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Abstract

Streszczenie

Introduction. Pulp canal obliteration may affect
all teeth and take various forms. We encounter
partial and total pulp canal obliteration as well as
obliteration in a form of pulp stones. Aim of study.
To present various management approaches and
treatment strategies in pulp canal obliteration.
Material and method. The study presents clinical
cases of different forms of obliteration and treatment
options including observation. Results. Endodontic
treatment of pulp canal obliteration is challenging
and time consuming. Microscope and ultrasonic unit
together with different ultrasonic tips are very useful
and helpful devices. In some cases observation, rather
than endodontic treatment, is recommended without
any dental intervention. Conclusions. No compromise
with regard to treatment of obliterated teeth has been
worked out.

Wprowadzenie. Obliteracja jamy zęba może
dotyczyć wszystkich zębów i przybierać różne formy.
Wyróżniamy obliterację częściową i całkowitą
oraz obliterację w postaci zębiniaków. Cel pracy.
Celem pracy jest przedstawienie różnych sposobów
postępowania z obliteracją systemu kanałowego.
Materiał i metody. W pracy przedstawiono przypadki
leczenia zębów z różnymi postaciami obliteracji,
a także przypadek obserwacji zęba z zanikiem
światła kanału korzeniowego, gdzie nie wdrożono
leczenia
endodontycznego.
Wyniki.
Leczenie
zębów z obliteracją jest trudnym i czasochłonnym
zabiegiem. Podczas pracy niezwykle pomocnym
urządzeniem jest mikroskop zabiegowy oraz skaler
ultradźwiękowy z    różnymi typami końcówek.
W   niektórych przypadkach, zamiast wdrażania
leczenia endodontycznego, wskazana jest obserwacja
zęba, bez podejmowania jakiejkolwiek ingerencji
stomatologicznej. Wnioski. Postępowanie z zębami
zobliterowanymi nie jest jednoznaczne.
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Introduction

Wprowadzenie

Pulp canal obliteration it is a process of
calcification of pulp chamber. It is caused, for
example, by dysfunction of pyrophosphatase,
lower permeability of capillaries or reduced

