
Z badań dotyczących morfologii jam zębowych 
prowadzonych na przestrzeni ostatnich lat wy-
nika, że bardzo często istnieją odchylenia od do-

tychczasowych przyjmowanych norm. Korzenie zębów 
często, oprócz kanału głównego, mogą posiadać ka-
nały i otwory dodatkowe, odgałęzienia boczne oraz 
nadmiernie rozwiniętą deltę korzeniową (1). Badania 
Przesmyckiej, Jędrychowskiej-Dańskiej i wsp. popula-
cji Radomia wskazują na wzrost zróżnicowania liczby 
korzeni i kształtu kanałów korzeniowych w czasach 
współczesnych w stosunku do epoki średniowiecza (7).

Na sukces leczenia endodontycznego wpływa wiele 
czynników, przede wszystkim prawidłowe rozpozna-
nie. Wprowadzono odpowiednie leczenie, które składa 
się z trzech faz: 
· z  przygotowania pola zabiegowego – dostępu 

do jamy zęba oraz aseptycznych warunków pracy, 
na co składają się izolacja pola zabiegowego przez 
szczelną odbudowę zniszczonego zęba oraz zało-
żenie koferdamu;

· z właściwego zlokalizowania wszystkich ujść kana-
łów korzeniowych oraz uzyskania prostoliniowego 
wejścia, aby opracować światło kanału i usunąć jego 
zawartość;

· ze szczelnego wypełnienia systemu kanałowego 
(2).
Częstość występowania korzeni i kanałów dodatko-

wych w poszczególnych grupach zębowych podawa-
nych przez różnych autorów, zarówno w pojedynczych 
doniesieniach, jak i opracowaniach podręcznikowych, 
znacząco się różni. Istnieje natomiast zgodność poglą-
dów odnośnie do możliwości wystąpienia tych ano-
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malii w poszczególnych zębach, np. w korzeniu me-
dialnym pierwszego zęba trzonowego szczęki mogą 
występować dwa kanały. Kanał medialny jest jednym 
z najbardziej złożonych konfiguracji kanałów korze-
niowych. Te zawiłości mogą powodować dylematy 
diagnostyczne, a także wyzwania związane z opraco-
waniem i obturacją (11).

Pierwsze trzonowe szczęki są najczęściej leczony-
mi endodontycznie zębami, a częste niepowodzenia 
w ich leczeniu wynikają z nieodnalezienia kanałów (3).

Z przeglądu piśmiennictwa wynika, że częstotli-
wość występowania czwartego kanału jest określana 
na 19-95% przypadków. Przyczyną tych rozbieżności 
są przede wszystkim różne metody badawcze. W ba-
daniach in vitro zawsze znajduje się więcej kanałów 
dodatkowych niż w badaniach klinicznych, w których 
posługujemy się wzrokiem i badaniem radiologicznym. 
Wykrywalność kanałów dodatkowych w badaniach 
in vivo zwiększa znacząco posługiwanie się przyrząda-
mi optycznymi powiększającymi obraz dna komory, tj. 
mikroskopem czy lupyą (1).

W badaniach Olczak większość pierwszych zębów 
trzonowych szczęki miała cztery kanały korzeniowe 
(59,5%). Trzy kanały dodatkowe (MB2) w korzeniach 
policzkowych bliższych stwierdzano istotnie częściej 
w pierwszych trzonowcach szczęki niż w drugich trzo-
nowcach (p = 0,000) i częściej u mężczyzn niż u kobiet 
(40,5%) (2). 

W badaniach B.M. Cleghorn, W.H. Christie i C.C. Dong 
ponad 95% pierwszych trzonowców szczęki miało trzy 
korzenie, a 3,9% – dwa. Częstość zrostu dowolnych 
dwóch lub trzech korzeni wynosiła około 5,2% (5). 
Szczególnie często pomijany jest drugi kanał policz-
kowego bliższy (MB2) ale także z mniejszą częstotliwoś-
cią drugi kanał policzkowy dalszy (3). Mniejsze różnice 
stwierdzono w odnajdywaniu drugich kanałów dystal-
nych (54,7%) (5).

