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Streszczenie
Wprowadzenie. Celem leczenia kanałowego jest: usunięcie zmienionej chorobowo miazgi, eliminacja mikroorga-
nizmów oraz takie ukształtowanie kanału korzeniowego, które zapewni odpowiednią irygację oraz szczelne i trój-
wymiarowe wypełnienie. Rotacyjne narzędzia niklowo-tytanowe są niezbędne w nowoczesnym leczeniu endodon-
tycznym, a zwłaszcza w przypadku kanałów o zakrzywionym przebiegu i złożonej anatomii.
Cel pracy. Porównanie stopnia opracowania sztucznych kanałów w kształcie litery L dwoma systemami rotacyjny-
mi: ProTaper Universal® i ProTaper Next®.
Materiał i metody. Do badań laboratoryjnych użyto 20 bloczków z żywicy z wykonanymi wewnątrz sztucznymi 
kanałami zakrzywionymi w kształcie litery L. Bloczki podzielono na 2 grupy, po 10 w każdej. Pierwszą opracowa-
no narzędziami ProTaper Universal, drugą narzędziami ProTaper Next do rozmiaru 25 przy wierzchołku w obu 
przypadkach sekwencją zalecaną przez producenta. Kanały fotografowano przed opracowaniem i po nim w stałej 
pozycji, a uzyskane obrazy nakładano na siebie z użyciem programu komputerowego GIMP 2.6. Mierzono ilość 
usuniętego materiału ze ścian kanału, zmianę długości roboczej oraz transportację wierzchołka.
Wyniki. Zastosowanie narzędzi ProTaper Universal spowodowało usunięcie większej ilości materiału z krzywizny 
większej kanału (ściana zewnętrzna). Mniejszą utratę długości roboczej oraz mniejszą transportację wierzchołka na 
ścianie zewnętrznej zaobserwowano w przypadku bloczków opracowanych narzędziami ProTaper Next.
Wnioski. Narzędzia ProTaper Next mają mniejszą tendencję do prostowania kanałów typu L, zachowując jedno-
cześnie w większym stopniu oryginalny przebieg kanału (Dent. Med. Probl. 2014, 51, 3, 336–344).

Słowa kluczowe: ProTaper Universal, ProTaper Next, opracowanie kanałów korzeniowych, bloczki żywiczne.

Abstract
Background. The aim of root canal instrumentation is to remove necrotic or infected pulp, eliminate microor-
ganisms and create a tapered shape with adequate volume to allow effective irrigation and obturation. Nowadays, 
the nickel-titanium rotary instruments are very popular and important in endodontic therapy. They are indisput-
ably useful when curved canals are prepared.
Objectives. The purpose of this study was to compare the shaping ability of ProTaper Universal® with ProTaper 
Next® files in simulated L-curved canals.
Material and Methods. Twenty resin blocks with simulated L-curved canals were used in this experimental study 
and randomly divided into two groups. Canals were prepared with ProTaper Universal and ProTaper Next to an 
apical size of 25 according to the recommendations of the manufacturer. Pre-operative and post-operative images 
were superimposed by GIMP 2.6. The amount of material removed from canal walls (outer and inner), apical 
transportation and changes of working length were measured and analyzed statistically by t-test.
Results. ProTaper Universal removed more material from outer canal walls than ProTaper Next. Loss of work-
ing length and transportation towards outer aspect was smaller for L-curved canals which were prepared with 
ProTaper Next.
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Celem leczenia kanałowego jest: usunięcie 
zmienionej chorobowo miazgi, eliminacja mikro-
organizmów oraz takie ukształtowanie kanału, 
które zapewni odpowiednią irygację oraz szczelne 
i trójwymiarowe wypełnienie [1]. Idealnie opraco-
wany kanał powinien mieć kształt stożka, zwęża-
jącego się w kierunku wierzchołka [2]. Procedu-
ra kształtowania kanału powinna być wolna od 
jatrogennych błędów, tj.: złamania narzędzi, for-
mowania stopni czy perforacji [3]. Opracowanie 
kanałów prostych zwykle nie sprawia dużych pro-
blemów. Trudności mogą pojawić się w przypadku 
obecności krzywizn, podczas opracowywania któ-
rych dochodzi do prostowania kanałów i zmiany 
ich oryginalnego przebiegu [4]. 

