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W śród pacjentów zgłaszających się do gabi-
netów ortodontycznych coraz więcej jest 
pacjentów dorosłych, których najczęstszym 

problemem są stłoczenia zębów. Leczenie w takich przy-
padkach może przebiegać zarówno z ekstrakcjami zę-
bów, jak i bez ekstrakcji, a wybór postępowania zależy 
od zakresu braku miejsca w łukach zębowych. W przy-
padku nasilonego stłoczenia – brak 10 mm lub więcej 
miejsca w łuku – zalecane jest leczenie ekstrakcyjne. 
Przy wadach mniej nasilonych oraz umiarkowanych 

Among patients who vistit orthodontic offices 
there is an increasing number of adults whose 
most frequent problem involves crowding of 

teeth. Treatment in such cases can be conducted with 
or without extraction, and selection of treatment meth-
ods depends on the level of crowding in tooth arches. 
In cases of severe crowdings – 10mm or more missing 
space in the arch – extraction treatment is recommend-
ed. In moderate crowding orthodontic treatment can be 
conducted without extraction [1], however expansion 
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Streszczenie: Ortodoncja od dawna poszukuje rozwiązań na zniesienie ograniczeń związanych z tradycyjnym 
leczeniem. Jednym ze sposobów na poszerzenie możliwości terapeutycznych jest chirurgia wyrostkowa.
Opisy przypadków. Przypadek 1. Pacjent, lat 21, zgłosił się celem konsultacji ortodontycznej z powodu ekstremalnego 
zwężenia w łuku dolnym. U pacjenta przeprowadzono interdyscyplinarne leczenie polegające na poszerzeniu strefy 
dziąsła przyczepionego w okolicy siekaczy dolnych oraz bezekstrakcyjne leczenie ortodontyczne wspomagane 
zabiegiem piezochirurgicznym. 
Przypadek 2. Pacjentka, lat 26, zgłosiła się w celu konsultacji ortodontycznej z powodu braku miejsca dla zęba 13, 
który był wyrżnięty podniebiennie. Zdiagnozowano zwężenie górnego łuku zębowego, brak miejsca dla zęba 13, 
zgryz krzyżowy w odcinku 17-11 oraz na zębie 26. W leczeniu zastosowano aparaty stałe oraz aparat grubołukowy 
Quadhelix. Leczenie aparatami stałymi było wspomagane zabiegiem z zakresu piezochirurgii w obrębie łuku górnego 
po stronie prawej. 
Podsumowanie. Mikrochirurgia piezoelektryczna umożliwia ortodontom nie tylko szybsze przesuwanie zębów, ale 
także pogrubienie kości wyrostka, co jest niezwykle ważne przy ekspansji. Pozwala również na bardziej selektywne 
działanie aparatu, na przykład poprzez większy zakres ekspansji górnego łuku zębowego po stronie operowanej, 
co jest bardzo przydatne chociażby w leczeniu jednostronnego zgryzu krzyżowego bocznego. Połączenie metod 
piezochirurgicznej kortykotomii ze współczesną chirurgią plastyczną przyzębia pozwala dodatkowo pokrywać recesje 
dziąsłowe lub zabezpieczać przed ewentualnym ich wytworzeniem w wyniku tradycyjnego leczenia ortodontycznego.
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leczenie może odbywać się bez ekstrakcji zębów [1], 
chociaż ekspansja – szczególnie w tej grupie pacjen-
tów – niesie ryzyko powikłań w postaci recesji i jest 
obarczona ryzykiem nawrotu. Innym wyzwaniem dla 
lekarza ortodonty jest leczenie jednostronnego zgryzu 
krzyżowego, zwłaszcza u pacjentów dorosłych, którzy 
nie decydują się na leczenie operacyjne wady. Apara-
ty grubołukowe, takie jak quad-heliks, bi-heliks, a tak-
że aparaty do szybkiej ekspansji podniebienia (RPE) 
działają obustronnie na górny łuk zębowy, więc mogą 
powodować rozwój zgryzu przewieszonego po stro-
nie przeciwnej [2]. 

Niezależnie od trudności klinicznych pacjenci dorośli 
oczekują szybkiego leczenia ortodontycznego, najlepiej 
z użyciem aparatów mało widocznych i z optymalnymi 
rezultatami estetycznymi. Jeśli chodzi o problemy z wi-
docznością, to rozwiązują je aparaty Invisalign, zamki 
przeźroczyste oraz aparaty lingwalne, natomiast w przy-
spieszeniu leczenia pomocne okazują się chirurgia pie-
zoelektryczna oraz chirurgia periodontologiczna. Ta tzw. 
piezochirurgia czy też chirurgia wyrostkowa pozwala 
na szybszą i intensywniejszą odpowiedź tkanek pod-
danych zabiegowi na działanie sił ortodontycznych, 
dzięki czemu przesuwanie zębów staje się łatwiejsze 
oraz trwa krócej [1]. 

Chirurgiczne metody  
przyspieszenia ruchów zębów 
Początki ortodoncji wspomaganej zabiegami z zakresu 
chirurgii tkanek twardych sięgają końca XIX w. W 1893 ro- 
ku L.C. Bryan opisał zabieg kortykotomii wykonanej w celu 
przyspieszenia ruchów zębów. Następnie w 1959 ro- 
ku Kole wprowadził zabieg przesuwania bloków kost-
nych (bony block movement), uważając, że warstwa ko-
rowa kości najbardziej blokuje ruchy zębów podczas 
leczenia ortodontycznego [3, 4].

Zabiegi te kontynuowali i modyfikowali kolejni ba-
dacze, między innymi Bell and Levy, Generson. Trud-

– especially in this group of patients – can couse reces-
sions and is prone to relapse. Treating unilateral cross-
bite, especially in adults who refuse  surgical treatment 
is another challenge for the doctor. Appliances such as 
quad-helix, bi-helix, as well as RPE act symmetric in the 
upper arch, therefore they may cause development of 
scissors bite  of the opposite side [2]. 

Regardless of clinical difficulties, adult patients expect 
fast orthodontic treatment, preferably with the use of in-
visible braces and with optimal aesthetic results. Regard-
ing the problems with visibility, they can be solved by 
Invisalign appliance, aestetic and lingual braces, while to 
accelerate treatment and avoid recession piezosurgery 
and periodontological surgery turn out to be helpful. The 
so called piezosurgery or alveolar surgery allows a quick-
er and more intensive response to orthodontic forces of 
tissue undergoing treatment, therefore movements of 
teeth are easier and they take less time [1]. 

