
65

SVEIKATOS MOKSLAI / HEALTH SCIENCES 
IN EASTERN EUROPE
ISSN 1392-6373 print / 2335-867X online
2016, 26 tomas, Nr. 4, p. 65-69
DOI: http://doi.org/10.5200/sm-hs.2016.060

Žurnalo tinklalapis: http://sm-hs.eu                                                                Adresas susirašinėti: Vitalija Siurblytė, el.  p. vitalija.siurblyte@gmail.com

BIOMEDICINA / BIOMEDICINE

Raktažodžiai: pieninių dantų anatomija, pulpotomija, 
pulpektomija, formokrezolis, pulpos terapija.

Santrauka
Pieninių dantų ėduonis yra viena dažniausių vaikų lė-
tinių ligų, ir tai yra globali problema, ypač neišsivys-
čiusiose ir besivystančiose šalyse, kur vyrauja žemas 
pragyvenimo lygis bei prasta socioekonominė padė-
tis. Odontologinės infekcijos, atsirandančios laiku ne-
gydant ėduonies pažeistų dantų, daro neigiamą įtaką 
bendrai vaiko sveikatai, sukelia mitybos problemas, 
stresą gydant dantis, ugdymo įstaigų nelankymą, vai-
kai drovisi bendrauti ir žaisti, o ilgainiui negydytas 
ėduonis sukelia dar daugiau įvairių komplikacijų - 
dantų skausmą, minkštųjų audinių tinimą, odontoge-
ninį sepsį, nemigą, valgymo sutrikimus, mažą kūno 
masės indeksą [2, 27]. Pieninių dantų komplikuoto 
ėduonies gydymo galimybės yra aktuali tema, nes ša-
lyse, kuriose yra didelis ėduonies paplitimas, vaikų 
pieninių dantų ėduonis dažniausiai yra negydomas. 
Šiame straipsnyje aptariami konservatyvūs ir radi-
kalūs pieninių dantų komplikuoto ėduonies gydymo 
metodai, jiems naudojamos medžiagos. 

Įvadas
Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis, pie-

ninių dantų ėduonis yra viena dažniausių vaikų ligų, jos 
paplitimas kai kuriose šalyse siekia 90% [1, 26]. Lietuvos 
4–6 metų vaikų pieninių dantų ėduonies paplitimas ir inten-
syvumas yra 89,7 proc. [2], o 50 proc. trimečių turi ertminį 
dantų ėduonį [3].

Pirmas ir svarbiausias žingsnis gydant pieninių dantų 
pulpos patologijas - nustatyti tikslią diagnozę, remiantis li-
gos anamneze, klinikiniais bei radiologiniais duomenimis, 
nes tai padeda pasirinkti tinkamą gydymo būdą [4]. Kon-
servatyvių ėduonies gydymo metodų tikslas yra išsaugoti 
pieninių dantų lankų ir dantis supančių struktūrų vientisu-
mą, pieninių dantų pulpos gyvybingumą, sumažinti atlie-
kamų pulpektomijų skaičių, išvengti chirurginio ankstyvo 

pieninių dantų pašalinimo [5, 6]. Tačiau konservatyvius 
metodus galima taikyti tik tiems pieniniams dantims, kurie 
neturi jokių pulpos dirginimo simptomų ar degeneracijos 
požymių [4]. Jeigu nėra galimybių atlikti konservatyvaus 
pieninių dantų gydymo, galima taikyti pulpektomiją – pa-
šalinti visą vainikinę ir šakninę pulpą, siekiant išsaugoti 
pieninį dantį dantų lanke. Tačiau tai sudėtingesnis gydymo 
būdas, ypač mažamečiams vaikams. Kai ėduonis kompli-
kuojasi vietiniu patinimu, fistule, patologine šaknų ar vidine 
rezorbcija, periapikaliniu židiniu arba abscesu, tuomet indi-
kuotinas radikalus pieninių dantų gydymas – šalinimas [6]. 

