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Chirurgia endodontyczna
temat miesiąca

Celem pracy jest prezentacja przy‑
padków chirurgicznego leczenia en‑
dodontycznego, które ze względu 
na konieczność podjęcia odpowied‑
nich decyzji co do wyboru sposobu 
leczenia, jak i zastosowanych mate‑
riałów mogą zainteresować lekarza 
praktyka.  

Opis przypadków

Przypadek 1
Pacjent, lat 33, zgłosił się do gabi‑

netu stomatologicznego w celu wy‑
miany wypełnienia w zębie 47. Ząb 
nie reagował na nawiercanie podczas 
usuwania materiału wypełniającego, 
strepanowano więc sklepienie komo‑
ry i stwierdzono w jamie zęba mar‑
twą miazgę. Diagnostyczne badanie 
radiologiczne wykazało obecność 
zmian zapalnych w tkankach około‑
wierzchołkowych i resorpcję wierz‑
chołków obu korzeni (ryc. 1). Ponie‑
waż podczas poszerzania kanałów za‑
istniało podejrzenie, iż sperforowano 
cienkie wierzchołki korzeni (przetar‑
to ich ściany), powzięto decyzję o wy‑
konaniu zabiegu resekcji, planując 
wypełnienie kanałów na całej długo‑
ści preparatem MTA (Dentsply/Mail‑
lefer). Aby zapobiec przepchnięciu 
materiału poza otwór wierzchołkowy, 
wytworzono barierę z gąbki kolageno‑
wej Biokol (Ravimed) w okolicy przy‑
szczytowej. W tym celu pocięto tam‑
pon na małe kawałki i skondensowa‑
no w kanale, wprowadzając upychacz 
na pełną długość roboczą. Następnie, 
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po wypełnieniu kanału preparatem 
MTA i jego całkowitym związaniu 
(ryc. 2), odcięto wierzchołki korze‑
ni, usuwając jednocześnie zmienio‑
ne zapalnie tkanki (ryc. 3). Ubytek 
czasowo wypełniono materiałem Ke‑
tac Molar (3M Espe) ze względu na 
pilny wyjazd pacjenta. Na badanie 
kontrolne pacjent zgłosił się dopiero 
po roku. Badanie radiologiczne nie 
wykazało jakichkolwiek zmian zapal‑
nych w tkankach otaczających korze‑
nie zęba (ryc. 4).

Przypadek 2
Pacjent, lat 24, zgłosił się do ga‑

binetu stomatologicznego z powo‑
du obrzęku zlokalizowanego na wy‑
rostku zębodołowym w połowie dłu‑
gości korzenia zęba 11. Nie stwier‑
dzono jakiejkolwiek reakcji miazgi 
na chlorek etylu i prąd faradyczny. 
Diagnostyczne zdjęcie rentgenow‑
skie wykazało obecność jamy re‑
sorpcyjnej w połowie długości ko‑
rzenia (ryc. 5). Po strepanowaniu ko‑
mory stwierdzono w jamie zęba ob‑
ficie krwawiącą tkankę ziarninową. 
Ponieważ badanie endometryczne 
nie pozwoliło zlokalizować otworu 
wierzchołkowego (endodmetr sygna‑
lizował osiągnięcie wierzchołka na 
nieznacznej głębokości), długość ka‑
nału określono radiologicznie (WL 
= 23 mm). Kanał opracowano około 
2 mm przed wierzchołkiem rentge‑
nowskim. Krwawienie występujące 
podczas preparacji kanału ustąpiło 
po około godzinie płukania 5,25% 
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roztworem podchlorynu sodu. Jako 
wkładkę pomiędzy wizytami zasto‑
sowano nietwardniejący preparat 
wodorotlenkowapniowy Biopulp 
(Chema). Na podstawie objawów 
(obrzęk w połowie długości korze‑
nia, błędne wskazania endometru) 
i badania radiologicznego rozpozna‑
no resorpcję wewnętrzną typu C (re‑
sorpcja wewnętrzna z perforacją ko‑
rzenia). Podczas drugiej wizyty, po 
dokonaniu cięcia, odwarstwiono płat 
śluzówkowo ‑okostnowy, odsłaniając 
miejsce perforacji. Za pomocą wier‑
tła różyczkowego wygładzono zre‑
sorbowaną powierzchnię korzenia 

i po umieszczeniu w kanale ćwie‑
ka gutaperkowego wypełniono ma‑
teriałem Geristore (Den ‑Mat) (ryc. 
6). Ranę zaszyto (ryc. 7). Wypełnie‑
nie kanału odroczono, umieszcza‑
jąc w jego świetle nietwardniejący 
preparat wodorotlenko ‑wapniowy. 
Podczas kolejnej wizyty wypełnio‑
no kanał ostatecznie gutaperką me‑
todą kondensacji termicznej (Sys‑
tem B, Analytic Tech.) i pastą AH‑
Plus (Dentsply/Maillefer) oraz zdję‑
to szwy (ryc. 8). Badanie kontrolne 
przeprowadzono po 2 tygodniach 
(ryc. 9) oraz po roku od zakończe‑
nia leczenia (ryc. 10, 11). 

