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NAGOVOR
V imenu Sekcije za zobne bolezni in endodontijo SZD vas prisrčno pozdravljam na 17. simpoziju
zobnih bolezni in endodontije.
Pripravili smo zanimiv program, ki bo pritegnil vašo pozornost in ponudil priložnost, da v prijetnem
in spodbudnem okolju nadgradite in obogatite vaše znanje. Povabili smo več eminentnih
predavateljev, med njimi tudi priznanega skandinavskega profesorja iz področja endodontije, Lea
Tjäderhana, predsednika odbora za raziskave pri Evropski endodontski zvezi. Poleg endodontskih
so v programu tudi aktualne teme iz konzervativnega zobozdravstva, kariologije, ter povezave med
ustnim in splošnim zdravjem. Tudi na letošnjem simpoziju so zanimivi klinični primeri in raziskovalni
dosežki predstavljeni v obliki posterjev. Obiskali boste lahko razstavni prostor s predstavljenimi
novostmi. Simpozij bo priložnost, da v prijetnem in spodbudnem okolju nadgradite in obogatite
svoje znanje, ki ga boste lahko uporabljali pri vašem kliničnem delu.

Prof. dr. Janja Jan, dr. dent. med.
Predsednica sekcije

ORGANIZACIJSKI ODBOR:
prof. dr. Janja Jan
asist. dr. Tomi Samec
prof. dr. Aleš Fidler
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Leo Tjäderhane
Adhesive bonding and root filled teeth
prof. dr. Leo Tjäderhane DDS, PhD, Finska
Obturation of the root canals and the restorative constructions on top of it aim to seal the access hermetically
to prevent the reinfection of the root canal system by the oral
microbes. For the good long-term outcome, both the adequate
root canal treatment and adequate coronal restoration are equally
important. Nowadays, practically all the materials are bonded
with adhesive composite resins. If the seal is faulty, or becomes
degraded or weak with time, the effective seal and the retention of
the restorative structures are compromised, the root canal system
becomes reinfected and the restoration may be lost. Therefore,
successful and durable adhesive bonding to enamel and dentin are
highly important for the long-term success.
In enamel, with acid etching - also with the self-etch adhesives strong and durable micro‐mechanical bond between the tissue
and filling material can be achieved. In dentin, the issue is more
complicated. The research indicates that, in general, the more
simple the adhesive is (one-step adhesives), the poorer is the long‐
term performance, even if the initial bond strengths may be good.
Three-step etch-and-rinse (ER) or two-step self-etch (SE) adhesives
are still more reliable choices. However, even with them the adhesive
bond strength is gradually lost with time. This at least partly due to
the dentinal enzymes that degrade dentin collagen at the adhesive
interface, called matrix metalloproteinases (MMPs) and cysteine
cathepsins (CC). Several approaches have been suggested to inhibit these enzymes: so far the only clinically
applicable and effective method is to use separate chlorhexidine (CHX) application before the adhesive, as
CHX effectively inhibits both MMPs and CCs.
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CURRICULUM VITAE

11th March, 2017

FULL NAME: TJÄDERHANE, Leo Sauli (born 27 March 1962, Ylitornio, Finland)
CURRENT POSITION
1) Professor, Cariology, Restorative Dentistry and Endodontology; Head of the Department of Oral Maxillofacial
Diseases, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland (80%);
2) Researcher Manager, Research Unit of Oral Health Sciences, and Medical Research Center Oulu (MRC Oulu),
Oulu University Hospital and University of Oulu, Oulu, Finland (50%).
EDUCATION AND TRAINING
DDS 1986; PhD 1995; Specialist in Restorative Dentistry and Endodontics 2000.
Docent University of Oulu 2001; University of Helsinki 2007; University of Turku 2008.
Special Competence in Dental Education, Association for Medical
Education in Finland / Finnish Dental Association 2012.
PREVIOUS PROFESSIONAL MAJOR APPOINTMENTS
Assistant professor; Faculty of Dentistry, University of Toronto, Canada
Senior lecturer; Institute of Dentistry, University of Helsinki, Finland
Academy research fellow: the Academy of Finland
- Institute of Dentistry, University of Helsinki: Board member
Professor, Institute of Dentistry, University of Oulu, Finland
- Vice head – research, Institute of Dentistry, University of Oulu, Finland
Professor, Institute of Dentistry, University of Turku, Finland (part-time)

2001 - 2002
2002 - 2003
2003 - 2008
2007 - 2008
2008 - 2015
2010 - 2012
2013 - 2014

