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„Безнадеждните“ клинични случаи
Възможностите на микроскопската
ендодонтия и биокерамичните материали
Д-Р МАРИЯНА СИРАЧЕВА

В

ерата на високите
технологии
съвременната ендодонтия
придоби нов облик
благодарение на нови техники, материали и оборудване.
Въвеждането на оперативния микроскоп, развитието
на нанотехнологиите и съвременните биологични подходи
в ендодонтското лечение ни
дават увереност, че „безнадеждните“ клинични случаи
са вече предвидими и успешно решими, а крайната цел за
запазване функционалността
на зъба е осъществима.
Като общопрактикуващ дентален лекар от самото начало
на дългогодишната ми практика с ендодонтска насоченост се
сблъсквам с трудни клинични
случаи, често определяни като
„безнадеждни“.
Въпроси като: възможно ли
е зъб, индициран за екстракция,
да се спаси дългосрочно с ендодонтско лечение; дали кореноканалната система може да се
обработи; може ли да се отстрани сепариран инструмент,
който блокира канала; може ли
да се отстранят калцификатите от кореновия канал, за да
имаме достъп до апекса на зъба;
по-големите лезии (смяташе се,
че лезия, по-голяма от 3 милиметра, е киста); дали да лекувам,
или да екстрахирам?
Вземането на решение беше
трудно.
Тази статия представя моята философия и пътищата за
един холистичен подход към пациента, за една биологично ориентирана, минимално инвазивна
ендодонтия.
Дните на лесните случаи в
практиката ми са все по-голяма
рядкост.
Големите предизвикателства пред клинициста са:
сложната корено-канална анатомия;
дентиклите в пулпната камера;
облитерирали, калцифицирали
или несъществуващи канали;
сепарираните инструменти в
кореновия канал;
перфорациите на пода на
пулпната камера;
перфорациите на стените на
кореновия канал, прагове;
вътрешната резорбция;
апикалната резорбция;
зъби с пукнатини;
радикуларен щифт.

Използването на оперативния микроскоп ни дава възможност благодарение едновременно на осветеността и увеличението да се справяме с всички тях.
Несъмнено овладяването на
едно предизвикателство до съвършенство отваря вратата към следващото предизвикателство: големите периапикални лезии и особено лезиите
с надкритичен размер (по-големи от 8 мм – индекс PAI–5 по
Orstavik), доскоро водещи найчесто до екстракция на зъба или
до ретроградна апикална хирургия.
В съвременната ендодонтия
успехът се свързва с възстановяването на апикалните тъкани,
както и със запазване на функцията на зъба. При правилно проведено лечение оздравителният процес протича с регенерация на тъканите, което се отчита рентгенологично с намаляване размера на периапикалното
просветление до пълното му изчезване.
Условие за успеха на ендодонтското лечение е максимално точна оценка на периапикалната лезия и изготвяне на адекватен план на лечение за постигане на добри оздравителни резултати. Базово в лечението е
много добро разширение и химио-механична обработка на
всички коренови канали, истмусите между тях при непрекъснат микроскопски контрол по
време на инструментирането
и успешно подбран материал за
запълването им, като най-важна
е апикалната трета на канала.
Необходима е точна преценка за
последния инструмент, който
да се използва, и създаването на
апикален стоп. Ключови за успеха на ендодонтското лечение са
апикалната и коронарната зона
и тяхното херметично запечатване, както и херметизирането на налични допълнителни
странични канали.
Важен момент е оптималното определяне на работната дължина – рентгенографски,
електрометрично и по метода
на Розенберг с хартиен щифт.
При зъбите с периапикални
лезии с надкритичен размер почти винаги има апикална резорбция на корена, което налага използването на междинна вложка
от Ca(OH)2 за минерализация и
реконструкция в зоната на лезията. По този начин се контролира влагата в ендодонтското