Surgical methods 
to accelerate tooth movements
The beginnings of orthodontics supported by surgical 
procedures of hard tissues reach back to the end of the 
19th century. In 1893 L.C. Bryan described the procedure 
of corticotomy conducted in order to accelerate tooth 
movements. Then in 1959 Kole introduced a procedure 
of bony block movements, stating that it is mostly the 
bone cortical layer that blocks tooth movements dur-
ing orthodontic treatment [3, 4]. 

These procedures were continued and modified by oth-
er researchers, such as Bell, Levy and Generson. However, 
they are hard to classify as regular corticotomy as they 
often involved full bone thickness, which was associat-
ed with occurrence of moveable bony blocks, therefore 
they should be considered osteotomy [4-6]. 

The procedures of osteotomy are connected with 
postoperative risk of dental pulp necrosis or even os-
teonecrosis. There is also an increased risk of dama- 

Summary: For a long time solutions to remove restrictions related to traditional treatment have been sought 
within orthodontics. One of the methods to expand therapeutic possibilities involves alveolar surgery. 
Case description. Case 1.A male (age:21) with extreme compression in the upper and lower arch and the lacko 
of space for right lower canine.. Interdisciplinary treatment which involved increasing of the attached gingiva 
in the area of the lower incisors was conducted, as well as non-extraction orthodontic treatment supported 
by a piezosurgical procedure. 
Case 2. A female (age 26) with the lack of space for tooth 13 which was erupted into the palate. Also compression 
of the upper arch was diagnosed, as well as the lack of space for tooth 13, cross bite in section 17-11 and on 
tooth 26. Non-extraction treatment with fixed appliance and quadhelic was supported by a piezosurgical 
procedure within the upper arch on the right. 
Summary. Piezoelectric microsurgery allows orthodontists not only to move teeth quicker, but also to thicken 
alveolar bone, which is extremely important for expansion. It also allows braces to work more selectively, for 
example by a larger scope of expansion of the upper dental arch on the side operated on, which is very useful in 
treatment of side unilateral cross bite. The combination of piezosurgical methods of corticotomy with modern 
periodontium plastic surgery additionally allows to cover gingival recessions or prevent their occurrence as 
a result of traditional orthodontic treatment.
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Ryc. 1. Modele diagnostyczne pacjenta 1

Fig. 1. Pretreatment dental casts case 1
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Ryc. 2. Zdjęcie pantomograficzne pacjenta 1 przed leczeniem
Ryc. 3. Zdjęcie boczne czaszki pacjenta 1 przed leczeniem
Ryc. 4. Zdjęcie boczne czaszki pacjenta 1 w trakcie leczenia

Fig. 2. Pretreatment panoramic case 1
Fig. 3. Pretreatment cephalogram case 1
Fig. 4. Cephalogram during treatment
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Ryc. 5. Efekty leczenia interdyscyplinarnego
Ryc. 6. Porównanie obrazów tomografii komputerowej przed zabiegiem „Piezocision” oraz pół roku po zabiegu

Fig. 5. Treatment progress case 1
Fig. 6. To compare CBCT before ”Piezocision” and half year later
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Ryc. 7. Zdjęcia diagnostyczne pacjentki 2

Fig. 7. Pretreatment intraoral photographs
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Ryc. 8. Zdjęcie pantomograficzne pacjentki 2 przed leczeniem
Ryc. 9. Zdjęcie boczne czaszki pacjentki 2 przed leczeniem
Ryc. 10. Łuk górny z aparatem grubołukowym quad-heliks

Fig. 8. Pretreatment panoramic case 2
Fig. 9. Pretreatment cephalogram case 2
Fig. 10. Upper arch with quad-helix appliance
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no jednak te zabiegi sklasyfikować jako czystą korty-
kotomię, gdyż często obejmowały one pełną grubość 
kości, wiążąc się właśnie z wytwarzaniem ruchomych 
bloków kostnych, więc raczej powinny być uznane za 
osteotomię [4-6].

Zabiegi osteotomii niosą za sobą ryzyko pozabiego-
wego obumarcia miazgi zębowej albo nawet martwi-
cy kości. Wzrasta także ryzyko uszkodzenia tkanek przy-
zębia [7]. Mechanizm regeneracji kości w zabiegach 
osteotomii przebiega podobnie jak w dystrakcji. Jest 
procesem dynamicznym, podczas którego nie docho-
dzi do miejscowej demineralizacji i nie obserwujemy 
mechanizmów komórkowych typowych, jakie powsta-
ją po interwencji z zakresu chirurgii piezoelektrycznej. 

Suya w 1991 roku wykonał zabiegi kortykotomii (prze-
cinał tylko warstwę korową kości) u 395 japońskich pa-
cjentów. Zwrócił uwagę, że w porównaniu z konwen-
cjonalną ortodoncją leczenie wspomagane zabiegami 
kortykotomii jest mniej bolesne (wykluczając sam za-
bieg), powoduje mniejszą resorpcję kości oraz ma mniej-
szą tendencję do nawrotów [8].

W roku 2001 Wilcko i wsp. opracowali własną techni-
kę pobudzania kości prowadzącą do pogrubienia wy-
rostka i przyspieszenia ruchów zęba, nie wywołującą 
dehiscencji. Metoda ta, zwana ortodoncją przyspie-
szoną za pomocą przejściowej osteopenii (ang. AOO: 
Accelerated Osteogenic Orthodontics) lub ortodoncją 
przyspieszoną periodontologicznie za pomocą przej-
ściowej osteopenii (ang. PAOO: Periodontally Accelera-
ted Osteogenic Orthodontics), otrzymała patentową na-
zwę „Wilckodontics” [4, 5, 9].

Zaobserwowano, że lokalna stymulacja o charakterze 
zranień, jeśli tylko działa podprogowo, może aktywo-
wać intensywną przebudowę kości i tkanek miękkich. 
Te fizjologiczne procesy naprawcze nazwano miejsco-
wym zjawiskiem przyspieszenia (RAP – Regional Accele-
ratory Phenomenon), związane są z przejściową osteo- 
penią (czyli przejściowym spadkiem gęstości kości). RAP 
występuje po złamaniach kości, artodozie oraz zabie-
gach przeszczepu kości [10].

Po raz pierwszy zjawisko RAP opisał w 1983 roku 
Forst. Zauważył, że regeneracja tkanki kostnej po ce-
lowym zabiegu zranienia kości długich występuje  
2-10 razy szybciej niż normalny proces fizjologicznego 
gojenia. RAP rozpoczyna się w ciągu paru dni od zra-
nienia, typowo trwa 1-2 miesiące, zazwyczaj zanika po 
4 miesiącach i kończy się w ciągu 6 do 12 miesięcy. In-
teresujący jest fakt, że tak długo, jak długo trwają or-
todontyczne ruchy zębów, RAP jest wydłużany [8-11].