Tai yra bendros pieninių dantų pulpos patologijų gy-
dymo rekomendacijos, kurios skirtingų šalių klinikinėje 
praktikoje taikomos atsižvelgiant į kiekvienos šalies ėduo-
nies paplitimo, intensyvumo rodiklius bei socioekonominę 
padėtį, esamas gydymo galimybes. Mažiau išsivysčiusiose 
arba besivystančiose šalyse dauguma ėduonies atvejų yra 
negydyti ir komplikuoti, ėduonis pažeidžia mažo ir labai 
mažo amžiaus vaikus, todėl atsiranda gydymo bendrinėje 
narkozėje poreikis.

Gydant vaikus bendrinėje narkozėje, dažniausiai jiems 
taikomi pieninių dantų gydymo metodai – ertmių plomba-
vimas ir dantų pašalinimas [27]. Per anksti pašalinus pieni-
nius dantis, padidėja ortodontinių deformacijų rizika – at-
siranda papildomo ortodontinio gydymo poreikis. Taip pat 
pastebėta, kad praėjus 6 mėnesiams po bendrinės narkozės, 
dauguma vaikų turi naujų ėduonies pažeidimų ir nepakan-
kamą burnos higieną – kyla pakartotinio gydymo bendrinė-
je narkozėje poreikis [27]. Taip vaikai patiria dar daugiau 
streso, naudojami dideli finansiniai ištekliai pieninių dantų 
gydymui. Taip pat tyrimais įrodyta, kad vaikų, kurių pie-
niniai dantys buvo pažeisti ėduonies, nuolatiniuose danty-
se ėduonis vystosi tris kartus dažniau. [28] Racionaliausia 
išeitis - ėduonies pažeidimų profilaktika ir ankstyvas ėduo-
nies pažeidimų gydymas, kai dar galima pritaikyti konser-
vatyvius pulpos patologijų gydymo metodus.

Darbo tikslas: išanalizuoti mokslinėje literatūroje ap-
rašomus pieninių dantų komplikuoto ėduonies gydymo 
metodus, aptarti jiems naudojamas medžiagas. 
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Tyrimo objektas ir metodai
Straipsnių, susijusių su šios literatūros apžvalgos tema, 

paieška vyko PMC ir PubMed duomenų bazėse, naudojant 
šiuos raktinius paieškos žodžius: primary teeth anatomy, 
pulpotomy, pulpectomy, formocresol, pulp therapy. Atrinkti 
straipsniai anglų kalba ir ne senesni nei 10 metų, siekiant 
aktualios ir naujos informacijos apie pieninių dantų kom-
plikuoto ėduonies gydymo metodus ir rekomendacijas. Ta-
čiau įtraukti ir keli senesni šaltiniai, kuriuose esanti infor-
macija fundamentali.

Pieninių dantų anatomijos ypatumai. Pieninių ir nuo-
latinių dantų morfologija skirtinga. Nuo vidinės pieninių 
dantų anatomijos priklauso tai, jog dantų ėduonis labai 
greitai komplikuojasi pulpos pažeidimu. Pieninių dantų 
emalio sluoksnis yra plonesnis ir puresnis, todėl pieniniai 
dantys baltesni nei nuolatiniai, tačiau tuo pačiu mažiau at-
sparūs rūgščių poveikiui. Emalio prizmės yra mažesnės, 
tai lemia prastesnį kristalizuotos struktūros išsidėstymą. 
Cheminė pieninių dantų emalio struktūra taip pat šiek tiek 
skiriasi nuo nuolatinių. Jame yra randami didesni kiekiai 
karbonato priemaišų, kurie padidina emalio tirpumą, taip 
pat nustatomas fosfatų trūkumas bei randami tokie elemen-
tai kaip stroncio ir cinko pėdsakai, kurie manoma didina 
emalio jautrumą ėduoniui [7,8].