W ostatnich latach do opracowania szczegól-
nie są polecane narzędzia wykonane ze stopu ni-
klowo-tytanowego. Dzięki sprężystości oraz pa-
mięci kształtu (shape-memory effect) są one zdol-
ne do utrzymania naturalnego przebiegu kanału 
z mniejszym ryzykiem powstawania błędów w po-
równaniu z narzędziami ręcznymi wykonanymi ze 
stali nierdzewnej [5]. Wprowadzono wiele syste-
mów wykonanych ze stopu niklowo-tytanowego, 
różniących się między sobą przekrojem, ukształ-
towaniem powierzchni tnących, budową wierz-
chołka, a także stożkowatością [6–8].

Narzędzia ProTaper Universal® są systemem 
maszynowym wykonanym ze stopu niklowo-ty-
tanowego. Podstawowy zestaw obejmuje sześć ni-
klowo-tytanowych narzędzi: trzy „shaper” (Sx, S1 
i S2) do opracowania ujścia oraz 2/3 przykorono-
wej części kanału oraz trzy „finishing” (F1, F2 i F3) 
do opracowywania 1/3 przywierzchołkowej części 
kanału. Narzędzia oznaczone barwnymi paskami, 
różnią się między sobą stożkowatością i rozmia-
rem przy wierzchołku. Zestaw podstawowy narzę-
dzi ProTaper Universal przedstawia ryc. 1. Pilniki 
Sx-F2 w przekroju poprzecznym mają kształt wy-
pukłego trójkąta (ryc. 2), natomiast pilnik F3 ma 
zmodyfikowany przekrój polegający na obecno-
ści wyżłobień na powierzchniach pomiędzy kra-
wędziami tnącymi. Modyfikacja ta została wpro-
wadzona w celu zwiększenia jego sprężystości [9] 
(ryc. 3). Do opracowywania szczególnie szerokich 
kanałów producent dołączył dwa uzupełniające 
(F4 oraz F5) o przekroju narzędzia F3. Ważnymi 
cechami narzędzi ProTaper Universal są: zmien-
na stożkowatość w obrębie jednego narzędzia oraz 
zaokrąglony, bezpieczny wierzchołek (rounded sa-
fe tip) [10].

Conclusions. ProTaper Next had lower tendency to straighten simulated L-curved canals and maintained the origi-
nal canal shape most accurately (Dent. Med. Probl. 2014, 51, 3, 336–344).

Key words: ProTaper Universal, ProTaper Next, resin blocks, root canal preparation.

Ryc. 1. Podstawowy zestaw narzędzi ProTaper 
Universal

Fig. 1. ProTaper Universal files

Ryc. 2. Przekrój poprzeczny narzędzi Sx-F2

Fig. 2. Cross-section of Sx-F2

Ryc. 3. Przekrój poprzeczny narzędzi F3-F5. Strzałki 
wskazują modyfikację w celu zwiększenia sprężystości 
pilników

Fig. 3. Cross-section of F3-F5. Arrows indicate modifi-
cation which makes files more felxible