Bhattacharya zauważył w badaniu TK przyrost gru-
bości tkanki kostnej w okolicy zębów siecznych po za-
biegu kortykotomii. Porównywał on w tym badaniu 
grubości warstwy korowej przed leczeniem oraz po 
leczeniu ortodontycznym wspomaganym zabiegami 
chirurgicznymi w okolicy zębów siecznych. W bada-

Ryc. 11. Efekty leczenia interdyscyplinarnego pacjentki 2

Fig. 11. Treatment progress case 2
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Tab. 1. Analiza cefalometryczna pacjenta 1. Porównanie wartości analizy cefalometrycznej przed leczeniem oraz w trakcie leczenia 
(ocena wychylenia siekaczy dolnych)

Table 1. Cephalometric analysis of patient 1. Comparison of the values of cephalometric analysis prior to treatment and in the process 
of treatment (evaluation of lower incisors deflection)

Analiza 1 Analiza 2 Norma

NSBa 128,4 130,0 131,0

SNA 85,0 85,2 82,0

SNB 77,2 76,3 80,0

ANB 7,8 8,9 3,0

WITs 5,1 7,1 -1,0

NL/NSL 6,5 4,4 8,0

ML/NSL 25,0 27,4 31,2

NL/ML 18,5 23,0 25,0

U1/NL 107,7 108,9 110,0

L1/ML 112,2 112,2 94,0

U1/L1 (kąt międzysieczny) 121,6 115,8 130,0

Overbite 5,9 3,5 2,5

Overjet 5,0 3,9 2,5

Przednia wysokość twarzy 112,8 122,0 139,0

Tylna wysokość twarzy 81,4 86,5 90,0

INDEX P-A 72,2 70,9 65,0

Analysis 1 Analysis 2 Standard

NSBa 128.4 130.0 131.0

SNA 85.0 85.2 82.0

SNB 77.2 76.3 80.0

ANB 7.8 8.9 3.0

WITs 5.1 7.1 -1.0

NL/NSL 6.5 4.4 8.0

ML/NSL 25.0 27.4 31.2

NL/ML 18.5 23.0 25.0

U1/NL 107.7 108.9 110.0

L1/ML 112.2 112.2 94.0

U1/L1 (angle between 
the incisors) 121.6 115.8 130.0

Overbite 5.9 3.5 2.5

Overjet 5.0 3.9 2.5

Anterior face height 112.8 122.0 139.0

Posterior face height 81.4 86.5 90.0

INDEX P-A 72.2 70.9 65.0
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Analiza Norma

NSBa 132,2 131,0

SNA 78,3 82,0

SNB 79,1 80,0

ANB -0,8 3,0

WITs -7,8 -1,0

NL/NSL 10,5 8,0

ML/NSL 40,1 31,2

NL/ML 29,6 25,0

U1/NL 109,3 110,0

L1/ML 87,1 94,0

U1/L1 (kąt międzysieczny) 134,0 130,0

Overbite 1,9 2,5

Overjet 0,4 2,5

Przednia wysokość twarzy 107,5 128,5

Tylna wysokość twarzy 62,7 82,5

INDEX P-A 58,3 65,0

Analysis Standard

NSBa 132.2 131.0

SNA 78.3 82.0

SNB 79.1 80.0

ANB -0.8 3.0

WITs -7.8 -1.0

NL/NSL 10.5 8.0

ML/NSL 40.1 31.2

NL/ML 29.6 25.0

U1/NL 109.3 110.0

L1/ML 87.1 94.0

U1/L1 (angle between the incisors) 134.0 130.0

Overbite 1.9 2.5

Overjet 0.4 2.5

Anterior face height 107.5 128.5

Posterior face height 62.7 82.5

INDEX P-A 58.3 65.0

Tab. 2. Analiza cefalometryczna pacjentki 2

Table 2. Cephalometric analysis of patient 2
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niach tych zwrócono także uwagę na potrzebę krót-
szego okresu retencji [10].

Opisane zabiegi początkowo wiązały się z odpreparo-
waniem pełnej grubości płata śluzówkowo-okostnowe-
go oraz nacięciem kości za pomocą wiertła, w związku 
z tym mogły powodować liczne powikłania w postaci 
zapaleń przyzębia oraz wywoływać duży dyskomfort po-
zabiegowy u pacjenta. W roku 2007 Vercellotti i Podesta 
po raz pierwszy wykonali piezochirurgię kości w połą-
czeniu jednak z tradycyjnym wypreparowaniem peł-
nej grubości płata śluzówkowo-okostnowego [11, 12]. 

W 2009 roku Kim i Park opracowali metodę nacięcia 
kości bez odwarstwiania płata śluzówkowo-okostno-
wego. Używali oni w tym celu dłuta oraz młotka chi-
rurgicznego [6, 9, 11, 13]. 

W tym samym roku Dibart i wsp. zaproponowali uży-
wanie noża piezochirurgicznego do cięcia blaszki zbitej 
kości w metodzie bezpłatowej celem wywołania RAP 
i nadali temu zabiegowi nazwę „Piezocision”. W pierw-
szej kolejności wykonywano cięcie przez błonę śluzo-
wą i okostną za pomocą skalpela, a następnie przez tak 
przygotowany „tunel” wprowadzano końcówkę urzą-
dzenia piezoelektrycznego [6, 12, 13].

Histologiczne obserwacje Dibarta dotyczące wcze-
snej i szybkiej resorpcji kości (badanie przeprowadzone 
na szczurach) pozwoliły wysnuć hipotezę, że RAP wiąże 
się z pobudzeniem aktywności osteoklastów. W bada-
niu histologicznym Dibart zauważył również wzmożone 
wydzielanie kwaśnej fosfatazy-5, odpornej na inhibicję 
estrami kwasu winowego (ang. TRAP: Tartrate-Resistant 
Acid Phosphatase) wokół rozpuszczających kość osteo- 
klastów, makrofagów i komórek dendrytycznych. Na-
gromadzenie osteoklastów powodowało aktywację pre-
osteoblastów przy udziale ich błonowych glikoprotein 
(RANK: Receptor Activator for Nuclear Factor κB – znajdu-
jący się na powierzchni prekursorów i dojrzałych osteo- 
klastów; RANKL: Receptor Activator for Nuclear Factor κB 
Ligand). Liczba osteoklastów wzrosła już po pierwszej 
dobie od zabiegu, w grupie, w której przeprowadzono 
wyłącznie zabieg piezochirurgiczny, a także w grupie, 
w której zabieg piezochirurgiczny wykonano po zało-
żeniu aparatu ortodontycznego. Samo założenie apara-
tu, bez wspomagającego postępowania chirurgiczne-
go, spowodowało wzrost liczby osteoklastów dopiero 
w trzeciej dobie.

