suitable. An optimal

120

Ciesielski P., Sulwińska M., Łaszkiewicz J.

kanałowe. Gdy pusty kanał korzeniowy wypełni
się krwią, zszywa się ranę. Taki sposób postępowania umożliwia dalszy rozwój wyrostka zębodołowego.14,15 Po zakończeniu wzrostu wyrostka
można przystąpić do odbudowy braku za pomocą
leczenia protetycznego lub implantoprotetycznego. W prezentowanym przypadku po rozmowie
z pacjentką i jej matką odstąpiono od tej metody
leczenia.
Szynowanie
Po replantacji należy zastosować szyny elastyczne w celu unieruchomienia wybitego
zęba.16-18 Zakładane zwykle na okres dwóch tygodni umożliwiają zachowanie pewnej ruchomości zębów, co wspomaga procesy naprawcze w obrębie przyzębia.11 Do wykonania takich
szyn można wykorzystać cienki drut ortodontyczny, żyłkę wędkarską, nić dentystyczną, które mocuje się do powierzchni zębów za pomocą materiału złożonego. Istnieją również szyny
przygotowane fabrycznie specjalnie dla pacjentów po urazach, jak np. szyna TTS (Titanium
Trauma Splint). Można również użyć materiałów
służących do wykonywania tymczasowych koron
i mostów, jak np. Protemp (3M ESPE, Irvine,
CA, USA). Za optymalne należy uznać szynowanie, które obejmuje po dwa zęby sąsiadujące z
zębem replantowanym. Jeżeli takie postępowanie
jest niemożliwe, np. w czasie wymiany uzębienia, należy wykonać unieruchomienie wykorzystując tylko materiał złożony. Wykonując szynę
trzeba mieć na uwadze jej lokalizację. Nie może
ona drażnić tkanek przyzębia i utrudniać wykonywania zabiegów higienicznych.
W pierwszym z opisanych przypadków wykonano szynę z materiału kompozytowego łączącego zęby 11 i 21, która po upływie 14 dni została
usunięta przez lekarza prowadzącego. W sytuacji,
gdy do replantacji dojrzałego zęba przebywającego w suchym środowisku dochodzi po czasie
dłuższym niż 60 min, zaleca się utrzymanie elastycznej szyny przez okres czterech tygodni.11
W drugim z opisanych przypadków szyna została
zdjęta po upływie czterdziestu sześciu dni z powodu nie zgłoszenia się pacjentki na zaplanowaną
wcześniej wizytę.
http://www.jstoma.com
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method is the application of a splint, which
is fixed on two teeth adjacent to the replanted
tooth. If such a procedure is impossible, e.g. at
the time of permanent teeth eruption, the doctor
should immobilize the tooth with a splint made
of composite material only. While preparing a
splint the doctor should pay attention to the place
where the splint is going to be fixed. It cannot
irritate tissues of the periodontium or impede oral
hygiene.
In the first of the two cases presented here the
doctor made a splint of composite material. It
stabilized teeth 11 and 12 and was removed after
14 days. If a mature tooth had remained in dry
conditions for more than 60 minutes and then
was replanted, the patient would be recommended
to wear the flexible splint for a period of four
weeks.11 In the other case, the splint was removed
after 46 days because the patient had missed a
previously arranged appointment.
Root canal treatment
After replanting a permanent teeth with
completed root development pulp revascularization
is not likely. It is thus necessary to initiate
endodontic treatment 7 – 10 days of the trauma.
Such a procedure aims at preventing development
of periapical periodontitis and inflammatory root
resorption.19,20
Non-setting Ca(OH)2 paste should be applied
during root canal treatment. It is placed for a
period of 30 days and, if no clinical or radiological
symptoms are observed, the canal should be
obturated. Antibiotic and steroid paste, e.g.
Ledermix (Haupt Pharma GmbH, Wolfratshausen,
Germany) can also be used as temporary root
canal filling. Its active components – tetracycline
and corticosteroid were confirmed to contain antiinflammatory and anti-resorptive properties.21-23
The paste should remain in the root canal for