Ryc. 1. Badanie radiologiczne wykonane przed leczeniem. Widocz-
ne rozrzedzenie struktury kostnej w okolicy okołowierzchołkowej 
oraz resorpcja wierzchołków obu korzeni.

Ryc. 2. Stan po wypełnieniu kanałów.

Ryc. 4. Kontrolne badanie radiologiczne wykonane po roku od 
zabiegu resekcji. Brak jakichkolwiek zmian świadczących o za-
palaniu tkanek przyzębia.

Ryc. 3. Badanie radiologiczne wykonane bezpośrednio po odcię-
ciu wierzchołków korzeni. 

Przypadek 3
Pacjent, lat 52, zgłosił się do le‑

czenia z powodu dolegliwości bó‑
lowych związanych z zębem 46. Na 
podstawie badania klinicznego i ra‑
diologicznego stwierdzono powikła‑
ny ropniem ubytek kostny w obrę‑
bie bifurkacji (ryc. 12). Zdjęcie rent‑
genowskie wykazało perforację wy‑
pełnioną materiałem kontrastowym 
oraz niewypełnione kanały korze‑
niowe. Po uzgodnieniu z pacjentem 
planu leczenia opracowano kanały 
narzędziami ręcznymi z zastosowa‑

Przypadek 1
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Ryc. 10. Badanie radiologiczne wykonane po roku od zakoń-
czenia leczenia.

Ryc. 11. Prawidłowy stan tkanek przyzębia brzeżnego po roku 
od zakończenia leczenia. 

Przypadek 2

Ryc. 5. Diagnostyczne badanie radiolo-
giczne wykonane bezpośrednio przed le-
czeniem. Widoczna resorpcja wewnętrz-
na znacznych rozmiarów umiejscowiona 
w połowie długości korzenia. 

Ryc. 6. Stan po odsłonięciu miejsca per-
foracji i jej wypełnieniu materiałem Ge-
ristore.

Ryc. 8. Badanie radiologiczne wykona-
ne po zamknięciu perforacji i wypełnie-
niu kanału.

Ryc. 7. Stan bezpośrednio po założeniu 
szwów.

Ryc. 9. Przyzębie brzeżne – stan po 2 ty-
godniach od zakończenia leczenia.



23Magazyn Stomatologiczny nr 11/2008 

niem obfitego płukania 5,25% pod‑
chlorynem sodu. Pomiędzy wizytami 
umieszczono w kanale nietwardnie‑
jący preparat wodortlenko ‑wapniowy 
Biopulp (Chema). Ostatecznie kanały 
zamknięto ćwiekami gutaperkowymi 
metodą kondensacji termicznej (Sys‑
tem B). Jako uszczelniacz zastosowa‑

no pastę AHPlus (ryc. 13). Następ‑
nie usunięto materiał znajdujący się 
w obrębie perforacji i przecięto ząb 
w linii policzkowo ‑językowej, uzy‑
skując dwa osobne korzenie. W dal‑
szej kolejności zacementowano w ka‑
nałach ćwieki z materiału złożonego 
wzmacnianego włóknem szklanym 

FiberKor Post (Pentron) i odbudowa‑
no strukturę koron materiałem złożo‑
nym Build ‑It F.R (Pentron) (ryc. 14). 
Ostatecznie wykonano dwie osobne 
korony metalowe licowane porcela‑
ną.

n

Ryc. 12. Ząb 46 przed leczeniem. Wi-
doczny ubytek kości w obrębie bifurka-
cji spowodowany rozległą perforacja dna 
komory.

Ryc. 13. Kontrolne badanie radiologiczne 
wykonane po wypełnieniu kanałów. 

Ryc. 14. Ząb po wykonaniu zabiegu pre-
molaryzacji i odbudowie protetycznej.  