Dodatkowymi korzyściami płynącymi z użycia noża 
piezochirurgicznego do nacinania kości są: 
•	 Dezynfekcja pola operacyjnego – fale ultradźwię-

kowe rozchodzą się w środowisku płynnym oraz 
dzięki kawitacji, co jest niezwykle ważne, zwłasz-
cza w jamie ustnej, gdzie niemożliwe jest założenie 
sterylnego opatrunku gojącego. Zjawisko kawita-
cji jest wynikiem implozji pęcherzyków gazu spo-
wodowanej gwałtownymi zmianami ciśnienia (do 
50 MPa). Siły mechaniczne, tworzące się wówczas 

ging periodontal tissues [7]. The mechanism of bone 
regeneration in the procedures of osteotomy is similar 
to the mechanism occurring in the case of distraction. 
It is a dynamic process, during which local demineral-
ization does not occur and typical cellular mechanisms 
occurring after an intervention in the field of piezoelec-
tric surgery are not observed. 

In 1991 Suya performed procedures of corticotomy 
(cutting only the cortical bone) in 395 patients from Ja-
pan. He highlighted that in comparison to conventional 
orthodontics, treatment supported by corticotomy pro-
cedures is less painful (excluding the procedure itself ), 
causing less bone resorption and has less tendency for 
recurrence [8]. 

In 2001 Wilsko et al. developed their own technique 
to stimulate bones in order to thicken the alveolar and 
accelerate teeth movements, not causing dehiscence. It 
is called AOO – Accelerated Osteogenic Orthodontics or 
PAOO – Periodontally Accelerated Osteogenic Orthodon-
tics and it received a patent name “Wilckodontics” [4, 5, 9]. 

It has been observed that local stimulation involving 
injuries, if only it works subliminally, may activate in-
tensive reconstruction of bones and soft tissues. These 
physiological repair processes were called RAP – Regional 
Acceleratory Phenomenon and they are related to tem-
porary osteopenia (temporary decrease in bone miner-
al density). RAP occurs after bone fractures, arthrodesis 
and bone graft surgery [10]. 

RAP was described for the first time in 1983 by Forst. 
He observed that bone tissue regeneration after a pur-
poseful procedure of injuring long bones occurs 2-10 
times faster than a normal process of physiological heal-
ing. RAP starts within several days from the injury and 
takes typically 1-2 months, and usually disappears af-
ter 4 months and finishes within 6-12 months. As long 
as tooth movement continues, the RAP is prolonged 
[8-11]. 

Conducting CT, Bhattacharya observed increase of 
bone tissue thickness within incisors after the proce-
dure of corticotomy. He compared cortical bone thick-
ness before and after orthodontic treatment support-
ed with surgical procedures within incisors area. In the 
studies they also draw attention to the need of a shorter 
retention period [10]. 

This conventional corticotomy approach concists of 
raising full-thickness flap and using a bur to create corti-
cal incisions, and therefore they could cause numerous 
complications in a form of periodontitis and significant 
postoperative discomfort of patients.

In 2007 for the first time Vercellotti and Podesta con-
ducted bone piezosurgery in conjunction with conven-
tional flap elevations [11, 12]. 

In 2009 Kim and Park developed a bone incision method 
without flap reflection. They used a surgical chisel and 
hammer for this purpose [6, 9, 11, 13]. 
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w miejscu zderzenia pęcherzyków kawitacyjnych, 
oraz fala generowana po ich implozji są głównymi 
czynnikami odpowiedzialnymi za nieodwracalne 
uszkodzenie błony komórkowej bakterii, powodu-
jąc powstawanie w niej porów. Taki proces nazywa 
się letalną sonoporacją (ang. lethal sonoporation).

•	 Ograniczenie krwawienia śródzabiegowego bez ne-
gatywnego wpływu na perfuzję naczyń i mniejsza 
utrata krwi podczas zabiegu piezochirurgicznego 
niż w przypadku tradycyjnego cięcia kości, co po-
prawia widoczność w polu operacyjnym oraz wpły-
wa korzystnie na gojenie po zabiegu. 

•	 Selektywne cięcie tkanki kostnej umożliwia ochro-
nę błony śluzowej, przyzębia oraz takich struktur, 
jak nerwy czy pnie naczyń.

•	 Szybsze formowanie nowej kości i jej gojenie niż 
po zabiegu wykonanym za pomocą identycznej 
procedury, ale z użyciem instrumentów konwen-
cjonalnych, czego dowodzą badania histologiczne 
na zwierzętach [15, 16].

Wskazaniami ortodontycznymi do zabiegu „Piezo-
cision” są: 
•	 I klasa Angle’a ze stłoczeniami (leczenie bez eks-

trakcji stłoczeń współistniejących z I klasą Angle’a),
•	 ekspansja wyrostkowa lub podniebienna, 
•	 korekta zgryzu głębokiego, 
•	 wybrane przypadki z klasą II, 
•	 szybkie leczenie ortodontyczne dorosłych, 
•	 szybka intruzja i ekstruzja zębów, 
•	 jednoczesna korekta kości i ubytków tkanek przy-

zębia (recesje, dehiscencje), 
•	 ochrona tkanek przyzębia przed niepożądanymi 

skutkami leczenia ortodontycznego, 
•	 przebudowa kości podczas odsłaniania zębów za-

trzymanych [14].
Przeciwwskazaniami do piezochirugii są: obciążenia 

chorobami ogólnoustrojowymi, zażywanie leków wpły-
wających na procesy fizjologiczne kości (np. biphospho-
nianów, kortykosterydów), wcześniejsza resorpcja korze-
nia, ankyloza zębów [14], aktywna choroba przyzębia.

Zabieg ten przeprowadza się krótko po założeniu 
aparatu stałego. W znieczuleniu nasiękowym nacina 
się pionowo dziąsło ostrzem mikrochirurgicznym lub 
skalpelem nr 15 w przestrzeniach międzyzębowych po-
niżej podstawy brodawki międzyzębowej; nacięcia do-
chodzą do okostnej. Następnie nożem piezochirurgicz-
nym nacina się warstwę korową kości do głębokości 
3 mm. Uważa się, że nie trzeba nacinać każdej przestrze-
ni międzyzębowej, gdyż w badaniach histologicznych 
prowadzonych na szczurach zasięg osteopenii rozcią-
gał się do 1,5 zęba od miejsca nacięcia. Ranę teoretycz-
nie można pozostawić do wygojenia bez zaopatrze-
nia w szwy. Jednakże w świetle współczesnej chirurgii 
plastycznej przyzębia wskazane jest zaopatrzenie rany 
w szwy, 5.0 lub o wyższej numeracji, w celu uzyskania 

In the same year Dibart et al. suggested the use of 
a piezosurgical knife to cut the cortical bone plaque in 
the non-flap method in order to cause RAP and they 
called this procedure Piezocision. First of all, they cut 
the mucous and periosteum using a scalpel, and then 
through such a tunnel they introduced an ending of the 
piezoelectric device [6, 12, 13]. 