Pieninių dantų pulpos kameros santykinai yra didesnės, 
todėl pulpos ragai išsidėstę aukščiau. Pulpos kraujagyslės 
ir nervai yra didesni, apsupti puriu jungiamuoju audiniu 
[4], dažnos horizontalios anostomozės bei papildomi ka-
nalėliai furkacijose [9]. Šaknų kanalų sistemos yra labai 
sudėtingos dėl susijungiančių smulkių kanalėlių šakų bei 
papildomų didelių lateralinių kanalų. Dėl to šaknų kana-
lų sistemos gali turėti įvairiausias variacijas, ypač pieninių 
krūminių dantų apikaliniuose trečdaliuose [10].  Dėl pieni-
nių dantų pulpos uždegimo dažnai ir greitai pažeidžiamas 
kaulas furkacijos srityje, nes šioje srityje yra daug papildo-
mų kanalėlių, bei pieniniai krūminiai dantys turi daugiau 
viršūnių nei nuolatiniai [10].

Pieninių dantų anatomijos žinojimas yra būtinas di-
agnozuojant ir priimant gydymo sprendimus. Būtina at-
kreipti dėmesį į tai, kad pieniniuose dantyse mineralizuotas 
sluoksnis tarp išorinių ir vidinių danties struktūrų yra plo-
nesnis ir tai lemia greitas pulpos patologijas.

Pieninių dantų pulpos gydymo būdai. Pieninių dantų 
pulpos gydymo metodai gali būti suskirstyti į dvi grupes: 
konservatyvūs (kurių tikslas išsaugoti pulpos gyvybingu-
mą) bei radikalūs (kai pašalinama ir vainikinė, ir šakni-
nė pulpa arba pašalinamas dantis). Nors pulpotomija yra 
vainikinės pulpos pašalinimas, tačiau šis metodas taip pat 
priskiriamas konservatyviems gydymo metodams, nes ša-
kninė pulpa išsaugoma gyva. 

Konservatyvūs pieninių dantų pulpos gydymo būdai. 

1. Tiesioginis pulpos padengimas. Tai metodas, kurio metu 
atsivėręs (dėl traumos, valant gilų ėduonį) danties pulpos 
ragelis padengiamas bioaktyvia medžiaga, dažniausiai kal-
cio hidroksidu, ir dantis atstatomas hermetiška restauracija 
[11]. Tiesioginio pulpos padengimo metodas taikomas tik 
tuo atveju, jei dantis iki tol buvo besimptomis, pulpos at-
vėrimas yra labai minimalus ir užtikrinama visiška seilių 
izoliacija [4]. Tačiau net ir idealiomis sąlygomis atliktas 
pieninių dantų tiesioginis pulpos padengimas neefektyvus 
– stebimas mažas sėkmės procentas [4, 11]. Manoma, jog 
taip yra dėl gausaus nediferencijuotų mezenchiminių ląste-
lių kiekio pieninių dantų pulpoje. Šių ląstelių dirginimas 
lemia diferenciaciją į odontoklastus, kurie sukelia vidinę 
rezorbciją – pagrindinį tiesioginio padengimo nesėkmės 
pieniniuose dantyse požymį [12]. Todėl tiesioginio pulpos 
padengimo metodas pieniniams dantims netaikomas.