пространство, високото рН
спомага за елиминиране на инфекцията, за предотвратяване
на реинфекцията и ремоделиране на увредената костна зона в
периапекса, както и за биомиметичното затваряне на апикалния форамен.
От изключителна важност за
успеха на ендодонтското лечение е иригационният протокол.
Периапикалните лезии са резултат от възпалителен процес, причинен от микробна инфекция в основния коренов канал и микроканалчестата система на корена на зъба.
При зъби с неуспешно ендодонтско лечение и упорити периапикални лезии в 30–90% се изолира Enterococcus faecalis. Той
е gram+ факултативен анаероб,
изключително устойчив и е важен патоген. Има свойството да пенетрира в дентиновите тубули и да преживява дълго време в среда, бедна на хранителни вещества. За него е установено, че оцелява след промивките с NaOCl, а EDTA и лимонената киселина са със слаб антибактериален ефект. Хлорхексидинът е силен антисептик, с незначителна токсичност за периапекса, микробиологичните
тестове показват неговата
силна антибактериална активност срещу Enterococcus faecalis
(по данни на доц. д-р Елка Радева). Хлорхексидинът се абсорбира от хидроксилапатита в дентина, като образува депа и има
способността да се освобождава в продължение на 7 дни. Затова той трябва да бъде последният иригант в корено-каналното пространство за време от 3 до 5 минути.
Иригационният
протокол
трябва да се осъществи в рамките на 30–45 минути. От изключителна важност е ултразвуковата активация на разтворите – пасивна или активна.
Ключов момент за успеха на
лечението е запълването на кореновите канали. Съвременните биологични подходи при лечението на хроничните периапикални лезии са свързани с прилагането на регенеративни материали. Развитието на нанотехнологиите позволи създаването на иновативните биокерамични материали на основата на калциев фосфат и откри
нова ера в 3D обтурирането на
кореновите канали.
Основните предимства на

биокерамичните сийлъри са:
изключително биосъвместими;
не са токсични;
поставени в ендодонтското
пространство, имат нулево
свиване;
при втвърдяването си материалът отделя калциев
хидроксид и образува хидроксилапатит;
имат повишена хидрофилност, която повишава способността им за адаптация
към дентина;
не предизвикват възпалителна реакция при препресване в
периапекса;
не съдържат алуминий;
след втвърдяване са неразтворими;
при втвърдяването си се разширяват с 0.2% и придобиват много добри физико-механични качества;
притежават висока алкалност – рН = 12 в първите 24
часа, на което се дължи силното им антибактериално
действие;
притежават добра рентгеноконтрастност.
Биокерамичните
сийлъри
стимулират остеобластите да
продуцират повишен минерален матрикс и експресия на протеини и така стимулират оздравителния процес, за да се осъществи възстановяване на тъканите в периапикалната зона.
Освен максималната адхезия
на сийлъра в апикалната трета
на кореновия канал за успеха на
ендодонтското лечение еднакво по важност е коронарното
запечатване.
Необходимо е осигуряване на
достатъчно зъбни тъкани, а
при силно разрушени зъби – обработка на венечната папила с диоден лазер и изграждане
на стените с течен фотокомпозит. Изключително важно е
отстраняването с ултразвук
на сийлъра от дъното на пулпната камера, отстраняването
на гутаперчата и сийлъра от
орифициумите на 2–3 милиметра дълбочина и запечатването им с шесто или седмо поколение адхезивни системи. При
силно разрушени зъби е необходимо ендодонтско възстановяване с поставянето на фиброщифт в канала.
Доброто коронарно запечатване предпазва от рецидив периапикалната лезия. Задължително е проследяване на оздрави-

телния процес на периапикалната лезия с рентгенография през
6 месеца в рамките на 2–5 години включително и със СВСТ.
Следващите клинични случаи
представят резултати от проследяването на оздравяването
на деструктурираната апикална зона при хронични апикални
лезии с прилагането на микроскоп, иновативен ендодонтски
инструментариум и биокерамичен сийлър.

Клиничен

случай 1
Пациентка на 46 години посещава кабинета по повод разклащане на зъб 41, силно потъмняване на цвета му и болка при
отхапване. Съобщава за травма в областта с 8-годишна давност.
Обективно се установи промяна в цвета на зъб 41, подвижност I степен, зъби 42 и 31 без
промяна в цвета, болка при перкусия на 41, болка при натиск в
областта на преходната гънка.
След рентгенографския анализ на панорамната рентгенография се установи обширна периапикална лезия около долния
десен мезиален резец, достигаща
до върховете на корените на
двата съседни зъба. На сегментната рентгенография се уточни
лезия с надкритичен размер (диаметър 18 мм, екстремно лизиране) – индекс PAI 5 по Orstavik,
обхващаща зъби 41, 42 и 31.
(фиг. 1 и фиг. 2)
Изборът на лечебен план
включваше електроодонто диагностика, кореново лечение, запълване с нерезорбируем материал – биокерамичен сийлър и
топла гутаперка, шиниране на
зъбите, проследяване на оздравяването на костната структура. При незадоволително оздравяване трябваше да се пристъпи към апикална хирургия.
След направеното ЕОД зъби
41, 42 и 31 показаха стойности
над 100 µА.
След поставяне на кофердам и подготовка на ендодонтски кавитет работната дължина беше определена електрометрично (с апекслокатор
MORITA) и сравнена с рентгенографски определената поради вероятност от неточност
в определянето на работната
дължина, свързана с липсата на
апикално стеснение и наличието на апикална коренова резорбция. Пристъпи се към обработка на ендодонтското пространство с машинни NiTi пили

