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Perforacja  
– powikłanie leczenia endodontycznego

Perforation – a complication of endodontic treatment

lek. dent. Katarzyna Łada, 
lek. stom. Emilia Ostapczuk,  
dr n. med. Marcin WilczkoW trakcie przeprowadzania leczenia endodontycz-

nego lekarz może napotkać trudne do przewi-
dzenia problemy, które mogą prowadzić do po-

wikłań w leczeniu. Jednym z takich powikłań jest perforacja 
– przypadkowe wykonanie połączenia między jamą zęba 
a ozębną. Perforacje stanowią drugą najczęstszą przyczy-
nę niepowodzeń endodontycznych [5].

Podstawowe powody powstawania perforacji to:
− brak odpowiedniego dostępu koronowego,
− zaniechanie doginania narzędzi, szczególnie tych z tną-

cym wierzchołkiem,
− zbyt szybkie używanie dużych rozmiarów narzędzi do-

cierających na długość roboczą,
− praca bez zastosowania narzędzi powiększających (mi-

kroskop, lupa) [2].
Wg Arabskiej-Przedpełskiej wyróżniamy perforacje: ko-

rony, środkowego odcinka korzenia, dna komory, korzenia 
w okolicy wierzchołkowej. Ponadto niektórzy autorzy wy-
różniają perforacje 1/3 koronowej części korzenia i w oko-
licy furkacji – typu stripping-strip perforation [4].

Rokowanie leczenia perforacji jest zawsze niepewne 
i zależy od momentu jej powstania. Jeżeli do wytworzenia 
perforacji doszło przed usunięciem z kanału korzeniowe-
go zainfekowanej miazgi, perforacja może spowodować 
duży stan zapalny. Natomiast gdy połączenie z ozębną 
powstanie w ostatniej fazie zabiegu, można podjąć próbę 
wypełnienia perforacji, kanału fałszywego i kanału głów-
nego [4]. Największa szansa na sukces kliniczny występu-
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Streszczenie: Praca zawiera charakterystykę zagadnienia perforacji, przyczyn jej powstawania oraz przykłady leczenia 
z użyciem najnowszych materiałów biokompatybilnych z tkankami.

Summary: The paper contains the characteristics of the perforation issue, the reasons for its formation and examples 
of its treatment using the latest biocompatible materials with tissues.
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je przy natychmiastowym zamknięciu perforacji, a szanse 
zwiększają się wraz ze wzrostem odległości od wierzchoł-
ka [5].

Perforacja 1/3 koronowej korzenia 
Gdy perforacja jest połączona z kieszonką dziąsłową lub 
leży częściowo poniżej, a częściowo powyżej brzegu kost-
nego, konieczne może się okazać zastosowanie ekstruzji 
ortodontycznej w celu pozycjonowania perforacji powy-
żej brzegu kości. Natomiast gdy perforacja zlokalizowana 
jest całkowicie poniżej brzegu kostnego, jeżeli kość na po-
wierzchni przedsionkowej nie została zniszczona, zamy-
kamy ją za pomocą Pro Root MTA. W pierwszej kolejności 
opracowujemy kanał, następnie perforację, zabezpiecza-
my ją kulką z waty, kanał wypełniamy ćwiekiem gutaper-
kowym poniżej perforacji, a następnie zamykamy perfora-
cję, doprowadzając do kontaktu materiału z otaczającymi 
tkankami [3].

Perforacja boczna – strip perforation 
Ten rodzaj perforacji jest skutkiem niewłaściwego opraco-
wania dostępu do kanału (nadmierne opracowanie ścian 
wewnętrznych w obrębie furkacji). Najczęściej dotyczy 
mezjalnych korzeni trzonowców ze względu na ich spe-
cyficzną anatomię z wklęsłością niewidoczną na radiogra-
mie i kanałami, które są położone odśrodkowo od furkacji. 
Defekty tego typu są duże, nieregularne, z postrzępiony-
mi krawędziami [3]. W tym przypadku również wypełnia-
my kanał metodą kondensacji ćwieków gutaperkowych, 
które odcinamy poniżej perforacji. Natomiast resztę kana-
łu wypełniamy cementem na bazie krzemianu trójwap-
niowego [7].