Narzędzia ProTaper Next® zostały wprowa-
dzone na rynek w 2013 roku. System składa się 
z 5 narzędzi (X1-X5) oznaczonych barwnymi pa-
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skami: X1 – żółty, X2 – czerwony, X3 – niebieski, 
X4 – podwójny czarny, X5 – podwójny żółty. Na-
rzędzia X1,X2 oraz X3 przedstawia ryc. 4. Podob-
nie jak ProTaper Universal, narzędzia charaktery-
zują się zmienną stożkowatością w obrębie jedne-
go narzędzia. System został jednak wzbogacony 
w innowacyjne technologie, które wpływają na ja-
kość opracowania kanału korzeniowego. Na uwa-
gę zasługuję prostokątny, mimośrodowy przekrój 
narzędzia, który zapewnia pełzający ruch pilni-
ka w kanale korzeniowym. Tak zaprojektowane 
narzędzie podczas pracy kontaktuje się w dwóch 
punktach ze ścianą kanału korzeniowego, za-
pewniając więcej miejsca dla powstałych pod-
czas opracowywania resztek zębiny (ryc. 5). Kolej-
ną nowością jest proces termicznego działania na 
stop niklowo-tytanowy (M-WIRE), z którego są 
wykonane pilniki. Dzięki temu zwiększa się sprę-
żystość pilników bez zmiany skuteczności skrawa-
nia, a także ich wytrzymałość, co zmniejsza ryzy-
ko złamania narzędzia podczas pracy w kanale ko-
rzeniowym [11].

Celem badań było porównanie stopnia opra-
cowania sztucznych kanałów w kształcie lite-
ry L za pomocą systemów rotacyjnych: ProTaper 
Universal oraz ProTaper Next.

Materiał i metody
Do badań laboratoryjnych użyto 20 bloczków 

z żywicy (Endo-Training Bloc®, Dentsply Maille-
fer) z wykonanymi wewnątrz sztucznymi kanała-
mi w kształcie litery L. Kanały wyprodukowano 
z użyciem ćwieków srebrnych o stożkowatości 2% 
i rozmiarze na wierzchołku 15. Całkowita długość 
kanału wynosi 17 mm, a odcinek prosty 11 mm. 

Bloczki podzielono na 2 grupy, po 10 blocz-
ków w każdej. Przed przystąpieniem do pracy na-
rzędziami maszynowymi w obu grupach potwier-
dzono drożność i długość roboczą kanału na-
rzędziem ręcznym (pilnik Kerra – rozmiar 15). 
Bloczki przed opracowaniem zostały wypełnio-
ne czarnym tuszem. Pierwszą grupę opracowano 
narzędziami ProTaper Universal (Dentsply Mail-
lefer), drugą narzędziami ProTaper Next (Dent-
sply Maillefer), używając mikrosilnika TECNI-
KA® (Dentsply Maillefer) ze stałą prędkością  
250 obr./min. Między kolejnymi narzędziami płu-
kano kanały 2 ml wody destylowanej. Kanały zo-
stały opracowane przy wierzchołku do rozmiaru 
25 (narzędzie F2 dla ProTaper Universal oraz na-
rzędzie X2 dla ProTaper Next) w obu przypadkach 
sekwencją zalecaną przez producenta. Każde na-
rzędzie było użyte jeden raz.

Bloczki przed opracowaniem i po nim były fik-
sowane w stałej pozycji i fotografowane. Oznacze-
nia bloczków zakodowano. Do wykonania zdjęć 
użyto aparatu firmy Canon EOS 600D®, używając 
obiektywu Tamron AF® 18–200 mm, F 3,5–6,3 ra-
zem z pierścieniem MeiKe C-AF®. Ustawiono na-
stępujące parametry: czas 1/250, F 6,3, ISO 400, 

Ryc. 4. Narzędzia X1, X2 oraz X3 systemu ProTaper 
Next

Fig. 4. File X1, X2 and X3 (ProTaper Next)

Ryc. 5. Porównanie przekrojów poprzecznych narzędzi 
ProTaper Universal (Sx-F2) oraz ProTaper Next

Fig. 5. Comparison cross-sections of ProTaper 
Universal (Sx-F2) with ProTaper Next
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temperatura barwy 4000 K, wartość pierścienia 
52. Odległość obiektywu od bloczków podczas fo-
tografowania wynosiła 20 cm. Zdjęcia zapisywano 
w postaci plików JPEG, które nakładano na siebie 
z użyciem programu GIMP 2.6. Punkty pomia-
rowe wyznaczono przez wykreślenie 10 okręgów, 
których środkiem był wierzchołek kanału przed 
opracowaniem. Okręgi były oddalone od siebie 
o 1 mm, w wyniku czego uzyskano 20 punktów 
pomiarowych, po 10 na każdej ścianie. Za punkty 
pomiarowe przyjęto miejsca przecięcia okręgów ze 
ścianami kanału przed opracowaniem (ryc. 6).