PUBLICATIONS
182 original scientific or review articles in international peer-reviewed journals; 25 scientific, peer-reviewed
articles in national dental or medical journals; 3 articles in scientific edited books or printed congress
publications. Supervisor for 10 PhD and two MSc theses. 6017 citations; HI 41.
MAJOR AWARDS, HONOURS AND GRANTS
William J. Gies Award: International Association for Dental Research
The Best Article 2010: Suomen Hammaslääkärilehti (Finnish Dental Journal)
The Best Article 2011: Suomen Hammaslääkärilehti (Finnish Dental Journal)
Award of the 100 Most Influential Foreign Academic Papers in China 2011,
Chinese Academy of Science.
Lecturer of the year, Institute of Dentistry, University of Oulu
Buonocore Memorial Prize: Academy of Operative Dentistry
Honorary medal “125 years of dental research in Finland”;
Finnish Dental Society Apollonia
Major research grants as primary investigator
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2008
2011
2012
2012
2014
2014
2017
total of 1 708 736 €
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SELECTED ACADEMIC ACTIVITIES AND POSITIONS OF TRUST
- Finnish Dental Society Apollonia: Committee for Continuing Education, member 1997 – 1999;
Division of Cariology and Endodontics: Board member 1997 – 1998, Chairman 1999 – 2000; Expertise
Board (grant evaluations), member 2007 – 2016.
- European Society of Endodontology ESE; Chairman of the Research Committee and Member of the
Executive Board 2012 –
- Visiting Professor, University of Sao Paulo, Bauru Dental School 2013 - 2016
- The Finnish Current Care guidelines: member in two and chairman of one committee
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Vesna Miletic
Recent advances in materials and techniques for
direct posterior restorations
prof.dr. Vesna Miletic BDS, MSc, PhD
Resin-based composites are generally accepted as the material
of choice for direct posterior restorations. Even young dentists
as early as the first year of their clinical practice at dental schools
start placing significantly more composite restorations than any
other type of posterior restorations. Increasing clinical use on one
hand and a multi-billion market on the other continuously push
dental manufacturers to improve the existing and develop new
formulations of these materials.
Social networks are emerging as an alternative source of knowledge
albeit mostly devoid of proper peer-review. This allows clinical
techniques without proper scientific background to be advocated. Given the broad impact social networking
may have on dental practice, it is researchers’ duty to look into those alternative sources with the same
scrutiny as for other peer-reviewed work.
Recent advances in the field of adhesive dentistry include bulk-fill composites, universal adhesives, alternative
photo-initiators and dual-wave light-curing units. The aim of this talk is to give an overview of these current
trends, to discuss advantages and limitations of these materials and devices and how they affect our daily
practice. Bulk-fills clearly shorten clinical working time but it is important to look into shrinkage, shrinkage
stress and mechanical properties as these might mitigate their widespread use. Universal adhesives are
recommended by the manufacturers for both ‘total-etch’ and ‘self-etch’ application protocols but scientific
evidence shows that differences do exist on dentin. The absorption spectra of alternative photo-initiators are
not in accord with the emission spectra of most mono-wave LED light-curing units suggesting a potential
problem with effective curing. The latest dual-wave light-curing units and optimised curing protocols in
posterior teeth warrant sufficient depth of cure of current composite materials and adhesive systems.
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prof. dr. Vesna Miletic BDS, MSc, PhD
Vesna Miletic BDS, MSc, PhD is currently Assistant Professor at the University of Belgrade School of Dental
Medicine Dept. of Restorative Dentistry and Endodontics. She graduated Dentistry from the University of
Belgrade School of Dental Medicine in 2000. Following her MSc and specialisation in Restorative Dentistry
and Endodontics at the University of Belgrade in 2005, she completed her PhD at the University of Edinburgh,
Edinburgh Postgraduate Dental Institute, UK in 2010. She continued post-doc research at the University of
Edinburgh in 2011 and KU Leuven in 2012. Dr. Miletic has become Assistant Professor at the University of
Belgrade School of Dental Medicine in 2013.
Assist. Prof. Vesna Miletic leads the DentalNet Research Group, involved in interdisciplinary research focusing
on dental materials, mainly composites and adhesives and adhesion to tooth tissues. She has published
31 papers in SCI-listed journals and 13 other papers, 3 chapters in international monographs, 1 national
monograph and presented 38 abstracts at international conferences. She supervised 3 completed PhD
theses and is currently supervising 4 ongoing theses. She also supervised 12 students’ research projects.
Assist. Prof. Miletic is an active reviewer with 104 completed reviews for 12 international scientific journals
including Acta Biomaterialia, Dental Materials, Materials Science and Engineering C and others. She is
a member of the editorial board and section editor for dental materials of the Journal of Contemporary
Dental Practice. In 2015, she served as the Lead Guest Editor of a special issue of the International Journal
of Dentistry. Dr. Miletic also served on the Scientific Committee Board of the 19th Congress of the Balkan
Stomatological Society in 2014.
Assist. Prof. Miletic is a member of the International Association for Dental Research (IADR), Academy of
Dental Materials (ADM), European Society of Endodontology (ESE), Balkan Stomatological Society (BaSS) as
well as the Serbian Medical Association (SLD). She won the IADR Toshio Nakao Fellowship in 2011 and CEDIADR Visiting Scholar Stipend in 2012.
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Marleen Peumans
Latest technology in direct composite
restorations
prof. dr. Marleen Peumans, D.M.S., pHD
During the last 25 years there has been a real evolution in adhesive
dentistry, by which the number of treatment possibilities has
expanded seriously. On the one hand we have the direct composite
restorations. Initially, they were indicated for simple restorations
where enough of the natural tooth structure was left to serve as a
reference to make a nice esthetic composite build up (Class I, II, III,
IV, V). On the other hand we have the indirect adhesive restorations
(facings, inlays, onlays, partial crowns) that are preferred in more
complex cases and if the patient wants a superior esthetic and more
durable result. However, nowadays the clinical indications for direct
composite restorations are stretched to more complex situations
(e.g correction of tooth color, form and/or position, treatment of
generalized tooth wear). In addition, the use of fibre-reinforced composite materials allows the dentist to
make a direct cusp or crown-build-up and replace missing teeth. The main advantage of direct composite
restorations is their minimal invasiveness, and that a highly clinically acceptable esthetic result can be
obtained with a favorable cost for the patient. Repair of direct composite restorations is also quite easy by
which their lifespan can be extended. In this lecture, different types of direct composite restorations will be
covered going from the more simple restorations to the more complex restorations. The clinical procedure,
the expectations regarding durability will be discussed based on clinical experience and the results of (longterm) clinical trials. In addition, the factors determining the success and failure of these different adhesive
restorations will be highlighted.
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prof. dr. Marleen Peumans, D.M.S., pHD
Marleen Peumans was born on November 10, 1964, in Belgium. She obtained her degree in Dentistry in
June 1987 at the Catholic University of Leuven. Thereafter, she followed a post-graduate program at the
Department of Operative Dentistry and Dental Materials from 1987 until 1991 receiving the clinical degree
of Specialist in Operative Dentistry. She applied herself especially to the clinical use and the performance
of anterior resin composites, porcelain veneers, inlays/onlays, fibre-reinforced composite restorations and
bleaching. She took part in numerous clinical studies concerning dentine adhesives, posterior composites,
and ceramic inlays/onlays. From 1991 she is clinical instructor and research associate at the Department of
Operative Dentistry and Dental Materials at the Catholic University of Leuven. Her research is dedicated to the
clinical performance of adhesive restorations. In 1997 she obtained the degree of Doctor in Medical Sciences
after defence of her thesis named “The clinical performance of veneer restorations and their influence on
the periodontium”. From 2004 she became Professor (Docent) at the Catholic University of Leuven and
since then teaches Operative Dentistry and Dental Morphology in an undergraduate and postgraduate
dental educational program. In 2007, she promoted to Professor (Hoofdocent). She has several national and
international publications on her name concerning clinical performance of adhesives, veneer restorations,
anterior resin composites, posterior composites, ceramic inlays/onlays, luting composites and bleaching.
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Antonio Cerutti
Rebuilding a badly broken endodontically treated
tooth
Prof. Dr. Antonio Cerutti M.D., D.D.S.
At present day tooth preparation, using correctly the new adhesive
materials and techniques, and performing tooth-colored restorations
are the major objectives of modern restorative dentistry.
Rebuilding a badly broken endodontically treated tooth usually
requires an immediate coronal seal to prevent bacterial microleakage
and consequently the failure of endodontic treatment.
In Anterior endodontically treated teeth the techniques are
challenging and demand precise protocols in order to obtain
esthetics and function through direct restorations.
We can preserve a great amount of sound enamel and dentin if
we restore posterior tooth with direct composite. This restorations
must be strong enough to resist the occlusion forces while being
greatly esthetic at the same time
We need to achieve a proper indication and technique to use the post to retain a core built up.
It must be carefully evaluated the great opportunity of indirect adhesive restoration to delay the full crown.
This session is designed by Professor Antonio Cerutti to inform the dental professional how best to overcome these
challenges. Working with a strategic approach that will lend itself to highly consistent outcomes, each delegate will
raise their skill level, giving them more confidence when approaching these situations in everyday practice.
Topics
t .PEFSOFOEPEPOUJDTBOESFTUPSBUJWFIPXUPBEIFTJWFMZSFTUPSFFOEPEPOUJDBMMZUSFBUFEUPPUI
t %JSFDUBOUFSJPSBOEQPTUFSJPSSFTUPSBUJPOVTJOHöCFSQPTUBOEDPNQPTJUF
t $PNQPTJUF*OMBZ 0OMBZ 0WFSMBZJOQPTUFOEPEPOUJDSFTUPSBUJPO
President Italian Academy Esthetic Dentistry
Professor and Chair of Restorative Dentistry
School of Dentistry
University of Brescia
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Prof. Dr. Antonio Cerutti M.D., D.D.S.
t 1SPGFTTPSPG3FTUPSBUJWF%FOUJTUSZBU%FOUBM4DIPPMBOE%FOUBM)ZHJFOF4DIPPM6OJWFSTJUZPG#SFTDJB
t $IBJSBOE%JSFDUPSPG3FTUPSBUJWF%FQBSUNFOUBU6OJWFSTJUZPG#SFTDJB%FOUBM4DIPPM
t "DUJWF .FNCFS BOE $PNNJUUFF &WBMVBUJPO 'PSNFS .FNCFS PG &OEPEPOUJDT *UBMJBO 4PDJFUZ 4*&  "DUJWF
Member of Restorative Dentistry Italian Society and Council Member in charge (SIDOC) and International
Association for Dental Research (IADR)
t 'PVOEFS.FNCFSPG*UBMJBO"DBEFNZPG&TUIFUJD%FOUJTUSZ *"&% BOE$PVODJM.FNCFSJODIBSHF
t &EJUPSJODIJFGPG*UBMJBO+PVSOBMPG&OEPEPOUJDT
t "XBSEFEUIFi(BSCFSPHMJPw3FTFBSDI"XBSEPGUIF&OEPEPOUJD*UBMJBO4PDJFUZ 4*& 3FTFBSDI(SPVQJO 
2000 and 2007 and in 2007 and 2015 the “Pietro De Fazio” Research Prize of Restorative Dentistry Italian
Society (SIDOC)
t "VUIPSPGNPSFTDJFOUJöDQBQFSBOEFYUFOTJWFQVCMJDBUJPOTJO3FTUPSBUJWF%FOUJTUSZBOE&OEPEPOUJDT
t $PBVUIPSNVMUJNFEJBUFYUCPPLi(VJEFMJOFTJO"EIFTJWF%FOUJTUSZUIFLFZUPTVDDFTTw2VJOUFTTFO[7FSMBHT
GmbH, Berlin 2007 ( Italian, English, Germany, Russian editions) and textbook “Restauri estetico-adesivi
indiretti parziali nei settori posteriori” Utet Scienze Mediche 2007 ( Italian, Spanish editions)
t #PBSE &EJUPSJBMJ .FNCFS PG *OUFSOBUJPOBM F *UBMJBO +PVSOBM &VSPQFBO + 0G &TUIFUJD %FOUJTUSZ  (JPSOBMF
Italiano di Endodonzia, Cosmetic Dentistry)
t 3FWJFXFSPG*OUFSOBUJPOBMBOE*UBMJBO+PVSOBMT +PG"EIFTJWF%FOUJTUSZ 2VJOUFTTFODF*OUFSOBUJPOBM .JOFSWB
Stomatologica, International J. of Esthetic Dentistry, Giornale Italiano di Endodonzia, Cosmetic Dentistry)
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Matic Kapš
Povečevalne lupe v zobozdravstvu
Magnification loupes in dentistry
Matic Kapš, dr. dent. med., Implantološki center, d. o.o., Mlaška cesta 109, Kranj; prof. dr. Aleš Fidler, dr. dent. med.,
spec., Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa, Medicinska fakulteta, Univerza v
Ljubljani; Center za zobne bolezni, Univerzitetni klinični center Ljubljana
Uporaba pripomočkov za povečavo (PZP) pripomore k večji natančnosti pri delu na različnih področjih
dentalne medicine. Poleg tega naj bi ustrezno izbrani PZP pripomogli k manjši pojavnosti mišično-skeletnih
motenj, saj uporabniku omogočajo opravljanje dela v bolj ergonomskem položaju. Namen naše raziskave je
bil ugotoviti pogostost uporabe PZP med zobozdravniki v Sloveniji. Želeli smo ugotoviti, pri katerih posegih
terapevti najpogosteje uporabljajo posamezne PZP, ter ali obstaja korelacija med telesno višino uporabnika
lup in goriščno razdaljo lup. Poleg tega smo ugotavljali mnenje zobozdravnikov o vplivu uporabe tovrstnih
pripomočkov na natančnost, hitrost in kakovost njihovega dela ter na pojavnost mišično-skeletnih motenj in
na telesno držo operaterja.
V začetku leta 2015 smo pripravili anonimen spletni vprašalnik, ki smo ga po elektronski pošti poslali vsem
zobozdravnikom, ki so bili takrat na seznamu Zdravniške zbornice Slovenije (n = 1427).
Anketo je izpolnilo 146 zobozdravnikov, kar znaša 10,2-odstotno odzivnost. Ugotovili smo, da skoraj polovica
(43,8 %) anketiranih zobozdravnikov uporablja PZP. Prevladuje uporaba povečevalnih lup (43,8 %), medtem
ko mikroskop uporablja 5,5 % anketirancev. Mikroskop se najpogosteje uporablja v endodontiji, lupe pa na
vseh področjih dentalne medicine, najpogosteje v endodontiji, pri odstranjevanju kariesa in izdelavi plomb,
med prepariranjem zob v fiksni protetiki in preverjanjem naleganja protetičnih konstrukcij. Telesna višina
terapevta je – poleg položaja terapevta in položaja pacienta – glavni dejavnik, ki določa delovno oziroma
goriščno razdaljo lup. Ugotovili smo, da velik delež anketirancev uporablja lupe z napačno goriščno razdaljo
glede na njihovo telesno višino. Goriščna razdalja je pri treh četrtinah uporabnikov lup krajša od priporočene.
Odstopanje dejanske od priporočene goriščne razdalje je pri 24,2 % uporabnikov večje od 10 centimetrov.
Da bi ostro videl delovni predel, se mora uporabnik lup, ki imajo zanj prekratko goriščno razdaljo, iz svojega
idealnega položaja skloniti bližje k pacientu. Ob tem se telesna drža terapevta lahko poslabša, s čimer se poveča
tveganje za pojav mišično-skeletnih motenj. Rezultati jasno kažejo na nezadostno znanje zobozdravnikov in
prodajalcev, kar pri nakupu prepogosto vodi do nepravilne izbire lup. Anketirani uporabniki so se strinjali,
da uporaba PZP poveča natančnost njihovega dela, in so menili, da se obenem poveča kakovost posegov.
Mnenja o vplivu uporabe PZP na hitrost dela so bila deljena. Na začetku je uporabnik PZP pri delu počasnejši,
privaditi se mora na več vidnih informacij, na izvajanje natančnih, finomotoričnih gibov in tudi na omejeno
vidno polje. Čas privajanja na delo s PZP z manjšo povečavo je krajši kot pri PZP z večjo povečavo. Odvisen je
od starosti uporabnika, ritma dela v ordinaciji in zmožnosti operaterja, da na začetku za posege nameni več
časa kot brez uporabe PZP. Večina anketiranih uporabnikov PZP je menila, da uporaba PZP nima negativnega
vpliva na pojavnost bolečin in na njihovo telesno držo. Najpogostejši razlog, da anketiranci ne uporabljajo
PZP, je visoka cena tovrstnih pripomočkov.
Vsak operater bi moral najprej določiti optimalen delovni položaj, nato pa tega dopolniti z ustreznim
pripomočkom za povečavo, ki bi mu omogočal dober pogled na delovno polje v pacientovih ustih. Izbira lup
mora biti skrbna. Paziti je treba na ustrezno povečavo, pravilno goriščno razdaljo, primerno globinsko ostrino,
prav tako ne smemo pozabiti niti na dobro osvetlitev. Pozorni moramo biti na morebitne optične napake lup
(optične in kromatične aberacije). Lupe z manjšo povečavo in daljšo goriščno razdaljo imajo večjo globinsko
ostrino in večje vidno polje ter obratno. Večina preklopnih lup omogoča spreminjanje naklona lečja v sagitalni
smeri in spreminjanje medzenične razdalje lup. Lupe skozi nosilno lečo imajo povečevalne leče nameščene
skozi stekelca nosilnih očal. Izdelane so individualno, naklon lečja v sagitalni smeri in medzenična razdalja
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sta izbrana in prilagojena posamezniku. Kasneje zgoraj omenjenih lastnosti ni mogoče spreminjati. Če se
spremeni dioptrija terapevtovih korekcijskih očal, se pri preklopnih lupah preprosto zamenja lečo v očalih,
medtem ko taka korekcija pri lupah skozi nosilno lečo ni mogoča. Ob dolgotrajni uporabi lup pride do izraza
tudi njihova teža.
Vsak nov uporabnik PZP se mora najprej naučiti delati v drugačnih razmerah. Uporaba PZP prinaša mnogo
več vidnih informacij, obenem pa tudi različne omejitve. Na začetku uporabniki porabijo za določeno opravilo
več časa kot sicer, toda s pridobljenimi izkušnjami razlika ni več značilna, prednosti uporabe pa so nesporne.
LITERATURA:
1. Friedman MJ. Magnification in a restorative dental practice: from loupes to microscopes. Compend Contin
Educ Dent 2004; 25(1): 48–55.
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Tomi Samec
Smernice obravnave pacientov z zobno erozijo
Contemporary treatment of patients with dental erosion
Asist. dr. Tomi Samec, dr. dent. med., spec.,
Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa, Medicinska fakulteta, Univerza v
Ljubljani; Center za zobne bolezni, Univerzitetni klinični center Ljubljana
Zobna erozija je ena izmed najpogostejših zobnih bolezni v razvitem svetu. Predstavlja izgubo trdih zobnih
tkiv, ki je posledica kemičnega procesa, v katerem sodeluje kislina nebakterijskega izvora. Epidemiološke
študije, ki so proučevale prevalenco zobne erozije, so pokazale velike razlike med državami, glede na
geografsko lokacijo in glede na starostne skupine. Na podlagi podatkov evropskih študij se ocenjuje, da ima
okrog 29 % odraslih oseb erozijsko zobno obrabo. Najvišjo prevalenco najdemo med 9- in 17-letniki. Kaže
se, da ima gastroezofagealna refluksna bolezen zelo pomembno vlogo pri zobni eroziji. Erozijska obraba
je najpogostejša na griznih in nebnih ploskvah, vendar ni omejena nanje. Obraba griznih ploskev pa je
najpogostejša na spodnjih prvih kočnikih. Lezije na nebnih ploskvah so najpogostejše na zgornjih sprednjih
zobeh in so navadno povezane z intrinzičnimi dejavniki.
Erozijska obraba je proces v dveh korakih. V prvem koraku kisline iz prehrane delno demineralizirajo in
zmehčajo zobno površino. V drugem koraku pa se oslabljena zobna površina odstrani z ustnimi frikcijskimi
silami. Mikrostruktura, poroznost in mineralna topnost sklenine in dentina vplivajo na način napredovanja
erozije. Erozijski potencial kislih produktov je odvisen v glavnem od pH-vrednosti in puferskih sposobnosti,
čeprav so pomembne tudi koncentracije fluorida in kalcija. Povišana temperatura in povečan pretok erozijskih
tekočin pospešita erozijo.
Načini zobne obrabe (erozija, atricija, abrazija) se med seboj močno prepletajo ter vodijo v nepovratno
izgubo sklenine in dentina. Erozijsko prizadeta plast zoba se odstrani z zobnim ščetkanjem, atricijo in abrazijo
s hrano ali mehkimi tkivi. Ker začetna erozija vpliva na zobne površine, je klinična slika erozijske obrabe
drugačna kot tista, ki nastane izključno zaradi mehanske obrabe. Razlike v vedenju, kot na primer način
ščetkanja, pogostost uživanja erozivnih pijač, povzročijo med posamezniki velike razlike v obsegu erozije.
Nasprotno slina občutno blaži erozijo z redčenjem in nevtralizacijo kislin in tvorbo slinskega pelikla, ki ščiti
zobno površino pred demineralizacijo, čeprav navadno poteka prepočasi, da bi povsem zaustavil erozijski
proces.
Mehansko-kemična obraba trdih zobnih tkiv se navadno izrazi šele skozi leta v značilni površinski izgubi.
Razpoznava začetnih erozijskih lezij ni preprosta, saj gre v začetni stopnji le za blago zaobljenost posameznih
zobnih vrškov, na ličnih in nebnih ploskvah pa se izguba prepozna le pod različnimi koti opazovanja. Obenem
so te spremembe pri starejših pacientih včasih ocenjene kot fiziološko stanje. Vloga zobozdravnika pri zgodnji
prepoznavi je ključna, saj tako lahko prepreči napredovanje lezij.
S pomočjo novo predstavljenih obrazcev lahko pri pacientu ocenimo tveganje za nastanek zobne erozije.
Dental erosive wear risk assesment (DEWRA) je obrazec za oceno zobne erozijske obrabe. Pripomoček
zobozdravnika vodi skozi najpogostejše dejavnike tveganja zobne erozijske obrabe in se sklada z uporabo
kazalnika BEWE (Basic Erosive Wear examination) ali podobnih drugih kazalnikov. S pomočjo obrazca DEWRA
postavimo skupno oceno pacientovega tveganja za nastanek zobne erozijske obrabe. Obrazec DEWRA
zajema prehrambne in higienske navade, splošno zdravstveno stanje pacienta, klinične okoliščine. Določi se
splošno tveganje za pacienta, kar služi oblikovanju načrta zdravljenja ali kot nasvet pacientu. Pomembno je,
da pri jemanju anamneze časovno nismo omejeni samo na sedanje stanje, saj je škodljivo navado pacient
morda sčasoma opustil. V obrazec je mogoče vpisovati tudi hitrost izločanja stimulirane in nestimulirane
sline, pH-vrednost in pufersko kapaciteto sline.
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Preventivne ukrepe delimo na tiste, ki jih pacienti lahko izvajajo doma, in preventivne ukrepe, ki jih izvaja
zobozdravnik. Zobozdravnik se mora zavedati, da z restavracijsko oskrbo ne zdravi vzroka, ampak zgolj
nadomešča, kar je bilo izgubljeno. Pri obravnavi nekarioznih vratnih lezij ni prav natančno izdelane strategije
restavriranja. Nekateri avtorji svetujejo zgolj opazovanje. Drugi se odločajo glede na občutljivost zobnih
vratov, pacientove estetske zahteve in možnosti poslabšanja stanja, saj se lahko na vratnih lezijah zadržuje
plak, kar vodi v zobni karies ali poslabšanje parodontalne bolezni.
V predavanju bomo predstavili glavne vzroke obrabe trdih zobnih tkiv, ustrezne anamnestične in
diagnostične metode, preventivno in restavracijsko oskrbo. Predstavljeni bodo tudi nekateri klinični primeri
obravnave nekarioznih vratnih lezij.
LITERATURA:
1. Addy M, Shellis RP. Interaction between attrition, abrasion and erosion in tooth wear. Monogr Oral Sci
2006; 20: 17–31.
2. Amaechi B. Dental erosion and its clinical management. 1st ed. New York: Springer International Publishing;
2015.
3. Bartlett D, Ganss C, Amaechi B. Basic erosive wear examination (BEWE): a new scoring system for scientific
and clinical needs. Clin Oral Investig 2008; 12: 65–8.
4. Cleghorn BM, Christie WH Dong CC. The root and root canal morphology of the human mandibular first
premolar: a literature review. J Endod 2007; 5: 509–16.
5. Lussi A, Jaeggi T. Dental erosion – Diagnosis, risk assesment, prevention, treatment. 1st ed. London:
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Maja Mastnak
Prekrivanje razgaljene zobne pulpe
Capping of exposed dental pulp
Maja Mastnak, dr. dent. med., specializantka, Center za zobne bolezni in endodontijo, UKC Ljubljana; prof. dr. Janja
Jan, dr. dent. med., spec., Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa, Medicinska
fakulteta, Univerza v Ljubljani
Do razgaljenja zobne pulpe pride zaradi poškodbe, pri restavracijskih postopkih in pri odstranjevanju kariesa.
Razgaljeno vitalno pulpo zdravimo z direktnim kritjem, vitalno amputacijo ali ekstirpacijo. Cilj zdravljenja je
obnovitev tkiva, ohranitev normalne funkcije pulpe in vitalnosti zoba. Izguba vitalnosti zobne pulpe pomeni
tudi izgubo intradentalne senzorične funkcije.
Uspešnost prekrivanja razgaljene zobne pulpe je odvisna od stopnje pulpinega vnetja, zato zdravimo le zdrave
zobe ter zobe z znaki in simptomi reverzibilnega pulpitisa. Stanje pulpinega tkiva ocenimo iz anamneze, z
rentgenskim in kliničnim pregledom. Zavedamo se, da klinični znaki in simptomi ne izražajo dejanskega
stanja zobne pulpe. Klinično je zato dober pokazatelj pulpinega vnetja stopnja krvavitve. Krvavitev, ki jo
lahko hitro ustavimo, kaže, da je vnetje pulpe začetno in omejeno. Povečana krvavitev na mestu razgaljenja,
ki jo je težko zaustaviti, kaže, da vnetni odziv sega globlje v pulpino tkivo in na ireverzibilni pulpitis.
Pomemben dejavnik za ohranitev vitalne pulpe je tesna zapora, uspešnost zdravljenja je manjša, če je
tesnjenje neustrezno. Zaradi slabe obrobne zapore pride do vdora bakterij in okužbe pulpinega tkiva po
posegu. Tudi material, s katerim prekrijemo razgaljeno pulpo, vpliva na uspešnost zdravljenja. Razgaljeno
vitalno pulpo prekrijemo z materialom, ki jo zaščiti pred nadaljnjimi poškodbami, omogoči njeno zdravljenje
in izgradnjo dentinske pregrade. Material mora biti zato biokompatibilen in mora delovati antibakterijsko.
Kalcijev hidroksid (KH) je standarden material izbora kritja razgaljene pulpe. Pod njim se lahko zgradi
dentinska pregrada ter pod njo ohrani vitalna in zdrava pulpa. Zaradi alkalnosti deluje antimikrobno,
spodbudi tudi obrambo in reparacijo pulpo-dentinskega sklopa. Spodbuja izločanje bioaktivnih molekul iz
mineraliziranega dentina in s tem indukcijo reparacije na mestu razgaljenja. Nastanek dentinske pregrade
pod KH ni predvidljiv, pregrada je lahko različne debeline, pogosto ima tudi številne defekte, ki sčasoma
lahko omogočajo vdor mikroorganizmov. Materiali s KH so nestabilni, nagnjeni k resorpciji in dovzetni
za mikrošpranje (ang. microleakage). V zadnjem času za direktno kritje uporabljamo tudi mineral trioksid
agregat (MTA), ki v študijah dosega dobre uspehe. MTA je bolj biokompatibilen kot KH, ima dolgotrajno
alkalen pH, zagotovi dobro dolgoročno zaporo, ki se ne raztopi in ima zadovoljivo tlačno trdnost. Vnetje
pulpe pod kritjem z MTA je v primerjavi s kritjem s KH redkejše. V primerjavi s KH ima MTA večjo sposobnost
spodbujanja nastanka dentinske pregrade, ta je zgrajena hitreje in predvidljivejše. Je tudi debelejša in ima
manj defektov, regeneracija pulpo-dentinskega sklopa je učinkovitejša. MTA pa ima nekaj pomanjkljivosti,
kot so težavno rokovanje, dolgotrajen čas strjevanja, povzroči lahko zabarvanje zoba. Zaradi teh omejitev
lahko za prekrivanje razgaljene pulpe uporabimo druge biokeramične materiale, kot je na primer Biodentin
(Septodont, Francija). Ta ima podobne fizikalno-kemijske in biokompatibilne lastnosti kot MTA, toda krajši
čas strjevanja in ne povzroči zabarvanja.
Čeprav ima pulpa mlajših pacientov v primerjavi s starejšimi boljše obnovitvene zmogljivosti, izsledki
raziskav o vplivu starosti pacientov na izid zdravljenja kažejo, da je zdravljenje uspešno tudi pri starejših.
Mikroorganizmi so ključni dejavnik pri izidu zdravljenja. Neuspeh je lahko posledica okužbe zaradi preostalih
bakterij ali novih bakterij, ki prodrejo zaradi netesne zapore. Poleg uporabe gumijaste opne in v aseptičnih
razmerah dela je zato treba zob nemudoma tesno zapreti. Potrebno je večletno spremljanje, kajti raziskave
kažejo, da za oceno uspešnosti zdravljenja enoletno sledenje ni dovolj.
V zadnjem času izsledki raziskav kažejo, da bi lahko dosegli uspešno prekritje razgaljene vitalne pulpe tudi pri
kariozno razgaljeni pulpi, ki ne kaže znakov vnetja. Pri načrtovanju zdravljenja je odločilna aktivnost kariozne
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lezije pred začetkom zdravljenja. Odziv pulpo-dentinskega sklopa je namreč odvisen od hitrosti napredovanja
kariozne lezije. Tako so spremembe v odontoblastni plasti raziskovalci opisali pod zaustavljenimi, neaktivnimi
lezijami, medtem ko so pod aktivnimi lezijami spremembe vidne tudi globlje, pod plastjo odontoblastov.
Raziskave so usmerjenje v odkrivanje razlik v stopnji vnetja in regenerativnem potencialu zobne pulpe v
povezavi z aktivnostjo in hitrostjo napredovanja karioznega procesa. Pokazale bodo, ali lahko pulpo, ki je bila
razgaljenja pri odstranjevanju kariesa in katere vitalnost želimo ohraniti, zdravimo na takšen način.
Danes je izbor terapije pri razgaljenju pulpe ob odstranjevanju globokih karioznih lezij vitalna ekstirpacija.
Da ne pride do razgaljenja pulpe, globoke kariozne lezije na vitalnih zobeh zdravimo z dvostopenjsko
preparacijo kavitete ali indirektnim kritjem pulpe. Prekrivanje razgaljene vitalne pulpe pri stalnih zobeh je
indicirano, kadar je pulpa razgaljena skozi nekariozen dentin, ni anamnestičnih podatkov o spontani bolečini,
na vitalitetne teste zob odreagira pozitivno in brez podaljšane bolečine, na rentgenskem posnetku ni znakov
apikalnega parodontitisa in kadar lahko naredimo zalivko s hermetično zaporo, ki prepreči vdor bakterij.
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Nemeth Lidija
Ambulantna obravnava odraslih s posebnimi potrebami
Dental Treatment of Adults with Special Needs
Asist. dr. Lidija Nemeth, dr. dent. med., spec.,
Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa, Medicinska fakulteta, Univerza v
Ljubljani; Center za zobne bolezni, Univerzitetni klinični center Ljubljana
Zobozdravniki opravljamo zahteven in obenem nadvse human poklic. Slej ko prej se pri svojem delu srečamo tudi
s pacienti s posebnimi potrebami. Znanje, kako do takega človeka pristopiti, kako oblikovati odnos, ne da bi ga
zlorabili, je osnova humanega sprejemanja drugega človeka z vsemi njegovimi slabostmi, vrednotami, različnostjo
in tudi veličino.
Osebe s posebnimi potrebami so po definiciji tisti ljudje, ki odstopajo od pričakovanih značilnosti in zmožnosti,
opredeljenih v določenem okolju, ter potrebujejo dodatno pozornost in skrb. Skupine oseb s posebnimi potrebami
so: osebe z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, osebe z govorno-jezikovnimi
motnjami, gibalno ovirane osebe, dolgotrajno bolne osebe, osebe z učnimi težavami, osebe s čustvenimi in
vedenjskimi motnjami ter osebe z motnjami avtističnega spektra. Osnovni diagnozi ali motnji je pri odraslih
pogosto pridružena še ena ali več kroničnih bolezni ter posledice dolgotrajnega jemanja zdravil in procesa staranja.
Strokovni sociološki izraz stigmatizacija označuje poseben odziv okolja na drugačnost oziroma različnost. V
nekaterih okoljih je lahko drugačnost nezaželena oziroma stigmatizirana, okolje pa stigmatizirane osebe dojema
kot manjvredne. Posledica je socialna distanca do stigmatiziranih oseb in skupin. Predsodki so lahko tako globoko
ukoreninjeni, da se jih ljudje sploh ne zavedajo in jih spreminjajo šele takrat, ko osebo s posebnimi potrebami bolje
spoznajo.
Drugačnost oseb s posebnimi potrebami se ne kaže samo na razvojnem, intelektualnem ali motoričnem področju,
temveč lahko prizadene tudi spremljajoče kognitivno, emocionalno in socialno sfero človekovega življenja. Te
osebe prav zaradi svoje drugačnosti potrebujejo poseben odnos in pozornost, s katerima pripomoremo k ustrezni
kakovosti življenja, ki je vredno osnovnega človekovega dostojanstva.
Ob obisku osebe s posebnimi potrebami v zobozdravniški ordinaciji terapevt in medicinska sestra z ustreznim
odnosom poskrbita, da se vzpostavi pristen prvi stik. Uspešna sta, če se jima uspe otresti morebitnih trdovratnih
stereotipov in se postaviti v pacientu enakovreden položaj. Zelo pomembna je povezanost med člani tima. Ko
vzpostavimo profesionalen odnos, pridobimo zaupanje pacienta in njegovih družinskih članov. Ti ga pogosto
spremljajo in so velikokrat prisotni tudi med samo obravnavo v ordinaciji. Odnos do pacienta bi moral biti zasnovan
na empatiji. Tako terapevt kot medicinska sestra naj bi se zavedala, da so pri delu najpomembnejši njuna osebnost,
sposobnost sprejemanja drugih, zanesljivost in strokovnost.
Mnogim pacientom s posebnimi potrebami njihovo zdravstveno, duševno, razvojno, psihično ali kognitivno
stanje, ki pomembno vpliva na njihovo življenje, onemogoča tudi vzdrževanje optimalne ustne higiene ali jih pri
tem ovira. Posledica je povečano tveganje za karies in parodontalno bolezen, zato preventiva ter zdravljenje in
spremljanje tega predstavljajo dodaten izziv. Zobozdravnikova dejavnost postane integralni del celostne skrbi za
zdravje pacienta.
Za prihod pacienta s posebnimi potrebami k zobozdravniku so morda potrebne prilagoditve v sami ustanovi, kot
na primer klančine, dvigalo, prilagojene sanitarije, ustrezna parkirna mesta.
Med splošno strategijo obravnave, ki nam lahko pomaga pri delu, spada premišljeno oblikovanje razporeda
naročanj in vsebine obravnav. V večini primerov si moramo vzeti tudi veliko več časa. Zmanjšajmo moteče
dejavnike, poskrbimo za umirjeno okolje, nemotečo svetlobo, prisotnost in morebitno sodelovanje
družinskega člana.
Sporazumevanje s pacientom je pogosto oteženo. Prva faza naj bi bila empatična komunikacija. Pacient s
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posebnimi potrebami pogosto dobro presoja, kakšen odnos imajo do njega ljudje, s katerimi se srečuje, in
tenkočutno zaznava neskladja med sporočenim in doživetim. Pomembna naj bo iskrenost v komunikaciji. Prav
zaradi motnje je bolj poudarjeno pacientovo čustveno podoživljanje, zato mu omogočimo izražanje čustev.
Pri govoru sedimo ali stojmo nasproti bolnika, izražajmo se jasno, brez prispodob, s kratkimi stavki. Govorimo
počasi, razumljivo, dovolj glasno, uporabljajmo tudi mimiko in znake. Včasih moramo pred dajanjem navodil
pritegniti pozornost. Pacienta naslavljajmo, dajmo mu dovolj časa za razmislek in ga z zanimanjem poslušajmo.
Lahko uporabljamo neverbalno komunikacijo, kot na primer dotik roke v znak zaupanja. Pozorni bodimo na višino
glasu. Zvišan glas zveni kot nekaj neprijetnega, umirjen glas pa pacientu daje občutek varnosti in sprejetosti.
Podrobno se seznanimo z osnovnim zdravstvenim stanjem pacienta in se dogovorimo, koliko pomoči potrebuje.
Natančno preglejmo zdravstveno dokumentacijo. Pomembne informacije lahko pridobimo tudi od svojcev ali
skrbnikov. Zberimo informacije o navadah, posebnostih in značajskih lastnostih, ki so morda pomembne za naše
delo. Včasih je omogočen natančen zobozdravniški pregled, drugič lahko stanje le ocenimo.
Merilo za obravnavo izdelajmo individualno. Pri načrtu zdravljenja si za izvedbo zdravljenja odmerimo dovolj časa.
Med samim delom omogočimo več manjših prekinitev, če je le mogoče, izvajajmo postopke kratko in hitro ter
vmes bodrimo pacienta. Poskrbimo za svojo in pacientovo varnost pri nenadnih gibih, krčih ali tikih. Uporabimo
dodatne pripomočke, zloženke in modele za izvajanje higiene. Med delom dajajmo povratne informacije sproti,
tudi večkrat, če je treba. Izogibajmo se dokazovanju moči in prepiranju. Delo naj bo strukturirano, rutinsko, pacient
naj pozna naša pričakovanja. Poudarek dajajmo procesu in ne toliko končni storitvi, saj je pogosto potrebnih več
sej za dokončanje ene storitve.
Obravnava pacientov s posebnimi potrebami je individualizirana. Odvisna je od osebnosti in dela terapevta ter
diagnoze, težav, motivacije, podpore pacienta in drugih spremenljivk, ki so prisotne pri posamezni obravnavi.
Vsaka posamezna seja obravnave se zato lahko razlikuje od druge. Občutkom neuspešnosti se izognemo s tem, da
postavimo realen cilj zdravljenja. Pri delu naj bi terapevt in pacient upoštevala drug drugega, kar prinaša sprejetost
terapevta in zadovoljstvo z opravljenim delom.
Občasno moramo narediti oceno, kako napredujemo pri izvedbi načrta zdravljenja. Ugotavljajmo vzroke za
neuspeh ter v sodelovanju s pacientom ali svojci izpeljimo primerne popravke, prilagoditve in morebitne
spremembe načrta.
Pomemben dejavnik v obravnavi pacientov s posebnimi potrebami so tudi kontrole in ukrepi preventive, katerih
vsebino in pogostost individualno prilagodimo.
Ambulantna obravnava pacientov s posebnimi potrebami predstavlja za terapevta velik izziv. Z mnogo topline,
strpnosti, empatije, spontanosti, skrbi za drugega, humanega sprejemanja, obogatenega s strokovnostjo, skušamo
pacientu s posebnimi potrebami pomagati do ustnega zdravja in s tem do optimalne kakovosti življenja.
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Endodontsko zdravljenje zob pri bolnikih z boleznimi srca in žilja
Endodontic treatment in patients with cardiovascular diseases
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Inštitut za fiziologijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Bolezni srca in žilja so zelo pogoste. Posledično se s temi bolniki srečujemo tu v naših ordinacijah. Pomemben
delež bolnikov, ki potrebujejo endodontsko zdravljenje, prejema tudi zdravila za zdravljenje bolezni srca
in žilja. Približno 5 % bolnikov jemlje vsaj zdravila za zniževanje arterijskega krvnega tlaka. Poleg tega se
delež bolnikov z zgodovino bolezni srca in žilja s staranjem populacije še dodatno povečuje. Obstaja pa tudi
možnost, da se niti bolniki sami ne zavedajo bolezni, ker nimajo znakov ali simptomov in se posledično tudi
ne zdravijo.
Do zdaj je bilo opravljenih veliko študij, ki so poskušale opredeliti vzročno povezavo med pojavom apikalnega
parodontitisa ter razvojem bolezni srca in žilja. Vendar pa so si rezultati dosedanjih študij nasprotujoči.
Nekatere klinične študije so sicer pokazale povezavo med obema, vendar niso izpolnile meril, ki so potrebna
za potrditev vzročne povezave. Večina kliničnih študij je bila presečnih in retrospektivnih. Poleg tega so
študije uporabljale premalo stroga merila za vključitev preiskovancev. Pogosto je bila tudi ocena prisotnosti
apikalnega parodontitisa neprimerna (npr. uporaba ortopantomografskega posnetka za oceno prisotnosti
kostnih lezij) ali je šlo celo za nadomestitev prisotnosti AP s prisotnostjo same endodontske polnitve
koreninskih kanalov zob. Poleg tega je bila tudi prisotnost bolezni srca in žilja ter dejavnikov tveganja
zanje (npr. kajenje) ocenjena le na podlagi vprašalnikov o zdravju, ki so jih izpolnjevali bolniki sami. Iz vseh
navedenih razlogov za zdaj ne moremo zaključiti, da obstaja vzročna povezava med prisotnostjo apikalnega
parodontitisa in razvojem bolezni srca in žilja. Študije so sicer pokazale zvišanje vrednosti vnetnih kazalnikov,
povezanih z okvaro endotelnih celic žilja, v krvi bolnikov, pri katerih je prisoten apikalni parodontitis.
Kljub temu moramo biti pozorni na bolnike z boleznimi srca in žilja, ki prihajajo v naše ordinacije, saj lahko
njihovo obolenje ali pa terapija, ki jo posledično prejemajo, vpliva na potek in uspeh endodontskega
zdravljenja, oziroma povzroča različne zaplete. Poznati je treba tudi dejavnike tveganja za pojav teh bolezni,
kot so kajenje, zloraba alkohola, diabetes mellitus, hiperholesterolemija, dedna obremenjenost z boleznimi
srca in žilja, fizična neaktivnost in debelost.
Prav tako je pomembno vedeti, katere druge bolezni so prisotne pri bolniku, ki potrebuje naš poseg. Najprej
se moramo zavedati, da naši posegi (posebej, če so boleči) lahko predstavljajo stresen dogodek. Stresen
dogodek lahko pri bolnikih z boleznimi srca in žilja povzroči poslabšanje bolezni. Stres lahko povzroči dodatno
zvišanje arterijskega tlaka pri bolnikih z že prisotno arterijsko hipertenzijo, kar lahko sproži miokardni infarkt.
Tudi motnje srčnega ritma, kot so sinusna tahikardija, sinusna bradikardija, atrijska fibrilacija in ventrikularne
ekstrasistole, lahko srečamo pri bolnikih v naših ordinacijah. Tudi te lahko ojači stres, ki ga sprožijo naši posegi
v ustih. Tudi angina pektoris se lahko zaradi stresa poslabša ali celo sproži miokardni infarkt. Pri pacientih
po transplantaciji srca je srce bolj občutljivo na adrenalin v krvnem obtoku, kar lahko povzroči zvišanje
arterijskega tlaka.
Bolniki z revmatsko vročico so lahko bolj podvrženi infekcijskemu endokarditisu. K temu zapletu so nagnjeni
tudi bolniki z okvaro srčnih zaklopk, umetnimi zaklopkami, kardiomiopatijami, zožitvami aorte, prisotnimi
poškodbami pretina med prekatoma ali prisotnim arterijskim duktusom (posebej pri bolnikih s prirojenimi
razvojnimi motnjami). Tudi pacienti po transplantaciji srca so bolj ogroženi za pojav endokarditisa, saj
prejemajo imunosupresivna zdravila. Vsi navedeni dejavniki vplivajo na odločitev o uporabi antibiotikov za
preprečitev nastanka bakteriemije med invazivnimi posegi.
Pri našem delu lahko pride tudi do drugih težav pri bolnikih z boleznimi srca in žilja. Pri angini pektoris se
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bolečina lahko projicira v predel spodnje čeljusti, kar lahko bolnik napačno interpretira kot bolečino zobnega
izvora. Tudi težave pri dihanju (dispneja) so lahko posledica bolezni srca. V tem primeru se težave še ojačajo,
kadar bolnik leži, kar lahko vpliva na naše delo.
Poleg samih bolezni so za naše delo pomembna tudi zdravila, ki jih bolniki jemljejo pri boleznih srca in
žilja. Zdravila za zdravljenje arterijske hipertenzije lahko povzročijo pojav ortostatske hipotenzije, kar lahko
predstavlja težavo pri hitrem vstajanju z zobozdravstvenega stola. Poleg tega lahko delovanje zdravil za
zdravljenje hipertenzije interferira z delovanjem adrenalina v lokalnem anestetiku. Adrenalin lahko pri
bolnikih, ki jemljejo beta blokatorje, povzroči nenaden porast arterijskega tlaka. Poleg tega lahko nekateri
tiazidni diuretiki povzročijo hipokaliemijo ob dodatku adrenalina v lokalnem anestetiku, kar lahko sproži
aritmije. Prav tako lahko beta blokatorji v kombinaciji z nekaterimi antibiotiki (klaritromicin, eritromicin)
povzročijo znižanje tlaka, zato se jih pri pacientih na beta blokatorjih izogibamo. Inhibitorji angiotenzinkonvertaze (ACE) so vazodilatatorji, ki se jih pogosto uporablja za zdravljenje arterijske hipertenzije.
Dolgotrajno protibolečinsko zdravljenje z nesteroidnimi antirevmatiki pri teh bolnikih zveča možnost za
okvaro ledvic. Prav tako lahko nesteroidni antirevmatiki zvečajo možnost za okvaro ledvic pri bolnikih, ki
jemljejo diuretike. Ob jemanju kalcijevih antagonistov se lahko pojavi hipertrofija dlesni, kar lahko moti
namestitev opne za absolutno osušitev.
Pri zdravljenju bolezni srca in žilja se včasih uporabljajo snovi, ki vplivajo na hemostazo. Varfarin se uporablja
kot antikoagulans po miokardnem infarktu, vstavitvi umetnih zaklopk ali pri atrijski fibrilaciji. Ob njegovi
uporabi je večja verjetnost za krvavitve po posegih. Njegovo učinkovitost spremljamo z merjenjem
internacionalnega normaliziranega deleža protrombinskega časa (INR), ki ga moramo vedno preveriti na dan
posega. Tudi heparin z nizko molekulsko maso se lahko uporablja kot antikoagulans, vendar pa se njegovo
učinkovitost preverja z aktiviranim delnim tromboplastinskim časom (APTT).
Iz zgoraj navedenih razlogov moramo pri bolnikih z boleznimi srca in žilja, ki potrebujejo naš poseg, vedno
imeti v mislih stanje bolezni, potek njenega zdravljenja in možnosti za zaplete. Uspešnost nadzora bolezni,
posledice zdravljenja, ki iz tega sledijo, in sam časovni potek bolezni lahko vplivajo na načrtovanje naših
posegov.
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Svetovna zdravstvena organizacija (World Health Organisation – WHO) je opredelila ustno zdravje kot
bistven del splošnega zdravja, ki pomembno vpliva na kakovost življenja. Zobni karies, apikalni parodontitis
in parodontalna bolezen so med najpogostejšimi kroničnimi boleznimi na svetu in so glavni vzroki za slabo
ustno zdravje. Znanstvene raziskave v zadnjih dveh desetletjih dokazujejo, da sta sistemsko zdravje in zdravje
v ustni votlini med seboj pomembno povezana.
Prvi znanstveni zapis domnevnih povezav sega v čas Hipokrata, ki je opisal primer ozdravitve bolnika z
revmatoidnim artritisom po ekstrakciji zoba. Pomemben znanstveni premik se je zgodil konec 19. stoletja, ko
je Robert Koch predstavil svoje postulate in postavil temelje moderne bakteriologije. Leta 1894 je raziskovalcu
in zobozdravniku W. D. Millerju uspelo dokazati bakterije v zobni pulpi, v članku v vplivni reviji The Lancet je
razpravljal o možnosti vpliva bakterij iz zoba na okolna tkiva in sistemsko zdravje. Miller velja tako za začetnika
oralne mikrobiologije kot tudi za enega prvih utemeljiteljev moderne endodontije – za zdravljenje posledic
bakterijskih okužb je predlagal koreninsko zdravljenje zob. V istem času pa se je predvsem v anglosaških
državah oblikoval radikalnejši pogled na povezavo med zobmi in sistemskim zdravjem. Angleški kirurg
William Hunter je predstavil pojem oralne sepse. Na predavanjih in v člankih je zagovarjal hipotezo, da lahko
okužba iz ustne votline povzroči različno hude sistemske zaplete, od anemije do mentalnih bolezni, ter da je
edino upravičeno kirurško zdravljenje – ekstrakcija zoba. Sledilo je obdobje t. i. eksodontizma, priljubljeno
predvsem med kirurgi, zobozdravniki in nutricionisti v Združenih državah Amerike. Zaradi ideje o zobu kot
mogočem žarišču in povzročitelju različnih sistemskih bolezni so včasih pri bolnikih preventivno ekstrahirali
vse zobe (tudi vitalne). Konservativno zdravljenje zob je bilo stigmatizirano kot ''septično'' zdravljenje zob, za
prakticiranje endodontije pa celo predlagana 6-mesečna kazen trdega dela. Šele v tridesetih in štiridesetih
letih 21. stoletja je znanstvenikom uspelo s kakovostnimi in kontroliranimi kliničnimi raziskavami dokazati,
da je bil lov na čarovnice oziroma zobe pretiran. Bakterije v zobu in obzobnih tkivih lahko povzročijo okužbo
in posledično akutno ali kronično vnetje, ki pa je ozdravljivo s konservativnim zdravljenjem. Prav te raziskave
pa predstavljajo začetek razvoja endodontije – uspešnega in predvidljivega koreninskega zdravljenja zob.
V zadnjih dveh desetletjih se je število raziskav, ki kažejo na povezavo med ustnim in sistemskim zdravjem,
ponovno povečalo. Obstoječe temeljne raziskave, ki uporabljajo natančnejšo in modernejšo metodologijo,
so dokazale določene povezave med parodontalno boleznijo in sistemskimi boleznimi – sladkorno boleznijo,
koronarno srčno boleznijo in revmatoidnim artritisom, mehanizem vzročno-posledične povezave pa še ni bil
dokazan. Raziskave povezanosti in vpliva apikalnega parodontitisa (AP) na sistemsko zdravje tudi po začetnih
znanstvenih spodrsljajih niso nikoli zamrle. Ugotovljeno je, da AP vpliva na porast vnetnih mediatorjev
tako lokalno kot sistemsko. Količina v kri izplavljenih vnetnih mediatorjev raste z velikostjo in s številom AP,
odvisna je tudi od vrste bakterij in od imunskega stanja bolnika ter od akutnih izbruhov vnetja. Primerjava
velikosti vpliva med parodontalno boleznijo in AP na sistemsko zdravje je klinično manj pomembna, saj gre
pri obeh boleznih za podobne mehanizme. Obe sta kronični vnetji ustne votline, pri obeh je povzročitelj
mešana in kompleksna mikrobna flora (predvsem gramnegativne anaerobne bakterije) in pri obeh so
dokazane povišane koncentracije vnetnih mediatorjev (IL-1, IL-6, TNF ...) in tudi markerjev oksidacijskega
stresa (8-isoprostan, peroksidaza, katalaza) v krvi in urinu. Treba se je zavedati, da vse sočasne bolezni v ustni
votlini prispevajo k vnetnemu bremenu v ustni votlini in njegovemu vplivu na sistemsko zdravje.
Za zdaj še ni natančno dokazana vzročno-posledična povezava med AP in sistemskimi boleznimi. Vse več je

