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Streszczenie
Wprowadzenie. Wśród wielu dostępnych na rynku stomatologicznym systemów narzędzi do opracowania i wypeł-
nienia kanałów korzeniowych na uwagę zasługuje system ProTaper Universal® (Dentsply Maillefer). W jego skład 
wchodzą ręczne lub maszynowe narzędzia endodontyczne ProTaper® oraz ćwieki gutaperkowe ProTaper® lub 
obturatory Thermafil®. 
Cel pracy. Porównanie jakości wypełnienia kanałów korzeniowych metodą pojedynczego ćwieka ProTaper oraz 
Thermafil z użyciem radiografii cyfrowej (rVg) oraz wolumetrycznej tomografii komputerowej.
Materiał i metody. Badaniu poddano 10 kanałów w jednokorzeniowych zębach szczęki i żuchwy. Po wykona-
niu dostępu endodontycznego kanały opracowano narzędziami rotacyjnymi ProTaper do rozmiarów F1–F5. Zęby 
z opracowanymi kanałami korzeniowymi zobrazowano z użyciem wolumetrycznej tomografii komputerowej 
(cBcT – cone-beam computed tomography) 9000-3D® (Kodak). następnie zęby podzielono na 2 grupy. W grupie 
pierwszej kanały wypełniono metodą pojedynczego ćwieka ProTaper z zastosowaniem uszczelniacza aH Plus® 
(Dentsply DeTrey). W drugiej grupie kanały wypełniono obturatorami Thermafil (uszczelniacz aH Plus Dentsply 
Detrey). Zęby umieszczano pojedynczo na pozycjonerze i wykonywano zdjęcia techniką kąta prostego w projekcji 
aP oraz MD z użyciem płytek obrazowych i skanera VistaScan® (Dürr Dental). W obrębie wypełnień endodon-
tycznych, za pomocą programu DBSWin® (Dürr Dental), oceniano liczbę pustych przestrzeni oraz ich maksymal-
ny wymiar poziomy i pionowy. Posługując się wolumetryczną tomografią komputerową ponownie zobrazowano 
badane zęby z wypełnionymi kanałami korzeniowymi. W programie osiriX® (Pixmeo Sarl) zmierzono objętość 
opracowanych kanałów korzeniowych i odpowiednich wypełnień endodontycznych oraz obliczono procentowy 
stosunek objętości wypełnienia do objętości opracowanego kanału korzeniowego.
Wyniki. W obrębie wypełnień endodontycznych kanałów korzeniowych zębów grupy i (ćwiek ProTaper) na zdję-
ciach rVg stwierdzono maksymalnie 3, a minimalnie 0 pustych przestrzeni o maksymalnym wymiarze poziomym 
0,4 mm i minimalnym 0,1 mm oraz maksymalnym wymiarze pionowym 0,3 mm i minimalnym 0,1 mm. W zębach 
grupy ii (obturator Thermafil) stwierdzono obecność maksymalnie 1, a minimalnie 0 pustych przestrzeni o wymia-
rze poziomym 0,2 mm i pionowym 0,2 mm. W badaniu cBcT stosunek objętości wypełnienia do objętości opra-
cowanego kanału korzeniowego wynosił w grupie i maksymalnie 98,38% i minimalnie 96,66%, a w grupie ii mak-
symalnie 99,04% i minimalnie 95,48%.
Wnioski. Wstępne wyniki badań wskazują na lepszą jakość wypełnień endodontycznych wykonanych metodą 
Thermafil w porównaniu do techniki pojedynczego ćwieka ProTaper (Dent. Med. Probl. 2011, 48, 4, 505–512).
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leczenie endodontyczne jest przeprowadzane 
w przebiegu nieodwracalnych chorób miazgi zę-
ba. najważniejsze czynniki gwarantujące jego po-
myślny wynik to skuteczne opracowanie systemu 
kanałów korzeniowych, ich dezynfekcja i szczelne 
wypełnienie [1]. W opracowaniu chemomecha-
nicznym wykorzystuje się, poza ręcznymi lub ma-
szynowymi narzędziami, środki płuczące o dzia-
łaniu przeciwbakteryjnym, rozpuszczającym 
resztki organiczne, chelatującym i osuszającym, 
a także preparaty o właściwościach poślizgowych. 
Dzięki zastosowaniu wyżej wymienionych środ-
ków znacząco zwiększa się wydajność i skraca 
czas opracowania kanałów, tworząc jednocześnie 
odpowiednie środowisko dla pracy narzędzi en-
dodontycznych. Pozwala to również na ewakuację 
opiłków zębiny z kanału. chemomechaniczne 
opracowanie przez usunięcie warstwy zakażonej 
zębiny korzeniowej umożliwia ograniczenie licz-
by drobnoustrojów w kanale lub ich eliminację. 
opracowanie kanałów korzeniowych powoduje 
ich poszerzenie i nadaje im odpowiedni kształt, 
co warunkuje prawidłowe ich wypełnienie [2]. 
obecnie najczęściej opracowuje się kanały na-
rzędziami ręcznymi i maszynowymi za pomocą 
mikrosilników endodontycznych z kątnicą reduk-
cyjną. Wymienione narzędzia pozwalają na nada-
nie kanałowi korzeniowemu pożądanego kształtu 
stożka z większym poszerzeniem części przyko-
ronowej [3, 4]. niklowo-tytanowe narzędzia rota-
cyjne umożliwiają osiągnięcie tego celu w podob-
nym stopniu, jak ręczne pilniki stalowe stosowane 