Histological observations of Dibart regarding early and 
rapid bone resorption (a study conducted on rats) allowed 
him to present a hypothesis that RAP involves stimula-
tion of osteoclast activity. In the histological study Dibart 
also noticed increased secretion of acid phosphatase-5, 
resistant to TRAP – Tartrate-Resistant Acid Phosphatase, 
around bone-dissolving osteoclasts, macrophages and 
dendritic cells. The accumulation of osteoclasts caused 
the activation of preosteoblasts with the participation 
of their membrane glycoproteins (RANK: Receptor Ac-
tivator for Nuclear Factor κB – on the surface of precur-
sors and mature osteoclasts; RANKL: Receptor Activator 
for Nuclear Factor κB Ligand). The number of osteo-
clasts increased just after the first day from the proce-
dure in the group in which only the piezosurgical pro-
cedure was conducted, as well as in the group in which 
the piezosurgical procedure was conducted after the 
installation of the orthodontic braces. The installation 
of braces themselves without supporting surgical pro-
cedures resulted in an increased number of osteoclasts 
only on the third day. 

Additional benefits resulting from the use of a piezo-
surgical knife to cut bone include: 
•	 Disinfection of the operative field due to the fact 

that ultrasonic waves diverge in liquid environment 
and thanks to the cavitation effect which is especial-
ly important in the oral cavity, where it is not pos-
sible to place a sterile healing dressing; the cavita-
tion phenomenon is a result of the implosion of gas 
bubbles caused by sudden changes in pressure (up 
to 50 MPa). Mechanical forces, appearing where the 
gas bubbles collide, and the wave generated after 
their implosion constitute the main factors respon-
sible for irreversible damage of the cell membrane 
resulting in the occurrence of pores in it. Such a pro-
cess is called lethal sonoporation. 

•	 Reduction of intra-procedural bleeding with no neg-
ative impact on vascular perfusion and less signifi-
cant blood loss during the piezosurgical procedure 
than in the case of traditional bone incision, which 
improves visibility in the operative field and favor-
ably impacts healing after the procedure. 

•	 Selective incision of bone tissue allows mucosa, peri-
odontium and such structures like nerves or vascu-
lar roots to be protected. 

•	 Quicker formation of new bone and its healing than 
after a procedure performed applying the identical 
procedure, but using conventional tools, which has 
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gojenia bez pozostawienia blizn – otwarte rany mogą 
goić się per secundam intentionem. Szczególnie ważne 
jest założenie szwów, jeśli rana przebiega w obrębie 
dziąsła niezwiązanego. Po zabiegu zalecane są nieste-
rydowe środki przeciwzapalne (ibuprofen, paracetamol, 
ketoprofen), a także płukanie roztworem chlorheksydy-
ny. Intensywne leczenie ortodontyczne przeprowadza 
się przez kilka miesięcy po zabiegu w celu optymalne-
go wykorzystania osteopenii przyspieszającej ruchy zę-
bów. Nacięcie warstwy korowej kości wykonuje się tyl-
ko od strony przedsionka, nie jest wymagane nacinanie 
od strony podniebiennej czy językowej, jak w procedu-
rze „Wilcodontics” [17, 18].

W pracy opisano dwa przypadki pacjentów, u których 
zdiagnozowano zwężenia łuków zębowych oraz zasto-
sowano leczenie ekspansyjne, wspomagane zabiegami 
z zakresu piezochirurgii. Pierwszy przypadek to pacjent 
z ciężką postacią zwężenia żuchwy, natomiast drugi 
– to przypadek jednostronnego zgryzu krzyżowego.

Przypadek 1
Mężczyzna, lat 21, zgłosił się w celu konsultacji orto-
dontycznej z powodu znacznych stłoczeń w górnym 
i dolnym łuku zębowym oraz braku miejsca dla dolne-
go prawego kła. Pacjentowi pobrano wyciski w celu 
wykonania modeli diagnostycznych (ryc. 1), wykona-
no fotografie oraz radiogramy: pantomogram (ryc. 2) 
i teleradiogram boczny głowy (ryc. 3). Dokonano ana-
lizy cefalometrycznej oraz analizy modeli diagnostycz-
nych, a także wykonano obrazowanie tomograficzne.

Badanie zewnątrzustne pozwoliło rozpoznać wypu-
kły profil tkanek miękkich, pogłębioną bruzdę wargo-
wo-bródkową, wydatną bródkę oraz normalną szero-
kość twarzy. U pacjenta zdiagnozowano bardzo wąski, 
asymetryczny uśmiech oraz widoczne ciemne korytarze 
policzkowe. Nie stwierdzono żadnych zjawisk patolo-
gicznych w stawach skroniowo-żuchwowych (zbacza-
nie, objawy akustyczne); wargi były wydolne. 

Badanie wewnątrzustne pozwoliło stwierdzić: II klasę 
Angle’a (relacja guzkowa), zwężenie obu łuków zębo-
wych, ząb 43 położony poza łukiem (przedsionkowo), 
stłoczenia w łuku górnym (brak 4 mm miejsca) oraz 
w łuku dolnym (brak 14 mm miejsca), zgryz przewie-
szony zębów 14, 24, zniekształcenie płaszczyzny zgry-
zowej łuku górnego i dolnego.

Dodatkowo przeprowadzono u pacjenta badanie 
w celu zdiagnozowania ewentualnych zaburzeń ślu-
zówkowo-dziąsłowych. Na podstawie badania stwier-
dzono płytki przedsionek jamy ustnej w okolicy zębów 
33-43. Higiena jamy ustnej pacjenta wymagała poprawy.

Badania radiologiczne 
Ortopantomogram wykazał, że zęby 16 oraz 46 były 
poddane leczeniu endodontycznemu, przy czym ząb 46 
wymagał ponownego leczenia kanałowego. Radiogram 

been proven by histological studies conducted on 
animals [15, 16].

The orthodontic indications the “Piezocision” procedure 
include: Class I maloocclusion with moderate to severe 
crowding (non-extraction), alveolar or palatal expansion, 
deep bite correction, selected class II malocclusion (end-
on), quick orthodontic treatment of adults, rapid intru-
sion and extrusion of teeth, simultaneous correction of 
bone and mucogingival defects, prevention of mucogin-
gival defects that may occur during or after orthodontic 
treatment (recession, dehiscence), in conjunction with im-
pacted tooth exposure to assist in bone remodeling [14]. 