Фиг. 1
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Фиг. 2

Фиг. 3

Фиг. 4

Фиг. 1 Ортопантомография преди лечението. Фиг. 2 преди лечението на 41, 42, 31. Фиг. 3 Контрола на запълването на 41, 42, 31. Фиг. 4 Контрола на 6-тия месец

– Twisted File, екзактен иригационен протокол, а в кореновите канали беше аплицирана
Ca(OH)2 паста за 15 дни.
На второто посещение зъби
42 и 31 бяха асимптомни, но зъб
41 с болка при перкусия и ексудат в кореновия канал. Това наложи нова химична обработка
със стриктно спазване на протокола за иригация. Използвах
2.5% NaOCl, 17% EDTA, 10%
лимонена киселина и междинни
промивки с физиологичен разтвор, като последната промивка направих с хлорхексидин
за 3 минути и пасивна ултразвукова иригация за 1 минута, като
вътреканално беше поставена
паста Ca(OH)2 за 15 дни
На третото посещение зъб
41 беше асимптомен, нямаше ексудация в кореновия канал. След
иригация с 2.5% NaOCl и 17%
EDTA за прецизно отстраняване на калциево–хидроксидната паста използвах пасивна ултразвукова активация. Последен иригант беше 2% хлорхексидин за 3 минути. Кореновите
канали бяха запълнени с биокерамичен сийлър TotalFill и Termafil
обтуратори.
Контролната рентгенография след запълването на кореновите канали на 31, 41, 42 показа
много добро запълване и начало
на оздравителен процес (фиг. 3).
Зъбите бяха обтурирани с фотокомпозит и на следващо посещение шинирани с фибровлакно.
Препоръчана беше нискоенергийна лазертерапия с цел стиму-

Фиг. 5

Фиг. 7

лиране на остеогенезата, която
пациентката не осъществи.
Шест месеца след началото на лечението контролната рентгенография показа много добра регенерация и периапикалната лезия с индекс PAI–5 по
Orstavik е преминала в лезия с индекс PAI–1 по Orstavik (фиг. 4)
Случаят се проследява.

Клиничен

случай 2
43-годишен пациент посещава
кабинета с оплакване от болка
при натиск в областта на зъби
47 и 46.
При интраоралния преглед се
установиха стари обвивни корони на зъб 47, 46. Обективно –
чувствителност при перкусия
на зъб 47, I степен подвижност,
без фистулен ход, при сондиране – норма. Зъб 46 няма чувствителност при перкусия.
От направената рентгенография се установи обширна периапикална лезия на зъб 47, стигаща до бифуркацията, индекс
PAI–4 по Orstavik, сепариран инструмент в средната трета на
мезиалния корен – най-вероятно
нервекстрактор (фиг 5).
На зъб 46 се установи периапикална лезия PAI–3 по Orstavik,
сепариран инструмент в средната трета на мезиалния корен,
вероятно нервекстрактор.
Изборът на лечебен план
включваше сваляне на обвивните корони, кореново лечение,
отстраняване на сепарираните
инструменти, временна медикация, запълване на кореновите канали с биокерамичен материал и

мастър гутаперков щифт, постендодонтско възстановяване с фиброщифт.
След свалянето на короните
на зъби 47 и 46 и изолация с кофердам, разкриването на ендодонтски достъп на зъб 47 под
микроскоп потърсих перфорация с К-пила №20 заради остеолизата до бифуркацията, установена на рентгенографията.
Не се откри перфорация. Екзактно отстраних стария коренов пълнеж с ултразвуков инструмент. Електрометрично
определих работната дължина
с апекслокатор MORITA. След
усилия да отстраня сепарирания инструмент – нервекстрактор, от медиолингвалния коренов канал го байпасирах. Работната дължина определих рентгенографски с гутащифт по метода на паралелна техника. Механичната обработка на каналите осъществих с NiTi пили
– Twisted Files и ендомотор
MORITA. За химична обработка на ендодонта използвах: 2.5%
NaOCl, 17% EDTA, 10% лимонена киселина и междинни промивки с физиологичен разтвор,
като последната промивка направих с 2% хлорхексидин за 3
минути.
Наличието на сепариран инструмент в кореновия канал,
периапикална лезия с критичен
размер PAI–4 по Orstavik, изискваше поставянето на междинен медикамент в кореновия канал – Ca(OH)2 паста за 15 дни.
На второто посещение зъбът беше асимптомен, но нали-

