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Leczenie endodontyczne zębów jest stosowane w wielu przypadkach, 
nie tylko związanych z ich obumarciem czy urazem. Często przyczyną 
leczenia endodontycznego są wskazania periodontologiczne.

Endo czy perio?
A może zespół endo-perio?

Przyzębie i miazga są ze sobą powiązane, wiążą je otwór 
wierzchołkowy i miejsce rozdzielenia korzeni, jak również 
kanaliki komorowo-ozębnowe, istnieje bezpośrednie 
połączenie pomiędzy miazgą i ozębną.

Stany zapalne miazgi mogą się przenieść na przyzębie. 
Zapalenie przyzębia lub recesja dziąsła mogą spowodować, 
poprzez kanaliki boczne, otwór wierzchołkowy bądź 
furkacje, zapalenia miazgi, względnie jej martwicę.

Klasyfikacje tych zmian zaproponowali Guldener 
i Langeland [1982]. Została ona podsumowana przez 
Eickholza [2001].

Klasa I  
Zmiany pierwotnie endodontyczne. Zakażenie poprzez 
otwór wierzchołkowy, kanaliki dodatkowe (furkacja) 
najczęściej boczne, trudne do wykrycia kanaliki dążące 
do brzegu dziąsłowego. 

Klasa II 
Zmiany pierwotne w przyzębiu. Zakażenie miazgi 
przechodzące z kieszonki poprzez furkacje, wierzchołek 
korzenia, kanaliki boczne: obszerna kieszeń 
podczas sondowania.

Klasa III 
Mieszane problemy endo-perio. W prawdziwych 
mieszanych przypadkach endo-perio połączeniu ulegają 
pierwotnie niezależne procesy chorobowe miazgi 
i przyzębia. Podczas sondowania stwierdza się mniej lub 
bardziej szeroki ubytek struktury sięgającej od brzegu 
dziąsłowego do wierzchołka korzenia.

Zmiany typu endo-perio stanowią ważny problem 
kliniczny. Prawidłowe rozpoznanie tych zmian, szczególnie 
procesów zaawansowanych, niesie za sobą wiele 
trudności. Leczenie jest zawsze w pełni zależne od właściwego 

Fot. 1. Zdjęcie radiologiczne pantomograficzne 40-letniego pacjenta 
ze zmianami endo-perio

Fot. 2. Zdjęcie zewnątrzustne. Przetoka czynna przy zębie 45
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rozpoznania, ponieważ właśnie ono 
dyktuje odpowiednią kolejność i sposób 
postępowania leczniczego.

Wyniki leczenia przede wszystkim 
zależne są od tego, czy w pierwszej 
kolejności zostanie zastosowane 
leczenie endodontyczne, a potem 
leczenie periodontologiczne, 
czy odwrotnie. Bardzo istotne 
są również sposób i rodzaj zabiegów 
wykonywanych w obrębie przyzębia. 
Często ustalenie początkowej 
przyczyny wywołującej zmiany 
endo-perio jest niemożliwe, i właśnie 
to jest wynikiem trudności w podjęciu 
odpowiedniego leczenia.

W leczeniu zmian endo-perio 
żywej miazgi bez objawów klinicznych 
należy w pierwszej kolejności 
podejmować podstawowe leczenie 
przyzębia brzeżnego oraz kontrolować 
stan miazgi. Zabiegi w obrębie 
przyzębia należy wykonywać z dużą 
ostrożnością, aby nie doprowadzić 
do przerwania pęczka naczyniowo-
nerwowego i nie przyspieszyć w ten 
sposób obumarcia miazgi.

W momencie wystąpienia 
wstecznego zapalenia miazgi lub 
martwicy przystępuje się do leczenia 
endodontycznego i ewentualnie 
chirurgicznego. W planowaniu 
leczenia zmian endo-perio bardzo 
istotna jest dokładna analiza 
objawów badania podmiotowego, 
przedmiotowego i radiologicznego.

