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teeth and four upper incisor teeth were affected with
performed. The ioots were filled usinglEndómethasone
§'w&§ done. The dog died 18 months later: The material
al tissues in teeth that were treatedo wa§ positi*e. Theie

Kelvords: pulpal disease,'Eńdomethasońe paste. , , ,, 
]

Współczesne piśmiennictwo stomatologlczne za-
tlieszczaltczne wyniki wcię na nowo podejmowa-
nych studiów porównawczych. Mują one za zadanie,
w oparciu o rózne kryteria oceny, wyznaczyc słabe i
dobre strony p o szcze góInych m ateriałów wyp ełniaj ą-
cych leczone kanały korzeniowe,używanych u ludzi.
Bada się ich działanie bakteriobojcze i toksyczne,
wpływ na zachowanie tkanek okołowierzchołkowych
i zabarwlenie szkliwa oraz porównuje właściwości
terapeutyczne z innymi środkami (1,

8, 11, 14). Materiałwypełniający ar-
twej przestrzeni powstałej w następstwie zabiegu. Jego
obecnośc, jako ciała obcego, przyniesie pożądany sku-
tek tylko wtedy, jeśli wprowadzony zostanie do kana-
łu dokładnie wypreparo wane go z zachow aniem zasad
czystości chirurgicznej (5) Kwestią równie istotną
obok jakości przygotowania kanału korzeniowego do
wypełnienia, sącechy materiału. Stomatologia nie dys-
ponuje ciągle jeszcze preparatem do wypełnieri kana-
łowych, ktory wedle nowoczesnych kryteriow winien
spełniać następujące lvatunki: szczęlnte wypełniać
kanał, nię drażnić tkanek okołowierzchołkowych, dzta-
łać aktywnie bakteriobójczo i przeciwzapalnie, nie
ulegać degradacji w zetknięciu z płynami tkankowy-
mi, być łatwo usuwalny z kanału, kontrastować na
zdjęciach fig, resorbować się poza obrębem kanału (5).

Podstawowy podztał materiałór,v do wypełniania
uwzglęclnia dwie grupy środków, a miarrowicie
uszczelniacze i ćwieki kanałowe. Wśrod tych pierw-
szych Jańczuk (5) wyróżnia następujące środki:
uszczelniacze tlenko-cynkowo-eugenolowe, zywice
syntetyczne i naturalne, cementy i preparaty ze skład-

nikami leczącymi. Jednym ze środkow, zaliczanychdo
uszczelniaczy kanałowych zawierających substancje
lecznicze, jest złożony lek o nazwie Endomethasone
produkowany przez firmę Septodont. Stanowi on wie-
loskładnikowy preparat o następującej receptutze,. de-
xamethasonum - 0,01%, hydrocortisonum - loń, dljo-
dothymolum 25oń,paraformaldehydum 2,2o^.

Resztę składu stanowi wypełniacz,
Deksametazon i hydrokorlyzon to glikosterydy o

s il nym dzi ałaniu prze ci whi staminowym, pr zeciw zapal-
nym, łagodzącym natęzenie szkodliwych reakcji po-
wstających zarówno w przebiegu choroby, zabiegu, jak
i ustrojowego procesu naprawy. Taka kompozycja ste-

rydów powinna dać wysokągwarancję supresji odczy-
n ów wynikły ch z ew entualne go p o drażn ieni a pr zy zę-
bia okołowierzchołkowego (4, 8). Dwujodotymol ma
zdolność dobrej penetracji kanalików zębinowych i
powolnej emisji jodu w otaczające tkanki. Stwarza to
długotrwały efekt odkażający w całym leczonym ob-
szarzę. Z kolęi paraformaidehyd jest środkiem kon-
trowersyjnym, choć w endodoncji stosowanym od daw-
na. Jego mumifikacyjne wpływy i jednoczesna aktyw-
ność dezynfekcyjna, niestety idą w parze z niepożą-
daną reakcj ą uboczną. Pole ga ona na ne urotoksy cz17o -

ści tej substancji oraz potencjalnym wpływie alerglcz-
nym. Stąd powstaje niebezpieczeństwo przewlekłego
zapaleniaprzy wierzchołku zęba (10. l1).

