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Пародонталните ткива се зафатени кога пациентите го 

пролонгираат одењето на стоматолог и тогаш инфекцијата од 

пулпата се проширува на пародонталните ткива.Најчестите 

причини за болка во каналите после коренот се: Иритација на 

пародонталните ткива. Постоечкото воспаление на 

пародонталните лигаменти околу коренските канали на 

зафатениот заб е најчестата причина за болката на забите по 

третманот на каналот на коренот.  Бруксизам - Пациенти со 

проблеми на бруксизам може да се соочат со болки во 

коренските  канали после терапијата со коренскиот канал. 

Инфекција - периапикален апсцес (концентрација на гној и 

течност на врвот на коренот). Нов апсцес може да се формира 

како резултат на коскена инфекција поради бактерии кои биле 

надвор од врвот на коренот пред или за време на 

ендодонтската процедура која ја инфицира коската на 

вилицата. Притисокот врз ткивата околу коренот на коските се 

зголемува, предизвикувајќи болка и понекогаш оток.
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Најчести компликации  после ендодонтски

третман

Најчесто болката од  заб е предизвикана од проблем 

поврзан со забите и гингивата, но постојат и други 

здравствени состојби, чија што болка рефлектира и исто 

така може да предизвикаат симптоми на забоболка. 

Погрешното дијагностицирање на изворот на болка го 

става на ризик вашето целокупно здравје.

Ако болката по ендодонтскиот третман е интензивна, 

ова би можело да биде знак на компликации во текот на 

третманот а во мал  процент од случаите може да  е 

потребно и екстракција на забот за да се ослободи 

болката во коренскиот канал.Најчесто пациентите се 

прашуваат како е можно да појави болка на забот откако 

ќе се отстрани пулпата (нервот), но треба да знаат дека 

обично се пародонталните ткива кои предизвикуват 

болка во каналот а не трертираниот заб.

.Неколку стоматолошки состојби,  може да доведат до сериозни компликации. 

Потценувајќи ја забоболката предизвикана од инфекција на заби со верување 

дека ќе помине и одложување за посета на стоматолог може да дозволи 

инфекцијата да се шири. Резултатот ќе биде зголемување на  болката, губење 

на забот и потреба од поскапи третмани.
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