2. Netiesioginis pulpos padengimas. Taikant šį metodą, 
arčiausiai pulpos esantis dentino sluoksnis paliekamas ir 
padengiamas biosuderinama medžiaga, kuri skatina tretinio 
dentino gamybą, o dantis atstatomas hermetiška restauraci-
ja, kuri yra viena svarbiausių šio metodo sėkmės garantijų. 
[11] Taip išsaugomas pulpos gyvybingumas: sustabdomas 
ėduonies progresas, sukeliama dentino sklerozė ir remine-
ralizuojamas infekuotas dentinas [4]. Teigiama, kad esant 
giliam ėduonies pažeidimui, dalinis ėduonies pašalinimas 
yra geresnis pasirinkimas nei visiškas ėduonies išvalymas, 
nes taip sumažinama rizika atverti pulpą [14]. Netiesiogi-
nis pulpos padengimas rekomenduojamas pieniniams dan-
tims, pažeistiems gilaus ėduonies, tačiau neturintiems jokių 
pulpos dirginimo simptomų ar degeneracijos požymių [4]. 
Dažniausiai netiesioginiam pieninių dantų pulpos padengi-
mui naudojamos medžiagos yra kalcio hidroksidas, MTA ir 
stiklo jonomerai. Iš esmės šį metodą būtų galima pavadin-
ti pasyviu gydymo būdu, nes izoliavus ėduonies paveiktą, 
bet ne infekuotą (ang. „affected“ but not „infected“) pulpą 
nuo išorinio poveikio, paliekama galimybė jai pačiai rege-
neruoti [11]. Galima teigti, kad netiesioginis pieninių dantų 
pulpos padengimas yra vienas iš gilaus ėduonies gydymo 
būdų, kai dantis yra besimptomis, kliniškai ir radiologiškai 
nestebima kitų patologinių pokyčių ir galima užtikrinti her-
metišką galutinę danties restauraciją [4]. Tyrimais įrodyta, 
kad netiesioginis pieninių dantų padengimas yra žymiai sė-
kmingesnis metodas nei tiesioginis pieninių dantų padengi-
mas ir tiek pat sėkmingas kaip pulpotomija [4, 14]. 

3. Pulpotomija. Tai pieninių dantų pulpos gydymo me-
todas, kai pašalinama vainikinė pulpos dalis ir įvertinama 
likusi šakninė pulpa – ji turi būti gyva, be jokio pūlingo 
eksudato, blogo kvapo ar nekrozės požymių [6, 16]. Likusi 
gyva šakninė pulpa kraujuoja, todėl kelioms minutėms yra 
padengiama vatele su tirpalu, kuris dezinfekuoja, mumifi-
kuoja pulpos audinius ir stabdo kraujavimą [15]. Šis meto-



67

das naudojamas pieninių dantų pulpos gydymui tuomet, kai 
nestebima jokių patologinių radiologinių pokyčių, t.y. esant 
sveikos pulpos atvėrimui dėl gilaus ėduonies, po traumos 
arba grįžtamo pulpito atvejais [6]. Dantis dažniausiai būna 
besimptomis arba stebima gilaus ėduonies simptomatika 
– jautrumas saldžiam, karštam/šaltam maistui, gėrimams,  
tačiau nėra savaiminio aštraus skausmo, taip pat nestebi-
ma jokių radiologinių ar klinikinių periodonto pažeidimo 
pokyčių [15,16]. 