26

Zbornik 2017

epidemioloških raziskav, ki dokazujejo večjo pojavnost AP pri bolnikih s sladkorno boleznijo, cerebrovaskularno
boleznijo, visokim krvnim pritiskom, osteoporozo in podedovanimi motnjami v koagulaciji. Pomembno je
pravilno tolmačenje rezultatov raziskav, npr. večja pojavnost AP pri bolnikih s sladkorno boleznijo ne pomeni,
da lahko AP povzroči bolezen. Izidi raziskav kažejo na povezanost in tudi možnost vpliva, vendar ne kažejo
direktnega mehanizma, kaj je vzrok in kaj posledica. To je najtežje dokazati predvsem pri boleznih, ki so
večvzročne, kar pomeni, da na njihov nastanek vpliva več dejavnikov tveganja. Danes se od raziskovalcev
pričakuje natančno izdelano metodologijo klinične raziskave, pri kateri je možnost vpliva raziskovalcev na
rezultate raziskave minimalna ali nična. Ker so takšne raziskave časovno, finančno, kadrovsko in medicinskoetično najzahtevnejše, so premiki v znanosti počasni. Vendar je z dokazi tlakovana pot za bolnike gotovo
bolj prava kot pa zdravljenje artritisa z ekstrakcijami zob zaradi lastnega prepričanja. Kljub še ne popolnoma
razjasnjeni povezavi med ustnim in sistemskim zdravjem pa so si strokovnjaki in raziskovalci s tega področja
edini – zdrava ustna votlina brez vnetnih bolezni pripomore k boljšemu sistemskemu zdravju. Vse več je
tudi zahtevanih pregledov bolnikov pri zobozdravniku (ang. dental screening), h kateremu jih napotijo
specialisti medicinskih ved pred zahtevnejšimi sistemskimi zdravljenji ali operacijami, kot so npr. menjava
srčnih zaklopk, vstavitve ortopedskih vsadkov, zdravljenje rakavih obolenj ali transplantacije organov. Še
vedno velja, da je načrt zdravljenja odvisen od stanja bolnika, vrste sistemske bolezni ter časa, ki ga imamo
do začetka sistemskega zdravljenja. Zdravi ali dobro pozdravljeni zobje in zdrava ali dobro pozdravljena
obzobna tkiva so najboljša izbira za sistemsko zdravega ali bolnega človeka.
LITERATURA:
1. Baumgartner JC, Siqueira Jr.JF, Sedgley CM, Kishen A. Microbiology of endodontic disease. In: Ingle JI,
Bakland LK, Baumgartner JC, eds. Ingle's Endodontics. 6th ed. Hamilton Ontario: BC Decker; 2008: 221–4.
2. Gašperšič D. Zdravljenje apikalnega parodontitisa v luči ponovnega zanimanja medicine za žariščne
okužbe. Zobozdrav Vestn 2004; 59: 3–16.
3. Maret D, Peters OA, Vigarios E, Epstein JB, van der Sluis L. Dental screening of medical patients for oral
infections and inflammation: Consideration of risk and benefit. Microbes Infect 2017; 19(2): 84–90.
4. Pallasch TJ, Wahl MJ. Focal infection: new age or ancient history? Endod Top 2003; 4: 32–45.
5. Segura-Egea JJ, Martín-Gonzalez J, Castellanos-Cosano L. Endodontic medicine: Connections between
apical periodontitis and systemic diseases. Int Endod J 2015; 48(10): 933–51.
6. Skaug N, Bakken V. Systemic complications of endodontic infections. In: Bergenholtz G, Hørsted-Bindslev
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Zbornik 2017

