
Czynnościowa ocena okluzji
za pomocą folii Brux Checker 
u pacjentki z I klasą Angle’a,
poszerzeniem przestrzeni 
międzyzębowych i chorobą przyzębia
Opis przypadku

Assessment of occlusal function in a patient 
with an Angle Class I spaced dental arch with periodontal 
disease using a Brux Checker. A case report

Leczenie ortodontyczne dorosłych pacjentów z wada-
mi zgryzu powikłanymi chorobami przyzębia obej-
muje odpowiednią, kompleksową rekonstrukcję oklu-

zji i systematyczne leczenie przyzębia przed rozpoczęciem 
aktywnego leczenia ortodontycznego [1-3]. Zwłaszcza przy 
przywracaniu prawidłowej okluzji za pomocą leczenia or-
todontycznego u pacjentów z podejrzeniem urazu oklu-
zyjnego możliwe jest uzyskanie odpowiedniej dyskluzji 
zębów trzonowych poprzez zapewnienie prawidłowego 
prowadzenia przedniego, a wtedy ważne jest zmniejszenie 
siły okluzji bocznej. W opisanym przypadku podejrzewa-
no, że występujące u pacjentki rozległe przewlekłe zapale-
nie przyzębia o nasileniu umiarkowanym [4] jest związane 

Orthodontic treatment for adult patients with 
malocclusion complicated by periodontal dise-
ase includes comprehensive and appropriate occ-

lusal reconstruction and ongoing oral management during 
treatment for periodontal disease and the orthodontic 
process before starting active treatment [1-3]. In parti-
cular, when implementing occlusal reconstruction using 
orthodontic treatment in patients with suspected occlu-
sal trauma, it is possible to achieve appropriate disclusion 
in the molar region by providing correct anterior guidance, 
and it is important to weaken the lateral occlusal force. 
In this case, the patient was suspected to have extensive, 
moderate chronic periodontitis [4] associated with occlu-
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z urazem okluzyjnym; dlatego przed rozpoczęciem leczenia 
ortodontycznego periodontolog zastosował odpowiednie 
leczenie, a pacjentkę zmotywowano do przestrzegania pra-
widłowej higieny jamy ustnej. Przywrócenie prawidłowej 
okluzji za pomocą leczenia ortodontycznego potwierdzo-
no badaniem stomatologicznym, a występowanie para-
funkcji nocnych oceniono za pomocą Brux Checker (Roc-
ky Mountain Morita Corporation, Japonia) [5, 6]. Ponadto 
po 2-letnim okresie noszenia retainera pacjentka zosta-
ła poddana zabiegowi dokoronowego przesunięcia pła-
ta z przeszczepem tkanki łącznej w celu pokrycia korzeni 
obu siekaczy bocznych szczęki, gdzie występowała rece-
sja dziąseł od strony wargowej, z zamiarem przywrócenia 
dobrych warunków kosmetycznych i higienicznych. Uzy-
skano zadowalający efekt.

Opis przypadku 
Rozpoznanie
Pacjentka w wieku 30 lat i 2 miesięcy zgłosiła się do kliniki, 
skarżąc się głównie na silne bóle zębów przednich szczęki 
i żuchwy oraz występowanie przerw między zębami w gór-
nym łuku zębowym. Twarz była obustronnie symetryczna 
i miała profil wypukły (ryc. 1a). Relacja okluzyjna w odcin-
ku przednim wykazywała nagryz poziomy 2 mm i nagryz 
pionowy 4 mm; w zakresie zębów trzonowych stwierdzo-
no obustronnie klasę I, a rozbieżność długości łuku wyno-
siła +2 mm zarówno dla szczęki, jak i żuchwy. Uzębienie 
boczne wykazywało względnie dobrą okluzję, natomiast 

sal trauma; therefore, a periodontal disease specialist pro-
vided adequate treatment for periodontal disease and oral 
management before orthodontic treatment commenced. 
When occlusal reconstruction was performed with ortho-
dontic treatment, occlusion was confirmed at the den-
tal chair side, and night-time parafunction was assessed 
using a Brux Checker (BC; Rocky Mountain Morita Corpora-
tion, Tokyo, Japan) [5, 6]. Further, after the patient had used 
a retainer for 2 years, she underwent coronally advanced 
flap repositioning surgery with a connective tissue graft 
for root coverage of the bilateral maxillary lateral incisors 
to enable cosmetic and hygiene restoration for gingival 
recession on the labial side of the tooth cervix of the maxil-
lary bilateral incisors. The patient has made a good reco-
very.

Case presentation 
Diagnosis
The patient was a woman aged 30 years and 2 months 
at the initial consultation. She visited the hospital with 
a chief complaint of severe pain in her maxillary and man-
dibular front teeth and a spaced dental arch. Her face was 
bilaterally symmetric, and she had a convex facial pro-
file (Fig. 1a). The anterior occlusal relationship included 
an overjet of 2 mm and an overbite of 4 mm; the molar occ-
lusal relationship was bilateral Angle Class I, and the arch 
length discrepancy was +2 mm for both the maxilla and 
mandible. The lateral dentition had relatively good occ-

Słowa kluczowe:
okluzja, folia Brux Checker, przewlekłe zapalenie zęba

Streszczenie: W leczeniu ortodontycznym dorosłych 
pacjentów z wadami zgryzu ze współistniejącymi 
chorobami przyzębia związanymi z urazem okluzyjnym 
konieczne jest odpowiednie kompleksowe leczenie 
rekonstrukcyjne. W opisanym przypadku u pacjentki 
rozpoznano rozległe, przewlekłe zapalenie przyzębia 
o nasileniu umiarkowanym, związane z urazem okluzyjnym, 
i poddano ją starannemu leczeniu periodontologicznemu 
wraz z 20-miesięcznym leczeniem ortodontycznym. 
Przed aktywnym leczeniem ortodontycznym i po nim 
dokonano oceny urazu okluzyjnego z wykorzystaniem 
folii Brux Checker (BC). U pacjentki uzyskano stabilne 
prowadzenie przednie i funkcjonalne relacje okluzyjne. 
Za pomocą BC ujawniono związek między zmniejszeniem 
kontaktów zgryzowych w okluzji bocznej a regeneracją 
kości. Blaszka zbita była lepiej widoczna, a stan 
tkanek przyzębia uległ poprawie. Uzyskane przez nas 
wyniki sugerują, że w przypadku chorób przyzębia 
związanych z urazem okluzyjnym przeprowadzenie 
czynnościowej oceny okluzji za pomocą BC oraz badania 
przyzębia pozwala skutecznie zaplanować leczenie 
ortodontyczne.

