
Reinkluzja zębów mlecznych (reinclusion den-
tis) jest jedną z form zaburzeń zębowych, któ-
rej cechą charakterystyczną jest powolne, nie-

uświadomione przez pacjenta zagłębianie się zęba 
w  kierunku wyrostka zębodołowego. Proces ten 
ma miejsce podczas trwania funkcyjnej fazy wzro-
stu lub po całkowitym wyrznięciu zęba, który w przy-
padku braku prawidłowego rozpoznania i niepodjęcia 
leczenia może doprowadzić do jego całkowitego po-
krycia. Ząb objęty tym zaburzeniem nie osiąga płasz-
czyzny zgryzowej lub po jej osiągnięciu ponownie 
zatapia się w kości. W literaturze naukowej pojęcie 
reinkluzji jest często zastępowane synonimami, taki-
mi jak: infrapozycja, infraokluzja, ząb zanurzony lub 
ząb zagłębiony (1, 2, 8-10). Najczęściej zaburzenie 
to obserwowane jest w obrębie mlecznych zębów 
trzonowych w żuchwie, rzadziej jako infraokluzja zę-
bów stałych (1, 2). 

Etiologia 
W etiologii reinkluzji wymienia się czynniki gene-
tyczne oraz czynniki miejscowe. Do  czynników 
miejscowych zaliczamy: uraz, stan zapalny działają-
cy destrukcyjnie na więzadła przyzębia, zaburzenie 
wzrostu pionowego wyrostka zębodołowego, brak 
odpowiedniej siły erupcyjnej, stany zapalne zabu-
rzające procesy metaboliczne zachodzące w kości 
wyrostka zębodołowego oraz parafunkcje, których 
przykładem może być przetrwały, niemowlęcy typ 
połykania (4). Dominującą obecnie teorią, która wyjaś-
nia jej etiologię, jest powstawanie reinkluzji w wyniku 
uszkodzenia ozębnej, co prowadzi do ankylozy przy 
prawidłowym rozwoju kości wyrostka zębodołowe-
go i zębów sąsiednich. Teoria ta zakłada niezdolność 
tkanki kostnej wokół zęba reinkludowanego do ak-
tywnej przebudowy, towarzyszącej prawidłowemu 
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procesowi wyrzynania zębów stałych. Ponadto re-
inkluzja często występuje u pacjentów z hypodon-
cją czy oligodoncją (15). W świetle obecnego stanu 
wiedzy wydaje się, że bezpośrednią przyczyną rein-
kluzji zębów jest uszkodzenie ozębnej prowadzące 
do zrostu zęba z kością – ankylozy (7).

Epidemiologia 
Infrapozycja zębów najczęściej występuje pojedyn-
czo i dotyczy jednego zęba, ale zdarza się, że dotyczy 
par zębów. Częstotliwość występowania reinkluzji jest 
większa u dziewcząt niż u chłopców i najczęściej jest 
obserwowana w trakcie wymiany uzębienia mlecz-
nego na stałe (10). Najczęściej reinkluzja obserwo-
wana jest w obrębie pierwszych zębów trzonowych 
mlecznych (50%), drugich zębów trzonowych mlecz-
nych (26%) w żuchwie, rzadziej dotyczy zębów stałych. 
Poza najczęściej występującymi przypadkami reinkluzji 
pojedynczych zębów obserwowane jest również wy-
stępowanie zębów zagłębionych w parach systema-
tycznych oraz antagonistycznych. W obrębie populacji 
polskiej występuje u około 0,07-1% osób (4, 5). W przy-
padku zębów mlecznych z reinkluzją obserwowany 
jest brak zawiązka odpowiedniego zęba stałego. Sta-
nowi to około 16,13% ogółu przypadków klinicznych, 
w których obserwowana jest ta nieprawidłowość (2).

Klasyfikacja 
W piśmiennictwie spotykana jest klasyfikacja infrao-
kluzji wg Brearleya i McKibbena oraz wg Pytlika.

Klasyfikacja wg Brearleya i McKibbena
Reinkluzja dzielona jest na trzy stopnie:
− 1. stopień – lekka, korona zęba reinkludowanego 

znajduje się około 1 mm poniżej płaszczyzny zgry-
zowej,
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graficznych można zaobserwować „chmurkowate” 
zagęszczenia tkanki kostnej w okolicy korzenia rein-
kludowanego zęba (13).