27

Matjaž Rode
Ni še konca; po amalgamu pa nanomateriali in endokrini motilci
No end of it; first amalgam, then nano-materials and endocrine disruptors.
Prof. dr. Matjaž Rode, dr. dent. med., spec., višji svetnik,
Ulica bratov Učakar 16, 1000 Ljubljana
Oktobra 2013 so Združeni narodi potrdili Konvencijo Minamata o živem srebru, ki odreja zmanjšanje
pridobivanja in uporabe sestavin, ki vsebujejo živo srebro.
V tej konvenciji so našteti tudi dentalni amalgami, saj so zlitine, ki vsebujejo živo srebro.
V aneksu A konvencija zato priporoča, da države začnejo postopke za postopno ukinitev, ne pa takojšno
prepoved, uporabe dentalnih amalgamov.
Svetovna zobozdravstvena organizacija – FDI in tudi Svet zobozdravnikov EU – CED sta pripravila stališča in
priporočila, s katerimi opozarjata politike, da morajo premisliti o vseh posledicah opustitve rabe amalgama
v zobozdravstvu.
Oba zagovarjata strokovno izhodišče, da so dentalni amalgami varni in naj zato ostanejo ena od možnosti
reparacije okvarjenih zobnih ploskev.
Za Komisijo EU je v letu 2014 svoje stališče pripravil tudi SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and
Newly Identified Health Risks), ki je samostojno posvetovalno telo Komisije. Ena od ugotovitev poročila
komiteja SCENIHR je, da je dentalni amalgam učinkovit in varen restavracijski material in naj zato za nekatere
indikacije in primere še vedno ostane material izbora.
Pomembno sporočilo tega poročila je tudi, da SCENIHR ni našel razloga, ki bi upravičeval odstranjevanje
neoporečnih amalgamskih plomb!
Komisija EU je upoštevala te ugotovitve in je 2. februarja 2016 pripravila predlog, kako ravnati z živim srebrom
v državah EU, ter ga poslala v potrditev v Evropski parlament. V predlogu so tudi priporočila o rabi dentalnih
amalgamov v državah EU.
Komisija predlaga, da naj bi od 1. januarja 2019 v državah EU uporabljali le prekapsulirane amalgame,
obvezni bodo amalgamski separatorji. Predlaga tudi nekaj kontraindikacij za uporabo dentalnih amalgamov.
Ta predlog je Komisija poslala Evropskemu parlamentu. O njem bodo evropski poslanci glasovali v februarju
2017.
SCENIHR je v svojem poročilu zapisal, da imajo drugi dentalni materiali, ki naj nadomestijo amalgam, klinične
omejitve in toksikološka tveganja. Vsebujejo različne organske snovi, ki so lahko škodljive; med samim
vnosom v kaviteto nastajajo kemične reakcije, ki lahko delujejo na zobna tkiva in tudi mehka tkiva v okolici,
in to toksično ali alergeno, ter lahko motijo normalno delovanje nekaterih endokrinih žlez (endokrini motilci).
Endokrini motilci so kemikalije, ki vplivajo na hormonski sistem živali in ljudi. Imajo tri skupne značilnosti:
hormonsko delovanje, škodljivi učinek in vzročno zvezo med obema.
Glavna značilnost v primerjavi z drugimi kemikalijami je, da nismo pozorni le na učinek, temveč tudi na
način delovanja. Dejansko endokrine motnje predstavljajo razmeroma nov pogled na toksičnost kemikalij, ki
pomaga razumeti, kako pride do nekaterih škodljivih učinkov.
Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je leta 2002 endokrine motilce opredelila kot snovi ali zmesi, ki
spremenijo funkcije endokrinega sistema in posledično škodljivo učinkujejo na zdravje organizma, njegove
potomce ali populacije.
Nanomateriali so kemične snovi ali materiali, katerih struktura vključuje vsaj eno dimenzijo z razponom
velikosti od približno 1 do 100 nm.
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Znanstvenih dokazov o škodljivosti teh materialov še ni dovolj. Predvsem je narejenih malo kliničnih študij,
ki bi to potrjevale ali zavračale.
Nujne so zato natančno pripravljene klinične raziskave in razvoj novih biokompatibilnih plastičnih dentalnih
materialov.
Komisija je pozvala CED, da naj preveri možnosti škodljivega delovanja materialov, ki se uporabljajo v
zobozdravstvu, in oceni, ali so ti materiali lahko endokrini motilci in ali jih lahko uvrstimo v skupino za zdravje
nevarnih nanomaterialov.
LITERATURA:
www.eudental.eu
http://ec.europa/health/scentific committee/emerging/scenihr
www.eadp.eu
www.springer.com/978-3-340-7781-6
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Janja Jan
Vloga klorheksidina v endodontiji
Uses of Chlorhexidine in Endodontics
Prof. dr. Janja Jan, dr. dent. med., spec.,
Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa, Medicinska fakulteta, Univerza v
Ljubljani; Center za zobne bolezni, Univerzitetni klinični center Ljubljana
Glavni koraki pri zdravljenju obolenj zobne pulpe in apikalnega parodontitisa so diagnoza, širjenje in čiščenje
koreninskega sistema, dokončna polnitev in tesna koronarna zapora. Kljub napredku v endodontiji v zadnjih
letih poglavitni namen endodontskega zdravljenja ostaja enak. Za uspešno endodontsko zdravljenje je
treba odstraniti oziroma zmanjšati okužbo koreninskega sistema in preprečiti njegovo ponovno okužbo po
zdravljenju. Glavni vzrok za obolenje zobne pulpe in apikalni parodontitis so namreč mikroorganizmi.
Med širjenjem in čiščenjem koreninskega sistema je odstranitev okužbe otežena zaradi zapletene morfologije
kanalskega sistema, prisotnosti mikroorganizmov v dentinskih tubulih, razmazovine, ki nastane med
mehanskim širjenjem in čiščenjem, ter dentinskih opilkov. Idealna raztopina za izpiranje koreninskih kanalov
naj bi prodrla v dentin in dentinske tubule ter odstranila okužbo, učinkovala dalj časa, odstranila razmazovino
ter bila brez antigenskega, toksičnega ali karcenogenega delovanja. Raztopina naj ne bi škodljivo vplivala na
dentin in vezavo plombirnih materialov. Bila naj bi poceni, preprosta za uporabo in naj ne bi zabarvala zob.
Želimo, da bi raztopila pulpino tkivo in inaktivirala endotoksine. Še vedno ne poznamo varne, učinkovite
raztopine za izpiranje, ki bi predvidljivo odstranila mikroorganizme iz koreninskega sistema. Učinkovitost
raztopin za izpiranje v boju proti okužbi v koreninskem sistemu lahko izboljšamo z njihovo aktivacijo,
uporabljamo jih v kombinaciji z zvočnimi in ultrazvočnomi valovanji, negativnim pritiskom apikalno,
pomembni so tudi kanalski vložki z medikamenti med posameznimi sejami.
Klorheksidin glukonat (CHX) se v zadnjih 50 letih uporablja pri preventivi pred kariesom, parodontalnem
zdravljenju, kot sestavina ustne vode z antiseptičnim delovanjem ter tudi kot raztopina za izpiranje
koreninskih kanalov v endodontiji. Spada med najpogosteje uporabljene raztopine v našem prostoru, poleg
natrijevega hipoklorita (NaOCl) in etilendiamintetraocetne kisline (EDTA). Ima širok antibakterijski učinek,
podaljšano delovanje in nizko toksičnost. Prednosti v primerjavi z NaOCl, ki je danes osnovna raztopina za
izpiranje, so nižja toksičnost ter odsotnost slabega vonja in okusa. Za razliko od NaOCl pa ne raztopi organskih
snovi in nekrotičnega tkiva znotraj koreninskega sistema. Kot NaOCl ni sposoben uničiti vseh bakterij in ne
more odstraniti razmazovine. Leta 2007 smo zato v Zobozdravstvenem vestniku objavili priporočilo, da CHX
uporabljamo kot dodatno, zadnjo raztopino za izpiranje v primerih ponovnega endodontskega zdravljenja
in tudi preventivno pred dokončno polnitvijo. CHX se lahko uporablja tudi kot kanalski medikament med
posameznimi sejami, čeprav je kalcijev hidroksid tu še vedno najučinkovitejši.
Danes znanstveniki v številnih raziskavah ugotavljajo dejavnike, ki vplivajo na uspeh endodontskega
zdravljenja. Ng in sodelavci (2011) so v longitudinalni raziskavi izpostavili 11 dejavnikov, ki pomembno
vplivajo na uspešnost primarnega in ponovnega endodontskega zdravljenja. Med njimi je bila tudi uporaba
2-odstotnega CHX kot dodatne raztopine za izpiranje poleg NaOCl. Presenetljivo pa je, da je znižala uspešnost
zdravljenja. Avtorji raziskave menijo, da so potrebne nadaljnje randomizirane kontrolirane raziskave, ki bodo
ovrednotile vlogo CHX pri uspehu endodontskega zdravljenja.
Poleg pravilnega izbora raztopine za izpiranje je pomemben tudi ustrezen način uporabe. CHX v
koncentracijah, v katerih se uporablja v medicini (od 0,12 do 2 %), ni toksičen. Zanimiva pa je ugotovitev iz
zadnjih let, da ob kombinaciji CHX in NaOCl nastane zabarvanje in oborina – parakloranilin (PCA). Ta moti
zaporo dokončne polnitve in je tudi toksičen. Morda je to vzrok, da je zgoraj omenjena raziskava prikazala
manjšo uspešnost zdravljenja ob uporabi 2-odstotnega CHX. Danes sledimo priporočilu, da pred izpiranjem
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s CHX koreninski sistem izperemo z drugo raztopino ali osušimo. Ob kombinaciji CHX in EDTA nastane zaradi
tvorbe soli le netoksična oborina.
Učinkovitost izpiranja in dezinfekcije povečamo na več načinov. Raztopini za izpiranje lahko povečamo
koncentracijo, volumen, temperaturo ali jo ultrazvočno aktiviramo. Pri CHX pa moramo biti pazljivi.
Raziskovalci so ugotovili, da pride pri segrevanju raztopine CHX na 45 °C do tvorbe toksičnega PCA in drugih
rumeno obarvanih aromatskih aminov, zato priporočajo, da pri kliničnem delu ne poskušamo povečati
učinkovitosti raztopine CHX s segrevanjem ali z ultrazvočno aktivacijo, ki poviša temperaturo v koreninskem
sistemu.
Klinični protokoli izpiranja temeljijo na kliničnih izkušnjah in znanstvenih dognanjih, tako preteklih kot
novejših raziskav. Danes, glede na nova spoznanja, CHX uporabljamo preudarno. Priporočamo uporabo
CHX za izpiranje pri zobeh z odprtimi apikalnimi odprtinami ali predrtji, kjer obstaja tveganje, da izrinemo
NaOCl. Priporočamo ga tudi kot dodatno, zadnjo raztopino za izpiranje po EDTA, kadar želimo učinkovitejšo
dezinfekcijo (predvsem pri ponovnem endodontskem zdravljenju) in/ali izboljšano vezavo na dentin.
Dosledno sledimo priporočilom o ustreznem načinu uporabe CHX.
LITERATURA:
1. Basrani B, ed. Endodontic irrigation. Cham: Springer; 2015.
2. Ng YL, Mann V, Gulabivala K. A prospective study of the factors affecting outcomes of nonsurgical root
canal treatment: part 1: periapical health. Int Endod J 2011; 44(7): 583–609.
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Igor Potočnik
Dejavniki uspešnosti endodontskega zdravljenja
Factors associated with endodontic treatment outcome
Dr. Igor Potočnik, dr. dent. med., spec.,
Klinika za endodontijo, Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana
Namen endodontskega zdravljenja je preventiva ali zdravljenje periapikalne bolezni. Način klinične izvedbe
endodontskega zdravljenja je navkljub predlaganim protokolom Evropske in Ameriške endodontske
zveze tako raznolik, da ga ni mogoče natančno predpisati. Splošno sprejeto dejstvo je, da natančen način
izvedbe endodontskega zdravljenja določa biološki status zdravljenega zoba. Na uspešnost endodontskega
zdravljenja zato vplivajo številni dejavniki, ki jih razdelimo na predoperacijske, klinične in pooperacijske.
Predoperacijski dejavniki
Metaanaliza do zdaj zbranih podatkov razkrije, da UEZ ni odvisna od spola. Petnajst raziskav je vrednotilo vpliv
pacientove starosti na UEZ in v nobeni raziskavi niso potrdili statistično značilnih razlik v UEZ v odvisnosti od
starosti pacienta.
Le ena raziskava je vrednotila UEZ pri zdravih osebah in pacientih z znano sistemsko boleznijo. Ugotovili so,
da med obema skupinama ni statistično značilnih razlik v UEZ. Raziskovalci so ugotavljali vpliv nekaterih
bolezni (npr. diabetesa mellitusa, onkološkega obolenja ...) na UEZ, vendar so podatki še nezadostni za
dokočno oceno, zato so na tem področju potrebne nadaljnje raziskave.
Trinajst raziskav je statistično vrednotilo UEZ glede na vrsto zoba (sekalci/podočniki, ličniki/kočniki/zgornji
vs. spodnji). Večina raziskav ni potrdila razlik med posameznimi vrstami zob. Tri raziskave so odkrile statistično
značilne razlike: UEZ pri spodnjih kočnikih je nižja kot pri drugih vrstah zob, desni spodnji kočniki pa imajo v
primerjavi z levimi spodnjimi kočniki nižjo UEZ.
Status zobne pulpe in periapikalni status
Primerjava vitalnih in avitalnih zob: štirinajst raziskav je statistično vrednotilo UEZ v odvisnosti od
predoperacijskega statusa zobne pulpe. Štiri raziskave poročajo, da je pri vitalnih zobeh UEZ značilno višja,
osem raziskav pa ugotavlja, da med obema skupinama zob ni značilnih razlik. Nasprotno pa ena raziskava
poroča, da je UEZ pri avitalnih zobeh značilno višja. Metaanaliza podatkov v dosedanjih raziskavah ugotavlja,
da je UEZ pri vitalnih zobeh višja za 5–9 %, odvisno od natančnosti meril raziskave.
Primerjava vitalnih in avitalnih zob brez rentgensko vidne periapikalne lezije: metaanaliza podatkov iz enajstih
raziskav ugotavlja, da je med obema skupinama razlika v UEZ statistično neznačilna in je manjša od 1 %.
Primerjava vitalnih in avitalnih zob z rentgensko vidno periapikalno lezijo: rezultati raziskav pokažejo značilno
znižano uspešnost UEZ avitalnih zob z rentgensko vidno periapikalno lezijo. Analiza odkrije za 8–13 % nižjo
uspešnost v primerjavi z UEZ vitalnih zob.
Primerjava avitalnih zob brez rentgensko vidne lezije in avitalnih zob z rentgensko vidno periapikalno lezijo:
deset raziskav je primerjalo UEZ pri obeh skupinah. Rezultati ugotavljajo za 9–13 % znižano UEZ pri zobeh z
rentgensko vidno periapikalno lezijo.
Velikost periapikalne lezije: deset raziskav je statistično vrednotilo vpliv velikosti periapikalne lezije na UEZ.
Šest raziskav ugotavlja odvisnost UEZ od velikosti lezije in nižjo UEZ pri večjih lezijah. Nasprotno nekateri
avtorji niso ugotovili značilnih razlik. Metaanaliza zbranih podatkov ugotavlja, da povečanje lezije za 1 mm
zniža UEZ za 14 %.
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Klinični dejavniki
Mnenja o ustrezni velikosti apikalne preparacije so v strokovni javnosti še naprej deljena. Večina avtorjev ni
ugotovila razlik v UEZ med manjšo (ISO 25–30) in večjo (ISO > 35) apikalno preparacijo. Nekatere raziskave
pa ugotavljajo znižano UEZ pri večjih apikalnih preparacijah. Nasprotno je ugotovljeno za vpliv koničnosti
preparacije koreninskega kanala: pri prepraciji, ki ima koničnost 0,02, (ISO-standard ročnih instrumentov)
so v primerjavi s preparacijo z večjo koničnostjo (0,04–010) ugotovili znižano UEZ, kar utemeljuje uporabo
strojnih instrumentov NiTi. Dokazi o razlikah med različnimi sredstvi za spiranje koreninskega kanal in ustrezni
koncentraciji le-teh na UEZ so v strokovni literaturi pomankljivi. Natrijev hipoklorit velja za zlati standard med
sredstvi za spiranje koreninskega kanala, manj jasno pa je, v kakšni koncentraciji. Večina kliničnih raziskav
ni ugotovila razlik pri UEZ med 0,5- in 5-odstotno koncentracijo, nekatere raziskave in vitro kažejo na večjo
učinkovitost 5-odstotne raztopine natrijevega hipoklorita.
Polnitev koreninskega kanala z gutaperčo in koreninskim cementom je standardna tehnika polnitve
endodontskega prostora. Med različnimi tehnikami polnitve (hladna lateralna kondenzacija, termoplastična
polnitev ...) in različnimi koreninskimi cementi niso ugotovili razlik pri UEZ. Naprotno: nižja kakovost polnitve
(netesnost, nehomogenost) značilno zmanjša UEZ. Podobno velja za dolžino polnitve: znižana UEZ pri
hiperpolnitvah je posledica hiperinstrumentiranja koreninskega kanala in posledično hiperpolnitve. Avtorji
menijo, da je za znižano UEZ odgovorna ekstruzija pulpinega tkiva in mikroorganizmov v periapikalni predel
kot posledica hiperinstrumentiranja. To domnevo potrjuje ugotovitev, da pri normopolnitvi koreninskega
kanala z gutaperčo in če se zgodi iztis koreninskega cementa v periapikalni predel (pogosteje pri termoplastični
polnitvi), nima vpliva na UEZ. Ugotovljeno je, da je UEZ znižana v tistih primerih, kjer med zdravljenjem
pride do bolečinskih ali vnetnih (oteklina, fistula) zapletov. Znano je, da je najpogostejši vzrok za zaplete
med endodontskim zdravljenjem ekstruzija mikroorganizmov v periapikalni predel, kar poveča možnost
zunajkoreninske okužbe. Na drugi strani ima vzpostavitev prehodnosti koreninskega kanala statistično značilen
vpliv na UEZ. Ugotovili so, da je UEZ pri koreninah, kjer prehodnost ni bila vzpostavljena, značilno znižana,
verjetnost uspeha se zniža za 12 % na 1 mm neinstrumentiranega koreninskega kanala.
Ponovno endodontsko zdravljenje
Novejše raziskave uspešnosti ponovnega endodontskega zdravljenja ne potrjujejo dolgo veljavnega mnenja,
da je uspešnost ponovnega zdravljenja nižja od uspešnosti prvega endodontskega zdravljenja. Na drugi
strani višja kakovost prve polnitve (homogena polnitev do 2 mm pred rentgenološkim apeksom) značilno
zniža uspešnost ponovnega zdravljenja: v teh primerih so ugotovili za 6–22 % znižano uspešnost ponovnega
endodontskega zdravljenja.
Pooperacijski dejavniki
Izdelava kakovostne koronarne zapore značilno vpliva na UEZ. Novejše raziskave so potrdile pomembnost
koronarne zapore: ugotovili so, da med različnimi načini restavracije zobne krone (plomba, protetična
rekonstrukcija, stalna, začasna) ni razlik. Raziskovalci so značilne razlike med UEZ ugotovili le med kakovostno
in nekakovostno restavracijo zobne krone.
LITERATURA:
1. Chevigny de C, Dao TT, Basrani BR, Marquis V, Farzaneh M, Abitbol S, Friedman S. Treatment outcome in
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Pregled ukrivljenosti koreninskih kanalov
Curvatures of root canals
Mag. Aleksandra Ujčič, dr. dent. med., spec.,
Specialistični endodontski zobozdravstveni zavod, Obrtniška 30, Koper
Z endodontskim zdravljenjem želimo preprečiti nastanek periradikularnega vnetja oziroma pospešitev
celjenja v primerih, ko je vnetje že prisotno. Po Hülsmannu in sod. so glavni cilji mehanske obdelave
koreninskega kanala: odstranitev vitalnega in nekrotičnega tkiva iz koreninskih kanalov, zagotovitev prostora
raztopinam za izpiranje in zdravilom, ohranitev integritete in lokacije apikalne odprtine, izogibanje iatrogeni
škodi, olajšanje polnitve koreninskega kanala, izogibanje draženju periradikularnih tkiv in ohranitvi zdravega
koreninskega dentina, kar omogoča dolgotrajno funkcionalnost zoba. Vsem ciljem je težko ustreči, saj je
veliko odvisno tudi od prvotnega stanja zoba. Med vsako mehansko obdelavo koreninskega kanala lahko
hitro pride tudi do zapletov, kot so: zlom instrumenta, premik kanala, stopnica, predrtje, trakasto predrtje,
premik ali povečanje apikalne odprtine, apikalna zapora.
Poznavanje kompleksnosti morfologije kanalskega sistema korenine posameznih zob je za zobozdravnika
izredno pomembno, saj ga vodi pri različnih stopnjah endodontskega zdravljenja, kot so izdelava dostopne
preparacije, mehanska obdelava koreninskih kanalov, določitev velikosti apikalne preparacije in drugi
postopki. Posledična pravilna izvedba stopenj endodontskega zdravljenja zobozdravniku zagotovi višjo
uspešnost dela.
Opaziti je, da se z anatomijo pulpine komore in koreninskih kanalov ukvarjajo številne študije, vendar
se obenem razmeroma manjše število študij ukvarja posebej z ukrivljenostjo koreninskih kanalov. Eden
prvih avtorjev, ki se je ukvarjal z ukrivljenostjo koreninskih kanalov, je bil že leta 1971 doktor Schneider, ki
je pokazal, kako naj se meri ukrivljenost koreninskega kanala, in obenem ugotovil, da je ukrivljene kanale
težje mehansko obdelati. Poleg ukrivljenosti koreninskega kanala pa je za določitev težavnosti primera
pomembna tudi določitev radija krivine in dolžine krivine koreninskega kanala. Vse omenjeno je v svoji
študiji ugotavljal prof. Schäffer s sodelavci leta 2002 na 700 stalnih človeških zobeh, pri vseh vrstah zob z
izjemo tretjih molarjev. Raziskovalci so po izvedbi dostopne preparacije v zobe vstavili srebrni poen ISO 08
in ga digitalno slikali iz obrazne in proksimalne projekcije. Izmed 1163 koreninskih kanalov jih je bilo 84 %
ukrivljenih, 65 % jih je kazalo kot ukrivljenosti < 27° z radijem < 40 mm, 30 % jih je imelo kot ukrivljenosti med
27° in 35° z radijem < 15 mm. 9 % jih je imelo kot ukrivljenosti > 35° in radij < 13 mm. Najvišji kot ukrivljenosti
je bil > 75° z radijem < 2 mm. Skupno je 17,5 % koreninskih kanalov imelo dvojno oziroma esasto ukrivljenost
kanala, ki je bila v zgornjih čeljusti prisotna pri 12,3 % koreninskih kanalov in v spodnji čeljusti pri 23,3 %
koreninskih kanalov.
Z določitvijo mesta ukrivljenosti se je veliko ukvarjala Brita Willershausen, ki je ugotovila, da se v povprečju
na prvih zgornjih ličnikih krivina kanala začne nekje od 8,4 do 9,1 mm od skleninsko-cementne meje (SCM),
na drugih zgornjih ličnikih pa se krivina kanala začne nekje od 10,2 do 10,7 mm od SCM, pri prvih spodnjih
sekalcih pa pri 13 mm od SCM.
Pred endodontskim posegom je pri kliničnem pregledu na rentgenskem posnetku treba oceniti kot in lego
zavoja (vratna, srednja, apikalna) ter tako ugotoviti resnost ukrivljenosti. Pri oceni kota je včasih potrebno še
slikanje z vstavljenimi koreninskimi instrumenti, kar da veliko bolj realistično podobo stopnje ukrivljenosti
kanala, oziroma enostavneje je narediti računalniško tomografijo s stožčastim snopom in razbliniti dvome o
morfologiji zoba.
Eden izmed načinov izogibanja zapletom je tudi predhodna ocena zahtevnosti endodontskega zdravljenja.
Primer z zelo ukrivljenimi ali esasto zavitimi koreninskimi kanali namreč uvrščamo v 3. stopnjo zahtevnosti,
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zato ga je primerno napotiti k specialistu zobnih bolezni in endodontije. Če nam okoliščine dopuščajo, je to
smiselno storiti, preden vstopimo v pulpin prostor.
Koreninski kanali z esasto oziroma bajonetno obliko so pogosto prisotni v distobukalnih koreninah zgornjih
molarjev in v mezialnih koreninah spodnjih molarjev. Pri njihovi obdelavi obstaja veliko tveganje nastanka
predrtja korenine zaradi izravnave krivine (trakasto predrtje).
Pravilno izdelana dostopna kaviteta, ki omogoča raven dostop do koreninskih kanalov, je nujna pred
instrumentiranjem močno zavitih kanalov. Ukrivljenost koreninskih kanalov povečuje tveganje za nastanek
zloma endodontskih instrumentov. Nikelj-titanovi instrumenti imajo zaradi svojih lastnosti prednost pri
obdelavi močno zavitih koreninskih kanalov. Iz številnih študij je razvidno, da njihova uporaba preprečuje
ravnanje poteka koreninskega kanala in omogoča ustreznejše oblike koreninskih kanalov. Pravilna uporaba
tehnike Crown-down zmanjšuje možnost zlomov instrumentov v kanalu, kajti vsak instrument deluje le na
določenem delu kanala. Blokado instrumentov v kanalu preprečuje tudi sprotna uporaba irigantov in iglice
za rekapitulacijo poteka kanala. Uporaba ultrazvoka med irigacijo je omejena le na ravni del korenine do
krivine.
Velika ukrivljenost koreninskega kanala nam otežuje stik s celotno steno koreninskega kanala, apikalno od
mesta ukrivljenosti. Dostop do apikalnega dela kanala je lahko tudi onemogočen, kot rezultat nepravilnega
prvotnega instrumentiranja koreninskega kanala. Posledično nastanejo tudi težave pri zagotavljanju ustrezne
dezinfekcije in obturacije koreninskega kanala.
Pri obdelavi kanala pride navadno do delne izravnanosti kanala, kar vodi v skrajšanje delovne dolžine za
1–2 mm med postopkom obdelave, zato jo moramo sproti večkrat preverjati. Pri velikih ukrivljenostih je
priporočeni konus strojnih instrumentov 2 %, pogojno 4 %, medtem ko so višji konusi odsvetovani.
V predavanju bomo podrobneje predstavili pogostost ukrivljenosti pri posameznih koreninskih kanalih iz
različnih študij in nekaj kliničnih primerov iz prakse.
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Pogostnost trikoreninskih spodnjih stalnih kočnikov pri prebivalcih Slovenije
The prevalence of three-rooted mandibular permanent molars in the Slovenian
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Asist. Lucija Strmšek, dr. dent. med., Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa,
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani; doc. dr. Iztok Štamfelj, dr. dent. med., spec., Katedra za zobne bolezni
in normalno morfologijo zobnega organa, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Center za zobne bolezni,
Univerzitetni klinični center Ljubljana
Poznavanje zunanje in notranje morfologije zobnih korenin je ključnega pomena za uspešno izvedbo
različnih zobozdravstvenih posegov. Z endodontskim zdravljenjem želimo ozdraviti apikalni parodontitis
ali preprečiti njegov nastanek; to lahko dosežemo z mehansko in kemično pripravo ter tesno zaporo vseh
koreninskih kanalov. Število korenin moramo poznati tudi pred oralnokirurškimi in parodontalnimi posegi.
Ekstrakcija večkoreninskega zoba je zaradi njegove močnejše pričvrščenosti v čeljust zahtevnejša, dodatno
pa jo lahko otežuje še ukrivljenost korenin. Morfologija korenin nam v protetiki določa biološko vrednost
zoba in pomaga pri načrtovanju protetične oskrbe pacienta.
Pri belcih ima večina spodnjih šestic dve korenini, večina spodnjih sedmic in osmic pa dve ali eno korenino.
Trikoreninski spodnji stalni kočniki (TSSK) imajo poleg redne mezialne in distalne korenine še nadštevilno
korenino, ki se največkrat razvije na lingvalni strani (radix entomolaris /RE/), zelo redko pa na bukalni strani
zoba (radix paramolaris /RP/). Za prvi opis RE velja Carabellijev iz leta 1844 (1). Pri spodnji šestici je RE le
nekoliko krajša od redne distalne korenine, pri spodnji sedmici in osmici pa se lahko pojavlja tudi kot drobna
zakrnela koreninica. Najpogosteje se razvije pri spodnji šestici in osmici, izjemno redko pri spodnji sedmici.
Pri spodnji šestici leži RE distolingvalno, pri spodnji sedmici in osmici pa tudi meziolingvalno ali lingvalno
med obema rednima koreninama (2). RE je lahko delno ali v celoti zraščena z distalno korenino. Za prvi opis
RP velja Bolkov iz leta 1914 (3). Najpogosteje se razvije pri spodnji osmici, sledi spodnja sedmica, izjemno
redko pa pri spodnji šestici. RP lahko leži meziobukalno ali bukalno med obema rednima koreninama (4).
V večini primerov lahko nadštevilno korenino razpoznamo na periapikalnem rentgenskem posnetku zoba.
Z natančnim opazovanjem radiotransparentnih črt, ki na rentgenskem posnetku ponazarjajo pozobnično
špranjo in koreninske kanale, je razpoznava RE mogoča v več kot 90 % primerov. Razpoznavo nadštevilne
korenine otežuje superpozicija z mezialno ali distalno korenino, zato je priporočljivo narediti še enega ali
več ekscentričnih posnetkov. Tako lahko ugotovimo tudi, ali leži nadštevilna korenina na lingvalni (RE) ali
na bukalni strani (RP). Kot narekuje pravilo SLOB (Same Lingual Opposite Buccal), se objekt, ki leži lingvalno,
pri ekscentričnem slikanju zoba navidezno pomakne v smeri snopa žarkov, objekt, ki leži bukalno, pa v
nasprotni smeri. Raziskava in vitro je pokazala, da je za razpoznavo RE pri spodnji šestici najprimernejše
dodatno slikanje z mezialne strani pod kotom 25° (5). Pri tem je prekrivanje RE in redne distalne korenine
najmanjše. Nadštevilno korenino lahko razpoznamo tudi na rentgenskem posnetku zobne krone, če
nam poleg te prikaže še vsaj cervikalno polovico korenin. Število korenin najtežje določimo na osnovi
panoramskega rentgenskega posnetka. Raziskava je pokazala, da lahko s panoramskimi posnetki ugotovimo
le 16 % vseh trikoreninskih spodnjih šestic, ki jih razpoznamo na periapikalnih posnetkih. Računalniška
tomografija s stožčastim snopom (RTSS) je tehnika trirazsežnega rentgenskega slikanja, ki nam natančno
pokaže morfologijo korenin in kanalskega sistema v njih. V dveh retrospektivnih raziskavah pri Tajvancih so z
RTSS ugotovili večjo pogostnost trikoreninskih spodnjih šestic kakor s periapikalnimi posnetki (25,6 vs. 18,0
%). Zaradi večjega odmerka sevanja te metode ne uporabljamo rutinsko, ampak le pri pacientih, pri katerih
ocenimo, da bomo s tem slikanjem pripomogli k boljšemu izidu zdravljenja.
Po podatkih iz literature je pri Evropejcih pogostnost trikoreninske spodnje šestice manjša od 5 %, pri
Afričanih manjša od 3 %, v nasprotju s tem pa je pogostnost pri Azijcih med 20 in 30 %. Največ raziskav je bilo
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narejenih pri azijskih prebivalstvenih skupinah, pri katerih je pogostnost TSSK največja. Zelo malo podatkov
je za spodnjo sedmico in osmico. Podatki za evropske narode so maloštevilni in pretežno izvirajo iz konca 19.
in prve polovice 20. stoletja. Pri pregledu stalnih zob, ki so jih ekstrahirali Nizozemcem, so ugotovili prisotnost
treh korenin pri 1,07 % spodnjih šestic, 0,14 % spodnjih sedmic in 0,85 % spodnjih osmic. Ugotovljeni delež
ekstrahiranih trikoreninskih spodnjih šestic je bil pri Fincih 0,9 %, pri Nemcih 1,6 %, pri Angležih pa 3,4 %.
V novejši raziskavi pri Nemcih so na osnovi pregleda periapikalnih rentgenskih posnetkov ugotovili 0,68
% trikoreninskih spodnjih šestic. V nasprotju z opisanim pomanjkanjem epidemioloških podatkov pa so v
novejši strokovni literaturi opisani številni primeri obravnave TSSK pri pacientih evropskega porekla (6).
Razmeroma majhna pogostnost TSSK pri evropskih narodih ne zmanjšuje njihovega kliničnega pomena.
To trditev dobro ilustrira ugotovitev, da je starost pacientov ob ekstrakciji spodnje šestice z RE statistično
značilno manjša (za sedem let) kakor ob ekstrakciji dvokoreninske različice tega zoba. Vzrok za to bi lahko
bilo neuspešno endodontsko zdravljenje zoba z RE, ker ostane nadštevilna korenina velikokrat spregledana
in koreninski kanal nezdravljen ali pa se pojavijo zapleti med mehansko pripravo tega koreninskega kanala,
ki je močno ukrivljen v bukolingvalni smeri (npr. stopnička, podolgovato predrtje korenine, neenakomerna
razširitev apikalne odprtine in zlom kanalskega instrumenta). Poleg tega je RE lokalni dejavnik napredovanja
parodontalne bolezni.
V prispevku bodo predstavljeni rezultati raziskave, s katero smo ugotavljali pogostnost TSSK pri prebivalcih
Slovenije. Raziskava je bila retrospektivne narave; uporabili smo intraoralne rentgenske posnetke spodnjih
stalnih kočnikov in panoramske rentgenske posnetke pacientov, ki so v zadnjih 10 letih obiskovali študente
dentalne medicine ali zobozdravnike pripravnike na Centru za zobne bolezni Univerzitetnega kliničnega
centra Ljubljana. Rentgenske posnetke smo opazovali v zatemnjenem prostoru z negatoskopom in ročno
lupo s 4-kratno povečavo. Pri opazovanju intraoralnih rentgenskih posnetkov smo svetlobo negatoskopa
ob posnetku zastrli. Število korenin pri vsakem spodnjem stalnem kočniku sta neodvisno določila dva
raziskovalca, pri neujemanju obeh ocen sta določanje ponovila. Prispevek bo zobozdravnike seznanil z
rentgensko oceno pogostnosti TSSK pri našem prebivalstvu, prikazani primeri pa jim bodo olajšali razpoznavo
takšnih zob pri kliničnem delu.
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Določanje oblikovnih zobnih znakov s sistemom ASUDAS
Evaluation of morphological dental traits with the ASUDAS system
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Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani;
Center za zobne bolezni, Univerzitetni klinični center Ljubljana
Oblikovni zobni znaki (OZZ) imajo patogenetski pomen, saj mnogi skupaj z drugimi vzročnimi dejavniki olajšujejo razvoj
kariesa in parodontalne bolezni, zanemarljiv pa ni niti njihov vpliv na zobozdravniške posege. Med značilne tovrstne OZZ
spadajo npr. lopatasta oblika zgornjih stalnih sekalcev, kronsko-koreninska palatinalna brazda na zgornjih stalnih sekalcih,
Carabellijev znak na zgornjih stalnih kočnikih in na drugem zgornjem mlečnem kočniku, protostilid in foramen caecum
Milleri na spodnjih stalnih kočnikih, skleninski jezik, skleninski biser in tavrodontna korenina pri zgornjih in spodnjih
stalnih kočnikih ter Tomesova korenina pri spodnjih stalnih ličnikih. Nekateri OZZ imajo diagnostično vrednost, ker se
pojavljajo tudi v sklopu sindromov. Tavrodontizem je npr. sestavni del trihodentoosalnega sindroma, Klinefelterjevega
sindroma, otodentalne displazije, Downovega sindroma, pogosto spremlja tudi imperfektno amelogenezo. Pri kliničnem
delu si z OZZ lahko pomagamo pri določitvi vrste zoba; protostilid je npr. značilen za tretji spodnji kočnik, Carabellijev
znak za prvi zgornji stalni kočnik in drugi zgornji mlečni kočnik. V sodni medicini nam OZZ pomagajo pri razlikovanju
človeških od živalskih zob in pri določitvi etnične pripadnosti posameznika. Poleg tega imajo OZZ dolgo evolucijsko
preteklost, zato se njihova analiza poleg molekularno-genetskih, skeletno-antropoloških, arheoloških in jezikoslovnih
metod raziskovanja uporablja pri rekonstrukciji filogenetskega razvoja in selitev sodobnega človeka.
Večine OZZ ne moremo meriti, ker so trirazsežne strukture s težko določljivimi mejami in ker je njihovo pojavljanje
spremenljivo ne le po velikosti, temveč se pojavljajo v številnih oblikovnih različicah, zato se v literaturi zanje uporablja
tudi izraz nemerljive (nemetrične) lastnosti zob. Ena od redkih izjem je lopatasta oblika zgornjih stalnih sekalcev, ki jo
lahko določamo opisno ali pa globino palatinalne vdolbine izmerimo s posebnim instrumentom. Sprva so raziskovalci
ugotavljali le prisotnost/odsotnost znaka, pozneje so začeli določati tudi stopnjo izraženosti. Avtor prve takšne
metode je bil Aleš Hrdlička, ki je leta 1920 opredelil tri stopnje izraženosti lopataste oblike (lopatasta oblika v sledeh,
pollopatasta oblika in lopatasta oblika) ter jih predstavil opisno in s fotografijami (1). Sledile so opisne razvrstitve drugih
OZZ, npr. Jørgensenova za obliko fisurnega sistema, Kirveskarijeva za zobni tuberkel, Alvesalova za Carabellijev znak in
Mayhallova za protostilid. Ker pa so v različnih raziskavah za določen OZZ uporabljali različne razvrstitve, je bilo rezultate
težko primerjati med seboj. Za naslednji korak k razvoju standardizirane metodologije je zaslužen Albert A. Dahlberg, ki
je izpopolnil in razširil metode določanja OZZ, njegova zamisel pa so tudi mavčne ploščice, ki ponazarjajo odsotnost in
različne stopnje izraženosti posameznih znakov ter raziskovalcu služijo kot pripomoček pri določanju. Z njihovo uporabo
se je v praksi močno zmanjšala napaka opazovalca (2).
V novejšem času so Dahlbergovo delo nadaljevali Christy G. Turner II, Richard G. Scott in njuni sodelavci, razultat pa
je današnji sistem Arizona State University Dental Anthropology System (ASUDAS). Sistem ASUDAS omogoča hitro in
ponovljivo določanje 39 OZZ, med katerimi so tako znaki zobne krone kot zobnih korenin (3). Pred začetkom dela se
moramo seznaniti s postopkom določanja OZZ, potrebujemo pa še komplet 27 mavčnih ploščic, ki ga je mogoče naročiti
na omenjeni ameriški univerzi. Če raziskovalno gradivo dopušča, OZZ določimo na levem in desnem zobu. V statistični
analizi lahko kot enoto vzamemo posameznika (individualni ali osebni način) ali zob (zobni način). Pri individualnem
načinu pri vsakem posamezniku upoštevamo oceno za tisti zob, na katerem je OZZ najmočneje izražen. Populacije
primerjamo med seboj po pogostnosti in izraženosti znaka na t. i. ključnem zobu določanja. Ključni zob določanja je
za večino OZZ najbolj mezialni zob v določeni zobni skupini (npr. prvi sekalec, prvi kočnik), ker je najbolj diferenciran in
najmanj raznoličen.
Sistem ASUDAS je v uporabi 25 let in v tem času je povsem nadomestil starejše opisne metode določanja zobnih znakov.
OZZ, vključeni v sistem ASUDAS, so zanimivi s kliničnega, antropološkega, sodnomedicinskega in genetskega vidika.
OZZ niso specifični za posamezne etnične skupine, zato bi teoretično posameznik iz katere koli etnične skupine lahko
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imel vse ali pa nobenega od znakov. Prebivalstvene skupine pa se razlikujejo med seboj po pogostnosti in izraženosti
znakov, zato iz morfologije zobovja lahko sklepamo na etnično pripadnost posameznika. Scott in Turner II sta leta 1997
v svoji monografiji objavila preglednice s podatki o pogostnosti OZZ pri prebivalstvenih skupinah po vsem svetu (4).
Že takrat sta ocenila, da bi na osnovi kombinacije OZZ pri posamezniku lahko izračunali relativno verjetnost, da izhaja
iz katere od etničnih skupin. Pred kratkim sta zamisel uresničila David Navega in João Coelho z Univerze v Coimbri
(Portugalska), ki sta izdelala računalniško aplikacijo rASUDAS. Ta na osnovi prisotnosti OZZ pri posamezniku izračuna
verjetnost, da le-ta izvira iz vsakega od sedmih velikih zemljepisnih območij (Zahodna Evrazija, Podsaharska Afrika,
Jugovzhodna Azija in Polinezija, Vzhodna Azija, Avstralo-Melanezija in Mikronezija, Severovzhodna Azija in ameriško
arktično območje, ameriški Indijanci) (5). S programom rASUDAS sta sodna medicina in antropologija dobili novo orodje
za ugotavljanje etnične pripadnosti posameznika, ki je eden ključnih podatkov pri identifikaciji posameznika in analizi
arheoloških skeletnih najdb.
Sistem ASUDAS postopoma nadgrajujejo s standardiziranimi razvrstitvami novih OZZ. Izziv ostajajo OZZ mlečnega
zobovja, čeprav je Kazuro Hanihara že leta 1963 izdelal Dahlbergovim podobne mavčne ploščice zobnih kron mlečnih
zob (6). Pri nas je za sistematično delo na tem področju zaslužen prof. dr. Dominik Gašperšič s svojimi raziskavami
lopataste oblike zobne krone, kronsko-koreninske palatinalne brazde, skleninskih jezikov, skleninskih biserov, protostilida
in tavrodontizma. Zobozdravniki se pri svojem delu vsakodnevno srečujemo s problematiko OZZ. Prispevek zato želi
predstaviti v svetu uveljavljeno in priporočeno metodologijo določanja OZZ, pa tudi razpoložljive podatke o OZZ pri
slovenskem prebivalstvu.
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Tomaž Hitij
Evolucija zobnega organa
The Evolution of Teeth
Asist. Tomaž Hitij, dr. dent. med., spec.,
Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
''Pokaži mi svoje zobe in povedal ti bom, kdo si.''
Georges Cuvier (1769–1832)
Zobje nedvomno spadajo med pomembnejše evolucijske pridobitve, saj živalim in človeku omogočajo
učinkovitejše pridobivanje in predelavo hrane. Evolucija zobnega organa je dosegla največjo kompleksnost
in raznolikost pri sesalcih, vendar se zgodba o zobeh začne že veliko pred pojavom prvih sesalcev.
S funkcionalnega vidika so zobje trde strukture v ustih, ki pomagajo pri hranjenju. Glede na to široko definicijo
imajo zobe poleg vretenčarjev tudi številni nevretenčarji. V ustni votlini mehkužcev na primer najdemo
hitinasto nazobčano tvorbo, ki prekriva jezik, podpira pa jo hrustanec, imenujemo jo strgača. Pri morskih
ježkih je čeljustni aparat sestavljen iz petih apnenčastih zobcev, ki jih premika zapleten mišični sistem,
podpirajo pa ga številne skeletne strukture. Čeljustni aparat ježkov imenujemo Aristotelova svetilka. Čeprav
so omenjene strukture po svoji funkciji zobje, niso primerljive z zobmi vretenčarjev.
Večina raziskovalcev meni, da so se prvi zobje razvili iz žrelnih ali kožnih struktur, ki so bile podobne
plakoidnim luskam morskih psov in skatov. Plakoidne luske so namreč sestavljene iz zobni pulpi podobnega
ožiljenega jedra, ki ga obdaja dentin, tega pa prekriva hipermineralizirana kapica. Dokazi o evoluciji prvih
zob niso jasni, kaže pa, da so se med evolucijo vretenčarjev zobje oz. zobem podobne biomineralizirane
strukture razvile večkrat.
Zgodba se začne pred približno 530 milijoni let, v času kambrijske eksplozije življenja, ko se pojavijo prvi
vretenčarji. Iz njih so se pred približno 500 milijoni let razvile konodontne živali, ki so prva poznana skupina
vretenčarjev z zapletenim zobnim aparatom, sestavljenim iz številnih drobnih konodontnih elementov.
Sledili so jim prvi vretenčarji s čeljustmi (Gnathostomata). Ti so razvili ustne plošče, ki so opravljale funkcijo
pridobivanja in predelave hrane, niso pa še bile homologne z današnjimi zobmi.
Prvi zobje, ki bi bili lahko homologni današnjim zobem, so se pred približno 430 milijoni let razvili pri skupini
rib brezčeljustnic (Theleodonti). Ribe, kot je na primer Loganellia, so imele razvite ustnožrelne vence iz
dentiklov. Drugi verjetni predstavniki s pravimi zobmi pa so iz skupine oklepnih rib (Arthrodira iz razreda
Placodermi), ki so na čeljustih razvile strukture iz tubularnega dentina.
Ne glede na to, kje in kdaj so se prvi pravi zobje razvili, nam fosilne najdbe kažejo na številne pomembne
mejnike razvoja zoba od rib, dvoživk, plazilcev do sesalcev. Mednje spada razvoj t. i. monotipične
sklenine. Monotipična sklenina je izdelek ektodermalnih ameloblastov in ne kombinacije ameloblastov in
mezenhimskih odontoblastov, kar velja za t. i. bitipično sklenino ali enameloid primitivnih rib. Sočasno z
razvojem zoba se je razvijal obešalni aparat, njegov rezultat pa sta pozobnica in alveola, ki omogočata dobro
pritrditev zoba v čeljustnico. Med evolucijske trende spadajo zmanjšanje števila zob, razporeditev zob v zobne
loke in zmanjšanje števila menjav zob. Ribe imajo namreč lahko na tisoče zob, ki jih najdemo v celotni ustni
votlini in žrelu. Dvoživke in še posebej plazilci imajo že manjše število zob, ki so bolj omejeni na posamezne
strukture. Tudi število menjav zob je manjše kot pri ribah. Morski psi na primer zamenjajo zobe 200-krat v
življenju, medtem ko jih krokodil lahko zamenja le do 50-krat. Sesalci jih lahko zamenjajo/-mo največ enkrat.
Čeprav so zobje rib, dvoživk in plazilcev velikokrat enostavni homodontni, lahko zapletene oblike najdemo
prav pri vseh živalskih skupinah. Rod morskih psov Heterodontus ima na primer spredaj ostre sekalcem
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podobne zobe, zadaj pa so zobje sploščeni in bolj podobni kočnikom. Plazilci s prekrivajočimi se luskami
(Lepidosauria), med katere spada npr. Tuatara, imajo pogosto heterodontno zobovje. Če upoštevamo še
izumrle vrste nesesalcev, lahko trdimo, da se kompleksnost zobne morfologije približa tisti, ki jo vidimo
pri sesalcih.
Zelo pomemben mejnik razvoja zob je bil razvoj usklajene okluzije, ki je vidna pri številnih skupinah zgodnjih
terapodov in pri bazalnih amniotih. Okluzija se je razvijala skupaj z žvečenjem. Čeprav so na primer že
ornitopodni dinozavri razvili plevrokinetični sklep v zgornji čeljusti, ki je omogočil vertikalne in horizontalne
sile med žvečenjem, kljub izognatemu čeljustnemu sklepu, so bili sesalci tisti, ki so žvečenje in obliko zobnih
kron izpopolnili do kompleksnosti, kot jo poznamo danes.
Potrebnih je bilo veliko evolucijskih sprememb, med katerimi so najpomembnejše spremembe v morfologiji
zob, v organizaciji žvekalnih mišic, v razvoju temporomandibularnega sklepa, trdega neba, dveh rodov zob
(mlečni in stalni zobje), omejeni rasti organizma in v razvoju prizmatske sklenine. Prav prehod z žvečenja,
kot ga poznamo pri plazilcih, v kompleksno žvečenje sesalcev, ki je trajal 100 milijonov let, je eden izmed
najbolje dokumentiranih evolucijskih prehodov v paleontologiji.
Dve tretjini evolucije sesalcev sta se zgodili v mezozoiku, v času, ko so sesalci živeli v senci dinozavrov. V
tem obdobju so sesalci razvili številne kompleksne oblike zob. Med najpomembnejše pridobitve v tem
času spada razvoj tribosfeničnega kočnika. Takšen kočnik ima na grizni ploskvi tri vrške, od katerih sta
dva zamaknjena bukalno oz. oralno. Po koncu dobe dinozavrov pred približno 65 milijoni let, ko je po
padcu ogromnega zunajzemeljskega telesa prišlo do množičnega izumrtja vrst, se je začela doba sesalcev.
Številne preživele skupine sesalcev so zapolnile ekološke niše, ki so jih za seboj pustili dinozavri. Sledil
je nagel razvoj številnih novih skupin sesalcev, ki so razvile kompleksne oblike zob, med katerimi so se
številne ohranile do današnjih dni.
Zobje so za sesalce izjemno pomembni, saj se njihov metabolizem precej razlikuje od metabolizma drugih
skupin živali. Sesalci so endotermne živali, kar pomeni, da ohranjajo stalno telesno temperaturo. Kljub
številnim prednostim, ki jih endotermnost omogoča, je dejstvo, da je endotermija energijsko zelo draga
evolucijska pridobitev. Tako na primer pri sesalcih bazalni metabolizem zahteva od pet- do desetkrat višje
energetske izdatke v primerjavi z enako velikimi ektodermnimi organizmi. Kompleksna morfologija zob in
žvečenje sesalcem omogočata, da lahko iz okolja pridobijo več hrane in iz nje iztisnejo več hranljivih snovi, ki
jih potrebujejo za preživetje, rast in razvoj.
Predstavitev ponuja zobozdravniku širši, evolucijski pogled na zobni organ in vsebinsko dopolnjuje razstavo
zob in lobanj številnih živalskih vrst, ki bo na ogled v času simpozija.
LITERATURA:
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Ana Tenyi
Zapleti pri širjenju ukrivljenih koreninskih kanalov: kaj so in zakaj nastanejo
Complications during root canal treatment: definition and etiology
Asist. Ana Tenyi, dr. dent. med; prof. dr. Aleš Fidler, dr. dent. med.,
Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Cilja mehanskega širjenja koreninskih kanalov sta ustvarjanje ustrezno oblikovanega prostora za dostop
irigacijskih sredstev in zdravil do apikalnega dela koreninskega kanala ter zagotavljanje primerne oblike za
kasnejšo polnitev koreninskega kanala. Pri tem je treba upoštevati biološke vidike ukrivljenosti posameznih
kanalov in mehanske lastnosti instrumentov, s katerimi kanal širimo. Izbira ustreznih instrumentov za širjenje
ukrivljenih koreninskih kanalov in hkratno ohranjanje prvotne anatomije ukrivljenega koreninskega kanala še
vedno ostajata izziv.
Na težavnost preparacije koreninskega kanala močno vpliva zapletena anatomija koreninskih kanalov.
Periapikalni rentgenski posnetki prikažejo dvorazsežno sliko 3D-strukture zoba. Periapikalni rentgenski posnetek
prikaže ukrivljenost v meziodistalni smeri, nemogoče pa je videti ukrivljenost v bukolingvalni smeri. Tako so
lahko številne korenine oziroma kanali, ki so na posnetku videti ravni, v resnici močno ukrivljeni. Prepoznavo
ukrivljenih kanalov omogoča trirazsežnostna diagnostika s posnetkom CBCT, vendar je njegova uporaba v
endodontiji zaradi obremenitve s sevanjem omejena na obravnavo zahtevnejših primerov in ni primerna za
rutinsko slikanje pred endodontskih posegom. Za načrtovanje posega je ključno znanje anatomije o ukrivljenosti
korenin in koreninskih kanalov posameznih zob. Gre za obsežno področje s številnimi anatomskimi različicami.
Pomaga nam lahko razvrstitev poteka koreninskih kanalov v štiri skupine, ki posnemajo obliko črk I, J, C in S.