Podczas pierwszej oceny badania 
podmiotowego i przedmiotowego 
należy:

– sprawdzić, czy pacjent skarży się 
na ból,

– sprawdzić, czy istnieje przetoka 
i czy wydostaje się z niej wydzielina,

– sprawdzić, czy w obrębie 
podejrzanego zęba znajduje 
się głęboka kieszeń sięgająca 
do wierzchołka,

– sprawdzić, czy ząb jest rozchwiany,
– sprawdzić, czy występują 

obfite złogi nazębne sprzyjające 
zaostrzeniu stanu zapalnego 
przyzębia,

– ocenić miazgę (w stanie zapalnym 
– czy martwa).
Ocena badania radiologicznego: 

– poszerzenie szpary ozębnowej 
przy zębie przyczynowym – ćwiek 
gutaperkowy do kieszonki sięga 
do miejsca wyjścia procesu 
zapalnego (okolica furkacji, 
ujścia kanału bocznego lub 
wierzchołkowego),

– zanik pionowy kości sięgający 
do wierzchołka korzenia zęba 
przyczynowego,

– klinowaty zanik wyrostka 
zębodołowego w obrębie zęba 
przyczynowego,

– zanik kości wyrostka zębodołowego 
wzdłuż korzenia do okolicy 
wierzchołkowiej furkacji. 
W zmianach endo-perio 
ruchomość patologiczna zębów jest 
przeważnie na wysokim poziomie, 
ponieważ zaawansowanie utraty 
tkanek przyzębia jest znaczne. 
Należy jednak dokładnie 
analizować, inaczej wygląda 

W momencie wystąpienia wstecznego zapalenia 
miazgi lub martwicy przystępuje się do leczenia 
endodontycznego i ewentualnie chirurgicznego. 
W planowaniu leczenia zmian endo-perio bardzo 
istotna jest dokładna analiza objawów badania 
podmiotowego, przedmiotowego i radiologicznego.
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ruchomość zęba, która powstała w zmianach pierwotnie 
endodontycznych, niż w zmianach pierwotnie 
periodontycznych i mieszanych.
W chorobach endo-perio nie stosuje się specjalnych 

metod leczenia. Metody ogólnie przyjęte w endodoncji 
i w periodontologii obowiązują również w odniesieniu 
do zmian endo-perio.

Różnice w postępowaniu terapeutycznym związanym 
z omawianymi zmianami dotyczą:
– istotnych różnic co do kolejności stosowania metod 

leczenia w zależności od typu zmian,
– zachowania odpowiedniej ostrożności przy zabiegach 

periodontologicznych w okolicy wierzchołka 
w przypadku zębów z żywą miazgą,

– częstego na ogół stosowania osłony antybiotykowej 
podczas zabiegów chirurgicznych, z uwzględnieniem 
znacznego zaawansowania zmian chorobowych 
i możliwości łączenia infekcji pochodzenia miazgowego 
i przyzębnego.
Proces zapalny typu endodontycznego w przyzębiu 

oznacza, że czynniki drażniące znajdują się w kanale 
korzeniowym – jest to najczęściej infekcja w obrębie 
systemu kanałowego. Proces zapalny w przyzębiu 
pochodzenia periodontologicznego oznacza, że zapalenie 

tkanek przyzębia jest skutkiem nagromadzenia się płytki 
nazębnej na zewnętrznej powierzchni korzenia. 

Podsumowanie
Zmiany endo-perio są dużym wyzwaniem dla 
zespołu stomatologicznego i uznawane są za jedne 
z najtrudniejszych do diagnozowania i leczenia. Niezbędne 
są ustalenie, czy zmiany zachodzą w części miazgowej, czy 
przyzębnej, i dobranie odpowiedniej kolejności procedur.�q

Radosław Maj – lekarz dentysta z 17-letnim doświadczeniem 
zawodowym. Współwłaściciel Centrum Medycznego Mayodent 

w Dąbrowie Górniczej. W swojej pracy opiera się na bogatym 
doświadczeniu i bardzo dobrym kontakcie z pacjentem. Specjalizuje 

się w leczeniu endodontycznym z zastosowaniem mikroskopu. 
Kilkunastoletnia praca w zawodzie sprawia, że stomatologia to dziś 

nie tylko jego zawód, ale i pasja.

Marzena Cesarz – dyplomowana higienistka od 14 lat związana 
z Centrum Medycznym Mayodent w Dąbrowie Górniczej, gdzie 

spełnia się w pracy z ludźmi, dbając o ich piękne uśmiechy. Prelegentka 
licznych konferencji, sympozjów i targów stomatologicznych.

Współzałożycielka i członkini zarządu Polskiej Akademii 
Profilaktyki Stomatologicznej.

Piśmiennictwo dostępne w redakcji.

Fot. 3. Zdjęcie zewnątrzustne. Obraz kliniczny zęba 21 11. Obrzęk dziąsła, ropny wysięk z kieszonki, duży ubytek kości. Zmiana endo-perio typu 2. 
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