Keywords:
occlusion, Brux Checker, periodontitis

Summary: Comprehensive and appropriate occlusion 
reconstruction therapy is necessary for orthodontic treatment 
of adult patients with malocclusion with periodontal 
disease associated with occlusal trauma. We report the case 
of a patient with extensive moderate chronic periodontitis 
associated with occlusal trauma. The patient was diagnosed 
with extensive moderate chronic periodontitis associated 
with occlusal trauma and underwent thorough treatment 
for periodontal disease, oral management, and 20 months 
of orthodontic therapy. Moreover, reconstructed occlusion 
was performed to evaluate occlusal trauma for visualization 
using Brux Checker (BC) analysis before and after active 
orthodontic treatment. The patient acquired stable anterior 
guidance and a functional occlusal relationship. BC findings 
revealed weakening of the functional contact between 
the lateral occlusal force of the dentition and the front 
teeth and alveolar bone regeneration. The laminar dura 
became clearer, and the periodontal tissue improved. Our 
results suggest that assessment of occlusion function using 
BC analysis and periodontal examination was effective 
in enabling occlusal treatment goal clarification through 
orthodontic treatment in case of periodontal disease 
associated with occlusal trauma.
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lusion, but the bilateral maxillary central incisors showed 
mesial rotation, and her previous dentist had joined the 
mandibular front teeth with resin, presumably to prevent 
tooth mobility (Figures 1b-c). Cephalometric analysis sho-
wed the following: ANB – 6; FMA – 30; U1-SN – 106; and 
IMPA – 99 (Fig. 2a and Table 1). Therefore, the patient’s facial 
type demonstrated a mesofacial pattern, and she was dia-
gnosed orthodontically with an Angle Class I spaced den-
tal arch.

The radiographic findings indicated vertical bone 
resorption in the mesial portions of the right maxillary and 
mandibular first molars, and the maxillary and mandibular 
front teeth showed high-grade bone resorption (Figures 
2b and 3a). On the periodontal disease chart, there were 
swelling of the gingiva in the same location and a perio-
dontal pocket exceeding 4 mm. Bleeding on probing was 
observed (Fig. 3b). The front teeth of the lower jaw had 
been joined with resin at another hospital to prevent tooth 
mobility. There was also moderate loss of the mesial inter-
dental papilla in the gingival recession area of the bila-
teral maxillary lateral incisors (Figures 1b and 3a). Dental 
findings showed a reduction in the mesial bone level; the-
refore, the patient was diagnosed as Class III according 
to Miller’s classification of gingival recession [7]. In this case, 
given that periodontal lesions were found in the maxillary 
and mandibular teeth and molar areas, the patient was 
diagnosed with malocclusion associated with extensive 
moderate chronic periodontitis. Further, when we exami-
ned night-time parafunction using a BC [5, 6], strong func-
tional contact was noted on the marginal ridges on the 
mesial side of the bilateral maxillary central incisors and 
the incisal edges of the bilateral lateral incisors, as well 
as the right canine, first premolar, and first molar (Fig. 4a). 
These locations generally correlated with the locations 
of the patient’s symptoms of periodontal disease accor-
ding to the periodontal disease chart (Fig. 3b). The den-
tal findings indicated widening of the periodontal space 
in the lateral dentition, suggesting that the condition may 
have been associated with occlusal trauma. Written infor-
med consent was obtained from the subject for publica-
tion of this case report and the accompanying photogra-
phs, figures, and data.

Treatment plan
Based on the above findings, the patient was diagnosed 
with occlusal trauma and an Angle Class I spaced dental 
arch associated with extensive moderate chronic periodon-
titis. The treatment objectives were resolution of the discre-
pancy, establishing appropriate anterior guidance by cap-
turing the correct tooth axis inclinations for the maxillary 
and mandibular front teeth, and attenuation of the occlu-
sal trauma. If there were stabilization of functional occlu-
sion after use of a retainer and no progression of periodon-
tal disease, we planned to perform palatal gingival grafting 
to the tooth cervix of the bilateral maxillary lateral incisors.

obustronnie siekacze centralne szczęki były zrotowane me-
zjalnie, a przednie zęby żuchwy były złączone żywicą przez 
stomatologa poprzednio leczącego pacjentkę, prawdopo-
dobnie w celu zapobieżenia ich nadmiernej ruchomości 
(ryc. 1b-c). Analiza cefalometryczna wykazała następują-
ce wartości: ANB – 6; FMA – 30; U1-SN – 106; IMPA – 99  
(ryc. 2a, tab. 1). Ortodontycznie rozpoznano poszerzenie 
przestrzeni międzyzębowych z okluzją w klasie I Angle’a.