Yra pakankamai daug medžiagų, kurios gali būti nau-
dojamos pulpotomijos metu: formokrezolio tirpalas, glu-
taraldehidas, paraformaldehidas, geležies sulfato tirpalas, 
cinko oksido eugenolis, kalcio hidroksidas, MTA, Leder-
mix® antibiotikų pasta, biokeraminės medžiagos, augimo 
faktoriai ir net įvairios technologijos, tokios kaip lazeriai 
bei elektrokauteriai [17]. Pagrindinis ilgą laiką sėkmingai 
klinikinėje praktikoje naudojamas medikamentas šakninės 
pulpos padengimui yra formokrezolio tirpalas [11, 15]. Jis 
mumifikuoja paviršinį šakninės pulpos sluoksnį ir taip pul-
pa lieka stabili iki danties iškritimo, uždegimas neplinta 
[11, 15]. Tyrimais pastebėta, jog pulpotomija formokrezo-
lio tirpalais gali paankstinti pieninių dantų šaknų rezorbciją 
(iškritimo laiką) [14]. Tačiau kol kas tai vienas iš efekty-
viausių klinikinėje praktikoje patikrintų medikamentų pie-
ninių dantų pulpotomijai atlikti; kai kuriuose tyrimuose 
pulpotomija formokrezolio tirpalu laikoma auksiniu stan-
dartu, kontroline grupe, lyginant kitų medikamentų efek-
tyvumą [11, 16]. Šiuo metu atliekama daug įvairių tyrimų 
formokrezolio tirpalo toksiškumui įvertinti. Kai kuriose 
šalyse jo naudojimas uždraustas, tačiau pulpotomiją atlikti 
būtent formokrezolio tirpalu ir toliau mokoma JAV bei kitų 
šalių universitetuose [18]. Formokrezolio toksiškumui su-
mažinti buvo pradėtas naudoti mažesnės 1/5 koncentracijos 
tirpalas, o šio veiksmingumas patvirtintas klinikinėje prak-
tikoje [11, 16]. Kad būtų galima sumažinti formokrezolio 
toksiškumą, buvo pasiūlyta naudoti glutaraldehidą. Jis turi 
tokias pačias pulpos audinius fiksuojančias savybes, tačiau 
yra mažiau antigeniškas, mažiau toksiškas bei ne taip gi-
liai penetruojantis į audinius [11]. Geležies sulfatas yra 
alternatyvi formokrezolio tirpalui medžiaga. Pirmiausia jis 
buvo pradėtas naudoti kaip hemostatinė medžiaga prieš pa-
dengiant šakninę pulpą kalcio hidroksidu, o vėliau ištirtas 
kaip atskiras medikamentas [11, 16]. Jis nemumifikuoja pa-
viršinio pulpos sluoksnio taip kaip formokrezolio tirpalas, 
bet amputacijos vietoje sukuria baltyminį barjerą, panašų į 
kraujo krešulį. Tai kliniškai efektyvus pasirinkimas, ypač 
siekiant išvengti formokrezolio tirpalo naudojimo [19,20]. 
Kaip minėta, kalcio hidroksidas naudojamas jau nebekrau-
juojančios šakninės pulpos padengimui, tačiau pastebėta, 
kad jo efektyvumas žymiai mažesnis – pieniniuose dantyse 
dažnai prasideda vidinė rezorbcija [11]. Taigi kalcio hi-

droksidas nėra pati geriausia alternatyva. MTA – dar viena 
medžiaga, kurią galima naudoti pulpotomijos metu. Ji san-
dariai užkloja šakninę pulpą, yra biosuderinama ir skatina 
pulpos audinių regeneraciją. Tyrimais įrodyta, kad pulpoto-
mijos su MTA sėkmės procentas yra didžiausias lyginant su 
kalcio hidroksido, geležies sulfato ar formokrezolio pulpo-
tomijų sėkmės procentu [21], tačiau labai svarbus aspektas 
naudoti MTA pieninių dantų gydymui – tai sąlyginai brangi 
medžiaga [15]. Naujausios šiuolaikinės technologijos taip 
pat suteikia daugiau galimybių pulpos patologijų gydy-
mui – pulpotomijai pradedami naudoti elektrokauteriai, 
lazeriai. Jų veikimas efektyvus, tačiau nepakankamai pa-
tvirtintas klinikiniais duomenimis, be to, jų naudojimas kol 
kas sunkiai pritaikomas vaikų odontologijoje [11]. Taip pat 
tai sąlyginai brangios technologijos, todėl indikuotinos tik 
siekiant bet kokiomis galimybėmis išvengti formokrezolio 
naudojimo [22]. Galima daryti išvadą, kad formokrezolio 
tirpalas ir geležies sulfatas yra vienodai efektyvūs, lengvai 
naudojami ir lengvai prieinami medikamentai sėkmingai 
pulpotomijai atlikti. Brangesnė, bet efektyvesnė alternaty-
va šioms medžiagoms – MTA.

