
MARIA MIELNIK−BŁASZCZAK, ANNA ZIOŁO, MAGDALENA JAŁOZA, SYLWIA MISZCZUK

Analiza przyczyn i metod leczenia endodontycznego 
zębów stałych z niezakończonym rozwojem
An Analysis of the Causes and Methods of Endodontic Treatment 
of Immature Permanent Teeth

Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Dent. Med. Probl. 2009, 46, 2, 214–218
ISSN 1644−387X 

PRACE ORYGINALNE
© Copyright by Wroclaw Medical University
and Polish Stomatological Association

Streszczenie
Wprowadzenie. Choroby miazgi zębów stałych z niezakończonym rozwojem występują najczęściej jako powikła−
nia próchnicy lub w następstwie ostrych urazówmechanicznych. Leczenie jest trudne i prowadzi dolicznych powi−
kłań. W pracy opisano metody terapeutyczne chorób miazgi zębów z niezakończonym rozwojem oraz najczęściej
występujące powikłania.
Cel pracy. Analiza przyczyn częstości występowania i metod leczenia endodontycznego zębów stałych niedojrza−
łych u dzieci zgłaszających się do Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego UniwersytetuMedyczne−
go w Lublinie, w latach 2005–2008.
Materiał i metody. Obserwowano 2349 dzieci w wieku 6–9 lat, które zgłosiły się do poradni z powodu różnych
przyczyn. Z grupy tej wyodrębniono 38 pacjentów (1,62%) wymagających leczenia chorób miazgi zębów stałych−
niedojrzałych. Stanowili oni grupę badawczą, liczącą 22 dziewczynki i 16 chłopców.
Wyniki. Próchnica pierwszych zębów trzonowych była przyczyną chorób miazgiu 28 pacjentów. Ostre urazy me−
chaniczne zębów siecznych stanowiłyprzyczynę chorób miazgi u 10 przebadanych pacjentów.U pacjentów z gru−
py badawczej zastosowano różne metody leczenia choróbmiazgi w zależności od stadium zaawansowania choro−
by. U 9, u którychzakończono postępowanie lecznicze, zastosowano metodę amputacji częściowej, u 14 pacjentów
metodę ekstyrpacji miazgi w znieczuleniu, a u 11 pacjentówmetodę mortalną. Z powodu braku wskazań do lecze−
nia zachowawczego u 4 pacjentów dokonano ekstrakcji zębów. Pozostali pacjenci są wtrakcie leczenia.
Wnioski. Istotny wpływ na wynik leczenia chorób miazgi zębów niedojrzałych miała współpraca z pacjentem,
a takżezastosowana metoda leczenia. Najlepsze wyniki leczenia polegające napełnej apeksyfikacji uzyskano po za−
stosowaniu częściowej amputacjimiazgi (Dent. Med. Probl. 2009, 2, 214–218).

Słowa kluczowe: Zęby stałe niedojrzałe, choroby miazgi, leczenie endodontyczne.

Abstract
Background. The pulpal diseases of immature permanent teeth are seen as a complication of caries or as a complica−
tion of mechanical injuries. Treatment of those diseases is very difficult and leads to many complications. The pulpal
therapy of immature teeth and the most common complication, that are seen after treatment, are discussed in the paper.
Objectives. The aim of the study was the analysis of the frequency of performing obligatory endodontic treatment
of immature permanent teeth in the children treated in Chair and Department of Paedodontics Medical University
of Lublin in years 2005 to 2008
Materials and Methods. The group of 2349 patients aged 6–9 years were observed. Then, 38 patients (1.62%) we−
re divided into the experimental group. The first group included 22 girls and the second group included 16 boys.Pa−
tients in this group required the endodontic treatment of immature teeth.
Results. The caries of immature teeth was the reason of pulpal disease in 28 of patients, and acute mechanical injuries
were the reason for pulpal disease in 10 of patients in the experimental group. Patients from the experimental group we−
re treated in different ways depended on progression of the disease. In 9 of patients partial pulpotomy was taken; in 14
of patients extripation in anesthesia was taken; in 11 of patients mortal method was taken; in 4 patients extraction was
taken, because there was no therapeutic indication. The rest of patients from experimental group is still being treated.
Conclusions. Cooperation with young patients and method of treatment had important influence on result in the
endodontic treatment of permanent immature teeth. The best results (apexification) were achieved with partial pul−
potomy (Dent. Med. Probl. 2009, 2, 214–218).
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Najczęstszą przyczyną chorób miazgi zębów
stałych z niezakończonym rozwojem wierzchołka
korzenia jest próchnica głęboka oraz urazy mecha−
niczne zębów przednich. Leczenie jest trudne
i w związku z tym może prowadzić do wielu po−
wikłań [1]. Ważne jest zatem zapobieganie choro−
bom miazgi poprzez odpowiednią profilaktykę
próchnicy oraz wczesne wykrywanie i wdrożenie
leczenia próchnicy zębów a także zębów po ura−
zach mechanicznych [2, 3].