Contraindications for piezosurgery are: history of sys-
temic diseases, taking medicines modifying normal bone 
physiology (i.e. biphosphanates, corticosteroids, etc.), pre-
existing root resorption, ankylosed teeth [14] and active 
periodontal disease. 

The procedure is conducted shortly after bonding. Af-
ter local anesthesia the gum is cut vertically with a mi-
crosurgical blade or a scalpel no. 15 within interdental  
areas below the interdental papilla; the incisions reach the 
periosteum.  With a piezosurgical knife the cortical bone 
is cut to a depth of 3 mm. As in histological studies con-
ducted on rats osteopenia reached from 1.5 tooth to the 
incision site so it is not necessary to cut each interden-
tal area. Theoretically the wound can be left for healing 
without stitches. However, from the perspective of mod-
ern periodontal plastic surgeries it is recommended to 
use stitches (5.0 or more) in order to avoid scars – open 
wounds may heal per secundam intentionem. It is espe-
cially important to use stitches if the wound is within un-
attached mucosa. After the procedure it is recommended 
to use non-steroidal anti-inflammatory drugs (ibupro-
fen, acetaminophen, ketoprofen), as well as rinsing with 
a chlorhexidine solution. Intensive orthodontic treatment 
is conducted for several months after the procedure in or-
der to optimally use osteopenia which accelerates tooth 
movements. Cutting the cortical bone is performed only 
from the vestibular side; it is not required to cut from the 
palatal or lingual side as in the case of the “Wilcodontics” 
procedure [17, 18]. 

In the article two cases with compression of dental arch 
were described. Expansive treatment was applied sup-
ported by piezosurgery. The first case is a patient with se-
vere narrowing of the mandible, while the second case is 
a patient with a unilateral cross-bite. 

Case 1
A male (age: 21) with extreme compression in the upper 
and lower arch and the lack of space for the right lower 
canine. Impressions were taken in order to prepare diag-
nostic models (fig. 1); also photographs and radiograms 
were made: OPG (fig. 2) CEPH (fig. 3) and CBCT. Cepha-
lometric analysis and analysis of diagnostic models were 
conducted.
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ten ujawnił liczne zęby poddane leczeniu zachowaw-
czemu. Nie stwierdzono aktywnych ognisk próchnicy. 
Korzenie zębów miały prawidłową długość oraz kształt 
i były osadzone w zdrowej kości. 

Analiza cefalometryczna zawarta jest w tabeli 1.
Plan leczenia obejmował: ekspansję obu łuków zę-

bowych, w łuku dolnym wspomaganą pogłębieniem 
przedsionka jamy ustnej w okolicy zębów 33-43, w ko-
lejnym etapie – zabieg piezochirurgiczny w połączeniu 
z zabiegiem przeszczepu tkanki łącznej z podniebienia 
(ang. sCTG: Subepithelial Conective Tissue Graft) techni-
ką tunelową (ang. MCAT: Modified Coronally Advances 
Tunnel) w celu pogrubienia dziąsła. W celu ekspansji 
zaplanowano zastosowanie szerokich superelastycz-
nych łuków ortodontycznych, których skuteczność za-
pewnia użycie zamków bez ligatur). Kolejnym etapem 
miało być rozładowanie stłoczeń w obu łukach zębo-
wych, a po niwelacji łuków oraz zmniejszeniu wychyle-
nia dolnych zębów siecznych – korekta II klasy Angle’a 
aparatem Forsus.

Przebieg leczenia
W leczeniu stosowano aparaty samoligaturujące (sys-
tem MBT, slot 0,018 cala, SmartClip SL3), a na pierwsze 
zęby trzonowe założono pierścienie. Leczenie rozpoczę-
to od montażu aparatu górnego oraz zabiegu pogłę-
bienia przedsionka jamy ustnej w okolicy zębów 32-42. 

Aparat dolny założono pięć miesięcy później. Po 
miesiącu przeprowadzono zabieg piezochirurgiczny 
z jednoczasowym przeszczepem tkanki łącznej z pod-
niebienia techniką tunelową (MCAT ). Bezpośrednio 
przed zabiegiem założono w żuchwie łuk tandemo-
wy 2 x 0,014 NiTi.

Zabieg był przeprowadzony zgodnie z omówioną 
procedurą zabiegową Dibarta oraz połączony z tech-
niką tunelową MCAT, w celu wszczepienia tkanki 
łącznej z podniebienia, z cięciami zmodyfikowanymi  
wg L. Jamróz-Wilkońskiej i K. Becker – cięcia błony 
śluzowej nie znajdują się bezpośrednio nad miejscem 
kortykotomii. Pacjentowi założono szwy 5.0 i 6.0, które 
usunięto odpowiednio: po 10 dniach z podniebienia 
i 21 dniach z miejsca MCAT. Kość nacięto w przestrze-
niach między zębami: 34 i 35, 33 i 34, 41 i 31, 42 i 43, 
a następnie założono łuk o przekroju 0,017 x 0,025 cala 
(aktywowany termicznie, HANT ). W ciągu trzech mie-
sięcy od zabiegu, stosując szerokie łuki superelastycz-
ne, a później tytanowo-molibdenowe, prowadzano in-
tensywne leczenie ortodontyczne, w wyniku którego 
udało się w znacznej mierze rozbudować łuk dolny 
w wymiarze poprzecznym i podłużnym oraz rozłado-
wać stłoczenie w łuku dolnym. Nie uzyskano jednak 
wystarczającej ilości miejsca dla wszystkich zębów – 
ząb 42 pozostał w lingwopozycji. Ponowne RTG bocz-
ne głowy (ryc. 4) wykonano w celu oceny możliwości 
dalszej rozbudowy podłużnej łuku, aby wprowadzić 

The extraoral examination showed a convex soft tis-
sue profile, a deepened labial-mental sulcus, a promi-
nent chin and a normal facial width. The patient had 
a very narrow, asymmetric smile and visible dark buc-
cal corridors. No pathologies were diagnosed in tem-
poro-mandibular joints (drift, acoustic signs); his lips 
were efficient. 

The intraoral examination allowed to recognize: 
Angle Class II (ends-on), compression of both dental 

arches, lack of space for tooth 43 (vestibuloposition), 
crowding in the upper arch (the lack of 4mm space) 
and in the lower arch (the lack of 14mm space), scis-
sors bite of  the teeth 14 and 24, deformation of the 
occlusal plane of the upper and lower arch. 

Additionally, a periodontal exam showed shallow oral 
vestibule in the area of the teeth 33-43. The patient’s 
oral hygiene needed to be improved.

