
NOTRANJA RESORPCIJA 
Notranja koreninska resorpcija je izguba dentina v notranjosti zoba. Najpogostejši vzroki so 
poškodbe, zobni karies in kombinacija kariesa in parodontalne bolezni, pri petini primerov 
pa je vzrok neznan. Nastane kot posledica delovanja odontoklastov, ki povzročijo resorpcijo 
trdih zobnih tkiv. Za vzdrževanje notranje resorpcije ključno, da odontoklaste stimulirajo 
bakterije in njihovi produkti. Pogoj, da resorpcijski proces lahko napreduje, je vitalnost 
pulpe apikalno od mesta resorpcije. Pri zobeh s poškodbo se notranja resorpcija pojavlja pri 
okrog dveh odstotkih vseh primerov. 
Dokler notranja resorpcija napreduje so simptomi podobni poteku pri ireverzibilnemu 
pulpitisu, lahko pa je zob povsem asimptomatski in se zato notranja resorpcija prepozna 
šele ob rentgenskem slikanju zoba. Ob predrtju korenine se vedno pojavi bolečina in pride 
do pojava parodontalne lezije. Klinični znaki so odvisni od mesta in velikosti lezije. 

PREDSTAVITEV KLINIČNEGA PRIMERA 
V specialistično endodontsko ordinacijo je prišel pacient zaradi otekline desno spodaj. Pacient je 
imel omenjeni zob endodontsko zdravljen pred več kot desetimi leti in je na zobu občasno čutil 
blage bolečine.  
Pacient je bil sistemsko zdrav, zdravil ni jemal, alergij ni navajal.  
Zob 46 je imel na kroni izdelano kompozitno plombo na treh ploskvah. Na test na hladno se zob ni 
odzval. Globine sondiranja ob zobu so znašale 1-2 mm. Na poklep je bil zob občutljiv in vestibularno 
je bilo vidno izvodilo fistule. Ostali zobje so bili sanirani, zobna vrsta je bila sklenjena. 
Rentgenski posnetek zoba (Slika 1) pokaže, da je v mezialni steni prisoten parapulpalni zatiček. V 
mezialni korenini sicer polnitvi segata do apikalne odprtine, vendar je v apikalnem področju vidna 
radiolucenca. V distalni korenini polnitev v enem kanalu sega do dveh tretjin korenine, nekaj 
polnilnega materiala pa je iztisnjenega v drugi distalni koreninski kanal. V spodnji tretjini korenine je 
vidna radiolucenca, ki sega v medkoreninski prostor. Peri in paraapikalno ob distalni korenini je vidna 
obsežna lezija. 
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IZVEDBA ZDRAVLJENJA 
V prvi seji smo pacientu naredili dostopno preparacijo in namestili osušitveno opno. Našli 
smo tri vhode v koreninske kanale: MB, ML, D, ki smo si jih razširili z Gatesovimi svedri 
velikosti 1-3. Iz koreninskih kanalov smo odstranili okuženo polnitev. Distalni kanal je bil 
izrazito ovalne oblike in se je v apikalnem delu razcepil v DB in DL kanal. Mezialna kanala se 
apikalno združujeta. Širjenje in čiščenje koreninskih kanalov smo izvedli do DL= 30 ISO -22 
mm/DB= 30 ISO - 22mm/ ML 35 ISO -21,5 mm/ MB=35 ISO - 22 mm. S pasivno ultrazvočno 
irigacijo smo koreninske kanale še dodatno očistili. V kanale smo vstavili kalcijev hidroksid.  
V drugi seji po treh tednih je fistula popolnoma izginila. Zob je bil na poklep in na palpacijo 
bukalno neobčutljiv. Mezialna kanal smo polnili po načinu hladne lateralne kondenzacije, 
distalna kanala pa z MTA cementom.  
Po treh tednih od polnitve smo v distalni in ML kanal izdelali FRC zatiček. Na zobu smo 
naredili še dokončno plombo. 
Kontrolna periapikalna slika ob polnitvi (Slika 2) kaže 1 mm hiperpolnitev v mezialnih 
kanalih. V distalni korenini je MTA zaprl predrtje v medkoreninski prostor. Periapikalna lezija 
se je zmanjšala glede na začetno sliko.  
Kontrolna periapikalna slika leto dni po polnitvi (Slika 3) kaže, da je periapikalna lezija 
izginila in jo je nadomestila kost. 
Glede na stanje krone zoba 46 svetujemo izdelavo prevleke. 

Slika 1: Začetni periapikalni rentgenski posnetek zoba 46 , kaže polnitev v mezialni korenini, ki sega 
do apikalne odprtine, periapikalno je vidna lezija. V distalni korenini sega polnitev do ¾ dolžine 
korenine do notranje resorpcije, ki skozi predrtje sega v medkoreninski prostor. S polnilno pasto je 
delno polnjen tudi neodkriti drugi distalni kanal. Periapikalno in paraapikalno je vidna obsežna 
lezija.  

Slika 2: Periapikalni rentgenski posnetek zoba 46 ob polnitvi kaže polnitev mezialnih korenin, ki 
sega 1 mm čez apikalno odprtino, polnitvi sta tesni in homogeni ter spremljata potek koreninskih 
kanalov. V distalni korenini je vidna polnitev z MTA, ki apikalno izpolnjuje oba izhoda kanalov, v 
celoti notranjo resorpcijo in predrtje v medkoreninski prostor. Lezija pod distalno korenino se je 
glede na začetno sliko že nekoliko zmanjšala.  

Slika 3: Leto dni po polnitvi kontrolni periapikalni rentgenski posnetek zoba 46 kaže popolno 
zmanjšanje lezije in tvorbo nove kosti pod mezialno in distalno korenino ter v medkoreninskem 
prostoru. 