w technice step-back lub crown-down [5]. Są one 
chętnie stosowane przez stomatologów, ponieważ 
maszynowe opracowanie kanałów jest znacznie 
szybsze, a zastosowanie bardziej elastycznych 
narzędzi niklowo-tytanowych pozwala uniknąć 
niektórych błędów proceduralnych wpływających 
na wynik leczenia, takich jak: zmiana naturalne-
go przebiegu kanału i sztuczne wyprostowanie 
zakrzywionych kanałów, powstanie stopni i prze-
wężeń oraz chroni przed niezamierzonym przesu-
nięciem otworu wierzchołkowego [6].

Wypełnienie kanału korzeniowego ma za za-
danie szczelne zamknięcie jego światła od strony 
otworu wierzchołkowego i od strony ujścia ka-
nału. Szczelne wypełnienie kanału chroni tkanki 
okołowierzchołkowe przed powikłaniami spowo-
dowanymi reinfekcją, dlatego bardzo ważne jest, 
aby obejmowało całą długość roboczą wyznaczoną 
w czasie leczenia i charakteryzowało się dobrym 
przyleganiem brzeżnym do ścian kanału [7]. Po-
wszechnie stosuje się metody wypełniania kanału 
na zimno, w których dużą rolę odgrywa uszczel-
niacz zajmujący również te przestrzenie kanału, 
których nie można wypełnić gutaperką w postaci 
ćwieków, co występuje podczas wypełniania kana-
łów pojedynczym ćwiekiem lub metodą kondensa-
cji bocznej [2, 8]. Szczelniejsze wypełnienie kanału 
z licznymi zachyłkami umożliwia zastosowanie 
termicznie uplastycznionego materiału (obtura-
cyjnego). Przykładem urządzenia uplastyczniają-
cego ćwieki gutaperkowe w kanale jest System B® 
 (Sybronendo). inny typ urządzenia, jak system 

