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Czy leczenie kanałowe było ulubioną, dającą satysfak-
cję zawodową dziedziną stomatologii? Nie można 
osiągnąć zadowolenia, gdy nie mamy pewności, że 

to, co robimy, nie jest najlepiej wykonaną pracą. Endodoncja 
jest tą działką medycyny, gdzie dobre chęci nie wystarczą. 
Dzięki rozwojowi technologii wkroczyliśmy jednak w inny 
wymiar leczenia. Właśnie endodoncja stała się tego najlep-
szym przykładem. 
Ząb posiada koronę i korzenie, które osadzone są w kości  
(fot. 1). Korona pokryta jest najtwardszą substancją w na-
szym organizmie – szkliwem. Ma ono zabezpieczyć przed 
bakteriami wnętrze zęba, jego istotę żywą. Szkliwo ulega mi-
kronaprawom, jest bowiem stale atakowane przez kwasy po-
chodzenia bakteryjnego, które rozpuszczają jego część mi-
neralną. Szkliwo chroni wnętrze naszego organizmu przed 
bakteriami. Gdy bakterie pokonają opór szkliwa i dostaną 
się do zębiny, a dalej do komory zęba, w której znajduje się 
miazga (tzw. nerw), dowiadujemy się, że zęba mamy cho-
rego... Początkowo jest to niewielka nadwrażliwość, która 
w miarę rozwoju infekcji przechodzi w ostry ból. Wierzchoł-
ki korzeni mają otwory, przez które naczynia krwionośne 
i nerwy wnikają do zęba. Przez te otwory bakterie przenikają 
do kości, powodując nieraz poważne zapalenie (fot. 2).
Największymi problemami w czasie leczenia były bakterie i bu-
dowa zęba. Dla bakterii beztlenowych wnętrze zęba jest wy-
marzoną siedzibą. Wbrew powszechnej wiedzy pacjentów, ząb 
nie posiada prostych kanałów, lecz system kanałów, mających 
połączenia i odgałęzienia. Ta sieć stanowiła zawsze największy 
kłopot. Na szczęście obecnie dysponujemy taką wiedzą i sprzę-
tem, które pozwalają nam na prawie 100-procentowe powo-
dzenie w leczeniu. Najnowocześniejsze tomografy posiadają 
możliwość wykonania badania obszaru 5 x 5 cm. Dzięki temu 
zyskujemy trzeci wymiar, tak ważny w czasie kwalifikowania

zęba do zabiegu. 
Możemy ocenić 
zmiany zapalne, 
złamania korze-
ni i inne szcze-
góły umykające 
naszej uwadze przy prostych zdjęciach rentgenowskich. Daw-
ki promieniowania są niewielkie, możemy więc powtórzyć 
zdjęcie podczas zabiegu, gdy zajdzie taka konieczność.
Leczenie przeprowadza się zwykle w czasie jednej wizyty, 
ponieważ wiemy, że przedłużanie leczenia o kilka dodatko-
wych wizyt niekorzystnie wpływa na rokowanie. Dochodzi 
bowiem do ponownej infekcji kanałów, zwłaszcza gdy uży-
wa się nieszczelnych materiałów tymczasowych. Pacjent nie 
musi już cierpieć, gdyż leczenie przeprowadzane jest w znie-
czuleniu. To ogromny komfort. Dzięki endometrom, które 
elektronicznie mierzą długość korzeni, można precyzyjnie 
określić długość kanałów, a pacjent może być znieczulony. 
Ideą leczenia jest usunięcie bakterii z systemu korzeniowe-
go. Standardem w leczeniu endodontycznym jest założenie 
koferdamu, izolującej osłony gumowej, która uniemożliwi 
dostawanie się śliny (pełnej mikrobów) do wnętrza zęba 
w trakcie leczenia. Kanały korzeniowe poszerza się specjal-
nymi pilnikami ręcznymi i maszynowymi, usuwając tym 
sposobem bakterie i resztki miazgi oraz nadając im odpo-
wiedni kształt. Są to narzędzia niklowo-tytanowe, pozwa-
lające opracować kanały korzeniowe – nawet te najbardziej 
zakrzywione, których kiedyś nie udawało się wyleczyć.
Drugim ważnym krokiem jest przepłukiwanie kanałów ko-
rzeniowych płynami, które usuwają bakterie i oczyszczają 
ząb z resztek miazgi. W trakcie całego zabiegu wielokrotnie 
sprawdza się długość kanałów. Do tego celu używamy endo-
metru. Dzięki niemu dokładnie wiemy, gdzie należy zakoń-
czyć opracowywanie kanału. W trakcie leczenia wykonujemy 
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kilka zdjęć rentgenowskich, które obrazują przebieg leczenia, 
długość korzeni, zmiany w kości i potwierdzają po leczeniu 
prawidłowość wykonanego zabiegu.
Przełomem w leczeniu endodontycznym stało się wprowa-
dzenie do stomatologii mikroskopu zabiegowego (fot. 3). 
Dysponując powiększeniem wielokrotnym, jesteśmy w sta-
nie odszukać dodatkowe kanały, bezpiecznie usunąć ultradź-
więkami stary materiał z kanału, usunąć złamane narzędzia, 
zamknąć perforację itd. Coś, co niegdyś było poza zasięgiem 
wzroku, stało się nagle widoczne i przez to leczenie jest bez-
pieczne, bo nie musimy pracować po omacku.
Po oczyszczeniu i opracowaniu kanały korzeniowe należy 
szczelnie wypełnić, by nie doszło do ponownych infekcji. Do 
tego celu używa się gutaperki (fot. 4). Jest to rodzaj gumy, 
która po rozgrzaniu szczelnie wypełnia system kanałowy. 
Po zakończonym leczeniu kanałowym konieczne jest trwa-
łe odbudowanie zęba z osadzeniem wkładu, który wzmocni 
odbudowę. Kolejnym etapem jest wykonanie korony porce-
lanowej, która ostatecznie zabezpieczy ząb przed bakteriami 
i złamaniem. 
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Dzięki rozwojowi techniki i nauki leczenie kanałowe sta-
ło obecnie bezbolesne. Ale to zabieg wymagający precyzji, 
umiejętności, wiedzy i sprzętu. Wśród lekarzy zajmujących 
się leczeniem kanałowym panuje opinia, że „endodoncja to 
nie zawód, lecz charakter”.

Dziękujemy wydawnictwu Kwintesencja za zgodę na wyko-
rzystanie zdjęć nr 1, 2 i 4

ZDROWE ZĘBY ZAPALENIE OBEJMUJĄCE MIAZGĘ ZĘBA I KOŚĆ
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