Preparat Endomethasone jest konfekcjonowany w
postaci proszku. Zarabla się go z eugenolem w sto-
sunku 7:1 do konsystencji pasty. Eugenol działawie,
lokrotnie silniej bakteriobój czo njż fenol, a przy tym
jest mniej trujący i lepiej tolerowany ptzeztkanki oko-
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łowierzchołkowe. u ludzi
stwierdzono jednakże jego
działanię alergizujące (a). En-
domethasone, wprow adzony
do l ecznictwa stomatolo gicz-
nego w latach siedemdziesią-
tych, j est leki em przetestowa-
nym klinicznlę u człowieka.
Stwierdzono dlży odsetek
pomyślnych wyników jego
użycia w postaciach nieod-
wracalnych chorób miazgi, co
sprawia, że staŁ się materia-
łem stosowanym do wypeł-
nień kanałów leczonych me-
todą ekstyrpacyjną. P oza w a-
runkiem całkowitego bezpie-
czeństwa dla tkanek około-
wierzchołkowych, spełnia on
pozostałe postulaty stawiane
wobec matęriałów do wypeł-
nieńkanałowych(I,4,6-8, 13). Ryc. 1. Rentgenogram przedstawiający stan Ryc. 2. Rentgenogram, okolica wierzchoł-

Druga grupa środków do tkanek okołowierzchołkowych leczonych kówkorzenileczonychkłówżuchwy, 18mie-

wypełńienla io ćwieki kana- zębów siecznych 18 miesięcy od zabiegu sięcy po zabiegu

łowe. Służą one mechanicz-
nemu zagęszczeniu już wprowadzanych do zębama-
teriałów wypełnieniowych. Cwieki wytwarzane są z
gutaperki, srebra, tytanu, kości słoniowej, tworzyw
sztucznych. U ludzi najchętniej wykorzystuje się stan-
dary zow ane ćwieki gutap erkowe produkow ane w r óż -

nych rozmiarach grubo ści. Efekt uszczelnien ia lęczo -
nego kanału,można uzyskać trzema metodami: kon-
densacją pionową termiczną i boczną. Ta ostatnia

nal eżałoby wyp ełni ać j e dyni e p astą gdy ż w tłaczanie
gutaperki moze spowodować przepchanie materiału
p o za kanał korzen i owy. P r zy czynąte go p owikłani a j e st

najprawdopodobniej fakt osłabienia toksynami tkanek
twardych wierzchołka korzenia i ich podatn ośc na dzia-
łanie mechaniczne (3).

0pis przypadku
polega na rozepchnięciu na boki wprowadzonego pies, mieszaniec o wadze Iż kg, w wieku 61at został
wczeŚniej wypełntacza przez ŚródkanałOwę wtłacza- zgłoszony do lecznicy w celu skontrolowania jamy ustnej.
nie kolejnych ćwiekow o zmntejszEącej się sukcesyw- Przy badaniu klinicznym stwierdzono złamanie koron zę-
nie grubości (9). Kondensacja boczna ćwieków guta- bowych obu kłów żuchwy oraz otwarcie kanałów korze-
perkowych jako uzupełnienie wypełnienia leczonego niowych w czterech zębach siecznych szczęki. Wszystkie
kanału korzeniowego zapobieganiedopełnieniu kanału wym. zęby były przebarwione na kolor szary, a na zdjęciu
kła po ekstyrpacji miazgi zmienionej zapalnie (2,3). rentgenowskim nie wykazywały zmianw obszarze około-
Przy leczeniuzapaleńmiazg| gdy tkanki mimo zmlan wierzchołkowym. Przypadki zakwalifikowano do leczenia

chorobowych pózostaj ążywe i ukrwione, dodatkowe endodontycznego. Znl,ęczulenie ogólne przeprowadzono

uszczelnienie kanału konóensowanymi bocznie ćwie- metodąinfuzjiciryłejPrzYlżYcittŚrodków oPisanYchPrzez

kami gutaperkowymi okazuje się wyborem korzyst- Ratajczaka t Skrzypczaka (I2). Otwory trepanacyjne wy-

ny^ i" wżględu na efekty ń.-oituty. zne zabezpie- konano na powierzchni twarzowej kłów na wysokości 2

cŹającymi{rieaniedopełnieniem. códne *rpo,nni._ mm odbrzegu dziąseł, W zębach siecznychposzerzono ist-

nia"jóŚt tu uszczelnieńie kanalików bocz;r;h p;rią li:]ą" 
już dostępy do kanałów korzeniowych, Miazga w