Abstract
Backgroud. ProTaper Universal® is one of the commonly used systems for instrumentation and obturation of the 
root canals during endodontic treatment. it consists of rotary or manual ProTaper® (Dentsply Maillefer) endodon-
tic files, matched-taper gutta-percha cones, ProTaper® and Thermafil® (Dentsply Maillefer) obturators.
Objectives. To evaluate the quality of matched-taper single cone ProTaper nad Thermafil obturation technique 
using digital radiography (rVg) and cone-beam computed tomography (cBcT).
Material and Methods. Ten single-rooted mandibular and maxillary teeth were included in this study. after access 
cavities were prepared, the root canals were instrumented using ProTaper rotary instruments up to size F1–F5. 
The volumes of the shaped root canals were then evaluated using cone-beam computed tomography 9000-3D® 
(Kodak). The teeth were then divided into two equal groups. The root canals in the first group were obturated with 
the matched single cone ProTaper technique and sealer aH Plus® (Dentsply DeTrey), while the root canals in the 
second group were obturated using Thermafil technique and the same sealer. afterwards, the teeth were placed 
in radiographic film holders separately and the radiographs in aP and MD projections were taken using storage 
phosphor plates and VistaScan® scanner. acquired radiographs allowed to evaluate the number and maximal size of 
voids within the endodontic filling using DBSWin® software (Dürr Dental). Then volumes of endodonitic fillings 
were evaluated with cBcT. The ratio between the volumes of endodontic fillings and the appropriate volumes of 
shaped root canals was then calculated using the osiriX® (Pixmeo Sarl) software. 
Results. The radiographic examination revealed max. 3, min. 0 voids within the endodontic fillings in teeth of 
group i (single-cone ProTaper) sized max. 0.4 mm, min. 0.1 mm horizontally, and max. 0.3 mm, min. 0.1 mm 
vertically. in teeth of group ii (Thermafil obturator) max. 1, min. 0 voids were noticed, sized 0.2 mm horizontally 
and 0.2 mm vertically. Volumetric analysis using cBcT revealed the ratio between the filling’s volume and the 
shaped root canal’s volume max. 98.38%, min. 96.66% in teeth of group i and max 99.04%, min. 95.48% in teeth 
of group ii.
Conclusions. The preliminary results showed a better quality of Thermafil endodontic fillings than ProTaper obtu-
rations (Dent. Med. Probl. 2011, 48, 4, 505–512).

Key words: endodontic treatment, root canal obturation, digital radiography, cone-beam volumetric tomography.
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obtura® (Spartan), pozwala na uplastycznienie gu-
taperki poza kanałem, a następnie jej wstrzyknięcie 
do kanału. opisane urządzenia są obecnie często 
stosowane razem – gorący plugger do wypełnia-
nia 1/3 przywierzchołkowej kanału i pistolet, za 
pomocą którego rozgrzana, plastyczna gutaperka 
jest wstrzykiwana do pozostałej części kanału. na 
zasadzie uplastycznienia gutaperki poza kanałem 
jest również oparty system obturatorów Therma-
fil® (Dentsply Maillefer), w których gutaperka po-
krywa nośnik z tworzywa sztucznego. Przed wy-
pełnieniem kanału gutaperka jest równomiernie 
uplastyczniana w piecyku Thermaprep® (Dentsply 
Maillefer). na uwagę zasługuje również system wy-
pełniania kanałów ProTaper Universal® (Dentsply 
Maillefer) [4]. W jego skład wchodzą dopasowane 
(pod względem rozmiaru i zbieżności) do poszcze-
gólnych narzędzi F (finishing files), służących do 
końcowego opracowania kanału, sączki papierowe, 
ćwieki gutaperkowe ProTaper lub obturatory Ther-
mafil. Zastosowanie tego systemu pozwala na prze-
prowadzenie skutecznego leczenia bez konieczności 
zakupu kosztownych urządzeń. 

W warunkach klinicznych jedynym sposobem 
oceny jakości wypełnienia kanału (z uwzględnie-
niem zachowania odpowiedniej długości roboczej 
i jednorodności materiału wypełniającego kanał) 
jest zastosowanie diagnostyki radiologicznej i su-
biektywna ocena zdjęcia rentgenowskiego. inter-
pretacja zdjęć rentgenowskich bywa utrudniona 
w przypadkach złożonej anatomii zębów i otacza-
jących tkanek. leczenie endodontyczne może uła-
twić obrazowanie trójwymiarowe. Zastosowanie 
znalazła tu spiralna (ScT – spiral computed tomo-
graphy) oraz wolumetryczna tomografia kompute-
rowa (cBVT – cone-beam volumetric tomography; 
cBcT – cone-beam computed tomography) [9]. 
Metody te mogą być również przydatne w bada-
niach oceniających opracowanie i wypełnienie 
kanałów korzeniowych in vitro [10]. Możliwe jest 
wówczas wykorzystanie najwyższych parametrów 
obrazowania, bez konieczności ograniczenia daw-
ki promieniowania dla pacjenta, a także wykorzy-
stanie oprogramowania umożliwiającego inter-
pretację uzyskanych obrazów.