Ocenie poddano średnią ilość materiału usu-
niętego ze ściany zewnętrznej (krzywizna więk-
sza) i wewnętrznej (krzywizna mniejsza), zmianę 
długości roboczej oraz transportację wierzchołka. 
Wierzchołkowy punkt referencyjny, tj. wejście do 
sztucznego kanału określono w pracy na jej po-
trzeby jako wierzchołek.

Średnią ilość usuniętego materiału zarówno 
z krzywizny większej, jak i mniejszej wyznaczała 
odległość między punktem pomiarowym a ścia-
ną kanału po opracowaniu. Pomiarów dokona-
no w programie GIMP 2.6 prostopadle do ścia-
ny kanału przed opracowaniem z dokładnością do 
0,01 mm. W celu ułatwienia pomiarów kolory wy-
ostrzono, a uzyskany obraz powiększono 200×. 

Zmianę roboczej długości mierzono po opra-
cowaniu za pomocą linijki endodontycznej z wy-
korzystaniem lupy. Pomiary wykonywano z do-
kładnością do 0,25 mm. Odnotowywano zmia-
nę długości w stosunku do długości kanału przed 
opracowaniem (17 mm).

Transportację, czyli przesunięcie wierzchoł-
ka w stronę zewnętrzną lub wewnętrzną określa-
no, wyznaczając różnicę między średnią ilością 
usuniętego materiału ze ściany zewnętrznej kana-
łu a średnią ilością materiału usuniętego ze ścia-
ny wewnętrznej kanału (odpowiednio 1 punkt po-
miarowy dla zewnętrznej, jak i wewnętrznej ścia-
ny kanału). Jeżeli otrzymany wynik był wartością 
ujemną, to następowało przesunięcie wierzchołka 
na wewnętrzną ścianę kanału. Z kolei wynik do-
datni oznaczał transportację na zewnętrzną ścia-
nę kanału. 

Uzyskane wyniki poddano analizie statystycz-
nej. Do opisu obliczono parametry statystyczne: 
średnią arytmetyczną (x), medianę (Me), odchyle-
nie standardowe (SD) oraz współczynnik zmien-
ności (v). Podano także wartość minimalną i mak-
symalną. Do porównania średnich zastosowano 
test t-Studenta. Za istotne statystycznie uznano 
te różnice między średnimi, dla których obliczo-
na wartość testu była równa lub większa od war-
tości krytycznej odczytanej z odpowiednich tablic 
przy właściwej liczbie stopni swobody i prawdopo-
dobieństwie błędu p < 0,05.

Wyniki

Średnia ilość  
usuniętego materiału
Porównanie średniej ilości usuniętego mate-

riału zarówno z krzywizny większej, jak i mniejszej 
kanału przedstawiają odpowiednio tab. 1 i 2 oraz 
ryc. 7 i 8. 

W każdym punkcie pomiarowym większą 
średnią ilość usuniętego materiału z krzywizny 
większej kanału zanotowano dla kanałów opra-
cowanych narzędziami ProTaper Universal. Istot-
ne statystycznie okazały się różnice aż w 7 punk-
tach pomiarowych (2, 3, 5, 7, 8, 9, 10). Najmniejszą 
średnią ilość usuniętego materiału zaobserwowa-
no w 6 punkcie pomiarowym dla narzędzi Pro-
Taper Universal, a dla narzędzi ProTaper Next 
w 5 punkcie pomiarowym. Największą średnią 
ilość usuniętego materiału w obu przypadkach 
odnotowano w 9 i 10 punkcie pomiarowym.

