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Nagovor 

Spoštovane kolegice in kolegi, 

V imenu Sekcije za zobne bolezni in endodontijo SZD vas prisrčno pozdravljam na 19. simpoziju zobnih 
bolezni in endodontije. 

Letos naše srečanje zaradi epidemije poteka na daljavo. Pripravili smo zanimiv program, ki bo tudi v 
spremenjenih razmerah pritegnil vašo pozornost. Povabili smo več eminentnih predavateljev, med njimi tudi 
priznano profesorico Kerstin Galler, predsednico odbora za raziskave pri Evropski endodontski zvezi. 
Vodilna je na področju revitalizacije, regeneracije zobne pulpe in njenih matičnih celic. Poleg 
endodontskih so v programu tudi aktualne teme iz konzervativnega zobozdravstva, kariologije, ter 
povezave med ustnim in splošnim zdravjem. 

Med spletnimi odmori se vam bodo predstavili naši sponzorji in vam predstavili svoje novosti. Simpozij bo 
priložnost, da v 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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08:00 – 09:00 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV 
09:00 – 09:10 OTVORITEV IN POZDRAVNE BESEDE 
09:10 – 09:20 PODELITEV BRENČIČ - LOGARJEVE 

NAGRADE 
09:20 – 09:40  Merjenje prekrvavljenosti zobne pulpe 

karioznih stalnih zob z različnimi stopnjami 
napredovalosti zobnega kariesa, Luka Birk, 
Leja Birk, Ljubljana 

09:40 – 10:00  Stanje sline pri bolnikih s kronično boleznijo 
reakcije presadka proti gostitelju (GVHD), 
Nina Vovk, Manca Urek, Ljubljana 

10:00 – 10:20 Hiposalivacija - ugotavljanje, posledice in 
možnosti zdravljenja, Viktor Angjeleski, 
Ljubljana 

10:20 – 10:40 Posodobljena priporočila za zobozdravstveno 
obravnavo onkološkega bolnika, Jana Krapež, 
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10:40 – 11:00 Antibiotiki v endodontiji, Tomi Samec, 
Ljubljana 
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11:50 – 12:10 Vzdrževanje ustnega zdravja pacienta s 

posebnimi potrebami po sanaciji zob v splošni 
anesteziji, Lidija Nemeth, Ljubljana 

12:10 – 12:30 Vpliv ortodontskega zdravljenja na zobna 
tkiva, Ksenija Cankar, Ljubljana 

12:30 – 12:50 Kako se ščitimo pred zapleti in napakami v 
endodontiji?, Aleksandra Ujčič, Koper 

12:50 – 13:10 Endodontija v času COVID – 19, Janja 
Jan, Ljubljana 

13:10 – 13:30 Covid 19 zaščitna osebna oprema, Igor 
Potočnik, Ljubljana  
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15:10 – 15:30 Vodena endodontija – možnosti računalniško 

podprtega načrtovanja, Marko Kuralt, 
Ljubljana 

15:30 – 15:50 Oskrba endodontsko zdravljenih zob s 
CAD/CAM tehnologijo, Aleš Fidler, Ljubljana 

15:50 – 16:10 Sodobne smernice, pasti in klinični napotki pri 
strojnem širjenju koreninskih kanalov, Igor 
Križnar, Ljubljana 

16:10 – 17:00  Direct restoration in anterior teeth: 
workflows, protocols, new materials and 
techniques, Simone Grandini, Italija 
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Nemčija 
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09:00 – 09:20 Ali so enaki poeni res enaki?, Matevž Luštrik, 

Ljubljana 
09:20 – 09:40 Ali so lahko terapije vitalne pulpe na stalnih 

zobeh uspešne?, Ana Tenyi, Ljubljana 
09:40 – 10:00 Kompetence v endodontiji, kvaliteta 

poučevanja endodontije ter ocena 
zahtevnosti endodontskega zdravljenja, 
Hojka Kuralt, Ljubljana 
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10:40 – 11:00 RAZPRAVA 
11:00 – 11:30 ODMOR 
11:30 – 11:50 Kdaj se za endodontsko zdravljenje ne 

odločimo, Nataša Jevnikar, Ljubljana 
11:50 – 12:10 Nasveti endodonta: miti in zmote, Tomaž 

Hitij, Ljubljana 
12:10 – 12:30 Bolečina po endodontskem posegu, Tilen 

Šušterčič, Ljubljana 
12:30 – 12:50 Regenerativna endodontija, Maja Grošelj, 

Ljubljana 
12:50 – 13:10 Vitalno pulpno tkivo - in vitro, Boris 

Simončič, Ljubljana 
13:10 – 13:40 RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK SREČANJA
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Kerstin Galler 
 

Regenerative Endodontics 
 

Dr. Kerstin Galler, DDS, PHD, Associate Professor, Department of 
Conservative Dentistry and Periodontology, University Medical Center 
Regensburg, Regensburg, Germany 

 
After the loss of dental pulp, root canal therapy and obturation of 
the emerging void with a synthetic material is the indicated 
treatment. However, first regenerative approaches have been 
established for teeth with incomplete root formation and pulp 
necrosis. Healing can take place after provocation of bleeding into 
the root canal, and a continuation of root formation may take 
place. However, substantial evidence exists that repair rather than 
regeneration takes place. Dental pulp tissue engineering might 
offer more control over the procedure, the biological responses 
and the type of new tissue that is generated. Numerous research 
reports provide proof that the generation of a pulp-like tissue is 
possible after application of the principle of tissue engineering, 
which involves the use of stem cells, suitable scaffold materials 
and relevant growth factors. Two approaches exist: (1) 
Transplantation of stem cells on a growth factor – laden carrier 
material into the root canal; and (2) Cell-Homing by application of 
a customized, bioactive scaffold after release of growth factors to 
attract resident stem cells for new tissue formation. 
In the first part, this lecture will provide an overview of 
regenerative endodontics and revitalization in the clinic, touching 
upon the history, procedure and outcomes. The second part will 
be dedicated to future strategies based on dental pulp tissue 
engineering, envisioning a clinical procedure to regenerate dental 
pulp in the future. 
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CURRICULUM VITAE 
 

Kerstin Galler obtained her degree in dentistry from the Ludwig-Maximilians-University in Munich in 2000. She 
worked in Private Practice until 2002 and then joined the Department of Conservative Dentistry and 
Periodontology at University Hospital Regensburg, Germany. She received post-doctoral training at the 
University of Texas Health Science Center in Houston with Dr. Rena D’Souza from 2004 to 2006, and earned 
her Ph.D. in Biomedical Engineering with Dr. Jeffrey Hartgerink as her mentor from Rice University in Houston 
in 2009.  
Dr. Galler is currently Associate Professor, Deputy Head and leader of the section of Endodontology and Dental 
Traumatology at the University of Regensburg. Her time is divided between clinical work with focus on 
endodontology and conservative dentistry, teaching as senior lecturer and clinical instructor, research and 
administrative tasks. Her research group works on tunable hydrogel scaffolds and dental stem cells for dental 
pulp tissue engineering and regenerative endodontics, on dentin matrix proteins and on biofilm-associated 
reactions of the pulp tissue.   
Dr. Galler was President of the Pulp Biology and Regeneration Group of IADR in 2013/14. She has led the 
committee for the ESE Position Statement on Revitalization and has been involved in national and international 
committees on Vital Pulp Treatment. She has published numerous articles in the fields of pulp biology and 
dental pulp tissue engineering, has received several awards for her scientific work and has lectured extensively 
nationally and internationally in clinical as well as scientific meetings.  
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Simone Grandini 
 

Direct restoration in anterior teeth: workflows, protocols, new materials and  
techniques. 

Prof. Dr. Simone Grandini, DDS, PhD   
 

Adhesive technologies have contributed to 
changing the way dentists conceive restorations in 
dentistry. 
 
Due to the improvements of materials and 
techniques, it is now possible to perform minimal 
preparations and to restore aesthetic appeal and 
function with a low biological and financial cost.  
Reparability of resin composites is also highly 
appreciated as this allows restorations to be easily 
redone should the result not be perfect in the first 
stage. 
 
Resin composites can be used in the daily routine 
for direct and indirect procedures, veneering, 
restoration of traumatized and endodontically 
teeth. 
 
Moreover, performing aesthetic dentistry is nowadays one of the main goals of our profession. Patients are aware 
of the new technologies, and require treatments that are highly aesthetic, minimally invasive, repairable and not 
too expensive. Resin composite restorations can fulfill all these requirements. However, the correct protocols have 
to be implemented to achieve clinical success and obtain invisible restorations. 
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CURRICULUM VITAE 

 
 

Prof. Dr. Simone Grandini  
Born in Florence on 22/2/1970. 
Full Professor at the Department of Medical Biotechnology, University of Siena.  
Owner of the teaching of Endodontics and Conservative Dentistry and responsible for the  
II level Master in "Endodontics and Restorative".  
Graduated in Dentistry and Dental Prosthetics at the University of Florence in 1994, in 1995 he obtained a  
specialization in Periodontology at the University of Genoa and in 1996 in Aesthetic Restorative Dentistry at the 
University of Florence. In 2002 he obtained the Master of Science in Dental Materials, University of Siena.  
Since 2004 he has been in charge of the Conservative Dentistry and Endodontics Department, University of Siena. 
Also in 2004 he obtained the international Doctorate - Ph D in Dental Materials and their clinical applications. 
Since 2010 he has been President of the Degree Course in Dental Hygiene, University of Siena.  
Active Member AIE, SIDOC, IAED, Academic Member SIE. IADR member. 
Member of Style Italiano and Style Italiano Endodontics.  
Honorary Professor at Hong Kong University. 
Author of over 250 publications in national and international journals. 

Speaker at over 700 national and international courses, congresses and conferences. 
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Luka Birk, Leja Birk 
 

Merjenje prekrvljenosti zobne pulpe karioznih stalnih zob z različnimi  
stopnjami napredovalosti zobnega kariesa 
Measurement of pulpal blood perfusion in permanent teeth with different  
degrees of dental caries 

 
Asist. Luka Birk, dr. dent. med. Katedra za stomatološko protetiko MF UL;, asist. Leja Birk, dr. dent. med. Katedra 
za čeljustno in zobno ortopedijo MF UL; asist. dr. Lidija Nemeth, dr. dent. med., spec. Katedra za zobne bolezni 
in normalno morfologijo zobnega organa MF UL, Stomatološka klinika UKC LJ; prof. dr. Ksenija Cankar, dr. dent. 
med., spec. Inštitut za fiziologijo MF UL 

 
Razpoznava stanja zobne pulpe ostaja zahtevno področje vsakdanjega dela zobozdravnika. Vselej je 
rezultat združitve in obdelave podatkov, ki jih pridobimo z anamnezo, kliničnim pregledom, rentgensko 
preiskavo in izvedbo diagnostičnih testov zobne pulpe. Uveljavljena je predvsem uporaba testov 
občutljivosti zobne pulpe, s katerimi ugotavljamo občutljivost pulpinih nociceptivnih vlaken na električne 
in termične dražljaje. Z njimi ovrednotimo zgolj dejavnost pulpinega živčevja, ne pa tudi njene 
prekrvljenosti, ki je edino pravo merilo vitalnosti zoba. V zadnjih dveh desetletjih se zato vse več raziskav 
usmerja k metodam, ki bi omogočile neinvazivno in objektivno merjenje prekrvljenosti zobne pulpe.  
Pulzna oksimetrija (PO) in lasersko-doplersko merjenje pretoka krvi (LDF) sta v medicinski praksi 
uveljavljena že desetletja ter lahko služita kot alternativi obstoječim testom občutljivosti zobne pulpe. Pri 
metodi PO krono preiskovanega zoba presvetlimo z infrardečo in rdečo svetlobo ter glede na delež 
neabsorbirane svetlobe izmerimo zasičenost hemoglobina s kisikom v arterijskem delu pulpinega žilja. 
Metoda LDF pa nam omogoča spremljanje relativne vrednosti in dinamičnih sprememb pretoka krvi v 
zobni pulpi v realnem času. Zaznava pri tem temelji na spremenjeni valovni dolžini svetlobe, ki se odbija 
od potujočih rdečih krvnih celic v pulpini komori.  
Z našim raziskovalnim delom smo želeli preveriti klinično uporabnost obeh metod določanja vitalnosti 
pulpe (PO in LDF) pri karioznih zobeh in ugotoviti, ali se vrednosti zasičenosti arterijske krvi zobne pulpe s 
kisikom (SpO2) in vrednosti laserskega-doplerskega (LD) pretoka krvi v zobni pulpi značilno razlikujejo med 
zobmi z različnimi stopnjami napredovalosti zobnega kariesa in nekarioznimi zobmi. Na vseh preiskovanih 
zobeh smo izvedli tudi klasična testa občutljivosti pulpe za jasnejšo opredelitev ločnice med občutljivostjo 
in vitalnostjo zob. 
V presečno klinično raziskavo smo vključili 25 odraslih preiskovancev (11 moških, 14 žensk, starih 40,9 ± 
15,1 leta) in izvedli meritve na 230 karioznih in nekarioznih stalnih zobeh brez znakov erozije ali atricije, 
brez predhodne protetične ali endodontske oskrbe in brez znakov napredovale parodontalne bolezni (66 
sekalcev, 44 podočnikov, 67 ličnikov in 53 kočnikov). Pri vsakem preiskovancu smo ob prvem obisku 
opravili splošno medicinsko in stomatološko anamnezo ter klinični pregled ustne votline. Za razpoznavo 
in ovrednotenje karioznih lezij smo uporabili merila mednarodnega kazalnika za detekcijo in ovrednotenje 
karioznih lezij (International Caries Detection and Assessment System – ICDAS) in statistične enote 
razdelili v sedem skupin glede na napredovalost zobnega kariesa (nekariozni zobje: koda ICDAS 0, kariozni 
zobje: kode ICDAS 1–6). Nato smo SpO2 pulpe preiskovanih zob izmerili s komercialno dostopnim pulznim 
oksimetrom (SpectrO2, Smiths Medical, ZDA) in dvema različno oblikovanima pediatričnima sondama. 
Meritvi SpO2 je sledila izvedba hladnega in električnega preizkusa občutljivosti zobne pulpe. Ob koncu 
prvega obiska smo z alginatom odtisnili preiskovančevo čeljust. Ob naslednjem obisku preiskovanca smo 
izvedli meritev LDF (Periflux P4001 Master/4002 Satellite, Perimerd, Švedska), pri čemer smo za 
nepremično in ponovljivo postavitev sonde LD uporabili individualno silikonsko držalo, izdelano na 
mavčnem delovnem modelu preiskovanca. Raziskavo je odobrila Komisija Republike Slovenije za 
medicinsko etiko, v zadevi št. 0120 -679/2017/7 679/2017/7. 
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Rezultati so pokazali, da so imeli kariozni zobje statistično značilno nižje vrednosti SpO2 kot zobje brez 
kariesa (p = 0,046, t-test). Vrednosti SpO2 v skupini zob z globokimi kavitiranimi karioznimi lezijami (ICDAS 
6) so bile značilno nižje od vrednosti, pridobljenih na zobeh iz vseh drugih skupin ICDAS (p < 0,05, 
enosmerna analiza variance ANOVA z Bonferronijevim popravkom). V skupini sekalcev in podočnikov so 
imeli zobje s kodama ICDAS 5 in 6 značilno nižje vrednosti SpO2 kot nekariozni zobje (p < 0,05, ANOVA, 
Bonferronijev popravek). V skupini ličnikov in kočnikov smo opazili podoben trend upadanja vrednosti 
SpO2 pri višjih razredih ICDAS, vendar razlike v vrednostih niso bile statistično značilne. Vrednosti pretoka 
LD se med karioznimi in nekarioznimi zobmi niso značilno razlikovale, v skupini vseh zob s kariesom pa so 
imeli zobje s kodo ICDAS 6 statistično značilno nižje vrednosti pretoka LD kot zobje s kodo ICDAS 1 (p = 
0,029, ANOVA, Bonferronijev popravek). Zobje z aktivnim kariesom so imeli značilno nižje vrednosti 
pretoka LD kot zobje z zgolj neaktivnimi karioznimi lezijami (p = 0,021, t-test). Stopnja ujemanja v 
rezultatih testov prekrvljenosti in testov občutljivosti zobne pulpe je bila majhna ali slaba (κk < 0,40, 
Cohenova analiza). Pri paru električni test/LDF je bila stopnja ujemanja testnih rezultatov najvišja (κk = 
0,354, p = 0,000), najnižja pa je bila pri paru električni test/PO (κk = 0,050, p = 0,463). 
Odčitki obeh metod merjenja prekrvljenosti pulpe so bili na karioznih in nekarioznih zobeh stabilni. 
Uporaba PO in LDF nam lahko v kombinaciji z rezultati uveljavljenih kliničnih diagnostičnih postopkov 
olajša odločitev o zdravljenju v endodontiji. Ker na tržišču še ni naprav za merjenje prekrvljenosti, ki bi bile 
izdelane za namen testiranja vitalnosti zob in tako prilagojene za uporabo v stomatologiji, moramo 
rezultate meritev presojati previdno ter ob tem upoštevati tudi možnost vpliva prisotnosti in aktivnosti 
karioznih lezij na rezultate obeh testov. Med vsemi obstoječimi diagnostičnimi testi zobne pulpe za zdaj 
ni nobenega, ki bi izpolnjeval vse zahteve idealnega testa ali omogočal razlikovanje med ireverzibilnim in 
reverzibilnim pulpitisom. Zaradi slabega ujemanja rezultatov med testi prekrvljenosti in testi občutljivosti 
zobne pulpe bi bila potrebna tudi jasnejša opredelitev ločnice med občutljivostjo in vitalnostjo zob.  
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Nina Volk, Manca Urek 
 

Stanje sline pri bolnikih s kronično boleznijo presadka proti gostitelju (GVHD) 
Salivary parameters in patients with chronic graft versus host disease (GVHD) 

 
Nina Vovk, dr.dent.med. Zavod Orthos; Manca Urek, dr.dent.med. Zobozdravstvo Oblak; prof.dr. Ksenija 
Cankar, dr.dent.med, spec. Inštitut za fiziologijo MF UL; Polona Novak, dr.med. Oddelek za hematologijo UKC LJ; 
asist. dr. Lidija Nemeth, dr.dent.med, spec. Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa 
MF UL, Stomatološka klinika, UKC LJ 