celem pracy jest porównanie w warunkach 
in vitro jakości wypełnień kanałów korzeniowych 
wykonanych metodą pojedynczego ćwieka Pro-
Taper oraz z wykorzystaniem systemu Thermafil 
z użyciem radiografii cyfrowej i wolumetrycznej 
tomografii komputerowej.

Materiał i metody
Badaniu poddano 10 kanałów w jednoko-

rzeniowych zębach szczęki i żuchwy usuniętych 

z powodu periodontopatii. Przed opracowaniem 
kanałów zęby przechowywano w 2% roztworze 
naocl. opracowane zęby umieszczono w 0,9% 
roztworze nacl. 

Po uzyskaniu dostępu endodontycznego 
zmierzono długość roboczą pilnikiem c® (VDW) 
o rozmiarze 10, a kanały poszerzono pilnikami K 
do rozmiaru 15. następnie kanały opracowano 
narzędziami rotacyjnymi ProTaper (Dentsply Ma-
illefer) do rozmiarów F1-F5 z użyciem mikrosilni-
ka endodontycznego aTr Tecnika Vision® (Dent-
sply Maillefer). narzędzie MaF (master apical file) 
dobrano zgodnie z zaleceniami producenta przez 
weryfikację opracowania kanału w okolicy wierz-
chołkowej pilnikiem K o rozmiarze odpowiadają-
cym końcowemu pilnikowi ProTaper. Po użyciu 
każdego narzędzia kanały płukano 2% roztwo-
rem podchlorynu sodu w łącznej objętości 10 ml 
na kanał. Do ostatniego płukania przed ich wy-
pełnieniem zastosowano 40% roztwór kwasu cy-
trynowego, 2% roztwór podchlorynu sodu i 95% 
roztwór alkoholu etylowego. Kanały osuszono 
sączkami papierowymi ProTaper® (Dentsply Ma-
illefer). Zęby z opracowanymi kanałami korzenio-
wymi zobrazowano z użyciem wolumetrycznej to-
mografii komputerowej 9000-3D® (Kodak). Przed 
wykonaniem badania kanały korzeniowe wypeł-
niono wodą destylowaną.

Ze względu na zastosowaną technikę wy-
pełnienia kanałów zęby podzielono na 2 grupy. 
W grupie i zastosowano standaryzowany ćwiek 
gutaperkowy ProTaper (Dentsply Maillefer), od-
powiadający rozmiarem pilnikowi MaF, który 
dopasowano do długości roboczej kanału. Za po-
mocą poszerzacza K obracanego w kierunku prze-
ciwnym do ruchu wskazówek zegara, ściany ka-
nału pokryto uszczelniaczem aH Plus® (Dentsply 
Detrey). Wierzchołkową część ćwieka ProTaper 
zanurzono w uszczelniaczu i powoli wprowadzo-
no ćwiek do kanału zęba, aż do osiągnięcia wy-
znaczonej długości roboczej. nadmiar gutaperki 
odcięto rozgrzanym narzędziem na wysokości 
ujścia kanału. W grupie ii kanały wypełniono 
obturatorami Thermafil. odpowiedni rozmiar 
obturatora wyznaczono za pomocą weryfikatora 
Thermafil® (Dentsply Maillefer). W ujściu kana-
łu korzeniowego umieszczono, z wykorzystaniem 
sączka papierowego, niewielką ilość uszczelniacza 
aH Plus, a następnie powoli wprowadzono obtu-
rator Thermafil uplastyczniony wcześniej w pie-
cyku ThermaPrep. część obturatora wystającą 
z ujścia kanału odcinano za pomocą wiertła dia-
mentowego. 