Niezależnie od przyczyny wywołującej stan
zapalny miazgi należy wybrać odpowiednią meto−
dę leczenia [4–6]. Metody leczenia niedojrzałych
zębów stałych w zależności od stanu miazgi zęba
dzieli się na: biologiczne leczenie miazgi oraz na
metody mortalne (przez ekstyrpację lub dewitaliza−
cję miazgi). Do metod biologicznych zalicza się:
pokrycie pośrednie miazgi, pokrycie bezpośrednie
miazgi, amputację częściową miazgi komorowej,
amputacjaę całkowitą miazgi komorowej.

W przypadku konieczności leczenia endodon−
tycznego zębów stałych niedojrzałych nie należy
stosować dewitalizacji miazgi, ponieważ może
ona prowadzić do zahamowania wzrostu korzenia.
Metodą polecaną jest ekstyrpacja miazgi w znie−
czuleniu. Jednak w przypadkach szczególnych,
kiedy jest niemożliwe przeprowadzenie znieczule−
nia lub mamy do czynienia z tzw. „trudnym pa−
cjentem”, leczenie mortalne jest metodą z wyboru.

Kolejnym krokiem w leczeniu endodontycz−
nym jest czasowe wypełnienie kanałów zębów.
W tym celu najczęściej używany jest materiał na
bazie wodorotlenku wapnia (czasami można zało−
żyć dodatkowo ćwiek gutaperkowo−wodorowę−
glanowy) jako pierwszy etap leczenia aż do zakoń−
czenia rozwoju wierzchołka korzenia. Następnie
kanały wypełnia się ostatecznie zgodnie z zasada−
mi ogólnymi leczenia endodontycznego [7].

Dosyć znanym, lecz wciąż rzadko stosowa−
nym, sposobem leczenia pacjentów w wieku roz−
wojowym jest metoda wypełniania kanałów zębo−
wych z użyciem materiału Mineral Trioxide Ag−
gregate (MTA) [8–11]. Leczenie tym sposobem
wymaga obecności pacjenta na trzech wizytach.
Na pierwszej opracowuje się kanał zęba zgodnie
z obowiązującymi zasadami i wypełnia się go na
tydzień materiałem na bazie wodorotlenku wap−
nia. Podczas drugiej wizyty po usunięciu wcze−
śniejszego opatrunku i wypełnienia do kanału zę−
ba zostaje założony materiał MTA na grubość oko−
ło 5 mm i opatrunek czasowy. Na kolejnej
wizycie, która może odbyć się już następnego
dnia, kontroluje się, czy materiał związał. Jeżeli
nie wytworzyła się trwała bariera, należy ponow−
nie założyć materiał MTA, powtarzając czynności
z poprzedniej wizyty. Jeżeli natomiast materiał
związał, pozostałą część kanału wypełnia się ma−

teriałem stałym, przy czym MTA stanowi przy−
wierzchołkową część wypełnienia ostatecznego.

W odróżnieniu od apeksyfikacji z użyciem ma−
teriałów na bazie wodorotlenku wapnia, gdy lecze−
nie trwa długo i wymaga kilku wizyt, zastosowanie
MTA pozwala uzyskać dokładne uszczelnienie
wierzchołka korzenia, jak również pobudzenie pro−
cesu gojenia tkanek okołowierzchołkowych. Czę−
sto leczenie endodontyczne zębów niedojrzałych
kończy się niepowodzeniem. Dotyczy to najczę−
ściej zębów wielokorzeniowych. Powikłania mogą
przebiegać w postaci ostrego zapalenia ropnego
tkanek około wierzchołkowych, lub przewlekłego
zapalenia z widoczną przetoką [4, 12]. Innym po−
wikłaniem może być resorpcja korzenia, która czę−
ściej występuje po urazie mechanicznym zęba.
Z doświadczeń własnych wynika, że powikłaniem
po leczeniu endodontycznym zębów niedojrzałych
jest również zatrzymanie rozwoju korzenia i nie−
całkowita apeksyfikacja.

Celem badań była analiza przyczyn częstości
występowania i metod leczenia chorób miazgi zę−
bów stałych z niezakończonym rozwojem u pa−
cjentów Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojo−
wego UM w Lublinie w latach 2005–2008.