   
Kronična oblika bolezni reakcije presadka proti gostitelju (ang. graft versus host disease (GVHD)) je bolezen, ki 
se pojavi pri bolnikih po homologni presaditvi krvotvornih matičnih celic oziroma presaditvi kostnega mozga. 
Vpliva na več organskih sistemov, med drugim tudi na ustno votlino in žleze slinavke. Je eden večjih zapletov in 
glavnih vzrokov za obolevnost po presaditvi, saj prizadene do 80 odstotkov prejemnikov presadka. Patogeneza 
kroničnega GVHD-ja je slabo poznana. Povzročale naj bi jo aloreaktivne imunokompetentne celice T 
darovalčevega presadka, ki reagirajo neposredno s prejemnikovimi tkivi ali z burnimi vnetnimi odzivi. Simptomi 
in znaki se običajno začnejo pojavljati tri mesece po presaditvi ali pa šele ob zniževanju odmerkov 
imunosupresivnih zdravil. Prizadene lahko posamičen organ ali pa je vključenih več organskih sistemov. 
Kronična oblika bolezni reakcije presadka proti gostitelju se primarno zdravi s sistemsko administracijo 
ciklosporina v kombinaciji s kortikosteroidi in sirolimusom. Kot pomožno zdravljenje se uporabljajo lokalni 
kortikosteroidi, ciklosporin, zunajtelesna fotofereza ter druga imunomodulatorna zdravila, kot so takrolimus, 
rituksimab, ruksolitinib in ibrutinib. 
Ciklosporin spada med imunosupresive ter je eno izmed primarnih zdravil za preprečevanje in zdravljenje 
zavrnitvenih reakcij različnih vrst presadkov in avtoimunskih bolezni. Zunajtelesna fotofereza (ang. 
extracorporeal photopheresis (ECP)) je zdravljenje, ki temelji na levkaferezi. Levkafereza je postopek, pri katerem 
se odstrani bolnikove ali darovalčeve levkocite ter se jih uporabi za zbiranje hematopoetičnih progenitornih celic, 
specifičnih celičnih populacij (limfociti T) in granulocitov. 
Ustna votlina je eno izmed mest, kjer se kronični GVHD najpogosteje pojavi in je pogosto tudi primarno mesto 
manifestacije bolezni. Oralne manifestacije kroničnega GVHD-ja so kserostomija, stomatitis, heilitis, eritemi, 
razjede, lihenoidne lezije in nastanek psevdomembranoznih in hiperkeratotičnih sprememb na ustni sluznici. Na 
jeziku se lahko pojavijo mesta brez papil ali plakaste spremembe. Pri bolnikih je tudi močno povečano tveganje 
za razvoj ploščatoceličnega karcinoma. Pri bolnikih, pri katerih kronični GVHD zajame velike in male žleze 
slinavke, lahko pride do hiposalivacije, tj. objektivnega merljivega zmanjšanja izločanja sline, in kserostomije, tj. 
subjektivnega občutka suhih ust. Lahko pride do progresivne atrofije žlez slinavk. Pri teh bolnikih  najdemo tudi 
ponavljajoče se mukokele, ki se sekundarno razvijejo zaradi vnetja in puščanja izvodil manjših žlez slinavk. 
Največkrat se pojavljajo na nebu, lični in ustnični sluznici ter jeziku. Histološka slika prizadetih žlez slinavk kaže 
prisotnost limfocitnega infiltrata v žleznem parenhimu in periduktalnem tkivu. Z napredovanjem bolezni pride do 
uničenja žleznih acinusov in fibroze. Posledica so kvantitativne in kvalitativne spremembe sline. Manjša količina 
sline povzroči zmanjšano obrambno sposobnost ustne votline proti virusnim, bakterijskim in glivičnim okužbam, 
k temu pa dodatno prispeva še prejeto imunosupresivno zdravljenje. Zaradi manjšega pretoka sline in vlaženja 
ustne sluznice je ta manj odporna proti kemičnim in mehanskim poškodbam. Spremembe v količini in sestavi sline 
negativno vplivajo tudi na njeno antikariogeno delovanje. Začetne kariozne lezije se pogosteje pojavljajo ob 
zobnem vratu in na stranskih ploskvah zob. Sekundarno zmanjšana količina sline poveča nagnjenost k izgubi zob 
in potrebo po obsežni zobozdravstveni oskrbi. V nekaterih primerih lahko kronični GVHD privede do 
sklerodermatoznih sprememb, kar povzroči omejeno odpiranje ust in ustnic, zmanjšano mobilnost jezika ter 
disfagijo. 
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Kronični GVHD ustne votline trenutno zdravijo sistemsko s steroidnimi in imunomodulatornimi zdravili, vendar 
imajo ta omejeno uspešnost in lahko privedejo do dodatnih zapletov. Ker se oralni kronični GVHD pogosto ne 
odziva na sistemsko zdravljenje, ga dopolnjujejo z lokalno delujočimi zdravili. Glavni cilj zdravljenja je le ublažitev 
simptomov, kot so bolečina, občutljivost sluznice, občutek suhih ust in ohranjanje vseh funkcij v ustni votlini. V 
podporno zdravljenje poleg omenjenih spadajo še lokalni anestetiki v obliki gelov, ustnih vod in pršil, lasersko 
zdravljenje CO2 in zdravljenje s fotobiomodulacijo. Zdravljenje hiposalivacije in kserostomije se pri bolnikih z 
oralnim kroničnim GVHD-jem ne razlikuje od zdravljenja pri bolnikih z drugimi vzročnimi boleznimi.  
S presečno raziskavo smo želeli ugotoviti, kako kronični GVHD in zdravljenje le-tega vplivata na dejavnike ustnega 
zdravja in z njimi povezano kakovost življenja. 
Preiskovali smo, kako zdravljenje s ciklosporinom in zdravljenje z zunajtelesno fotoferezo (ang. extracorporeal 
photopheresis (ECP)) pri bolnikih s kroničnim GVHD-jem vplivata na parametre sline, tveganje za nastanek 
kariesa, število in stopnjo napredovanja karioznih lezij ter kakovost življenja, povezano z ustnim zdravjem. 
V presečno raziskavo smo vključili 23 posameznikov z diagnozo kroničnega GVHD-ja po homologni presaditvi 
krvotvornih matičnih celic. Odvzeli smo jim vzorce sline ter opravili klinični pregled, pri katerem smo ugotavljali 
število karioznih lezij in prisotnost plaka na zobnih površinah. Na podlagi vzorcev sline, kliničnega pregleda, 
vprašalnika o zdravju in prehranske anamneze smo določili tveganje za karies v programu Kariogram. Kakovost 
življenja preiskovancev, povezano z ustnim zdravjem, smo ugotavljali z vprašalnikom o vplivu ustnega zdravja na 
kakovost življenja (ang. Oral Health Impact Profile (OHIP)). Podatke smo statistično obdelali s korelacijsko analizo 
in dvosmerno analizo variance, razlike med parametri smo ugotavljali z Bonferronijevim post hoc testom; stopnja 
statističnega tveganja  = 0,05 ali manj. 
Rezultati so pokazali, da je zdravljenje cGVHD-ja z večjim odmerkom ciklosporina statistično značilno povezano 
z manjšim pretokom stimulirane sline in z večjim tveganjem za nastanek kariesa.  
Rezultati so pokazali tudi, da je zdravljenje cGVHD-ja z ECP-jem statistično značilno povezano z večjim številom 
karioznih lezij in z večjim številom začetnih karioznih lezij. 
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Slina je ena najbolj vsestranskih snovi, kar jih proizvaja telo, in ima ključno vlogo pri ohranjanju ustnega 
zdravja. Njen glavni namen je vzdrževanje ravnovesja v ustni votlini. Sodeluje pri prebavi, okušanju, 
čiščenju in vlaženju ustne sluznice ter ščiti zobe. Njena puferska in remineralizacijska sposobnost vpliva 
na sestavo ustne mikroflore, saj ima protibakterijski, protiglivični in protivirusni učinek. Motnje v 
delovanju žlez slinavk lahko pripeljejo do resnih posledic za bolnikovo zdravje in kakovost življenja.  
Glavna sestavina sline je voda (99 %). Slina vsebuje tudi različne elektrolite, vključno z natrijem, kalijem, 
kalcijem, magnezijem, bikarbonati in fosfati. V slini najdemo tudi beljakovine, encime in mucin. Te 
komponente med seboj povezano sodelujejo. Bikarbonati in fosfati so pomembni za uravnavanje pH in 
puferske kapacitete sline. Kalcij in fosfati sodelujejo pri demineralizaciji in remineralizaciji. Imunoglobulini, 
beljakovine in encimi zagotavljajo protibakterijsko delovanje. 
Izločanje sline nadzira avtonomni živčni sistem. Zvečanje izločanja sline je najbolj posledica aktivacije 
parasimpatičnega živčevja. Okrog 90 odstotkov sline izločijo velike žleze slinavke, obušesni, podčeljustni 
in podjezični. Normalni dnevni volumen izločene sline je od 0,5 do 1 litra. Med počitkom 65 odstotkov 
sline proizvedeta podčeljustni žlezi slinavki. Ta slina je bogata z mucinom in služi za vlaženje ustne sluznice. 
Ob stimulaciji žlez slinavk 50 odstotkov sline proizvedeta obušesni žlezi slinavki. Bolezni žlez slinavk se 
izrazijo z različnimi simptomi. Pomanjkanje sline je le eden izmed njih. Posledice nepravilnega delovanje 
žlez slinavk so: kserostomija, hiposalivacija in spremembe v sestavi sline. Kserostomija je subjektiven 
občutek suhih ust, hiposalivacija pa je objektivno zmanjšanje izločanja sline, in sicer je nestimuliran pretok 
sline manjši od 0,1 ml/min. in stimuliran pretok manjši od 0,7 ml/min. Bolnikova zaznava količine sline in 
dejanski pretok sline se lahko precej razlikujeta, saj je lastna zaznava količine sline subjektivna in se ne 
ujema vedno z objektivno izmerjenimi pretoki.  
Hiposalivacija je najpogostejša pri starejših. S starostjo se število acinarnih celic zmanjšuje, saj jih približno 
30 odstotkov nadomesti fibrozno in maščobno tkivo. Poleg tega obstajajo tudi številni drugi vzroki za 
nastanek hiposalivacije. Različna bolezenska stanja, kot so sjögrenov sindrom, revmatoidni artritis, 
sladkorna bolezen, bolezen presadka proti gostitelju, depresija, genetske bolezni, mumps, parkinsonova 
bolezen, privedejo do zmanjšanega pretoka sline. Enako povzročajo tudi različne poškodbe, zdravila, 
genetske bolezni in razvade. Hudo pomanjkanje sline lahko povzroči radioterapija oziroma obsevanje 
rakavih novotvorb v predelu glave in vratu. Posledica obsevanja je lahko, da je le omejen del ustne votline 
brez sline, lahko pa popolno pomanjkanje sline in atrofija ustne sluznice. Spremeni se lahko tudi sestava 
sline. Zmanjša se količina amilaze, znižata se puferska kapaciteta in pH, kar posledično vodi v bolj kislo 
ustno okolje. Poveča se količina kalcijevih, kloridnih in magnezijevih ionov ter beljakovin, zmanjša pa se 
količina bikarbonatnih ionov. Te spremembe med vsemi velikimi žlezami slinavkami najbolj prizadenejo 
obušesno žlezo. Poškodba acinarnih celic postane ireverzibilna po skupnem odmerku obsevanja od 26 do 
39 Gy. Pri bolnikih se lahko pretok izločene sline zmanjša na manj kot 10 odstotkov vrednosti, izmerjene 
pred začetkom obsevanja.  
Za ugotavljanje zmanjšane sposobnosti izločanja sline obstaja veliko različnih diagnostičnih metod. 
Kserostomijo ugotavljamo s subjektivnimi vprašalniki, ki še niso standardizirani. Sialometrija je objektivna 
metoda za ugotavljanje nepravilnosti izločanja sline. Preiskovancu odvzamemo celotno količino sline 
oziroma tekočine, ki jo proizvede posamezna žleza slinavka v določenem času. Odvzamemo lahko vzorec 
nestimulirane ali stimulirane sline ter objektivno določimo njene lastnosti in pretok. Vzroka zmanjšanega 



19. simpozij
zobnih bolezni in endodontije 

15 Zbornik 2021 

izločanja tako ne moremo ugotoviti. Za to je potrebna biopsija male žleze slinavke spodnje ustnice ali drugi 
manj invazivni postopki, kot so scintigrafija žlez, magnetnoresonančno slikanje, računalniška tomografija 
ali ultrazvočna preiskava.  
Zmanjšano izločanje sline močno vpliva na ustno zdravje. Zmanjšan pretok sline in njena spremenjena 
sestava povečata dovzetnost za nastanek karioznih lezij zob, gingivitisa in parodontitisa, angularnega 
heilitisa, bakterijskega sialoadenitisa, ulceracij sluznice ter glivičnih okužb, med katerimi je najpogostejša 
akutna psevdomembranozna kandidiaza. Zaradi pomanjkanja sline pride do težav pri žvečenju in 
požiranju, okušanju in govoru. Razvije se lahko tudi stalen občutek žeje, občutek pekočih ust 
(stomatodynia, stomatopiroza) in neprijeten zadah (foetor ex ore, halitoza). Oteženo je nošenje protez. 
Posledično se občutno poslabša kakovost življenja. Bolniki se slabše prehranjujejo, lahko pride do 
podhranjenosti, spremenjeni ali omejeni so tudi socialni odnosi. 
Zdravljenje bolnikov s hiposalivacijo in kserostomijo je lahko zahtevno. Najpogostejše simptomatsko 
zdravljenje je pogosto pitje vode ali uporaba nadomestkov sline, ki so zelo viskozni in ščitijo ustno sluznico. 
Trenutno ni idealnega sredstva za učinkovito zdravljenje teh posebnih stanj. Med topikalne stimulanse 
spadajo žvečilni gumiji in žele bonboni brez sladkorja, ki spodbujajo izločanje sline. Dokazano je, da 
hiperbarična oksigenacija poveča izločanje sline pri bolnikih po radioterapiji. Preučujejo tudi nove 
postopke zdravljenja, ki bi obnovili delovanje žlez. Ti postopki vključujejo presaditev matičnih celic, ki bi 
nadomestile žlezne celice in pripomogle k regeneraciji poškodb, povzročenih z ionizirajočim obsevanjem. 
Pilotne študije kažejo uspeh zdravljenja hiposalivacije s fotobiomodulacijo žlez slinavk. Fotobiomodulacija 
žlez slinavk lahko poveča pretok sline, zmanjša količino kariogenih bakterij v slini, izboljša nekatere 
parametre sline in zmanjša občutek suhih ust.  Najpomembnejši vidik, na katerega se mora zdravnik 
usmeriti, je preprečevanje in zdravljenje zapletov, ki jih lahko pomanjkanje sline povzroči, zlasti povečanja 
erozije in zobnega kariesa, ranljivosti za okužbe s kandido, mukozitisa in kserostomije. 
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V Sloveniji vsako leto odkrijemo preko 13.000 novih primerov raka. Med nami živi že več kot 100.000 ljudi, 
ki so zboleli za vsaj eno vrsto rakavega obolenja. Napredek v zdravljenju je opazen, saj se življenjska doba 
večine onkoloških bolnikov stalno povečuje.  
Poleg že dobro poznanih, klasičnih načinov zdravljenja rakavih obolenj (kirurgija, kemoterapija in 
radioterapija) so se v novejšem času razvili še zdravljenje s tarčnimi in biološkimi zdravili, imunoterapija 
in gensko zdravljenje.  
Čeprav razvoj novih načinov zdravljenja temelji na boljši učinkovitosti in manjših stranskih učinkih, pa so 
ti še vedno močno prisotni; v primeru novejših načinov zdravljenja stranski učinki še niso dovolj raziskani 
in predvidljivi.  
Za zobozdravnika sta najpomembnejša dobro poznavanje in obvladovanje stranskih pojavov v ustni votlini 
ob zdravljenju rakavih obolenj. Najpogostejši stranski učinki so subjektiven občutek suhih ust 
(kserostomija), hiposalivacija, spremembe okušanja in oralni mukozitis. Pojavijo se lahko ob vseh načinih 
zdravljenja raka in so največkrat prehodni, kar pomeni, da ob prenehanju zdravljenja pojenjajo. 
Sekcija za zobne bolezni in endodontijo je zato na svojih straneh objavila letak s priporočili za lajšanje 
težav ob zdravljenju raka, ki je v pomoč tako zobozdravniku kot pacientu.  
Priporočila obsegajo prilagajanje ustne higiene, postopanje ob pojavu vnetja ustne sluznice, načine 
lajšanja kserostomije in pomoči pri vlaženju sluznic. 
Največ zapletov se razvije po obsevanju v predelu glave in vratu, ki se slabšajo še po končanem obsevanju 
in bolnikom lahko pustijo dosmrtne posledice.  
Ob obsevanju v predelu glave in vratu se namreč poleg tumorja neobhodno poškodujejo tudi celice žlez 
slinavk, zato bolniki ostanejo z minimalno količino sline ali celo brez nje. V preteklosti so bili strokovnjaki 
prepričani, da je hitro napredujoči poobsevalni (radiacijski) karies posledica pomanjkanja sline in njenih 
zaščitnih funkcij. Danes vemo, da obsevanje tudi neposredno poškoduje zobna tkiva, zato se radiacijski 
karies razvije tudi pri tistih bolnikih, ki imajo več sline. Izključno nadomeščanje sline v podpornem 
zdravljenju zato ne prepreči nastanka radiacijskega kariesa. 
Zaradi teh ugotovitev je pomembno, da se pri bolniku, predvidenem za obsevanje v predelu glave in vratu, 
začne zdravljenje pri zobozdravniku že pred obsevanjem, nato pa se nadaljuje tudi med obsevanjem in po 
njem.  
Bolnika poučimo o prilagojenih higienskih protokolih, opravimo higiensko fazo in pred začetkom 
obsevanja pozdravimo/odstranimo patologijo v ustni votlini. 
V vseh fazah zdravljenja je najpomembnejši poudarek na čim boljši preventivi pred radiacijskim kariesom. 
Vsake tri mesece opravimo profesionalno topikalno fluorizacijo zob, bolnik naj uporablja dnevno zobno 
pasto z zvišano količino fluora (5000 ppm). Fluor ali drug remineralizacijski gel lahko apliciramo tudi v 
individualno izdelano opornico. 
V primeru slabega prenašanja fluora naj zobozdravnik svetuje uporabo drugega remineralizacijskega 
sredstva, npr. kazein-fosfata ali ksilitola. Ksilitol lahko bolnik aplicira v obliki zobnih past ali zobnih vod, 
lahko pa tudi kot prehransko dopolnilo. Idealno odmerjanje je petkrat dnevno po 1 gram ksilitola v obliki 
dražejev ali žvečilnih gumijev, najbolje po hrani. Večja količina ksilitola ima lahko laksativen učinek, pri 
manjši pa ne dosežemo antikariogenega učinka. 
Če se kljub vsem mogočim preventivnim ukrepom vseeno razvije radiacijski karies, ki je obsežnejši in/ali 
hitrejši, kot ga še lahko kontroliramo z običajnimi postopki zdravljenja, se v zadnjem času priporoča 
srebrov diamin fluorid (SDF). 
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SDF je 38-odstotna srebrova sol, bistra tekočina brez vonja, ki jo je l. 2014 FDA (Food and Drug Agency,  
ZDA) odobrila kot medicinski pripomoček, namenjen za zdravljenje preobčutljivosti zob s topikalno 
aplikacijo. Uporaba SDF je pomembna pri zaustavitvi karioznih lezij pri odraslih in otrocih z visokim 
tveganjem za karies, posebej pa v primerih, kjer je stanje zaradi hitro napredujočega kariesa že 
nekontrolirano, npr. pri bolnikih, ki ne bi prenesli invazivnega zdravljenja. Uporabimo ga tudi za 
obvladovanje lezij, ki so že preobsežne za obnovo, vendar so ekstrakcije kontraindicirane iz zdravstvenih 
ali vedenjskih razlogov. V preglednem članku z metaanalizo je dokazano, da je uporaba SDF za 50 % 
učinkovitejša kot NaF. 
V razvitih državah obstajajo različni zobozdravstveni sistemi; med seboj se bistveno razlikujejo, tako glede 
na plačnike kot tudi glede omogočanja zdravljenja in dostopnosti zdravstvenih storitev. Vsem je skupna 
suboptimalna dostopnost zobozdravstvene oskrbe onkoloških bolnikih, zato tudi nimamo modela dobre 
klinične prakse, ki bi ga lahko priredili za naše okolje. 
V Sloveniji se je pred nekaj leti oblikovala skupina strokovnjakov za stomatologijo, maksilofacialno 
kirurgijo in radioterapijo, ki je zaznala vse večjo potrebo po zobozdravstveni oskrbi najranljivejše skupine 
onkoloških bolnikov. Kasneje so se pridružili tudi onkologi internisti in specialisti ORL, raziskovalni del pa 
je nadgradila skupina strokovnjakov z Inštituta Jožef Stefan. Namen te klinične znanstvenoraziskovalne 
skupine je raziskovati in pokrivati širša področja – raziskovanje vzrokov in vzorcev nastajanja radiacijskega 
kariesa; inovacije v načinih izboljšanja zaščite zob pred in med terapijo ter po njej; inovacije v postopkih 
ali zdravilih, ki bi uspešneje zdravila obstoječe zaplete, ter najpomembnejše – kakovostna 
zobozdravstvena oskrba onkoloških bolnikov, dostopna na vseh ravneh zdravstvenega sistema. 
Ker se načini zdravljenja izboljšujejo, se smernice za zdravljenje raka stalno nadgrajujejo. Aplikacija 
bisfosfonatov in drugih antiresorpcijskih zdravil za zdravljenje kostnih metastaz postaja vse pogostejši 
način zdravljenja. Ker lahko invazivna kirurška zdravljenja zob ob sočasnem jemanju teh zdravil povzročijo 
osteonekrozo čeljustnic, mora biti zobozdravnik pozoren tako ob jemanju natančne anamneze kot pri 
zobozdravstveni obravnavi bolnika. Usmerjeni smo v čim bolj konservativne načine zdravljenja zob in se 
poskušamo izogniti invazivnim kirurškim postopkom. Glede na trenutno znanje so za bolnike pred uvedbo 
teh zdravil še vedno najboljši dobri preventivni postopki in nato redno kontrolno sledenje. 
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Zaradi povečanega pojava na antibiotike rezistentnih bakterijskih sevov se globalno pojavlja skrb zaradi 
pretirane rabe antibiotikov. Zobozdravniki na primarni ravni predpišejo okrog 10 % vseh antibiotikov. Ne 
smemo podcenjevati vpliva na pojav bakterijske rezistence na antibiotike, ki ga imamo kot zobozdravniki.  