Wypełnione zęby przechowywano przez ty-
dzień w 0,9% roztworze nacl w temperaturze 
37°c, aby umożliwić pełną polimeryzację uszczel-
niacza. 
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Badanie jakości wypełnienia 
kanału korzeniowego z użyciem 
pośredniej radiografii cyfrowej

Wykonane wcześniej próbki umieszczono po-
jedynczo na pozycjonerze do zdjęć zębów przed-
nich. następnie wykonano zdjęcia techniką kąta 
prostego w projekcji aP (przednio-tylnej) oraz 
MD (mezjalno-dystalnej) z użyciem płytek obra-
zowych (parametry ekspozycji: czas 0,16 s, napię-
cie 60 kV) i skanera VistaScan (Dürr Dental). Po 
skalibrowaniu rozmiaru próbki na zdjęciu z uży-
ciem oprogramowania DBSWin® (Dürr Dental) 
określono liczbę pustych przestrzeni w obrębie 
wypełnień endodontycznych (ryc. 1). następnie 
za pomocą funkcji „oblicz profil liniowy” zmie-
rzono maksymalny wymiar pionowy i poziomy 
pustych przestrzeni (ryc. 2). Wyniki pomiarów 
zapisano w tabelach 1 i 2.

Badanie jakości wypełnienia 
kanału korzeniowego  
z użyciem wolumetrycznej 
tomografii komputerowej

Za pomocą wolumetrycznej tomografii 
komputerowej 9000-3D (Kodak) ponownie zo-
brazowano badane zęby po wypełnieniu kana-

Ryc. 1. Badanie radiowizjograficzne zęba 43 wypełnio-
nego metodą pojedynczego ćwieka ProTaper (grupa i) 
w projekcji MD. okręgami zaznaczono odpowiednio 
dwie (a) i jedną (B) pustą przestrzeń w obrębie wypeł-
nienia kanału

Fig. 1. rVg examination in MD projection of tooth 43 
with match-tapered single cone ProTaper obturation 
(group i). Two voids (a) and one void (B) within end-
odontic filling marked with circles

Ryc. 2. Badanie radiowizjograficzne zęba 43 wypełnio-
nego metodą pojedynczego ćwieka ProTaper (grupa i) 
w projekcji MD. Za pomocą funkcji „oblicz profil linio-
wy” określono wymiary pustych przestrzeni 

Fig 2. rVg examination in MD projection of tooth 43 
with match-tapered single cone ProTaper obturation 
(group i). Size of marked voids measured with “calcu-
late linear profile” function 

łów korzeniowych. następnie obrazy w formacie 
DicoM zostały wyeksportowane do programu 
osiriX® (Pixmeo Sarl). na poszczególnych 
warstwach obrazu cBcT zębów z opracowany-
mi kanałami wykonano manualnie obrys światła 
opracowanego kanału za pomocą funkcji closed 
polygon (ryc. 3). Warstwy obrazu cBcT badanych 
zębów uzyskanego po wypełnieniu kanałów ko-
rzeniowych umożliwiły wyznaczenie w ten sam 
sposób obrysu wypełnienia endodontycznego 
(ryc. 4). Uzyskane wartości pól powierzchni za-
znaczonych obrysów oraz liczby warstw obrazu 
cBcT umożliwiły obliczenie objętości opraco-
wanych kanałów korzeniowych (ryc. 5) i odpo-
wiednich wypełnień endodontycznych (ryc. 6). 
Po wykonaniu pomiaru obliczono procentowy 
stosunek objętości wypełnienia endodontycznego 
do objętości opracowanego kanału korzeniowego, 
zgodnie ze wzorem: 

Pv =  Vw × 100%, 
           Vo

gdzie:
Pv – procentowy stosunek objętości wypełnie-

nia endodontycznego do objętości opracowanego 
kanału korzeniowego,

Vw – objętość wypełnienia endodontycznego 
w badaniu tomograficznym,

Vo – objętość opracowanego kanału korzenio-
wego w badaniu tomograficznym.
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Tabela 1. liczba i maksymalne wymiary pustych przestrzeni w obrębie wypełnień endodontycznych w grupie i – badanie 
z użyciem radiografii cyfrowej