Wyniki badań radiologicznych wykazywały pionową 
resorpcję kości pierwszych prawych zębów trzonowych 
szczęki i żuchwy w części mezjalnej oraz znaczną resorp-
cję kości przednich zębów szczęki i żuchwy (ryc. 2b i 3a). 
Na diagramie periodontologicznym odnotowano w tych 
samych miejscach obrzęk dziąseł i kieszonki o głębokości 
przekraczającej 4 mm, z obecnością krwawienia podczas 
badania sondą (ryc. 3b). Przednie zęby żuchwy zostały po-
łączone żywicą w innej placówce, aby zapobiec ruchomo-
ści zębów. Stwierdzono również umiarkowany zanik bro-
dawek międzyzębowych od strony mezjalnej w obszarze 
recesji dziąseł obu siekaczy bocznych szczęki (ryc. 1b i 3a). 
Radiologicznie stwierdzono zanik kości od strony mezjal-
nej; dlatego recesję dziąseł obecną u pacjentki sklasyfiko-
wano w kl. III wg Millera [7]. W tym przypadku, biorąc pod 
uwagę, że zmiany w zakresie przyzębia obecne były za-
równo w szczęce, jak i w żuchwie i obejmowały też zęby 
trzonowe, u pacjentki zdiagnozowano wadę zgryzu współ-
istniejącą z rozległym przewlekłym zapaleniem przyzębia 
o nasileniu umiarkowanym. Ponadto, oceniając obecność 
nocnych parafunkcji za pomocą BC [5, 6], odnotowano sil-
ny kontakt funkcjonalny na brzegach mezjalnych obu sie-
kaczy centralnych i brzegach siecznych obu siekaczy bocz-
nych szczęki, jak również: prawego kła, pierwszego zęba 
przedtrzonowego i pierwszego zęba trzonowego (ryc. 4a). 
Miejsca te generalnie korelowały z umiejscowieniem obja-
wów choroby przyzębia, odnotowanym na diagramie ba-
dania (ryc. 3b). Stwierdzone poszerzenie przestrzeni przy-
zębia w uzębieniu bocznym sugerowało, że stan ten mógł 
być związany z urazem okluzyjnym. Pacjentka wyraziła pi-
semną zgodę na publikację niniejszego opisu przypadku 
wraz z towarzyszącymi mu zdjęciami, rycinami i danymi.

Plan leczenia
Na podstawie powyższych obserwacji u pacjentki rozpo-
znano uraz okluzyjny i poszerzenie przestrzeni międzyzę-
bowych z okluzją w klasie I Angle’a, skojarzone z rozległym 
przewlekłym zapaleniem przyzębia o nasileniu umiarko-
wanym. Celami leczenia były: ustąpienie rozbieżności, uzy-
skanie prawidłowego prowadzenia przedniego poprzez 
przywrócenie prawidłowego nachylenia osi przednich zę-
bów szczęki i żuchwy oraz zmniejszenie skutków urazu 
okluzyjnego. Gdyby po zastosowaniu retainera uzyskano 
prawidłową okluzję czynnościową i nie obserwowano pro-
gresji choroby przyzębia, planowano pokryć odsłonięte 
szyjki obu siekaczy bocznych szczęki przeszczepem bło-
ny śluzowej z podniebienia.
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Ryc. 1. Zdjęcia twarzy (a), zdjęcia wewnątrzustne (b) i modele diagno-
styczne (c) przed leczeniem ortodontycznym

Fig. 1. Pre-orthodontic treatment facial (a) and intraoral 
photographs (b) and dental casts (c) are shown

Ryc. 2. Cefalogramy (a) i zdjęcie panoramiczne (b) przed leczeniem ortodon-
tycznym

Fig. 2. Pre-orthodontic treatment cephalograms (a) and panoramic radio-
graph (b) are shown
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Zmienna Norma japońska (dla kobiet dorosłych) Przed leczeniem Po leczeniu Po fazie retencji

SNA (°) 82,3 ± 3,5 85 85 85

SNB (°) 78,9 ± 3,5 79 78 78

ANB (°) 3,4 ± 1,8 6 7 7

FMA (°) 28,8 ± 5,2 30 31 31

IMPA (°) 96,3 ± 5,8 99 102 102

U1 to SN (°) 104,5 ± 5,6 106 99 99

Odległość linia E  
– górna warga

-2,5 ±1,90 2 2 2

Odległość linia E  
– dolna warga

0,9 ± 1,90 5 5 5

Tab. 1. Zestawienie pomiarów cefalometrycznych

Variables Japanese norms (adult female) Pretreatment Posttreatment Postretention

SNA (°) 82.3 ± 3.5 85 85 85

SNB (°) 78.9 ± 3.5 79 78 78

ANB (°) 3.4 ± 1.8 6 7 7

FMA (°) 28.8 ± 5.2 30 31 31

IMPA (°) 96.3 ±5.8 99 102 102

U1 to SN (°) 104.5 ± 5.6 106 99 99

E-line to upper lip (mm) -2.5 ±1.90 2 2 2

E-line to lower lip (mm 0.9 ± 1.90 5 5 5

Table 1. Summary of the cephalometric findings

Tooth/Ząb 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27

Maxilla/ 
Szczęka

Furcation/Furkacja

Mobility/Ruchomość 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Probing/
Badanie sondą

B 3 3 4 4 3 5 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 3 3 3 4 5 3 3 2 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3

Depth/
Głębokość

P 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3 3 4 5 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4

Mandibular/ 
Żuchwa

Probing/
Badanie sondą

L 4 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 4 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4

Depth/
Głębokość

B 3 3 3 2 2 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Mobility/Ruchomość 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Furcation/Furkacja

Tooth/Ząb 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37

Ryc. 3. Zdjęcia zębowe (a) i diagram badania periodontologicznego (b) przed leczeniem ortodontycznym. Czerwony kolor oznacza 
krwawienie podczas badania sondą

Fig. 3. Pre-orthodontic treatment dental radiographs (a) and periodontal examinations (b) are shown. The red color indicates bleeding 
on probing

3a

3b
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Przebieg leczenia
Przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego periodon-
tolog przystąpił do leczenia przyzębia. Uświadomiono pa-
cjentce wagę prawidłowej higieny jamy ustnej i wyjaśnio-
no, jak ważna jest jej motywacja do przestrzegania tych 
zaleceń. Mniej więcej po 3 miesiącach nastąpiło zmniejsze-
nie głębokości kieszonek, a krwawienie podczas badania 
sondą i obrzęk dziąseł ustąpiły, co wskazywało na popra-
wę stanu przyzębia (ryc. 5). Biorąc pod uwagę, że wzrosła 
również świadomość pacjentki co do prawidłowej higieny 
jamy ustnej, rozpoczęliśmy aktywne leczenie.