Sistemska raba antibiotikov v endodontiji 

Podatki iz Združenega kraljestva kažejo, da okrog 40 % zobozdravnikov predpiše antibiotik najmanj trikrat 
tedensko in kar 15 % jih antibiotik predpiše vsak dan. V Evropi se od sedemdesetih let prejšnjega stoletja 
spremlja uporaba antibiotikov. Iz teh podatkov lahko sklepamo, da je v zobozdravstvu amoksicilin antibiotik 
prve izbire, pri pacientih, ki navajajo alergijo na peniciline, pa sta prva izbira klindamicin in eritromicin. 
Stanja, zaradi katerih se antibiotiki predpišejo, pa so različna. 
Mainjot s sod., ki je proučeval predpisovanje antibiotikov v Belgiji, je ugotovil, da je bilo kar 92,2 % receptov 
predpisanih brez znakov vročine, v kar 54,2 % primerov brez kakršnegakoli predhodnega lokalnega 
zobozdravstvenega posega. Antibiotiki so bili predpisani v 63 % primerov pri periapikalnih abscesih in v 4,3 
% primerih pri pulpitisu. 
Skučaite s sod., ki je analiziral rabo antibiotikov med litvanskimi zobozdravniki,  je ugotovil,  da se v 84 % 
primerov za predpis antibiotikov odločajo zobozdravniki pri simptomatskih apikalnih parodontitisih z 
vnetjem periosta. Okrog 2 % vprašanih pa antibiotike predpisuje v primerih simptomatskih pulpitisov. 
Rodrigez in Nunez sta v španski populaciji odkrila, da kar 40 % zobozdravnikov predpisuje antibiotike v 
primerih ireverzibilnih pulpitisov, kar 53 % vprašanih pa jih predpiše pri zdravljenjih nekrotične pulpe ali 
akutnih apikalnih parodontitisov brez otekline. 
Po podatkih Cvetkove in sod. slovenski zobozdravniki predpišemo 5,4 % antibiotikov od vseh predpisanih 
antibiotikov v Sloveniji. Najpogosteje se predpisuje peniciline. Po anketi, ki smo jo izvedli leta 2011 na 
Simpoziju zobnih bolezni in endodontije, 2,2 % zobozdravnikov predpiše antibiotik tudi v primeru 
ireverzibilnega pulpitisa oziroma 15,3 % zobozdravnikov predpiše antibiotik tudi, če pacient nima 
pridruženih sistemskih znakov, kot so vročina, slabo počutje, širjenje otekline.  
Iz podatkov je mogoče sklepati, da nekateri evropski zobozdravniki antibiotike predpisujejo tudi nepravilno. 
Zavedajmo se, da antibiotiki ne zmanjšujejo bolečine ali otekline pri zobeh s simptomatsko apikalno 
patologijo, ob pomanjkanju sistemskih znakov. Pregledne študije ugotavljajo, da ni nobenih dokazov, da bi 
antibiotiki kakorkoli vplivali na zmanjševanje bolečine pri ireverzibilnem pulpitisu. 
Odontogena vnetja endodontskega porekla so polimikrobna in vključujejo kombinacijo grampozitivnih, 
gramnegativnih, fakultativnih anaerobov in povsem anaerobnih bakterij. Ko postanejo bakterije rezistentne 
proti antibiotikom, dobijo tudi sposobnost prenosa rezistentnosti na druge bakterije. 
Občutljivost ustnih bakterij na antibiotike se z leti zmanjšuje in povečuje se število rezistentnih sevov, kot 
so npr. Porphyromonas spp. in Prevotela spp. Tak pojav je opaziti tudi pri sevu Streptococus viridans. To pa 
se kaže pri uporabi makrolidov, penicilina in klindamicina. 
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Nepravilna raba antibiotikov ne dviguje le rezistence proti antibiotikom ampak povečuje tudi tveganje za 
potencialno smrtne anafilaksijske reakcije zaradi izpostavljanja oseb nepotrebnim stranskim učinkom. Prav 
tako nepravilno predpisovanje antibiotikov za splošne medicinske težave dviguje pacientova pričakovanja 
glede antibiotikov, kar vodi v začaran krog pretiranega predpisovanja, zato da se ponovno izpolni 
pacientova pričakovanja. 
Antibiotike se v zobozdravstvu predpisuje empirično, saj zobozdravniki ne vemo, kateri mikrobi so 
odgovorni za vnetje, in tudi vzorcev periapikalne regije se ne jemlje v analizo. Prav tako se na odgovorne 
mikroorganizme le sklepa iz kliničnih in bakterioloških epidemioloških študij, zato sledi zdravljenje s 
širokospektralnimi antibiotiki. 
Pacient z odontogenim vnetjem mora imeti vročino, sistemske znake širjenja vnetja ali biti 
imunokompromitiran, da je potreba po antibiotiku upravičena. Predpisovanje antibiotikov v endodontiji naj 
bo zato skrbno in upravičeno. 
 
Lokalna uporaba antibiotikov v endodontiji  
 
Uporaba antibiotikov je bila predlagana tudi lokalno, in sicer za posege kritja zobne pulpe ter za zdravljenje 
koreninskih kanalov, bodisi kot dodatek medsejnemu vložku ali kot dodatek raztopinam za izpiranje 
koreninskih kanalov. Trenutno se za kritje zobne pulpe svetuje uporaba cementov MTA ali drugih 
materialov na osnovi kalcijevega silikata, saj za uporabo sredstev z dodanimi antibiotiki ni znanstvenih 
dokazov, ki bi jo upravičevali. 
Tudi za zdravljenje koreninskih kanalov se je predlagalo paste, ki vsebujejo antibiotike, vendar učinek na 
mikroorganizme, ki se pojavljajo med koreninsko okužbo, ni boljši kot pri kalcijevem hidroksidu. Če 
povzamemo, uporaba lokalnih antibiotikov med zdravljenjem koreninskih kanalov ni podprta z dokazi in se 
zato odsvetuje. 
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Pomemben vpliv na življenje mnogih pacientov s posebnimi potrebami ima njihovo zdravstveno, duševno, 
razvojno, psihično ali kognitivno stanje, ki lahko močno vpliva na dojemanje stanja v ustni votlini ter jim 
onemogoča vzdrževanje optimalne ustne higiene oziroma jih pri tem ovira. Rezultat je povečano tveganje 
za karies in parodontalno bolezen, zato so glavne naloge zobozdravnika preventiva ter zdravljenje in 
spremljanje le-teh. Z omogočanjem in vzdrževanjem optimalne funkcije žvečenja postane 
zobozdravnikova dejavnost integralni del celostne skrbi za zdravje pacienta in boljše kakovosti življenja. 
Zobozdravstvena obravnava pacientov s posebnimi potrebami je individualizirana. Odvisna je od 
osebnosti in dela terapevta ter pacientovih diagnoz, težav, motivacije, podpore in drugih spremenljivk, 
zato zahteva veliko več od le rutinskega pristopa. Pri poklicnem izzivu skrbi za ustno zdravje pacienta s 
posebnimi potrebami naj bi imeli poleg dodatnih znanj in veščin tudi veliko potrpežljivosti, empatije in 
željo po dolgoročnem končnem rezultatu. 
Načrt obravnave pacienta s posebnimi potrebami izdelamo individualno in postopno v več fazah. Najprej 
zberemo čim več podatkov o zdravstvenem in zobozdravstvenem stanju ter osebnostnih in socioloških 
značilnostih pacienta. Natančno pregledamo zdravstveno in zobozdravstveno dokumentacijo, pomembne 
informacije in soglasja lahko pridobimo od svojcev. Dogovorimo se, koliko pomoči potrebuje, zberemo 
informacije o ustni higieni, navadah, prehrani, posebnostih ter značajskih lastnostih, pomembnih za naše 
delo. Včasih je natančen klinični pregled mogoč, drugič lahko stanje le ocenimo.  
Na podlagi zbranih in ugotovljenih podatkov določimo tveganje pacienta za karies in parodontalno 
bolezen ter postavimo eno ali več diagnoz. Predlagamo možnosti obravnave ter se o prednostih, tveganjih 
in alternativah pogovorimo s pacientom ali skrbnikom. Pridobimo vsa potrebna soglasja za načrtovano 
zdravljenje.  
Načrt obravnave ob upoštevanju načela dolgoročnosti razčlenimo na sestavne dele: nujno zdravljenje, 
preventivni, restavrativni in vzdrževalni načrt. S tem poudarimo pomen vsakega področja posebej in 
zmanjšamo možnost zapostavljanja katerega od njih. Za vsako komponento načrta določimo časovno 
zaporedje in vsebino obravnave, kdo bo določeno zdravljenje opravil in kako. Pomemben dejavnik v 
obravnavi pacientov s posebnimi potrebami so tudi kontrole in ukrepi preventive, katerih vsebino in 
pogostost individualno prilagodimo. Občasno moramo narediti oceno uspešnosti izvedbe načrta 
zdravljenja. Ugotavljamo vzroke za neuspeh ter v sodelovanju s pacientom ali svojci izpeljemo primerne 
popravke, prilagoditve in morebitne spremembe načrta. 
Možnosti obravnave je veliko: od ambulantne z uporabo neinvazivnih ali atravmatskih restavrativnih 
postopkov, stopenjskega odstranjevanja kariesa brez anestezije ali v lokalni anesteziji, do vedenjskih in 
psiholoških metod podpore, hipnoze, inhalacijske sedacije, zavestne sedacije različnih stopenj z zdravili, 
zmerne in globoke intravenske sedacije ter splošne anestezije. Načrtovanje zadnje kot edinega načina 
zdravljenja ni utemeljeno, razen v primeru načrtovanih obsežnejših ekstrakcij zob. Pogostost posegov 
sanacije v splošni anesteziji lahko močno omejimo s preostalimi naštetimi metodami ter predvsem z 
rednimi in izdatnimi preventivnimi ukrepi. Ob vrednotenju tveganj in prednosti posameznih terapevtskih 
metod za osebo s posebnimi potrebami nas vodi načelo izvedbe vsega potrebnega zdravljenja na zanjo 
najvarnejši in najustreznejši način ter predvsem izvajanja dolgoročnega preventivnega načrta vzdrževanja 
ustnega zdravja tako v bližnji prihodnosti kot v vsej življenjski dobi. 
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Pri pripravi pacienta na poseg sanacije zob v splošni anesteziji je zaželeno in ključnega pomena 
sodelovanje osebnega zobozdravnika pri posredovanju podatkov o dosedanjem zdravljenju, izpolnjevanju 
dodatnih vprašalnikov ter prehranskih anamnez. Na osnovi pridobljenih informacij se specialist opredeli 
glede kategorizacije in načrta obravnave. Svojcem natančno razloži načrt in celoten potek obravnave: od 
preiskav pred posegom do sprejema v enodnevno bolnišnico, samega zobozdravstvenega posega, 
predvidenega trajanja in oskrbe po posegu. Pridobi soglasje za kategorizacijo in načrt sanacije zob v splošni 
anesteziji. Pri načrtovanju in delu si prizadevamo čim bolj zmanjšati vsa tveganja za neuspešnost naših 
postopkov zdravljenja. 
Poseg v splošni anesteziji omogoča obsežnejšo rehabilitacijo v eni seji. Pacient je med posegom v ležečem 
položaju z ustno-sapnično cevjo in predihavanjem skozi nos. Čiščenju mehkih in trdih zobnih oblog sledijo 
plombiranje z ustreznimi materiali in konturami, poliranje obstoječih plomb, zalitje fisur ter načrtovani 
endodontski posegi. Kadar smo v dilemi: ekstrakcija ali endodontsko zdravljenje – presojamo o 
funkcionalni in fiziološki (ne)koristi zob. Endodontsko zdravljenje se tudi v splošni anesteziji izvaja po vseh 
merilih stroke, kadar je indicirano. Oralnohigienski in restavrativni fazi sledijo še površinski nanos 
fluoridnega laka ali srebrovega diamin fluorida, načrtovane ekstrakcije in šivanje ran. Pacient gre po 
posegu za nekaj ur na oddelek za opazovanje, nato ga svojci odpeljejo domov. Po opravljenem posegu v 
splošni anesteziji napotni zdravnik in svojci prejmejo zapisnik o opravljenih storitvah ter navodila za 
nadaljnjo oskrbo.  
Sanacija zob v splošni anesteziji je oblika zdravljenja, po kateri so še vedno potrebni vsi že prej načrtovani 
ukrepi za zmanjšanje dejavnikov tveganja s sodelovanjem pacienta, svojcev, osebnega zobozdravnika in 
ustanove. Skrb za ohranjanje ustnega zdravja pacienta s posebnimi potrebami se torej začne, oziroma 
nadaljuje, takoj po posegu.  
O individualnem preventivnem in vzdrževalnem načrtu ter kontrolnih ambulantnih pregledih specialist 
pisno obvesti starše in osebnega zobozdravnika v želji, da se vzdržuje ustno zdravje pacienta ter tako 
zmanjša potreba po nadaljnjih posegih v splošni anesteziji.  
Naloga osebnega zobozdravnika po sanaciji zob v splošni anesteziji je ovrednotenje vseh morebitnih 
sprememb v predhodno načrtovanih preventivnih posegih in izvajanje rednih, individualno prilagojenih, 
kontrolnih pregledov.  
V literaturi ne najdemo definirane pogostosti sanacije zob v splošni anesteziji. Nekatere študije navajajo 
napotitev na tak poseg le ob očitnem patološkem stanju, ki ga ambulantno ne moremo sanirati. Ob 
ponovnem načrtovanju posega v splošni anesteziji specialist na novo ovrednoti vse dejavnike tveganja in 
se pri načrtovanju usmeri k radikalnejši obravnavi, še zlasti, če je od zadnje sanacije preteklo le od 12 do 
24 mesecev.  
Z mnogo strokovnosti, strpnosti, empatije in humanega sprejemanja skušamo s skrbnim načrtovanjem in 
zdravljenjem, z nasveti in podukom skrbnikov o izvajanju ustne higiene in korekciji prehrane pomagati 
pacientu s posebnimi potrebami do ustnega zdravja in s tem do optimalne kakovosti življenja. 
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Mehanske sile ob ortodontskih premikih zob povzročijo spremembe v zobnih in obzobnih tkivih. V 
primerjavi s spremembami v obzobnih tkivih pa je znanje o odzivu tkiva zobne pulpe na delovanje 
ortodontskih sil dokaj omejeno. 
Delovanje ortodontskih sil je poznano kot povzročitelj prehodnih motenj prekrvitve zaradi kompresije žilja 
v predelu apeksa korenine zoba, ki skrbi za prekrvitev zobne pulpe. Zaradi hipoksije pride do spremembe 
presnove in vnetja pulpinega tkiva, kar lahko vodi do propada odontoblastov in spremembe aktivnosti 
fibroblastov, ki sodelujejo pri remodelaciji zobnih tkiv ter tvorbi novega žilja. Prehodno sterilno vnetje 
zobne pulpe se pojavi ob vsaki aplikaciji sile, ki povzroči premike zob (npr. ob menjavi loka ali aktivnih 
elementov). Domneva se, da naj zaradi prehodnega značaja ne bi imelo dolgoročnih posledic.  
Med ortodontskim zdravljenjem se lahko občasno pojavi izguba vitalitete zaradi nekroze pulpinega tkiva. 
Navadno jo povezujemo bodisi s predhodno poškodbo zoba bodisi nastane kot posledica uporabe 
nekontrolirane kontinuirane ortodontske sile. Izguba vitalitete je posledica prevelikih ali prehitrih 
premikov apeksa zoba, ki poškodujejo žilje in posledično prekinejo prekrvitev zobne pulpe. 
Poleg remodelacije kosti ortodontsko zdravljenje povzroča tudi remodelacijo cementa in dentina korenine 
zoba. Med uporabo aktivne sile pride do resorpcije cementa, ki se nato v času mirovanja obnovi. Do 
ireverzibilnih okvar, najpogosteje ob apeksu, pride le, če obnova cementa ni popolna. Minimalna izguba 
dolžine korenin se tako pojavlja skoraj pri vseh pacientih po ortodontskem zdravljenju. Nekateri pacienti 
pa so nagnjeni k izrazitejšim resorpcijam. Pojav izrazitejše resorpcije je verjetnejši pri dolgotrajnem 
zdravljenju z uporabo velikih sil. Predvsem stik med apeksom korenine in kortikalno kostjo zveča 
verjetnost za pojav obsežne resorpcije. 
Endodontsko zdravljen zob ni ovira za ortodontsko zdravljenje, saj ortodontski premik zoba temelji na 
biološki funkciji obzobnih tkiv. Pred začetkom ortodontskega zdravljenja se pri poškodovanih zobeh 
priporoča izvedba endodontskega zdravljenja zob. Ortodontsko zdravljenje se lahko začne kmalu po 
dokončni polnitvi, v takem primeru tveganje za nastanek resorpcije korenin ni povečano. Ortodontske 
premike zob pa se lahko izvaja tudi, medtem ko je v pulpini komori prisoten medikament kalcijev 
hidroksid, saj lahko prisotnost medikamenta na osnovi Ca(OH)2 v določenih primerih zmanjša nastanek 
koreninske resorbcije v predelu apeksa zoba. 

LITERATURA: 

1. W. Proffit, H. Fields, B. Larson, D. Sarver. Contemporary Orthodontics 6th Edition, Elsevier, 2019
2. P. Römer, M. Wolf, J. Fanghänel, C. Reicheneder, P. Proff. Cellular response to orthodontically-

induced short-term hypoxia in dental pulp cells. Cell Tissue Res (2014) 355: 173–180.
3. F. Javed, AA Al-Kheraif, EB. Romanos, GE. Romanos. Influence of orthodontic forces on human

dental pulp: A systematic review. Archives of oral biology. (2015) 60: 347–356.



19. simpozij
zobnih bolezni in endodontije 

23 Zbornik 2021 

Aleksandra Ujčič 

Kako se ščitimo pred zapleti in napakami v endodontiji? 
How to protect against endodontic complications and errors? 

Mag. Aleksandra Ujčič, dr. dent. med., spec., 
Specialistični endodontski zobozdravstveni zavod, Koper 

Endodontsko zdravljenje je poseg, s katerim iz pulpine komore in koreninskih kanalov odstranimo vnetno 
pulpino tkivo. Prostor mehansko in kemično dezinficiramo in napolnimo. Uspešno koreninsko zdravljenje 
preprečuje izgubo zob, nastanek bolečin ali nastanek apikalnega parodontitisa. Endodontsko zdravljenje je 
obsežno in zahtevno, saj je sestavljeno iz številnih stopenj ter terja znanje uporabe različnih naprav oziroma 
instrumentov. Ob izvajanju endodontskega zdravljenja se nam lahko zgodijo neljubi zapleti ali napake. 
Medicinska napaka je zdravljenje, ki je nasprotno standardu profesionalne skrbnosti, medicinski zaplet pa se 
zgodi naključno in ga ni mogoče preprečiti. Izvedeno zdravljenje ob zapletu je potekalo strokovno neoporečno 
in v skladu z dolžno profesionalno skrbnostjo. Meja med zapletom in napako ni jasno določena. 
Sodobna endodontija je v zadnjih treh desetletjih doživela številne tehnološke in znanstvene dosežke. To so 
nedvomno uporaba povečave (operacijskega mikroskopa), sodobne 3D-tehnike slikanja zob, izpopolnjeno 
oblikovanje ročnih in strojnih instrumentov, spremembe njihovega gibanja v kanalu (recipročno gibanje), 
uporaba ultrazvoka, tehnike obdelave in polnitve koreninskega kanala (biokompatibilnejši polnilni materiali). 
Vse te novosti v klinični praksi spreminjajo načine dela. Nove tehnike zahtevajo določen čas, da se jih naučimo, 
jih obvladamo in povsem vključimo v svojo klinično prakso. 
Vzporedno z znanstvenim in tehnološkim napredkom se lahko pojavijo tudi zapleti in napake med zdravljenjem 
koreninskih kanalov. S strokovnim in odgovornim vedenjem se tem neprijetnim dogodkom poskušamo izogniti. 
Postopkovne zaplete ali napake uvrščamo med iatrogene dejavnike tveganja, zaradi katerih je 
koreninskokanalsko zdravljenje lahko neuspešno. 
Zavedati se moramo, da kakovost endodontskega zdravljenja in kakovost koronarne zapore vplivata na uspeh 
endodontskega zdravljenja. Uspešni izidi koreninskokanalskega zdravljenja so indikator za ohranitev načina 
dela. Ob ponavljajočih se neuspehih je potrebna prilagoditev protokola zdravljenja. Ne pozabimo, da sta tudi 
delovno okolje in stres v njem pomembni komponenti, ki povečujeta možnosti za nastanek zapletov in napak 
med delovnimi postopki. 
Napovedovanje uspeha koreninskega zdravljenja predstavlja izziv, saj vključuje številne dejavnike, med drugim 
tudi biološke, na katere nimamo vpliva. Uspeh koreninskega zdravljenja je tako odvisen od znanja o morfologiji 
zob in koreninskih kanalih, nadzoru nad mikroorganizmi, tehničnega in znanstvenega obvladovanja 
terapevtskih protokolov (psihomotorične spretnosti) in pozitivnega imunskega odziva. 
Odsotnost kliničnega načrtovanja lahko povzroči strokovne in operacijske postopkovne napake. Skrbna analiza 
periapikalnega rentgenskega posnetka je sicer nujna, vendar je iluzorno pričakovati, da nam bo razkrila vse 
podrobnosti zahtevnega primera, glede na dejstvo, da gre za dvodimenzionalen posnetek. Na podlagi 
periapikalne slike se lahko sicer sklepa o višini pulpine strehe, globini pulpinega dna, delno o poteku kanalov in 
prisotnosti periapikalnega statusa. 
Uporaba CBCT-ja pa nam večkrat razjasni podrobnosti zobne morfologije, ki so lahko pomembni za načrtovanje 
in zdravljenje zoba. Analiza posnetka CBCT mora potekati strukturirano; pregled krone, vratu in vsake korenine 
posebej, v vseh treh prerezih, kote korenine pa si je treba včasih sproti ponovno prilagajati glede na ukrivljenost 
korenine. 
Strategija pri branju posnetkov CBCT odpravlja težave, povezane s prekrivanjem anatomskih struktur. Poleg 
položaja korenin in pogostosti koreninskih kanalov lahko predvidimo tudi prisotnosti istmusov in apikalnih 
foramnov. Predvidimo odnos zob do maksilarnega sinusa. Popoln dostop do vseh sten koreninskih kanalov 
omogoča ustrezno očiščenje, polnitev in posledičen uspeh koreninskega zdravljenja. Malomarnost, 
pomanjkljivo načrtovanje in nepoznavanje notranje anatomije zob bistveno prispevajo k neuspehu. 
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Izbira ustrezno širokega kliničnega protokola, ki omogoči pravilnejšo določitev diagnoz in odkrije pomembne 
dejavnike tveganja pri posameznem primeru, vodi v boljšo oceno primera. Pri oceni določenega primera si 
lahko pomagamo s protokolom Ocene zahtevnosti endodontskega posega. Ko pridemo do te ocene, moramo 
pretehtati, ali smo primeru kos ali pacienta morda raje napotimo k specialistu. Sprejeta odločitev nam večkrat 
omogoči, da se izognemo nevšečnostim, vključno s sodnimi postopki. 
Pravilna diagnoza je pogoj za uspešno endodontsko zdravljenje. Klinični pregled vključuje analizo videza zoba 
in okolnih tkiv, palpacijo, perkusijo ter teste vitalnosti pulpe in rentgenske posnetke. 
Med izvajanjem endodontskega zdravljenja seveda uporabljamo gumijasto opno, ki preprečuje dostop sline in 
vlage v izdihanem zraku do zoba, na katerem izvajamo posege, varuje zobozdravnika pred okužbo, zagotavlja 
večjo varnost bolnika, saj preprečuje aspiracijo ali zaužitje majhnih ostrih zobozdravniških instrumentov, 
tekočin za izpiranje koreninskih kanalov ali amalgamskih delcev. Gumijasta opna sicer ne predstavlja 
inovativnosti v endodontiji, vendar se je med specialisti endodonti uveljavila kot nujnost ob uporabi sodobnih 
endodontskih tehnologij. 
V predavanju bom predstavila nekatere najpogostejše zaplete, ki se dogodijo med endodontskim zdravljenjem, 
kot so na primer zdravljenje napačnega zoba, iatrogeno predrtje, tvorba stopnice, zapora kanala med 
instrumentiranjem, zlom instrumenta, spregledan koreninski kanal, zapleti med irigacijo. Na podlagi načina 
nastanka neljubega dogodka bom izpostavila, kdaj je nekaj zaplet in kdaj postane napaka. 
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Endodontija v času covida-19 
Endodontics during COVID-19 