Porównanie średniej ilości usuniętego mate-
riału z krzywizny mniejszej kanału w poszcze-
gólnych punktach pomiarowych wykazało istotne 
statystycznie różnice między systemem ProTaper 
Universal i ProTaper Next jedynie w 2 punktach 
pomiarowych (2, 3). W obu przypadkach istot-
nie mniejsze przeciętne wartości obserwowano 
dla kanałów opracowanych narzędziami ProTaper 
Next. W punktach 1, 4 i 5 średnie okazały się bar-
dzo zbliżone. W punktach 7, 8, 9 i 10 większe śred-
nie ilości usuniętego materiału stwierdzono nato-
miast dla narzędzi ProTaper Next. Najmniejsze 
średnie ilości usuniętego materiału w obu przy-
padkach dotyczyły 1 punktu pomiarowego, a naj-
większe 6 punktu pomiarowego. 

Zmiana długości roboczej kanału
Porównanie zmiany długości roboczej przed-

stawia tab. 3 oraz ryc. 9. Istnieje istotna statystycz-
nie różnica zmiany długości kanału w przypad-
ku kanałów opracowanych narzędziami ProTaper 

Ryc. 6. Okręgi pomiarowe

Fig. 6. Measurement circles
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Tabela 1. Porównanie średniej ilości usuniętego materiału z krzywizny większej kanału dla narzędzi ProTaper Universal 
i ProTaper Next (dla 10 punktów pomiarowych)

Table 1. Mean amounts of the removed material on the outer wall of the canal

Punkt po-
miarowy

Narzędzie Wartość 
testu z

Istotność p

ProTaper Universal ProTaper Next

x Me SD x Me SD

 1 121,4 126,4 19,1 111,6 104,8 32,8 1,663 p > 0,05

 2 209,5 218,8 38,8 148,6 130,8 60,1 2,003 p < 0,05

 3 238,8 242,5 37,0 143,9 124,3 66,9 2,721 p < 0,01

 4 204,3 200,0 39,5 141,6 117,8 78,7 1,776 p > 0,05

 5 158,4 148,6 65,8  80,8  78,1 34,1 2,646 p < 0,01

 6 118,2 115,1 28,9 102,7 106,5 44,7 0,869 p > 0,05

 7 174,6 169,5 42,6  87,7  78,4 43,5 3,288 p < 0,01

 8 261,1 233,2 56,4 152,9 129,5 55,3 2,835 p < 0,01

 9 344,7 319,5 64,8 217,3 191,1 73,0 2,948 p < 0,01

10 381,4 369,2 50,4 224,6 202,7 78,9 3,213 p < 0,01

Tabela 2. Porównanie średniej ilości usuniętego materiału z krzywizny mniejszej kanału dla narzędzi ProTaper Universal 
i ProTaper Next (dla 10 punktów pomiarowych)

Table 2. Mean amounts of the removed material on the inner wall of the canal

Punkt po-
miarowy

Narzędzie Wartość 
testu z

Istotność p

ProTaper Universal ProTaper Next

x Me SD x Me SD

 1  87,1  87,0 16,1  90,8  94,9  32,5 0,529 p > 0,05

 2 124,7 128,4 19,1  89,9  90,4  29,2 2,721 p < 0,01

 3 161,3 157,5 30,8 119,7 131,2  38,3 2,154 p < 0,05

 4 184,4 180,8 41,6 184,5 181,8  37,6 0,038 p > 0,05

 5 317,3 300,7 55,5 317,5 319,9  99,8 0,151 p > 0,05

 6 425,9 428,1 43,3 412,3 417,8 150,6 0,113 p > 0,05

 7 367,9 378,1 43,3 404,8 394,9 123,4 0,416 p > 0,05

 8 291,2 309,6 65,4 352,7 332,5  86,1 1,247 p > 0,05

 9 259,3 284,6 57,9 328,8 323,6  71,6 1,852 p > 0,05

10 256,3 271,6 44,9 319,9 318,5  76,9 1,852 p > 0,05

Universal i ProTaper Next. Większą zmianę zaob-
serwowano w przypadku kanałów opracowanych 
z użyciem narzędzi ProTaper Universal (0,34 ±  
± 0,135 mm) niż po opracowaniu systemem Pro-
Taper Next (0,22 ± 0,082 mm). 