Do aktywnego leczenia wykorzystano system Roth 
z zamkami o slocie 0,022 cala i rozpoczęto wyrównywa-
nie obu łuków zębowych, zaczynając od okrągłych dru-
tów niklowo-tytanowych o średnicy 0,012 cala. Następ-
nie stopniowo zwiększano średnicę drutu, dochodząc 
po 6 miesiącach do drutu prostokątnego ze stali nierdzew-
nej 016 × 022 cala. Następnie zamocowano zaczepy mię-
dzy siekaczami bocznymi oraz kłami szczęki i żuchwy, za-
mykając nadmierne rozstępy międzyzębowe za pomocą 
elastycznych wyciągów międzyszczękowych, wywierają-
cych bardzo słabą siłę ortodontyczną.

Przed rozpoczęciem aktywnego leczenia BC wykazy-
wał silny kontakt czynnościowy bocznych zębów szczęki 
po stronie prawej, dlatego konieczne było dokładne za-
planowanie prowadzenia przedniego i odstępu między 
zębami trzonowymi. Po zakończeniu aktywnej fazy lecze-
nia, trwającej rok i 8 miesięcy (ryc. 6-8), i ponownej ocenie 
obecności nocnych parafunkcji za pomocą BC (ryc. 4b) za-
stosowano na obu łukach zębowych retainery typu Beg-
ga. Po 2 latach od rozpoczęcia stosowania retainerów 
(ryc. 9-11) ponownie skontrolowano obecność parafunk-
cji za pomocą BC i przeprowadzono ocenę periodontolo-
giczną (ryc. 11b i 4c). Po skontrolowaniu okluzji i badaniu 
przyzębia pacjentka została poddana zabiegowi dokoro-
nowego przesunięcia płata z przeszczepem tkanki łącz-
nej z błony śluzowej podniebienia w celu pokrycia korzeni 
obu siekaczy bocznych szczęki, gdzie występowała rece-
sja dziąseł od strony wargowej (ryc. 12).

Wyniki leczenia
Na zdjęciach wewnątrzustnych wykonanych po lecze-
niu ortodontycznym uwidoczniono, że nadmierne od-
stępy między zębami szczęki i żuchwy zostały zamknięte 
i że uzyskano stały prawidłowy nagryz pionowy i poziomy. 
Wskazywało to na uzyskanie prawidłowego zwarcia sie-
kaczy bocznych (ryc. 6b-c). Zdjęcia panoramiczne ukazy-
wały odpowiednio równoległe ustawienie korzeni zębów 
(ryc. 7b). Nadal widoczna była resorpcja korzenia lewego 
siekacza bocznego szczęki, ale blaszka zbita była wyraź-
niejsza. Ponadto znikło poszerzenie przestrzeni przyzębia 
prawego górnego zęba trzonowego szczęki i odnotowano 
regenerację kości od strony mezjalnej (ryc. 8a).

Kontrola za pomocą BC po zakończeniu leczenia wy-
kazała zmniejszenie silnego kontaktu czynnościowego, 

Treatment progression
A periodontal disease specialist treated the periodontal 
tissue before orthodontic treatment was commenced. 
We made the patient aware of the importance of her oral 
environment and explained the importance of being moti-
vated for the ongoing oral management needed. Appro-
ximately 3 months later, there was improvement in the 
pocket depth, and the bleeding on probing and gingi-
val swelling had resolved, indicating improvement of the 
periodontal disease (Fig. 5). Given that the patient’s awa-
reness of the importance of maintaining her oral environ-
ment had also improved, we initiated active treatment.

For the active treatment, we used a Roth setup with 
a 0.022-inch slot bracket and started leveling using maxil-
lary and mandibular 0.012-inch round nickel titanium wires. 
We then increased the wire size sequentially and were 
using a 016 × 022-inch stainless steel wire after 6 months. 
We then attached a hook between the maxillary and man-
dibular lateral incisors and canines and closed the gap 
using intermaxillary elastics to exert an extremely weak 
orthodontic force.

The BC showed strong functional contact with the right 
maxillary lateral dentition before starting active treatment, 
so construction of appropriate anterior guidance and molar 
spacing was considered for detailing. At the completion 
of active treatment, the patient started using a retainer 
after night-time parafunction was reassessed using the 
BC (Fig. 4b). The active treatment lasted 1 year and 8 months 
(Figures 6-8). A Begg-type retainer plate was used for both 
the mandible and maxilla. Two years after starting use of the 
retainers (Figures 9-11), the BC assessment was performed 
again, and the periodontal disease was reexamined (Figu-
res 11b and 4c). After the state of occlusion and the perio-
dontal tissue were checked, the patient underwent coro-
nally advanced flap repositioning surgery with a connective 
tissue graft for root coverage of the labial side of the tooth 
cervix of the bilateral maxillary lateral incisors using palatal 
mucosal connective tissue (Fig. 12).