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 

Endodontija je veja stomatologije, na katero je covid-19 močno vplival. V prvem valu epidemije covida-19 
smo obravnavali manj pacientov. V času drugega vala obravnavamo tudi nenujne primere. Pomembni so 
triaža, preverjanje zdravstvenega stanja pacienta pred prihodom in nadzor nad prenosom okužbe. Pri 
endodontskem zdravljenju sledimo priporočilom dobre klinične prakse. Ta so v času pandemije covida-19 
ustrezno prilagojena.  
Navadno endodontskega pacienta obravnavamo v več sejah, obiski so daljši, pri posegih prihaja do 
nastanka aerosola. Vse to povečuje tveganje za prenos okužbe z novim koronavirusom SARS-CoV-2, ki 
povzroča covid-19. V času pandemije velja priporočilo, da naj bo število obiskov posameznega pacienta 
čim manjše. S tem zmanjšamo tveganje za okužbo zobozdravniškega tima in pacienta, pa tudi 
razbremenimo ambulanto.  
Ko v svoji ambulanti obravnavamo pacienta, upoštevamo zadnja objavljena navodila in priporočila za 
preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2. V prostoru naj bosta poleg pacienta prisotna le zobozdravnik 
in zobna asistentka. Vsak je lahko potencialno kužen. Sledimo ergonomskim načelom dela s štiriročnim 
delom. Izberemo minimalno invazivne postopke, pri katerih ne nastaja aerosol oziroma ga nastaja manj. 
Priporoča se, da endodontsko zdravljenje pri pacientu končamo v eni seji. Aerosol namreč nastaja na 
začetku (na primer med odstranjevanjem kariesa, plomb, izdelave dostopne preparacije) in ob koncu 
zdravljenja (usklajevanje okluzije). Med instrumentacijo, spiranjem in končnim polnjenjem koreninskih 
kanalov do nastanka aerosola načeloma ne prihaja. Uporabljamo priporočeno osebno varovalno opremo. 
Pri postopkih, pri katerih nastaja aerosol, so nujna tudi zaščitna očala in vizir. Ta ne omogočajo dela z 
endodontskim mikroskopom. Zavedamo se, da je zato tveganje za napake lahko večje. Ustrezni vizirji pa 
omogočajo uporabo povečevalnih lup. 
Najpomembnejši zaščitni ukrep, ki omeji tveganje za okužbo zaradi aerosola, je uporaba zaščitne 
gumijaste opne. Namestimo jo tako, da pokriva usta in nos. Pacientu naj bo udobno. Opno in površino 
zoba dezinficiramo z natrijevim hipokloritom. Nepogrešljiv je tudi vakuumski sesalnik. Količino aerosola in 
tveganje za okužbo zmanjša tudi do 90 %.  
Pri rentgenski diagnostiki dajemo prednost ekstraoralnemu načinu slikanja (na primer ortopan – 
panoramsko slikanje zob). Pri intraoralnem slikanju namreč posegamo v ustno votlino pacienta, ki je 
potencialno pomembna za prenos okužbe s SARS-CoV-2. Pride lahko tudi do draženja in refleksa kašlja, ki 
je vir kapljic in aerosola.  
Pri pacientih, ki pridejo na prvo pomoč v naše ambulante, je glavni poudarek na učinkoviti odpravi 
bolečine in zagotovitvi dobre dolgoročne prognoze. Pacienti najpogosteje pridejo zaradi težav pri akutnem 
ireverzibilnem pulpitisu. Tu endodontsko zdravljenje vitalne zobne pulpe (direktno kritje, vitalna 
amputacija, vitalna ekstirpacija) učinkovito zmanjša bolečino. Končamo ga v eni seji. Ima dober uspeh, če 
smo pravilno postavili diagnozo. Pri akutnem apikalnem parodontitisu in apikalnem parodontitisu z 
abcesom je treba izvesti popolno širjenje in čiščenje koreninskega sistema. Če ocenimo, da smo odstranili 
okužbo in je kanal suh, ter zapletov ne pričakujemo, se po presoji lahko odločimo, da zob dokončno 
polnimo že v prvi seji.  Računamo, da bo čas seje daljši. Z manjšim številom obiskov pacienta zmanjšamo 
tveganje za okužbo z novim koronavirusom. Na koncu zagotovimo pravočasno dokončno koronarno 
zaporo za dober dolgotrajni uspeh endodontskega zdravljenja. 
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Pri pacientih, pri katerih obstaja utemeljen sum na okužbo z novim koronavirusom oziroma je ta potrjena, 
ne izvajamo elektivnih obravnav. Obravnavamo jih le v primeru nujnih stanj. Nujna stanja v endodontiji 
lahko povzročijo akutni ireverzibilni pulpitis, akutni apikalni parodontitis, apikalni parodontitis z abcesom 
in hujše poškodbe zob. Strokovno presodimo, ali lahko v obdobju kužnosti pacienta simptome lajšamo le 
z analgetiki. Endodontsko zdravljenje v ustrezni ambulanti (urejena cona) izvedemo, če pri posameznem 
pacientu ocenimo, da samo simptomatsko zdravljenje ne bo dovolj. Sledimo smernicam za varno uporabo 
analgetikov in antibiotikov. Pacientu damo navodila. Kot analgetike lahko predpišemo ibuprofen, samega 
ali v kombinaciji s paracetamolom ali deksametazonom, odvisno od jakosti bolečin. Uporaba antibiotikov 
je predstavljena v ločenem prispevku zbornika.  
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Covid-19 – osebna varnostna oprema 
Covid 19 - personal protective equipement 

 
Dr. Igor Potočnik, dr.dent.med., spec., 
Klinika za endodontijo, Ljubljana 

 
Domneva se, da se v večini primerov koronavirusi s človeka na človeka prenašajo z velikimi respiratornimi 
kapljicami, bodisi z vdihavanjem bodisi z odlaganjem na površino sluznic. Druge poti, domnevno povezane 
s prenosom koronavirusov, vključujejo stik s kontaminiranimi površinami oz. predmeti in vdihavanje 
aerosolov, katerih vir so postopki, pri katerih nastajajo aerosoli. Poleg kašlja in dihanja okuženega pacienta 
so vir kapljic in aerosolov nekatere zobozdravniške priprave, kot so nasadni instrumenti, ki omogočajo 
hitro vrtenje svedrov in uporabljajo tekočo vodo za hlajenje. Ko delujejo v pacientovi ustni votlini, se 
ustvarja velika količina aerosolov in kapljic, pomešanih s pacientovo slino ali celo krvjo. Zagotavljanje 
preprečitve prenosa okužb v zobozdravstveni ordinaciji tako predstavlja pomemben sestavni del varne 
obravnave bolnikov in zaščite zdravstvenega osebja.  
Priporočeni postopki za Slovenijo zajemajo: 
– pacient spere usta z raztopino 1,5-odstotnega vodikovega peroksida ali z od 0,1- do 0,5-odstotno 
raztopino natrijevega hipoklorita; izpiranje z raztopino klorheksidina ni učinkovito; 
– namestitev koferdama, kjer je to mogoče; 
– omejitev uporabe instrumentov, ki ustvarjajo aerosol, na minimum; 
– uporaba vakuumskega sesalnika.      
Strokovna priporočila za Slovenijo predpisujejo naslednjo varnostno opremo: 
– pokrivalo za lasišče, ki pokrije vse lase in ušesa; 
– maska FFP2/N95*; 
– vizir, ki sega v predel vratu, ali zaščitna očala; 
– vodoodbojno pokrivalo/vodoodbojni plašč z dolgimi rokavi; 
– preiskovalne rokavice (nitrilne ali lateksne, certificirane in testirane na prehajanje virusa). 
Pomembno: Za posameznega pacienta se od OVO zamenja plašč/pokrivalo z dolgimi rokavi in preiskovalne 
rokavice, vizir se očisti in dezinficira. 
Tekstil, iz katerega je izdelano oblačilo, je lahko umetni material za enkratno uporabo, ki je vodoodbojen. 
Lahko je izdelan tudi iz mešanice bombaža in umetnega vodoodbojnega materiala ali drugega 
vodoodbojnega materiala, ki ga je mogoče prati pri 90 stopinj Celzija v pralnem stroju. Pri zmanjšani 
temperaturi se priporoča uporaba baktericidnih sredstev, npr. belila.  
*Maska FFP2 se lahko uporablja štiri ure; izjemoma, pri posegih, kjer ni tvorbe aerosola, zadošča kirurška 
maska tipa IIR. 
Vsa uporabljena oprema mora ustrezati standardom CCE oz. enakovrednim ameriškim ali mednarodnim 
standardom. Zaščitni plašči morajo biti vodoodporni. Zaščitna očala naj tesnijo na obrazu ali pa imajo 
stransko zaščito. Očala brez stranske zaščite ne zagotavljajo zadostne zaščite. Največ nejasnosti povzroča 
uporaba zaščitnih oz. dihalnih mask, zato jih v nadaljevanju podrobneje obravnavamo. 
Kirurške maske 
Obstajajo tri stopnje zaščite, ki jo zagotavljajo kirurške maske: tip 1, tip 2 in tip 2R (standard SIST EN 
14683). Najbolj je priporočljiva uporaba maske tipa 2R, saj najbolje zagotavlja vodoodpornost. Druge 
lastnosti materiala (prepustnost, tlak …) pa so primerljive z lastnostmi materiala respiratorja FFP2/3. 
Tip 2 zagotavlja manjšo stopnjo vodoodpornosti, preostale lastnosti pa so podobne kot pri maski tipa 2R. 
Maska tipa 1 zagotavlja bistveno majšo stopnjo zaščite kot maski tipa 2 in tipa 2R, zato se za delo s pacienti 
ne priporoča. 
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Dihalne maske (respiratorji) 
Dihalne maske (npr. FFP2 in FFP3) se od kirurških mask razlikujejo po tem, da po pravilni namestitvi na 
obraz popolnoma tesnijo. Respiratorji so zato na voljo v različnih oblikah in različnih velikostih.  
V ZDA je pred prvo uporabo respiratorja treba opraviti test prileganja maske, ki ga izvede pooblaščena 
oseba po predpisanem postopku (https://www.osha.gov/laws-
regs/regulations/standardnumber/1910/1910.134AppA), zagotoviti pa ga mora delodajalec za vsakega 
zaposlenega pred prvo uporabo respiratorja. Namen testa prileganja je izbira oblike in velikosti 
respiratorja, ki se glede na fizionomijo obraza najbolje prilega. Oseba pri delu uporablja le izbrani tip 
respiratorja, test pa je treba ponoviti vsako leto. Šele ko je test prileganja opravljen, uporaba respiratorja 
dosega deklarirano stopnjo varnosti. Nobena država v Evropi za zdaj nima predpisa, da je treba pred prvo 
uporabo izvesti test prileganja. Le v Angliji je tak test priporočen. Nekatere, sicer redke, raziskave kažejo, 
da uporaba respiratorja, ki na obrazu ne tesni, zagotavlja za do 30 % nižjo stopnjo zaščite. 
Pred uporabo izbranega tipa respiratorja je treba vsakič opraviti test tesnosti respiratorja, s katerim 
zagotovimo, da respirator (ki smo ga izbrali pri testiranju prileganja) ob robovih ne prepušča zraka.  
Slovensko navodilo uporabe OVO za asimptomatske osebe v zobozdravstveni ordinaciji odreja uporabo 
respiratorja FFP2 (oz. kirurške maske tipa 2R ob sočasni uporabi vizirja pri postopkih, kjer ni aerosola). 
Izbrane kirurške maske naj imajo certificiran standard Evropske unije SIST EN ISO 14683. Izbrani 
respiratorji naj dosegajo standard FFP2 (oz. N95 v ZDA). V Sloveniji je najbolj dostopen respirator KN95, 
kar pomeni mednarodni standard za N95 v ZDA oz. FFP2 v Evropi. Respiratorje KN95 proizvaja večje število 
kitajskih proizvajalcev. Znano je, da vsi respiratorji KN95 ne dosegajo standardov, ki so deklarirani. 
Ameriška Uprava za hrano in zdravila (FDA) je zato na svoji spletni strani objavila imena proizvajalcev 
resporatorjev KN95, ki izpolnjujejo zahtevane standarde. 
V zadnjem času pa se vse večja pozornost namenja prezračevanju, ki se kaže kot eden ključnih ukrepov 
pri preprečevanju prenosa okužbe. Kot priporočilo se v strokovni literaturi omenja uporaba tehnologije, 
ki v prostoru omogoča podtlak. V prvem valu epidemije je bila za bolnike z znano okužbo obvezna 
obravnava v ordinacijah, kjer so to tehnolgijo imeli.  
Komercialno so dostopne tudi različne dodatne naprave za učinkovitejše vakuumsko odsesavanje aerosola 
ter različne naprave za čiščenje zraka v ordinacijah, ki temeljijo na uporabi ozona, HEPA in ogljikovih filtrov, 
UV-svetlobe itd. Učinkovitost teh naprav v kliničnih razmerah v zobozdravstveni ordinaciji ni zadostno 
znanstveno raziskana. 
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Navigacija v endodontiji ali vodena endodontija je nov pristop pri endodontskem zdravljenju, ki je 
uporaben predvsem pri zdravljenju zapletenih kliničnih primerov. Indicirana je pri obliteriranih 
koreninskih kanalih z namenom vzpostavitve prehodnosti ter pri kirurškem endodontskem zdravljenju z 
namenom natančne osteotomije in prikaza apikalnega dela korenine. Vodena endodontija temelji na 
računalniško podprtem načrtovanju zdravljenja na podlagi predhodno zajetih tridimenzionalnih (3D) 
slikovnih podatkov in izvedbi načrta zdravljenja z vodilom (tj. statična vodena endodontija) ali dinamično 
navigacijo v realnem času.  
Po priporočilih Evropske endodontske zveze (ESE) med indikacije za uporabo računalniške tomografije s 
stožčastim snopom (CBCT) spada tudi endodontsko zdravljenje obliteriranih koreninskih kanalov. Tako za 
statično in dinamično vodeno endodontijo potrebujemo 3D-podatke o anatomiji zoba in poteku 
koreninskih kanalov, ki jih lahko pridobimo le z uporabo CBCT-ja. Pri uporabi CBCT-ja je nujno upoštevati 
zadnje smernice in priporočila za uporabo CBCT-ja v endodontiji, predvsem glede indikacij ter načina 
slikanja. Upoštevati je treba načelo ALARA (angl. as low as reasonably achievable), pri katerem velja, da 
se uporabi slikovna tehnika z najmanjšo izpostavitvijo pacienta ionizirajočemu sevanju, ki pa še vseeno 
odgovori na zastavljeno diagnostično vprašanje. V endodontiji praviloma slikamo čim manjši predel < 5 
cm (FOV) z največjo ločljivostjo < 100 µm. Tako zagotovimo zadostno natančnost za zaznavo koreninskih 
kanalov ob kar najmanjšem prejetem odmerku sevanja. Opozoriti pa je treba tudi na prisotnost artefaktov, 
ki močno zmanjšajo kakovost slike in obenem tudi diagnostično pomoč v primeru objektov z visoko 
radioneprepustnostjo (kovinski zatički, prevleke, plombe in koreninski polnilni materiali).  
Medtem ko za dinamično vodeno endodontijo zadošča že sam posnetek CBCT, je v primeru statične 
vodene endodontije treba zajeti še digitalni odtis. Digitalni odtis lahko zajamemo neposredno z 
intraoralnim skeniranjem ali pa posredno s klasičnim odtiskovanjem, izlivanjem mavčnih modelov in 
skeniranjem teh z intraoralnim ali laboratorijskim skenerjem. Digitalni odtis omogoča višjo prostorsko 
ločjivost in zajem zobnih kron brez popačenj zaradi radioneprepustnih struktur v primerjavi s CBCT-jem in 
tako zagotavlja potrebno natančnost za naleganja vodila na okluzijske ploskve.  
Ključen korak pred načrtovanjem in oblikovanjem vodila je prostorska poravnava posnetka CBCT z 
digitalnim odtisom, ki pa predstavlja enega večjih virov napak pri samem postopku. Opozoriti je treba 
predvsem na že omenjene artefakte na posnetkih CBCT, ki močno ovirajo natančno poravnavo omenjenih 
dveh posnetkov različnih modalitet. V različnih študijah računalniško vodene vstavitve zobnih vsadkov, v 
katerih so primerjali različne možnosti poravnave omenjenih slikovnih posnetkov, se je izkazalo, da je v 
primeru artefaktov celo boljša ročna prostorska poravnava. Ne glede na metodo, pa so za prostorsko 
poravnavno pomembne strukture, ki so prisotne na obeh posnetkih, tj. zobje, obenem pa tudi, da so 
razporejene v prostoru.  
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Računalniško podprto načrtovanje zdravljenja izvedemo s programsko opremo, ki omogoča virtualno 
postavitev 3D-modela svedra v želeni končni položaj, za kar potrebujemo znane dimenzije svedra ali pa 
3D-model svedra. Ko je 3D-model svedra postavljen na želeni položaj, sledi oblikovanje vodila. Vodilo je 
sestavljeno iz dveh delov, tj. funkcionalnega dela z vodnikom (angl. sleeve) in nosilnega  dela. Pri 
načrtovanju najprej na podlagi anatomije postavimo vodnik, ki določi pot svedra. Sledi povezava vodnika 
na nosilni del vodila, ki določa položaj glede na zobe. Nosilni del se prilega okluzijski površini zob, medtem 
ko se na bukalni/vestibularni in oralni strani prilega le do ekvatorja zob z vidika smeri vstavitve vodila. Pod 
ekvatorjem pa se podvise blokira, tako da dosežemo pasivno vodilo. V tem koraku izberemo tudi obseg 
vodila, in sicer koliko sosednjih zob je vključenih ter do kam sega rob vodila. Obenem določimo tudi odmik 
vodila od zob (angl. offset) in tako pustimo nekaj prostora za napake pri samem postopku (zajem, 
poravnva, 3D-tiskanje), vseeno pa omogočimo naleganje vodila.  
Za izdelavo vodil se večinoma uporablja 3D-tiskanje. Razpon različnih 3D-tiskalnikov z različnimi 
tehnologijami in za nas pomembno natančnostjo je velik. Vse pogosteje se uporabljajo cenovno dostopni 
3D-tiskalniki na osnovi stereolitografije, s katerimi lahko v kratkem času tudi samo natisnemo vodilo. 
Pomemben je tudi izbor materiala za tiskanje vodila, ki mora biti primeren, da je lahko v stiku s 
pacientovimi usti. Predvsem je pomembno, da se ga lahko avtoklavira. Opozarjamo, da je mogoče s 
statično vodeno endodontijo pripraviti le eno pot oziroma smer svedra. 
Dinamično vodena endodontija poteka na osnovi navigacije v realnem času in v primerjavi s statičnim 
pristopom ne zahteva fizičnega vodila. Potrebujemo pa opremo, ki z vsaj dvema kamerama omogoča 
prostorsko sledenje položaja svedra v realnem času v kombinaciji s poravnavo pacienta in posnetka CBCT. 
Zadnji pregledni članek o vodeni endodontiji poroča o visoki natančnosti, z vidika zapletov pa je 
pomembno zmanjšanje perforacij v primeru obliteriranih koreninskih kanalov. Obstaja tudi kar nekaj 
omejitev za vodeno endodontijo. Svedri, ki se jih uporablja za vodeno endodontijo, so ravni, kar pomeni, 
da je pristop omejen do zavoja koreninskega kanala. Obliteracija praviloma napreduje od pulpine komore 
proti apeksu zoba, medtem ko je ukrivljenost kanala običajno prisotna v apikalni tretjini. Druga omejitev 
je interokluzijski prostor, ki ga imamo na voljo, predvsem v posteriornem delu zobnega loka in v primeru 
zmanjšanega odpiranja ust. V primeru dinamične navigacije je ena glavnih omejitev predvsem cena 
sistema. 
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Endodontsko zdravljenje zoba se konča z dokončno oskrbo zobne krone. S tem zobu povrnemo funkcijo 
in videz, torej obnovimo obliko, zaščitimo preostala zdrava trda zobna tkiva pred nadaljno izgubo – 
kariesom, zlomi – ter zagotovimo okluzijsko stabilnost in stike s sosednjimi zobmi. Obenem z dokončno 
oskrbo zobne krone po endodontskem zdravljenju zagotovimo tudi tesno zaporo in tako preprečimo 
ponovno okužbo koreninskokanalskega sistema, ki močno zmanjša uspešnost zdravljenja. Količina 
preostalih zdravih trdih zobnih tkiv krone po endodontskem zdravljenju in izbor dokončne oskrbe sta 
ključna dejavnika, ki pomembno vplivata na preživetje endodontsko zdravljenih zob. Pri načrtovanju 
oskrbe endodontsko zdravljenih zob si moramo odgovoriti na tri ključna vprašanja: kdaj, kako in s katerim 
materialom. 
Po končanem endodontskem zdravljenju, ki se običajno zaključi s polnitvijo koreninskih kanalov, dostopno 
preparacijo zapremo z začasno plombo, ki zagotavlja zaporo za rentgensko slikanje in omogoči dokončno 
strjevanje materialov za polnitev koreninskih kanalov. Začasna zapora običajno zagotavlja časovno 
omejeno koronarno zaporo, slabšo zaščito pred mehanskimi preobremenitvami, ki tako lahko vodijo do 
zlomov in nesprejemljive estetske rešitve predvsem v primerih z obsežnimi destrukcijami zobne krone v 
interkaninskem sektorju. Vse to so razlogi, zaradi katerih je smiselno čim prej izvesti čim bolj dokončno 
oskrbo zobne krone, seveda v skladu s pričakovano prognozo in dokončnim načrtom oskrbe. 
Dokazano je, da imajo zobje, ki potrebujejo endodontsko zdravljenje, obsežno izgubo trdih zobnih tkiv. 
Do največje izgube trdih zobnih tkiv pride že pred začetkom zdravljenja, in sicer zaradi napredovalih 
karioznih lezij, obrabe, zlomov in restavracijskih posegov, kot so dograditev in zamenjava neustreznih 
plomb. Do dodatne izgube pa pride še ob samem endodontskem zdravljenju in dokončni oskrbi. 
Endodontsko zdravljeni zobje so manj odporni proti zlomu in imajo nižjo trdnost kot zdravi vitalni zobje. 
Trdnost preostale zobne krone se zmanjšuje sorazmerno z izgubo trdih zobnih tkiv. Pri manj obsežni izgubi 
je mogoče zob dokončno oskrbeti s plombo, večje izgube pa oskrbimo z inlejem ali onlejem. V primerih 
obsežnih izgub je potrebna izdelava prevleke in/ali zatička. Zadnjo možnost predstavlja tradicionalen 
pristop, ki zahteva še dodatno odstranitev trdih zobnih tkiv tudi v predelu korenine, s čimer se še dodatno 
zmanjša trdnost korenine. Tako stanje lahko vodi do nastanka vertikalnih zlomov korenine, ki pomenijo 
dokončno izgubo zoba. Dejavnika, ki nam pomagata pri izbiri oskrbe glede na preživetje po zdravljenju, 
sta število preostalih sten zobne krone in prisotnost stikov s sosednjimi zobmi. Zobje brez sten ali zgolj z 
eno preostalo steno in zobje brez stikov imajo namreč občutno slabše preživetje. 
V zadnjem času postaja vse aktualnejši minimalno invaziven pristop za oskrbo endodontsko zdravljenega 
zoba z endokrono ali z overlejem. Gre za minimalno preoblikovanje preostale zobne krone ob kar največji 
ohranitvi trdih zobnih tkiv. Ta pristop ne posega v korenino zoba, kar prepreči oslabitev korenine in 
posledično povečano tveganje za nastanek vertikalnih zlomov korenine. Obenem v celoti prekrije 
okluzijsko ploskev, jo zaščiti pred žvečnimi silami nasprotnih zob in prepreči zlome zobne krone. Prav tako 
zagotavlja tesno zaporo kanalskega sistema in prepreči njegovo okužbo. 
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Tako kot na preostalih področjih biomedicine tudi v dentalni medicini z digitalizacijo prihaja do razvoja 
novih tehnologij, in sicer računalniško podprtega odtiskovanja, oblikovanja in izdelave (CAD/CAM). Ta 
omogoča popolnoma računalniško podprto oziroma vodeno izdelavo protetičnih izdelkov, kot so inleji, 
onleji, prevleke in endokrone. Odtiskovanje v sistemu CAD/CAM temelji na optičnem skenerju, ki 
omogoča zajem stanja ustne voltine (digitalni model) in medčeljustnih odnosov neposredno z intraoralnim 
skenerjem ali pa posredno s skeniranjem klasično odtisnjenih in izlitih mavčnih modelov. Računalniško 
podprto oblikovanje in izdelavo pa v grobem sestavljata program za obdelavo podatkov in načrtovanje 
protetičnih izdelkov in računalniško vodeni rezkalni stroj, ki na podlagi načrta iz bloka materiala (kompozit, 
keramika) izoblikuje protetični izdelek.  
Klasičen postopek, ki vključuje odtiskovanje, izlivanje modelov, ročno oblikovanje protetičnega izdelka, 
sintranje oz. polimerizacijo, preverjanje v ustih in dokončno izdelavo, je dolgotrajen, zapleten in zahteva 
vsaj dva ali tri obiske pacienta. V zgoraj opisanih postopkih obstaja možnost napak. Z uporabo tehnologije 
CAD/CAM je mogoče ta postopek poenostaviti, povečati natančnost in skrajšati čas oskrbe.  
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Mehansko čiščenje, širjenje in oblikovanje koreninskokanalskega sistema zoba je eden od pomembnih 
kliničnih postopkov endodontskega zdravljenja, saj določa učinkovitost nadaljnjih postopkov, kot so 
kemo-mehansko spiranje, vnos zdravila in dokončno polnjenje očiščenega kanalskega sistema korenine. 
Glavne cilje tega postopka lahko razdelimo na biološke; ti v kombinaciji s kemo-mehanskim spiranjem 
zajemajo odstranitev vseh ostankov vnetega ali odmrlega pulpinega tkiva ter anorganskih komponent 
zobne pulpe in uničenje bakterijske okužbe (zadostno dezinfekcijo) koreninskokanalskega sistema, ter 
tehnične cilje, pri katerih želimo doseči konično oblikovan koreninski kanal z najmanjšim premerom ob 
apikalni odprtini in z največjim premerom v koronarnem delu (Schilder, 1974). Pri samem postopku 
širjenja in oblikovanja je zaželeno, da se z instrumenti dotaknemo in očistimo čim več sten 
koreninskokanalskega sistema in razširimo celoten obod kanala, pri tem pa ohranimo čim večji del 
preostale dentinske mase in sledimo naravnemu poteku kanala ter ne odstopamo od njegove 
ukrivljenosti. 
Za mehansko čiščenje in širjenje kanalskega sistema korenine so se tako do danes razvili  različni klinični 
pristopi in številne ročne tehnike širjenja (tehnika step-back, tehnika balanced-force), pri katerih se 
uporabljajo instrumenti iz nerjavečega jekla, pa tudi strojne tehnike, ki najpogosteje uporabljajo Ni-Ti 
instrumente. Hiter tehnološki razvoj je v zadnjem času Ni-Ti omogočil številne izboljšave in novosti, tako 
v obliki (oblika konice in rezil, kot rezila, prečni presek instrumenta) kot materialu in načinu izdelave Ni-Ti 
instrumentov, obenem pa tudi v načinu gibanja (kinematiki) instrumenta v koreninskem kanalu 
(kontinuirano rotirajoče, recipročno, kombinacija kontinuiranega rotirajočega in recipročnega ter 
oscilirajoče). Razvoj pri širjenju koreninskokanalskega sistema zob pa je bil usmerjen tudi v 
poenostavljanje kliničnih postopkov in uporabo vse manjšega števila endodontskih instrumentov. 
Izredno raznovrstna in kompleksna morfologija koreninskokanalskih sistemov zdravljenih zob, še posebej 
večkoreninskih zob s številnimi morfološkimi posebnostmi (apikalne ramifikacije, ovalno oblikovani kanali, 
lateralni kanali, istmusi in recesusi), ter obravnava zob z visoko stopnjo ukrivljenosti korenin sta verjetno 
glavna razloga, da je doseganje zgoraj omenjenih ciljev pri širjenju in oblikovanju koreninskih kanalov kljub 
sodobnim tehnološkim napredkom v številnih kliničnih primerih tehnično zelo zahtevno, in da se ravno 
pri tem kliničnem koraku endodontskega zdravljenja najpogosteje pojavljajo iatrogeni zapleti, kot so 
predrtje stene korenine, transportacija kanala ali apikalne odprtine, nastanek stopnice ali zlom 
instrumenta. Ti zapleti onemogočajo nadaljnje oblikovanje, razkuževanje in polnitev kanala in s tem 
zmanjšajo uspešnost endodontskega zdravljenja (Peters, 2004). Prav tako so sodobne mikrotomografske 
raziskave pokazale na omejitve tega kliničnega postopka pri doseganju zadostne dezinfekcije 
koreninskokanalskega sistema, saj se pri mehanskem širjenju in oblikovanju osnovnih koreninskih kanalov 
zaradi kompleksne morfologije dotaknemo le 50–60 % vseh površin, približno 40–50 % sten koreninskih 
kanalov ostane nedotaknjenih, odvisno od tehnike širjenja in od uporabljenega Ni-Ti sistema (Paqué in 
sod., 2009). Podobno velja tudi pri zobeh z ovalnimi kanali, kjer naj bi se z instrumenti dotaknili le 30 % 
površine kanala, kar 70–80 % površine pa ostane nedotaknjene (Paqué in sod., 2010). Iz 
mikrotomografskih analiz je torej razvidno, da bolj ko je morfologija koreninskih kanalov kompleksna, večji 
je delež nedotaknjenih sten in da ima pri dezinfekciji koreninskokanalskega sistema tehnika kemo-
mehanskega spiranja veliko pomembnejšo vlogo kot oblikovanje koreninskih kanalov.  
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Hiter razvoj novih diagnostičnih metod (računalniška tomografija s stožčastim snopom – CBCT), uporaba 
optičnih pripomočkov za večjo povečavo in boljšo osvetlitev delovnega območja (lupe, operacijski 
mikroskop), sodobne metode kemo-mehanskega spiranja in dezinfekcije koreninskokanalskega sistema 
ter novosti v metalurgiji instrumentov Ni-Ti so privedli do nekoliko spremenjenih kliničnih postopkov in 
tehnik endodontskega zdravljenja. Čeprav danes novi protokoli dela še niso jasno specificirani, se sodobno 
endodontsko zdravljenje v številnih pogledih pomembno razlikuje od klasičnega endodontskega 
zdravljenja, njegova glavna značilnost pa je ohranjanje čim več zdravih zobnih tkiv, govorimo o t. i. 
minimalno invazivnem pristopu oz. o minimalno invazivni endodontiji (MIE) (Gluskin in sod., 2014; 
Bürklein in Schäfer, 2015). Poleg tega morajo biti klinični postopki endodontskega zdravljenja vse od 
priprave dostopne kavitete pa do širjenja in oblikovanja koreninskih kanalov (izbira konusa in apikalnih 
dimenzij končnih instrumentov), metod spiranja in polnjenja pri MIE individualizirani za vsak posamezen 
klinični primer in so odvisni predvsem od osnovne diagnoze, morfologije koreninskokanalskega sistema 
zoba, ukrivljenosti korenin, stopnje bakterijske okužbe v koreninskih kanalih in stanja periapikalnih tkiv.   
V predavanju je na podlagi kliničnih primerov predstavljen minimalno invaziven pristop pri primarnem in 
ponovnem endodontskem zdravljenju različnih zob, podani so klinični napotki za pripravo endodontske 
dostopne kavitete ter mehansko širjenje in oblikovanje koreninskih kanalov, s katerimi lahko čim bolj 
ohranimo trda zobna tkiva in strukturno trdnost zoba ter se izognemo iatrogenim zapletom. Predavanje 
predstavlja tudi vpliv uporabe različnih konusov, apikalnih dimenzij, načinov gibanja in vrst Ni-Ti 
instrumentov na nastanek mikropok, ki lahko vodijo v vertikalno frakturo korenin in kasnejšo izgubo zoba. 
Cilj predavanja je zobozdravnikom predstaviti alternativen in sodobnejši pogled na endodontsko 
zdravljenje ter klinične postopke, ki vodijo k čim uspešnejšemu izidu endodontskegazdravljenja in 
dolgotrajnemu preživetju endodontsko zdravljenih zob. 
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Ali so enaki gutaperčni poeni res enaki? 
Are the same gutta-percha cones really the same? 