Radiography
The orthopantomogram indicated that teeth 16 and 46 
underwent endodontic treatment, tooth 46 required 
reendodontic treatment. The OPG revealed as well nu-
merous with fillings and no active dental caries. Tooth 
roots had correct length and shape and they were em-
bedded in healthy bone.

Results of cephalometric analysis is included in table 1.
The treatment plan included: expansion of both arches, 

in the lower arch supported by deepening of the vesti-
bule in the area of the teeth 33-43; then the piezosurgi-
cal procedure in combination with sCTG (subepithelial 
conective tissue graft) using MCAT: Modified Coronally 
Advances Tunnel in order to thicken the gum. For the 
purposes of expansion the use of wide super elastic orth-
odontic NiTi wires together with self-ligating braces was 
planned. Another step involved solving of crowding in 
both arches, and after levelling the arches and decreas-
ing proclination of the lower incisors – Class II maloccu-
sion correction using the Forsus apparatus. 

Treatment progress
Self-ligating braces (MBT system, slot 0.018 inch, Smart-
Clip SL3) were used in the treatment, and there were 
bands placed on the first molars. The treatment com-
menced with the bonding of the upper braces and the 
procedure of deepening the vestibule in the area of the 
teeth 32-42. 

The lower braces were bonded five months later. Af-
ter a month a piezosurgical procedure was conducted 
with subepithelial connective tissue graft using MCAT. 
Just before the procedure a tandem wire 2 x 0,014 NiTi 
was placed in the mandible. 

The procedure was performed in accordance with 
the procedure of Dibart and combined with the MCAT 
tunnel technique in order to transplant connective tis-
sue from the palate, with incisions modified according  
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ząb 42 do łuku zębowego. Projekcja boczna wykazała 
przyrost kości po stronie przedsionkowej części zębo-
dołowej żuchwy w okolicy zębów siecznych. Z analizy 
cefalometrycznej wynikało, że pomimo rozbudowy sa-
gitalnej dolne zęby sieczne nie wychyliły się, ale prze-
mieściły równolegle wskutek małego oporu kostne-
go, jednak utrzymujący się kąt 1L/ML nie pozwalał na 
dalszą ekspansję bez ponownego pobudzenia kości.

Na przestrzeni 14 miesięcy spłycono nagryz piono-
wy, uszeregowano zęby, w łuku dolnym natomiast nie 
udało się wprowadzić wszystkich zębów – nadal brako-
wało 4 mm miejsca dla zęba 42, przy czym początkowo 
niedobór ten wynosił w łuku dolnym 14 mm (ryc. 5). 
Pacjent jest przygotowywany do ponownego zabiegu 
piezochirurgicznego, przed którym wykonano powtór-
ne CBCT. Rycina 6 przedstawia pogrubienie wyrostka 
kostnego widoczne w badaniu CT wraz z ekspansją 
dolnego łuku po AOO.

Przypadek 2
Pacjentka, lat 26, zgłosiła się na konsultację ortodon-
tyczną z powodu braku miejsca dla zęba 13, który był 
wyrżnięty podniebiennie.

Pobrano wyciski anatomiczne, wykonano fotografie 
(ryc. 7) oraz radiogramy: pantomogram (ryc. 8) i telera-
diogram boczny głowy (ryc. 9). Dokonano analizy ce-
falometrycznej oraz analizy modeli diagnostycznych 
oraz obrazowania za pomocą tomografii komputerowej.

Podczas badania zewnątrzustnego stwierdzono: pra-
widłowy profil tkanek miękkich, bródkę w polu biome-
trycznym, z delikatnym przemieszczeniem na stronę 
prawą, prawidłową szerokość twarzy oraz pogłębio-
ne bruzdy nosowo-wargowe. W uśmiechu pacjentki 
uwagę zwracał ciemny korytarz policzkowy po stronie 
prawej. Nie stwierdzono nieprawidłowości w stawach 
skroniowo-żuchwowych.

Badanie wewnątrzustne wykazało: zwężenie gór-
nego łuku zębowego, brak miejsca dla zęba 13, zgryz 
krzyżowy w odcinku 17-11 oraz zęba 26. Dodatkowo 
stwierdzono szparowatość w łuku dolnym, zmniejszo-
ną wielkość bocznych górnych zębów siecznych i za-
burzenie linii symetrii.

Badania radiologiczne
Ortopantomogram wykazał: brak zęba 18, obecność 
pozostałych zębów mądrości, leczenie endodontyczne 
zęba 26 oraz liczne zęby z wypełnieniami i brak ognisk 
próchnicy. Korzenie zębów były prawidłowo uformo-
wane, miały adekwatną długość do długości korony 
klinicznej oraz prawidłowe zakotwienie kostne. 

Dane z analizy cefalometrycznej zawiera tabela 2. 
Plan leczenia obejmował: poszerzenie łuku górnego, 

zwłaszcza po stronie prawej, likwidację zgryzu krzy-
żowego oraz odtworzenie miejsca dla zęba 13. Lecze-
nie ekspansyjne było wspomagane zabiegiem piezo-

to L. Jamróz-Wilkońska and K. Becker – incisions of mu-
cosa are not directly above the corticotomy site. Stitches 
5.0 and 6.0 were applied and then removed after 10 days 
from the palate and after 21 days from the MCAT site. The 
bone was incised between teeth 34 and 35, 33 and 34, 
41 and 31, 42 and 43, and 0.017 x 0.025 inch (thermally 
activated, HANT) wire was placed. Within three months 
from the procedure, using wide super flexible wires and 
then TMA wires, intensive orthodontic treatment was 
conducted and crowding in the lower arch was reduced. 
However, it was not possible to obtain sufficient space 
for all teeth – tooth 42 remained in the lingual position. 
Another CEPH (fig. 4) was performed to assess the pos-
sibility of further sagittal expansion of the arch to move 
the tooth 42 into the arch. The lateral projection indicat-
ed increase of alveolar bone on the vestibular side of the 
mandible in the area of the incisors. From the cephalo-
metric analysis it could be concluded that despite sag-
ittal expansion the lower incisors did not prochived, but 
they moved bodily as a result of slight bone resistance, 
however the angle 1L/ML did not allow further expan-
sion without additional bone stimulation. 

During 14 months of treatment overbite was reduced, 
teeth were leveled, however in the lower arch it was not 
possible to align all teeth – 4mm were still missing for 
tooth 42, but initially it was 14mm in the lower arch (fig. 5). 
The patient is prepared for another piezosurgical proce-
dure before which another CBCT was performed. Figures 6 
presents thickening of the alveolar bone gained by  
expansion of the lower arch after AOO. 

Case 2
A female (age 26) with the lack of space for tooth 13 
which was erupted into the palate. 