Treatment results
In a photograph of the oral cavity taken after orthodon-
tic treatment, the maxillary and mandibular spacing had 
closed, and a continuous and appropriate overbite and 
overjet were acquired. The findings indicated acquisi-
tion of good lateral incisor interdigitation (Figures 6b and 
6c). Panoramic findings indicated good parallelism of the 
roots of the teeth (Fig. 7b). Dental findings showed tooth 
root resorption of the left maxillary lateral incisors, but the 
lamina dura had become clearer. In addition, the wide-
ning of the right maxillary first molar periodontal space 
had disappeared, and bone regeneration was noted in the 
mesial area (Fig. 8a).

The BC findings after completion of treatment indica-
ted weakening of the strong functional contact that was 
present in the right maxillary lateral dentition and front 
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Tooth/Ząb 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27

Maxilla/ 
Szczęka

Furcation/Furkacja

Mobility/Ruchomość 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Probing/
Badanie sondą

B 3 3 2 2 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 5 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Depth/
Głębokość

P 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Mandibular/ 
Żuchwa

Probing/
Badanie sondą

L 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 4 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3

Depth/
Głębokość

B 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Mobility/Ruchomość 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Furcation/Furkacja

Tooth/Ząb 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37

Ryc. 5. Diagram badania periodontologicznego po leczeniu periodontologicznym. Czerwony kolor oznacza krwawienie podczas bada-
nia sondą

Fig. 5. The periodontal examinations after periodontal treatment are shown. The red color indicates bleeding on probing

Ryc. 4. Wyniki badania za pomocą Brux Checker: a) przed leczeniem ortodontycznym, b) tuż przed 
zdjęciem aparatu ortodontycznego, c) oraz po 2 latach retencji

Fig. 4. Brux Checker findings: a) before orthodontic treatment, b) just before removal of the ortho-
dontic appliance, c) and at 2 years after retention

teeth (Figures 4a and 4b). In the cephalometric superim-
position (Fig. 13a), the mandible was slightly rotated cloc-
kwise, and the patient’s profile was virtually unchanged. 
Dental findings showed slight elongation of the maxillary 
and mandibular molars, and the angles of the tooth axis 
inclinations of the maxillary front teeth had lessened (Figu-
res 2a and 7a, Table 1). After 2 years of using the retainer, 
when the BC assessment was performed again and perio-
dontal disease was reexamined (Figures 4c and 9-11), there 
was no major change from that at the end of active treat-
ment (Figures 7a, 10a, and 13b and Table 1). Therefore, the 
patient underwent coronally advanced flap repositioning 
surgery with a connective tissue graft for root coverage 
of the bilateral maxillary lateral incisors. Seventeen mon-
ths after surgery, the patient had improved oral hygiene, 
had acquired esthetically good periodontal tissue, had sta-
ble functional occlusion, and was satisfied with the out-
come (Fig. 12d).

Discussion 
From the results of the cephalometric analysis, this patient 
did not have particularly major dental or skeletal malocc-
lusion, but her facial type was convex, and the distance 
between the upper lip and the E-line was 2 mm and that 

obecnego w zakresie prawych zębów przednich i bocz-
nych szczęki (ryc. 4a-b). Na nałożonych szkicach cefalo-
metrycznych (ryc. 13a) uwidoczniono lekki obrót żuchwy 
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, przy 
czym profil praktycznie nie uległ zmianie. W zakresie zę-
bów stwierdzono nieznaczne wydłużenie zębów trzono-
wych szczęki i żuchwy, a kąty nachylenia osi zębów przed-
nich zębów szczęki zmniejszyły się (ryc. 2a i 7a, tab. 1). 
Po 2 latach stosowania retainera, gdy ponownie przepro-
wadzono ocenę za pomocą BC i badanie periodontolo-
giczne (ryc. 4c i 9-11), nie stwierdzono znaczących zmian 
w porównaniu ze stanem po zakończeniu aktywnego le-
czenia (ryc. 7a, 10a i 13b, tab. 1). Dlatego też u pacjent-
ki wykonano zabieg dokoronowego przesunięcia płata 
z przeszczepem tkanki łącznej w celu pokrycia korze-
ni obu siekaczy bocznych szczęki. Siedemnaście miesię-
cy po zabiegu pacjentka lepiej dbała o higienę jamy ust-
nej, wykazywała satysfakcjonujący estetycznie stan tkanek 
przyzębia, stabilną okluzję funkcjonalną i była zadowolona 
z wyniku leczenia (ryc. 12d).

Dyskusja
W oparciu o wyniki analizy cefalometrycznej stwierdzo-
no, że u pacjentki nie występują poważne zębowe ani 
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Ryc. 6. Zdjęcia twarzy (a), zdjęcia wewnątrzustne (b) i modele 
diagnostyczne (c) po leczeniu ortodontycznym

Fig. 6. Post-orthodontic treatment facial (a) and intraoral photo-
graphs (b) and dental casts (c) are shown

Ryc. 7. Cefalogramy (a) i zdjęcie panoramiczne (b) po leczeniu ortodontycznym 

Fig. 7. Post-orthodontic treatment cephalograms (a) and panoramic radiograph (b) are 
shown
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Tooth/Ząb 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27

Maxilla/ 
Szczęka

Furcation/Furkacja

Mobility/Ruchomość 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Probing/
Badanie sondą

B 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Depth/
Głębokość

P 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Mandibular/ 
Żuchwa

Probing/
Badanie sondą

L 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Depth/
Głębokość

B 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Mobility/Ruchomość 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Furcation/Furkacja

Tooth/Ząb 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37

Ryc. 8. Zdjęcia zębowe (a) i diagram badania periodontologicznego (b) po leczeniu ortodontycznym. Czerwony kolor oznacza krwa-
wienie podczas badania sondą

Fig. 8. Post-orthodontic treatment dental radiographs (a) and periodontal examinations (b) are shown. The red color indicates bleeding 
on probing

Ryc. 9. Zdjęcia twarzy (a), zdjęcia wewnątrzustne (b) i modele diagnostyczne (c) po fazie retencji

Fig. 9. Postretention facial (a) and intraoral photographs (b) and dental casts (c) are shown
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from the lower lip to the E-line was 5 mm (Table 1). The-
refore, we considered that extraction of the first premolar 
or the front teeth might improve her profile from lingual 
movement of the maxillary and mandibular front teeth. 
However, there was significant alveolar bone resorption 
in the areas of the maxillary and mandibular front teeth, 
so tooth extraction may have caused more significant loss 
of the supporting tissue, and the patient did not want 
tooth extraction to improve her profile. Therefore, treat-
ment was commenced without tooth extraction.