W badaniach N. Kharouf i D. Mancino in vivo leczo-
no pięćdziesiąt siedem drugich zębów trzonowych 
szczęki: 3,5% miało jeden kanał, 7,0% – dwa kanały, 
24,6% – trzy kanały, 64,9% – cztery kanały (obecność 
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mb2). Do klasyfikacji morfologii kanałów śródpolicz-
kowych wykorzystano metodę Weine’a: 27,4% miało 
konfigurację kanału typu I, 35,3% – typu II, 37,2% miało 
konfigurację kanału typu III (12).

Wg Y. Zhang i wsp. w większości 3-korzeniowych 
pierwszych trzonowców szczęki występowały 2 kana-
ły korzeniowe (85,4%) w korzeniu śródpoliczkowym. 
Częstość występowania kanałów mb2 nie wykazywa-
ła statystycznie istotnej różnicy między lewą a prawą 
stroną (p > 0,05), ale miała istotny związek z płcią i wie-
kiem pacjentów (p < 0,05) (16). W większości sytuacji 
klinicznych kanał mb2 pozostaje niezauważony przez 
profesjonalistów, ponieważ konwencjonalne radiogra-
my nie zawsze pozwalają na wizualizację wszystkich 
kanałów (9). Dodatkowe narzędzie, jakim jest CBCT, 
może ułatwić lekarzowi wykrycie złożonej i zmiennej 
anatomii kanału korzeniowego.

W analizie CT J.N.R. Martinsa, M.A.M. Alkhawasa 
i Z. Altakiego przeprowadzonej u mężczyzn, młodszych 
pacjentów i w trzonowcach o trzech korzeniach częś-
ciej występował mb2 (10). W analizie mikro CT J.W. Park 
i wsp. najczęstszą konfiguracją kanałów korzeniowych 
były 2 różne kanały (typ III: 37,0%), a następnie 1 kanał 
pojedynczy (typ I: 28,3%), 2 kanały połączone ze sobą 
(typ II: 17,4%), 1 kanał podzielony na 2 (typ IV: 10,9%) 
i 3 kanały (typ V: 6,5%) (14).

W swoich badaniach G. Magat i S. Hakbilen wyka-
zali średnią odległość między środkami kanałów mb1 
i mb2 – odległości między pmb1 i pmb2 wynosiły 
2,95 ± 0,58 mm (13). Mb1 ma większą szerokość i taper, 
1/3 wierzchołkowa, 1/3 środkowa i 1/3 przyszyjkową 
część kanału mają zmienną rozszerzalność. Mb2 mają 
małą szerokość i mały taper, rozszerzają się dowierz-
chołkowo (6).

Opis przypadków 
Przypadek 1 – dr n. med. A. Krzemień
19-letni pacjent zgłosił się w trybie pilnym do gabine-
tu, podając nasilające się dolegliwości bólowe od kilku 
dni. Ból samoistny oraz na nagryzanie ze strony zęba 
26. W badaniu klinicznym stwierdzono nieszczelne wy-
pełnienie kompozytowe zęba 26. Brak reakcji na chlo-
rek etylu, nieznacznie nasilona reakcja na opukiwa-
nie. Wykonano celowane zdjęcie rtg. zęba 26 (fot. 1), 
na którym widoczna była poszerzona szpara ozębnej 
w okolicy korzenia mezjalnego z. 26 oraz próchnicę 
wtórną pod wypełnieniem kompozytowym. Pacjenta 
poinformowano o prawdopodobnym zgorzelinowym 
rozpadzie miazgi oraz o pilnej potrzebie leczenia ka-
nałowego zęba 26. Pacjent wyraził zgodę na leczenie 
i na tej samej wizycie przystąpiono do opracowania 
ubytku oraz trepanacji komory i wstępnego oczyszcze-

nia systemu kanałowego zęba. Zabieg wykonywano 
w znieczuleniu nasiękowym 4-proc. artykainą. W trak-
cie opracowywania kanałów stwierdzono obecność 
czwartego kanału mb2 (fot. 2). Wszystkie kanały opra-
cowano wstępnie do rozmiaru 25 wg ISO, wypłukano 
kanały naprzemiennie podchlorynem 5% i kwasem 
cytrynowym. Kanały osuszono i założono wypełnienie 
tymczasowe. Podczas leczenia nie stwierdzono wy-
sięku zapalnego z kanałów. W razie bólu pacjentowi 
zalecono doraźne przyjmowanie ibuprofenu w daw-
ce 4 x 1 tab. 200 mg. Pacjenta umówiono na wizytę 
za tydzień, aby ostatecznie wypełnić kanały oraz od-
budować koronę zęba.