Transportacja wierzchołka 
Porównanie transportacji wierzchołka przed-

stawia tab. 4 oraz ryc. 10.
W większości opracowanych kanałów trans-

portację stwierdzono na ścianie zewnętrznej, ale 
w 4 przypadkach dla narzędzi ProTaper Next 
i w 1 przypadku dla narzędzi ProTaper Universal 

odnotowano transportację na ścianie wewnętrz-
nej (wynik ujemny). Obie średnie okazały się do-
datnie. Z porównania wynika, że w przypadku 
systemu ProTaper Next wyniki transportacji by-
ły mniejsze niż dla ProTaper Universal. Różnica 
w przypadku porównywanych narzędzi okazała 
się istotna statystycznie (p < 0,05). 

Omówienie
Prawidłowe opracowanie kanału korzeniowe-

go jest jednym z najważniejszych etapów lecze-
nia endodontycznego. Zależy od wielu czynników, 
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Ryc. 7. Średnia 
wartość utraty 
materiału z krzywizny 
większej kanału

Fig. 7. Mean value of 
the removed material 
on the outer wall

Ryc. 8. Średnia 
wartość utraty 
materiału z krzywizny 
mniejszej kanału

Fig. 8. Mean value of 
of the removed mate-
rial on the inner wall

do których można zaliczyć: sprężystość i średnicę 
używanego narzędzia, technikę opracowywania, 
umiejscowienie wierzchołka kanału czy twardość 
zębiny. Dodatkowo opracowanie może utrudniać 
skomplikowana anatomia kanałów korzeniowych, 
a zwłaszcza ich zakrzywienie. Skutkuje to, zwięk-
szonym ryzykiem popełnienia błędów przez ope-
ratora podczas pracy w postaci formowania stop-
ni, wykonania perforacji czy złamania narzędzia 
w świetle kanału korzeniowego [12]. 

W badaniach do oceny porównania opracowa-
nia kanałów stosuje się najczęściej bloczki z żywi-
cy lub korzenie usuniętych zębów ludzkich [3–10]. 
W przypadku przeprowadzonych badań własnych 
do ewaluacji parametrów zdecydowano posłużyć 
się bloczkami. Główną zaletą bloczków z żywicy 
jest standaryzacja w zakresie kształtu, rozmiaru, 
stożkowatości oraz krzywizny [13]. Bloczki, dzię-

ki pełnej przezierności, mogą być łatwo porówny-
wane oraz poddawane obróbce komputerowej, co 
sprawia, że pomiary i wykonywane obliczenia są 
precyzyjne i łatwo dostępne [14]. Nie odwzorowują 
jednak anatomii naturalnych zębów, a analiza ba-
danych wskaźników odbywa się w dwóch płaszczy-
znach [15]. Bloczki do badań są wykonane z żywi-
cy, czyli materiału o zupełnie odmiennych parame-
trach mechanicznych od zębiny [3, 5, 6, 13], co, jak 
podkreśla wielu autorów, jest kolejną wadą. Zda-
niem González Sánchez et al. [3] różnica w twar-
dości między zębiną a żywicą może wpływać na 
rezultaty pracy klinicznej. Należy również podkre-
ślić, że podczas pracy narzędziami rotacyjnymi jest 
generowane ciepło, które może przyczyniać się do 
zmiękczania materiału żywicznego, który blokuje 
powierzchnie tnące narzędzia, prowadząc tym sa-
mym do nieefektywnego opracowywania [3, 13]. 



M. Łęski, M. Radwański, H. Pawlicka342

Podsumowując, za dokonanym wyborem w bada-
niach własnych przemawiają jednakowe warun-
ki pracy dla każdego instrumentu, jakie stwarza-
ją bloczki z żywicy, co jest trudne do osiągnięcia 
w przypadku zębów ludzkich ze względu na skom-
plikowaną anatomię kanałów korzeniowych. 