In this patient, gingivitis, bleeding on probing, and 
tooth mobility were located in the maxillary and mandi-
bular first molars and the maxillary and mandibular front 
teeth (Figures 3a and 3b), so the patient was diagnosed 
with Angle Class I extensive moderate chronic periodon-
titis [4]. Further, there was widening of the periodon-
tal space in the right maxillary lateral dentition, which 
is a characteristic of occlusal trauma. Therefore, this patient 
was investigated using the BC with the aim of visualizing 
and assessing the cause of the occlusal trauma (Fig. 4a), 
which is considered to be a factor exacerbating periodon-
titis [5, 6]. The results of that investigation confirmed that 
the location of functional contact in night-time parafunc-
tion correlated with the location of periodontal lesions 
on the chart. Thus, the aim of the orthodontic treatment 
was to close the spaced dental arch orthodontically and 
improve the tooth axes as well as to establish anterior 
guidance and reduce the functional lateral occlusal force 
of the lateral dentition as much as possible, thereby redu-
cing occlusal trauma.

szkieletowe wady zgryzu, jednak profil twarzy był wy-
pukły i odległość między górną wargą a linią E wynosiła 
2 mm, zaś między dolną wargą a linią E – 5 mm (tab. 1). 
Uznano, że profil może poprawić ekstrakcja pierwszego 
zęba przedtrzonowego lub przedniego na skutek do-
językowego ruchu zębów przednich szczęki i żuchwy. 
Jednak w obszarach przednich szczęki i żuchwy obecna 
była znacząca resorpcja kości wyrostka zębodołowego, 
toteż ekstrakcja zęba mogła spowodować większą utra-
tę tkanki podtrzymującej, a pacjentka nie była skłonna 
poddać się temu zabiegowi wyłącznie w celu poprawy 
profilu. Dlatego leczenie rozpoczęto bez dokonywania 
ekstrakcji zęba.

U pacjentki obecne były cechy zapalenia dziąseł, krwa-
wienie podczas badania sondą i nadmierna ruchomość 
pierwszych zębów trzonowych szczęki i żuchwy oraz zę-
bów przednich szczęki i żuchwy (ryc. 3a-b), rozpoznano 
więc rozległe przewlekłe zapalenie przyzębia o nasile-
niu umiarkowanym u osoby z klasą I Angle’a [4]. Ponadto 
występowało poszerzenie przestrzeni przyzębia w bocz-
nym uzębieniu szczęki, co jest charakterystyczne dla urazu 
okluzyjnego. Dlatego w celu wizualizacji i oceny przyczyn 
urazu okluzyjnego, który jest uważany za czynnik za-
ostrzający zapalenie przyzębia [5, 6], zastosowano BC (ryc. 
4a). Wyniki tego badania potwierdziły, że lokalizacja kon-
taktów czynnościowych podczas nocnej parafunkcji kore-
lowała z lokalizacją nieprawidłowości na diagramie perio-
dontologicznym. Zatem celami leczenia ortodontycznego 
były ortodontyczne zamknięcie poszerzonych odstępów 
międzyzębowych i poprawa osi zębów, jak również usta-

Ryc. 10. Cefalogramy (a) i zdjęcie panoramiczne (b) po fazie retencji

Fig. 10. A post-retention cephalograms (a) and panoramic 
radiographs (b) are shown
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Tooth/Ząb 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27

Maxilla/ 
Szczęka

Furcation/Furkacja

Mobility/Ruchomość 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Probing/
Badanie sondą

B 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Depth/
Głębokość

P 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Mandibular/ 
Żuchwa

Probing/
Badanie sondą

L 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Depth/
Głębokość

B 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Mobility/Ruchomość 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Furcation/Furkacja

Tooth/Ząb 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37

Ryc. 11. Zdjęcia zębowe (a) i diagram badania periodontologicznego (b) po fazie retencji. Czerwony kolor oznacza krwawienie pod-
czas badania sondą

Fig. 11. Post-retention dental radiographs (a) and periodontal examinations (b) are shown. The red color indicates bleeding on probing

Ryc. 12. Zdjęcia wewnątrzustne w odcinku przednim: a) przed leczeniem ortodontycznym, 
b) po leczeniu ortodontycznym, c) po 6 miesiącach od chirurgicznego leczenia przyzębia, 
d) po roku i 5 miesiącach od chirurgicznego leczenia przyzębia

Fig. 12. Frontal views of intraoral photographs are shown: a) before orthodontic treatment, b) after 
orthodontic treatment, c) at 6 months after periodontal surgical treatment, d) and at 1 year 5 mon-
ths after periodontal surgical treatment

Ryc. 13. Nałożone szkice cefalometryczne: a) sprzed leczenia ortodontycznego i po leczeniu ortodontycznym, b) po leczeniu orto-
dontycznym i po zakończeniu fazy retencji