Fot. 2. Chemo-mechaniczne opracowanie kanałów, widoczne na zdjęciu kanały DB, 
MB1 oraz MB2
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Fot. 1. Dgn. Gangrena pulpae d. 26. Próchnica wtórna pod wypełnieniem 
kompozytowym. Poszerzenie szpary ozębnowej wokół korzenia policzkowego 
mezjalnego

1
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Na drugiej wizycie pacjent nie zgłaszał dolegliwości 
bólowych. Usunięto wypełnienie tymczasowe, opra-
cowano kanał podniebienny do rozmiaru 35 wg ISO, 
a pozostałe kanały do rozmiaru 30 wg ISO na pełną 
długość. Kanały przepłukano naprzemiennie 5-proc. 
NaOCl oraz kwasem cytrynowym z użyciem końcówki 
UD (fot. 3), wysuszono sączkami papierowymi i wypeł-
niono ciekłą gutaperką na gorąco oraz uszczelniaczem 
Ah Plus (fot. 4). Następnie wykonano rtg. kontrolne 
po wypełnieniu, które uwidoczniło złożoną topografię 
kanałów zęba 26 (fot. 5).

Przypadek 2 – lek. dent. Dominika Janas
Pacjentka, lat 23, zgłosiła się do gabinetu z powodu 
dolegliwości bólowych. W wywiadzie pacjentka po-
dawała ból na nagryzanie, od kilku dni oraz ból samo-
istny. W badaniu klinicznym zewnątrzustnym twarz 
symetryczna bez obrzęku, odwodzenie żuchwy pra-
widłowe, brak bolesności palpacyjnej węzłów chłon-
nych podżuchwowych, niepowiększone, przesuwal-
ne względem podłoża. W badaniu wewnątrzustnym 
ząb przyczynowy z ubytkiem wypełniony materiałem 
światłoutwardzalnym bez cech nieszczelności. Ząb 
w badaniu opukowym pionowym bolesny. Reakcja 
na chlorek ujemna. Błona śluzowa prawidłowa bez 
przetoki ropnej.

Wykonano rtg. przylegające, które ukazało ząb 
po leczeniu kanałowym z niedopełnionymi kanałami 
i nieodnalezionymi kanałami mezjalnymi – martwica 
miazgi oraz przewlekle zaostrzone zapalenie tkanek 
okołowierzchołkowych (fot. 6).

Pacjentka wyraziła zgodę na leczenie i na tej samej 
wizycie przystąpiono do ponownego leczenia kana-
łowego. W znieczuleniu nasiękowym Septanest 1:200 
000 oraz izolacji pola zabiegowego przygotowano 
ząb do ponownego leczenia kanałowego, uzyskano 
dostęp, odnaleziono ujścia kanałów. Śródzabiegowo 
wykonano CBCT dla oceny morfologii leczonego zęba 
(fot. 8). System kanałowy zęba opracowano narzędzia-
mi ręcznymi do rozmiaru 25 wg ISO na pełną długość 
roboczą oraz maszynowo Reciproc Blue. Kanał pod-
niebienny opracowano do rozmiaru 50 ISO, a kanały 
mezjalne – do 40 ISO. Wykonano zdjęcie rtg. z ćwieka-
mi (fot. 7). Kanały płukano zgodnie z protokołem PTE 
z aktywacją UD podchlorynem 5,25, kwasem cytryno-
wym 40% i chlorheksydyną 2%, wysuszono sączkami 
papierowymi i wypełniono ciekłą gutaperką na gorąco, 
systemem BL oraz uszczelniaczem Ah Plus. Następnie 
wykonano rtg. kontrolne po wypełnieniu, które uwi-
doczniło złożoną topografię kanałów zęba 16 (fot. 9).

