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C zy jednak jest to do końca
poprawna nazwa? Czy od-
daje ona sens i ideę całego

skomplikowanego zabiegu? Uży-
cie słowa „kanałowe” od razu
ukierunkowuje pojawiające się
pytania pacjentów: „Panie dokto-
rze, a ile ten ząb ma kanałów?”,
„Ile kanałów widać na zdję-
ciach?”, „Czy wszystkie kanały są
już wypełnione?”.

PPoo  wwrróótt  ddoo źźrróó  ddeełł
My sa mi pod pre sją ta kich py tań
za czy na my pod świa do mie trak to -
wać le cze nie en do don tycz ne ja ko
swo istą po goń za ka na ła mi we -
wnątrz zę ba, za ich udra żnia niem,
opra co wy wa niem i wy peł nia niem.
Czę sto na sze cen ni ki są skal ku lo -
wa ne pod ką tem licz by ka na łów
w le czo nych zę bach. Czę sto nie
uwzględ nia ją sy tu acji, gdy bu do wa
zę ba od bie ga od „stan dar do wej”
ana to mii. Za po mi na my o pier wot -
nym zna cze niu ter mi nu „en do don -
cja”. En do ozna cza w ję zy ku grec -
kim „we wnątrz”, zaś odont –„ząb”.
Za tem le cze nie en do don tycz ne to

le cze nie wnę trza zę ba. Nie le cze -
nie ka na łów, ale le cze nie ca łe go
wnę trza zę ba.

OOttwwaarr  cciiee  zz ppiiee  ttyy  zzmmeemm
By przy bli żyć na sze po stę po wa nie
lecz ni cze do ide ału, war to roz po -
cząć pra cę od wła ści we go otwar -
cia zę ba. Znie sie nie skle pie nia ko -
mo ry to nie tyl ko wy wier ce nie
w ko ro nie kil ku mi li me tro we go
otwo ru. W tym wy pad ku fał szy wa
oszczęd ność tka nek (bo ła twiej
nam bę dzie po tem za ło żyć wy peł -
nie nie) zę ba mo że się za koń czyć
fia skiem ca łe go le cze nia en do -
dontycz ne go z usu nię ciem zę ba
włącz nie!

Do stęp do wnę trza po wi nien
mieć kształt spe cy ficz ny dla da -
ne go zę ba. Po wi nien on też być
zbli żo ny za ry sem do kształ tu ko -
mo ry. Tak na praw dę rzad ko jest
on okrą gły. Naj czę ściej jest czwo -
ro kąt ny (kwa dra to wy, w kształ -
cie rom bu, tra pe zu). Tak jest
w zę bach trzo no wych. Cza sem
trój kąt ny – tak jest w gór nych
sie ka czach – lub owal ny – tak
z ko lei na le ży opra co wy wać do -
stęp do wnę trza w przed trzo now -
cach i dol nych sie ka czach.

Cał ko wi te znie sie nie skle pie nia
po zwa la od sło nić wszyst kie ścia ny
ko mo ry oraz uła twia wgląd w jej
dno. Po zwa la rów nież na do szczęt -
ne usu nię cie resz tek tzw. ro gów
mia zgi. Zmniej sza to szan se na

dość czę ste prze bar wie nie zę bów
wy stę pu ją ce po le cze niu ka na ło -
wym. Po pra wia też ja kość na sze go
le cze nia, po nie waż usu wa re zer -
wu ary bak te rii z wnę trza zę ba.
Pa mię taj my przy tym, że by po sze -
rzać je dy nie do stęp do wnę trza zę -
ba, ale nie po głę biać go, czy li nie
drą żyć wier tłem w głąb. Bez peł -
nej kon tro li wzro ko wej gro zi to
per fo ra cją, naj czę ściej zaś utrud -
nia póź niej szą lo ka li za cję ujść ka -
na łów, za miast uła twiać.

W pra wi dło wej, a jed no cze śnie
oszczęd nej pre pa ra cji po ma ga ją
spe cjal nie za pro jek to wa ne wier -
tła w kształ cie wy dłu żo ne go sto ż -
ka z nie tną cym koń cem, któ ry je -
dy nie śli zga się po dnie ko mo ry,
nie uszka dza jąc go (fot. 1).

SSzzuu  kkaajj  cciiee,,  aa zznnaajj  ddzziiee  cciiee
Ko lej ny etap pra cy to oczysz cze -
nie i pra wi dło wa pre pa ra cja dna
ko mo ry.

Jest to je den z pod sta wo wych
i naj wa żniej szych ele men tów pra -
cy, dzię ki któ re mu al bo bę dzie my
w sta nie od na leźć wszyst kie uj ścia
ka na łów, al bo tę szan sę sa mi za -
prze pa ści my. Do ty czy to zwłasz -
cza zę bów trzo no wych o bar dziej
za wi łej bu do wie ana to micz nej.