Obliteracja jest procesem „zwapnienia” jamy
zęba, powstającym m.in.: w następstwie nieprawidłowego funkcjonowania pirofosfatazy, zmniejszonej przepuszczalności naczyń włosowatych
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blood flow, which eventually leads to uncontrolled
mineralization.1 In literature instead of the term
“obliteration” we find the abbreviation “PCO”
which stands for “pulp canal obliteration”.2 The
process of continuous deposition of mineral
compounds along canal walls takes place
throughout one’s life. It happens slowly and
accompanies physiological aging of the body.
During dental development primary dentine
(dentinum primarium) is formed. Primary
dentine has a proper and regular structure and
contains a huge number of wide dentinal tubules.
After complete formation of the tooth, dentine
deposition continues, which leads to a decrease
in pulp chamber volume and the size of the root
canal. At this time, secondary dentine (dentinum
secundarium) is formed.3 According to studies,
around four microns of secondary dentine is
deposited daily, and the process accelerates after the
age of 35-40 years. According to some researchers,
systemic diseases, such as atherosclerosis, do not
have any influence on the process of deposition
of secondary dentine. Others claim that particular
systemic diseases, such as Marfan syndrome,
promote formation of secondary dentine.1,4 The
process of deposition of demineralised tissue
occurs according to a fixed “scheme”, depending
on the group of teeth; in upper anterior teeth
secondary dentine is mostly deposited on the
palatal part of the chamber and is a result of
masticating forces acting on this surface. In lower
molars, more secondary dentine is found on the
pulp chamber floor, rather than on pulp horns. The
smallest amount of secondary dentine is deposited
on lateral walls of the pulp chamber. Hence, with
age, the height of the pulp chamber becomes
reduced significantly in the occluso-radicular
direction, whereas its width becomes reduced
slightly in the mesio-distal direction. Massive
deposition of secondary dentine may be also one
of the signs of developmental disturbances, e.g. in
dentine dysplasia or in taurodontal teeth.1,5,6
External stimuli acting on exposed dentine may
also cause obliteration. It is due to formation of
pathological dentine (secondary dentine), also
known as reactionary dentine. As a result of its
formation, lumens of the dentinal tubules from the
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i zmniejszonego przepływu krwi, co w konsekwencji prowadzi do niekontrolowanej mineralizacji.1 W piśmiennictwie zamiast terminu „obliteracja” spotyka się również skrót PCO od angielskiej nazwy „pulp canal obliteration”.2 Proces
odkładania związków mineralnych wzdłuż ścian
kanałów korzeniowych zachodzi przez całe życie
człowieka. Jest to proces powolny, postępujący
w wyniku fizjologicznego starzenia się organizmu. Podczas rozwoju zęba powstaje tzw. zębina
pierwotna (dentinum primarium), charakteryzująca się prawidłową, regularną budową z dużą
liczbą szerokich kanalików. Po zakończonym rozwoju zęba następuje dalsze odkładanie zębiny,
doprowadzające do zmniejszenia objętości komory i zwężenia kanałów korzeniowych. Powstaje
wówczas tzw. zębina wtórna fizjologiczna (dentinum secundarium).3 Według badań podczas każdego dnia dochodzi do apozycji około 4 mikronów
zębiny drugorzędowej. Proces odkładania zębiny
wtórnej jest szybszy po 35-40 roku życia. Według
niektórych badaczy, na proces odkładania zębiny
wtórnej nie wpływają choroby ogólnoustrojowe,
jak np. miażdżyca naczyń. Inni badacze uważają,
że niektóre jednostki chorobowe, m.in. syndrom
Marfana, sprzyjają tworzeniu zębiny drugorzędowej.1,4 Istnieje przy tym pewien „schemat” odkładnia zmineralizowanej tkanki w zależności od
grupy zębów. W górnych przednich zębach, największe odkładanie zębiny wtórnej następuje na
ścianie podniebiennej komory, co jest odpowiedzią zęba na działające na tę powierzchnię siły żucia. W zębach trzonowych dolnych większa ilość
zębiny wtórnej jest obserwowana na dnie komory
w porównaniu z rogami miazgi. Najmniejsza ilość
zębiny wtórnej odkłada się na bocznych ścianach
jamy zębów trzonowych. Dlatego z wiekiem, komora zęba zmniejsza się znacząco „na wysokość”
– w kierunku zgryzowo-korzeniowym, natomiast
niewiele „na szerokość” – w kierunku bliższo-dalszym. Masywne odkładanie się zębiny wtórnej
może być jednym z objawów zaburzeń w rozwoju zębów, np. w przypadku dysplazji zębiny oraz
w zębach taurodontycznych.1,5,6
Obliteracja może również powstać w wyniku
działania bodźców zewnętrznych na odsłoniętą
zębinę. Powstaje wówczas tzw. zębina wtórna pahttp://www.jstoma.com
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site of the pulp undergo mineralisation, which leads
to the formation of translucent layer of dentine
(sclerotic dentine). Sclerotic dentine is commonly
found in the elderly patients, whereas formation of
reparative dentine is caused by administration of
odontotropic agents.
Excessive and uncontrolled deposition of
secondary dentine may lead to partial or total pulp
canal obliteration. In the case of partial obliteration,
the lumen of the canal is markedly narrowed but
still clearly visible. In total obliteration, the pulp
chamber is “closed” with hard, mineralised tissue.3
In traumatic teeth we observe both forms of
obliteration. Oginni et al.7 examined 276 teeth after
traumatic injuries and reported partial obliteration
in 56.9% and total obliteration in 43.1% of cases.
Robertson et al.8,9 believed that the mechanism
of formation of obliteration is related to damage
to the neurovascular supply of the pulp at the
time of injury. In most cases, obliteration was
reported in teeth following subluxation, intrusion
and concussion.7 In the case of concussion,
obliteration is more frequent in teeth with closed
apices rather than in those in which apices are still
being formed.7
Denticles, commonly called pulp stones, are
special kind of obliteration. As regards their
structure, pulp stones can be classified as true
and false. True stones are made of dentine and are
highly complex. They can be found in canal roots
and are less commonly seen than false stones.
False stones are also known as low-complex ones
because their structure does not resemble dentine,
and they are rather a conglomerate of dead and/or
calcified cells. False stones are found mainly in the
coronal part of the pulp chamber and are composed
of pulp cells that did not undergo degradation after
root formation. Regarding the location of stones in
relation to chamber walls we classify stones as:3,9
– interpulpal pulp stones – completely surrounded by dentine,
– parietal pulp stones – partially grown within
the inner wall of the chamber/root,
– free pulp stones – not attached to any dentine,
completely surrounded by the pulp.
In an individual pulp stones may occur in one
or all teeth. Presence of pulp stones in many
http://www.jstoma.com
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tologiczna, określana również jako zębina obronna. W wyniku jej powstawania dochodzi często
do mineralizacji światła kanalików od strony miazgi i utworzenia warstwy zębiny przezroczystej
(sklerotycznej), spotykanej głównie w zębach
ludzi starszych. Na skutek działania preparatów
odontotropowych powstaje natomiast tzw. zębina
reparacyjna (dentinum reparativum). W wyniku
nadmiernej i niekontrolowanej apozycji zębiny
wtórnej może dojść do całkowitej lub częściowej
obliteracji jamy zęba. W przypadku obliteracji
częściowej, światło kanału jest znacznie zmniejszone, ale nadal jest zachowane. W obliteracji
całkowitej, jama zęba jest „zamknięta” twardą,
zmineralizowaną tkanką.3
Oba rodzaje obliteracji spotykane są również w
zębach, które uległy urazowi. Oginni i wsp.7 oceniając 276 zębów pourazowych, zaobserwowali
obliterację częściową w 56,9%, a obliterację całkowitą w 43,1% badanych przypadków. Zdaniem
Robertsona i wsp.8,9 przyczyną obliteracji w zębach
„pourazowych” może być uszkodzenie pęczka naczyniowo-nerwowego. Obliteracja najczęściej pojawia się w zębach ze zwichnięciami częściowymi,
zębach wtłoczonych do zębodołu (intruzja) oraz
po wstrząsie zęba.7 W przypadku „wstrząsu” zęba
obliteracja częściej występuje w zębach z zakończonym rozwojem korzenia niż w zębach, których
wierzchołek dopiero się formuje.7
Szczególnym przypadkiem obliteracji są zębiniaki, zwane również kamieniami zębowymi (ang. pulp stones). Ze względu na strukturę, wyróżnia się zębiniaki prawdziwe i rzekome.
Zębiniaki prawdziwe, w przeciwieństwie do rzekomych, zawierają w swoim składzie struktury
zębiny i są wysoko ukształtowane. Występują one
tylko w obrębie kanałów korzeniowych i są rzadziej spotykane niż zębiniaki rzekome. Te ostatnie
zwane są również zębiniakami nisko ukształtowanymi, gdyż swą budową nie przypominają zębiny, a raczej są konglomeratem obumarłych i/lub
zwapniałych komórek. Zębiniaki rzekome są obserwowane przede wszystkim w obrębie koronowej części jamy zęba i powstają z komórek miazgi,
które uległy degradacji po zakończonym rozwoju
korzenia. Ze względu na położenie zębiniaków
w stosunku do ścian jamy zęba wyróżnia się:3,9
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teeth of the same patient may indicate systemic
diseases such as: heart diseases, kidney diseases
or endocrine disturbances.10 Treatment of partially
or totally obliterated teeth is one of the major
challenges in endodontics.

Aim of study

To present various management approaches
and treatment strategies in cases of pulp canal
obliteration.