at least 14 days and then must be replaced with
calcium hydroxide paste.11
If the avulsed tooth remained in dry conditions
for more than 60 days, initiation of endodontic
treatment extraoraly, before replantation, should
be considered. In such cases the surface of the
replanted tooth can be covered with fluoride
http://www.jstoma.com
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Leczenie kanałowe
Po replantacji zębów stałych z zakończonym
rozwojem korzenia, nie należy spodziewać się
rewaskularyzacji miazgi. Z tego też względu, konieczne jest rozpoczęcie leczenia endodontycznego po upływie 7-10 dni od urazu. Takie postępowanie ma na celu zapobieganie rozwojowi zapalenia tkanek okołowierzchołkowych i zapalnej
resorpcji korzenia.19,20
Jako czasowy opatrunek podczas leczenia kanałowego powinien być stosowany nietwardniejący
preparat na bazie Ca(OH)₂.11 Wprowadza się go
na okres do 30 dni, po czym przy braku objawów
klinicznych i radiologicznych, należy przystąpić
do ostatecznego wypełnienia kanału. Do czasowego wypełnienia kanału można również użyć pasty
antybiotykowo-steroidowej, np. Ledermix (Haupt
Pharma GmbH, Wolfratshausen, Germany). Jej
aktywne składniki, tetracyklina i kortykosteroid,
posiadają udowodnione właściwości przeciwzapalne i antyresorpcyjne.21-23 Pasta ta powinna pozostać w świetle kanału korzeniowego przez okres
co najmniej czternastu dni, następnie należy ją wymienić na preparat wodorotlenkowo-wapniowy.11
W sytuacji gdy wybity ząb przebywał w suchym środowisku dłużej niż 60 min., należy rozważyć podjęcie leczenia endodontycznego przed
replantacją, poza jamą ustną. W takim przypadku,
można również pokryć powierzchnię korzenia replantowanego zęba preparatem fluoru – np. 2%
roztworem fluorku sodu na okres 20 min.11 Zabieg
ten ma na celu spowolnienie procesu ankylozy.
W pierwszym z przedstawionych przypadków
leczenie endodontyczne zostało rozpoczęte przez
lekarza prowadzącego zbyt późno. Nastąpiło to
dopiero po upływie dwóch miesięcy od urazu,
po stwierdzeniu resorpcji zapalnej. Perforacja powstała na skutek resorpcji skłoniła nas do długoterminowego użycia nietwardniejącego Ca(OH)₂
jako tymczasowego wypełnienia kanału.
Natomiast w drugim przypadku, leczenie endodontyczne zostało rozpoczęte we właściwym
momencie. Głównym powodem, który spowodował powikłanie w postaci resorpcji zastępczej był
wyraźnie opóźniony moment przeprowadzenia zabiegu replantacji oraz zbyt długi czas przebywania
wybitego zęba w suchym środowisku (3,5 godzi-
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preparation, e.g. 2% sodium fluoride for a period of
20 minutes.11 The procedure is aimed at delaying
ankylosis.
In the first of the two cases endodontic treatment
was started too late – two months following the
trauma, after inflammatory resorption had been
diagnosed. Perforation, which was a consequence
of resorption, was the reason why long-term
administration of non-setting Ca(OH)2 as
temporary canal filling was initiated.
In the other case, endodontic treatment was
started at a right moment. The main factor which
contributed to a complication of replacement
resorption was a significant delay in replantation
and a too long period of extraoral storage of the
avulsed tooth (3.5 hours). In this case, a temporary
Ca(OH)2 filling remained in the canal for longer
than the recommended period of 30 days. Final
obturation of the canal was not possible, as dryness
of the canal could not be achieved, which was an
indication of an ongoing inflammatory process in
periapical tissues.
ProRoot MTA was used for final obturation of
root canals in both patients. In the first case, MTA
was used not only to fill up the canal but also to
obturate the perforation. As for the other case, it
was, in the opinion of the authors, the material that,
thanks to its properties, might delay the expected
process of ankylosis.
