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Z CODZIENNEJ PRAKTYKI

W 
grudniu 2012 r. 

do gabinetu zgło- 

sił się pacjent z nie- 

estetycznie prze-

barwionym sieka-

czem centralnym prawym. Z wywiadu 

wynikało, że ząb jest po prowadzonym 

już kilkukrotnie leczeniu endodontycz-

nym, a dodatkowo wzmocniono go 

wkładem z włókna szklanego (zdj. 1).

PIERWSZY ETAP LECZENIA

Po potwierdzeniu radiologicznym (zdję-

cie zagubione przez pacjenta) i w usta-

leniu z pacjentem podjęto próbę wybie-

lania wewnątrzkomorowego. W opisie 

zdjęcia znajduje się wzmianka o subtel-

nych zmianach w utkaniu okołowierz-

chołkowym. Obraz uznano za naturalny 

dla zęba po ponownym leczeniu endo-

dontycznym ze wskazaniem na gojenie 

zmian okołowierzchołkowych.

Podczas wizyty usunięto materiał 

i wkład ze światła komory, a ujście za-

bezpieczono dla pewności cementem fos-

foranowym Agatos. Do wybielania za-

stosowano materiał Peroxidon. Pacjenta 

poinformowano o szczegółach i niepew-

nym rokowaniu w związku z dość niety-

nano badanie radiologiczne (RTG; zdj. 4) 

i ponownie zebrano wywiad. Podczas 

rozmowy ustalono, gdzie odbywało się  

ostatnie leczenie endodontyczne. Pacjent  

poproszony został o podjęcie próby uzy-

skania dokumentacji z tego leczenia. 

W zaledwie 4 dni dokumentacja zosta-

ła dostarczona wraz z badaniami radiolo-

gicznymi. W dołączonym liście zaofero-

wano wszelką pomoc w razie konieczności 

uzyskania dodatkowych informacji. Opis 

badania i leczenia zawierał szczegółowe 

informacje o postępowaniu oraz zastoso-

wanych preparatach. Dokumentacja ra-

diologiczna obejmowała diagnostyczny 

pantomogram i zdjęcie potwierdzające 

wypełnienie kanału (zdj. 5 i 6).

Analiza dokumentacji i zaobserwowa-

ne zmiany w obrazie badania skłoniły 

do rozszerzenia diagnostyki o badanie 

tomogra#czne w małym polu obrazo-

wania przy wykorzystaniu tomografu 

wiązki stożkowej typ X-MIND TRIUM 

#rmy Acteon. Wybrane obrazy z bada-

nia prezentują zdjęcia 7–10. Przestrzen-

ne obrazowanie w połączeniu z dość du-

żą rozdzielczością pozwoliły na ocenę 

rozmiaru i lokalizacji zmian oraz usta-

lenie położenia fragmentu uszczelnia-

cza kanałowego. Na tym etapie nadal 

pową kolorystyką przebarwienia. Efekt 

uzyskany po jednorazowej aplikacji prepa-

ratu wybielającego był zaskakujący i po-

zwolił na odstąpienie od ponownej jego 

aplikacji. Po 2 tygodniach neutralizacji 

i uwalniania resztkowego tlenu podję-

to się zabiegu usunięcia reszty wkładu 

z kanału i osadzenia nowego z jednocze-

snym zamknięciem ubytku. Do osadze-

nia wkładu i wypełnienia komory wyko-

rzystano materiał konstrukcyjny Build-It® 

F.R. oraz wkład standardowy z włókna 

szklanego ReyXPost. Warstwę zewnętrz-

ną stanowił materiał Filtek™ Ultimate. 

Efekt został z entuzjazmem zaakceptowa-

ny i to zarówno przez pacjenta, jak i auto-

ra niniejszego artykułu (zdj. 2). Na tym 

etapie wszystko wydawało się przebie-

gać prawidłowo, zgodnie z obowiązują-

cymi wskazaniami (obecnie przyjmuje się,  

że okres przeznaczany na pełną neutra-

lizację po wybielaniu wynosi 30 dni).