Case report
Case no. 1

A 35-year-old woman was referred to an
Endodontic Department. The patient’s chief
complaint was discoloration of the crown in
tooth 21 and its decreased response to a cold
test. An intraoral examination revealed yellow
discoloration of the crown of tooth 21. (Fig. 1).
Tooth 21, in comparison with teeth 11 and 22,
showed a decreased response to ethyl chloride
and an electric pulp test. In spite of the increased
sensitivity, the response was still normal. There
was no history of pain and the patient did not want
to have any aesthetics restored. The tooth was not
tender to percussion or palpation. An x-ray picture
(Fig. 2) showed no periradicular radiolucency but
the lumen of the canal was diminished and a large
restoration was observed. The patient’s dental
history revealed a bicycle accident a few years
before during which the patient received a blow to
the upper lip area. At that time, the patient did not
receive any dental help. Following consultation
with the patient no treatment was proposed at
the moment and subsequent recall appointment
was made in six months’ time. Unfortunately, the
patient did not show up for control appointments.
Sixteen years later the patient presented at the
dental office for endodontic treatment of a different
tooth. This time, an x-ray of tooth 21 was retaken
(Fig. 3) and the tooth was tested with an electric
and cold test. The patient did not report any painful
sensations in that tooth. The tooth demonstrated
a decreased reaction to a sensitivity test, just like
sixteen years before. The x-ray picture revealed
no inflammatory periapical lesions (Fig. 3). The
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– zębiniaki śródzębinowe – całkowicie otoczone przez zębinę,
– zębiniaki przyścienne – częściowo zrośnięte
z wewnętrzną ścianą komory/korzenia zęba,
– zębiniaki „wolne” – nieprzylegające do zębiny, a w całości otoczone przez miazgę zęba.
Zębiniaki można obserwować u tego samego
pacjenta zarówno w pojedynczym zębie, jak i wielu zębach. Ta ostatnia sytuacja może być związana
ze schorzeniami ogólnoustrojowymi, np. chorobami serca, nerek lub zaburzeniami w gospodarce
hormonalnej.10
Leczenie zębów, w których doszło do całkowitej lub częściowej obliteracji systemu kanałów
korzeniowych, jest jednym z trudniejszych zabiegów w endodoncji.

Cel pracy

Celem pracy jest przedstawienie sposobów postępowania w przypadku obliteracji jamy zęba.

Opis przypadków
Przypadek 1

Pacjentka, lat 35 została skierowana do lekarza
endodonty z powodu przebarwienia korony oraz
osłabionej reakcji na zimno zęba 21. Na podstawie
badania wewnątrzustnego stwierdzono, że odcień
korony zęba 21 jest bardziej żółty w porównaniu z
zębami sąsiednimi (Fig. 1). W badaniu chlorkiem
etylu oraz testerem elektrycznym miazgi ząb 21
wykazywał słabszą reakcję niż zęby 11 oraz 22,
ale mimo podwyższonego progu pobudliwości,
odpowiedź zęba na bodźce mieściła się w granicach normy. Pacjentka nie zgłaszała żadnych
dolegliwości ze strony zęba 21, ani nie wyrażała
chęci zmiany estetyki uzębienia. Nie stwierdzono
wrażliwości zęba podczas opukiwania poziomego i pionowego. Na podstawie analizy zdjęcia
rentgenowskiego (Fig. 2), nie wykazano również
zmian zapalnych w tkankach okołowierzchołkowych. Zaobserwowano natomiast znaczne zwężenie światła kanału oraz rozległe wypełnienia w badanym zębie. Pacjentka podała w wywiadzie, że
kilka lat wcześniej przewróciła się podczas jazdy
na rowerze, a trakcie tego zdarzenia doszło m.in.:
do uderzenia w okolice wargi górnej. Pacjentka
http://www.jstoma.com
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Fig. 1. Photograph of tooth 21. Marked coronal discoloration visible.
The tooth crown is darker and more yellowish than the crowns of the
adjacent teeth.
Zdjęcie zęba 21. Widoczne przebarwienie korony zęba. Korona zęba jest
ciemniejsza i bardziej żółta niż korona zębów sąsiednich.

Fig. 3. Radiograph of tooth 21 taken sixteen years later. No
inflammatory periapical lesions visible.
Zdjęcie rentgenowskie zęba 21 wykonane szesnaście lat później. Brak
zmian zapalnych w tkankach okołowierzchołkowych.

patient was kept under observation and another
check-up appointment was made.

Case no. 2

A 32-year-old woman came to a dental office
for evaluation of pain in tooth 21. The crown was
discoloured. A radiographic examination revealed
pulp canal obliteration (Fig. 4). There was no
episode of trauma in the dental history. A vertical
percussion test was positive. Results of clinical
http://www.jstoma.com
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Fig. 2. Radiograph of tooth 21. No periapical radiolucency is visible.
Zdjęcie rentgenowskie zęba 21. Brak widocznego przejaśnienia w okolicy
wierzchołkowej.

nie miała wówczas udzielonej żadnej pomocy stomatologicznej. Po rozmowie z pacjentką, zdecydowano o zaniechaniu jakiekolwiek ingerencji
stomatologicznej i umówiono pacjentkę na wizytę
kontrolną za pół roku. Poinformowano pacjentkę o konieczności okresowego badania klinicznego i radiologicznego zęba. Niestety pacjentka
nie zgłaszała się na wizyty kontrolne. Szesnaście
lat później, pacjentka zgłosiła się w celu leczenia
innego zęba. Przy tej okazji, ponownie wykonano
zdjęcie kontrolne zęba 21 (Fig. 3) oraz zbadano
ząb testerem elektrycznym oraz chlorkiem etylu.
Pacjentka nie zgłaszała żadnych dolegliwości ze
strony zęba 21. Ząb, podobnie jak szesnaście lat
wcześniej, wykazywał osłabioną reakcję w testach
żywotności, natomiast w obrazie radiologicznym
nie obserwowano zmian zapalnych w tkankach
okołowierzchołkowych (Fig. 3). Zalecono obserwację zęba i wizyty kontrolne.

Przypadek 2

Pacjentka, lat 32 zgłosiła się z powodu silnego
bólu zęba 21. Korona zęba była przebarwiona. Na
zdjęciu rentgenowskim stwierdzono obliterację
jamy zęba 21 (Fig. 4). Pacjentka zapytana o uraz
stwierdziła, że nie pamięta żadnego takiego incydentu. Ząb reagował na opukiwanie pionowe. Na
podstawie badania klinicznego i radiologicznego
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Fig. 4. Radiograph of tooth 21. The canal lumen is almost invisible.
Zdjęcie zęba 21. Światło kanału prawie niewidoczne.

Olczak K., Kabacińska K., Pawlicka H.

Fig. 5. Radiograph of tooth 21 performed after obtaining canal patency. An endodontic file visible in the root canal.
Zdjęcie rentgenowskie zęba 21 wykonane po udrożnieniu kanału. W kanale
korzeniowym pilnik endodontyczny.

zdecydowano o trepanacji zęba 21. Po odnalezieniu ujścia kanału, założono koferdam i wykonano
zdjęcie kontrolne z pilnikiem wprowadzonym na
długość roboczą (Fig. 5). Kanał opracowano chemo-mechanicznie techniką step-back, a następnie ostatecznie wypełniono metodą bocznej kondensacji zimnej gutaperki. Po zamknięciu ubytku
materiałem tymczasowym, wykonano kontrolne
zdjęcie rentgenowskie (Fig. 6).