Table 1. number and size of voids found in endodontic fillings in group i – a digital radiography evaluation

Próbka
(Sample)

Pusta przestrzeń na zdjęciu rTg
(Void marked during rTg  
examination)

Maksymalny wymiar poziomy [a]
(Maximal horizontal size of the void) 
[mm]

Maksymalny wymiar pionowy [h]
(Maximal vertical size of the void) 
[mm]

1 a1
a2
B

0,2
0,4
0,3

0,3
0,3
0,3

2 a
B

0,1
0,1

0,2
0,1

3 0 – –

4 0 – –

5 0 – –

Tabela 2. liczba i maksymalne wymiary pustych przestrzeni w obrębie wypełnień endodontycznych w grupie ii – badanie 
z użyciem radiografii cyfrowej

Table 2. number and size of voids found in endodontic fillings in group ii – a digital radiography evaluation 

Próbka
(Sample)

Pusta przestrzeń na zdjęciu rVg
(Void marked during rVg exa-
mination)

Maksymalny wymiar poziomy [a]
(Maximal horizontal size of the void) 
[mm]

Maksymalny wymiar pionowy [h]
(Maximal vertical size of the void) 
[mm]

1 0 – –

2 0 – –

3 0 – –

4 0 – –

5 a 0,2 0,2

Ryc. 3. obraz warstwy 
cBcT zęba 43 (grupa i)  
– światło opracowanego 
kanału manualnie ozna-
czone z użyciem funkcji 
„closed polygon” w pro-
gramie osiriX

Fig. 3. cBcT layer of 
tooth 43 (group i)  
– shaped root canal light 
marked with “closed 
polygon” function using 
osiriX software

Wyniki pomiarów i obliczeń zapisano w tabe-
lach 3 i 4. 

Wyniki
W grupie i, w której zastosowano pojedynczy 

ćwiek gutaperkowy ProTaper na zdjęciach radiowizjo-
graficznych w obrębie wypełnień endodontycznych 

stwierdzono maksymalnie 3, a minimalnie 0 pustych 
przestrzeni, o maksymalnym wymiarze poziomym 
0,4 mm i minimalnym 0,1 mm oraz maksymalnym 
wymiarze pionowym 0,3 mm i minimalnym 0,1 mm 
(tab. 1, ryc. 1, 2). W grupie ii, w której wypełnienie 
endodontyczne stanowił obturator Thermafil stwier-
dzono obecność maksymalnie 1, a minimalnie 0 pu-
stych przestrzeni o wymiarze poziomym 0,2 mm 
i pionowym 0,2 mm (tab. 2). 
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W badaniu cBcT stosunek objętości wypeł-
nienia do objętości opracowanego kanału korze-
niowego wynosił w grupie i maksymalnie 98,38% 
i minimalnie 96,66% (tab. 3, ryc. 3–6), a w grupie ii 
maksymalnie 99,04% i minimalnie 95,48% (tab. 4).

Omówienie
W badaniach oceniano jakość wypełnień 

endodontycznych wykonanych metodą poje-
dynczego ćwieka ProTaper na zimno (grupa i) 

oraz na ciepło z użyciem obturatorów Thermafil 
(grupa ii). Za pomocą pośredniej radiografii cy-
frowej oceniano liczbę i rozległość pustych prze-
strzeni w obrębie wypełnień kanałów. obrazy 
uzyskane z użyciem wolumetrycznej tomografii 
komputerowej wykorzystano do pomiaru obję-
tości opracowanych kanałów i odpowiadających 
im wypełnień endodontycznych. obliczenie sto-
sunku wyżej wymienionych wartości umożliwi-
ło określenie, w jakim stopniu wypełniony jest 
kanał korzeniowy. W badaniu na zdjęciach rVg 
stwierdzono mniejszą liczbę pustych przestrzeni 