Poleg kota ukrivljenosti sta pomembna tudi polmer in položaj krivine. Pri kočnikih je dvojna krivina kanala
vedno prisotna, neredko jih je celo več. Če sta v eni korenini prisotna dva kanala, obstaja možnost, da se apikalno
združujeta (v mezialnih koreninah spodnjih in zgornjih kočnikov v več kot polovici primerov). V tem delu tako
ustvarjata ostro krivino, ki ni vidna na periapikalnem rentgenskem posnetku.
Ker je večina koreninskih kanalov ukrivljenih, instrumenti za njihovo širjenje pa so ravni, prihaja do
neenakomerne porazdelitve sil med instrumentom in steno koreninskega kanala. Zaradi težnje instrumenta,
da se v ukrivljenjem kanalu zravna, prihaja v apikalnem delu koreninskega kanala do odstranitve stene kanala
na zunanjem, konveksnem delu krivine, medtem ko je v srednjem delu odstranitev dentina izrazitejša proti
notranji steni, torej konkaviteti kanala.
Tako kot raven instrument deluje na ukrivljen kanal, velja tudi, da je instrument bolj obremenjen, kadar je kanal
bolj ukrivljen. Sila, ki je potrebna, da se instrument zvije, je enaka sili, s katero instrument deluje na zunanjo
steno kanala. To povzroči neenakomerno odstranitev dentina. Instrumenti iz nikelj-titana potrebujejo manj
sile, da se zvijejo, zato tudi povzročajo manj transportacij kot instrumenti iz nerjavečega jekla. Večja nevarnost
transportacij obstaja pri uporabi instrumentov večjih premerov zaradi večje togosti.
Vsak odklon od primarnega poteka koreninskega kanala predstavlja trasportacijo njegovega poteka.
Transportacija kanala vodi do neenakomerne odstranitve dentina, zmanjšanja kota ukrivljenosti kanala
in premestitve vzdolžne osi, mnogokrat pa tudi do transportacije apikalnega foramna. Pri tem se položaj
fiziološke odprtine premesti na nov, iatrogen položaj na zunanji površini korenine zoba, pri čemer je predrtje
najhujša iatrogena poškodba s komunikacijo med prostorom koreninskega kanala in periodoncijem. Druge
posledice transporatacije koreninskega kanala brez predrtja, vendar locirane izven poteka koreninskega kanala,
imenujemo aberacije. Ločimo jih glede na obliko in mesto nastanka:
– “DANGER ZONE”: pretirana odstranitev dentina na notranjem delu krivine koreninskega kanala, ki lahko
vodi v predrtje STRIP. Stanjšanje notranje stene kanala oslabi zob in lahko vodi v poko zoba.
– “ELBOW”: ožji predel prepariranega kanala koronarno od aberacije ZIP. Zaradi podvisa predstavlja težave
pri kasnejši polnitvi koreninskega kanala.
– “LEDGE”: neenakomerna odstanitev dentina na zunanji steni krivine kanala, pri čemer še ne pride do
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predrtja, prisotna pa je izguba delovne dolžine. Nadaljna napačna preparacija v apikalni smeri lahko vodi v
nastanek aberacije ZIP.
– “ZIP” predstavlja lijakasto razširitev apikalnega predela koreninskega kanala, ki nastane zaradi čezmerne
odstranitve dentina na zunanji steni krivine kanala; pri prečnem prerezu kanala daje apikalni foramen
videz elipse oz. solze. Tudi pri tem tipu aberacije je zaradi poškodbe apikalnega foramna otežena polnitev
koreninskega kanala.
Zakaj pride do transportacij?
Dejavniki tveganja za zaplete pri širjenju ukrivljenih koreninskih kanalov so lahko prisotni že pred izvedbo
endodontskega zdravljenja ali pa nastanejo zaradi neustreznih postopkov med zdravljenjem.
Ti dejavniki so:
Anatomija:
Zapleti so pogostejši pri preparaciji kanalov z manjšim radijem in večjim kotom ukrivljenosti. Prav tako
so močne ukrivljenosti v koronarni polovici koreninskega kanala težje obvladljive zaradi večje rigidnosti
instrumentov v tem predelu. Združevanje in cepitev kanalov poveča zahtevnost mehanske preparacije in s
tem možnost nastanka zapletov.
Priprava na širjenje kanalov:
Slaba interpretacija periapikalnih rentgenskih posnetkov in napačna ocena ukrivljenosti kanala največkrat
vodi do zapletov. Podobno tudi izdelava neustrezne dostopne kavitete in slab izbor instrumentov – uporaba
rigidnih, neukrivljenih instrumentov iz nerjavečega jekla nad velikostjo #20 ter uporaba instrumentov z
aktivno, ostro konico.
Neustrezna tehnika širjenja kanalov:
Pri sami mehanski preparaciji lahko pride do zapletov ob agresivnem vzpostavljanju prehodnosti ozkih
koreninskih kanalov ali izbiri neustrezne tehnike širjenja. Tudi nepravilna raba sistema (vrtenje strojnega
instrumenta na mestu) povzroča nastanek aberacij. Ključna je zadostna irigacija, saj v nasprotnem primeru
prihaja do neprehodnosti koreninskega kanala zaradi neustrezne odstranitve dentinskih opilkov.
Onemogočen dostop do apikalnega predela in s tem nezadostna irigacija tega predela predstavljata največjo
klinično težavo transportacij koreninskih kanalov. Del prvotnega kanala namreč ostane nedotaknjen in
neprepariran, kar predstavlja neodstranjen vir okužbe in neuspeh endodontskega zdravljenja. Dodatna
posledica transportacij so tudi čezmerne odstranitve dentina na napačnem delu koreninskega kanala, kar lahko
pomembno oslabi zob.
Najustreznejši način pristopa k tej problematiki je preprečevanje nastanka takšnih zapletov. Poznavanje
anatomije koreninskih kanalov, uporaba predoperacijskih periapikalnih rentgenskih posnetkov, zadostna
irigacija, predhodno ukrivljanje rigidnih instrumentov za vzpostavljanje prehodnosti in uporaba instrumentov
Ni-Ti pri nadaljnjem širjenju pomembno vplivajo na uspeh.
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Aleš Fidler
Zapleti pri širjenju ukrivljenih koreninskih kanalov: kako jih preprečimo in
rešujemo
Complications during root canal treatment: prevention and clinical management
Izr. prof. dr. Aleš Fidler, dr. dent. med., spec.,
Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa, Medicinska fakulteta, Univerza v
Ljubljani; Center za zobne bolezni, Univerzitetni klinični center Ljubljana
Zapleti pri širjenju ukrivljenih koreninskih kanalov nastanejo zaradi uporabe ravnih kovinskih instrumentov
za širjenje ukrivljenih koreninskih kanalov. Ob instrumentiranju pride vzdolž kanala do neenakomernega
pritiska instrumenta na steno kanala in s tem do neenakomernega odstranjevanja dentina in hkratnega
upogibanja instrumenta. Posledice na koreninskem kanalu so aberacije, na instrumentu pa zlom instrumenta.
Obema skupinama zapletov je skupno, da otežijo čiščenje in širjenje in/ali polnitev koreninskega kanala
in tako pomembno zmanjšajo uspešnost endodontskega zdravljenja. Vzroke za nastanek zapletov lahko
razdelimo v tri skupine: anatomske značilnosti kanalov, priprava dostopne preparacije, izbor instrumentov,
neustrezna tehnika širjenja kanalov.
Znanje o anatomskih značilnostih nam omogoča predvideti in razpoznati tiste značilnosti koreninskih
kanalov, ki vplivajo na transportacijo in z njo povezane zaplete. Ukrivljenost koreninskih kanalov variira od
skoraj popolnoma ravnih do večkratnih krivin v različnih smereh. Pri oceni ukrivljenosti kanala so pomembni
kot, radij in oddaljenost od konca krivine koreninskega kanala. Ukrivljenost kanala v smeri M-D ocenimo na
periapikalnih rentgenskih slikah, ukrivljenost v smeri B-L moramo poznati iz anatomije, jo ocenimo s slik
CBCT ali pa jo ugotovimo med širjenjem kanala z manjšimi instrumenti med vzpostavljanjem prehodnosti.
Za lažje klinično delo si lahko potek koreninskih kanalov poenostavljeno predstavimo s črkami I, J, C in S.
Širjenje kanalov v obliki črke I je preprosto, več zapletov se pojavlja pri kanalih J, še več težav pa pri kanalih C
in S, ki imajo krivino tudi v cervikalnem delu.
Čeprav na anatomske značilnosti zob ne moremo vplivati, je mogoče v večini primerov odstraniti cervikalno
ukrivljenost pri kanalih v obliki črke C ali S, doseči raven dostop do apikalne polovice in tako kanal spremeniti
v obliko J. S tem poenostavimo širjenje kanalov in zmanjšamo verjetnost zapletov, kot so pretirano stanjšanje
stene kanala na notranji strani krivine oz. trakasta predrtja (ang. strip perforation) in aberacije v apikalnem
delu. To dosežemo z ustrezno preparacijo dostopne kavitete. Oblika C koreninskih kanalov je običajna pri
koreninah M spodnjih in koreninah MB zgornjih kočnikov z ločenim potekom kanalov. Spremembo oblike
C v obliko J je mogoče doseči s premikom vhodov kanalov (ang. orifice relocation) s svedri Gates-Glidden.
Vhode vedno premikamo v smeri proti obodu zobne krone oz. v smeri imena koreninskega kanala. Tako
zmanjšamo kot ukrivljenosti in obenem odstranimo krivino v koronarnem delu kanala, kjer so instrumenti
najbolj togi. Oblika S koreninskih kanalov je prisotna pri koreninah M spodnjih in koreninah MB zgornjih
kočnikov, kadar sta kanala v apikalnem delu združena. Poleg premika vhodov v koreninske kanale, opisanega
zgoraj, se je mogoče izogniti tudi krivini v apikalnem delu v enem od obeh kanalov, ki ima pogosto velik kot
z majhnim radijem. Obliko S koreninskih kanalov najdemo tudi pri zobeh z bajonetno obliko korenine (pri
zgornjih ličnikih, vendar v teh primerih nimamo možnosti za premik kanalskih vhodov).
Z izborom instrumentov določimo togost instrumenta. Večja ko je togost instrumenta, večji je pritisk na
steno kanala in s tem transportacija. Na togost instrumenta vplivajo material, iz katerega je izdelan, ter premer
in oblika preseka instrumenta. Jekleni instrumenti so bolj togi od NiTi-instrumentov, novejše NiTi-zlitine pa
imajo še manjšo togost od starejših. Pomembno je poudariti, da je vpliv togosti materiala večji pri večjih
premerih instrumenta, pri manjših instrumentih je zato vrsta materiala manj pomembna, z naraščanjem
premera pa je pomen materiala vse večji. Premer instrumenta je določen z velikostjo konice, koničnostjo in
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razdaljo od konice instrumenta. Instrumenti s koničnostjo 0,06 ali več so posledično v koronarni polovici togi
in zato neustrezni za preparacijo kanalov s krivino v cervikalni ali srednji tretjini (oblika S kanalov). Velikost
instrumenta (ISO-številka) je odvisna od velikosti kanala, ki ga želimo razširiti. V primerih širokih kanalov pri
mlajših pacientih se pojavi težava pri obliki J kanalov, kjer je krivina prisotna v apikalnem delu in je treba
uporabiti večje instrumente, ki pa so bolj togi.
T ehnika širjenja kanalov. Tudi z običajnimi jeklenimi instrumenti je z ustrezno tehniko (ang. balanced force)
mogoče razširiti ukrivljene koreninske kanale brez transportacije. Poleg tega lahko pri jeklenih instrumentih
uporabimo tudi predukrivljene instrumente ali tehniko struganja na zunanji strani krivine (ang. anticurvature
filling). Gre za zahtevne, naporne in časovno potratne tehnike. V zadnjih letih je razvoj NiTi-instrumentov za
strojno širjenje močno poenostavil in pohitril širjenje kanalov. Danes lahko primerljive rezultate dosežemo
v krajšem času in z manj ročnega dela. Kljub uporabi sodobnih tehnik instrumentiranja pa je reba še vedno
smiselno upoštevati navedena priporočila glede prehodnosti in dostopne preparacije. Ne glede na izbrano
tehniko je treba kanale med širjenjem izpirati dovolj globoko, s čimer odstranjujemo opilke. Pri napredovanju
ne smemo preskakovati instrumentov in moramo zagotavljati stalno prehodnost koreninskega kanala do
delovne dolžine. Neupoštevanje teh načel lahko vodi do nastanka stopničke na zunanji steni kanala. Zaznamo
jo kot neprehodnost kanala. V tem primeru je za vzpostavitev prehodnosti kontraindicirana uporaba večjih
instrumentov ali pretirana uporaba sile. Z močno apikalno ukrivljenim instrumentom #10 skušamo doseči
delovno dolžino, kanal izpiramo in z večjimi instrument zgladimo stopničko. Zgladitev stopničke je mogoča
tudi z novejšimi NiTi-instrumenti, ki jih je mogoče predukriviti in vstaviti do delovne dolžine, šele nato lahko
instrument zavrtimo. V nasprotnem primeru stopnico samo še poglabljamo, zaradi česar lahko pride do
apikalne perforacije, apikalno od perforacije pa ostane neočiščen in nepolnjen del kanala.
Lijakasta razširitev apikalnega dela kanala (an. apical zip) je aberacija, ki nastane v skrajno apikalnem
delu kanala. Delovna dolžina ostane ohranjena, apikalni del kanala pa dobi lijakasto obliko. Vzrok je
običajno v velikem kotu ter majhnem radiju kanala in prevelikem premeru instrumenta in/ali pretiranem
instrumentiranju tako pri ročnem kot tudi pri strojnem širjenju.
Zaplete, povezane s širjenjem ukrivljenih kanalov, pri katerih je prišlo do perforacije, je običajno treba
reševati z endokirurškimi posegi. Kadar gre za lijakasto razširitev ali apikalno perforacijo, je treba napraviti
apikotomijo, težavo predstavlja trakasta perforacija zaradi težavnega dostopa na notranji steni korenine in
lege v srednji tretjini korenine, kar zahteva obsežno resekcijo korenine.
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Predrtje zoba (dna ali sten pulpine komore) oz. zobne korenine je naravno ali umetno nastala povezava med
koreninskokanalskim sistemom in obzobnimi tkivi zoba (1). Je eden od mogočih zapletov, ki lahko nastopi
pri kliničnih postopkih endodontskega zdravljenja oz. protetične restavracijske oskrbe, ali pa je posledica
patoloških procesov, kot sta napredovala kariozna lezija ali notranja oz. zunanja resorpcija korenine (2).
Najpogostejši klinični postopki endodontskega zdravljenja, pri katerih pride do nenačrtovanih predrtij zoba
in zobne korenine, so priprava dostopne kavitete, iskanje vhodov v koreninske kanale ter vzpostavljanje
prehodnosti, mehansko širjenje in oblikovanje koreninskih kanalov, najpogostejši klinični postopek
protetične restavracijske oskrbe pa priprava koreninskega kanala za cementiranje zatička. V literaturi je
mogoče najti podatek, da 47 % vseh predrtij nastane pri endodontskem zdravljenju, 53 % pa pri protetičnem
zdravljenju, pri tem pa so zgornji zobje (74,5 %) pogosteje prizadeti kot spodnji (25,5 %) (3). Nenačrtovano
predrtje naj bi glede na izsledke raziskav nastopilo približno pri 2–12 % vseh endodontsko zdravljenih zob
(3, 4). Da bi se tem zapletom izognili, je pomembno, da terapevt pozna najpogostejše morfološke oblike zob
(sekalci, podočniki, ličniki in kočniki), da se pred endodontskim zdravljenjem na podlagi kliničnega pregleda
in analize rentgenskih posnetkov in posnetkov CBCT dodobra seznani z anatomijo zoba, ki ga namerava
zdraviti, in izvede klinične postopke endodontskega zdravljenje skladno s priporočili proizvajalcev sistemov
ročnega/strojenega širjenja in skladno s sodobnimi smernicami.
Predrtje zobne krone oz. korenine, še posebej ob nepravilni oskrbi, pomembno vpliva na izid endodontskega
zdravljenja. Po določenih raziskavah naj bi bilo predrtje celo drugi najpomembnejši vzrok (9,6 %) za neuspeh
endodontskega zdravljenja (5). Pogosta posledica predrtja zoba je vdor bakterij iz koreninskokanalskega
sistema oz. pozobnice in nastanek vnetja v predelu predrtja, kar vodi v nepovratno izgubo periradikularne
kostnine z izgubo kliničnega prirastišča. Klinični simptomi predrtij se kažejo z nastankom bolečine, otekline,
fistule in gnojenja v predelu predrtja. V primeru predrtja v nivoju epitelijskega prirastišča pogosto pride tudi
do vraščanja epitelija v mesto predrtja, kar še dodatno poslabša prognozo zdravljenja zoba.
Predrtja lahko po klasifikaciji, ki sta jo predlagala Fuss in Trope, glede na mesto predrtja in prognozo
zdravljenja razvrstimo v različne skupine, in sicer:
1) Predrtja nad nivojem marginalne alveolne kosti z minimalno poškodbo epitelijskega prirastišča, ki
imajo dobro prognozo.
2) Predrtja v nivoju marginalne alveolne kosti oz. v predelu epiteljijskega prirastišča, ki imajo vprašljivo
prognozo.
3) Predrtja apikalno od marginalne alveolne kosti oz. epitelijskega prirastišča, ki imajo dobro prognozo.
Pri oskrbi predrtja zoba moramo mesto predrtja izdatno razkužiti in tesno zapreti, s čimer poskušamo
preprečiti nastanek kroničnega vnetja in nadaljnje resorpcije periradikularne kostnine. V primeru že nastale
poškodbe periradikularnih tkiv želimo, da material, ki ga uporabimo za zaporo, omogoči delno regeneracijo
periradikularnih tkiv in ponoven nastanek pozobnice.
V te namene so bili do danes preizkušeni že številni materiali (amalgam, gutaperča, indijska folija, pariški
gips, Cavit, stekloionomerni cementi (SIC), intermediatni restavracijski material (IRM), super cinkoksidni
etoksibenzoično kisli (EBA) cement, kompozitni materiali in sodobnejši bioaktivni materiali, kot so MTA,
biodentin). Prav tako so se uporabljali tudi različni klinični postopki zapiranja predrtij, za katere so raziskave
ugotovile različno stopnjo uspeha. Nedavno opravljena metaanaliza, ki je preučevala zapiranje predrtij
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z različnimi materiali, je ugotovila, da je bila celokupna uspešnost zapiranja predrtij v raziskavah, v katere
so bili vključeni vsi materiali, 72,5-odstotna, pri raziskavah, v katerih se je uporabljal le cement MTA, pa
80,9-odstotna (6). Sodobna dognanja kažejo, da lahko višjo uspešnost celjenja periradikularnih tkiv ob
predrtjih pričakujemo pri uporabi biokeramičnih cementov, med katere spada tudi cement MTA. Ti so namreč
izredno biokompatibilni in stimulirajo rast cementoblastov na svoji površini. Na uspešnost zapiranja predrtij
pa vplivajo tudi drugi predoperacijski dejavniki, kot so velikost nastalega predrtja, vrsta zoba, čas, ki je minil
od nastanka predrtja do zapore, stopnja okužbe predrtja, prisotnost razgradnje kosti in bližina epitelijskega
pripoja oz. vraščanje epitelija v predrtje. Zaključimo torej, da lahko ob pravilni in hitri oskrbi predrtja zoba
oz. zobne korenine, ob pravilno izvedenih kliničnih postopkih in izboru najprimernejših biokompatibilnih
materialov na splošno pričakujemo visoko stopnjo uspešnosti celjenja, ki se približuje 80 %.
Predavanje tako podaja osnovno klasifikacijo predrtij, navede glavne vzroke, ki privedejo do nastanka predrtij
in poda načine, kako se jim čim bolj izogniti. V primeru nastanka predrtij so na podlagi kliničnih primerov
prikazani najprimernejši načini in materiali za njihovo oskrbo, obenem pa so podane tudi možnosti za uspeh
zdravljenja, ki jih lahko pričakujemo glede na mesto nastanka predrtja in spremljajoče dejavnike tveganja.
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V predavanju bo predstavljena ideja polnjenja koreninskega kanala z enim samim gutaperčinim zatičkom.
Namen koreninske polnitve je zatesniti koreninski kanal po tem, ko smo ga ustrezno pripravili, to je temeljito
očistili in oblikovali. S koreninsko polnitvijo zapremo endodontski prostor proti ustni votlini in proti obzobnim
tkivom. V koreninskem kanalu zaostalim mikroorganizmom tako preprečimo dotok hranil, s tem pa rast in
razmnoževanje, obenem jim preprečimo uhajanje v obzobna tkiva.
Kakovostna koreninska polnitev je ustrezna v vseh treh dimenzijah. Je primerno dolga, sega do konca
pripravljenega koreninskega kanala. V celotnem poteku se tesno prilega stenam koreninskega kanala. Je
homogena in brez poroznosti. Zaželeno je, da se mehansko in kemično veže na dentinske stene koreninskega
kanala, je kemično in dimenzijsko obstojna, netopna v slini in tkivnih tekočinah ter neprepustna za molekule
in mikroorganizme.
Za polnjenje koreninskega kanala obstaja več konceptov, večina jih vključuje osnovno polnilo – zatiček, ki
je običajno gutaperčin, in koreninsko polnilno pasto, ki so številne. Ker se koreninske polnilne paste med
strjevanjem krčijo, skrček pa pomeni slabše tesnjenje, je zaželeno, da večino prostora v koreninskem kanalu
zasede dimenzijsko obstojen zatiček, koreninska polnilna pasta pa zapolni le vmesne prostore in polnitev
poveže z dentinskimi stenami koreninskega kanala. Velik delež osnovnega polnila v koreninskem kanalu
lahko dosežemo z zatičkom, ki se po obliki in velikosti natančno prilega stenam koreninskega kanala, lahko
pa ga povečamo s hladno lateralno ali vročo vertikalno kondenzacijo.
Ideja polnjenja koreninskega kanala z enim samim zatičkom ni nova. Njeni začetki segajo v šestdeseta leta
prejšnjega stoletja z uvedbo standardizacije kanalskih instrumentov in gutaperčinih zatičkov v endodontiji.
Ideja temelji na popolnem prileganju zatička koreninskemu kanalu in posledično t. i. sinhroni hidravlični
kondenzaciji. Med postopkom vstavljanja zatička v koreninski kanal, napolnjen s koreninsko polnilno pasto,
zatiček deluje kot potisni bat, ki ustvari hidravlične sile. Te sile koreninsko polnilno pasto potiskajo apikalno
in ob stene koreninskega kanala ter iztiskajo ujete zračne mehurčke. Rezultat je homogena in tesna polnitev
z enakomerno tanko plastjo koreninske polnilne paste vzdolž celotnega koreninskega kanala, v stranskih
koreninskih kanalih in dentinskih tubulih. Sinhrona hidravlična kondenzacija zahteva primerno oblikovan
koreninski kanal, najbolje v obliki prisekanega stožca z enakomernim konusom in jasnim apikalnim stopom.
Metoda je doživela razcvet z razvojem sistemov za strojno širjenje koreninskih kanalov s pripadajočimi
ujemajočimi se gutaperčinimi zatički. Lepo sprejeta med splošnimi zobozdravniki je tudi njena termoplastična
različica z gutaperčo na nosilcu.
Glavna prednost metode polnjenja koreninskega kanala z enim samim gutaperčinim zatičkom je njena
preprostost. Pri sami tehnični izvedbi polnjenja ni veliko možnosti za napake. Kanalski instrumenti za
oblikovanje koreninskega kanala narekujejo izbor pripadajočega gutaperčinega zatička. Zaradi popolnega
prileganja zatička koreninskemu kanalu je delež koreninske polnilne paste v končni polnitvi majhen, kar
pomeni dobro tesnjenje. Polnitev je za razliko od polnitve pri hladni lateralni kondenzaciji popolnoma
homogena, saj ni sestavljena iz glavnega in pomožnih zatičkov ter je brez praznih prostorov. Metoda je hitra
in varna. Ker ne vključuje lateralne kondenzacije, ni nevarnosti nastanka vzdolžnih koreninskih pok. Zahteva
manj konično oblikovane koreninske kanale kot metoda vroče vertikalne kondenzacije. Metoda je poceni, saj
ne zahteva dragih sistemov za segrevanje gutaperče. Gutaperčin zatiček mogoča lahko odstranitev polnitve
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iz koreninskega kanala v primeru ponovnega zdravljenja.
Slabost metode polnjenja koreninskega kanala z enim samim gutaperčinim zatičkom je kljub standardizaciji
težko dosegljiva popolna oblikovna skladnost med koreninskim kanalom oz. kanalskim instrumentom in
gutaperčinim zatičkom. V praksi je popolno prileganje nemogoče v primeru ovalnih ali ukrivljenih kanalov,
težko dosegljivo je tudi pri sistemih za strojno širjenje koreninskih kanalov, katerih instrumenti niso
enakomerno konični. Kjer prileganje ni popolno, se zgubljajo hidravlične sile med polnitvijo. Na stenah
koreninskega kanala ostajajo debelejši nanosi koreninske polnilne paste z zračnimi vključki, kar pomeni večje
skrčke, slabše tesnjenje in poroznost. Zaradi anatomije koreninskih kanalov je prileganje običajno boljše v
apikalni tretjini, kjer so koreninski kanali okrogli, slabše pa v srednji in koronarni tretjini, kjer so koreninski
kanali pogosto ovalni. Polnitev je zato običajno v apikalni tretjini kljub vsemu ustrezna, koronarneje pa lahko
delež osnovnega polnila povečamo s pasivno lateralno kondenzacijo.
Težave z nepopolnim prileganjem gutaperčinega zatička koreninskemu kanalu so postale manj usodne z
uvedbo biokeramičnih koreninskih polnilnih past. Biokeramične koreninske polnilne paste so sodobni
biokeramični materiali iz iste družine kot mineralni trioksidni agregat. Kemično so kalcijfosfatni-silikatni
cementi. Za razliko od klasičnih koreninskih polnilnih past se biokeramične ne krčijo pri strjevanju, zato ni
potrebe, da bi bil njihov delež v polnitvi čim manjši. Koreninska polnilna pasta tako lahko postane večinsko
polnilo, gutaperčin zatiček pa samo sredstvo za hidravlično kondenzacijo in možnost za ponovno zdravljenje.
Biokeramične koreninske polnilne paste so nizko viskozne, zato ob polnitvi stečejo tudi v istmuse, stranske
koreninske kanale in dentinske tubule. Ker se strjujejo s pomočjo vode, niso občutjive na vlago v koreninskem
kanalu in dentinskih tubulih. Med strjevanjem biokeramičnih polnilnih past nastaja kalcijev hidroksid, ki zaradi
visoko alkalnega pH v koreninskem kanalu deluje dolgotrajno antibakterijsko. Kalcijev hidroksid se v stiku s
tkivnim kalcijevim fosfatom ali monobazičnim kalcijevim fosfatom v biokeramični koreninski polnilni pasti
obarja v kalcijev hidroksiapatit. Kristali kalcijevega hidroksiapatita mehansko in kemično povežejo polnitev
in dentinske stene koreninskega kanala, v stiku s pozobnico pa delujejo biokompatibilno in biaktivno s
spodbujajnjem mineralizacije. Biokeramične koreninske polnilne paste niso porozne in niso topne v tkivnih
tekočinah in izločkih mikroorganizmov. V primeru ponovnega zdravljenja ali pri preparaciji za koreninski
zatiček jih je treba odstraniti mehansko.
V težnji po poenostavljanju postopkov v endodontiji in z razvojem sistemov za strojno širjenje koreninskih
kanalov s pripadajočimi ujemajočimi se gutaperčinimi zatički postaja tehnika polnjenja koreninskega kanala
z enim samim gutaperčinim zatičkom vse bolj aktualna. Tehnika je nezahtevna, hitra, varna in poceni. Kadar
vključuje biokeramično polnilno pasto, vključuje tudi vse prednosti biokeramičnih materialov.
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Bioceramic materials in endodontics 2
Rok Jurič, dr. dent. med., spec.,
Odontos, d. o. o., Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
Mineralni trioksidni agregat (MTA) je ob izboljšani vizualizaciji koreninskega sistema, ki jo omogočata
operacijski mikroskop in računalniška tomografija stožčastega snopa, uporabi fleksibilnih nikelj-titanovih
kanalskih instrumentov ter ultrazvočni instrumentaciji v zadnjih dvajsetih letih pripomogel k predvidljivejšemu
in uspešnejšemu endodontskemu zdravljenju. Z začetkom uporabe MTA v endodontiji se je opazno izboljšala
uspešnost mnogih endodontskih posegov: direktnega kritja zobne pulpe, vitalne amputacije (pulpotomije),
apeksifikacije, zapore predrtij in resorpcij ter apikotomije. Raznoliki primeri, v katerih smo uporabljali MTA,
so razkrili nekatere njegove pomanjkljivosti: zabarvanje zobovine, težka aplikacija in rokovanje, dolg čas
strjevanja. Da bi jih presegli, so nastajali novi materiali, ki so MTA-ju podobni, vendar imajo zaradi dodatkov,
ki jih v izvirnem MTA-ju ni, lastnosti, ki so primernejše za posamezne klinične primere.
Biokeramični materiali so raznoliki kemični materiali, ki se uporabljajo v medicini (ortopediji, kostni
kirurgiji) in zobozdravstvu (endodontiji, protetiki, parodontologiji) že dolgo in imajo skupno lastnost, da so
biokompatibilni in osteoinduktivni. Prvi biokeramični material v endodontiji je bil MTA, ki ga je M. Torabinejad
predstavil leta 1998.
Kemijska sestava biokeramičnih materialov
Kemijsko je MTA klasičen portlandski cement (75 %) z dodatkom radioneprepustnega bizmutovega oksida
(Bi2O3 , 20 %) in mavca (CaSO4 , 5 %). Ključne sestavine portlandskega cementa so trikalcijev silikat (3CaOSiO2),
dikalcijev silikat (2CaOSiO2), trikalcijev aluminat (3CaOAl2O3) in tertakalcijev aluminoferit (4CaOAl2O3Fe2O3).
Ker poteka njegova izdelava v pečeh z žganjem naravnih sestavin (apnenca in gline), je v njem tudi mnogo
primesi (kovinski oksidi, pa tudi Pb, As, F), ki sicer tvorijo le 0,5 % njegove sestave, vendar pomembno
vplivajo na lastnosti. Da bi dosegli kemijsko čistejšo sestavo in s tem predvidljivejše lastnosti, so sodobni
biokeramični materiali narejeni iz kemijsko čistih sestavin trikalcijevega in dikalcijevega silikata, trikalcijevega
aluminata in mavca. Zaradi velike količine kalcija in silikatov jih imenujemo tudi kalcijsilikatni cementi (CSC)
oz. kalcijfosfatni-silikatni cementi (CPSC), če vsebujejo še monobazični kalcijev fosfat (Ca(H2PO4)2).
Strjevanje biokeramičnih materialov
Mnogi dentalni materiali so hidrofobni in prav njihovo slabše strjevanje v vlažnem okolju je eden od razlogov
za njihove klinične pomanjkljivosti. Biokeramični materiali so nasprotno hidravlični cementi – strjujejo se s
pomočjo vode, zato jih vlažno okolje eksponirane zobne pulpe, koreninskega kanala, predrtja, resorpcije
ali kostne kripte ne moti. Biokeramični delci tri- in dikalcijevega silikata se ob stiku z vodo v hidracijskih
reakcijah vežejo v kalcijsilikatni hidrat (3CaSiO2*3H2O), pri čemer nastane tudi Ca(OH)2, pomemben za
antibakterijske lastnosti biokeramičnih materialov in precipitacijske reakcije. Trikalcijev aluminat se z vodo
v prisotnosti mavca v precipitacijski reakciji veže v etringitni kristal (CaOAl2O3*3CaSO4*31H2O), ki se zaradi
igličaste strukture kristalov lahko naloži v ozke dentinske tubule, kar je eden od mehanizmov dobre adhezije
biokeramičnih materialov na dentin. Ca(OH)2 iz hidracijskih reakcij pa v stiku s fosfatom v tkivnih tekočinah oz.
monobazičnim kalcijevim fosfatom v biokeramičnih materialih CPSC v precipitacijskih reakcijah tvori kalcijev
hidroksiapatit (Ca10(PO4)6(OH)2*12H2O), ki je osnova za dobro adhezijo na dentin ter biokompatibilnost in
osteoinduktivnost biokeramike.
Lastnosti biokeramičnih materialov
Biološke in fizikalno-kemijske lastnosti biokeramike so posledica kemijskih reakcij hidracije in precipitacije
med strjevanjem.
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Med biološkimi lastnostmi biokeramike so za endodontijo pomembne biokompatibilnost, osteoinduktivnost
in antibakterijska aktivnost. Nastanek kalcijevega hidroksiapatita v precipitacijskih reakcijah v stiku s tkivnim
fosfatom, kar imenujemo tudi biomineralizacija, je osnova dobre biokompatibilnosti biokeramike, saj olajša
celjenje pulpinega in periapikalnega tkiva z adhezijo odontoblastov, osteoblastov, cementoblastov in
fibroblastov na tako nastali kalcijev hidroksiapatit. Citotoksičnost biokeramike je le prehodna in ne dosega
citotoksičnosti klasičnih polimernih polnilnih materialov. Osteoinduktivni potencial biokeramike se kaže
z zmožnostjo indukcije odontoblastom in osteoblastom podobnih celic iz pluripotentnih mezenhimskih
zarodnih celic zobne pulpe in periodontalne špranje. Antibakterijska aktivnost biokeramike je posledica
med strjevanjem nastalega Ca(OH)2, katerega visoko alkalni pH (10–12) je zaradi dolgega časa strjevanja in
odpornosti biokeramike proti izplavljanju prisoten tudi mesec ali več po zamešanju ter s tem uspešno zavira
rast najpogostejših endodontopatogenih mikroorganizmov celo globoko v dentinskih tubulih.
Med fizikalno-kemijskimi lastnostmi so pomembne čas strjevanja, trdnost (tlačna, upogibna, iztisna),
površinska trdota, poroznost, topnost, fluidnost in radioneprepustnost. S pospeševalci hidracije in
precipitacije ter manjšimi delci materiala se čas začetnega strjevanja skrajša, zaradi česar je rokovanje s
sodobnimi biokeramičnimi materiali preprostejše kot z MTA. Enakomerna fina zrnatost sodobne biokeramike
omogoča dentinu primerljivo tlačno in upogibno trdnost, polimernim polnilnim pastam primerljivo ali
boljšo iztisno trdnost ter dobro površinsko trdoto. Poroznost in topnost biokeramike sta majhni. Dodatek
hidrofilnih polimerov izboljša fluidnost materiala, kar je pomembno pri biokeramičnih polnilnih koreninskih
pastah. Radioneprepustnost sodobne biokeramike je manjša kot pri MTA, vendar še zmeraj ustrezna; se je pa
z zamenjavo radioneprepustnih oksidov odpravila negativna lastnost MTA-ja, da temno zabarva zobovino.
Kljub lažjemu rokovanju so mehansko-fizikalne lastnosti sodobnih biokeramičnih materialov še zmeraj
odvisne od načina priprave in aplikacije (razmerja prah – tekočina, kondenzacije, ultrasonikacije) ter lokalnega
mikrookolja (obsega krvavitve ali transudacije, pH) ter zahtevajo izkušnje in preudarnost pri uporabi.
Biokeramične polnilne paste za polnitve koreninskih kanalov
V prispevku bodo predstavljene klinične izkušnje z novejšimi biokeramičnimi polnilnimi pastami. Te zaradi
drugačnega načina strjevanja in vezave na dentin ter bioloških in fizikalno-kemijskih lastnosti v primerjavi s
klasičnimi polimernimi polnilnimi pastami zahtevajo premislek o morebitni spremembi izvedbe preparacije,
irigacije in polnitve koreninskega sistema.
Sodobni biokeramični materiali napovedujejo uspešnejše endodontsko zdravljenje tako rutinskih primerov
kot tudi zapletov zdravljenja. Omejeno število predvsem predkliničnih raziskav in pomanjkanje relevantnih
kliničnih študij pa narekujeta zdravo zadržanost, zato je o spremembi endodontske paradigme preuranjeno
govoriti.
LITERATURA:
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Maja Gluvič
Odstranitev polnilnega materiala pri ponovnem endodontskem zdravljenju
Root canal retreatment - removal of root canal filling material
Maja Gluvič, dr. dent. med., spec.,
Zdravstveni dom Kranj
Pred začetkom ponovnega endodontskega zdravljenja je v sklopu diagnostike potrebna natančna anamneza
in kliničen pregled z analizo periapikalnega rentgenskega posnetka in/ali posnetka računalniške tomografije
s stožčastim snopom (angl. CBCT). Treba je ugotoviti vzrok za neuspeh prvotnega endodontskega zdravljenja.
Na izbiro metode ponovnega zdravljenja (nekirurško ali kirurško endodontsko zdravljenje) vpliva vzrok
neuspeha prvotnega endodontskega zdravljenja, etiologija periapikalne lezije, vrsta in položaj zoba, možnost
dostopa do zoba in koreninskega kanala, kakovost polnitve, možnosti kasnejše konservativne ali protetične
oskrbe, pa tudi želje in finančne zmožnosti pacienta ter znanje in klinične zmožnosti zobozdravnika.
Ponovno nekirurško endodontsko zdravljenje se začne s preparacijo standardne dostopne kavitete skozi
ustrezno obstoječo plombo ali prevleko. Neustrezno plombo ali prevleko je treba zamenjati in odstraniti
morebitni sekundarni karies. Sledi odstranitev polnilnega materiala iz pulpine komore in koreninskokanalskega
sistema, vzpostavitev prehodnosti ter mehanična in kemična obdelava kanalov in ne nazadnje njihova tesna
polnitev. Za polnitev koreninskokanalskega sistema so danes na voljo številni polnilni materiali in različne
tehnike polnitve (hladna lateralna in vertikalna kondenzacija ali termoplastična polnitev: polnitev z nosilci,
vroča vertikalna polnitev in polnitev z zveznim valom). Najpogosteje uporabljen osnovni polnilni material
ostaja gutaperča, ki se uporablja v kombinaciji s polnilno pasto. Med temi prevladujejo cementi iz kalcijevega
hidroksida (Sealapex, Kerr Hawe, Bioggio, Švica), iz cinkovega oksida in evgenola (Tubliseal, SybronEndo,
Orange, ZDA; PulpCanal sealer, Kerr Hawe, Bioggio, Švica) ali epoksismolni cementi (Topseal, AH26, AH+,
Dentsply Maillefer, Ballaigues, Švica). Uporabljajo se tudi sodobni metakrilatni (RealSeal, Kerr Hawe, Bioggio,
Švica; MetaSeal, Parkell Inc.Edgewood, NY, ZDA), stekloionomerni (Ketac-Endo,3M Espe, Seefeld, Nemčija)
in biokeramični polnilni cementi (Total Fill BC Sealer, Brasseler ZDA; Dental, Savannah, ZDA; BioRoot RCS,
Septodont, Saint-Maur-des-Fosses Cedex, Francija). Pomembna lastnost polnilnega materiala je zmožnost
njegove odstranitve iz endodontskega prostora. Prav varna, učinkovita in uspešna odstranitev polnilnega
materiala je ključnega pomena za uspešnost ponovnega endodontskega zdravljenja. Postopek odstranitve
polnilnega materiala je zahteven in časovno zamuden. Pri tem se uporabljajo jekleni ročni in nikelj-titanovi
strojni endodontski instrumenti, svedri Gates-Glidden, kemična topila (evkaliptovo olje, Endosolv E/R,
Septodont, Saint-Maur-des-Fosses Cedex, Francija; DMS IV, Dentsply Maillefer, Ballaigues, Švica), toplota,
ultrazvok ter povečava in dodatna osvetlitev delovnega polja, ki omogoči natančnejšo in popolno odstranitev
polnilnega materiala.
V literaturi so opisane številne tehnike za varno in učinkovito odstranitev polnilnega materiala, saj različni
polnilni materiali zahtevajo različne tehnike odstranitve in jih pri kliničnem delu lahko med seboj tudi
kombiniramo. Na izbiro tehnike odstranitve polnilnega materiala neposredno vpliva vrsta uporabljenega
polnilnega materiala (gutaperča, resilon, samostojne polnilne paste, srebrni zatički) in vrsta polnilnega
koreninskega cementa ter metoda polnitve in njena kakovost.
Na učinkovitost odstranitve polnilnega materiala imajo neposreden vpliv tudi številni dejavniki, ki so
povezani s kakovostjo polnitve in z morfologijo koreninskokanalskega sistema. Pri polnitvi endodontsko
zdravljenega zoba je pomembna tesnost, homogenost, dolžina (prekratka, ustrezna ali polnitev skozi
apikalno odprtino) in prileganje polnitve na steno koreninskega kanala. Dejavniki, povezani z morfologijo
koreninskokanalskega sistema, so število, potek in ukrivljenost koreninskega kanala ter oblika kanala na
vodoravnem prerezu. Pomembna je tudi morfologija apikalnega predela korenine (število in velikost apikalne
odprtine). Na uspešnost postopka odstranitve polnilnega materiala vpliva tudi nastanek zapletov (stopnička,
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predrtje, premik apikalne odprtine, zlom instrumenta, prehod polnilnega materiala skozi apikalno odprtino)
pri prvotnem endodontskem zdravljenju.
Odstranitev polnilnega materiala je povezana s tveganjem za nastanek zapletov med samim postopkom
(predrtje, blokada, izguba delovne dolžine, stopnička, zlom endodontskega instrumenta ali ultrazvočnega
nastavka, prehod polnilnega materiala skozi apikalno odprtino in z njim povezan nastanek akutne eksacerbacije
kroničnega apikalnega parodontitisa). V večini kliničnih primerov ponovnega endodontskega zdravljenja
so najpogostejši polnilni material gutaperčini poeni v kombinaciji s polnilnim cementom. Na rentgenskem
posnetku in klinično pri pregledu pulpinega dna gutaperčo dokaj lahko prepoznamo. Odstranimo jo lahko
mehanično (ročni ali strojni instrumenti) ali s pomočjo toplote in/ali kemičnega topila ali z ultrazvokom.
Izbrana tehnika ali kombinacija tehnik odstranitve gutaperče je pogosto osebna izbira zobozdravnika ali jo
narekuje klinični primer; predvsem kakovost polnitve vpliva na izbiro metode za odstranitev gutaperče.
Rezultati raziskav so pokazali, da nobena tehnika odstranitve polnilnega materiala iz koreninskokanalskega
sistema polnilnega materiala ne odstrani popolnoma, tako so na stenah koreninskega kanala še vedno
prisotni ostanki polnilnega materiala, predvsem v apikalnem delu koreninskega kanala, ne glede na vrsto
uporabljenega polnilnega materiala.
V predavanju bodo predstavljene različne tehnike odstranitve polnilnega materiala glede na indikacije
uporabe ob predstavitvi različnih kliničnih primerov.
Poudarek bo na odstranitvi gutaperče in polnilnih cementov s polnitvijo po metodi hladne lateralne
kondenzacije, saj je to najpogosteje uporabljen polnilni material in metoda polnitve kanalov v našem
prostoru.
LITERATURA:
1. Duncan HF, Chong BS. Removal of root filling materials. Endodontic Topics 2011; 19: 33–57.
2. Gutmann JL, Hamilton RS. Problem-solving tehniques for revision of previous root canal procedures. In:
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Nataša Jevnikar
Diferencialna diagnostika ter zdravljenje zunanje in notranje resorpcije korenine
Diagnostics and treatment of internal and cervical root resorption
Prim. mag. Nataša Jevnikar, dr. dent. med., spec.,
Endodent, d. o. o., Metelkova 15, Ljubljana
Resorpcija je klinično stanje, ki se kaže z izgubo trdih zobnih tkiv, dentina, cementa in kosti. Resorpcija
korenine je lahko fiziološki proces, ki ga spremljamo ob izraščanju stalnih zob, kjer izraščanje stalnega zoba
povzroči resorpcijo korenine mlečnih zob. Resorpcija korenine pa je lahko tudi patološka, in sicer kadar
vnetje pulpe ali parodontalnega tkiva in različne poškodbe zoba, mehanska, kemična ali toplotna, povzročijo
aktivacijo osteoklastom podobnih celic, ki jih imenujemo odontoklasti.
Glede na to kje na korenini pride do resorpcije, ločimo notranjo in zunanjo resorpcijo korenine.
Notranjo resorpcijo najpogosteje povzroči poškodba pulpe, zaradi delne amputacije zobne pulpe, kariesa,
direktnega kritja, visoke temperature ali počenega zoba. Notranja resorpcija je torej odgovor zobne pulpe
ter nastane zaradi nekroze odontoblastov in poškodbe predentina v koreninskem kanalu. Tako pridejo
odontoklasti v neposreden stik z dentinom. Odontoklasti so večjedrne celice, ki ustvarjajo kislo mikrookolje
ob dentinu, zaradi česar pride do njegove razgradnje. Proces je samoomejujoč, kar pomeni, da je za
napredovanje resorpcije ključna stimulacija odontoklastov s strani bakterij in njihovih produktov, zato mora
biti pulpa apikalno od mesta resorpcije še vitalna. Histološko je notranja resorpcija lahko vnetna, ki se kaže
z izgubo znotrajkoreninskega dentina in je na rentgenskem posnetku videti kot ostro omejena ovalna
oz. okrogla radiotransparentna sprememba v koreninskem kanalu. Poznamo pa tudi notranjo resorpcijo
z nadomeščanjem trdih tkiv, ki je nejasno omejena in ima na rentgenskem posnetku povečan prostor v
koreninskem kanalu, zapolnjen z radioneprepustno snovjo, ki je kosti oz. cementu podobno tkivo. Notranja
resorpcija najpogosteje prizadene zgornje sekalce pri moških. Pri zobeh s pulpitisom se pojavlja v 50 %, pri
nekrotičnih zobeh pa v 75 % primerov.
Zunanja resorpcija nastane na zunanji površini korenine zaradi poškodbe parodontalnega ligamenta in
cementa kot posledica poškodbe zoba, ortodontskega, parodontalnega ali endodontskega zdravljenja,
beljenja zob in drugih neznanih razlogov. Zunanja resorpcija ne nastane zaradi odgovora zobne pulpe tako
kot pri notranji resorpciji, temveč zaradi neposrednega stika vnetega tkiva in vnetnih mediatorjev s cementom
pod epitelijskem prirastiščem, ki zaradi aktivacije osteoklastov hitro povzroči razgradnjo cementa in dentina.
Zunanjo resorpcijo najpogosteje povzroči ortodontska obravnava (24 %), poškodbe zob (15 %), beljenje zob
(4 %), medtem ko pri 16 % primerov niso našli etiološkega faktorja. Histološko je zunanja resorpcija lahko
površinska. Prisotna je v 90 % primerov in je lokalizirana le v cementu ter klinično ne predstavlja težav. Če
je resorpcija bolj izražena in razjeda doseže tudi dentinske tubule, govorimo o vnetni zunanji resorpciji, ki
pa je progresivna in povezana tudi s prisotnostjo bakterij. Zunanjo resorpcijo z nadomeščanjem trdih tkiv
opazimo pri obsežnih poškodbah parodontalnega ligamenta, kjer se kost vrašča na mesto resorbirane
korenine in nastane ankiloza. Na rentgenski sliki zunanja resorpcija ni jasno omejena. Lumen koreninskega
kanala je viden znotraj radiotransparentnosti, ki je neenakomerno radioneprepustna. Ob zunanji resorpciji
je vedno prizadeta tudi marginalna kost, kar se klinično lahko kaže tudi kot povečana globina sondiranja. Pri
mezialno in distalno ekscentičnih rentgenskih posnetkih se zunanja resorpcija na rentgenski sliki premakne,
medtem ko je notranja resorpcija pri obeh posnetkih na istem mestu.
Diagnozo zunanje in notranje resorpcije postavimo na podlagi anamneze, kliničnega pregleda in
rentgenskega slikanja. Poleg ekscentričnih rentgenskih posnetkov nam uporaba CBCT omogoča natančno
razlikovanje med notranjo in zunanjo resorbcijo, natančno oceno velikosti in položaja resorbcije ter nam tako
pomaga pri načrtovanju primernega zdravljenja.
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Klinična slika je pri zunanjih in notranjih resorbcijah na začetku asimptomatska in jo odkrijemo naključno pri
rentgenskem slikanju zob. Zunanjo resorbcijo na začetku lahko zamenjamo za kariozno lezijo, pri čemer pa
so stene lezije gladke in se sonda pri inspekciji ne zatika. Klinična slika je kasneje nespecifična in kaže znake
ireverzibilnega pulpitisa. Zob je vitalen. Po navadi se klinična slika izrazi ob predrtju korenine pri notranji
resorpciji in kaže sliko apikalnega parodontitisa s fistulo ali brez nje. Ob trepanaciji je pulpa apikalno od
notranje resorpcije še vedno vitalna, zato je pri endodontskem zdravljenju priporočjiva aplikacija anestetika.
Pri zunanji resorpciji pacienti velikokrat opisujejo bolečino, ki se ojača na hladno ali toplo. Občasno pa
zaradi proliferacije granulacijskega tkiva pod sklenino zob postane obarvan rožnato. Če zunanja resorpcija
napreduje do zobne pulpe, je izražena klinična slika značilna za ireverzibilni pulpitis.
Načrtovanje zdravljenja je odvisno od vrste, velikosti in položaja resorpcije ter prisotnosti perforacije korenine.
Pri notranji resorpciji vedno pristopimo k endodontskemu zdravljenju, pri čemer sprva odstranimo odmrlo
tkivo v koronarnem delu in preostalo vitalno pulpno tkivo v apikalnem delu. Sledi intenzivna dezinfekcija
koreninskega kanala, pri čemer spiranje koreninskih kanalov aktiviramo tudi z ultrazvočno iglo primerne
velikosti. Sledi aplikacija kalcijevega hidroksida, ki zaradi visokega pH deluje antiseptično in nevtralizira
tudi mlečno kislino osteoklastov ter tako preprečujejo nadaljnjo resorpcijo korenine. Polnitev resorbiranega
koreninskega kanala je zelo zahtevna. V primeru predrtja korenine uporabimo mineralni trioksidni agregat
(MTA) ali biokeramični material (Biodentin).
Pri zunanji resorpciji pa je načrtovanje zdravljenja odvisno od tega, ali je razjeda že zajela zobno pulpo.
Če pulpa še ni zajeta v lezijo, sledi kirurška odgrnitev režnja, temeljita odstranitev granulacijskega tkiva v
resorpcijski lakuni in zapora resorpcijske lezije z adhezivno tehniko. Če pa je resorpcija že prišla do zobne
pulpe, najprej izvedemo endodontsko zdravljenje in šele nato pristopamo kirurško, da zapremo resorbirano
korenino. Pri tem uporabimo adhezivno tehniko s kompozitom ali biokeramični material (Biodentin).
Prognoza zdravljenja je odvisna tudi od obsežnosti resorpcije korenine.
Zgodnja diagnoza notranje ali zunanje resorpcije korenine in primerno zdravljenje sta ključna dejavnika,
ki zaustavita nadaljnjo razjedo korenine in tako preprečita nadaljno izgubo trdih zobnih tkiv, ki zmanjšuje
biološko vrednost korenine. Uspešnost in prognoza zdravljenja sta odvisna od velikosti lezije, primerno
načrtovanega zdravljenja, temeljite dezinfekcije in polnitve koreninskega kanala ter primerne končne
oskrbe zoba.
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1