Przypadek 3

Fig. 6. Radiograph of tooth 21 after final obturation.
Zdjęcie rentgenowskie zęba 21 po ostatecznym wypełnieniu kanału korzeniowego.

and radiological examinations were grounds for
carrying out a trepanation. After finding the orifice,
a rubber dam was placed and a radiograph with a
K-file inserted to the working length was taken
(Fig. 5). The dentist performed complete chemomechanical preparation of the canal with the
step-back technique and the canal was filled with
laterally condensed cold gutta percha. A temporary
filling was placed and a control radiograph was
taken (Fig. 6).

602

Pacjent, lat 37 został skierowany w celu leczenia kanałowego zęba 42. Pacjent nie zgłaszał
żadnych dolegliwości. Na zdjęciu rentgenowskim
(Fig. 7), wykonanym przed zabiegiem, stwierdzono przewlekłe, ziarninowe zapalnie tkanek okołowierzchołkowych oraz obliterację kanału w zębie
42. Pacjent zgłaszał, że w przeszłości trenował
sztuki walki, podczas których mogło dojść do urazu zębów. Przeprowadzono leczenie endodontyczne zęba 42. Po ostatecznym opracowaniu, kanał
wypełniono metodą bocznej kondensacji zimnej
gutaperki z uszczelniaczem AH Plus® (Fig. 8).
Zdjęcie kontrole wykonane pół roku po zakończeniu leczenia (Fig. 9), wykazało zmniejszenie
zmian zapalnych w tkankach okołowierzchołkowych.

http://www.jstoma.com
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Fig. 7. Radiograph of tooth 42 taken prior to the endodontic treatment. Radiolucency visible in the apical area of tooth 42 indicates a
chronic inflammation of periapical tissues.
Zdjęcie rentgenowskie zęba 42 wykonane przed leczeniem. Widoczne przejaśnienie w okolicy wierzchołka korzenia zęba 42 wskazujące na przewlekłe
zapalenie tkanek okołowierzchołkowych.

J Stoma 2017; 70, 5

Fig. 8. Radiograph of tooth 42 taken directly after canal obturation.
Zdjęcie rentgenowskie zęba 42 wykonane bezpośrednio po wypełnieniu
kanału.

Case no. 3

A 37-year-old male patient was referred for
consultation and endodontic treatment of tooth
42. There was no history of pain. Preprocedural
radiographic examination revealed chronic
granulomatous periapical inflammation and pulp
canal obliteration of tooth 42 (Fig. 7). The patient
reported that in the past he used to practise marital
art and may have experienced dental injuries.
Endodontic treatment of tooth 42 was performed.
After a complete preparation, the canal was filled
with laterally condensed cold gutta percha and
AH Plus® sealer (Fig. 8). A follow-up radiograph
taken half a year later (Fig. 9) revealed decrease
of periapical inflammation.

Fig. 9. Radiograph of tooth 42 taken half a year after completion of
treatment. Gradual healing of chronic periapical lesions is visible.
Zdjęcie rentgenowskie zęba 42 wykonane rok po zakończeniu leczenia.
Widoczne stopniowe gojenie zmian zapalnych tkanek okołowierzchołkowych.

Case no. 4

A 60-year-old woman was referred for
continuation of endodontic treatment of teeth 22
and 23 due to planned prosthetic rehabilitation.
There was no history of pain. Neither tooth
responded to a thermal or electric pulp test.
Unsuccessful attempts to identify orifices,
made by another practitioner, were discovered
in a radiograph (Fig. 10, 11). After removing
restorative material, the orifice of tooth 22 was
localized. The canal was chemomechanically
http://www.jstoma.com

Przypadek 4

Pacjentka, lat 60 została skierowana w celu
kontynuacji leczenia kanałowego zębów 22, 23
ze względu na planowaną odbudowę protetyczną. Pacjentka nie zgłaszała żadnych dolegliwości
ze strony tych zębów. Oba zęby nie wykazywały reakcji w badaniu testerem elektrycznym oraz
chlorkiem etylu. Na zdjęciu rentgenowskim obserwowano nieudane próby odnalezienia ujść ka-
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Fig. 10. Radiograph of teeth 22 and 23 taken prior to the initial endodontic treatment.
Zdjęcie zębowe zębów 22, 23 wykonane przed podjęciem leczenia kanałowego przez pierwszego dentystę.

Fig. 12. Radiograph of teeth 22 and 23 after endodontic treatment
and final obturation
Zdjęcie zębowe zębów 22, 23 po zakończeniu leczenia i ostatecznym wypełnieniu kanałów korzeniowych.

prepared with the step-back technique (MAF=30#
WL=21 mm). Finally, the canal was obturated
with laterally condensed cold gutta percha and
AH Plus sealer. The canal orifice was secured
with flowable composite material and the cavity
was filled temporarily with glass-ionomer cement.
Tooth 23 was prepared and obturated in a similar
way. Following obturation, a control radiograph
was taken (Fig. 12).
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Fig. 11. Radiograph of teeth 22 and 23 taken in the Endodontic Clinic
before undertaking root canal treatment.
Zdjęcie zębowe zębów 22, 23 wykonane przed podjęciem leczenia kanałowego w poradni endodoncji.

nałowych, podejmowane wcześniej przez innego
lekarza (Fig. 10, 11). Po usunięciu wypełnienia,
odnaleziono ujście kanału korzeniowego w zębie
22 oraz opracowano kanał chemo-mechanicznie
techniką step-back: MAF#30, dł. 21 mm. Kanał
wypełniono ostatecznie metodą bocznej kondensacji zimnej gutaperki z uszczelniaczem AH
Plus®. Ujście kanału zabezpieczono materiałem
kompozytowym typu flow, a ubytek wypełniono
tymczasowo glasjonomerem. W podobny sposób
opracowano i wypełniono kanał w zębie 23. Po
wypełnieniu kanałów wykonano zdjęcie rentgenowskie (Fig. 12).