Ryc. 4. obraz warstwy cBcT zęba 
43 wypełnionego metodą pojedyn-
czego ćwieka ProTaper (grupa i) 
– obrys wypełnienia kanału korze-
niowego manualnie oznaczony 
z użyciem funkcji „closed polygon” 
w programie osiriX

Fig. 4. cBcT layer of tooth 43 
(group i) – endodontic single-cone 
obturation marked with “closed 
polygon” function using osiriX 
software

Ryc. 5. Trójwymiarowa rekonstruk-
cja opracowanego kanału zęba 43 
(grupa i) wraz z pomiarem objętości 
(0,0107 cm3) wykonana w progra-
mie osiriX

Fig. 5. 3D-reconstruction of shaped 
root canal in tooth 43 (group i) and 
volume measurement (0.0107 cm3) 
obtained using osiriX software

Ryc. 6. Trójwymiarowa rekonstruk-
cja wypełnienia kanału korzeniowe-
go zęba 43 (grupa i) wykonanego 
metodą pojedynczego ćwieka 
ProTaper wraz z pomiarem objęto-
ści (0,0100 cm3) wykonana w pro-
gramie osiriX

Fig. 6. 3D-reconstruction of end-
odontic single-cone obturation 
in tooth 43 (group i) and volume 
measurement (0.0100 cm3) obtained 
using osiriX software
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w wypełnieniach endodontycznych wykonanych 
metodą Thermafil. Stosunek objętości wypełnień 
endodontycznych do objętości opracowanego ka-
nału okazał się zbliżony w i i ii grupie. Wyniki ba-
dań inan et al. [8], w których metodą filtracji pły-
nu porównywano szczelność wypełnień kanałów 
korzeniowych wykonanych różnymi metodami, 
nie wykazały istotnej różnicy między szczelnością 
wypełnień kanałów z użyciem pojedynczego ćwie-
ka ProTaper oraz Thermafil. gordon et al. wyka-
zali, że metoda pojedynczego ćwieka ProTaper jest 
równie skuteczna jak metoda kondensacji bocznej 
gutaperki [1]. W innych badaniach natomiast 
pierwsza z wymienionych technik okazała się lep-
sza w części wierzchołkowej kanału [11]. autorzy 
powyższych badań [1, 11] wykorzystali zamiast 
metod radiologicznych analizę mikroskopowych 
obrazów przekrojów poprzecznych korzeni zębów 
i bloczków treningowych z wypełnionymi kana-
łami. 

Wykrywanie pustych przestrzeni w obrębie 
wypełnienia oraz ocena przylegania brzeżne-
go materiału do ściany kanału korzeniowego są 
niezwykle istotne, ponieważ mogą one stanowić 
niszę dla patologicznych mikroorganizmów bę-
dących źródłem reinfekcji i w rezultacie niepo-
wodzenia leczenia. Jak wspomniano na wstępie, 
w warunkach klinicznych jakość wypełnienia ka-
nału można ocenić jedynie z użyciem metod ra-

diologicznych. Badania Soğur i akdeniz [12] nie 
potwierdziły przewagi obrazowania cyfrowego 
w ocenie wypełnionych kanałów korzeniowych 
nad zdjęciami analogowymi. obie metody ob-
razowania zostały uznane przez tych autorów za 
skuteczne, zwrócono jednak uwagę na znaczenie 
jakości monitora, za pomocą którego oceniano 
zdjęcia. Kositbowornchai et al. [13] porównywali 
możliwość wykrywania sztucznie wytworzonych 
pustych przestrzeni w wypełnieniach kanałów 
korzeniowych za pomocą systemu radiografii wy-
korzystującego sensor ccD (charge coupled de-
vice) o wysokiej rozdzielczości i klisze ekta speed 
(e-speed). Jakość uzyskanych zdjęć, zarówno ana-
logowych, jak i cyfrowych, została uznana przez 
oceniających za zbliżoną, niezależnie od zastoso-
wanego powiększenia.