Atliekant pulpotomiją, nuėmus vatelę su medikamentu 
nuo pieninio danties šaknų įeigų kraujavimas turi būti su-
stojęs. Jei kraujavimas nestoja, vadinasi, uždegimas yra pa-
siekęs šakninę pulpą ir reikalingas radikalus jos gydymas – 
pulpektomija. Jei kraujavimas sustoja, galima padengti ka-
nalų įeigas ir pulpos kamerą atitinkama baze (dažniausiai 
cinko oksido eugenolio pasta) bei atstatyti danties vainiką 
hermetiška restauracija [6]. Nustatyta, kad vieno vizito pul-
potomija, kai atlikus pulpotomiją dantis iškart atstatomas 
galutine hermetiška restauracija, yra sėkmingesnė nei dvie-
jų vizitų pulpotomija [14,16,17]. Manoma, kad taip yra dėl 
laikinų užpildų pralaidumo [24]. 

Po pieninio danties gydymo pulpotomijos metodu ir 
atstačius danties vainiką, šakninė pulpa turi likti gyva, be 
jokių klinikinių simptomų (skausmo, jautrumo, tinimo) ar 
radiologinių pokyčių (išorinės ar vidinės šaknų rezorbci-
jos) [6].

Radikalūs pieninių dantų pulpos gydymo būdai. 1. Pul-
pektomija – pieninių dantų pulpos gydymo metodas, kai 
pašalinama visa vainikinė ir šakninė pulpa. Pulpektomija 
atliekama įvykus negrįžtamiems pulpos pažeidimams arba 
nekrozei dėl ėduonies ar traumos, taip pat tais atvejais, 
kai taikant pulpotomiją nesustoja kraujavimas iš šakninės 
pulpos [6]. Pulpektomiją galima taikyti, kai radiologiškai 
nestebima jokios arba yra minimali pieninio danties ša-
knų rezorbcija arba kiti minimalūs periodonto pažeidimai. 
Pulpektomijos metu pieninio danties šaknų kanalai me-
chaniškai valomi rankiniais instrumentais bei plaunami ir 
dezinfekuojami iriguojančiais tirpalais: 2% chlorheksidino 
bigliukonato tirpalu arba 1% natrio hipochlorito tirpalu [6, 
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16] Labai svarbi yra šio chemomechaninio kanalų paruo-
šimo rentgeno kontrolė siekiant apsaugoti nuolatinių dan-
tų užuomazgas [24]. Atlikus pulpektomiją, šaknų kanalai 
išsausinami ir užpildomi medžiaga, kuriai keliami du pa-
grindiniai reikalavimai: ji turi būti besirezorbuojanti kartu 
su pieninių dantų šaknimis bei turėti antibakterinių savybių 
[11]. Dažniausiai pieninių dantų kanalų užpildymui nau-
dojama cinko oksido eugenolio, jodoformo arba kalcio hi-
droksido-jodoformo pasta [6, 16]. Ištirta, kad cinko oksido 
eugenolio pasta nėra pati geriausia pieninių dantų kanalų 
užpildymo medžiaga, nes ji ne visiškai rezorbuojasi kartu 
su pieninio danties šaknimis [11, 24]. Be to, sustingusi ji 
nebėra antibakteriškai veikianti. Todėl geresnis medika-
mentas kanalų plombavimui yra jodoforminė arba kalcio 
hidroksido-jodoformo pasta [11,18]. Taip pat nustatyta, kad 
šaknų kanalų užpildymas neprivalo būti iki pat šaknų vir-
šūnių, svarbu kad būtų padengtas pulpos kameros dugnas 
– izoliuoti papildomi kanalai, susisiekiantys su bifurkacija. 
Danties vainikas turi būti atstatomas hermetiška ir patvaria 
restauracija [6, 24].

Atlikus pulpektomiją, būtinas radiologinis danties ste-
bėjimas. Sėkmingos pulpektomijos atveju nėra patologinės 
šaknies rezorbcijos arba patologinių pokyčių bifurkacijoje, 
per 6 mėnesius turi sugyti buvę periodonto pažeidimai – 
radiologiškai tai stebima kaulo atsidėjimu ir formavimusi, 
taip pat per kelias savaites turi išnykti (jei buvo) klinikiniai 
simptomai [6, 11, 24]. Šis gydymo metodas turi nesutruk-
dyti pieninio danties šaknų rezorbcijos ir dantų kaitos.