Svetlobna terapija je zdravljenje s svetlobo, ki se
absorbira v endogenih kromoforih obsevanih celic.
Učinki so fiziološke spremembe v tkivu.
Želeli smo ugotoviti, ali obsevanje predela velikih
žlez slinavk z nizkoenergijsko terapevtsko svetlobo
sistema Bioptron vpliva na dejavnike tveganja za
karies.
V dvojno slepo prospektivno raziskavo s placebom
smo vključili 15 posameznikov z visokim tveganjem
za karies po kariogramu. Naključno smo jih razdelili
v dve skupini in predel žlez obsevali 3-krat tedensko
po 25 minut štiri tedne zapored. Poskusno skupino
smo obsevali s polikromatsko polarizirano svetlobo
terapevtske luči Bioptron z valovno dolžino od 480
do 3400 nm, povprečno močjo obsevanja 40 mW/
cm2, kontrolno pa s svetlobo navadne žarnice nizke
moči. Spremljali smo aktivnost karioznih lezij, pretok
stimulirane in nestimulirane sline, njen pH, pufrsko
kapaciteto in količino kariogenih bakterij.
Pred začetkom zdravljenja med preiskovanci ni
bilo statistično značilnih razlik v starosti in spolu,
zobnem statusu, aktivnosti karioznih lezij, pretoku
stimulirane in nestimulirane sline, pH in pufrski
kapaciteti sline ter količini kariogenih bakterij v slini
(Kruskal-Wallis in ANOVA).
V kontrolni skupini so vsi opazovani parametri
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sline ves čas raziskave ostajali nespremenjeni
(ANOVA za ponavljajoče se meritve, Dunnettov test).
Po koncu zdravljenja sta bila tveganje za karies in
verjetnost za pojav novih karioznih lezij enaka kot
pred začetkom zdravljenja (parni t-test).
V poskusni skupini se je med raziskavo statistično
zmanjšala količina kariogenih bakterij Streptococcus
mutans in Lactobacillus v slini ter zvišala pufrska
kapaciteta sline (ANOVA za ponavljajoče se meritve,
Dunnettov test, p < 0,05). Statistično značilne razlike
v pufrski kapaciteti sline so se pokazale po dveh
tednih zdravljenja, razlike v količini kariogenih
bakterij v slini šele po koncu zdravljenja. Takrat sta
bila tveganje za karies in verjetnosti za pojav novih
karioznih lezij nižja kot pred začetkom zdravljenja
(parni t-test, p < 0,05).
Ugotovili smo, da svetlobna terapija sistema
Bioptron zniža tveganje za karies ob dolgotrajnem
(vsaj enomesečnem) neprekinjenem zdravljenju.