,.- 1.-, ,|l']-' obu kłach i dwóch zębach siecznych okazala się martwa.
rccznlczą l tym Samym ,.lmpregnacJa ZęDlnV sKlaonl- l l.^_ ^_^^L .-_^_.-^,i ,r, ^^_^^*^i, ^L A.,,A^L _^l
kami uszczelntacza, co bęz kondensacjr^Jauń" ,li :i:^'""::3* 1?,?::,1:;:::::'9Y,".:*:""Y:|::l,:::::
biemie i niejednokrotnie w niewystarcźalącym stop- ;I""iliii:3;{i3;.'ł'"1#,^,'_W:il:1l1".:rHT:_
niu. W stanach zgorzeli prostej, gdzie krwotoki prak- u"o-uno i"metódąstep_back, uorzyJtaiąJzpiiników Hid_
tycznie występująjedynie przy błędnym, zbyt,głębo- stroma, ńanał przópłukiwano 3yo roztworem wody utle_
kim penetrowaniu narzędziami kanału, uszczelnienie nionej i sterylnym.ort*o."- soli fizjologicznej. po ó"ry"r_
samąpastąIecznicząnie stwarzaryzykaniedopełnie- czeniu światła-kanału, osuszono go ,ą.źt urrripapierowy-
nia. Z tej raCji kOndenSaCj abOCZna ĆWiekóW gUtaPer- mi, następnie wypełniono przygotowanąex tempore pastą
kowych wydaje się postępowaniem zbędnym w lęczę- Endomethasone (Septodont) z eugenolem. Wypełnienie
niu zębów ztozpoznanązgorzeIą. Zgodnie zwŁasny- pastą leczniczą we wszystkich leczonych zębach lzlpeł-
mi obserwacjami można powiedzieć , że te przypadki niono ćwiekami gutaperkowymi wprowadzanymi do zębów



Ryc. 3. Preparat histologiczny - dziąsło
w okolicy szyjki kła żuchwy leczonego
kanałowo (pow. ok. |$Qx, barwienie HE)

Ryc. 4. Preparat histologiczny -przy-
zębie leczonego zęba siecznego szczęki
- wysokość 1/3 dolnej korzenia (pow.
ok.200x, barwienie HE)

przęz alkohole od stęzenia7Ooń do abso-
lutnego, W celu prześwietlenia materiału
poddano go działaniu ksylenu, po czym
zatopiony został w parafinie. Mikroto-
mem wykonano kilkadziesiąt skrawków
grubości 3-4 mikrometrów, które wybar-
wiono hematoksyliną i eozyną. P oszczę-
gólne preparaty dotyczyły okolic przyzę-
bia wszystkich leczonych zębów. Bada-
ne tkanki w zadnym z wymienionych ob-
szarów nie wykazyw aĘ zmlan zapa7ny ch
jak i innych nieprawidłowych odczynów
(ryc.3,4,5).

Wyniki iomówienie
P odobne b adania, pr zepr ow adzlł na

psach Krupiński i wsp. (7). Ocena hi-
stologiczna okolicy wierzchołka ko-
rzenia leczonego zęba wykonywana
była po 9-I2 dniach po zabiegu oraz
po 2-3 miesiącach. W wyniku tej oce-
ny stwierdzono brak odczynów zapal-
nych w tkankach okołowierzchołko-
wych po prawidłowo przeprowadzo-
nym postępowaniu, zarówno w oce-
nie wczesnej jak i póżnej (7). W do-
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Ryc. 5. Preparat histologiczny - okolica wierzchołka korze-
nia leczonego kła żuchwy (pow. ok. !$[x, barwienie HE)

metodąkondensacji bocznej. Otwory trepanacyjne i dostę-
py do kanałów uszczelniano cementem glass-jonomero-
wym. Czas znięczu7eniaogólnego wyniósł 110 minut. Oce-
na pooperacyjna bezpośrednia wykazała dokładne wypeł-
nienie kanału aż do otworu fizjologicznego wierzchołka
korzenia. W ocenie odległej, przeprowadzonej 40 dni po
zabiegu nie stwierdzono odczynów okołowierzchołkowych.
Po 18 miesiącach od zabiegu zgłoszono śmierć psa. Ze
zwłok pobrano: wycinek rostralny żuchwy do wysokości
trzeciego przedtrzonow ca oTaz analo giczny wycinek szczę-
ki. Pobrane wycinki poddano ponownie ocenie radiologicz-
nej (ryc. l, 2). Badanie histologiczlle wTaz z ocen% prze-
prowadzono w Pracowni Patomorfologii Dziecięcego Szpi-
tala Klinicznego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Materiał utrwalono w 10% forrnalinie, odwap-
niono w 5% kwasie azotowytn, następnie przeprowadzono