Do najważniejszych zalet radiografii cyfrowej 
zalicza się możliwość szybkiego uzyskania obra-
zu, obniżenie dawki promieniowania rentgenow-
skiego, możliwość wykonania zdjęć w wielu pro-
jekcjach bez przesuwania sensora (w przypadku 
systemów z sensorami ccD lub cMoS – comple-
mentary metal oxide semiconductor). Ta technika 
obrazowania eliminuje konieczność wywoływania 
klisz z użyciem odczynników chemicznych. Uzy-
skane obrazy można łatwo archiwizować i przesy-
łać. Pozwala też na wykorzystanie oprogramowa-
nia do komputerowej obróbki obrazów. 

Tabela 3. Stosunek objętości wypełnienia endodontycznego do objętości opracowanego kanału korzeniowego  
w grupie i – badanie z użyciem wolumetrycznej tomografii komputerowej

Table 3. ratio between the volume of endodontic filling and the volume of root canal after instrumentation  
in group i– a cBcT evaluation 

Próbka
(Sample)

objętość opracowanego kanału
(Volume of shaped root canal) 
Vo [cm3]

objętość wypełnienia endodontycznego
(Volume of endodontic filling)
Vw [cm3]

Pv =
 Pw

        Po 
× 100%

1
2
3
4
5

0,0128
0,0093
0,0055
0,0112
0,0091

0,0123
0,0092
0,0054
0,0109
0,0087

96,09%
98,38%
97,53%
97,32%
95,60%

Tabela 4. Stosunek objętości wypełnienia endodontycznego do objętości opracowanego kanału korzeniowego  
w grupie ii – badanie z użyciem wolumetrycznej tomografii komputerowej

Table 4. ratio between the volume of endodontic filling and the volume of root canal after instrumentation  
in group ii – a cBcT evaluation

Próbka
(Sample)

objętość opracowanego kanału
(Volume of shaped root canal) 
Vo [cm3]

objętość wypełnienia endodontycznego
(Volume of endodontic filling)
Vw [cm3]

Pv =
 Pw

        Po 
× 100%

1
2
3
4
5

0,00986
0,0107
0,0079
0,0105
0,0115

0,00968
0,0100
0,0074
0,0104
0,0113

98,12%
93,45%
95,48%
99,04%
98,26%
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często wymieniane wady obrazowania cy-
frowego to wysoka cena urządzeń, brak możli-
wości sterylizacji czujników, grubość sensorów 
ccD i cMoS utrudniająca ich pozycjonowanie 
w ustach pacjenta. Wadą jest ponadto mała wy-
trzymałość mechaniczna detektorów (płytek z fos-
forem magazynującym) [10, 14]. 

Wykorzystany w niniejszym badaniu tomo-
graf 9000-3D (Kodak) dzięki rozmiarowi voxela 
0,076 mm umożliwił uzyskanie rozdzielczości 
6,5 par linii na milimetr (lp × mm–1). choć taką 
rozdzielczość do niedawna uzyskiwano jedynie 
w obrazowaniu mikrotomograficznym, dostęp-
nym w warunkach laboratoryjnych [15], to jest ona 
znacznie mniejsza niż rozdzielczość tradycyjnych 

analogowych oraz cyfrowych zdjęć rentgenowskich 
(do 20 lp × mm–1) [16]. Może to tłumaczyć wyniki 
badań Soğur et al. [17], w których analogowe i cyfro-
we zdjęcia rentgenowskie umożliwiły dokładniej-
szą ocenę jakości wypełnień endodontycznych niż 
wolumetryczna tomografia komputerowa. W cy-
towanej pracy wykorzystano jednak starszy typ 
tomografu, a ocena wypełnień endodontycznych 
była subiektywna i niewspomagana dodatkowym 
oprogramowaniem. Jakkolwiek obecnie jest mało 
prawdopodobne, aby mimo dużej użyteczności 
obrazowanie wolumetryczne całkowicie zastąpiło 
wewnątrzustne zdjęcia rentgenowskie w praktyce 
endodontycznej, to jego wartość diagnostyczna jest 
duża także w przypadku badań in vitro.
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