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Notranja koreninska resorpcija je izguba dentina kot rezultat delovanja klastnih celic
stimuliranih z vnetjem zobne pulpe. Njena etiologija ni povsem jasna. Glavni vzroki nastanka
notranje resorpcije so poškodba, karies, kombinacija kariesa in parodontalne bolezni, v okrog 18
% je nastanek notranje resorpcije neznan. Odontoklasti so ključne celice, ki sodelujejo pri
resorpciji trdih zobnih tkiv. Gre za večjedrne celice, ki ustvarijo kislo mikrookolje ob trdih zobnih
tkivih. Predpogoj za začetek notranje resorpcije je poškodba odontoblastne plasti in predentina
ter direkten stik odontoklastov z dentinom. Vendar pa je to samoomejujoč proces, saj je za
samo vzdrževanje notranje resorpcije ključna stimulacija odontoklastov s strani bakterij in
njihovih produktov. Pulpa mora biti apikalno od mesta resorpcije še vitalna, da resorpcijski
proces lahko napreduje. Notranja resorpcija se pojavlja pri okrog 2 % vseh poškodb zob.
Diagnozo notranje resorpcije postavimo na podlagi anamneze, kliničnega pregleda in
rentgenskega slikanja. Simptomi povezani z notranjo resorpcijo so dokaj neznačilni, podobni so
lahko ireverzibilnemu pulpitisu, pogosto pa je zob lahko celo asimptomatski in zato je notranja
resorpcija večkrat prepoznana šele ob rentgenskem slikanju. Bolečina je odvisna od stanje pulpe
in se poveča ob predrtju korenine, kar vodi do nastanka parodontalne lezije. Klinični znaki so
odvisni od mesta notranje resorpcije in velikost lezije. V primeru resorpcije v kronskem delu
lahko vidimo rožnato barvo krone, ki je posledica spodaj ležečega granulacijskega tkiva. Barva se
spremeni v sivo/temnejšo, ko postane zob avitalen.
Intraoralni rtg posnetki navadno kažejo ovalno obliko lezije. Zgodnja diagnoza z rentgenskimi
lokalnimi posnetki je težavna. Če gre za sum notranje resorpcije, je smiselno slikanje s CBCT, ki
omogoča natančnejši prikaz položaja in obsega lezije.

Slika 1: Zgornjih in spodnjih zob iz bukalne projekcije

PRIKAZ PRIMERA:
Pacientka je bil napotena od osebnega zobozdravnika k specialistu zobnih bolezni in
endodontije zaradi suma na notranjo resorpcijo zoba 11. Pacientka je navedla, da je imela pred
štirimi leti poškodbo na zobu 11. Med jedjo je močno ugriznila v breskvino koščico in si pri tem
poškodovala zob 11. Zob je bil teden dni boleč in nekoliko majav. Takrat je odšla k osebnemu
zobozdravniku, ki jo je napotil na rentgensko slikanje (Slika 4) in ker je zob reagiral na vitaliteto
so ga le spremljali. Bolečine so se ji umirile. Zob pa je postal po letu dni temen, nato pa se ji je
barva zoba izboljšala in sedaj ni več tako temen kot je bil včasih. Sedaj jo barva zoba ne moti.
Njen zobozdravnik ji je ponovno rentgensko slikal zob pred letom dni (Slika 5), ko zob 11 ni več
reagiral na vitaliteto. Sama z zobom v času prvega pregleda ni imela nobenih težav, v njem ni
čutila bolečin in na ugriz ni boleč (Slike 1-3).
Slika 2: Zob 11 iz bukalne projekcije
Pacientka zobozdravnika obiskuje dvakrat letno. Zobe si čisti trikrat dnevno, zjutraj, po kosilu in
zvečer, pri tem uporablja ščetko in zobno pasto s fluoridi. Zobne nitke ne uporablja. Uporablja
medzobno ščetko. Lokalno anestezijo za poseg na zobeh še ni nikoli prejela, ob tem ni bilo
zapletov. Parodontalno se ni nikoli zdravila. V ortodontski obravnavi ni bila, prav tako ni imela
nobenih opornic. Oralno kirurških posegov ni bila deležna.
V anamnezi ne navaja resnejših bolezni, alergije zanika, zdravil ne jemlje.