Anatomical impressions were taken, photographies 
(fig. 7) and radiograms were made: OPG (fig. 8), CEPH 
(fig. 9) and CBCT. Cephalometric analysis and analysis 
of diagnostic models were conducted.

During the extraoral examination a correct soft tissue 
profile was observed, as well as a chin in the biometric 
field with slight displacement to the right, a correct fa-
cial width and deepened nasolabial folds. In the patient’s 
smile a dark buccal corridor on the right side drew at-
tention. No pathologies were diagnosed in temporo-
mandibular joints. 

The intraoral examination indicated compresion of the 
upper arch, the lack of space for tooth 13, cross-bite in 
section 17-11 and tooth 26. Additionally gaps between 
teeth in the lower arch were observed, as well as a de-
creased size of upper lateral incisors and midline schift

Radiography
The orthopantomogram showed the lack of tooth 18, 
the presence of remaining wisdom teeth, endodontic 
treatment of tooth 26 and numerous teeth with fillings, 
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chirugicznym. Następny etap to: korekta linii symetrii, 
zamknięcie szpar w łuku dolnym i likwidacja dyskre-
pancji Boltona.

Przebieg leczenia
W leczeniu stosowano aparaty estetyczne (system MBT, 
slot 0,022 cala, Clarity Advance). Leczenie rozpoczęto 
od założenia aparatu górnego oraz zacementowania 
pierścieni na pierwszych zębach trzonowych z rurkami 
od strony podniebiennej do założenia aparatu grubo-
łukowego quad-helix. Początkowo pominięto ząb 13. 
Pierwszym łukiem aktywnym był łuk NiTi o średnicy 
0,016 cala; celem odblokowania zębów ustawionych 
w zgryzie krzyżowym podniesiono zwarcie na dolnych 
zębach trzonowych. Po trzech tygodniach przeprowa-
dzono zabieg piezochirugiczny, nacinając wyrostek zę-
bodołowy szczęki między zębami: 17 i 16, 14 i 13, 13 
i 12, a także założono łuk quad-helix (ryc. 10). W trakcie 
trzech miesięcy od zabiegu przeprowadzono intensyw-
ne leczenie ortodontyczne. W pierwszym miesiącu ak-
tywacje aparatu oraz łuku quad-helix miały miejsce co 
tydzień. Pod koniec tego okresu wymieniono łuk na łuk 
krawężny o przekroju 0,017 x 0,025 cala (NiTi aktywo-
wany termicznie, HANT), który po 6 tygodniach zmie-
niono na łuk stalowy o średnicy 0,018 cala i za pomocą 
sprężyny otwartej NiTi założonej między zębami 12 i 14 
odtworzono miejsce dla zęba 13. Drugie zęby trzono-
we włączono po kolejnych 8 tygodniach i na tej samej 
wizycie przyklejono zamek na ząb 13, początkowo do-
wiązując go do łuku elastikiem (Elastic Power Thread, 
0,03 cala, G&H Orthodontics). Leczenie dolnego łuku 
zębowego rozpoczęto siedem miesięcy po naklejeniu 
aparatu górnego.

W ciągu 10 miesięcy uzyskano miejsce dla zęba 13 
i wprowadzono go do łuku, a przede wszystkim: sko-
rygowano jednostronny zgryz krzyżowy. Uszeregowa-
no zęby zarówno w łuku górnym, jak i dolnym (ryc. 11).

Podsumowanie
Mikrochirurgia piezoelektryczna umożliwia ortodon-
tom nie tylko szybsze przesuwanie zębów, ale także 
pogrubienie kości wyrostka, co jest niezwykle waż-
ne przy ekspansji. Pozwala również na bardziej selek-
tywne działanie aparatu, na przykład poprzez większy 
zakres ekspansji górnego łuku zębowego po stronie 
operowanej, co jest bardzo przydatne chociażby w le-
czeniu jednostronnego zgryzu krzyżowego bocznego. 
Połączenie metod piezochirurgicznej kortykotomii ze 
współczesną chirurgią plastyczną przyzębia pozwala 
dodatkowo pokrywać recesje dziąsłowe lub zabezpie-
czać przed ewentualnym ich wytworzeniem w wyniku 
tradycyjnego leczenia ortodontycznego. 

Piśmiennictwo na s. 72

as well as no active dental caries. Tooth roots were nor-
mally formed, they had proper length for the length of 
clinical crown and normal bone anchorage. 

Results of cephalometric analysis is included in ta- 
ble 2.

Treatment plan included widening of the upper arch 
especially on the right side, elimination of cross-bite and 
space openning for the tooth 13. Expansion treatment 
was supported by a piezosurgical procedure; then midline 
correction was performed, closing of gaps in the lower 
arch and elimination of Bolton’s discrepancy. 

Treatment progress
Aesthetic braces (MBT system, slot 0.022 inch, Clarity Ad-
vance) were used. The treatment commenced with bond-
ing of the upper braces. On the first molars bands were 
placed. Initially tooth 13 was n’t engaged. The first ac-
tive wire was 0.016 inch NiTi; to unlock the occlusion on 
the teeth in  cross-bite side the bite guides on the lower 
molars were bonded. After three weeks the piezosurgical 
procedure was conducted with incision of the alveolar of 
the maxilla between teeth 17 and 16, 14 and 13, 13 and 
12 and a quad-helix wire was installed (fig. 10). During 
three months from the procedure intensive orthodon-
tic treatment was conducted. In the first month activa-
tions of the appliances were performed weekly. At the 
end of this period 0.017 x 0.025 inch NiTi thermally acti-
vated (HANT) wire was used, which after six weeks was 
replaced with a 0.018 inch SS wire together with an open 
spring NiTi to open space teeth 12 and 14 a space for 
the tooth 13. Second molars were included after another  
8 weeks and during the same appointment a bracket was 
bonded to the tooth 13 initially attaching it to the wire 
with an elastic. Treatment of the lower arch was started 
seven months after the upper arch bonding. 

Within 10 months a space for the tooth 13 was opened 
and it was allighned in the arch, and most of all unilater-
al cross-bite was corrected. Teeth were levelled in both 
upper and lower arch (fig. 11). 

Summary
Piezosurgery allows orthodontists not only to move teeth 
quicker, but also to thicken the alveolar bone which is 
extremely important in expansion cases. It also allows 
more selective action of orthodontic appliance, for ex-
ample by a larger extent of expansion of the upper arch 
on the side being operated, which is extremely important 
in treatment a unilateral cross-bite. Combining methods 
of piezosurgical corticotomy with modern periodontal 
plastic surgery additionally allows to cover gingival re-
cessions or prevent their potential occurrence as a re-
sult of traditional orthodontic treatment. 

References: p. 72
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