 
Asist. dr. Matevž Luštrik, dr. dent. med., mag. farm. 
Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani  

 
Uvod: 
Polnitev koreninskih kanalov (KK) je ena izmed pomembnih faz endodontskega zdravljenja. V veliki večini 
primerov za polnitev KK kot material izbora uporabljamo poene, izdelane iz gutaperče; to je polimerna veriga 
izoprena, pridobljena iz posušenega mlečnega soka rastline Palaquium gutta. Gutaperčne poene (GP) se v 
zobozdravstvu uporablja že od leta 1847 in še vedno nismo našli primernejšega materiala.  
Polnitev KK predstavlja pomembno stopnjo endodontskega zdravljenja, katerega cilj je tesno zatesniti celoten 
volumen kemo-mehanično očiščenega KK. Poleg že omenjenih GP pri polnitvi KK uporabljamo tudi različne 
polnilne paste, ki zapolnijo preostali prostor kanalskega sistema. Homogenost in dolžino polnitve običajno 
ocenjujemo z lokalnimi rentgenskimi posnetki. Na uspešnost endodontskega zdravljenja pomembno vpliva 
tudi morebiten čezmeren iztis polnilnih materialov v periapikalna tkiva.  
Najpogosteje se za polnitev KK uporabljata tehnika hladne lateralne kondenzacije in tehnika glavnega poena s 
pasivnim dodajanjem dodatnih gutaperčnih poenov, kadar je to potrebno. Glavni prednosti teh hladnih tehnik 
sta nizka cena in predvsem boljši nadzor dolžine polnitve pri uvajanju GP v KK. Predpogoj za izvedbo ustrezne 
polnitve je, da se GP, katerega poenostavljeno obliko lahko opišemo z obliko stožca, tesno prilega predhodno 
razširjenemu KK. V idealnem primeru se GP tesno prilega stenam KK, pri čemer je debelina polnilne paste 
minimalna. 
Pri tem se večkrat postavi vprašanje, ali so si uporabljeni gutaperčni poeni (GP) med seboj res enaki, predvsem 
z vidika velikosti apikalnega premera in konusa. Odgovor na naslovno vprašanje se morda zdi preprost, pa 
vendar si ga mnogi terapevti večkrat zastavijo, kajti vsakršno odstopanje v premeru in/ali konusu GP lahko 
privede do zagozditve GP v KK, še preden ta doseže delovno dolžino, oziroma lahko pride do hiperpolnitve KK, 
če so dimenzije manjše od navedenih.  
Ker si želimo, da bi se velikost razširjenega kanalskega sistema kar se da dobro ujemala z velikostjo GP, se je že 
leta 1955 pojavila ideja, da morajo biti instrumenti za pripravo KK in glavni GP standardizirani ter njihove 
dimenzije medsebojno usklajene oziroma enake. Leta 1958 sta Ingle in LeVine naredila prvi korak v procesu 
poenotenja endodontskih instrumentov in GP. Uvedla sta poenostavljen sistem številčenja poenov glede na 
njihovo velikost in konus. Od leta 1995 je v veljavi standard ISO 6877:2006 (zadnja revizija leta 2014), ki 
natančno predpisuje velikosti in sestavo polimernih in kovinskih polnilnih poenov za polnitev KK. V praksi 
seveda pričakujemo, da sta velikost in konus, ki ju navede proizvajalec, točna in natančna ter usklajena s 
standardom ISO. Toda težava se pojavi že pri dovoljenih odstopanjih glede na veljavni standard ISO, po 
katerem lahko apikalni premer poena odstopa od 50 µm (za poene s premerom do 250 µm) do 70 µm (za 
poene s premerom več kot 250 µm), kar v praksi pomeni, da lahko tako premer poena velikosti ISO 30 (= 300 
µm) sega vse od 230 do 370 µm, kar v skrajnih tolerančnih mejah pomeni en velikostni razred ISO več oziroma 
manj od navedenega. 
Namen našega dela je bil določiti apikalne premere in konuse 32 različnih glavnih poenov, ki so komercialno 
dostopni za polnjenje KK. 
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Materiali in metode: 
V študiji smo ovrednotili apikalne premere in konuse na trgu dostopnih 32 vzorcev poenov različnih 
proizvajalcev. Iz vsakega od 32 vzorcev, v katerem je bilo 60 ali 120 poenov, smo naključno izbrali 30 poenov. 
Preučevali smo poene velikosti ISO 25, 30, 35 in 40 ter konuse 0.02, 0.04 in 0.06. 
Poene smo v skupinah po 10 položili na objektno stekelce s pritrjeno milimetrsko skalo, vsak poen poravnali in 
namestili vzporedno glede na vzdolžno os. Z uporabo stereomikroskopa (Olympus BX50, Japan) in osvetlitve s 
spodnje strani ter zajema slike s kamero (Sony 950P, Japan) pod 25-kratno povečavo smo s programom 
(Analysis PRO, Germany) vsakemu poenu določili premer na petih vzdolžnih položajih (0, 0,5, 1, 2 in 3 mm). 
Skupno smo opravili 4800 različnih meritev. Natančnost posamezne meritve je bila 4,12 µm, kolikor znaša 
velikost piksla pri uporabljeni povečavi. 
Rezultati: 
Meritve potrjujejo, da obstajajo velike razlike glede na proizvajalčeve navedene apikalne premere in konuse 
med poeni istega vzorca. Kljub zelo široko postavljenim specifikacijskim mejam standarda ISO 6877:2006, kar 
8 od 32 preučevanih vzorcev ne ustreza zahtevanim merilom. Dobro ujemanje z navedenimi apikalnimi 
premeri smo ugotovili le pri povprečnih vrednostih in srednjih vrednostih znotraj posameznih preučevanih 
vzorcev. Ujemanje z navedenimi vrednostmi proizvajalcev velja tudi za konuse, kjer so povprečne vrednosti za 
vse vzorce skladne z navedenimi, vendar so tudi tukaj prisotna precejšnja odstopanja od povprečne vrednosti 
znotraj posameznega vzorca. Raztros velikosti konusa, izražen v obliki relativne standardne deviacije (RSD), 
znaša med vsemi preučevanimi vzorci od 8,14 do 39,6 %. 
Velike razlike so prisotne tudi med minimalno in maksimalno vrednostjo znotraj posameznega vzorca. Pri 
vzorcu poenov velikosti ISO 25 (= 250 µm) razpon med omenjenima vrednostnima sega kar od 200 do 480 µm. 
Tako je RDS apikalnih premerov pri vzorcih, ki ustrezajo standardu ISO, od 4,3 do 11,9 %, pri preostalih pa vse 
do 21 %.  
Pri tem naj poudarimo, da je v primeru vzorca poenov velikosti ISO 25, kjer je bila RDS vrednost najnižja, razpon 
med najmanjšo in največjo vrednostjo apikalnega premera znaša 44 µm. To v praksi pomeni, da se pri prirastku 
premera 20 µm na 1 mm dolžine (konus 0.02) taka poena lahko zagozdita v KK 1 mm nad oziroma 1 mm pod 
določeno delovno dolžino. Pri vzorcu z največjim odstopanjem pa te vrednosti znašajo kar 5 mm. 
Zaključki: 
Odgovor na naslovno vprašanje je, da enaki poeni, to je poeni, vzeti iz iste škatlice, s točno navedenim 
apikalnim premerom in konusom, med seboj niso enaki. Med preučevanimi poeni so znotraj posameznega 
vzorca prisotna velika odstopanja tako v apikalnih premerih kot tudi v konusih. Razlike med posameznimi poeni 
lahko odločilno vplivajo na izid endodontskega zdravljenja, kajti kljub predhodno natančno razširjenemu KK je 
zapora le-tega najbolj odvisna od tesnosti in prileganja GP stenam in obliki. 
Da bi se izognili težavam zaradi odstopanj v velikosti apikalnih premerov GP, priporočamo uporabo apikalnih 
merilc, ki omogočajo preverjanje in morebitno prirezovanje apikalnega dela poena na ustrezno velikost 
apikalnega premera. Poleg tega je pomembno, da pred vstavitvijo poena v KK na njem označimo delovno 
dolžino in tako preverimo, ali KK zapolni v celoti, ter se tako izognemo morebitnemu zagozdenju pred določeno 
delovno dolžino oziroma iztisnitvi skozi apikalni del korenine. 
Zahvala: 
Avtor se zahvaljuje asist. Duški Stopar, dr. dent. med., za pripravo vzorcev gutaperčnih poenov, ki smo jih 
uporabili v raziskavi. 
 
 
LITERATURA: 
 

1. Cunningham KP et al. Variability of the Diameter and Taper of Size #30, 0.04 Gutta-Percha Cones, J 
Endod (2006) 1081–84. 

2. Moule AJ et al. Variability of master gutta-percha cones, Aust Endod J (2002) 38–43. 
3. Haupt F et al. Diameter and Taper Variability of Single-file Instrumentation Systems and Their 

Corresponding Gutta-percha Cones, J Endod (2018) 1436–41. 



19. simpozij 
zobnih bolezni in endodontije 

37 Zbornik 2021 

 

  

 
 

Ana Tenyi 
 

Ali so lahko terapije vitalne pulpe na stalnih zobeh uspešne? 
Can the vital pulp therapies on permanent mature teeth have a favorable 
outcome? 