Pa mię taj my, że zę bi na bu du ją -
ca dno ko mo ry jest tro chę ciem -
niej sza niż ta bu du ją ca jej ścia ny,
gra ni ca od cie ni zaś jest płyn na.
Do pó ki w trak cie pra cy bę dzie my

wi dzie li ostrą gra ni cę, do pó ty ma -
my tam do czy nie nia z za chył -
kiem wy ma ga ją cym szer sze go
otwo rze nia i kon tro li wzro ko wej.
Jest to nie zbęd ne, po nie waż uj -
ścia ka na łów zlo ka li zo wa ne są za -
wsze na gra ni cy ścia ny i dna ko -
mo ry. Wszyst kie po zo sta ją ce po
na szej sta ran nej pre pa ra cji szcze -
li ny są sy gna łem i dro go wska zem
pro wa dzą cym nas ku ko lej ne mu
ka na ło wi.

Agre syw ne opra co wa nie dna
ko mo ry oraz pró by „po szu ki wa -
nia” ka na łów po przez wbi ja nie
ostrych na rzę dzi po omac ku mo gą
je dy nie utrud nić nam po zna nie
ana to micz nych za wi ło ści.

Aby za cho wać kla row ność ob ra -
zu, war to sto so wać na tym eta pie
pra cy ma łe wier tła ró życz ko we,
któ re ści na ją, a nie ry su ją zę bi nę,
i zo sta wia ją gład ką po wierzch nię.
Wte dy o wie le ła twiej do strzec
wszel kie cie śnie, szcze li ny czy za -
chył ki i sku tecz nie je eks plo ro -
wać. Do dat ko wo sto so wa ne pły ny
wy bar wia ją ce uj ścia ka na łów nie
za wsze są fak tycz nie po moc ne.
W sy tu acji gdy dno ko mo ry nie
jest do sta tecz ne gład kie, a peł ne
za głę bień po wcze śniej szych pró -
bach zna le zie nia ka na łów, apli ka -
cja środ ka wy bar wia ją ce go do dat -
ko wo utrud ni nam pra cę, po nie -
waż bę dzie on gro ma dzić się we
wszyst kich nie rów no ściach, su ge -
ru jąc obec ność ka na łu. Stąd jest

już pro sta dro ga do per fo ra cji dna
ko mo ry. Zde cy do wa nie le piej jest
uzy skać gład ką po wierzch nię
i kie ro wać się bu do wą ana to micz -
ną zę ba oraz ko lo rem zę bi ny.

MMaa  ttee  mmaa  ttyy  kkaa  ddllaa  llaa  iikkaa
Iden ty fi ka cja wszyst kich ujść ka -
na łów wca le nie ozna cza, że osta -
tecz nie w mo men cie wy peł nia nia
ka na łów bę dzie ich do kład nie ty le
sa mo. W czę ści przy pad ków
po opra co wa niu ka na ły łą czą się
ze so bą. By wa i tak, że dzie lą się
na nie za le żne od ga łę zie nia. Ale
o tym prze ko nać się mo żna do pie -
ro po opra co wa niu, ni gdy na po -
cząt ku le cze nia!

Ta ką sy tu ację przed sta wia ją
zdję cia ilu stru ją ce ni niej szy tekst
(fot. 2-7).

Pier wot nie trzo no wiec był
w prze szło ści trzy krot nie le czo ny
en do don tycz nie i za ka żdym ra -
zem lo ka li zo wa no oraz opra co wy -
wa no te sa me trzy ka na ły. Brak
ustą pie nia do le gli wo ści zmu sił
pa cjen ta do ko lej ne go le cze nia.
W je go trak cie po opra co wa niu
dna ko mo ry zgod nie z wy żej opi -
sa ny mi za sa da mi zlo ka li zo wa no
uj ścia aż sze ściu ka na łów!

Osta tecz nie zaś po ich opra co -
wa niu po zo sta ły czte ry i wszyst -
kie wy peł nio no.

Ile za tem ka na łów miał ten
ząb? Trzy, czte ry czy mo że
sześć…? �
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Panie doktorze, a ile ten ząb
ma w końcu kanałów?

Leczenie endodontyczne często bywa określane jako leczenie kanałowe. Nierzadko bywa tak, 
że pacjenci zupełnie nie znają innego określenia niż właśnie to
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Lek. dent. To masz Fał kow ski,
pry wat na prak ty ka w War sza wie, czło nek
Pol skie go To wa rzy stwa En do don tycz ne go

Tępo zakończone wiertło do usuwania
sklepienia komory i uzyskiwania prostego
dostępu do ujść kanałów.
RTG zęba 26 przed leczeniem. W świetle
przetoki tkwi zawinięty ćwiek gutaperkowy.
Dno komory bezpośrednio po otworzeniu zęba.
Widoczne wypełnienie w trzech kanałach,
ostro zaznaczona granica pomiędzy ścianami
i dnem komory. Wyraźne ciemne linie
świadczą o niecałkowitym usunięciu
wszystkich zachyłków.
Dno komory po całkowitym opracowaniu.
Widoczne już są wszystkie dodatkowe ujścia
kanałów.
Stan bezpośrednio przed zakończeniem
leczenia. Część kanałów połączyła się ze sobą
i ostatecznie są cztery niezależne kanały.
Stan po wypełnieniu kanałów.
Kontrolne RTG po zakończeniu leczenia.
Wyraźnie widoczne cztery niezależne kanały.
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