Komplikacje 
W związku z obecnością zębów zatrzymanych w ob-
rębie rozwijającego się układu stomatognatyczne-
go dziecka może powstać szereg nieprawidłowości. 
Zaburzenia mogą dotyczyć rozwoju wyrostka zębo-
dołowego i w konsekwencji powstania dyspropor-
cji łuku zębowego i przesunięcia linii pośrodkowej. 
Ponadto wpuklający się ząb mleczny poniżej istnie-
jących punktów stycznych powoduje przesunięcie 
mezjalne/dystalne zębów sąsiednich, co utrudnia za-
bieg ekstrakcji oraz jest powodem powstania patolo-
gicznych kieszonek dziąsłowych, szczególnie w oko-
licy stałych zębów trzonowych. Odległe powikłanie 
to przewlekły lub ostry stan zapalny w okolicy cał-
kowicie zagłębionego zęba, które może ujawnić się 
w wieku dojrzałym. Opisywane są również przypad-
ki retencji zęba stałego, odpowiednika mlecznego 
zęba z reinkluzją, oraz powstawania stanów zapal-
nych w obrębie tkanek okołowierzchołkowych zęba 
zatrzymanego (7).

Leczenie 
Metodą z wyboru stosowaną w leczeniu reinkluzji 
zębów mlecznych jest usunięcie zęba. Zakres zabie-
gu chirurgicznego w zależności od stadium reinkluzji 
może być różny. W przypadku częściowej reinkluzji 
zęba jest to ekstrakcja. Gdy zatopieniu ulegnie więcej 
niż 1/2 długości korony zęba, problem może stanowić 
pewne uchwycenie korony kleszczami. Częściowa re-
sorpcja korzenia zęba mlecznego w połączeniu z koś-
ciozrostem może niekiedy utrudniać atraumatyczne 
usunięcie zęba. Ma to szczególne znaczenie w przy-
padku blisko położonego zawiązka zęba stałego. Eks-
trakcja zęba zagłębionego powinna być maksymalnie 
atraumatyczna i jest łatwiejsza w przypadku widocz-
ności korony w jamie ustnej. Ponadto w wyniku utraty 
punktów stycznych w trakcie postępującej reinklu-
zji ząb zagłębiony powoduje przechylanie się koron 
zębów sąsiednich, co  może komplikować zabieg 

− 2. stopień – umiarkowana, korona zęba reinkludo-
wanego znajduje się poniżej punktów stycznych 
zębów sąsiednich,

− 3. stopień – ciężka, płaszczyzna zgryzowa zęba re-
inkludowanego znajduje się na wysokości tkanek 
dziąsła zębów sąsiednich.

Klasyfikacja wg Pytlika
Reinkluzja dzielona jest na dwie grupy:
− grupę A – zęby reinkludowane częściowo, w tej 

grupie wyróżnia się:
• fazę A1  – reinkluzja korony zęba mniejsza 

od połowy zęba sąsiedniego,
• fazę A2 – reinkluzja korony zęba większa od po-

łowy zęba sąsiedniego;
− grupę B – zęby reinkludowane całkowicie – błona 

śluzowa całkowicie pokrywa koronę reinkludo-
wanego zęba, pozostawiając jedynie wąski kanał 
łączący ząb ze środowiskiem jamy ustnej. 

Diagnostyka 
Rozpoznanie zachodzącej reinkluzji jest możliwe, gdy 
korona zęba jest obniżona o co najmniej 1 mm lub 
więcej w  stosunku do  płaszczyzny zgryzowej (3). 
Klinicznie obserwowane jest również obniżenie 
powierzchni sąsiadujących zębów stałych w wyni-
ku pociągania przez więzadła międzyzębowe. Siły 
te również prowadzą do nachylenia się koron sąsied-
nich zębów w stronę zęba reinkludowanego. Im więk-
szy stopień reinkluzji, tym obserwowane jest większe 
przechylenie całych zębów stałych (10, 11).

Badanie kliniczne wykazuje zmniejszoną rucho-
mość zęba w sytuacji, gdy ankylozą objęte jest po-
wyżej 10% powierzchni zęba. Ponadto stwierdza się 
charakterystyczny odgłos opukowy zęba w reinkluzji, 
który występuje, gdy ponad 50% powierzchni zęba 
jest objęte ankylozą. Klinicznie obserwowane są rów-
nież zahamowanie rozwoju wyrostka zębodołowe-
go oraz brak fizjologicznego przemieszczenia zęba, 
które dotyczy zęba zagłębionego (7). W ustaleniu 
właściwego rozpoznania pomocna jest diagnostyka 
radiologiczna. W przypadku podejrzenia opisywanej 
patologii jest wręcz badaniem obligatoryjnym. Ba-
danie radiologiczne umożliwia różnicowanie zębów 
reinkludowanych z zębami częściowo zatrzymanymi. 
Na radiogramie widoczne są obraz obliteracji szpary 
ozębnej związany z ankylozą oraz częściowa lub cał-
kowita obliteracja wewnętrznych jam zęba. Blaszka 
zbita zębodołu przyjmuje nieregularne obrysy z wi-
docznymi ogniskami zagęszczenia kości w sąsiedz-
twie korzenia zęba zanurzonego, tzw. „poszarpanej 
przez mole”. Na zdjęciach zębowych oraz pantomo-