Materiał i metody

Obserwowano 2349 dzieci w wieku 6–9 lat,
które zgłosiły się do leczenia stomatologicznego
z powodu różnych przyczyn. Z grupy tej wyodręb−
niono 38 pacjentów (co stanowiło 1,62% całości)
wymagających leczenia chorób miazgi zębów sta−
łych z niezakończonym rozwojem.

Stanowili oni grupę badawczą, liczącą 22
dziewczynki i 16 chłopców.

W pracy dokonano analizy przyczyn zgłosze−
nia do leczenia, metod leczenia oraz powikłań.

Uzyskane wyniki badań poddano analizie sta−
tystycznej. Do zbadania istotności różnic dla
zmienników skali nominalnej χ2 lub dokładnego
testu Fishera−Snadocera. Przyjęto poziom istotno−
ści p < 0,05.

Wyniki badań i omówienie

Najwięcej przypadków leczenia chorób mia−
zgi zębów niedojrzałych stwierdzono w 2008 r.
u 24 dzieci, a najmniej przypadków w 2006 r. u 1
pacjenta.

Przyczyną chorób miazgi u 28 pacjentów była
próchnica głęboka zębów pierwszych trzonowych.
U pozostałych 10 pacjentów badanej grupy był to
natomiast uraz mechaniczny zębów siecznych –
głównie klasy II i III według Ellisa (ryc. 1). Nie
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stwierdzono istotnego związku między przyczyną
zgłoszenia a płcią (p = 0,71) (tab. 1).

Do zębów, które najczęściej wymagały lecze−
nia chorób miazgi należy trzonowce żuchwy (22
zęby) i siekacze szczęki (8 zębów). Nie wykazano
istotnego związku między przyczyną zgłoszenia

a wiekiem (p = 0,09). U dzieci w wieku 6–7 lat
częściej niż u 8–9−latków przyczyną leczenia cho−
rób miazgi zębów stałych niedojrzałych był uraz
mechaniczny.

Stwierdzono istotny związek między przyczyną
zgłoszenia a rodzajem zęba (p < 0,00001) (tab. 2). 

Przyczyną chorób miazgi zębów siecznych
szczęki był uraz mechaniczny, a zębów trzono−
wych próchnica głęboka.

U pacjentów z grupy badawczej zastosowano
różne metody leczenia chorób miazgi w zależności
od stadium zaawansowania choroby.

U 9, u których zakończone już zostało leczenie
endodontyczne zębów przyczynowych zastosowa−
no amputację częściową miazgi komorowej w znie−
czuleniu nasiękowym. Metodę ekstyrpacji przyży−
ciowej zastosowano w 14 przypadkach, a u 11 osób
była to dewitalizacja miazgi. U 4 dzieci stwierdzo−
no brak wskazań do leczenia zachowawczego i usu−
nięto zęby. Pozostali pacjenci są w trakcie leczenia.

Podczas leczenia endodontycznego zębów
niedojrzałych do czasowego wypełnienia kanałów
zębów z niezakończonym rozwojem użyto Biopul−
pu. Kontrolę apeksyfikacji przeprowadzano za po−
mocą zdjęć RTG, wykonywanych w określonych
odstępach czasu (co 6 miesięcy) aż do zamknięcia
wierzchołka korzenia zęba w zależności od po−
czątkowego stadium rozwoju korzenia. Jeżeli po
upływie odpowiedniego okresu czasu doszło do
zamknięcia wierzchołka korzenia, kanał wypeł−
niono gutaperką metodą kondensacji bocznej, uży−
wając Endometazonu jako uszczelniacza.

W wyniku przeprowadzonej analizy staty−
stycznej stwierdzono istotną różnicę w czasie za−
stosowania analizowanych metod leczenia (tab. 3).

Pełne powodzenie polegające na całkowitej
apeksyfikacji stwierdzono u pacjentów, u których
wykonano zabieg częściowej amputacji miazgi.
Podobne wyniki uzyskali Postek i Ciurla [13]
w zębach po urazach mechanicznych. Zdecydowa−
nie lepsze wyniki w leczeniu endodontycznym
uzyskano w przypadku zastosowania metody eks−
tyrpacji miazgi w znieczuleniu (64,29% przypad−
ków apeksyfikacji) w porównaniu do metody mor−
talnej (27,27% przypadków apeksyfikacji).

Stwierdzono istotny związek między współ−
pracą pacjenta a wynikiem leczenia (p = 0,003).
Wyniki przedstawiono w tabeli 5.

