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Tytuł 

Ocena wybranych metod aktywacji podchlorynu sodu w leczeniu endodontycznym 

 

Wstęp 

Efektywna irygacja przestrzeni kanałowej jest kluczowa dla długoczasowego sukcesu 

leczenia endodontycznego. Dla tego celu stworzono i opisano wiele metod, ale ultradźwięki 

uważa się dotychczas za jedną z najlepszych metod aktywacji irygantu. Ostatnio 

wprowadzono na rynek nowe urządzenie, łączące w sobie możliwość jednoczasowej 

instrumentacji oraz irygacji płynu płuczącego – The Self-Adjusting File (SAF). Producent 

informuje o jego wysoko skutecznej zdolności do oczyszczania ścian kanałów korzeniowych. 

W związku z szerokim stosowaniem roztworu podchlorynu sodu do irygacji kanałów 

korzeniowych zastosowano go jako środek płuczący w obecnym badaniu. 

 

Cel badania 

Celem pracy była ocena zdolności oczyszczania kanałów korzeniowych zębów przez roztwór 

podchlorynu sodu, a także stopnia jego aktywacji, przy zastosowaniu systemu The Self-

Adjusting File oraz ultradźwięków. 

 

Materiały i metody 

Metodologia pracy obejmuje dwa aspekty - fizyczny, analizę aktywności podchlorynu sodu w 

oczyszczaniu kanałów korzeniowych oraz chemiczny, badanie aktywacji podchlorynu sodu. 

Ocena stopnia czystości ścian kanału korzeniowego pozwoliła na porównanie metody The 

Self-Adjusting File i ultradźwiękowej pod względem wzbudzanej turbulentności przepływu 

NaOCl. Natomiast analiza rozpadu cząsteczki podchlorynu sodu - NaOCl, umożliwiła 

zbadanie zmiany składu molekularnego płynu irygacyjnego po implementowanej aktywacji. 

Do badania zakwalifikowano osiemdziesiąt zębów przedtrzonowych i podzielono na cztery 

grupy: grupę The Self-Adjusting File (n=30), grupę ultradźwiękową (n=30), grupę The Self-

Adjusting File kontrolną (n=10) oraz grupę ultradźwiękową kontrolną (n=10). Wszystkie 

zęby opracowano pilnikami K do rozmiaru ISO 25 z irygacją pomiędzy każdym narzędziem z 

pomocą strzykawki z igłą z bocznym otworem. Zęby z grupy SAF zostały następnie 

opracowane za pomocą pilnika SAF zgodnie z wytycznymi producenta, z zastosowaniem 



NaOCl, jako środka płuczącego. Zęby z grupy ultradźwiękowej zostały poddane irygacji 

roztworem podchlorynu sodu z agitacją ultradźwiękami (skaler Woodpecker). W grupach 

kontrolnych, podchloryn sodu, został zastąpiony wodą destylowaną. Czystość ścian kanałów 

została skontrolowana przy pomocy badania SEM z pięciostopniową skalą czystości metodą 

ślepej próby. Wykonane zdjęcia zostały ocenione przez dwóch doświadczonych w zakresie 

endodoncji lekarzy. Spektroskopia NMR umożliwiła ocenę aktywacji chemicznej NaOCl. 

 

Wyniki 

System The Self-Adjusting File oczyścił kanały korzeniowe najskuteczniej w odcinku 

dowierzchołkowym i środkowym (odpowiednio 56,7% i 50% wyników świadczących o 

najwyższym stopniu oczyszczenia), a ultradźwięki w części dokoronowej i środkowej 

(odpowiednio 56,7% i 43,3% wyników świadczących o najwyższym stopniu oczyszczenia). 

W grupie eksperymentalnej SAF najwięcej zanieczyszczeń obserwowano w części 

dokoronowej (26,7% wyników świadczących o najniższym stopniu oczyszczenia). Grupa 

ultradźwiękowa charakteryzowała się najgorszym oczyszczeniem w części dowierzchołkowej 

i środkowej (20% wyników świadczących o najniższym stopniu oczyszczenia w obu 

odcinkach). Obie grupy eksperymentalne, SAF i ultradźwiękowa wykazały przewagę nad 

grupami kontrolnymi w zakresie skuteczności oczyszczania kanałów. W grupie kontrolnej 

SAF najwyższy odsetek najczystszych powierzchni obserwowano w części środkowej (40%) i 

dokoronowej (30%) korzenia zęba. W grupie kontrolnej ultradźwiękowej uzyskano 

najskuteczniejsze oczyszczenie również w części środkowej (20%) oraz dokoronowej (20%). 

Najwięcej zanieczyszczeń dla grupy kontrolnej SAF zaobserwowano w części 

dowierzchołkowej (60%) oraz dokoronowej korzenia (50%). W grupie kontrolnej 

ultradźwiękowej najwyższy odsetek najgorzej oczyszczonych powierzchni obserwowano w 

części dokoronowej kanału (60%) i dowierzchołkowej (50%). Zarówno system The Self-

Adjusting File, jak i ultradźwięki aktywują roztwór podchlorynu sodu pod względem 

chemicznym, natomiast ultradźwięki są w tym aspekcie o wiele skuteczniejsze. Obliczona 

wartość stosunku względem grupy kontrolnej w analizie aktywacji chemicznej dla grupy SAF 

wyniosła 1,20, a dla grupy ultradźwiękowej 3,11. 

 

Wnioski 

1. Zarówno system The Self-Adjusting File, jak i ultradźwięki są skuteczne w aktywacji 

podchlorynu sodu z punktu widzenia fizycznego, co wpływa na oczyszczenie ścian kanałów. 

 



2. System SAF skuteczniej oczyszcza część dowierzchołkową i środkową niż dokoronową 

kanału korzeniowego zęba. 

 

3. Ultradźwięki wykazały większą skuteczność w okolicy dokoronowej oraz środkowej niż w 

okolicy dowierzchołkowej kanału korzeniowego zęba. 

 

4. System SAF wykazuje większą efektywność w oczyszczeniu okolicy dowierzchołkowej i 

środkowej kanału korzeniowego zęba w porównaniu z ultradźwiękami. 

 

5. Wyniki badań własnych potwierdzają skuteczność aktywowanego roztworu podchlorynu 

sodu w oczyszczaniu powierzchni ścian kanałów korzeniowych. 

 

6. Oba systemy, The Self-Adjusting File, jak i ultradźwięki, w badaniach in vitro aktywują 

podchloryn sodu, prowadząc do jego chemicznego rozpadu. Aktywacja ta jest jednak większa 

w przypadku zastosowania ultradźwięków. 