Slika 3: Zob 11 iz palatinalne projekcije

Pacientka je imela v ustih 32 zob. Zobje v zgornji čeljusti in spodnji čeljusti so potekali v sklenjeni
zobni vrsti. Na zobeh 18, 17, 16, 15, 24, 25, 26, 27, 28, 38, 37, 36, 35, 34, 44, 45, 47, 48 so bila
zalitja zobnih fisur. Karioznih lezij ni bilo.
Zob 11 je bil brez plomb (Slike 1-3). Zobna krona je bila v celoti ohranjena in je nekoliko
temnejše barve v primerjavi s sosednim zobom 21. Zob 11 je bil na vertikalni in horizontalni
poklep neobčutljiv. Na test na hladno je bil neobčutljiv. Na test z električnim tokom je reagiral
na stopnjo 6. Sosed na 3. Zob 11 ni bil majav. Globine sondiranja so bile na zobu 11: mb 2,, b 2,
db 2, ml 3, l 2, dl 2 mm.
Lokalni periapikalni rentgenski posnetek iz prvega pregleda (Slike 7-9) pokaže krono zoba 11, ki
je v celoti ohranjena. Viden je en koreninski kanal, ki se v zgornji tretjini korenine nekoliko
razširi. Slikanje iz treh različni projekcij pokaže, da se lezija ne premakne iz mesta koreninskega
kanal, kar kaže, da gre za notranjo resorpcijo korenine. V spodnjih dveh tretjinah korenine je
potek koreninskega kanala slabo viden. Korenina je ena in v apikalnem delu korenine nekoliko
zavija v distalno smer. Pozobnična špranja je normalnega poteka. Periapikalno ni vidnih
patoloških sprememb. Pacientko smo naročili še na slikanje zoba 11 z računalniško tomografijo s
stožčastim snopom, ki nam je razkrilo natančen obseg notranje resorpcije (Slika 6).
Na zobu 11 smo naredili dostopno kaviteto v lokalni anesteziji in namestili osušitveno opno. Iz
koreninskega kanala je obilno krvavelo. Kanal smo instrumentirali z ročnimi instrumenti v
apikalni tretjini zoba. V srednji in vratni tretjini zoba potek kanala ni bil jasen. Nato smo apikalno
tretjino instrumentirali še s strojnimi instrumenti. Krvavitev smo zaustavljali z uporabo
natrijevega hipoklorita, s katerim smo koreninski prostor obilno izpirali. Kanal smo obdelali do
delovne dolžine 19 mm, ki se je skladala tudi z rentgensko delovno dolžino. Koreninski kanal
smo razširili do apikalne igle ISO 40. Pod mikroskopom so se nam v vratni in srednji tretjini
razkrile spremenjene dentinske mase. Mehak dentin smo z ultrazvočnimi konicami in posebej
adaptiranim podaljšanim ekskavatorjem odstranili iz koreninskega kanala. Kanal smo obilno
izpirali z natrijevim hipokloritom, nato s fiziološko raztopino in z etilendiamintetraocetno kislino.
V koreninski kanal smo vstavili medsejni vložek kalcijevega hidroksida in ga zaprli z začasno
zaporo.

Slika 4: Rtg ob poškodbi

Slika 5: Rtg po dveh letih

Slika 6: CBCT ob napotitvi

Slika 7: Začetni rtg. iz mezialne p.

Slika 8: Začetni rtg.iIz centrične p.

Slika 9: Začetni rtg. iz distalne p.

Slika 10: Rtg. ob polnitvi

Slika 11: Rtg. ob polnitvi iz mez. p.

Slika 12: Kontrolni rtg. po 1 letu

V naslednji seji smo odstranili začasno zaporo in kanal obilno izpirali z natrijevim hipokloritom
skupaj z uporabo ultrazvoka. Koreninski kanal smo osušili, aplicirali polnilno pasto in polnili s
tehniko termoplastične polnitve, pri kateri smo najprej vstavili v kanal glavni gutaperčni poen, ki
smo ga odrezali 4 mm od apikalne odprtine in ga potisnili v apikalno smer. Prestali del kanala
smo polnili v plasteh z načinom vroče gutaperče in kondenzacijo s podaljšanimi tlačilci.
Dostopno kaviteto smo zaprli z začasnim cementom in pacientko poslali na rentgensko slikanje
zoba 11.
Rentgenski posnetek ob polnitvi pokaže tesno in homogeno polnitev, ki sega do apikalne
odprtine. Pozobnična špranja je normalnega poteka. Kost v apikalni regiji je brez sprememb
(Sliki 10-11).
Kontrolni rentgenski posnetek kaže apikalno regijo brez posebnosti (Slika 12).