Brak wskazań do leczenia zachowawczego
stwierdzono u pacjentów, którzy zgłosili się zbyt
późno do leczenia lub nie współpracowali podczas
leczenia, nie zgłaszając się w terminie na wyzna−
czone wizyty. W większości tych przypadków do−
szło do zaawansowanych zmian okołowierzchoł−
kowych lub do resorpcji korzeni, co spowodowało
decyzję o ekstrakcji zębów. Podczas leczenia
współpracowała większość dzieci – 32 pacjentów.
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Tabela 1. Przyczyna zgłoszenia z uwzględnieniem płci

Table 1. Reason of endodontic treatment with consideration of sex

Płeć Próchnica Uraz Razem Analiza 
(Sex) głęboka (Injury) (Total) statystyczna

(Caries (Statistic 
profuda) analysis)

N N n

Chłopcy 11 5 16 χ2 = 0,13
(Boys) p = 0,71

Dziewczęta 17 5 19
(Girls)

Tabela 2. Przyczyna zgłoszenia z uwzględnieniem rodzaju zęba

Table 2. Reason for endodontic treatment with number of the tooth

Rodzaj zęba Próchnica Uraz Razem Analiza 
(Number głęboka (Injury) (Total) statystyczna
of the tooth) (Caries (Statistic 

profuda) analysis)\

n n N

11 0 6 6

16 5 0 5

21 0 3 3 χ2 = 38,00

26 1 0 1 p < 0,00001

36 11 0 11

41 0 1 1

46 11 0 11

Razem 28 10 38
(Total)

próchnica g³êboka
(caries profunoly)
73,68%

uraz, II klasa Elisa
(injury, class II acc. Elis)
10,53%

uraz, III klasa Elisa
(injury, class III acc. Elis)
10,53%

uraz, VI klasa Elisa
(injury, class VI acc. Elis)
5,26%

Ryc. 1. Liczba badanych z uwzględnieniem przyczyny
zgłoszenia

Fig. 1. Number of patients taking into consideration
the treatment reason



Przeprowadzona analiza wykazała, że pacjen−
ci wymagający leczenia chorób miazgi zębów sta−
łych niedojrzałych stanowią niewielki odsetek
(1,62%) wszystkich pacjentów, którzy zgłosili się
do leczenia w latach 2005–2008. Z przeprowadzo−
nych badań wynika, że zgłaszalność pacjentów
wymagających leczenia chorób miazgi zębów nie−
dojrzałych wzrosła na przestrzeni lat, co może być
zjawiskiem niepokojącym. Można jednak uważać,
że wzrosła również świadomość potrzeby leczenia
zachowawczego tych zębów. Badania potwierdzi−
ły, że najczęstszą przyczyną leczenia chorób mia−
zgi zębów niedojrzałych jest próchnica głęboka

zębów trzonowych i uraz mechaniczny zębów
siecznych szczęki.

Podsumowując,można stwierdzić, że istotny
wpływ na wynik leczenia chorób miazgi niedojrza−
łych zębów stałych miała współpraca z pacjentem,
a także zastosowana metoda leczenia. Najlepsze
wyniki polegające na pełnej apeksyfikacji uzyska−
no po zastosowaniu częściowej amputacji miazgi.

Ważne jest zapobieganie chorobom miazgi zę−
bów z niezakończonym rozwojem. Powinno ono
polegać na profilaktyce próchnicy oraz na wcze−
snym wykrywaniu i odpowiednio szybkim podję−
ciu decyzji o leczeniu tej choroby.
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Tabela 3. Wynik leczenia z uwzględnieniem metody leczenia

Table 3. Result of endodontic treatment with consideration method of treatment

Metoda leczenia Ekstrakcja W trakcie Zamknięty Razem Analiza statystyczna
(Method of the (Extraction) leczenia wierzchołek (Total) (Statistic analysis)
treatment) (While treatment) (Apexification)

n N N

Mortalna 5 3 3 11 χ2 = 24,9
(Mortal method) p = 0,0003

Brak wskazań do leczenia 4 0 0 4
(No treatment indications)

Amputacja częśćiowa 0 0 9 9
(Partial pulpotomy)

Ekstyrypacja w znieczuleniu 1 4 9 14
(Extripation in Anaesthesia)

Razem 10 7 21 38
(Total)

Tabela 4. Wynik leczenia z uwzględnieniem współpracy pacjenta

Table 4. Result of endodontic treatment with consideration cooperation with patient

Współpraca Ekstrakcja W trakcie Zamknięty Razem Analiza statystyczna
(Cooperation) (Extraction) leczenia wierzchołek (Total) (Statistic analysis)

(While treatment) (Apexification)

n N N

Nie 6 0 0 6 χ2 = 19,95
(No) p = 0,00005

Tak 4 7 21 32
(Yes)

Razem 10 7 21 38
(Total)
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