Przypadek 5

Pacjent, lat 23 zgłosił się celem kontynuacji
leczenia endodontycznego zęba 26 (Fig. 13).
W wywiadzie pacjent zgłaszał dolegliwości bólowe zęba 26, które skłoniły go do wizyty u dentysty. Stomatolog stwierdził nieodwracalne zapalnie
miazgi i po otwarciu zęba oraz założeniu opatrunku (Dexadent®), skierował pacjenta na dalsze
leczenie do Zakładu Endodoncji. Po usunięciu
opatrunku i częściowym opracowaniu komory,
wykazano obecność zębiniaka, co było również
zauważalne na zdjęciu rentgenowskim (Fig. 14).
Ponieważ pacjent odczuwał ból podczas opracowania komory, wykonano znieczulenie nasiękohttp://www.jstoma.com
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Fig. 13. Radiograph of tooth 26 before treatment.
Zdjęcie zębowe zęba 26 przed podjęciem leczenia.

Fig. 14. Tooth 26 during root canal treatment after the removal of the
pulp chamber roof. Denticle that fills most of the pulp chamber visible.
Ząb 26 w trakcie leczenia, po usunięciu sklepienia komory. Widoczny zębiniak wypełniający znaczną część jamy zęba.

Fig. 15. The denticle that was removed from tooth 26. Coronal and
root canal parts of the denticle visible.
Zębiniak usunięty z zęba 26. Widoczna część komorowa i kanałowa zębiniaka.

Fig. 16. Tooth 26 after final obturation of the canals.
Ząb 26 po ostatecznym wypełnieniu kanałów korzeniowych.

Case no. 5

we (Citocartin 100®). Zębiniak usunięto (Fig. 15)
za pomocą skalera ultradźwiękowego i końcówek Start X nr 3 i 5. Następnie odnaleziono ujścia trzech kanałów i opracowano ich przykoronową część za pomocą narzędzia SX ProTaper
Universal®. W kolejnym etapie pracy zmierzono
długość roboczą kanałów i opracowano je chemo-mechnicznie techniką step-back: kanał przedsionkowego dalszy – długość 22,5 mm, MAF=30
FF=45; kanał podniebienny – dł 24mm IAF=8
MAF=35 FF=50; kanał przedsionkowy bliższy

A 23-year-old male patient was seen for
continuation of endodontic treatment of tooth 26
(Fig. 13). When interviewed, the patient complained
of pain in the tooth in question that forced him to
arrange a dental appointment. During the previous
visit the dentist diagnosed irreversible pulpitis
and after opening the tooth and placing a dressing
(Dexadent) he referred the patient for further
treatment at the Department of Endodontics. After
removal of the dressing and partial preparation
http://www.jstoma.com
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of the pulp chamber, a pulp stone was detected,
which was also visible radiographically (Fig.
14). Since the patient complained of strong pain
during tooth preparation, infiltration anaesthesia
(Citocartin 100) was administered. The pulp stone
was removed (Fig. 15) with the use of an ultrasonic
device and Start X tips number 3 and 5. Then, three
orifices were identified and their coronal parts
were prepared with the SX ProTaper Universal®
tool. Then, the working length was measured and
all the three canals were completely prepared
chemo-mechanically with the use of the stepback technique. The distovestibular canal was 22.5
mm long, MAF=30 FF=45; the palatal canal was
24 mm long, with IAF=8, MAF=35 and FF=50.
The mesiovestibular canal was 22 mm long, with
IAF=10, MAF=35 and FF=50. During the next
visit the canals were obturated with cold gutta
percha and AH Plus sealer with the application of
the lateral condensation technique (Fig. 16). The
pulp chamber was cleaned and orifices secured
with flowable composite material and temporarily
filled with glass-ionomer cement. The patient was
re-appointed for the crown reconstruction. All the
stages of treatment were performed in rubber dam
isolation.

Discussion

Obliterated teeth are very challenging.
However, protocol for management of diagnosed
calcification has not been established. Some
researchers advise caution in implementation
of endodontic procedures for treatment of
obliterated teeth. Others claim that obliteration
is a pathological condition and they recommend
early endodontic treatment.11 Patterson and
Mitchell12 advised extraction teeth with confirmed
obliteration. Nowadays, however, such radical
decisions are definitely rejected. While making
a decision it is important to take all modern
endodontic equipment under consideration.
One should also compare the likely success
rate with possible occurrence of pulp necrosis
due to calcification. According to Holcomb and
Gregory,13 periapical rarefaction within a period
of four years following the diagnosis was observed
only in three out of forty-three obliterated teeth.
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– długość 22mm IAF=10, MAF=35, FF=50. Na
następnej wizycie ostatecznie wypełniono kanały
metodą kondensacji bocznej gutaperki na zimno
z uszczelniaczem AH Plus® (Fig. 16). Komorę
oczyszczono, a na ujścia założono materiał kompozytowy typu flow Color. Ubytek zabezpieczono
tymczasowo glasjonomerem i umówiono pacjenta
na kolejną wizytę w celu odbudowy korony zęba.
Wszystkie etapy leczenia przeprowadzono w osłonie koferdamu.