Fig. 13. A superimposed cephalometric tracing is shown: a) from pre-orthodontic treatment to post-orthodontic treatment, b) from 
post-orthodontic treatment to postretention
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Orthodontic treatment for patients with periodontal 
disease not only exacerbates inflammation of the perio-
dontal tissue with movement of the teeth, but may also 
promote resorption of diseased alveolar bone [8, 9]. The-
refore, before starting active treatment with orthodontics, 
periodontal disease should be treated appropriately. This 
is essential to ensure ongoing management of the oral 
environment during orthodontic treatment. Before starting 
orthodontic treatment, we ensured that the inflammation 
was controlled by thorough periodontal treatment from 
a periodontal disease specialist, that the oral environment 
was stabilized, and that the patient thoroughly understood 
the importance of maintaining a stable oral environment 
(Fig. 5). The orthodontic forces were set up to act conti-
nuously but as weakly as possible [10]. After leveling was 
complete, retraction on the maxillary and mandibular front 
teeth was performed using sliding mechanics with inter-
maxillary elastics. With detailing, appropriate step bends 
were performed as needed to achieve disclusion of the 
lateral dentition as much as possible during forward and 
lateral movement, and this was checked at each dental visit 
by moving the jaw in a gliding motion.

The BC was developed in 2006 as a simple way to obse-
rve parafunction during sleep [5]. The BC can observe occ-
lusion at night-time to supplement information obta-
ined from the articulator and/or chair side. Reports show 
that it is possible to observe the pattern, direction, and 
area of night-time grinding. Further, our own previous 
research [11] has shown a difference in contact aspects 
between occlusion observed on oral examination at the 
chair side and BC observations. We reported that there was 
less canine contact during night-time parafunction than 
when the patient was awake and increased contact on the 
working and nonworking sides of the molar region. The 
BC findings before removal of the device indicated that 
the gliding surfaces of the front teeth and the right lateral 
dentition were decreased in comparison with those before 
active orthodontic treatment (Fig. 4b). This was one of the 
factors in the decision to complete active treatment and 
start use of a retainer using a plate. In other words, at the 
completion of active treatment, the lateral occlusal force 
of the lateral dentition due to night-time parafunction and 
excess occlusive force from the front teeth had lessened. 
Because of the synergistic effect of treatment for perio-
dontal disease, there was regeneration of the bone in the 
mesial right maxillary first molar region. We considered that 
it might also have worked effectively on recovery of the 
lamina dura in other locations of bone resorption. Animal 
models of induction of periodontal disease have shown 
that if traumatic occlusion is added, there is accelerated 
loss of attachment, and induction of alveolar bone oste-
oclasts is activated [12]. Based on this information, inve-
stigating this condition based on the results of an asses-
sment of occlusion function with the BC and periodontal 
examination is considered effective in enabling occlusal 

lenie przewodnictwa przedniego i tak duże zmniejszenie 
siły czynnościowej okluzji bocznej, jak to możliwe, zmniej-
szając w ten sposób uraz okluzyjny.

Leczenie ortodontyczne pacjentów z chorobami przy-
zębia nie tylko nasila zapalenie podczas ortodontyczne-
go ruchu zębów, lecz również może sprzyjać resorpcji 
kości wyrostka zębodołowego [8, 9]. Dlatego przed roz-
poczęciem aktywnego leczenia ortodontycznego nale-
ży odpowiednio leczyć chorobę przyzębia. Niezbędne 
jest zapewnienie stałej odpowiedniej higieny jamy ust-
nej podczas leczenia ortodontycznego. Przed rozpoczę-
ciem leczenia ortodontycznego upewniliśmy się, że stan 
zapalny został opanowany starannym leczeniem choro-
by przyzębia przez periodontologa, że środowisko jamy 
ustnej zostało ustabilizowane i że pacjentka dobrze poję-
ła wagę prawidłowej higieny jamy ustnej (ryc. 5). Siły orto-
dontyczne skonfigurowano tak, aby działały nieprzerwa-
nie, ale najsłabiej, jak to tylko możliwe [10]. Po zakończeniu 
wyrównywania przeprowadzono retrakcję zębów przed-
nich szczęki i żuchwy za pomocą elastycznych wyciągów 
między szczękowych. Łuki ortodontyczne doginano stop-
niowo, w miarę potrzeby, aby uzyskać maksymalną dysklu-
zję zębów bocznych podczas ruchów doprzednich i bocz-
nych, i sprawdzano to podczas każdej wizyty, przesuwając 
żuchwę ruchem ślizgowym.

BC opracowano w 2006 roku jako prostą metodę ob-
serwowania parafunkcji podczas snu [5]. BC może reje-
strować okluzję w nocy, co uzupełnia informacje uzyskane 
za pomocą artykulatora i/lub badania stomatologicznego. 
Doniesienia w piśmiennictwie wskazują, że można w ten 
sposób odnotować wzorzec, kierunek i obszar bruksizmu. 
Co więcej, nasze własne wcześniejsze badania [11] wyka-
zały różnice w aspekcie kontaktów między badaniem oklu-
zji podczas wizyty a informacjami uzyskanymi za pomo-
cą BC. Podczas nocnej parafunkcji występował bowiem 
mniejszy kontakt w obszarze kłów niż w przypadku, gdy 
pacjent był świadomy, zaś zwiększony był kontakt w obsza-
rze zębów trzonowych zarówno po stronie pracującej, jak 
i niepracującej. Wykonane u pacjentki badania z użyciem 
BC przed zdjęciem aparatu wskazywały, że powierzchnie 
styku zębów przednich i bocznych po stronie prawej uległy 
zmniejszeniu w porównaniu ze stanem przed aktywnym 
leczeniem ortodontycznym (ryc. 4b). Był to jeden z czyn-
ników decydujących o zakończeniu aktywnego leczenia 
i rozpoczęciu fazy retencji z użyciem płytki (typu Begga). 
Innymi słowy, po zakończeniu aktywnego leczenia zmniej-
szyła się siła okluzji bocznej, wynikająca z obecności noc-
nej parafunkcji i nadmiernej siły okluzji zębów przednich. 
Za sprawą synergicznego wpływu leczenia periodontolo-
gicznego nastąpiła regeneracja kości w obszarze mezjal-
nym prawego górnego zęba trzonowego szczęki. Uzna-
liśmy, że mogło to również skutecznie działać na przyrost 
blaszki zbitej w innych miejscach dotkniętych resorpcją 
kości. W badaniach z indukowaniem choroby przyzębia 
na modelach zwierzęcych wykazano, że jeśli do innych 
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czynników dochodzi uraz okluzyjny, następuje przyspie-
szona utrata przyczepu łącznotkankowego i aktywacji ule-
gają osteoklasty kości wyrostka zębodołowego [12]. Bio-
rąc te dane pod uwagę, należy uznać, że przeprowadzenie 
czynnościowej oceny okluzji za pomocą BC oraz badania 
przyzębia pozwala skutecznie zaplanować leczenie orto-
dontyczne w przypadkach choroby przyzębia związanej 
z urazem okluzyjnym, jak w niniejszym przypadku. Uważa-
my, że ta skuteczna metoda może być wykorzystana do ba-
dania związku między stanem przyzębia a jakością okluzji.