Konservativna oskrba zgornjih
centralnih stalnih sekalcev po
poškodbi: prikaz endodontskega
zdravljenja in končne oskrbe z
direktnimi estetskimi kompozitnimi
dograditvami
Bombek B1, Hitij T2
1
Modri zob Ptuj, Ptuj
2
Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo
zobnega organa, Medicinska fakulteta, Univerza v
Ljubljani
Estetske zahteve pacientov imajo zelo pomembno
vlogo v zobozdravstvu. Kar 85 odstotkov ljudi meni,
da so lepi zobje eden od pogojev za privlačen
videz. Prepričanje velikega dela zobozdravnikov in
pacientov je, da so indirektne keramične restavracije
glavni izbor za doseganje dobrih estetskih rezultatov
ter njihove funkcije in trajnosti. Direktne kompozitne
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restavracije danes spreminjajo to prepričanje, saj
nudijo odličen estetski potencial, sprejemljivo
trajnost in nizko ceno.
Klinični primer: 17-letna pacientka je prišla na
nadaljevanje zdravljenja po padcu in poškodbi zob
na plesišču. Bila je vidno pretresena, saj jo je skrbel
trenutni in prihodnji zunanji videz. Poškodovala si je
zobne krone na zobeh 11, 21, 22 in 23 ter zgornjo
ustnico in ustno sluznico. V okviru prve pomoči so ji
predhodno že naredili kritje na zobu 21 in prvo sejo
endodontskega zdravljenja zoba 22. Zobje 11, 21, 22
in 23 so bili vertikalno in horizontalno perkutorno
občutljivi in majavi 1. stopnje. Zoba 11 in 22 nista
odgovarjala na vitalitetni test. S plastično retencijsko
opornico, ki jo je nosila po končanem ortodontskem
zdravljenju, smo ji začasno dogradili zobe. Zaradi
majavosti in bolečine smo jih med seboj povezali.
Po končanem endodontskem zdravljenju zob 11,
21 (izguba vitalitete ob nadaljnjih kontrolah) in 22
smo se odločili za dokončno oskrbo z direktnimi
estetskimi kompozitnimi dograditvami.
Morebitno izdelavo fiksnoprotetičnih sider smo
tako prestavili na kasnejše obdobje življenja, saj bi
fiksnoprotetični pristop zahteval invazivnejši poseg,
ki bi še dodatno oslabil poškodovane zobe, oskrba
pa bi se časovno podaljšala in podražila.
Poglavitna prednost direktnih dograditev je, da
potrebujejo le minimalno invazivno preparacijo
ali dodatne preparacije celo ne potrebujejo. To
je bila tudi podlaga za razvoj novega koncepta,
ki daje prednost minimalno ali mikroinvazivnim
postopkom, pri katerih material le dodajamo in s
tem ohranjamo biologijo ter biomehaniko zoba, to
je t. i. ''bioestetika''.

Patients with visual impairment - an
individual approach
Dumančić J1,2, Jukić J2,3, Čuković-Bagić I3
1
Department of Dental Anthropology, School of
Dental Medicine, University of Zagreb, Zagreb,
Croatia
2
Dental Clinic, University Hospital Center Zagreb,
Zagreb, Croatia
3
Department of Paediatric and Preventive Dentistry,
School of Dental Medicine, University of Zagreb,
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Zagreb, Croatia
Evidence demonstrates that persons with disabilities
have more untreated caries and periodontal disease
and a poorer state of oral hygiene. Visually impaired
individuals cannot recognize oral diseases in their
early phase and have limited access to information
on general and oral health. Inadequate access to
dental care includes dentists’ lack of knowledge and
experience, administrative and financial limitations,
and unmet need for sighted guide.
Individual approach is of key importance in
providing oral health care to this vulnerable group.
It starts with flexibility in appointments, as their
coming frequently depends on the possibility to
arrange a sighted guide. It's also necessary to plan
more treatment time and raise attention of both
dentist and auxiliary personnel. The dental team
should introduce themselves to a patient and every
movement and procedure in the surgery should
be verbally announced to reduce fear of unknown
space and ensure avoiding accidents.
The patient should get familiar with instruments
and objects through tactile sense, including hand
pieces that produce sounds and vibrations. To
prevent patient's unexpected and sudden reactions
that could cause an incident, it is necessary to agree
on the stop sign and inform the patient during
treatment announcing sounds, smells and tastes.
Instructions on oral hygiene need to be adjusted
to perceptive and cognitive capacities of the
patient. Instead of visual presentation, instructions
should include verbal instruction along with »handon-hand« demonstration of tooth brushing and
flossing, guiding a patient's hand. For that purpose
toothbrush, interdental brushes and dental floss
should be provided.
The quality of oral care depends on our awareness
of patient's needs and preparedness to meet them.
With this simple adjustments of a regular routine in
a dental office it is possible to create a pleasant and
safe atmosphere for a blind patient and reduce risk
of incidents.
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Vpliv svetlobne LED-terapije na
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zobnega organa, Medicinska fakulteta, Univerza v
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Ljubljana
1

Svetlobna terapija je oblika zdravljenja s svetlobo.
Svetloba se absorbira v kromoforih obsevanih celic,
kjer pospeši energetski metabolizem, proliferacijo
celic in prekrvavitev.
Z raziskavo smo želeli ugotoviti, ali lahko z
obsevanjem velikih žlez slinavk s terapevtsko LEDsvetlobo vplivamo na dejavnike tveganja za karies.
V prospektivno dvojno slepo raziskavo s
placebom smo vključili 18 posameznikov z visokim
tveganjem za karies po kariogramu. Preiskovance
smo naključno razdelili v tri skupine. Prva poskusna
skupina je bila obsevana z LED-svetlobo terapevtske
luči Ortholumm valovnih dolžin 625, 660 in 850 nm
ter povprečno močjo obsevanja 16 mW/cm2, druga
z enako svetlobo z dodanim vzorcem utripanja,
kontrolna pa s svetlobo navadne žarnice nizke moči,
3-krat na teden po 25 minut štiri tedne zapored.
Spremljali smo pretok stimulirane in nestimulirane
sline, pH in pufrsko kapaciteto sline ter količino
kariogenih bakterij v slini.
Pred začetkom zdravljenja med preiskovanci
poskusnih in kontrolne skupine ni bilo statistično
značilnih razlik (Kruskal-Wallis in ANOVA).
V kontrolni skupini so vsi opazovani parametri
sline ves čas raziskave ostajali nespremenjeni
(ANOVA za ponavljajoče se meritve, Dunnettov
test). Po koncu zdravljenja je bilo tveganje za karies
enako kot pred začetkom zdravljenja (parni t-test).
V poskusni skupini, obsevani s terapevtsko LEDsvetlobo brez vzorca utripanja, se je med raziskavo
statistično zmanjšala količina kariogenih bakterij
Streptococcus mutans in Lactobacillus v slini
(ANOVA za ponavljajoče se meritve, Dunnettov
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test, p < 0,05), v poskusni skupini, obsevani s
terapevtsko LED-svetlobo z vzorcem utripanja,
pa povečal pretok nestimulirane sline (ANOVA
za ponavljajoče se meritve, Dunnettov test, p <
0,05). Razlike so bile statistično značilne po dveh
tednih obsevanja. Po koncu zdravljenja je bilo v
obeh poskusnih skupinah tveganje za karies po
kariogramu nižje kot pred začetkom zdravljenja
(parni t-test, p < 0,05).
Ugotovili smo, da lahko obsevanje s terapevtsko
LED-svetlobo vpliva na količino kariogenih bakterij
in izločanje sline ter tako zmanjša tveganje za karies.

Kombinacija ortogradnega
in retrogradnega ponovnega
koreninskega zdravljenja prvega
spodnjega kočnika z notranjo in
zunanjo koreninsko razjedo
Hitij T1, Polak M2, Ostrc T3
1
Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo
zobnega organa, Medicinska fakulteta, Univerza v
Ljubljani
2
Oddelek za maksilofacialno in oralno kirurgijo,
Splošna bolnišnica Celje
3
Katedra za stomatološko protetiko, Medicinska
fakulteta, Univerza v Ljubljani
Koreninske kanale lahko ponovno zdravimo z
ortogradnim pristopom, z retrogradnim kirurškim
pristopom ali kombinacijo obeh. Za retrogradno
kirurško zdravljenje ali kombinacijo retrogradnega
in ortogradnega pristopa se odločimo v primerih,
ko zgolj ortogradni pristop v kanalski sistem ni več
mogoč ali ni smiseln. Vzroki so različni. Med njimi
so sklerozacija koreninskih kanalov, zalomljeni
endodontski instrumenti, stopnice v kanalu,
različna predrtja, zunajkoreninske okužbe, tujkova
reakcija, potreba po biopsiji periapikalnega
predela ali spremenjena anatomija kanalskega
sistema zaradi notranjih razjed korenine.
Klinični primer: 24-letna pacientka je bila napotena
na ponovno zdravljenje asimptomatskega zoba
46 zaradi zunanje in notranje razjede mezialne
korenine ter kroničnega apikalnega parodontitisa.
Računalniška tomografija s stožčastim snopom

(CBCT) je pokazala močno razširitev kanalskega
sistema v apikalnem delu mezialne korenine, ki
je koreninskokanalski sistem spremenila v zvonu
podobno obliko. Zaradi neugodne anatomije
kanalskega sistema smo se odločili za kombinacijo
ortogradnega, retrogradnega in ponovno
ortogradnega pristopa z namenom čim večje
ohranitve zobne mase in predvidljivejšega poteka
koreninskega zdravljenja. Koreninsko zdravljenje je
bilo končano v treh sejah. V četrti seji po končanem
koreninskem zdravljenju smo s kompozitom
izdelali t. i. takojšnjo dentinsko zaporo in provizorij.
V peti seji smo zob dokončno oskrbeli s keramično
endokrono, ki je bila izdelana na osnovi 3D-skena,
računalniške modelacije in rezkanja keramičnega
bloka v rezkalniku.
Raziskave kažejo, da ima retrogradno kirurško
zdravljenje po enem letu boljši uspeh, vendar
uspešnost ortogradnega zdravljenja po od dveh
do štirih letih doseže ali preseže uspešnost
retrogradnega zdravljenja. V večini primerov
je razlog za neuspeh ortogradnega zdravljenja
prisotnost bakterij v koreninskih kanalih, ki nam jih
med koreninskim zdravljenjem ni uspelo odstraniti
iz kanalskega sistema, kar lahko rešujemo z
retrogradnim pristopom. Večjo težavo predstavlja
ponoven vdor bakterij v kanalski sistem skozi
neustrezno kronsko zaporo, do katere pride zaradi
neustrezne in/ali nepravočasne dokončne zapore
dostopne preparacije po končanem endodontskem
zdravljenju.