Dyskusja

Zęby z obliteracją stanowią duże wyzwanie dla
dentysty. Do tej pory nie ma ustalonego jednoznacznego standardu postępowania w przypadku
stwierdzonej kalcyfikacji jamy zęba. Niektórzy
badacze zalecają daleko posuniętą ostrożność we
wdrażaniu procedur endodontycznych w przypadku obliteracji. Inni traktują PCO jako stan patologiczny i zachęcają do wczesnego leczenia kanałowego takich zębów.11 Patterson i Mitchell12
zalecali nawet ekstrakcję zębów, w których obserwowano obliterację. Obecnie, tak radykalne postępowanie z zębami zobliterowanymi jest zdecydowanie negowane. Podczas podejmowania decyzji
na temat postępowania z takimi zębami ważne
jest, aby rozważyć możliwości terapii z wykorzystaniem nowoczesnego instrumentarium endodontycznego. Należy również porównać domniemaną
szansę osiągnięcia sukcesu leczniczego z prawdopodobieństwem wystąpienia martwicy miazgi
w wyniku procesu zwapnienia. Według badań
Holcomb i Gregory,13 tylko w trzech przypadkach
spośród 43 badanych zobliterowanych zębów, zaobserwowano przejaśnienie okołowierzchołkowe
po 4 latach od momentu zdiagnozowania PCO.
Również w innych badaniach martwicę lub zmiany zapalne w tkankach okołowierzchołkowych
stwierdzono w niewielkim odsetku zębów z PCO
(ok. 13-30% badanych zębów).7,14 Obserwacje
te potwierdzają zalecenie Holcomb i Gregory,13
według których wskazaniem do leczenia endodontycznego zębów zobliterowanych powinno
być tylko występowanie zmian w tkankach okołowierzchołkowych. Chociaż PCO można wykryć
klinicznie już po 3 miesiącach od urazu, w większości przypadków zostaje ona niezdiagnozowana
http://www.jstoma.com
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Other studies reported the presence of pulp
necrosis and periapical rarefaction only in a
small percentage of all obliterated teeth (13 –
30%).7,14 These observations confirm Holcomb
and Gregory’s13 theory that presence of periapical
lesions should be the only indication for root canal
treatment. PCO may be detected clinically as early
as three months after sustaining injury but in most
cases it remains undetected for approximately one
year. The crown of an obliterated tooth may have
yellow or gray discoloration.7,8 Clinically, those
teeth are generally asymptomatic and there are
no visible pathological changes in a radiograph.
Such an observation was made in the first case
reported here. However, the patient did not decide
to have any whitening treatment carried out or any
other treatment that would aim at improving the
aesthetics of the tooth. In professional literature
we can find descriptions of successful whitening
treatments of obliterated teeth. These are examples
of external as well as internal bleaching, not always
preceded by endodontic treatment.15-17 In the early
stages of obliteration, a reaction to a vitality test
might be positive. After some time, the sensitivity
test of the same tooth with an electric pulp tester
or ethyl chloride may appear negative. Generally,
teeth with PCO are not tender to percussion.1,7
In the presented cases of trauma-induced tooth
obliteration (case 3 and 4), none of the teeth
responded to a percussion test and their pulp had
negative sensitivity tests. Patients also reported no
spontaneous pain.
In the clinical case no. 3 root canal treatment
was indicated due to inflammatory periapical
changes. Case no. 4 was treated endodontically
due to prosthetic requirements. In neither case there
was discoloration of the crown. Occlusal forces
acting on the tooth, traumatic occlusion or presence
of large restorations may have been the cause of
obliteration. According to the dental history, the
patient had been involved in a road traffic accident,
which resulted in a loss of teeth 24 and 25. Thus,
teeth 22 and 23 were exposed to more stress than
they normally would if teeth were properly aligned.
Additionally, the patient was diagnosed with a deep
bite. It is very likely that the treated teeth had also
been damaged in the accident.
http://www.jstoma.com
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aż do około roku czasu. Korona zęba z PCO może
zostać przebarwiona na kolor żółty lub szary.7,8
Zęby te zazwyczaj są bezobjawowe w badaniu
klinicznym, a na zdjęciu rentgenowskim obserwuje się normalny obraz tkanek okołowierzchołkowych. Taką sytuację stwierdzono w pierwszym
opisywanym przypadku. Pacjentka nie zdecydowała się jednak na wybielanie zęba, ani żaden
inny zabieg poprawiający estetykę zęba. W piśmiennictwie można znaleźć opisy udanych zabiegów wybielania zębów z PCO. Przedstawione
są zarówno przypadki wybielania zewnętrznego,
jak i wewnętrznego, nie zawsze poprzedzone leczeniem kanałowym.15-17 We wczesnych etapach
PCO, reakcja miazgi na testy żywotności może
być prawidłowa. W późniejszym okresie ząb może
nie wykazywać reakcji w badaniach testem elektrycznym miazgi lub chlorkiem etylu. Na ogół
zęby z PCO nie wykazują wrażliwości na opukiwanie.1,7 W prezentowanych przypadkach zobliterowanych zębów w następstwie urazu (przypadek
3,4), żaden z nich nie reagował na opukiwanie,
a miazga nie wykazywała żywotności w trakcie
badania „na zimno” oraz testerem elektrycznym.
Pacjenci nie zgłaszali również bólu samoistnego
zębów.
W przypadku numer 3, wskazaniem do leczenia
kanałowego były zmiany zapalne w tkankach okołowierzchołkowych. W przypadku nr 4, leczenie
prowadzono ze wskazań protetycznych. Korony
zębów nie wykazywały przebarwień. Przyczyną
obliteracji mogło być przeciążenie zębów, uraz
zgryzowy oraz rozległe wypełnienia. Pacjentka
(przypadek nr 4) w wywiadzie podała, że kilka lat
wcześniej uczestniczyła w wypadku samochodowym, którego skutkiem była między innymi utrata
zębów 24 i 25. Zęby 22 i 23 były więc narażone
na znacznie większe obciążenia niż w sytuacji
obecności prawidłowo ułożonych wszystkich zębów w łuku. Dodatkowo stwierdzono u pacjentki
zgryz głęboki. Bardzo prawdopodobne, że leczone
zęby uległy również urazowi w trakcie wypadku.
W przedstawionym przypadku nr 5 leczenie prowadzono ze wskazań endodontycznych,
gdyż rozpoznano nieodwracalne zapalenie miazgi. Zębiniak usunięto przy wykorzystaniu końcówek ultradźwiękowych Start X nr 3 i nr 5 oraz
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In the presented case no. 5 the treatment
was performed for endodontic reasons because
irreversible pulpitis was diagnosed. The pulp stone
was removed with ultrasonic devices with Star
X tips number 3 and 5 and an elongated rose bur
(Mounce®). Both of those tips have an active
side and tip that allow removing the denticle and
simultaneously, prepare lateral walls of the pulp
chamber. Start X tip number 3 is more effective
and aggressive in comparison with tip number 5
but at the same time its usage bears a higher risk
of perforation of the chamber floor. The power
of the ultrasonic device for the aforementioned
tips should be set according to the manufacturer’s
recommendations. Tips can be used with or without
water-cooling. When used in dry conditions, it is
recommended to make several breaks for irrigation
of the pulp chamber with NaOCl or other chelating
agents, e.g. EDTA. It is important to be very
careful while using the latter solutions; EDTA or
citric acid facilitate the dentist’s work by detecting
calcium ions and making the dentine and pulp
stones tissue soft, on the other hand they increase
the risk of perforation when used in excess or
in combination with uncontrolled operation of
ultrasonic devices or burs.3
It is advisable to use an operating microscope
while treating obliteration. It allows controlling,
predicting and making precise movements while
using instruments and it helps to differentiate
the tissue that should be removed from the tooth
chamber from those that should be saved. Thanks
to microscope magnification it is easier to find all
orifices. A microscope is also a necessary device
for treatment of teeth with obliteration not only
in the area of the crown but also in the root. With
the naked eye one is able to see clearly an object
whose maximum size is 70 micrometres. The size
of the prepared orifice is around 1 mm2, whereas
the prepared canal is only 50-100 micrometres
long.18 An operating microscope is a necessity
while exploring the original anatomy of the
chamber floor or finding the right canal direction.
It allows differentiating between obliterated tissue
that needs to be removed and other parts of the
tooth which are supposed to be left untouched
or prepared minimally to avoid perforation. All