чието на серозна ексудация наложи нова химична обработка.
Като иригация използвах 5.25%
NaOCl, 17% EDTA, 10% лимонена киселина и междинни промивки с физиологичен разтвор
2% хлорхексидин; пасивна ултразвукова активация; междинна вложка от Ca(OH)2 паста за
15 дни.
На третото посещение корeно-каналното пространство
беше запечатано с биокерамичен сийлър TotalFill и предварително ажустирани гутаперкови
щифтове. Контролната рентгенография след запълване на кореновите канали показа много добро запълване и по–слабо
периапикално просветление в
сравнение с тази отпреди лечението, което показваше начало
на оздравителен процес (фиг. 6).
Зъбът е обтуриран с течен
фотокомпозит, за да се постигне добро коронарно запечатване, което е задължително условие за оздравителния процес в
периапекса.
След 10 дни на контролен преглед зъб 47 е асимптомен и се
пристъпи към лечение на зъб 46.
Предизвикателство при 46
беше сепарираният инструмент в средната трета на медиовестибуларния канал – нервекстрактор.
След изолация с кофердам под
микроскоп нервекстракторът
бе отстранен, като след него
се установи калцификат, който
бе отстранен с ултразвуков инструмент BL–TIP–5 и U-Files
№20. Установиха се два дистални коренови канала. Медиолингвалният канал е с лека кривина
на върха. Електрометрично се
определи работната дължина с
апекслокатор MORITA. Механичната обработка на каналите се осъществи с TF-машинни пили и ендомотор MORITA.
За иригация се използваха 5.25%
NaOCl, 17% EDTA, 10% лимонена киселина и междинни промивки с физиологичен разтвор.

Фиг. 6

Фиг. 8

Фиг. 9

Фиг 5. Преди лечението. Фиг. 6 Контрола на запълването на 47. Фиг. 7 Контрола на запълването на 46. Фиг. 8 Контрола на запълването на 46 Фиг. 9 Контрола 1
година след началото на лечението

Вътрешноканално бе поставена
паста Ca(OH)2 за 15 дни.
На следващото посещение зъбът бе асимптомен, но поради
давността на периапикалното
изменение и лек ексудат в медиовестибуларния канал (където е
бил сепарираният инструмент)
се взе решение за нова химическа
обработка. Изпълнен бе стандартен иригационен протокол,
който завърши с хлорхексидин
за 3 минути, с пасивна ултразвукова иригация по 1 минута
във всеки от четирите канала. Поставена беше вложка от
Ca(OH)2 паста за още 15 дни.
На третото посещение след
промивка с EDTA, ултразвукова обработка за пълно отстраняване на Ca(OH)2 паста и междинна промивка с физиологичен
разтвор се направи промивка с
хлорхексидин и пасивна ултразвукова иригация. Каналите са запълнени с биокерамичен сийлър
TotalFill и предварително ажустирани гутаперкови щифтове.
На контролната рентгенография се отчита много добро
запълване на четирите коренови канала на 46 (фиг. 7 и фиг. 8) и
начало на оздравителен процес.
Установи се и липса на просветление в перирадикуларната зона на 47 (рентгенографията е направена само 1.5 месеца
след запълването на 47). Такъв
бърз оздравителен процес – 1.5
месеца след лечението на периапикална лезия с критичен размер PAI–4 по Orstavik, се дължи
на остеокондуктивните свойства на биокерамичния сийлър,
който участва в регенеративните процеси на апикални лезии с критичен размер (фиг. 7 и
фиг. 8).
Зъб 46 беше ендодонтски възстановен с фиброщифт в дистолингвалния канал и фотокомпозит.
Поставени бяха металокерамични корони на зъби 46 и 47.
На контролната рентгенография една година след лечението се вижда пълна регенерация и
реконструкция на периапексите
на 46 и 47 (фиг 9).