Najczęściej reinkluzja obserwowana jest 
w obrębie pierwszych zębów trzonowych 

mlecznych (50%), drugich zębów trzonowych 
mlecznych (26%) w żuchwie, rzadziej dotyczy 
zębów stałych.
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ekstrakcji. Po ekstrakcji zęba mlecznego zaleca się 
wykonanie utrzymywacza przestrzeni w przypadku 
stwierdzenia obecności zęba stałego. Oczywiste jest, 
że wybór metody leczenia zębów z reinkluzją opiera 
się na wnikliwej indywidualnej analizie przypadku pa-
cjenta. Ocenia się: wiek pacjenta, stopień infraokluzji, 

tempo procesu zagłębiania się zęba, obecność i po-
łożenie zawiązka zęba stałego oraz stopień resorpcji 
korzeni zęba mlecznego. W przypadku wystąpienia 
braku odpowiednika zęba mlecznego objętego rein-
kluzją istotne jest zachowanie prawidłowej wysoko-
ści wyrostka zębodołowego. W przypadkach średnio 

Fot. 1. Zdjęcie 
pantomograficzne 

pacjentki z obecnością 
zębów z reinkluzją

Fot. 2. Zdjęcie 
fotograficzne uzębienia 

pacjentki – strona 
prawa

Fot. 3. Zdjęcie 
fotograficzne uzębienia 
pacjentki – strona lewa

Fot. 4. Usunięty ząb 
mleczny 84

Fot. 5. Usunięty ząb 
mleczny 74
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nasilonej reinkluzji (faza A1) przy obecności zawiąz-
ków zębów stałych w literaturze spotyka się metodę 
leczenia polegającą na nadbudowie koron zębów 
zagłębionych w celu przywrócenia ich funkcji zgry-
zowych oraz stymulowania resorpcji i eksfoliacji (16). 
Obserwacja tak odbudowanych zębów jest niezwykle 
istotna, więc jest to metoda, którą można rozważyć 
u pacjentów współpracujących. Zakłada ona możli-
wość wystąpienia eksfoliacji zębów mlecznych, która 
może być opóźniona do 6 miesięcy. Po tym okresie 
obserwacji, jeżeli ząb nie ulegnie eksfoliacji, należy 
wykonać jego ekstrakcję. Ekstrakcja zęba z reinkluzją 
powinna wyprzedzać jego całkowite zagłębienie się 
(3, 4, 12, 13). Postępowaniem z wyboru w przypad-
ku braku zawiązka zęba stałego jest ekstrakcja zęba 
mlecznego zatrzymanego wraz z leczeniem orto-
dontycznym lub odtwórczym w zależności od wieku 
pacjenta i indywidualnych wskazań. Na uwagę zasłu-
guje również sytuacja kliniczna, gdy nie stwierdza 

się ankylozy w zębie reinkludowanym. Wówczas jest 
możliwa obserwacja procesu eksfoliacji, który może 
być opóźniony nawet do roku (14).

Kazuistyka 
Przypadek I
Prezentowany na fot. 1-5 przypadek kliniczny doku-
mentuje obecność dwóch zębów reinkludowanych 
84 i 84 u 9-letniej dziewczynki. Zęby mleczne w re-
inkluzji zostały usunięte po postawieniu rozpoznania 
wedle wyżej omówionych kryteriów. Zabieg usunię-
cia ww. zębów przebiegał bez powikłań w znieczu-
leniu miejscowym przewodowym. Pacjentka została 
objęta leczeniem ortodontycznym.

Przypadek II
Prezentowany na fot. 6-8  przypadek kliniczny doku-
mentuje obecność dwóch zębów reinkludowanych 
84 i 84 u siostry bliźniaczki opisywanej powyżej 9-let-

Fot. 6. Zdjęcie 
pantomograficzne 
pacjenta z obecnością 
zębów w reinkluzji 
84, 74

Fot. 7. Reinkluzja zęba 
mlecznego 84

Fot. 8. Reinkluzja zęba 
mlecznego 74
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niej dziewczynki. Zęby mleczne w reinkluzji zostały 
usunięte. Zabieg usunięcia ww. zębów przebiegał bez 
powikłań w znieczuleniu miejscowym przewodowym. 
Pacjentka została objęta leczeniem ortodontycznym.