 
Asist. Ana Tenyi, dr. dent. med., spec., 
Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani 

 
S pojmom terapije vitalne pulpe označujemo vse pristope za biološko in konservativno zobozdravstveno 
oskrbo, katerih cilj je ohranitev vitalitete in funkcije preostalega koronarnega ali radikularnega pulpinega 
tkiva pri vitalnih stalnih zobeh. Namen postopkov terapije vitalne pulpe je, da pri prosevajoči ali razgaljeni 
pulpi vzpodbudijo nastanek regeneracije s tvorbo reaktivnega ali reparativnega dentina, ki omogoči 
ohranitev zdravja pulpinega tkiva v celoti ali njenega preostalega dela. 
Vzroki, ki lahko privedejo do razgaljene zobne pulpe, so poškodba ob nezgodi, iatrogeno predrtje pulpine 
komore ob preparacijah za plombe ali prevleke ali napredovala kariozna lezija. Ta lahko sega le v 
neposredno bližino pulpe, pri čemer se med njima ohranja zelo tanka dentinska stena, skozi katero spodaj 
ležeča pulpa proseva, v bolj prizadetih primerih pa lahko lezija že popolnoma predira v pulpino komoro. 
Za stalne zobe z že doraslo korenino sicer velja, da je regeneracijski potencial pulpe v primerjavi s stalniki 
z neformiranimi koreninami manjši. Kljub temu lahko v določenih okoliščinah tudi tak izbor zdravljenja pri 
stalnih zobeh s formiranimi koreninami zagotavlja določene ugodnosti, obenem pa tudi omejitve.  
Tehnike vitalne zobne pulpe vključujejo 1) indirektno kritje prosevajoče pulpe, ki ga lahko opravimo pri 
enosejni (one step) ali večsejni (stepwise) odstranitvi kariesa, 2) direktno kritje razgaljene pulpe in 3) delna 
ali popolna pulpotomija (delna ali popolna vitalna amputacija pulpe) za primerov obsežneje prizadetih 
pulp. Pri vseh omenjenih tehnikah cilji in s tem tudi pogoji za uspešnost temeljijo na treh imperativih 
tehnične izvedbe, in sicer na učinkoviti odstranitvi lokalnih iritantov pulpe (kariesa, sline, debrija ob 
poškodbi), namestitvi zaščitnega materiala za kritje pulpe čez razgaljeni predel (največkrat so v uporabi 
paste na osnovi kalcijevega hidroksida ali MTA) ter tesno zalitje s plombirnim materialom, ki prepreči 
nadaljnji vdor bakterij in s tem okužbo pulpe. Preden se odločimo za terapijo vitalne pulpe ali ga 
nadaljujemo, moramo dobro preceniti biološke imperative, ki vplivajo na izid zdravljenja in na katere kot 
operaterji sicer nimamo vpliva. Ti obsegajo kritično oceno predhodnega stanja zdravja oz. vnetja pulpe 
ter ustrezen nadzor nad stopnjo krvavitve razgaljene pulpe med posegom. Ta je namreč kritična za 
nadaljnji uspeh in v primeru obilne krvavitve, ki se težko ustavi, je poseg vitalne ekstirpacije predvidljivejša 
izbira zdravljenja. Ker histološka analiza pulpinega tkiva, ki bi nedvoumno potrdila stopnjo vnetja zaradi 
morebitne okužbe in diagnozo, iz očitnih razlogov ni mogoča, uspeh terapije vitalne pulpe ocenjujemo po 
posrednih merilih. Pri kliničnem pregledu tako spremljamo odzive na teste senzibilitete, perkusijo in 
morebitno prisotnost bolečine ali drugih simptomov in znakov (otekanja, prisotnost fistule, bolečina ob 
ugrizu). Na podlagi periapikalnega rentgenskega posnetka ocenjujemo odmik koronarnega dela pulpe in 
nastanek neprekinjene pregrade reparativnega dentina. Merila za oceno uspešnosti so še odsotnost 
iregularnih kalcifikacij, notranjih/zunanjih resorpcij, para- in periapikalnih radiolucenc ter v primeru 
neformiranih korenin tudi nadaljevanje razvoja korenine.  
Ocena uspešnosti temelji (in se tudi spreminja) na ustrezno dolgih in predvsem rednih kontrolnih 
intervalih, ki se začnejo s prvo kontrolo po 3–4 tednih, sledi ji naslednja čez tri mesece, nato čez pol leta, 
1 leto in kasneje vsako nadaljnje leto.  
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Indikacije za zdravljenje razgaljene pulpe stalnih zob vključujejo zobe, ki so bili pred predrtjem pulpine 
komore asimptomatski in so imeli zdravo pulpo in pri katerih je časovno okno med nastankom predrtja in 
začetkom zdravljenja čim krajše. Pri zobeh, ki imajo nedorasle korenine, poskušamo s terapijo vitalne 
pulpe pri večini primerov, pri tistih s formiranimi koreninami pa le pri tistih zobeh, ki ustrezajo kategoriji 
s prej omenjenimi indikacijami in jih je mogoče dokončno oskrbeti s preprostimi, konservativnimi 
tehnikami za izdelavo plomb. Pri zobeh, pri katerih je prišlo do razgaljenja in za katere se načrtuje, da bodo 
služili kot nosilci protetičnih konstrukcij, je terapija vitalne pulpe kontraindicirano. Prav tako ni indicirano 
pri klinično vnetih pulpah zob, ki kažejo znake ireverzibilnega pulpitisa in pri katerih se po 10 minutah 
poskusa kontrole krvavitve ta ne ustavi. V teh primerih se lahko terapija vitalne pulpe s popolno 
amputacijo kronskega dela pulpe opravi le kot začasna oskrba ali kot prva pomoč ob bolečini, pri čemer 
se nato ob drugem obisku opravi končna vitalna ekstirpacija pulpe, ki ima v teh primerih boljšo in 
predvidljivejšo prognozo. 
Pri presoji rezultatov raziskav, ki so vrednotile uspešnost različnih terapij vitalne pulpe, moramo vedno 
upoštevati, da so bili zobje, preiskovani v študijah, zdravljeni v »idealnih« okoliščinah; to je z nevnetimi 
pulpami (asimptomatski zobje, mogoče dobro nadzorovanje krvavitve) in kronami, ki so omogočale dobro 
koronarno zaporo. Vsak odmik od tako dobrih okoliščin v klinični realnosti posledično pomeni tudi padec 
v stopnji uspešnosti.  
Metaanalize podatkov petnajstih raziskav za oceno uspešnosti indirektnega kritja pulpe kažejo primerljivo 
uspešnost pri načinu one step in stepwise, in sicer 82-odstotno. Metaanaliza podatkov dvanajstih raziskav 
za oceno uspešnosti direktnega kritja pulpe navajajo 70-odstotno uspešnost, metaanaliza osmih raziskav 
uspešnosti nepopolne pulpotomije 79-odstotno uspešnost, metaanaliza desetih raziskav za oceno 
uspešnosti popolne pulpotomije pa njeno 82-odstotno uspešnost. 
Pri večini raziskav so bili negativni napovedni dejavniki starost pacienta in razvoj bolečine, najboljši 
napovedni dejavnik uspešnosti pa stopnja krvavitve ob eksponaži. Velikost razgaljenja in izbor materiala 
za kritje se v metaanalizah nista pokazala kot negativna in odločujoča napovedna dejavnika. 
Najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na izid terapije vitalne pulpe so tako predhodno stanje pulpe, 
ustrezna odstranitev okuženih ostankov trdih in mehkih tkiv in čim tesnejša koronarna zapora, ki 
onemogoča uhajanje mikrobov iz okolja ustne votline v pulpino tkivo. Klinično je zato najpomembnejša in 
obenem najtežja ocena predhodnega zdravja pulpinega tkiva, ki pa temelji na subjektivni oceni terapevta 
ter je neposredno odvisna od izkušenosti, znanja zobozdravnika in s tem njegove postavitve pravilne 
diagnoze. 
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Glavni cilj endodontskega zdravljenja je odstranitev prizadete ali nekrotične zobne pulpe in oblikovanje 
koreninskokanalskega sistema, dezinfekcija kontaminiranega koreninskokanalskega sistema in kasnejša 
polnitev le-tega, da bi preprečili reinfekcijo in omogočili periradikularno celjenje. Endodontsko zdravljenje 
ni brez tveganj. Neustrezna instrumentacija, nezadostna dezinfekcija ali nepopolna polnitev 
koreninskokanalskega sistema lahko vodijo v neugoden izid zdravljenja in persistenco bolezni. Prav tako 
so med endodontskim zdravljenjem mogoči zalom endodontskih instrumentov, perforacije ali drugačne 
proceduralne napake, zaradi česar je lahko potrebno ponovno endodontsko zdravljenje in v določenih 
primerih lahko pride tudi do izgube zoba. Take proceduralne napake so lahko posledica ravni znanja 
zobozdravnika, njegovih veščin in izkušenj ter lahko vplivajo na prognozo zdravljenja. Raziskave o izidu 
endodontskega zdravljenja so pokazale visok odstotek uspešnosti, če je bilo le-to izvedeno optimalno. 
Med terapevti, vključno z zobozdravniki in specialisti za zobne bolezni in endodontijo, pa obstajajo razlike 
v znanju, veščinah in izkušnjah.  
Na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani se endodontija poučuje v sklopu enovitega magistrskega 
študijskega programa druge stopnje Dentalna medicina od 3. do 6. letnika. Študenti pri pouku pridobijo 
tako teoretično kot tudi praktično znanje in veščine. V 3. letniku v okviru predmeta Predklinični praktikum 
pridobijo znanje kliničnih načel in osnovne praktične veščine na fantomih, da so v 4. letniku pripravljeni 
za delo na pacientu. V okviru predmeta Zobne bolezni pa potem od 4. do 6. letnika s predavanji 
nadgrajujejo znanje in razumevanje, pridobljeno s predkliničnimi predmeti, ter pridobijo klinična znanja 
in veščine ob obravnavi pacientov na praktičnih vajah. Poučevanje poteka po smernicah Evropske 
endodontske zveze (European Society of Endodontology) za dodiplomski študij, pri čemer naj bi vsak 
študent znal učinkovito oceniti, diagnosticirati in obvladovati patologijo zobne pulpe in njeno povezavo s 
periradikularnimi stanji. Eden izmed glavnih ciljev pa je, da je študent po dokončanju študija kompetenten 
izvesti nezahtevno endodontsko zdravljenje na sekalcih, podočnikih, ličnikih in kočnikih. Raziskave so 
pokazale, da boljša ko je kakovost predavanj in praktičnih vaj, višja je raven znanja študenta in kasnejšega 
diplomanta. Obenem se kakovost poučevanja odraža tudi v njegovi samozavesti pri izvedbi 
endodontskega zdravljenja.  
Študent mora biti ob koncu študija sposoben oceniti zahtevnost endodontskega zdravljenja. Prav tako je 
to tudi njegova moralna, etična in pravna obveza, saj je le-tako omogočeno optimalno zdravljenje pacienta 
in napotitev zahtevnejših primerov k izkušenejšemu zobozdravniku ali specialistu. Doseči predvidljiv izid 
zdravljenja je tudi v pacientovem najboljšem interesu. Del predavanj je tako namenjen oceni zahtevnosti 
endodontskega zdravljenja. V slovenskem prostoru je že od leta 2006 uveljavljen t. i. vprašalnik za oceno 
zahtevnosti endodontskega zdravljenja, ki je bil oblikovan na podlagi ameriške (Endodontic Case Difficulty 
Assessment Form), kanadske (Case classification according to the degrees of difficulty and risk) in 
nizozemske (Endodontic Treatment Classification form) različice vprašalnika. Ob povečani uporabi 
digitalnih tehnologij v zadnjih letih se vse bolj uveljavljajo elektronski vprašalniki za oceno zahtevnosti 
endodontskega zdravljenja, npr. spletni vprašalnik The Endodontic Complexity Assessment Tool – E-CAT 
ali aplikacije za pametne telefone – EndoApp in AAE EndoCase App. 
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Stopnje zahtevnosti endodontskega zdravljenja so tri: nizka, srednja in visoka. Nizka stopnja zahtevnosti 
endodontskega zdravljenja pomeni, da predoperacijsko stanje kaže rutinsko zapletenost in predstavlja 
nezahtevno zdravljenje. Doseganje predvidljivega izida zdravljenja lahko doseže pristojni zobozdravnik, 
tudi z omejenimi izkušnjami. Srednja stopnja zahtevnosti pomeni, da je predoperacijsko stanje zahtevno 
in bo doseganje predvidljivega izida izziv za izkušenega terapevta. Visoka zahtevnost pomeni, da je 
zdravljenje zelo zapleteno in bo doseganje predvidljivih rezultatov izziv tudi za terapevta z bogatimi 
izkušnjami.  
V raziskovalni specialistični nalogi smo v prvem delu želeli oceniti, kakšne kompetence iz endodontije 
imajo študenti dodiplomskega programa Dentalna medicina, koliko se študent sam počuti sposobnega 
izvesti kakovostno endodontsko zdravljenje ter kako ocenjujejo kakovost poučevanja endodontije. Ob 
koncu študijskega leta 2017/18 smo zato k sodelovanju povabili vse študente 4., 5. in 6. letnika ter jim po 
predstavniku letnika posredovali anonimni spletni anketni vprašalnik, prirejen po objavljeni raziskavi 
Daveyja in sod., s katerim smo ugotovljali stopnjo samoocene usposobljenosti za endodontijo ter njihovo 
percepcijo kakovosti poučevanja endodontije. 
V drugem delu raziskave smo želeli oceniti, koliko so študenti kompetentni oceniti zahtevnost 
endodontskega zdravljenja na podlagi pridobljenega znanja in izkušenj ter jim predstavili spletno orodje 
za oceno zahtevnosti endodontskega zdravljenja – E-CAT. V ta namen smo ob koncu študijskega leta 
2019/20 k sodelovanju povabili vse študente 4., 5. in 6. letnika. Sodelujoči so primere na podlagi 
pridobljenega znanja najprej ocenili sami, nato pa smo jim predstavili spletno orodje E-CAT in iste primere 
so ponovno ocenili z uporabo spletnega orodja. E-CAT je bil tako uporabljen kot dodaten pripomoček za 
popestritev in interakivno določanje ocene zahtevnosti endodontskega zdravljenja. Študente je obenem 
sistematično vodil skozi proces kritičnega razmišljanja pri ocenjevanju zahtevnosti in izpostavil dejavnike, 
zaradi katerih so določeni klinični primeri zahtevnejši od drugih. 
Število koreninskih kanalov, ki jih na predkliniki in kliniki zdravijo študenti, narašča z letnikom študija. 
Število zdravljenih koreninskih kanalov ob koncu študija v naši raziskavi pa je primerljivo raziskavi Gatleyja 
in sod., v kateri so ugotovili, da je 17 zdravljenih koreninskih kanalov minimalno za začetno kompetentnost 
in samozavest pri izvedbi endodontskega zdravljenja. Na kompetentnost in samozavest za izvedbo 
endodontskega zdravljenja vplivata tudi čas in kakovost predavanj ter vaj, namenjenih endodontiji. 
Študenti vseh treh kliničnih letnikov se strinjajo, da so predavanja in vaje kakovostni. Izkušnje iz 
endodontije, pridobljene med študijem, se kažejo v ocenjevanju zahtevnosti endodontskega zdravljenja. 
Študenti znajo ob koncu študija dobro oceniti tako primere nizke, srednje kot tudi visoke zahtevnosti 
endodontskega zdravljenja, medtem ko so študenti na začetku študija pri tem manj suvereni. Percepcija 
kompetentnosti in samozavest za izvedbo nezahtevnega endodontskega zdravljenja naraščata z letnikom 
študija, natančneje s številom zdravljenih koreninskih kanalov. Študent se ob koncu študija tako počuti 
kompetentnega in samozavestnega za izvedbo nezahtevnega endodontskega zdravljenja in zna dobro 
oceniti zahtevnost endodontskega zdravljenja, medtem ko se študenti na začetku študija počutijo manj 
kompetentne, samozavestne in so manj suvereni pri ocenjevanju zahtevnosti.  
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Klinično sliko bolezni zobne pulpe in apikalnega parodontitisa predstavljajo mnogoteri znaki in simptomi, 
katerih poznavanje je ključno za postavitev pravilne diagnoze in izbor zdravljenja, s katerim želi 
zobozdravnik pri bolniku preprečiti napredovanje bolezni in mu povrniti zdravje orofacialnega predela. S 
sledenjem razvoju kliničnih znakov in simptomov po uvedenem zdravljenju vrednotimo tudi pravilnost 
svojih diagnostičnih in terapevtskih odločitev, ki jih v primeru nezadostnega umirjanja simptomatike 
dopolnjujemo z dodatnimi načini zdravljenja ali pa bolnika napotimo na usmerjena specialistična 
zdravljenja.  
Klinična slika bolezni zobne pulpe in apikalnega parodontitisa ima patofiziološko osnovo v procesu vnetja 
pulpinega in periapikalnega obzobnega tkiva, ki ga povzroči okužba teh tkiv z mikroorganizmi. Ključni 
patološki bolečinski stanji, ki ju bolnik opisuje v anamnezi, sta alodinija in hiperalgezija. Omenjeni 
bolečinski stanji, ki imata nevrofiziološko osnovo v periferni in centralni senzitizaciji nevronov trigemino-
talamo-kortikalne proge, sta tudi osnova za vrednotenje diagnostičnih testov palpacije in perkusije, ki so 
nujni pri razpoznavi vzročnega zoba in odločitvi za endodontsko zdravljenje. 
Diagnostični postopek v vseh vejah medicine temelji na anamnezi, kliničnem pregledu in usmerjenih 
specialnih preiskavah (slikovnih, laboratorijskih, instrumentalnih). Velja, da k postavitvi diagnoze 
prispevajo 70 % poglobljena anamneza, 20 % klinični pregled in le 10 % specialne preiskave, kar le poudarja 
pomen pogovora in predvsem poslušanja bolnika ter kliničnega pregleda, ki v času vse bolj tehnološko 
podprte medicine žal nista vselej na prvem mestu ob stiku z bolnikom.  
V anamnezi je treba bolniku pustiti, da s svojimi besedami prosto pove, kaj ga je privedlo v ambulanto, 
nato pa z usmerjenimi vprašanji potrdimo ali natančneje ovrednotimo bolnikov opis razvoja bolezni. 
Bolečina je običajno glavni razlog za bolnikov obisk zobozdravnika, zato je treba v anamnezi bolnika 
natančno povprašati o njeni lokaciji, jakosti, kakovosti, trajanju, sprožilnih dejavnikih in kaj jo omili. S 
podatki iz razširjene stomatološke, medicinske, družinske in socialne anamneze pridobimo podatke, ki so 
ob bolnikovem opisu glavne težave pomembni za postavitev diagnoze in varno izvedbo zdravljenja. 
S kliničnim ekstra- in intraoralnim pregledom preverimo prisotnost bolezenskih znakov, ki nas ob 
anamnestičnih podatkih običajno pripeljejo do delovne diagnoze. Klinični pregled temelji na klasičnih 
preiskovalnih metodah inspekcije, palpacije in perkusije. Ob zobu, ki bi lahko bil vzrok za endodontske 
težave, z inspekcijo iščemo znake vnetja – oteklino in fistulacijo, znake kariesa, poškodbe zobne krone 
in/ali korenine, znake čezmerne obrabe trdih zobnih tkiv in parafunkcij. S palpacijo vestibularne in oralne 
sluznice ob vzročnem zobu in sosednjih zdravih zobeh preverimo prizadetost kompaktne kostne 
substance čeljustne kosti, ki je posledica vnetja periapikalnih obzobnih tkiv zaradi bolezni zobne pulpe, 
neredko pa je periapikalna sluznica palpatorno boleča tudi ob povsem zdravem zobu, če je nad 
koreninskim vrškom ali korenino kostna fenestracija ali dehiscenca. S palpacijo otekline so odločamo tudi 
o morebitni inciziji periapikalnega abscesa. Tudi s perkusijo ocenjujemo vnetno prizadetost periapikalnih 
obzobnih tkiv, ki je posledica bolezni zobne pulpe, a se moramo zavedati, da so lahko vzrok perkutorne 
občutljivosti zoba tudi parodontalna bolezen, okluzijska preobremenjenost ali mehanska travma zoba. 
Selektivna perkusija ali obremenitev posameznih zobnih vrškov nam da pomembne informacije o 
morebitni poki zobne krone in/ali korenine. Z oceno majavosti zoba s palpacijo pridobimo informacije o 
prizadetosti apikalnih in marginalnih obzobnih tkiv, a je pri interpretaciji potrebna previdnost, saj je 
majavost lahko povečana tako ob boleznih zobne pulpe in apikalnem parodontitisu kot tudi ob 
parodontalni bolezni, okluzijski (kronični) ali mehanski (akutni) travmi, frakturi korenine in ortodonskem  
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zdravljenju. Objektivnejšo oceno prizadetosti marginalnih obzobnih tkiv dobimo s sondiranjem 
parodontalnih žepov in razcepišč večkoreninskih zob. 
V obvezen del kliničnega intraoralnega pregleda spadajo tudi termični in električni testi vitalitete zobne 
pulpe, s katerimi ocenjujemo prisotnost funkcionalnega pulpinega tkiva v zobu.  
Usmerjene specialne preiskave v endodontiji predstavljajo slikovne preiskave (intraoralni rentgenski 
posnetek, računalniška tomografija s stožčastim snopom), ki so v diagnostiki bolezni zobne pulpe in 
periapikalnih obzobnih tkiv nepogrešljive za postavitev dokončne diagnoze, a jih je treba zmeraj 
interpretirati v povezavi s podatki, pridobljenimi z anamnezo in kliničnim pregledom.  
Z omenjenimi diagnostičnimi postopki anamneze, kliničnega pregleda in slikovnih preiskav pridobimo 
ključne podatke o klinični sliki bolezni zobne pulpe in apikalnega parodontitisa, ki nam ob poznavanju 
osnovnih patofizioloških procesov vnetja, razumevanju nevrofiziologije bolečine ter poznavanju 
epidemioloških podatkov o uspešnosti različnih načinov endodontskega zdravljenja pomagajo pri odločitvi 
za zdravljenje in izboru načina endodontskega zdravljenja.  
V predavanju bodo orisane patofiziološke osnove vnetja in nevrofiziološke osnove bolečine, potrebne za 
razumevanje nastanka in razvoja znakov ter simptomov bolezni zobne pulpe in apikalnega parodontitisa. 
Predstavljeni bodo tudi nekateri rezultati klinične prospektivne longitudinalne kohortne raziskave o 
prisotnosti znakov in simptomov apikalnega parodontitisa pri slovenskih bolnikih v specialistični 
endodontski ambulanti.  
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Koreninska resorpcija je izguba trdih zobnih tkiv, dentina in cementa, zaradi delovanja odontoklastov. 
Fiziološka koreninska resorpcija je prisotna pri mlečnih zobeh in je zaželena, saj omogoči izraščanje stalnih 
zob. Pri stalnih zobeh koreninska resorpcija predstavlja patološki proces, ki lahko vodi v izgubo zoba. Etiologija 
nastanka koreninske resorpcije zajema poškodbo zob, vnetje zobne pulpe ali obzobnih tkiv, pritisk ciste, 
tumorja, neizraslega zoba in ortodontsko zdravljenje. Poškodba ali vnetje povzroči poškodbo predentina ali 
precementa, sledi stimulacija klastičnih celic z začetkom resorpcije. Po mestu nastanka ločimo notranjo in 
zunanjo koreninsko resorpcijo, glede na lego v poteku korenine pa cervikalno, sredinsko in apikalno. V 
apikalnem predelu je pogostejša zunanja koreninska resorpcija. Povezana je s poškodbo precementa, ki 
pokriva zunanjo površino korenine in predstavlja njeno zaščito. Poškodba precementa je bodisi mehanična 
po poškodbi zoba, po kirurškem posegu, med ortodontskim zdravljenjem, zaradi pritiska neizraslega zoba, 
ciste ali tumorja bodisi okužba koreninskega kanala ali obzobnih tkiv. Zunanjo apikalno resorpcijo lahko glede 
na klinično sliko in histologijo razvrstimo na površinsko, resorpcijo zaradi pritiska, vnetno, nadomestitveno z 
ankilozo. Lahko je povezana s sistemsko boleznijo (Ehlers-Danlosov sindrom, Mb. Paget, sindrom Papillon-
Lefevre, hiperparatiroidizem). Če vzrok zanjo ni znan, jo uvrščamo med idiopatske.  
Zunanja površinska apikalna resorpcija je neinfektivna. Povzroči jo pritisk neizraslega zoba, ciste ali tumorja, 
nastane lahko ob kirurškem posegu ali med ortodontskim zdravljenjem. Klinični pregled zoba s površinsko 
apikalno resorpcijo je brez posebnosti. Zob pozitivno odreagira na test vitalitete. Običajno jo razpoznamo 
naključno ob analizi rentgenskega posnetka, ki pokaže spremenjeno obliko korenine. Potek pozobnice in 
lamine dure je intakten, brez radiotransparentnosti ob vršku korenine. Po odstranitvi vzročnega dejavnika se 
resorpcija spontano zaustavi. Sledi obnova s tkivom, podobnim cementu.  
Zunanja vnetna apikalna resorpcija je pogosta pri zobeh s periapikalno lezijo. Njena etiologija je povezana z 
okužbo koreninskega kanala zaradi napredovalega kariesa ali poškodbe zoba, ki se širi v apikalni smeri. 
Bakterije in bakterijski toksini prehajajo skozi apikalno odprtino in v periapikalnih tkivih sprožijo vnetni 
odgovor. Vnetni mediatorji, ki sprožijo resorpcijo kostnih trabekul v periapikalnem predelu, povzročijo tudi 
resorpcijo trdih zobnih tkiv. Pogostnost zunanje apikalne resorpcije pri zobeh z apikalnim parodontitisom je 
visoka. Laux s sod. je v histološki preiskavi izpuljenih zob s periapikalno lezijo ugotovil prisotnost apikalne 
resorpcije v 81 % primerov. Večina zob z apikalnim parodontitisom kaže določeno stopnjo resorpcije 
apikalnega dela korenine. Resorpcijske spremembe so prisotne na zunanji površini korenine in na stenah 
koreninskega kanala. Na zunanji površini so prisotne resorpcijske lakune nepravilnih oblik in različnih globin. 
Najpogosteje so izražene v predelu apikalne odprtine ali tik ob njej. Površinske resorpcije poškodujejo plast 
cementa, globlje segajo v dentin. Pri teh so razgaljeni dentinski kanalčki, ki omogočajo dodaten prehod 
bakterij in njihovih toksinov iz okuženega koreninskega kanala v periapikalna tkiva. Delzangles je v raziskavi 
izpuljenih zob s kronično periapikalno lezijo ugotovil resorpcijo stene koreninskega kanala pri vseh 
preiskovanih zobeh. Resorpcija je bila prisotna v celotnem poteku kanala, bolj izražena v njegovem apikalnem 
poteku. Apikalna vnetna resorpcija povzroči morfološke spremembe v velikosti in obliki apikalne odprtine, 
preoblikuje predel apikalne konstrikcije ter uniči cementno-dentinsko mejo. 
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Zob s kronično periapikalno lezijo z apikalno resorpcijo je običajno asimptomatski. Zob na test vitalitete ne 
reagira. V manjšem odstotku kliničnih primerov so prisotni klinični znaki akutnega poslabšanja kroničnega 
apikalnega parodontitisa. Pri kliničnem pregledu je vzročni zob občutljiv na poklep in apikalno palpacijo, lahko 
je prisotna majavost zoba, oteklina ali fistula v predelu vzročnega zoba. Razpoznava apikalne resorpcije na 
lokalnem rentgenskem posnetku je nezanesljiva. Začetna stopnja resorpcije je neprepoznavna in klinično 
nepomembna. Če je resorpcija vrška korenine makroskopska, je na rentgenskem posnetku razpoznavna. 
Obrisi vrška korenine so zabrisani. Pri napredovali stopnji resorpcije je vidna erozija vrška s skrajšano dolžino 
korenine, ta se zaključi vodoravno ali pod kotom 45 stopinj glede na potek koreninskega kanala. Apikalna 
odprtina je razširjena in nepravilne oblike, ob njej je vidna radiotransparentnost, ki posnema obliko polkrožne 
sklede. 
Na zobu s periapikalno lezijo z apikalno resorpcijo je indicirano endodontsko zdravljenje. Razsežnost apikalne 
resorpcije vpliva na izvedbo endodontskega zdravljenja. Spremenjena morfologija apikalnega poteka 
koreninskega kanala z uničeno apikalno konstrikcijo oteži določitev delovne dolžine in vpliva na apikalno 
točko mehanične instrumentacije. Pri spiranju kanala obstaja večje tveganje za prehod irigacijskih tekočin 
skozi apikalno odprtino. Tesna polnitev apikalne odprtine večjih velikosti in nepravilne oblike predstavlja izziv 
za terapevta. Paziti je treba, da ne pride do prehoda polnilnega materiala v periapikalna tkiva, saj lahko 
upočasni ali prepreči celjenje periapikalnih tkiv. 
Prognoza ohranitve zoba z apikalno resorpcijo je dobra ob pravočasni razpoznavi in pravilni izbiri načina 
zdravljenja. Priporočeno zdravljenje je predvsem odvisno od vrste in stopnje apikalne resorpcije. Pri 
površinski zunanji apikalni resorpciji odstranitev vzročnega dejavnika, to je odstranitev neizraslega zoba, ciste 
ali tumorja, prilagoditev sil med ortodontskim zdravljenjem, resorpcijo zaustavi. Pri odsotnosti kliničnih 
znakov in simptomov je potrebno dolgotrajno spremljanje zoba. Pri vnetni apikalni resorpciji je kakovostno 
izvedeno endodontsko zdravljenje z odstranitvijo okužbe ključni dejavnik za dobro prognozo ohranitve zoba. 
Resorpcijske lakune na zunanji površini korenine predstavljajo niše za bakterije, ki po končanem 
endodontskem zdravljenju lahko vzdržujejo vnetje v periapikalnem predelu, zato je včasih po končanem 
endodontskem zdravljenju potreben kirurški poseg; apikotomija z retrogradno preparacijo in polnitvijo.  
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S konservativnim zobozdravstvom, endodontskimi in parodontološkimi posegi, predvsem pa s 
preventivno dejavnostjo želimo pacientom v pozno starost ohraniti naravne zobe. Sodobna stomatološka 
protetika manjkajoče zobe vse pogosteje nadomešča z zobnimi vsadki, kar vpliva na načrtovanje 
endodontske, parodontološke in protetične oskrbe. Zobozdravniki se tako velikokrat vprašamo, ali je zob 
še smiselno endodontsko zdraviti ali je boljša alternativa, ekstrakcija in vstavitev vsadka. 