Po 2 latach stosowania retainera i po sprawdzeniu 
za pomocą BC, czy nie występują już patologiczne kontak-
ty zwarciowe (ryc. 4c), zdecydowaliśmy się na chirurgiczne 
leczenie przyzębia w zakresie obu siekaczy szczęki. Mogli-
śmy potwierdzić, że po leczeniu oba siekacze boczne wy-
kazywały wyraźniejszą blaszkę zbitą niż przed leczeniem 
i że tkanki przyzębia były stabilne (ryc. 9b i 10b). Obecna 
była jednak znaczna recesja dziąseł, co stanowiło porażkę 
estetyczną. Głębokość recesji dziąseł obu zębów wynosiła 
ponad 3 mm, a szerokość zrogowaciałej tkanki na wierz-
chołku korzenia – 2 mm lub więcej. Dlatego wyjaśniliśmy, 
że całkowite pokrycie powierzchni korzenia może być 
niemożliwe i wykonaliśmy zabieg dokoronowego prze-
sunięcia płata z przeszczepem tkanki łącznej z błony ślu-
zowej podniebienia w celu pokrycia korzeni [13]. Lewe 
siekacze boczne wykazywały większą resorpcję kości niż 
prawe, co skutkowało mniejszym stopniem pokrycia niż 
po prawej stronie. Zabieg ten omówiono w przeglądzie 
systematycznym Amerykańskiej Akademii Periodontolo-
gii w 2015 r. [14], który wykazał, że przewidywalność wy-
ników jest wysoka dla klasy I i II w klasyfikacji Millera, ale 
niska dla klas III i IV. U naszej pacjentki uzyskaliśmy podob-
ne wyniki, ale była z nich zadowolona, a po roku rekon-
walescencji nadal pozostaje w dobrym zdrowiu (ryc. 12).

Wnioski 
Współpraca periodontologa przy leczeniu ortodontycz-
nym pacjentów z wadami zgryzu współistniejącymi z cho-
robami przyzębia nie tylko zapewnia poprawę stanu jamy 
ustnej, ale jest również uważana za skutecznie motywu-
jącą pacjentów do utrzymania prawidłowej higieny jamy 
ustnej. Wizualizacja nocnych parafunkcji za pomocą 
BC umożliwia nie tylko zbadanie możliwego urazu oklu-
zyjnego poprzez porównanie wyników z diagramem pe-
riodontologicznym, ale także sprecyzowanie celów, jakie 
chcemy uzyskać poprzez rekonstrukcję okluzji na drodze 
leczenia ortodontycznego. 
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treatment goal clarification through orthodontic treatment 
in cases of periodontal disease associated with occlusal 
trauma, as in the present case. We believe that an effec-
tive technique can be established as a research method 
for the relationship between periodontal findings and occ-
lusion aspects.

After 2 years of using a retainer and after checking that 
there was no pathologic function contact on reassessment 
with the BC (Fig. 4c), we decided to perform periodontal 
surgical treatment for the bilateral maxillary lateral inci-
sors. We were able to confirm that the bilateral lateral inci-
sors had clearer lamina dura than that before surgery and 
that the periodontal tissue was stable (Figures 9b and 10b). 
However, there was high-grade gingival recession, which 
was an esthetic failure. The depth of the gingival recession 
was more than 3 mm for both teeth, and the width of the 
keratinized tissue on the root apex side was 2 mm or greater. 
Therefore, we explained that it may not be possible to com-
pletely cover the root surface and performed coronally 
advanced flap repositioning surgery together with a con-
nective tissue graft for root coverage [13]. The left lateral 
incisors had significantly more bone resorption than on the 
right side, which resulted in a lower coverage rate than 
on the right side. Root surface coverage has been reported 
in a systematic review by the American Academy of Perio-
dontology in 2015 [14], and the report showed that predicta-
bility was high for Classes I and II in Miller’s classification, but 
was low for Classes III and IV. Our patient had similar results, 
but was satisfied with the results, and after a year of recupe-
ration, she continues to convalesce well (Fig. 12).

Conclusion 
Collaborating with a  periodontal disease specialist 
to manage orthodontic treatment for patients with maloc-
clusion associated with periodontal disease not only 
ensures a better oral environment, but is also considered 
effective in motivating patients to maintain a good oral 
environment. Visualization of night-time parafunction with 
the BC enables not only an examination of possible occ-
lusal trauma by investigating the results together with the 
periodontal chart, but also clarification of treatment goals 
for occlusal reconstruction through orthodontic treatment.
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