W przypadku porównywania stopnia opraco-
wania kanałów korzeniowych jest ważne zacho-

wanie identycznego rozmiaru kanału przy wierz-
chołku [16, 17]. W przypadku oceny dokonanej 
w badaniach własnych rozmiar ten był taki sam 
i wynosił 0,25 mm dla obu grup zastosowanych 
narzędzi. 

W przeprowadzonym badaniu laboratoryj-
nym porównywano średnią ilość materiału usu-
niętego z krzywizny większej i mniejszej kanału, 

Tabela 3. Porównanie zmiany długości roboczej kanału dla narzędzi ProTaper Universal i ProTaper Next

Table 3. Mean values of working length loss

System rotacyjny Obliczone parametry zmiany długości kanału (mm)

min. maks. x Me SD v (%)

ProTaper Universal 0,1 0,5 0,34 0,30 0,135 39,7

ProTaper Next 0,1 0,4 0,22 0,20 0,092 41,8

Porównanie z = 2,003; p < 0,05

Tabela 4. Porównanie transportacji wierzchołka dla narzędzi ProTaper Universal i ProTaper Next

Table 4. Mean value of apical transportation

System rotacyjny Obliczone parametry transportacji wierzchołka

min. maks. x Me SD v (%)

ProTaper Universal  –4,79  53,4 34,2 38,4 17,34  50,6

ProTaper Next –28,77 158,9 20,89 10,96 52,76 252,6

Porównanie z = 2,192; p < 0,05

Ryc. 9. Średnia wartość utraty długości roboczej

Fig. 9. Mean value of working length loss

Ryc. 10. Średnia wartość transportacji wierzchołka

Fig. 10. Mean value of apical transportation
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utratę długości roboczej oraz transportację wierz-
chołka kanału.

Narzędzia ProTaper Universal usunęły śred-
nio więcej materiału z krzywizny większej w każ-
dym punkcie pomiarowym w porównaniu z Pro-
Taper Next. Oznacza to, że mają one większą ten-
dencję do prostowania kanałów w kształcie litery L, 
a tym samym zmiany ich oryginalnego przebiegu. 

Na uwagę zasługuje również niewielka śred-
nia ilość usuniętego materiału z krzywizny mniej-
szej kanału w pierwszym punkcie pomiarowym 
dla obu zastosowanych systemów maszynowych. 
Bergmans et al. [18] oraz Cosby et al. [19] uzyska-
li podobne wyniki w okolicy przywierzchołko-
wej, opracowując kanały narzędziami ProTaper. 
Porównując w badaniach własnych dwa systemy 
do opracowania kanałów w okolicy przywierz-
chołkowej, stwierdzono, że narzędzia ProTaper 
Next zapewniły bardziej centralną preparację 
w zestawieniu z ProTaper Universal. 

Zmiana długości roboczej w przypadku opra-
cowania kanałów korzeniowych jest istotnym pa-
rametrem, który należy ocenić [20]. W większości 
badań przedstawionych w piśmiennictwie stwier-
dza się utratę długości roboczej [5, 13, 17, 21], a róż-
nice między porównywanymi grupami są nieistot-
ne statystycznie. Z kolei badania Yang et al. [22], 
porównujące narzędzia Hero 642® i ProTaper®, 
wykazały statystycznie istotne różnice dotyczące 
zmiany długości roboczej. Podobnie w badaniach 
własnych różnica między systemami okazała się 
istotna statystycznie. Mniejszą średnią utratę dłu-
gości roboczej zaobserwowano w przypadku na-
rzędzi ProTaper Next. 