V sistematskih preglednih člankih, v katerih so različne raziskovalne skupine po svetu primerjale preživetje 
endodontsko zdravljenih zob, dokončno oskrbljenih s prevleko, in samostojnih implantatov, so izsledki 
raziskav pokazali, da ni statistično značilne razlike v 6-letnem preživetju endodontsko zdravljenih zob (94 
%) in implantatov (96 %). Preživetje zato ni merilo, na osnovi katerega se odločamo o vrsti zdravljenja.  
S sodobnimi endodontskimi tehnikami in instrumenti koreninske kanale bistveno predvidljiveje mehansko 
pripravimo in s tem omogočimo, da sredstva za dezinfekcijo učinkoviteje opravljajo svojo nalogo. 
Uspešnost ponovnega endodontskega zdravljenja se zato približuje uspešnosti primarnega 
endodontskega zdravljenja. Postopki ponovnega zdravljenja morajo biti konservativno naravnani, pri 
čemer naj se ohrani čim več zobne mase. Velja poudariti, da s sodobnimi instrumenti lahko oskrbimo tudi 
zahtevnejše primere kot nekoč in da prisotnost periapikalne spremembe endodontsko zdravljenega zoba 
zato tudi ni merilo za ekstrakcijo zoba.  
Načrtovanje endodontskega zdravljenja začnemo z oceno biološke vrednosti zoba, preverimo razmerje 
med kronskim in koreninskim delom zoba. Pred zdravljenjem moramo oceniti, ali zob po ponovnem 
endodontskem zdravljenju lahko konservativno ali protetično oskrbimo ter ali je tak zob primeren nosilec 
za delno protezo z ulito bazo. Za načrtovanje endodontskega ali ponovnega endodontskega zdravljenja 
zato predlagamo uporabo indeksa Dental Practicality Index ( DPI). Indeks DPI je kvantitativna ocena 
biološke vrednosti zoba. Pri tem ocenjujemo štiri različne kategorije: zobno krono, parodontalni status, 
endodontski status in lokalno oz. splošno zdravstveno stanje pacienta. Vsako kategorijo posebej 
numerično ocenimo; 0 – ni potrebe po posegu, 1 – potreben je preprost poseg, 2 – potreben je zahtevnejši 
poseg, ki terja specialistično znanje, 6 – zdravljenje ni utemeljeno. Seštevek vseh kategorij nam pove, kdaj 
je pacienta smiselno napotiti na specialistično obravnavo in kdaj se za ponovno endodontsko zdravljenje 
ne odločimo. 
Zobna krona 
0 – Intaktna zobna krona, tesna plomba ali prevleka 
1 – Zamenjava obstoječe plombe ali prevleke 
2 – Zob z uničeno zobno krono, ki sega pod nivo dlesni in potrebuje izdelavo zatička z nazidkom.  
6 – Zob z obsežno uničeno zobno krono, kjer oskrba zoba z dobro prilagojeno obrobno zaporo ni mogoča, 
ker ni ferula,  destrukcija sega pod nivo dlesni,  krona ima vertikalno poko, ki sega v pulpino dno. 
Parodontalni status 
0 – Gingivitis in prisotnost zobnih oblog, vendar brez druge patologije, GS manjša od 3,5 mm.  
1 – Luščenje in glajenje korenin, GS večja od 4 mm, pričakujemo, da se lahko s preprosto higiensko fazo in 
odlično ustno higieno stanje izboljša do zdravega. 
2 – Stanja, ki zahtevajo podaljšanje klinične krone, GS je večja od 5,5 mm, prizadetost bifurkacij II. in III. 
st., razmerje krona : korenina je manj kot 1 : 1, resekcija ene korenine, izguba prirastišča zaradi izgube 
kosti.  
6 – Napredovala oblika parodontalne bolezni, povečana majavost zob 
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Endodontski status 
0 – Globok karies, pulpitis, nekroza, gangrena, klinično in rentgensko bp. Avitalen zob, ki ima tesno in 
homogeno polnitev, ki se konča v 2 mm apeksa korenine, in vemo, da je bil zdravljen z gumijasto opno. 
1 – Primarno endodontsko zdravljenje splošnega zobozdravnika, ki oceni, da je sposoben ustrezno 
poiskati, mehansko in kemično pripraviti ter polniti koreninski kanal. Ponovno endodontsko zdravljenje, 
ki ima prekratko, nehomogeno in netesno polnitev. 
2 – Zahtevno endodontsko zdravljenje; primarno endodontsko zdravljenje; obliterirani  koreninski kanali, 
ukrivljenost korenin večja od 30°, zunanja in notranja resorpcija korenine, dens in dente, regenerativna 
endodontija, apeksifikacija. Ponovno endodontsko zdravljenje, pri katerem je treba odstraniti  zalomljen 
instrument, zapreti perforacijo, premostiti stopnico ali zaporo v koreninskem kanalu. Zdravljenje poškodb 
zobne krone. Apikotomija. 
6 – Kadar ne moremo zagotoviti primerne dezinfekcije in polnitve koreninskega kanala zaradi 
transportacije kanala, neodstranljivega instrumenta, FR, neizvedljiva apikotomija zaradi omejenega 
dostopa in bližine vitalnih anatomskih struktur. Zob ima izraženo klinično sliko, značilno za apikalni 
parodontitis, ali pa je nima. 
Lokalno/splošno zdravstveno stanje pacienta 
0 – Lokalno: izolirana težava, preostali zobje so zdravi. 
  – Splošno: strateški zob, odstranitev bi bila zahtevna zaradi jemanja bisfosfonatov ali     obsevanja v 
predelu glave in vratu. 
1 – Lokalno: zob bo nosilec fiksnoprotetične konstrukcije, nosilec za delno protezo z ulito       bazo. 
– Splošno: obsevanje v predelu glave in vratu, zmanjšana imunska odpornost. 
2 – Lokalno: zob bo vključen v obsežno protetično rehabilitacijo, ki vključuje tudi veliko     sosednjih zob. 
– Splošno: slaba ustna higiena, kariozno zobovje, obsežna obraba zob, napredovala parodontalna bolezen, 
škripanje in stiskanje zob. 
6 – Lokalno: ohranitev zoba bi onemogočila preprost in predvidljiv načrt zdravljenja.  
– Splošno: stanja, ki jih je treba obravnavati v terciarni ustanovi (pacienti na kemoterapiji, kadar je 
primerno zdravljenje zoba samo zdravljenje bolečine). 
Naloga zobozdravnika je, da pacientu predstavi različne možnosti oskrbe in obenem upošteva dejavnike, 
ki vplivajo na njen izbor. Med te dejavnike uvrščamo: pripravljalne postopke, ki so potrebni pred 
vstavitvijo implantata (dvig sinusnega dna, kostne dograditve), ali postopke, ki so potrebni po 
endodontskem zdravljenju zoba (podaljšanje klinične krone, ortodontska ekstruzija, dograjevanje zobne 
krone z zatičkom in nadzidkom, apikotomija), biološke dejavnike (biološka vrednost korenine, količina 
preostalega dentina zobne krone, parodontalni status, odpornost proti kariesu), ceno predlagane oskrbe 
in upoštevanje etičnega kodeksa, da pacienta ne izpostavljamo nepotrebnim posegom. Izbrati je treba 
tisto vrsto zdravljenja, ki lahko zagotovi najboljši videz in funkcijo. Upoštevati je treba tudi sistemsko 
zdravstveno stanje pacienta, celotni zobni status in seveda željo pacienta, kajti pacient je tisti, ki se na 
koncu odloči za vrsto zdravljenja. 
Zaradi uspešnosti ponovnega endodontskega zdravljenja je v primeru, da je zob še mogoče protetično 
nadgraditi, ponovno endodontsko zdravljenje nedvomno zdravljenje izbora. Če obstajajo objektivni 
razlogi, da s ponovnim endodontskim zdravljenjem ne bi mogli izboljšati klinične situacije, zaradi 
obstoječih zapletov primarnega endodontskega zdravljenja ali zaradi majhne biološke vrednost korenin, 
pa se za ponovno endodontsko zdravljenje ne odločimo. 
V predavanju bomo tudi ob predstavitvi kliničnih primerov razpravljali o smernicah, ki nas vodijo pri 
načrtovanju endodontskega zdravljenja, in predvsem o tem, kdaj se za ponovno endodontsko zdravljenje 
ne odločimo.  
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Razmeroma majhno število slovenskih endodontov (manj kot eden na 100.000 prebivalcev), med katerimi 
številni, zaradi narave naših zaposlitev, ne zdravimo pacientov vsakodnevno, nikakor ne more pokriti vseh 
potreb po specialističnem endodontskem zdravljenju. Splošni zobozdravniki so tako zaradi pomanjkljive 
dostopnosti in/ali visokih cen specialističnega endodontskega zdravljenja pogosto primorani izvajati tudi 
zapletenejše endodontske posege ali pa, kadar endodontski primer presega njihove zmožnosti, vidijo 
edino rešitev v ekstrakciji.   
Glede na raziskave je uspešnost endodontskega zdravljenja pri specialistu endodontije bistveno višja 
(približno 80-odstotna uspešnost) od tiste, ki jo izvajajo splošni zobozdravniki (približno 50-odstotna 
uspešnost). Razlogov za to je več; od pomanjkanja časa, opreme in znanja do slabše ovrednotenosti 
njihovih storitev. Vsekakor menim, da lahko s primernim izobraževanjem in vlaganjem v opremo vsak 
splošni zobozdravnik doseže primerljivo visoko uspešnost pri endodontskem zdravljenju. Za uspešno delo 
je treba uspešno izvesti vse postopke od anamneze do dokončne oskrbe zoba.  
Pravilna endodontska oskrba temelji na: 
• pravočasni in pravilno postavljeni diagnozi, ki jo postavimo na osnovi anamneze, kliničnega pregleda 
in rentgenske diagnostike; 
• celovitem načrtu zdravljenja; 
• seznanitvi pacienta z endodontskim/kirurškim posegom in njegovi privolitvi v poseg; 
• ustrezni dograditvi zoba pred zdravljenjem; 
• absolutni osušitvi delovnega polja z gumijasto opno; 
• minimalno invazivni dostopni preparaciji; 
• minimalno invazivni preparaciji koreninskih kanalov;  
• učinkoviti irigaciji in aktivaciji iriganta v koreninskih kanalih; 
• tesni tridimenzionalni polnitvi kanalskega sistema; 
• ustrezni začasni zapori po polnitvi; 
• po zdravljenju sta nujno potrebni pravočasna dokončna zapora in ustrezna dokončna oskrba zoba; 
• kontrola uspešnosti endodontskega zdravljenja. 
Pri svojem delu opažam, da se nekatere zmote in napačne predstave o endodontskem zdravljenju pri 
splošnih zobozdravnikih pojavljajo pogosteje. Napake se lahko pojavljajo v vseh naštetih fazah 
endodontske oskrbe in lahko zobozdravniku (ali kasneje endodontu) otežijo zdravljenje ter poslabšajo 
uspešnost zdravljenja.  
V predavanju se bomo zato posvetili vsem vidikom endodontskega zdravljenja. Razrešili bomo nekatere 
napačne predstave in zmote z namenom, da se splošnim zobozdravnikom olajša delo in da se zmanjša 
število napačnih napotitev. 
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Govorili bomo o pomenu pravilne diagnostike in o nekaterih kliničnih slikah, ki nas lahko pogosteje 
zavedejo. Poudarili bomo pomen celovitega načrta zdravljenja in seznanitve pacienta s posegom. Zavedati 
se moramo, da je endodontsko zdravljenje le del oskrbe zoba in le majhen del oskrbe pacienta. Pogledali 
bomo, kolikšen pomen ima dobra zapora, med zdravljenjem in po končanem endodontskem zdravljenju, 
in kaj lahko pričakujemo, če ta ni ustrezna. Pregledali bomo anatomijo z vidika kliničnega dela, na kaj 
moramo biti pozorni in do kakšnih dimenzij je treba razširiti koreninske kanale. Posvetili se bomo tudi 
razmeroma priljubljeni temi in si pogledali, kakšne možnosti imamo, da čim manj invazivno razširimo 
kanalski sistem in ga nato varno irigiramo. Ker uspešnost zdravljenja seveda večinoma ni odvisna samo od 
navedenega in dobre tridimenzionalne polnitve kanalskega sistema, bomo nekaj časa namenili tudi 
ustrezni dokončni oskrbi zoba. 
Seveda ni mogoče pričakovati, da lahko splošni zobozdravnik s svojim znanjem in opremo reši prav vse, in 
pomoč specialista je včasih vendarle potrebna. Med najpogostejšimi razlogi za napotitev so persistentna 
bolečina, neprehodni koreninski kanali, ponovna zdravljenja, zalomljeni instrumenti, poškodbe, 
perforacije, zunanje in notranje razjede ter odstranitve zatičkov. Ker včasih opažam, da zobozdravniki ne 
poznajo vseh možnosti sodobne endodontske oskrbe, si bomo pogledali tudi možnosti in omejitve 
sodobnega specialističnega endodontskega zdravljenja. 
Cilj nas vseh so zadovoljni in zdravi pacienti ter seveda tudi zadovoljstvo nas, ki so nam pacienti zaupali 
svoje zdravljenje. Ker endodontsko zdravljenje velja za enega izmed zahtevnejših in bolj stresnih posegov 
v zobozdravstvu, je prav, da mu namenimo več časa, da ga bomo lahko uspešno in samozavestno izvajali. 
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Bolečina je najpogostejši vzrok za obisk zobozdravnika. Strah pred doživetjem bolečine pa je tudi zelo 
pogost razlog, ki pacienta odvrne od obiska ali endodontskega zdravljenja. Endodontsko zdravljenje velja 
za najbolj boleč zobozdravstveni poseg, a kljub temu le 17 % pacientov, ki so že prejeli endodontsko 
zdravljenje, navaja, da je bil to njihov najbolj boleč zobozdravstveni poseg.  
Orofacialna bolečina je lahko odontogenega ali neodontogenega vzroka, zato je zelo pomembno 
poznavanje anatomije, nevrofiziologije in patoloških procesov, ki privedejo do njenega pojava. Nepravilna 
diagnostika lahko pripelje do napačne odločitve o zdravljenju in povzroči nepotrebna zdravljenja zob, ki 
ne odpravijo bolečine ali jo celo poslabšajo.  
Obseg poškodbe ali vnetja ni direktno povezan z jakostjo bolečine. Na doživljanje in njeno jakost vplivajo 
biološki dejavniki (obseg vnetja, anatomske posebnosti), psihološki dejavniki (osebnostne lastnosti 
posameznika, stres in obvladovanje stresa, psihološke motnje, kot je anksioznost) ter družbeni dejavniki 
(vpliv družine, vzgoje, odzivov okolja).  
Dejavnike, ki vplivajo na nastanek pooperacijske endodontske bolečine, lahko razdelimo na 
predoperacijske, intraoperacijske in pooperacijske dejavnike. Predoperacijski dejavniki, ki jih ocenimo z 
anamnezo in kliničnim pregledom ter lokalnim periapikalnim rentgenskim posnetkom, so stanje zobne 
pulpe, periapikalnih tkiv, jakost in tip bolečine. Pacient v anamnezi navede jakost bolečine, ki jo lahko 
opredelimo po analogni številski lestvici, z opisom bolečine pa pripomore k razlikovanju med nociceptivno 
odontogeno bolečino in nevropatsko bolečino. Pozorni moramo biti na trajanje bolečine, saj senzitizacija 
živčevja tako periferno kot centralno pri zobeh poteka hitro. Dalj časa trajajoča bolečina, ki ni pravočasno 
zdravljena, povzroči, da pacienti pogosteje navajajo simptome, značilne za nevropatsko bolečino, kar je 
lahko vzrok, da tudi po endodontskem zdravljenju 3–10 % pacientov še vedno navaja vztrajajočo bolečino. 
Pacienti, pri katerih bolečina vztraja dalj časa ali je intenzivnejša ob prihodu na zdravljenje, bolečino 
opišejo z več različnimi besedami. Noben klinični test samostojno ne poda končnega odgovora, zato 
moramo ugotovitve potrditi s kombinacijo več testov. Če med rezultati ugotovimo neskladje, teste 
ponovimo, dodatno izprašamo pacienta ali pacienta prenaročimo na naslednji dan, da postopek 
ponovimo.  
Za pacienta, ki navaja bolečino, si poskusimo vzeti več časa. Tesnoba in strah bolečino poslabšata, zato se 
moramo s pacientom umirjeno pogovoriti in ga pomiriti. Strah lahko zmanjšamo s tehnikami vedenjsko-
kognitivne terapije, redkeje pri nas uporabimo medikamentno zdravljenje z anksiolitiki oziroma 
benzodiazepini. Za zmanjšanje pooperacijske bolečine lahko pacient pol ure pred posegom ali pa takoj po 
posegu, ko učinki lokalnega anestetika še niso izzveneli, zaužije protibolečinske tablete.  
Intraoperacijski dejavniki, ki vplivajo na pooperacijsko bolečino, so ustrezna anestezija, izbira  tehnike in 
instrumentov za preparacijo koreninskih kanalov, število sej zdravljenja, izbira iriganta, medikamenta med 
sejami ter polnilnega materiala. Bolj kot izbira vrste anestetika je pomembna ustrezna aplikacija. V 
primeru nezadostnega omrtvičenja zoba z lokalno infiltrativno ali prevodno anestezijo ocenimo, ali je bila 
administracija pravilna, in se odločimo za ponovitev metode ali drugo metodo, kot je intraligamentarna 
ali intrapulpalna anestezija. Zadostno širjenje in čiščenje kanalov z ročnimi in strojnimi endodontskimi 
instrumenti je glavni pogoj za odstranitev mikroorganizmov in njihovih produktov iz koreninskega kanala, 
ki so vzrok za nastanek endodontske bolečine. Zelo pomembno je, da vzpostavimo prehodnost po celotni 
dolžini koreninskega kanala in ga dovolj razširimo. Med širjenjem in čiščenjem kanala prihaja do nastanka 
ekstruzije debrija v periapikalni predel. Ročna instrumentacija povzroča nekoliko več ekstruzije materiala  
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ter zato pogostejšo in intenzivnejšo pooperacijsko bolečino kot strojna preparacija. Med strojnimi 
reciprocirajočimi in vrtečimi se instrumenti pa je nekoliko manj bolečin opaznih v zadnji skupini. Hitrejša 
in lažja preparacija kanalov s strojnimi instrumenti zagotovi več časa za dobro spiranje koreninskega 
kanala. Najpogosteje uporabljen irigant je natrijev hipoklorit, ki ga uporabljamo v koncentracijah od 0,5 
do 5,25 %. Višje koncentracije natrijevega hipoklorita so bolj citotoksične in povzročajo več pooperacijskih 
bolečin, zato se v splošni zobozdravstveni ambulanti svetujejo koncentracije do 3 %. Večjo učinkovitost 
iriganta najlaže dosežemo s povečanjem volumna in stalnim menjavanjem iriganta med zdravljenjem ter 
njegovo aktivacijo. Aktivacija iriganta je lahko manualna dinamična, sonična, ultrazvočna ali laserska.  
Pooperacijska bolečina je prisotna tako po enosejnem kot po dvosejnem endodontskem zdravljenju. 
Najmanj bolečin so ugotovili po enosejnem zdravljenju, ki pa se v večini ni statistično značilno razlikovalo 
od dvosejnega z uporabo kalcijevega hidroksida. Tehnika polnitve in izbira polnilnih past ne vplivata 
pomembno na pojav bolečine po posegu, če je polnitev omejena na koreninski kanal ali skozi apikalno 
odprtino prehaja le majhna količina polnilne paste. Po opravljenem endodontskem zdravljenju je 
priporočljivo, da zob razbremenimo iz okluzije, saj se je to izkazalo kot dejavnik, ki močno zmanjša 
pooperacijsko bolečino. 
Pacientu po končanem posegu damo navodila ter ga opozorimo, da lahko pričakuje pojav bolečine, ki je 
navadno najhujša v prvih treh dneh in izzveni po prvem tednu. Zaradi strahu si ustnih navodil po posegu 
ne zapomni 40 % pacientov, zato lahko pacientu predamo tudi pisna navodila, v katerih obrazložimo 
bolečino po posegu. Če je naše koreninsko zdravljenje zoba potekalo natančno, strokovno in brez 
zapletov, je pojav pooperacijske bolečine odvisen predvsem od predoperacijskih dejavnikov. Ocena vseh 
predoperacijskih dejavnikov je pokazala, da lahko bolečino po endodontskem posegu pričakujemo 
predvsem pri starejših, ženskah na zobeh transkaninskega sektorja, pogosteje v mandibuli kot v maksili. 
Takemu zobu pa postavimo diagnozo ireverzibilnega pulpitisa, ki na lokalnem rentgenskem posnetku ne 
prikaže nobenih sprememb periapikalno. 
Bolečina je človekov zaščitni obrambni mehanizem. Razumevanje prepletenosti različnih dejavnikov je 
poglavitno za uspešno postavitev diagnoze in pravilno izbiro zdravljenja, ki zmanjša bolečino po posegu. 
Bolečine po endodontskem zdravljenju ne moremo zagotovo preprečiti, vendar lahko pacienta nanjo 
pripravimo ter s tem pridobimo njegovo zaupanje in sodelovanje.   
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Na splošno velja, da zobozdravniki popravljamo zobe, ker se ti sami ne obnavljajo. Pa je nadomeščanje 
propadlih zobnih tkiv z dentalnimi materali res edina rešitev za zobe? Zobem tako sicer bolj ali manj 
uspešno povrnemo funkcijo in videz, a taka obnova še zdaleč ni popolna regeneracija. Kaj pa biološka 
obnova zob? 
Po definiciji Slovenskega medicinskega slovarja (UL MF) je popravilo ali reparacija nadomestitev 
propadlega tkiva z vezivom oz. operacijska vzpostavitev prvotnega stanja, medtem ko je obnova ali 
regeneracija nadomestitev propadlega tkiva z novim istovrstnim tkivom, pri čemer se popolnoma 
obnovita arhitektura in funkcija tkiva.  
Popolnoma propadle ali izgubljene sklenine žal ne moremo obnoviti, saj bi za to potrebovali ameloblaste, 
ti pa kmalu po tem, ko izdelajo sklenino, propadejo, še preden zob izraste v ustno votlino. Edina možnost 
nadomeščanja izgubljene sklenine je nadomeščanje z dentalnimi materiali. Drugače je pri zgolj načeti 
sklenini s še ohranjeno osnovno zgradbo, kjer lahko z vztrajnim fizikalno-kemičnim preoblikovanjem 
neposrednega okolja sklenine z dobro ustno higieno in raznovrstnimi premazi usmerjamo difuzijo in 
kemijsko izmenjavo ionov v sklenini ter deloma obnovimo njeno mineralno zgradbo.  
V primerjavi s sklenino, ki ni sposobna biološke obnove, je dentin sposoben obnove na svoji pulpalni strani, 
vse dokler je del vitalnega pulpo-dentinskega kompleksa. Sposobnost obnove dentina s pridom 
izkoriščamo pri zdravljenju karioznih lezij in erozij, obrabi, pri protetičnih brušenjih ali po poškodbah. Na 
voljo imamo številne preparate za razkuževanje, kondicioniranje in jedkanje dentina, za zaščito zobne 
pulpe in podlaganje kavitet. Namen teh preparatov je očistiti in razkužiti dentinsko površino in zagotoviti 
dober stik z dentalnimi materiali, pa tudi sprostiti rastne dejavnike, ujete v dentin med razvojem. Rastni 
dejavniki zobno pulpo spodbudijo k tvorbi sekundarnega dentina, ki obnovi dentinsko zaščito zobne pulpe. 
Tudi reverzibilno vneta zobna pulpa ima še vedno veliko sposobnost obnove, kar se kaže pri stopenjskem 
odstranjevanju zobnega kariesa in kritju zobne pulpe. Sposobnost obnove izgubi šele ireverzibilno vneta 
zobna pulpa. Tako vneto zobno pulpo je smiselno odstraniti v celoti, le ob predpostavki, da je ireverzibilno 
vnetje zobne pulpe omejeno zgolj na njen koronarni del, je mogoče poskusiti z vitalno amputacijo.  
Uspešnost zdravljenja vitalne pulpe je z razvojem novejših bioaktivnih dentalnih materialov in izboljšanih 
možnostih za tesno koronarno obrobno zaporo vse boljša, s tem pa zobozdravniki zobe vse bolj tudi 
zdravimo in ne le popravljamo.  
Kaj pa zdravimo endodonti? Endodoncij? Zobno pulpo? Pulpo-dentinski kompleks? Endodonti večinoma 
rešujemo zaplete ali pa neuspehe prvih endodontskih zdravljenj. Endodonti tako večinoma zdravimo 
apikalni parodoncij oz. alveolno kost, najbljiže zobu pa obnavljamo zobni cement. Tudi cement je, drugače 
kot sklenina, sposoben obnove, saj cementoblasti v pozobnici skupaj z osteoblasti vzdržujejo stalno širino 
pozobnične špranje.  
Tradicionalno endodontsko zdravljenje nima veliko elementov biološke obnove ali regeneracije, pa vendar 
v zadnjih dveh desetletjih regeneracija pospešeno vstopa tudi v endodontijo. Regenerativna endodontija 
temelji na spoznanjih o razvoju zobnega organa in tkivnem inženiringu. Tkivni inženiring je 
interdisciplinarna veda, ki združuje tehnične in biološke vede s ciljem regenerirati ali obnoviti biološko 
tkivno funkcijo. Temelji na predpostavki, da je s premišljeno časovno in krajevno manipulacijo zarodnih 
celic in rastnih dejavnikov v primernem ogrodju ter okolju mogoče obnoviti tkivno funkcijo in tako doseči 
regeneracijo. Končni cilj regenerativnih endodontskih postopkov je obnoviti pulpo-dentinski kompleks z  
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vsemi njegovimi sestavinami in funkcijami.  
V predavanju bo orisana metoda revaskularizacije kot postopek regenerativne endodontije in kot 
alternativna možnost zdravljenja avitalnih zob z nedoraslo korenino, ki so zaradi tankih koreninskih sten 
in široke apikalne odprtine trd oreh za tradicionalno endodontsko zdravljenje. Metoda izvira iz ideje, da 
bi glavno vlogo pri obnovi pulpinega tkiva tako kot v drugih tkivih in pri ekstrakciji zoba lahko odigral krvni 
strdek. Osnova metode je zelo preprosta instrumentacija koreninskega kanala skozi apikalno odprtino, 
krvavitev v koreninski kanal in tvorba krvnega strdka v koreninskem kanalu. Krvavitev znotraj 
koreninskega kanala poskrbi za tri dejavnike v tkivnem inženiringu – zarodne celice, rastne faktorje in 
primerno ogrodje oz. krvni strdek. Osnovni pogoj za obnovo tkiva je odsotnost okužbe. Trenutni 
priporočeni protokol Ameriške zveze endodontov je v prvi seji nežna irigacija koreninskega kanala z 1,5-
odstotnim NaOCl, nato pa še dezinfekcija s Ca(OH)2 ali antibiotično pasto (minociklin, ciprofloksacin, 
metronidazol) za od 2 do 4 tedne. V drugi seji sledi nežna irigacija koreninskega kanala s 17-odstotno 
EDTA, nato instrumentacija koreninskega kanala skozi apikalno odprtino, krvavitev v koreninski kanal, 
nastanek krvnega strdka ter dokončna zapora z biokeramičnim materialom in dokončno kompozitno 
plombo. Cilji metode revaskularizacije so primarno odprava simptomov in znakov bolezni ter so enaki 
ciljem tradicionalnega endodontskega zdravljenja, dodatno pa še nadaljnji razvoj korenine in pozitivni 
vitalitetni testi. Uspešnost metode revaskularizacije je z vidika preživetja zoba in uspešnosti po merilih 
pacienta primerljiva z metodo apeksifikacije z apikalnim čepom iz MTA in uspešnejša od metode 
dolgotrajnega zdravljenja s Ca(OH)2, z vidika razvoja korenine pa ju seveda preseže. Trenutni histološki 
dokazi so daleč od popolne regeneracije, vendar so obetavni. Kažejo vrast pozobnici podobnega vezivnega 
tkiva z žilami in živci ter vključki mineraliziranega tkiva, predvsem cementa in osteodentina, ter odsotnost 
vnetja. Zapleti pri metodi revaskularizacije so seveda mogoči in so resorpcija korenine, apikalni 
parodontitis in izguba zoba zaradi okužbe in bolečin. Zaplet je z vidika pacienta lahko tudi zabarvanje zoba 
zaradi minociklina ali MTA, ki pa se mu izognemo z menjavo minociklina za amoksicilin ali cefaklor in z 
novimi biokeramičnimi materiali. Kljub mogočim zapletom je metoda predvidljiva, predvsem pa poceni in 
preprosta, njena neprecenljiva prednost pa so lastna tkiva, zato metoda ne sproža etičnih in pravnih 
vprašanj ter je brez imunskega odziva. 
Regenerativne endodontske postopke vse uspešneje uporabljamo pri zobeh z nedoraslo korenino. Končni 
in dolgoročni cilj regenerativnih endodontskih postopkov je obnova zobne pulpe stalnih zob z dokončno 
izgrajeno korenino. Potrebne so dolgoročne randomizirane klinične študije in uspešen prenos dognanj 
bazičnih študij v klinične postopke ter z dokazi podprto prilagajanje kliničnih protokolov. Bo tkivni 
inženiring v prihodnosti temeljito spremenil naše klinično delo in bomo v kratkem resnično začeli 
obnavljati tudi endodoncij? 
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Regenerativna medicina se vse bolj uveljavlja na mnogih področjih medicine. Temelji na biološki osnovi 
uporabe pluripotentnih matičnih celic. Znanstveno podprte veščine nam omogočajo vodeno preobrazbo 
matičnih celic v pulpi podobna tkiva in sekundarni dentin. To lahko dosežemo z vzpodbujanjem 
preobrazbe bodisi z uporabo naravnih dentinskih ploščic bodisi biološko, s trombocitno prinesenimi 
rastnimi dejavniki. V zadnjem času se v literaturi veliko omenja trombocitni preobrazbeni dejavnik β 
(Platelet Derived Transforming Factor – β, PDTF-β). Za uspešno gojenje tkiv zobne pulpe potrebujemo tudi 
ustrezne nosilce (Scafold). To so polipeptidne ali polisaharidne mreže, ki nudijo 3D-biookolje, v katerem 
se novo, pulpi podobno tkivo lahko razvija.  
Jin in sod. so dokazali, da se matične celice v pulpi (DPSC) dobro odzivajo, preobražajo in razmnožujejo v 
okolju in vitro, če jim dodajamo rastne dejavnike. Z naraščanjem koncentracije rastnih dejavnikov se 
povečujejo tudi vrste preobrazb matičnih celic. Opazili so porast celičnih delitev, povečano dejavnost 
alkalne fosfataze in tvorbo sekundarnega dentina.  
V naši skupini smo razvili hitozanski gel, ki mu lahko poljubno spreminjamo poroznost in 3D-obstojnost. 
Je odličen 3D-nosilec za pulpino tkivo. Ena od prednosti je tudi v tem, da ga lahko poljubno tiskamo v 3D-
obliki. Z dodajanjem rastnih dejavnikov vitalnemu pulpinemu tkivu nam je uspelo doseči delitev matičnih 
celic, rast in preobrazbo v pulpi podobna tkiva. 
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SkyPulse®