świadczeniach tych ekstyrpacji miazgi i wypełnieniu
preparatem Endomethasone poddano zęby klinicznię
zdrowe, ponadto nie uzywano wtedy kondensacji bocz,
nej do uszczelnienia wypełnień kanałowych. Prezen-
towane w niniejszym opracowaniu wyniki dotycząin-
terwencji wobec rzeczywistej patologii miazgt zębo-
wej, a badanie histologiczne wykonane było w czasie
bardziej odległym od momentu zabiegu, Zastosowana
meto da j e dno s e an s owe go le czen:a chorób mtazgi zę-
bowej w odniesieniu do zębów psich była dotąd oce-
niana badaniem radiologicznym pod względem wy-
stępowania odczynów w tkankach okołowierzchołko-
wych i ta weryfikacjabyła pozytywna (1), Ocena ta
dotyczyŁanie tylko reakcji żywych tkanek na materiał
wprowadzany do światła kanału, ale i wpĘwu całej
procedury zabiegowej na obszar przyzębiabezpośred-
nio przylegającego do operowanego korzenia. Wszak
ideą skutec znle przeprowadzonego leczenia j est zapo-
bieżenie wystąpienia lub zahamowanie rozwoju zapal-
nych odczynów okołowierzchołkowych. Ocena radio-
logtczna po leczeniu kanałowym, jako jedyna obiek-
tywna metoda przyżyctowa, jest podstawową oceną
terapii endodontycznej w stomatologii weterynaryjnej.
Obrazuje ona stan gęstości struktur okołowierzchoł-
kowych. Obecność odczynu zapa7nego przejawia się
na kliszy rentgenowskiej obszarem przejaśnienia wo-
kół wierzchołka korzenta czyli rozrzędzeniem struk-
tlr łącznotkankowych i zwiększeniem ich przępusz-
czalności dla promieni X. Inne sposoby badania kli-
nicznego, jak opukiwanie i stymulowanie bodźcami
elekĘcznymi nie mająw medycynie weterynaryjnej
zastosowan ia gdy ż oparte są na subiektywnym odczu-
waniu bólu i świadomym kontakcie leczonego z Ie-



czącym. Bezpośrednich przesłanek dla właściwej oce-
ny zarówno tolerancji przyzębia na stosowany lek jak
i reakcji tkanek okołowierzchołkowych na procedury
zabiegowe dostarczyć moze wyłącznie badanie histo-
logiczne. Badanie to, przeprowadzone osiemnaście
miesięcy po zabiegu wykazaŁo brak naciekow zapal-
nych i prawidłowy obraz histologiczny. Można więc
na tej podstawie dodać ważny argument potwierdza-
1ący, iż użyry preparat jak i zastosowana metoda po-
stęp owani a ter ap euty czne go s ą b ez pieczne dla tkanek
otaczających wierzchołek leczonego korzenia oraz sku-
tęcznie i długotrwale hamują wystąpienie procesów
zapalny ch w okolicy okołowierzchołkowej,
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JUBltEUsz 55-LEGIA
WYDzlAtU MEDYGYI|Y WETERYNARYJNEJ

AR W IUBLINIE

W dniach 18-19 września 1999 r. obchodzone bę-

dzie uroczyście w Lublinie 55-1ecie powstania i działal-
ności Lubelskiego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.
Ko mitet O r ganiz a cyj ny m a zaszczyt zapr osić wszystkic h

absolwentów oraz doktorantów i habilitantóq a także
sympatyków Wydziału, do udziału w jubileuszolyych uro-

czystoŚciach.

Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszenia
uczestnictwa zostaną zamieszczone w następnym nume-

rze Medycyny Weterynaryj nej.