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wierteł różyczkowych o przedłużonym trzonku
(Mounce®). Obie wymienione końcówki ultradźwiękowe Start X mają aktywną zarówno część
boczną, jak i wierzchołek, dzięki czemu podczas
usuwania zębiniaka można opracować ściany
boczne komory. Końcówka Start X nr 3 jest bardziej efektywnym i agresywnym narzędziem niż
końcówka nr 5, ale też istnieje nieco większe ryzyko perforacji dna komory niż w przypadku używania końcówki nr 5. Moc skalera ultradźwiękowego
używanego podczas pracy tymi końcówkami, powinna być ustawiona zgodnie z zaleceniami producenta. Końcówkami można pracować zarówno
ze stałym chłodzeniem wodnym, jak i „na sucho”,
ale stosując co kilka- kilkanaście sekund przerwy
na dokładne wypłukanie jamy zęba środkiem płuczącym, najlepiej NaOCl lub związkiem chelatującym, np. EDTA. Podczas stosowania związków
chelatujących należy zachować dużą ostrożność.
Płyny typu EDTA czy kwas cytrynowy z jednej strony ułatwiają pracę lekarzowi, gdyż poprzez: wychwytywanie” jonów wapnia powodują „zmiękczanie” zębiny i tkanek zębiniaka, ale
z drugiej strony stosowane w nadmiarze i w połączeniu z niekontrolowaną manipulacją urządzeń
ultradźwiękowych czy wierteł mogą zwiększyć
ryzyko perforacji.3
W trakcie leczenia zębów z obliteracją wskazana jest praca przy wykorzystaniu mikroskopu
zabiegowego. Pozwala on na dokładniejsze, kontrolowalne i przewidywalne ruchy używanych instrumentów oraz pomaga odróżnić tkanki, które
powinny zostać usunięte z jamy zęba od tych,
które należy zachować. Dzięki wykorzystaniu powiększenia mikroskopu można też szybciej odnaleźć wszystkie ujścia kanałowe. Mikroskop jest
również koniecznym urządzeniem w przypadku
leczenia zębów z obliteracją w obrębie kanałów,
a nie tylko części koronowej jamy zęba. Oko człowieka, w odległości tzw. dobrego widzenia dobrze
widzi obiekt maksymalnie wielkości 70 mikrometrów. Tymczasem opracowane ujście kanałowe ma
wielkość ok.1 mm2, a opracowany kanał 50-100
mikrometrów.18 Podczas odkrywania oryginalnej
anatomii dna komory i poszukiwania właściwej
drogi kanału mikroskop zabiegowy jest koniecznym narzędziem pozwalającym na odróżnienie
http://www.jstoma.com
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stages of the preparation related to the use of
ultrasonic devices, e.g. for “breaking-up” hard
and mineralised tissue inside the canal should
be carried out with great precision and insight
into the operation field, which is impossible or
very difficult to achieve without microscope
magnification. Removal of calcified tissue from
the pulp chamber can be performed effectively
with the application of dental loupes but getting
through hard tissue in the canal, and finding the
right place of the canal orifice, is possible only
with the use of an operating microscope. It is very
important to know the anatomy of the tooth and to
be aware of variations relating to the localizations
and shapes of canals.18,19
Radiological diagnostics is helpful while
identifying an appropriate track for tool insertion.
Radiographs should be taken in two projections
or computed tomography scans could be used
instead. Cone beam computed tomography with
a small imaging field is particularly advised as
it enables to show more details – with reduced
radiation dose – needed for canal localization
than tomograms do, covering all maxillary and
mandibular teeth. While treating obliterated teeth
it is sufficient to use tomograms of the treated
tooth and its adjacent anatomical structures. Due
to limited access to CBCT examinations and
lack of refunds of such diagnostics, most dentists
and patients use conventional radiographs. In
particularly difficult cases they can be taken not
only at the beginning but also half-way through
the procedure. X-ray images with a file placed
in the cavity can help to make a decision to
continue or discontinue inserting the instrument
in the predetermined direction. Thus, like with an
operating microscope, radiographs can reduce the
risk of root perforation.20.
Treatment of obliterated teeth is so difficult
that according to some practitioners, obliteration
is one of the few indications for performing
the initial stage of tooth trepanation without the
application of a rubber dam. Advocates of that
idea claim that lack of cover helps the dentist
more easily identify the location of the tooth
in relation to the alveolar bone and adjacent
anatomical structures. During endodontic
http://www.jstoma.com
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tkanki zobliterowanej, którą usuwamy od innych
obszarów zęba, które powinny pozostać nienaruszone lub opracowane bardzo oszczędnie, aby nie
doszło do perforacji. Również wszystkie etapy
pracy związane z manipulacją ultradźwiękami,
np. w celu „rozkruszenia” twardej, zmineralizowanej tkanki wewnątrz kanału wymagają większej precyzji i wglądu w pole zabiegowe, co jest
niemożliwe lub bardzo trudne bez powiększenia
pod mikroskopem. Usuwanie zwapniałej tkanki
z obrębu komory zęba można w ostateczności dokonać w powiększeniu np. lup stomatologicznych,
ale pokonywanie twardej tkanki w kanale korzeniowym i odnalezienie właściwego światła kanału,
można skutecznie wykonać tylko przy wykorzystaniu mikroskopu zabiegowego. Konieczna jest
przy tym bardzo dobra znajomość anatomii zębów,
również odmienności w lokalizacji i ukształtowaniu kanałów.18,19
W przypadku trudności w odszukaniu odpowiedniego toru wprowadzenia narzędzi, można posłużyć się diagnostyką radiologiczną. Pomocnym
jest wykonanie zdjęć zębowych w dwóch projekcjach lub analiza tomogramów. Szczególne zastosowanie ma tutaj tzw. tomografia wiązki stożkowej o małym polu obrazowaniu, gdyż przy mniejszej dawce promieniowania, ukazuje dużo więcej
szczegółów potrzebnych przy poszukiwaniu kanału, niż tomogramy obejmujące np. wszystkie
zęby szczęki czy żuchwy. Przy leczeniu zębów zobliterowanych zupełnie wystarczającym jest wykorzystanie tomogramów przedstawiających ząb
leczony i jego najbliższe struktury anatomiczne.
Ze względu na wciąż ograniczony dostęp do badań CBCT oraz brak refundacji takiej diagnostyki,
wielu lekarzy i pacjentów, decyduje się jednak na
wykorzystanie zdjęć rentgenowskich. W szczególnie trudnych warunkach można je wykonywać nie tylko na początku, ale też w trakcie trwania zabiegu. Zdjęcia rentgenowskie z pilnikiem
umieszczonym w jamie zęba, mogą w sytuacjach
wątpliwych, pomóc w podjęciu decyzji o kontynuowaniu, bądź przerwaniu wprowadzenia narzędzia
we wcześniej obranym kierunku. Tym samym, podobnie, jak mikroskop zabiegowy, mogą zmniejszyć ryzyko perforacji korzenia.20
Leczenie zębów z PCO jest na tyle trudnym za-
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treatment of obliterated teeth it is important to
remember about characteristic slope of the long
axis of the tooth in the labial-palatal direction
in the case of upper anterior teeth (the crown is
deflected towards the vestibule of the mouth but
the root is inclined palatally) and the vestibulelingual direction in the case of lower molars (the
crown is deflected in the lingual direction, roots
are inclined buccally). “Symmetry” principles,
formulated by Ove Peters,21 are helpful in
identification of localization of canal orifice sin
mandibular molars. According to this principle:
– canal orifices are localised in the same distance from the line that extends centrally
across the bottom of the pulpal floor in the
mesio-distal direction,
– canal orifices lie on a line that is perpendicular to the one that extends centrally across the
bottom of the pulpal floor in the mesio-distal
direction.
According to these guidelines, one must draw
a line on the crown (with an imaginary or a thinnibbed felt pen) that extends in the mesio-distal
direction and then, perpendicularly to it, a line
that passes one of the already discovered canals,
proximal or distal.
In treatment of obliterated incisors it is allowed
to trepanate the incisal edge rather than the palatal
surface of those teeth.2,11,22 Advocates of that idea
claim that this lowers the risk of unnecessary
weakening of the crown of the tooth; it is also easier
to find the canal lumen, and the tool is inserted
along the straight line almost from the beginning,
which also reduces the risk of complications, e.g.
breaking a file. The fact that on the level of the
cemento-enamel junction (CEJ) the chamber is
placed centrally in relation to tooth structures also
facilitates finding the canal lumen.2