NAWRÓT PRZEBARWIENIA 
ZĘBA – DRUGI ETAP 
LECZENIA

Po upływie 4,5 roku pacjent ponownie zgło- 

sił się z powodu nawracającego przebar-

wienia leczonego siekacza (zdj. 3). Wyko-

MOŻLIWOŚCI WSPÓŁCZESNYCH 

METOD DIAGNOSTYCZNYCH 

Postęp w dziedzinie endodoncji i metod rekonstrukcji stwarza coraz większe możliwości 

zachowania lub przywrócenia funkcji zębów pozbawionych żywej miazgi. Równocześnie 

powoduje jednak pojawianie się komplikacji, które mogą być powodem pewnych problemów 

diagnostycznych. Prezentowany opis przypadku ukazuje możliwości współczesnych 

metod diagnostycznych, ale również znaczenie skrupulatnej dokumentacji.

OPIS PRZYPADKU dr n. med. Marcin Aluchna

LECZENIE PRZEBARWIONEGO SIEKACZA
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Zdj. 2. Efekt po jednorazowej aplikacji preparatu Peroxidon 

Zdj. 1. Bardzo intensywne przebarwienie korony klinicznej siekacza po leczeniu endodontycznym (grudzień 2012 r.)
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i powierzchnię podniebienną odtworzo-

no materiałem kompozytowym (zdj. 17). 

Efekt ostateczny ukazuje obraz z wizyty 

kontrolnej (zdj. 18). Celem takiego po-

stępowania było uzyskanie maksymalnej 

szczelności w świetle kanału (biointegra-

cja) i komory oraz wykorzystanie znanych 

właściwości mechanicznych (elastycz-

ność) materiału ActiVa, którą zawdzię-

cza zastosowanym w składzie osnowy 

polimerom kauczukowym. Ukształto-

wanie wiązki wkładów ma na celu za-

pewnienie wykorzystania ich odporności 

na zrywanie, stąd maksymalnie podnie-

bienne ich usytuowanie. Na uwagę za-

sługuje fakt zniknięcia ciemnego zabar-

wienia bez wybielania, a jedynie poprzez 

usunięcie materiału i przemycie ubytku. 

Wskazuje to na mikroprzeciek, a w świe-

tle niezauważonych pęknięć ani perfora-

cji w opinii autora do utraty szczelności 

doszło na skutek naprężeń przenoszo-

nych przez wkład na materiał w świetle 

na wypełnienia kanałowego prowadzona 

przy użyciu mikroskopu wykazała prze-

barwienia wskazujące na utratę szczelno-

ści (zdj. 12). Podjęto decyzję o usunięciu 

materiału z kanału i ponownym lecze-

niu endodontycznym. Na ścianach ka-

nału nie stwierdzono widocznych pęk-

nięć ani perforacji. Po opracowaniu kanał 

wypełniono. Uzyskany obraz RTG stanu 

po zabiegu przedstawia zdjęcie 13, a ob-

raz kontrolnego badania radiologiczne-

go zdjęcie 14.

Ustalono, że odbudowa wykonana zo-

stanie z zastosowaniem nowego rodzaju 

wkładów o niewielkiej średnicy i bioak-

tywnego materiału o potrójnym syste-

mie wiązania Activa BioActive. Wkłady 

o średnicy 0,35 mm umieszczono w spo-

sób imitujący kondensację boczną, z roz-

łożeniem ich w formie wachlarza na całej 

dostępnej powierzchni preparacji podnie-

biennej (zdj. 15 i 16). Po związaniu mate-

riału odcięto nadmiar długości wkładów 

nie było w opinii autora całkowicie jed-

noznaczne, jaki był mechanizm zaistnia-

łej sytuacji. Z dużym prawdopodobień-

stwem wykluczono obecność perforacji 

lub pęknięcia korzenia.

Mając jednak już tak wiele informa-

cji, autor ustalił z pacjentem podjęcie re-

wizji i ponowne otwarcie zęba. Postępo-

wanie miało ostatecznie zostać ustalone 

śródzabiegowo.