2. Chirurginis pieninio danties šalinimas – radikalus 
pieninių dantų gydymo metodas, tačiau praktiškai vienin-
telis pasirinkimas esant tokioms pieninių dantų pulpos pa-
tologijoms kaip fistulė, patologinė šaknų, vidinė rezorbcija, 
periapikalinis židinys arba odontogeninis sepsis [26]. Taip 
pat tai yra nesėkmingo ankstesnio pieninio danties pulpos 
gydymo (pulpotomijos, pulpektomijos) išeitis. Pieninio 
danties ekstrakcija pasirenkama ir tuomet, kai iki pieninio 
danties iškritimo yra likę sąlyginai nedaug laiko (apie 1-1,5 
metų), taip pat kai negalime užtikrinti hermetiškos restau-
racijos po pieninio danties pulpos gydymo, pavyzdžiui, 
yra likę per mažai danties kietųjų audinių [6]. Po krūminio 
pieninio danties šalinimo labai svarbus yra vietos užlaiky-
mas, siekiant išvengti dantų lankų ir kitų ortodontinių de-
formacijų. Taip pat jei dantų lanke vienoje pusėje jau yra 
prarastas pirmasis pieninis krūminis dantis, o priešingoje 
lanko pusėje sprendžiama dėl tokio paties danties endodon-
tinio gydymo, tuomet rekomenduojama geriau rinktis ir šio 
danties šalinimą nei gydymą, kad būtų išvengta centrinės 
linijos pasislinkimo [16].  

Išvados
1. Pieninių dantų ėduonis yra viena dažniausių vaikų 

lėtinių ligų, jis diagnozuojamas keturis kartus dažniau nei 
ankstyvas vaikų nutukimas, penkis kartus dažniau nei astma 
bei dvidešimt kartų dažniau nei vaikų cukrinis diabetas.

2. Paliktas negydytas ėduonis komplikuojasi pulpos 
pažeidimu (pulpitu), abscesu; dėl pieninių dantų infekcijų 
paūmėjimo vaikus kartais tenka netgi hospitalizuoti. Ma-
žiau išsivysčiusiose arba besivystančiose šalyse ėduonis 
dažniau pažeidžia mažo ir labai mažo amžiaus vaikų dantis. 

3. Pieninių dantų komplikuoto ėduonies gydymui ga-
lima taikyti įvairius konservatyvius ir radikalius gydymo 
metodus, tačiau efektyviausia yra ėduonies pažeidimų pro-
filaktika tiek nuolatiniame, tiek pieniniame sąkandyje. Tai 
yra svarbiausias uždavinys kiekvienam gydytojui odonto-
logui, o gydant jau pažeistus pieninius dantis ne mažiau 
svarbu yra laiku teisingai nustatyti diagnozę ir pradėti tai-
kyti konservatyvius pieninių dantų pulpos patologijų gydy-
mo metodus, kad būtų galima išvengti ankstyvo pieninių 
dantų netekimo.
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Summary
Early childhood caries is one of the most common child chronic 

diseases in the world, especially in countries with poor socio-
economic status and in both developed and developing worlds. 
Odontogenic infections in untreated teeth are very frequent and 
make a negative impact in child’s life: it`s harmful for overall 
child`s health, causes poor nutrition, low body weight index, stress 
and anxiety, dental pain or even odontogenic sepsis; furthermore 
child may develop low self-esteem, have problems attending school. 
It is highly relevant to review current pulp therapy methods for 
primary teeth, because in countries with high early childhood caries 
prevalence the lesions are usually left untreated. This article sum-
marizes the materials and methods of pulp therapy in primary teeth.
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