Summary

Pulp canal obliteration (PCO) may affect all
teeth and take various forms. Endodontic treatment
of teeth manifesting pulp canal obliteration
is challenging and time consuming but it may
be successful thanks to modern endodontic
equipment. It should be pointed out that in
some cases, if obliterated teeth do not exhibit
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biegiem, że niektórzy klinicyści uważają, że obliteracja jest jednym z bardzo nielicznych wskazań
do prowadzenia początkowego etapu trepanacji
bez koferadmu. Zwolennicy takiego postępowania tłumaczą, iż brak osłony na zębie pozwala
lekarzowi na lepsze zorientowanie się w ułożeniu zęba w stosunku do wyrostka zębodołowego
oraz sąsiednich struktur anatomicznych. Podczas
leczenia zębów zobliterowanych należy pamiętać
m.in. o charakterystycznym nachyleniu osi długiej zębów w kierunku wargowo-podniebiennym
w przypadku zębów przednich górnych (korona
jest wychylona ku przedsionkowi jamy ustnej, ale
korzeń jest ułożony dopodniebiennie) oraz przedsionkowo-językowym w przypadku zębów trzonowych dolnych (korona jest wychylona w kierunku językowym, a korzenie nachylają się dopoliczkowo). W trakcie poszukiwania ujść kanałowych w zębach trzonowych dolnych pomocnym
jest też wykorzystanie zasad „symetryczności”
sformułowanych przez Ove Petresa.21 Reguła symetryczności mówi o tym, że:
– ujścia kanałów korzeniowych znajdują się
w tej samej odległości od linii przebiegającej centralnie przez dno komory w kierunku
bliższo-dalszym,
– ujścia kanałów leżą na linii, która jest prostopadła do linii przebiegającej centralnie przez
dno komory w kierunku bliższo-dalszym.
Według tych wskazówek należy wytyczyć
(w wyobraźni lub narysować cienkim flamastrem
na koronie zęba) linię przebiegającą w kierunku
bliższo-dalszym, a następnie linię prostopadłą do
niej przebiegającą przez jeden z odnalezionych już
kanałów bliższych lub dalszych.
W przypadku leczenia zobliterowanych zębów siecznych dopuszcza się trepanację przez
brzeg sieczny, zamiast na powierzchni podniebiennej.2,11,22 Zwolennicy takiego postępowania
twierdzą, że jest wówczas mniejsze ryzyko niepotrzebnego osłabienia korony zęba, szybciej można odnaleźć światło kanału, a narzędzie wprowadzane jest niemal od początku w linii prostej, co
również zmniejsza ryzyko powikłań, np. w postaci złamania pilnika. Kolejną wskazówką ułatwiająca odnalezienie światła kanału jest fakt, że
na poziomie połączenia szkliwno-cementowego
http://www.jstoma.com
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any pathologies, it is advisable to discontinue
the treatment and observe the teeth affected by
calcification.
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(CEJ) komora jest położna centralnie w stosunku
do struktur zęba.2

Podsumowanie

Obliteracja jamy zęba (PCO) może dotyczyć
wszystkich zębów i przybierać różne formy.
Leczenie zębów z PCO jest trudnym i czasochłonnym zabiegiem, ale może zakończyć się sukcesem
dzięki wykorzystaniu nowoczesnego instrumentarium endodontycznego. Należy również pamiętać,
że w niektórych przypadkach, szczególnie w sytuacji braku objawów patologicznych ze strony zębów zobliterowanych, wskazane jest zaniechanie
leczenia kanałowego i obserwacja zębów dotkniętych procesem kalcyfikacji.
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