Nova generacija laserjev 
prilagojenih za vašo ordinacijo

Najzmogljivejši laserski sistem za 
zobozdravstvene perfekcioniste

SWEEPS®

•  Er:YAG in Nd:YAG

•  konzervativno zobozdravstvo

•  endodontija z najsodobnejšo fotoakustično

tehnologijo SSP® in SWEEPS®

•  parodontologija s TwinLight® protokolom

•  implantologija s TwinLight® protokolom za

najučinkovito čiščenje zobnih vsadkov in okoliških tkiv

•  kirurški posegi na mehkih in trdih tkivih

•  nežno in učinkovito beljenje zob ter estetika obraza

•  fotobiomodulacija in lajšanje bolečin

www.fotona.com

•  endodontija z najsodobnejšo fotoakustično

tehnologijo SSP® in SWEEPS®

•  zdravljenje in posegi na mehkih tkivih

•  desenzibilizacija zob

•  odstranjevanje zobnih aparatov, mostičkov

in lusk z možnostjo ponovne uporabe

•  implantologija in parodontologija

•  kombiniranje različnih valovnih dolžin

Tako kot na drugih področjih medicine, se tudi na področju 
endodontije srečujemo z izzivom odstranitve biofilmov na 
težko dostopnih mestih. Anatomsko zapleten koreninski 
sistem s stranskimi kanali, razvejanost kanalov, istmusi 
in tubuli predstavljajo velik izziv za uspešno endodontsko 
zdravljenje. Irigacija je optimalni način, da učinkujemo 
tudi na mestih, ki so za mehanske instrumente 
nedostopna. Fotoakustično pretakanje protimikrobnih 
sredstev z Er:YAG laserjem se že več let izkazuje kot zelo 
uspešna metoda odstranjevanja biofilma in razmazovine 
iz zobnega koreninskega sistema. Mehanizem čiščenja 
in dezinfekcije s fotoakustičnim pretakanjem temelji 
na mehanskem odstranjevanju biofilma s turbulentnim 
gibanjem tekočine - irigantom in hkrati s kemično 
reakcijo samega iriganta. Turbulentno gibanje tekočine 
je posledica nastanka kavitacijskih parnih mehurčkov in 
njihove implozije, ki sprošča veliko količino energije in 
posledično sproži gibanje tekočine.

Poznanih je več načinov fotoakustičnega pretakanja 
tekočin z Er:YAG laserjem. T. i. pionir fotoakustične 
irigacije so enojni super kratki pulzi (SSP®), ki v irigacijski 
tekočini generirajo netermične fotoakustične valove. 
V ozkih prostorih dinamiko pretakanja upočasni trenje 
na stenah in omejen prostor, ki je na voljo za hitro 
premikanje tekočine. Zato smo na Fotoni razvili metodo 
fotoakustičnega pretakanja imenovano SWEEPS®. Ta 
metoda je nadgradnja SSP® tehnike in tako visoko 
učinkovita tudi za ozko omejene prostore. Z uporabo 
sinhroniziranih parov ultra kratkih pulzov dosežemo 
tvorbo udarnih valov in posledično ojačano dinamiko 
pretakanja irigacijske tekočine znotraj ozko omejenega 
koreninskega sistema. 
Endotonsko lasersko zdravljenje s tehnologijama SSP® 
in SWEEPS® uspešno odpravlja glavno pomanjkljivost 
klasičnih kemo-mehanskih postopkov zdravljenja: 
nezadostno čiščenje in razkuževanje anatomsko 
zapletenih sistemov koreninskih kanalov.

Hitro, učinkovito in minimalno invazivno endodontsko zdravljenje z Er:YAG lasersko tehnologijo
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