MTA is characterized by high pH. It is compatible,
bioactive, hydrophilic, has good sealing properties
and is non-resorbable. Examples of the use of
MTA as a root canal filling material can be found
in professional literature.1,24
Antibiotics
Systemic administration of antibiotics in the
event of replantation might delay the process of
ankylosis and inhibit inflammatory resorption.25
Many clinical examinations, unlike the experimental
ones, did not clearly confirm beneficial effects of
antibiotic administration on long-term results of
the replantation procedure.11 In many traumas an
antibiotic is recommended for systemic reasons.
According to Fillippi et al.,26 tetracycline is the
antibiotic of choice. Bearing in mind potential
complications connected with these drugs, young
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ny). W tym przypadku tymczasowe wypełnienie
kanału Ca(OH)₂ stosowano przez dłuższy okres,
niż zalecane 30 dni. Wynikało to z faktu, że podczas kolejnych wizyt kontrolnych nie można było
uzyskać pełnej suchości kanałów korzeniowych,
co świadczyło o aktywnym procesie zapalnym
toczącym się w tkankach okołowierzchołkowych.
Do ostatecznego wypełnienia kanałów korzeniowych w obydwu przypadkach wykorzystaliśmy ProRoot MTA. W pierwszym z opisanych
przypadków, MTA posłużył, oprócz wypełnienia
kanału, do zamknięcia perforacji. W drugim natomiast, był naszym zdaniem, materiałem który ze
względu na swoje cechy, mógł spowolnić proces
przewidywanej ankylozy.
MTA to materiał, który charakteryzuje się
wysokim pH, jest biokompatybilny, bioaktywny, szczelny, hydrofilny i nie ulega resorpcji.
Przykłady wypełnienia całych kanałów korzeniowych MTA potwierdzają dane z piśmiennictwa.1,24
Antybiotyki
Systemowe podawanie antybiotyków w przypadku replantacji może wpływać na spowolnienie
procesu ankylozy oraz zahamowanie resorpcji zapalnej.25 W badaniach klinicznych w przeciwieństwie do badań doświadczalnych nie wykazano
jednoznacznie korzystnego wpływu stosowania
antybiotyków na odległe efekty zabiegu replantacji.11 Przy wielu urazach jednak podanie antybiotyku może być wskazane z powodów ogólnych.
Wg Fillippi i wsp.26 antybiotykiem z wyboru są
tetracykliny. Mając na uwadze ewentualne powikłania związane z tymi lekami, u osób młodych
należy zastosować antybiotyki z grupy penicylin,
np. amoksycylinę. Podaje się ją w dawce odpowiedniej dla wieku i masy ciała pacjenta. Lek ten
powinien być przyjmowany przez okres siedmiu
dni od replantacji.26

Podsumowanie

Jak wynika z prezentowanych przypadków znajomość aktualnych metod postępowania oraz czas
i umiejętności praktyczne lekarza prowadzącego zdecydowanie zmniejszają liczbę powikłań.
Ważnym elementem jest również okres monihttp://www.jstoma.com
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patients should be prescribed antibiotics from
the penicillin group, e.g. amoxicillin. It is given
at a dose appropriate for the age and weight of
the child. The drug should be administered for a
period of seven days following replantation.

Conclusion

J Stoma 2015; 68, 1

torowania przypadków po replantacji. Zgodnie
z wytycznymi Międzynarodowego Towarzystwa
Traumatologii stan zębów replantowanych należy
badać klinicznie i radiologicznie po upływie 4 tygodni, 3 miesięcy, 6 miesięcy, 1 roku, a następnie
kontrolować corocznie.11

As can be seen from the presented cases the
knowledge of current methods of treatment
as well as time and practical skills of the
clinician considerably reduce the number of
complications. Another important element is the
period of monitoring cases after replantation.
According to the International Association of
Dental Traumatology, replanted teeth should be
monitored clinically and radiologically after four
weeks, three months, six months, one year and on
an annual basis.11
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