Predstavitev akupunkture študentom
dentalne medicine v sklopu izbirnega
predmeta
Hitij T1, Vintar N2
Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo
zobnega organa, Medicinska fakulteta, Univerza v
Ljubljani
2
Katedra za anesteziologijo in reanimatologijo,
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
1

UKC Ljubljana se akupunkturno zdravljenje izvaja
že več kot 40 let. Letno v protibolečinski ambulanti
Petra Držaja oskrbijo približno 2000 pacientov.
30. 11. 2016 sta bila v sklopu izbirnega predmeta
Sodobne klinične metode v endodontiji na Katedri
za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega
organa MF izvedena predavanje in praktični prikaz
akupunkture za študente dentalne medicine, ki
ga je pripravila doc. dr. Neli Vintar, dr. med., spec.,
s Katedre za anesteziologijo in reanimatologijo
MF. Ker je bilo to prvo predavanje o akupunkturi
za študente na Medicinski fakulteti, nas je zanimal
njihov odziv na novo temo.
Na vprašalnik s 16 vprašanji je odgovorilo 96 %
(27/28) študentov. 19 % jih je pred predavanjem
že koristilo katero od metod integrativne ali
alternativne medicine. Pred predavanjem ni imel
nihče odklonilnega odnosa do akupunkture, čeprav
jih je bilo 15 % skeptičnih glede izbrane teme
predavanja. Po predavanju se je delež študentov,
ki akupunkturno zdravljenje odobravajo, povečal
z 41 na 74 %; preostali so imeli do akupunkture
nevtralen odnos. Po predavanju si le en študent
ni uspel ustvariti mnenja o učinkovitosti
akupunkture, preostali študentje učinkovitosti
akupunkture niso več dojemali kot zgolj učinek
placeba. Delež študentov, ki meni, da je v sodobni
zahodni medicini akupunktura pomembna ali
zelo pomembna metoda zdravljenja, se je po
predavanju povečal s 15 na 89 %. Po predavanju
si vsi študentje želijo pridobiti dodatnih znanj iz
akupunkture. 22 % si želi, da bi akupunkturo lahko
tudi sami izvajali. Akupunkture bi se najpogosteje
posluževali ali jo priporočali za zdravljenje različnih
vrst bolečin.
22 % študentov meni, da je treba to predavanje
še naprej izvajati v sklopu izbirnega predmeta,
41 % jih meni, da bi bilo treba ponuditi poseben
izbirni predmet, kjer se bi lahko naučili tudi
praktične uporabe akupunkture, in 37 % jih
meni, da bi bilo treba v redni program študija
dentalne medicine poleg akupunkture vključiti
še predavanja in vaje iz drugih znanstveno
dokazljivih vej integrativne medicine.

Akupunktura je ena od metod tradicionalne
kitajske medicine, pri kateri z zbadanjem specifičnih
akupunkturnih točk dosežemo sistemske učinke. Na
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Kronska dilaceracija stalnega
centralnega sekalca po travmatski
poškodbi: klinični primer
endodontskega zdravljenja
Hočevar L1, Hitij T2
1
Katedra za otroško in preventivno zobozdravstvo,
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
2
Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo
zobnega organa, Medicinska fakulteta, Univerza v
Ljubljani
Dilaceracija je opredeljena kot nenadna
sprememba vzdolžne osi zoba, do katere pride,
kadar se že zgrajeni del zoba premakne izven
vzdolžne osi razvijajočega se dela zoba. V večini
primerov je dilaceracija posledica travmatske
poškodbe mlečnega predhodnika v približno 3. letu
starosti otroka. Najpogostejši poškodbi, ki lahko
privedeta do dilaceracije, sta avulzija in intruzivna
luksacija mlečnega predhodnika.
KLINIČNI PRIMER: 5-letno deklico smo prvič
obravnavali zaradi preobčutljivosti zob 11 in 12
na hladno. Mati pove, da je deklica pri prvem
letu starosti padla z višine treh metrov, pri čemer
si je izbila zob 51. Na labialnih ploskvah zob 11
in 12 sta bili vidni hipoplaziji sklenine, ki smo ju
prekrili s plombo. Labialna hipoplazija sklenine,
krajša krona in vodoravna hipoplazija sklenine na
lokalnem rentgenskem posnetku zoba 11 so kazali
na prisotnost kronske dilaceracije. Kljub vabilom
se je deklica vrnila šele pet let kasneje zaradi
motečega videza kariozne labialne ploskve zoba
11. Vestibularno je bila vidna fistula, iz katere je ob
pritisku iztekal gnoj. Žleb na palatinalnem delu krone
zoba 11 je potrjeval prisotnost kronske dilaceracije.
Test na hladno in električni test sta bila negativna.
Na periapikalnem rentgenskem posnetku je bila
vidna radiotransparentnost ob nedograjenem
apeksu korenine zoba 11. Sledilo je endodontsko
zdravljenje, pri čemer smo dostopno preparacijo
zaradi dilaceracije krone pomaknili na labialno
ploskev. Apikalni del koreninskega kanala smo v
tretji seji napolnili s cementom MTA. Preostanek
koreninskega kanala smo v četrti seji napolnili z
vročo gutaperčo. V peti seji smo zdravljenje končali
s kompozitno plombo.
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Ker je vzdolžna os krone zoba pri dilaceraciji
krone zgornjih sekalcev običajno nagnjena oralno,
pri spodnjih sekalcih pa vestibularno, je treba temu
primerno prilagoditi dostopno preparacijo. Le-ta pri
zdravljenju zgornjih sekalcev z dilaceracijo običajno
zahteva labialni pristop. Prilagojena dostopna
preparacija nam olajša endodontsko zdravljenje in
zmanjša možnost za zaplete med endodontskim
zdravljenjem.

Obravnava bolnika s kronično
obstruktivno pljučno boleznijo (KOPB)
v zobozdravstveni ordinaciji – prikaz
primera
Krapež J1, 2, Jan J1, 2
1
Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo
zobnega organa, Medicinska fakulteta, Univerza v
Ljubljani
2
Center za zobne bolezni, Univerzitetni klinični center
Ljubljana
Kronična obstruktivna pljučna bolezen (KOPB)
je bolezen pljuč, za katero je značilna nepovratno
napredujoča zapora dihalnih poti zaradi kroničnega
vnetja. Vnetje povzročijo zunanji kemični dražljivci,
med njimi najpogosteje cigaretni dim. Za KOPB
zboli približno 20 % kadilcev. Za bolezen je značilno,
da je na začetku večkrat spregledana, saj ne kaže
motečih kliničnih znakov in simptomov, pri splošnem
zdravniškem pregledu pa je z osnovno diagnostiko
nezaznavna. Ko pa bolnik čuti zasoplost že ob
hitrejši hoji ter je prisoten stalen kašelj in utrujenost,
je bolezen navadno že v poznih stadijih. Bolnik s
KOPB je sistemsko ogrožen bolnik, ker ima večkrat
(posledično) pridružene druge sistemske bolezni ali
stanja. Zaradi tega jemljejo bolniki mnogo različnih
zdravil, ki vplivajo na kakovost in količino sline ter
lokalno na okolje v ustni votlini, kot so npr. razpršilci s
kortikosteroidi.
Zobozdravnik mora delo v svoji ordinaciji
prilagoditi bolniku s KOPB. Delo naj poteka predvsem
v dopoldanskem času in v polsedečem ali sedečem
položaju. Bolnik naj ima s seboj vedno vsa sredstva,
s katerimi bolezen zdravi, vključno s kisikom, za
preprečevanje morebitnih nenadnih akutnih
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poslabšanj bolezni. Ker je otežena uporaba gumijaste
opne, je endodontsko zdravljenje zoba včasih
neizvedljivo. V takšnih primerih se raje odločimo za
ekstrakcijo zoba, če zob le ni posebnega pomena za
videz in funkcijo ortognatnega sistema. Pri bolnikih
se izogibamo predpisovanju barbituratov in opioidov
za zdravljenje bolečine, ker povzročajo dodatno
depresijo dihanja. Ne priporoča se makrolidnih
antibiotikov. Bolniki s KOPB so po navadi kadilci ali pa
bivši kadilci, zato je potreben natančen pregled ustne
votline zaradi večje možnosti nastanka novotvorb. Na
plakatu je opisan primer obravnave bolnika s KOPB v
zobozdravstveni ordinaciji.

Uporaba računalniške tomografije s
stožčastim snopom pri reševanju težjih
endodontskih kliničnih primerov
Križnar I1
Endodontska zobna ordinacija Igor Križnar

1

Računalniška tomografija s stožčastim snopom
(CBCT) je postala pomembna dopolnilna
diagnostična metoda endodontskega zdravljenja.
3D-slike, pridobljene s CBCT-jem, omogočajo
v primerjavi z dvorazsežnimi periapikalnimi
rentgenskimi posnetki podrobnejši pregled zobnih
in obzobnih tkiv brez prekrivanja pomembnih
anatomskih struktur obraza. V endodontiji se CBCT
uporablja za oceno morfologije koreninskih kanalov,
diagnostiko apikalnega parodontitisa, zdravljenje
zapletenih primerov in pri načrtovanju kirurškega
zdravljenja.
Prvi klinični primer: 58-letni pacient je bil
napoten na ponovno endodontsko zdravljenje
asimptomatskega zoba 47 zaradi KAP. 2D-slikanje
je pokazalo porozne hipopolnitve treh koreninskih
kanalov z zlomljenim instrumentom v mezialni
korenini, dodatno slikanje CBCT pa je potrdilo
visoko stopnjo ukrivljenosti koreninskih kanalov v
bukolingvalni smeri. Z UZ-konicami smo iz mezialne
korenine odstranili zlomljen instrument, z ročnimi
instrumenti vzpostavili prehodnost koreninskih
kanalov, jih oblikovali s strojnimi NiTi-instrumenti
(Hyflex CM) in polnili s tehniko zveznega vala.
Slikanje CBCT omogoča določitev stopnje
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ukrivljenih koreninskih kanalov zob v vseh
ravninah, kar pomaga pri načrtovanju in izvedbi
endodontskega zdravljenja ter zmanjša možnost
nastanka iatrogenih zapletov.
Drugi klinični primer: 21-letni pacient je bil
napoten na ponovno endodontsko zdravljenje
centralnega sekalca zaradi obsežne notranje
razjede. Slikanje CBCT je pokazalo močno razširitev
koreninskega kanala s predrtjem v srednjem delu
korenine. Med zdravljenjem smo odstranili staro
polnitev in granulacijsko tkivo v notranji razjedi
z NiTi-instrumentom (XP Endo Shaper, FKG) ter
PUI z 2,5-odstotno raztopino NaOCl. Apikalni del
koreninskega kanala smo polnili s cementom
MTA, notranjo razjedo pa s tehniko zveznega
vala z biokeramičnim cementom (BioRoot RCS,
Septodont).
Posledica nepravilnega zdravljenja notranje
razjede je lahko izguba zoba. Pomembni sta zgodnja
diagnostika in pravilno zdravljenje. V primerjavi
s periapikalnim rentgenskim posnetkom CBCT
omogoča zanesljivejšo postavitev pravilne diagnoze
in oceno obsega notranje razjede. Za zaporo predrtij
uporabljamo biokeramične cemente (MTA in
BioRoot RCS), ker omogočajo dobro tesnjenje, visoko
biokompatibilnost in regeneracijo obzobnih tkiv.

Ocena odziva zobne pulpe na
ortodontske premike z magnetno
resonanco
Petrič B1, Ferlež A2, Ovsenik M3, Prodnik L4, Vidmar J5,
Cankar K5, Nemeth L6
1
Stomatološka klinika, UKC Ljubljana
2
Zdravstveni dom Trebnje
3
Katedra za čeljustno in zobno ortopedijo,
Stomatološka klinika, UKC Ljubljana
4
KO za maksilofacialno in oralno kirurgijo, UKC
Ljubljana
5
Inštitut za fiziologijo, Medicinska fakulteta, Univerza
v Ljubljani
6
Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo
zobnega organa, Medicinska fakulteta, Univerza v
Ljubljani
Uporaba naprednih magnetnoresonančnih (MR)
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tehnik slikanja, kot je mapiranje relaksacijskega
časa T2, omogoča zaznavanje majhnih količin vode,
ki je vezana v medceličnino. Količina vezane vode
se spreminja med odgovorom tkiva na različne
dražljaje. Takšna neinvazivna metoda je zato
primerna za spremljanje odziva zobne pulpe med
ortodontskim premikanjem zoba.
Delovanje ortodontskih sil je poznano kot
povzročitelj prehodnih cirkulacijskih sprememb
zaradi kompresije žil v obešalnem aparatu zoba
in v zobni pulpi. Posledica je pojav sterilnega
vnetja. Za razliko od odziva zobne pulpe so
reakcije obešalnega aparata zoba na ortodontsko
zdravljenje temeljito raziskane.
Namen raziskave je bil magnetnoresonančna
opredelitev odziva zobne pulpe na ortodontsko
obravnavo. Prospektivna primerjalna študija »split
mouth« temelji na načelu primerjanja delovne strani
čeljusti z nasprotno stranjo kot kontrolo. V raziskavo
smo do zdaj vključili tri paciente s tesnim stanjem in
načrtovano serijsko ekstrakcijo ličnikov. Ob prihodu
smo zabeležili zobni in obzobni status ter analizirali
rentgenske in MR-posnetke. Sledila je načrtovana
ekstrakcija ličnika v enem kvadrantu in namestitev
nesnemnega ortodontskega aparata. Zgodnji in
pozni odziv zobne pulpe zob ob vrzeli smo vrednotili
tri, sedem, enaindvajset in osemindvajset dni po
začetku horizontalnega vleka ter ob zaprtju vrzeli.
Pred vsakim magnetnoresonančnim slikanjem smo
sneli elemente nesnemnega zobnega aparata, ki
povzročajo interference.
Analiza MR-slik je pokazala, da se vrednosti
relaksacijskega časa T2 zobne pulpe linearno večajo
med horizontalnim vlekom. To bi lahko pripisali tako
hiperemičnemu odgovoru zobne pulpe na vlek kot
tudi sami tkivni reorganizaciji. Vnetje v zobni pulpi
vpliva na povečanje ekstracelularnega prostora
z retencijo proste vode, ki dodatno prispeva k
daljšanju časa T2.
Mapiranje relaksacijskega časa T2 predstavlja
neinvazivno, visokosenzitivno in ponovljivo
metodo za oceno odziva zobne pulpe na
ortodontsko obravnavo. V klinični praksi bi lahko
pomenilo pomembno diagnostično metodo tako
pri načrtovanju ekstrakcij kot pri določanju in
usmerjanju ortodontskih premikov zob.
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Prikaz primera zdravljenja uvihanega
zoba na zgornjem stalnem centralnem
sekalcu
Samec T1, 2
1
Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo
zobnega organa, Medicinska fakulteta, Univerza v
Ljubljani
2
Center za zobne bolezni, Univerzitetni klinični center
Ljubljana
Uvihan zob ali dens invaginatus se največkrat
pojavlja na zgornjih stranskih sekalcih. Pogostost
pojava uvihanega zoba se pri ljudeh ocenjuje na
0,04 do 10 % primerov. Uvihan zob se lahko pojavi na
katerem koli zobu, tudi na nadštevičnih in mlečnih
zobeh. Pojavi se lahko le na posameznem zobu,
vendar se lahko pojavlja tudi bilateralno, večkrat pa
je v povezavi še z drugimi nepravilnostmi, kot so na
primer tavrodontizem, mikrodontija, geminacija in
dentinogenesis imperfecta. V literaturi se opisujejo
tri oblike uvihanega zoba. Pri tipu 1 je skleninska
invaginacija omejena na območje krone zoba. Pri
tipu 2 sega invaginacija do skleninsko-cementnega
stika in je lahko povezana z zobno pulpo. Pri tipu 3
sega skleninska invaginacija čez celotno korenino in
navadno ne sega v pulpo.
K nam je bila napotena 10-letna pacientka zaradi
obravnave zoba 11. Pacientka ima sladkorno
bolezen tipa 1 in dnevno jemlje inzulin. Alergije
zanika. Zobna formula je bila letom primerna in
okluzija stabilna. Zob 11 je bil asimptomatski. Zob
je reagiral na električni test na stopnjo 04. Test na
hladno je imel normalen odziv. Globine sondiranja
so znašale 1 mm na vseh mestih merjenja. Zob na
palpacijo bukalno in palatinalno ni bil občutljiv. Na
poklep je bil zob neobčutljiv.
Lezija je vidna že na ortopantomografskem
posnetku iz marca 2014. Na lokalni sliki iz januarja
2016 je lezija vidno kariozno prizadeta. Apikalno
pozobnična špranja ni razširjena, kost je brez
posebnosti.
V juniju 2016 smo pacientki pred obravnavo
injicirali lokalni anestetik. Z mikroskopom smo
najprej naredili inspekcijo lezije. Na palatinalni
ploskvi zoba 11 se je v globini kazala kariozna
lezija. Z diamantnimi okroglimi svedri smo si
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najprej odstranili nekoliko sklenine, da smo lahko
napredovali s podaljšanimi karbidnimi okroglimi
svedri v globino lezije. Napredovali smo postopno in
osušeno ter očiščeno lezijo opazovali pod povečavo.
Lezijo smo pojedkali s 37-odstotno fosforno kislino,
uporabili univerzalni adheziv in lezijo postopno
izpolnili s kompozitnim materialom.

Nadštevilen zob v medkoreninskem
predelu prvega zgornjega stalnega
kočnika: prikaz kliničnega primera
Strmšek L1, Štamfelj I1, 2
1
Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo
zobnega organa, Medicinska fakulteta, Univerza v
Ljubljani
2
Center za zobne bolezni, Univerzitetni klinični center
Ljubljana
Po podatkih iz literature je prevalenca
nadštevilnih stalnih zob (NSZ) med 0,5 in 3,5 %.
NSZ je lahko podoben rednim stalnim zobem
(evmorfen) ali pa je nenormalne oblike in velikosti
(heteromorfen). NSZ se pojavljajo v vseh zobnih
skupinah, najpogosteje v predelu zgornjih sekalcev
(meziodens), zgornjih kočnikov (distomolar ali 4.
kočnik, manjkrat paramolar) in spodnjih ličnikov.
Meziodens, distomolar in paramolar so praviloma
heteromorfni, nadštevilni spodnji ličniki pa
evmorfni. NSZ so osemkrat pogostnejši v zgornji kot
v spodnji čeljustnici. K nesorazmerju največ prispeva
meziodens, ki predstavlja približno polovico vseh
primerov NSZ. Paramolar se navadno razvije na
bukalni ali palatinalni strani zgornjih kočnikov,
najmanjkrat pa interradikularno (v medkoreninskem
predelu), zato tega najslabše poznamo.
V prispevku je predstavljen 44-letni pacient, pri
katerem je bila na periapikalnem rentgenskem
posnetku endodontsko zdravljenega zoba 16
(FDI-zapis) med koreninami vidna nenavadna
radioneprepustna sprememba. V diferencialni
diagnozi so bili osteosklerotična sprememba,
odontom, benigni cementoblastom in koreninska
poka. Računalniška tomografija s stožčastim
snopom je pokazala miniaturni enokoreninski NSZ
s koničasto zobno krono (dolžina zoba 7,7 mm)
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v kostnem pretinu med bukalnima koreninama.
Ob njem nismo ugotovili bolezenskih sprememb,
zato kirurška odstranitev zoba ni bila indicirana.
Zaradi neustreznih polnitev koreninskih kanalov
in radiotransparentnosti ob konici meziobukalne
korenine smo ponovno endodontsko zdravili zob 16.
V literaturi je zelo malo opisanih primerov
interradikularnih NSZ. Schulzejev opis iz leta 1987 je
zelo podoben našemu. V medkoreninskem predelu
ekstrahiranega drugega zgornjega stalnega kočnika
je našel majhen, enokoreninski zob s koničasto
krono.
Poznavanje interradikularnega NSZ je za
zobozdravnika
pomembno
predvsem
z
diferencialnodiagnostičnega vidika, ker je slika
takšnega zoba na klasičnih rentgenskih posnetkih
zaradi prekrivanja s sosednjimi anatomskimi
strukturami lahko podobna kot pri nekaterih
bolezenskih spremembah s povsem drugačno
prognozo in zdravljenjem (npr. koreninska poka,
odontom in tumorji).

Trdota koreninskega dentina pri
mlečnih in stalnih spodnjih sekalcih
Šušterčič T1, Pogorelčnik T2, Štamfelj I3, 4
1
Zdravstveni dom Trebnje
2
Zdravstveni dom Ljubljana
3
Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo
zobnega organa, Medicinska fakulteta, Univerza v
Ljubljani
4
Center za zobne bolezni, Univerzitetni klinični center
Ljubljana
NAMEN: Namen raziskave je bil primerjati trdoto
koreninskega dentina (TKD) mlečnih in stalnih
spodnjih sekalcev ter ugotoviti, kako je pri obeh
skupinah zob TKD povezana z oddaljenostjo
od dentinsko-cementne meje (DCM) in z vrsto
koreninske ploskve.
MATERIALI IN METODE: Iz zbirke ekstrahiranih zob
smo vzeli 11 mlečnih in 14 stalnih spodnjih sekalcev,
ki so bili brez bolezenskih sprememb. Zobe smo
vodoravno prerezali pod skleninsko-cementno
mejo, nato pa smo korenine vložili v plastično
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maso in vzorce metalografsko spolirali v polirnem
stroju. TKD smo merili po Vickersovi metodi
(10-sekundna obtežitev s 100 g) na vsaki od štirih
koreninskih ploskev v razmikih po 200 µm od DCM
do koreninskega kanala. Rezultate smo statistično
obdelali s Studentovim t-testom za neodvisna
vzorca in z enosmerno analizo variance (ANOVA), za
primerjave post-hoc smo uporabili Tuckeyjev (HSD)
postopek.
REZULTATI: Povprečna TKD je bila večja pri stalnih
kot pri mlečnih zobeh (68,9 vs. 62,1 HV; p < 0,001).
V koreninah obeh vrst zob je bil plaščni dentin (PD)
mehkejši od zunanje tretjine obpulpnega dentina
(OD) (p < 0,001), v koreninah mlečnih zob pa tudi
od srednje tretjine OD (p < 0,001). Pri obeh vrstah
zob se je trdota OD od predela pod DCM do zobne
pulpe zmanjšala za približno 40 %. Pri mlečnih
zobeh med koreninskimi ploskvami nismo ugotovili
značilnih razlik, pri stalnih zobeh pa je bil dentin na
aproksimalnih ploskvah (mezialno 71,0 HV, distalno
74,1 HV) trši od dentina na drugih ploskvah (labialno
67,1 HV, lingvalno 66,0 HV) (p < 0,001).
ZAKLJUČKI: Dentin mlečnih zob je mehkejši od
dentina stalnih zob. Pri obeh skupinah zob je PD
mehkejši od zunanje tretjine OD, trdota OD pa se
zmanjšuje z oddaljevanjem od DCM. Ugotovitev,
da imajo korenine stalnih zob najtrši dentin na
aproksimalnih ploskvah, bi deloma lahko pojasnila
prevladujočo labiolingvalno usmerjenost vzdolžnih
koreninskih pok pri endodontsko zdravljenih zobeh.

Prikaz primera zdravljenja notranje
koreninske resorpcije s predrtjem,
povzročene z neustreznim primarnim
endodontskim zdravljenjem
Ujčič A1, Samec T2, 3
1
Specialistični endodontski zobozdravstveni zavod,
Obrtniška 30, 6000 Koper
2
Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo
zobnega organa, Medicinska fakulteta, Univerza v
Ljubljani
3
Center za zobne bolezni, Univerzitetni klinični center
Ljubljana
Notranja koreninska resorpcija je izguba
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dentina v notranjosti zoba. Najpogostejši vzroki
so poškodbe, zobni karies in kombinacija kariesa
in parodontalne bolezni, pri petini primerov pa
je vzrok neznan. Nastane kot posledica delovanja
odontoklastov, ki povzročijo resorpcijo trdih
zobnih tkiv. Za vzdrževanje notranje resorpcije
je ključno, da odontoklaste stimulirajo bakterije
in njihovi produkti. Pogoj, da resorpcijski proces
lahko napreduje, je vitalnost pulpe apikalno od
mesta resorpcije. Pri zobeh s poškodbo se notranja
resorpcija pojavlja pri okrog dveh odstotkih vseh
primerov.
Dokler notranja resorpcija napreduje, so simptomi
podobni poteku pri ireverzibilnem pulpitisu, lahko
pa je zob povsem asimptomatski in se zato notranja
resorpcija prepozna šele ob rentgenskem slikanju
zoba. Ob predrtju korenine se vedno pojavi bolečina
in pride do pojava parodontalne lezije. Klinični znaki
so odvisni od mesta in velikosti lezije.
Na plakatu je predstavljen klinični primer
obravnave ponovnega endodontskega zdravljenja
prvega desnega spodnjega kočnika pri 43-letnem
pacientu. Pacientu so omenjeni zob endodontsko
zdravili pred več kot desetimi leti. Na zobu je
občasno čutil blage bolečine. Zaradi otekline je
poiskal pomoč v naši ordinaciji. Zob je imel na kroni
izdelano kompozitno plombo na treh ploskvah.
Na test na hladno zob se zob ni odzval. Globine
sondiranja ob zobu so znašale 1–2 mm. Na poklep
je bil zob občutljiv in vestibularno je bilo vidno
izvodilo fistule. Rentgenski posnetek zoba pokaže,
da je v mezialni steni prisoten parapulpalni zatiček.
V mezialni korenini sicer polnitvi segata do apikalne
odprtine, vendar je v apikalnem predelu vidna
radiotransparentnost. V distalni korenini polnitev
v enem kanalu sega do dveh tretjin korenine,
nekaj polnilnega materiala pa je iztisnjenega v
drugi distalni koreninski kanal. V spodnji tretjini
korenine je vidna radiotransparentnost, ki sega v
medkoreninski prostor. Peri- in paraapikalno ob
distalni korenini je vidna obsežna lezija.
Potek in izvedba zdravljenja zoba sta predstavljena
na plakatu.
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