Клиничен

случай 3
Пациент на 56 години посещава кабинета по повод лек оток
на венеца и небцето и болка при
натиск в областта на 17, 18.
Обективно се установи стар
металокерамичен мост на зъби
14, 15 и 18, болка при перкусия
на 18 и оток палатинално. Дълбочината на пародонталното
сондиране беше в норма с изключение на палатинално, където
сондата проникваше до апикалната лезия. Тази периодонтална фистула е била създадена от
дифузията на разпадните продукти на пулпата към пародонта и гнойната колекция намира
изход по пътя на лигамента до
зъбно-венечния сулкус.
На сегментната рентгенова
снимка се установи голямо периапикално просветление с диаметър 5 мм. Периапикалната лезия
с индекс PAI–4 по Orstavik обхваща апексите на всички корени на
18. Видя се сложна корено-канална анатомия, извивки на кореновите канали, по-големи от 30°,

18

ТЕХНИКИ
ТЕХНОЛОГИИ
| ЕНДОДОНТИЯ

Dental
Dental
Tribune
Tribune
Bulgarian
Bulgarian
Edition
Edition
| февруари,
| Юли, 2013
2017 г.

Фиг. 10 Преди лечението
Фиг. 11 Контрола на запълването
Фиг. 12 Контрола на 6-тия месец

Фиг. 10

Фиг. 11

което правеше случая изключително труден (фиг. 10).
Изборът на лечебен план
включваше: сваляне на мостовата конструкция, електроодон-

Фиг. 12

тодиагностика на 18, кореново лечение, запълване с нерезорбируем материал (биокерамичен
сийлър) и топла гутаперка, постендодонтско възстановява-

не с фиброщифт, временна корона. Проследяване на оздравяването на костната структура в периапекса на всеки 6 месеца.
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След направеното ЕОД зъб 18
показа стойности над 100 µА,
което доказа диагнозата пулпна
некроза. Касае се за ендопародонтална лезия от ендодонтски
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произход.
След поставяне на кофердам и подготовка на ендодонтския кавитет се установиха
труднодостъпни и тесни коренови канали: медиовестибуларният канал имаше S-образна извивка в апикалната трета, дистовестибуларният канал с S-образна извивка и разклонение на върха поставяше под
голям риск механичната обработка. S-образните канали са
капан за NiTi инструментите,
което налагаше използването
на хибридна техника и постигането на гладък път с Path file
пили преди обработката с NiTi
пили – Twisted Files и ендомотор MORITA. Електрометрично беше определена работната
дължина. Осъществена беше екзактна иригация при спазване на
протокола: 5.25% NaOCl, 17%
EDTA, 10% лимонена киселина
и междинни промивки с физиологичен разтвор, ултразвукова
активация и хлорхексидин като
последна промивка. Вътреканално бе поставена паста Ca(OH)2
за 15 дни.
Запълване по метода на топлата кондензация: биокерамичен сийлър TotalFill и обтуратори на Dentsply – ThermaFill.
Поради сложността на каналните извивки използването на
ThermaFill като пластичен носител на гутаперката улеснява
движението както на гутаперката, така и на сийлъра през извивките и подобрява качеството на запълване при зъби с
трудна анатомия.
Контролната рентгенография след запълването показа
много добро запълване и на трите коренови канала и по-слабо периапикално просветление
(фиг. 11).
Контролната
рентгенова
снимка на шестия месец след запълването показва добър оздравителен процес на периапекса
(фиг 12).
Зъбът се проследява.
Тези и много други клинични
случаи ни дават основание, поемайки по дългия и стръмен път
на микроскопската ендодонтия, да осъществим едно минимално инвазивно и с дългосрочна прогноза лечение с биологични методи за максимални резултати и удовлетвореност.
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Д-р Марияна Сирачева ръководи собствена дентална практика ENDODENT от 25
години в Бургас. Работи съвременна ендодонтия от 10 години, 5 от които под микроскоп. Преминава следдипломно обучение по ендодонтия
с множество лекции и курсове при
д-р Ян Бергманс, проф. Филип Слейман, проф. Джанлука Гамбарини, д-р
Иван Йовчев, д-р Джилберто Дебелиан и други, както за работа с
нискоенергиен и диоден лазер, хомеопатия и други. Участник в Sofia
Dental Meeting от самото й начало. Член на Българското ендодонтско общество.