Ostrożnie usunięto materiał ze światła 

komory i kanału. Preparacja, początkowo 

prowadzona instrumentami rotacyjnymi, 

kontynuowana była przy użyciu końcó-

wek ultradźwiękowych, z najwyższą sta-

rannością w celu ograniczenia preparacji 

wyłącznie do materiału kompozytowego 

i zachowania tkanek naturalnych. Zabieg 

prowadzony z chłodzeniem wodnym do-

prowadził do usunięcia tworzywa do gra-

nicy wypełnienia kanałowego. Do tego 

momentu nie zaobserwowano żadnych 

niepokojących objawów (zdj. 11). Oce-

Zdj. 3. Stan 4 lata po wybielaniu wewnątrzkomorowym (maj 2017 r.)
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PODSUMOWANIE

Rozszerzenie możliwości w zakresie dia-

gnostyki i terapii pozwala na bardzo sze-

roki zakres mody#kacji dostępnych me-

tod działania. Nadal jednak niezastąpione 

są szczegółowe informacje zawarte w skru-

pulatnie prowadzonej oraz przechowywa-

nej dokumentacji medycznej. O życzliwej 

współpracy ukierunkowanej na dobro pa-

cjenta wspominać już nie trzeba, ta bo-

wiem wpisana jest w nasz zawód.

kanału. Pacjenta poinformowano o ko-

nieczności wizyt kontrolnych i niepew-

nym rokowaniu. Obecność fragmentu 

uszczelniacza za wierzchołkiem, przy za-

łożeniu wyeliminowania przyczyn in-

fekcji poprzez uszczelnienie kanału, nie 

powinna stanowić zagrożenia, a w osta-

teczności podjąć można interwencję chi-

rurgiczną. Metoda dalszego postępowa-

nia musi jednak uwzględniać zarówno 

stan zachowanych tkanek twardych zęba,  

jak i grubość blaszki kostnej.
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Zdj. 4. Obraz badania radiologicznego (maj 2017 r.)
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Zdj. 5. Fragment obrazu pantomograficznego (lipiec 2008 r.). Zdjęcia dzięki uprzejmości Praktyki Stomatologicznej 

Małgorzata i Jan Pietruscy 

Zdj. 6. Stan po leczeniu endodon- 

tycznym (lipiec 2008 r.).  

Zdjęcia dzięki uprzejmości Praktyki 

Stomatologicznej Małgorzata  

i Jan Pietruscy

Zdj. 7–10. Wybrane obrazy z badania tomografii stożkowej X-MINDE TRIUM ukazują 

dokładnie przestrzenną relację materiału za wierzchołkiem korzenia zęba oraz zasięg 

zmian w utkaniu okołowierzchołkowym
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Zdj. 9

Zdj. 8

Zdj. 10
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Zdj. 13. Widok korony zęba po wypełnieniu kanału i zamknięciu tymczasowym

Zdj. 12. Widok materiału w świetle 

kanału z ciemną obwódką biofilmu

Zdj. 11. Widok komory zęba po usunięciu materiału
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SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA 

W NOWEJ FORMIE

Ponad 20 lat rozwijania przez naszą " rmę 

myśli technicznej w zakresie produkcji unitów 

pneumatycznych i wyprodukowanie 5000 

niezawodnych stanowisk pracy stomatologa, 

teraz połączone z talentem i kreatywnością 

projektantów form przemysłowych. 

Efekt? Modele EXIMA NEO i CERTUS NEO. 

Specjalnie dla Ciebie.

Głosuj na unit EXIMA NEO
www.cedenews.pl/gwiazdy-cede/

STREFA NEO

8a.A4.2

REKLAMA

Zdj. 15. Wkłady standardowe zatopione w materiale Activa – widok 

podniebienny

Zdj. 14. Obraz badania kontrolnego RTG 
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Zdj. 18. Widok ostateczny z wizyty kontrolnej

dr n. med. Marcin Aluchna 

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Akademii Medycznej w Warszawie.  

Zdobył specjalizację I stopnia w stomatologii ogólnej oraz specjalizację II stopnia w stomatologii zachowawczej.  

W latach 2002–2008 pracownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej WUM. Obecnie Starszy Wykładowca  

w Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej, współpracownik Działu Kształcenia Podyplomowego WUM. 

Członek Rady Naukowej Fundacji Odtworzenia Tura Polskiego. Jest autorem licznych artykułów i wystąpień podczas szkoleń  

i konferencji. Praktyka prywatna od 1986 r.

Autor pragnie podziękować prof. Małgorzacie Pietruskiej i dr. Janowi Pietruskiemu za okazaną pomoc i udostępnienie 

dokumentacji medycznej.

Zdj. 17. Przestrzeń dla materiału kompozytowegoZdj. 16. Widok od strony wargowej