Przypadek III
Prezentowany na fot. 9-12  przypadek kliniczny doku-
mentuje obecność zębów reinkludowanych 84 i 85. 
Zdjęcie pantomograficzne zostało wykonane 
w 2011 roku. Pacjentka mimo skierowania nie podjęła 
leczenia ortodontycznego w związku z rozpoznanym 
problemem i towarzyszącym brakiem zawiązków zę-
bów 45 i 35. Fot. 10-12 prezentują zaawansowaną 
reinkluzję zębów zatrzymanych – faza A2 wg Pytlika. 
W związku z komplikacjami zdrowotnymi pacjentka 
została skierowana do poradni chirurgii stomatolo-
gicznej w celu dalszego leczenia. 

Fot. 9. Zdjęcie 
pantomograficzne 

pacjentki z 2011 roku

Fot. 10. Ząb 84 
w reinkluzji – faza A2  

– 2017 rok

Fot. 11. Ząb 74 
w reinkluzji – faza A2  

– 2017 rok 
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Podsumowanie 
Wnikliwe rutynowe badanie kliniczne może wyka-
zać obecność zaburzenia mechanizmu wyrzynania 
się zębów. Reinkluzja zębów przebiega powoli i bez-
boleśnie i często pozostaje niezauważona przez pa-
cjenta. W badaniu klinicznym zwracają uwagę: brak 
ruchomości zębów z reinkluzją przy zanikłym wyrost-
ku zębodołowym, nieprawidłowy odgłos opukowy 
oraz zagłębianie się zęba w kierunku wyrostka zębo-
dołowego. Konieczne jest radiologiczne potwierdze-
nie rozpoznania, które uwidacznia obliterację szpary 
ozębnowej, zmiany w przylegającej tkance kostnej 
w postaci zgrubienia beleczek kostnych oraz obec-
ność zagęszczeń tkanki lub występowanie ubytków 
o charakterze torbielowatym. Wczesne rozpoznanie 
i leczenie są priorytetem. Następstwami nieleczonej 
reinkluzji mogą być: przemieszczenie zębów stałych, 
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ich zatrzymanie i zgryz otwarty boczny oraz rozwój 
próchnicy (7). Pacjenci z reinkluzją zębów mlecznych 
powinni pozostawać pod stałą opieką stomatolo-
ga w celu uniknięcia wtórnych zmian w narządzie 
żucia. 

Piśmiennictwo
1. Altay N., Cengiz S.B.: Space-regaining treatment for 

a submerged primary molar: a case report. „International 
Journal of Paediatric Dentistry”, 2002, 12 (4), 286-289.

2. Bielecka B., Kawala B.: Environmental conditioning of tooth 
eruption disturbances – a literature review. „Pol J Environ 
Stud”, 2007, 16 (2), 143-145.

3. Popowski W. i wsp.: Reinkluzja zębów mlecznych. Postę-
powanie lecznicze na przykładzie dwóch różnych przypad-
ków reinkluzji zębów mlecznych. „Nowa Stomatol”, 2013, 
2, 78-82.

4. Raducanu A.M., Feraru V.: Reimpaction of primary molars 
– epidemiological study, clinical cases. „OHDMBSC”, 2005, 
2, 28-35.

5. Douglass J., Tinanoff N.: The etiology, prevalence and se-
quelae of infraocclusion of primary molars. „ASDC J Dent 
Child”, 1991, 58 (6), 481-483.

6. Kisłowska-Syryczyńska M., Hulisz-Secomska M.: Reinklu-
zja zębów mlecznych i stałych. Opis czterech przypadków. 
„Nowa Stomatol”, 1997, 3, 24-27.

7. Janiszewska-Olszowska J., Syryńska M., Sporniak-Tutak K.: 
Reinkluzja stałych zębów trzonowych na podstawie piś-
miennictwa i obserwacji własnych. „Czas Stomatol”, 2007, 
LX, 12, 797-805.

Fot. 12. Ząb 74 – widok powierzchni okluzyjnej – 2017 rok

12

1 1 / 2 0 1 7

75

t w ó j  p r z e g l ą d  s t o m a t o l o g i c z n y sto m ato lo g i a  w i e k u  r oz wo j ow e g o

Stomatologia Zdrowego Uśmiechu w Rybniku