Przypadek 3 – lek. dent. Dominika Janas
Pacjentka, lat 30, zgłosiła się do gabinetu z powodu do-
legliwości bólowych. Ząb 26 bolesny samoistnie od kil-
ku dni, w badaniu klinicznym zewnątrzustnym twarz 
symetryczna bez obrzęku, odwodzenie żuchwy pra-
widłowe, brak bolesności palpacyjnej węzłów chłon-
nych podżuchwowych, niepowiększone, przesuwal-
ne względem podłoża. W badaniu wewnątrzustnym 
ząb przyczynowy z ubytkiem wypełniony materiałem 
światłoutwardzalnym bez cech nieszczelności. Ząb 
w badaniu opukowym pionowym bolesny. Reakcja 
na chlorek ujemna. Błona śluzowa prawidłowa bez 
przetoki ropnej.
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Fot. 3. Płukanie systemu kanałowego 5-proc. NaOCl oraz kwasem cytrynowym 
z użyciem końcówki UD

Fot. 4. Wypełnienie kanałów ciekłą gutaperką oraz uszczelniaczem AH Plus
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Fot. 5. Zdjęcie rtg. kontrolne po wypełnieniu kanałów 
uwidoczniło ich złożoną topografię w korzeniu mezjalnym
Fot. 6. Rtg. przylegające przed ponownym leczeniem 
kanałowym zęba 16
Fot. 7. Rtg. z ćwiekami gutaperkowymi po opracowaniu
Fot. 8. CBCT zęba 16
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Fot. 9. Rtg. po wypełnieniu systemu kanałowego Fot. 10. Rtg. przylegające przed leczeniem kanałowym zęba 26

Fot. 11. Rtg. z ćwiekami gutaperkowymi po opracowaniu Fot. 12. Rtg. po wypełnieniu systemu kanałowego



Wykonano rtg. przylegające, które ukazało posze-
rzoną szparę ozębnej i rozlegle wypełnienie. W badaniu 
klinicznym badanie na chlorek etylu ujemne oraz ząb 
tkliwy na opuk pionowy. Rozpoznanie nieodwracalne 
zapalenie miazgi (fot. 10).

Pacjentka wyraziła zgodę na leczenie i na tej samej 
wizycie przystąpiono do przygotowania zęba do po-
nownego leczenia kanałowego, uzyskania dostępu, 
odnalezienia ujść kanałów i oczyszczenia systemu kana-
łowego zęba. Zabieg wykonywano w znieczuleniu na-
siękowym 4-proc. artykainą. Wszystkie kanały opraco-
wano narzędziami ręcznymi do rozmiaru 25 wg ISO 
na pełną długość roboczą, wypłukano kanały pod-
chlorynem 5% naprzemiennie z kwasem cytrynowym. 
Opracowano maszynowo Reciproc Blue kanał podnie-
bienny do rozmiaru 50 ISO i kanały mezjalne do 40 ISO.

Wykonano zdjęcie rtg. z ćwiekami (fot. 11). Kana-
ły płukano zgodnie z protokołem PTE z aktywacją 
UD podchlorynem 5,25, kwasem cytrynowym 40% 
i chlorheksydyną 2%, wysuszono sączkami papierowy-
mi i wypełniono ciekłą gutaperką na gorąco systemem 
BL oraz uszczelniaczem Ah Plus (fot. 13). Następnie 
wykonano rtg. kontrolne po wypełnieniu, które uwi-
doczniło złożoną topografię kanałów zęba 26 (fot. 12).

Podsumowanie 
Każdy klinicysta powinien mieć gruntowną wiedzę 
na temat prawidłowej anatomii zębów, a w przypadku 
endodoncji – w szczególności anatomii wewnętrznej. 
Wynik leczenia zależy w znacznym stopniu od świado-
mości klinicysty na temat anatomii kanału korzeniowe-
go, a następnie od jego umiejętności klinicznych (4).
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Instytut Stomatologii i Medycyny Ogólnej w Katowicach 

Fot. 13. Widok komory zęba z toru wizyjnego mikroskopu