Przypadek 3

KOMENTARZ

Opublikowana wyżej praca z dzie‑
dziny chirurgii endodontycznej ista‑
nowi opis trzech przypadków leczo‑
nych w ogólnej praktyce stomatolo‑
gicznej. W tym miejscu należy pogra‑
tulować autorowi trafności wyboru 
metod leczenia oraz precyzji wyko‑
nania zabiegów. Szczególnie ciekawy 
jest przypadek dotyczący zęba z re‑
sorpcją wewnętrzną, perforującą ścia‑
nę przedsionkową korzenia w poło‑
wie jego długości. Ponieważ nie było 
możliwe szczelne wypełnienie kana‑
łu i jamy resorpcyjnej od strony jamy 
zęba, autor zdecydował się na odsło‑
nięcie miejsca perforacji i zamknięcie 
jej od zewnątrz. Do wypełnienia użył 
materiału Geristore, który jest che‑
mo ‑ i światłoutwardzalnym, hydro‑
filowym materiałem na bazie żywicy 
Bis ‑GMA (cement szkło ‑jonomerowy 
modyfikowany żywicą). Materiał ten 

charakteryzuje duża biozgodność, 
wykazuje on adhezję do zębiny i ce‑
mentu korzeniowego oraz uwalnia 
fluor. Zalecany jest m.in. do wypeł‑
niania ubytków przyszyjkowych, 
zlokalizowanych w obrębie korze‑
nia, wstecznego zamknięcia kana‑
łu po odcięciu wierzchołka korzenia 
oraz do wypełniania ubytków resorp‑
cyjnych. Producent zaleca go także 
do bezpośredniego pokrycia miazgi, 
odbudowy zębów mlecznych czy też 
zabezpieczania powierzchni nośnej 
korzenia pod protezy typu overden‑
ture. Lekarz wykonujący zabieg do‑
konał właściwego wyboru materia‑
łu, ponieważ zapewnia on w wilgot‑
nym środowisku względnie szczelne 
zamknięcie ubytku. Potwierdziły to 
między innym badania Greera i wsp. 
(1), którzy w warunkach in vitro za‑
stosowali ten materiał do wstecznego 

zamknięcia kanałów korzeniowych. 
Test penetracji barwnika, wykonany 
po 180 dniach przetrzymywania zę‑
bów w środowisku wilgotnym, wy‑
kazał najmniejsze wartości w przy‑
padku Geristore (0,0028 mm), więk‑
sze gdy użyto Dyract i Super ‑EBA 
(po 0,0040 mm), największe zaś gdy 
do zamknięcia kanałów zastosowa‑
no IRM (0,0120 mm). Natomiast Al
 Sabek i wsp. (2) zbadali cytotoksycz‑
ność Geristore w porównaniu z mate‑
riałami IRM i Ketac ‑Fil. Badania z za‑
stosowaniem hodowli fibroblastów 
wykazały istotnie mniejszą toksycz‑
ność Geristore w porównaniu z po‑
zostałymi ocenianymi preparatami. 
Równie dobre wyniki uzyskano, oce‑
niając adhezję fibroblastów izolowa‑
nych z ozębnej i dziąseł do jego po‑
wierzchni (3). Badanie porównujące 
testowany materiał z amalgamatem 
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Tytin, SuperEBA oraz ProRoot wyka‑
zało wielokrotnie większą adhezję fi‑
broblastów do powierzchni Geristore 
aniżeli do pozostałych preparatów. 
W tym miejscu należy zaznaczyć, 
że materiałem stosowanym z wybo‑
ru do zamykania perforacji korzenia 
pozostaje jednak nadal ProRoot MTA, 
którego przydatność w leczeniu tego 
typu powikłania została potwierdzo‑

na licznymi badaniami in vitro oraz 
wieloletnimi obserwacjami klinicz‑
nymi (4, 5, 6, 7).

W opisanym przypadku operator 
płukał obficie kanał podchlorynem 
sodu w celu rozpuszczenia tkanki 
ziarninowej. Postępowanie to jest jak 
najbardziej właściwe w przypadku re‑
sorpcji wewnętrznej, ponieważ ziar‑
ninę zapalną, niszczącą tkanki zęba 

należy całkowicie usunąć (rozpuścić), 
by zatrzymać postęp resorpcji. W tym 
miejscu należy jednak zwrócić uwa‑
gę na fakt, że w przypadku resorpcji 
z perforacją może dojść do ewentu‑
alnego przepchnięcia podchlorynu 
sodu do tkanek otaczających ząb i ich 
uszkodzenia (8, 9, 10, 11, 12).

dr hab. n. med. Mariusz Lipski
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