Obserwowana utrata długości roboczej może 
mieć kilka przyczyn. Większa średnica narzędzia 
na wierzchołku zmniejsza jego elastyczność i pro-
wadzi do prostowania kanału, zmieniając tym sa-
mym jego długość. Na zmianę długości roboczej 
wpływa również szybkie zużycie pilników i nieod-
powiednie skrawanie materiału ze ścian kanału. 
Zjawisko wciągania pilników do wnętrza kanału 
poprzez ich tendencję do wkręcania się oraz brak 
kontroli długości przez operatora są również istot-
nymi czynnikami, które wpływają na utratę dłu-
gości roboczej [21, 23].

W większości badań nad systemami narzę-
dzi rotacyjnych niklowo-tytanowych jest analizo-
wana transportacja wierzchołka i zachowanie na-
turalnego przebiegu kanału [3, 4, 6, 7, 13, 17, 21].  
González Sánchez et al. [3] w badaniach nad narzę-
dziami ProTaper Universal zaobserwowali trans-
portację wierzchołka. Podobnie Peters et al. [24]  
wykazali, że kanały zakrzywione w kształcie li-

tery L, opracowywane narzędziami ProTaper, nie 
zachowują naturalnego przebiegu oraz stwierdzi-
li transportację wierzchołka na ścianie zewnętrz-
nej. Yang et al. [22] podkreślają, że transporta-
cja wierzchołka w przypadku systemu ProTaper 
jest najprawdopodobniej wynikiem zwiększają-
cej się stożkowatości w obrębie jednego narzę-
dzia oraz środkowego przekroju pracującej czę-
ści. Schäfer et al. [25] zaznaczają, że wzrastająca 
stożkowatość wzmacnia narzędzie, ale zwiększa 
jednocześnie sztywność wierzchołka, dlatego za-
lecają, aby narzędzia niklowo-tytanowe o stoż-
kowatości większej niż 4% nie były stosowane do 
opracowywania okolicy wierzchołkowej mocno 
zakrzywionych kanałów. Barankiewicz et al. [26] 
w badaniach nad narzędziami RaCe® podkreśla-
ją, że zachowanie naturalnego przebiegu i położe-
nia otworu wierzchołkowego jest wynikiem sto-
sowania pilników o mniejszych rozmiarach na 
wierzchołku i mniejszej stożkowatości. Z kolei 
McSpadden [27] zauważył, że mniejsza transpor-
tacja wierzchołka występuje w przypadku kana-
łów opracowywanych narzędziami o zwiększonej 
sprężystości i zmiennym przekroju narzędzia.

W przypadku przeprowadzonych badań włas-
nych, w większości opracowanych kanałów trans-
portację stwierdzono na ścianie zewnętrznej. Wy-
niki transportacji w przypadku systemu ProTa-
per Next były mniejsze niż dla ProTaper Universal 
i okazały się istotne statystycznie. Mniejsza trans-
portacja w przypadku narzędzi ProTaper Next jest 
najprawdopodobniej rezultatem ich większej sprę-
żystości oraz mimośrodowego przekroju części 
pracującej, co koreluje z obserwacjami McSpadde-
na [27]. Na transportację wierzchołka ma wpływ 
również różnica w stożkowatości w części wierz-
chołkowej porównywanych narzędzi. W przypad-
ku narzędzi ProTaper Universal narzędzie F2 ma 
stożkowatość 8%, a X2 w systemie ProTaper Next 
6%. Również pilniki stosowane w pierwszych eta-
pach opracowania kanału znacznie różnią się stoż-
kowatością (F1 – 7% a X1 – 4%). 

Z przeprowadzonych badań wynika, że narzę-
dzia ProTaper Next mają mniejszą tendencję do 
prostowania kanałów typu L oraz zapewniają bar-
dziej centralną preparację w okolicy przywierz-
chołkowej kanału w porównaniu z narzędzia-
mi ProTaper Universal. Dzięki temu w większym 
stopniu zachowują oryginalny przebieg sztuczne-
go kanału korzeniowego. Praca narzędziami Pro-
Taper Next zapewnia mniejszą średnią utratę dłu-
gości oraz mniejszą transportację wierzchołka 
w stronę zewnętrzną w porównaniu do ProTaper 
Universal. 
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