Perforacja dna komory 
W przeciwieństwie do perforacji bocznych defekt ten jest 
łatwiejszy do zamknięcia, gdyż jest zazwyczaj mniejszy 
i okrągły. Tak jak w przypadku wszystkich perforacji, głów-
nym celem jest zapobieganie zakażeniu bakteryjnemu. 
Po wypełnieniu kanałów wypełniamy perforację Pro Root 
MTA, Biodentine. W pewnych sytuacjach perforacja powin-
na zostać zamknięta przed wypełnieniem kanałów, np. kie-
dy ząb jest przyczyną dolegliwości bólowych [3].

Perforacja środkowej 
i wierzchołkowej części kanału 
Pojawiają się na policzkowej lub bocznej powierzchni ko-
rzenia:
• podczas niewłaściwego opracowania pod wkład, 
• gdy lekarz poszukuje ujść kanałów,
• gdy instrument jest wprowadzany z dużą siłą do kana-

łu w celu udrożnienia obliteracji lub zwapnienia. 
Podczas próby leczenia tego rodzaju perforacji napo-

tykamy dwa problemy – zidentyfikowanie właściwego ka-
nału oraz miejsca perforacji. Perforacje niewielkiej średnicy 
oczyszczamy i wypełniamy dokładnie w ten sam sposób jak 
kanał właściwy. Większe perforacje zamykamy materiałem 
Pro Root MTA. Należy znaleźć właściwą drogę do wierzchoł-
ka zakrzywionym pilnikiem ręcznym. Po opracowaniu i zde-
zynfekowaniu kanał należy wypełnić ćwiekiem gutaperko-
wym z uszczelniaczem, odciąć poniżej poziomu perforacji, 
a perforację z resztą kanału wypełnić MTA [3].

Opracowanie perforacji 
Małe i świeże perforacje, gdy jesteśmy w stanie uzyskać he-
mostazę, leczymy jednowizytowo. Perforację oczyszczamy 

Ryc. 1. Ząb 16 – perforacja typu 
strip, po zabezpieczeniu MTA
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i dezynfekujemy ultradźwiękami oraz podchlorynem sodu. 
Krwawienie tamujemy poprzez ostrożne wstrzykiwanie Ca-
(OH)2 w miejsce perforacji. Po 5 minutach przepłukujemy 
podchlorynem sodu. Tę procedurę możemy powtórzyć 
3-4 razy, aż do zatamowania krwawienia. Jeżeli pomi-
mo tych wysiłków nie osiągnęliśmy hemostazy, opatrunek 
z Ca(OH)2 pozostawiamy przez 7 dni. Tak przygotowana per-
foracja jest gotowa do uszczelnienia. Jeżeli jednak nastąpi-
ła znaczna resorpcja kości, stosujemy gąbkę hemostatyczną 
jako matrycę do wypełniania defektu przed upakowaniem 
materiału do naprawy perforacji. Przykładem gąbki hemo-
statycznej jest kolagen bydlęcy (Colla Cote, Calcitek, USA) [5].

Rodzaje materiałów  
stosowanych do zamykania perforacji 
Obecnie na rynku istnieją dwa materiały na bazie krzemianu 
trójwapniowego – Mineral Trioxide Aggregate, np. Pro Root 
MTA i Biodentine. Oba materiały cechują się dobrą kompa-
tybilnością. 

MTA charakteryzuje się konsystencją podobną do pia-
sku, mieszamy go w proporcjach 3:1, czas obróbki często 
jest zbyt krótki, co sprawia, że materiał wysycha przed 
zakończeniem jego aplikacji. Biodentine jest natomiast 
konfekcjonowana w kapsułkach. Dlatego można ją do-
kładnie zmieszać, ma lepszą konsystencję, wystarczają-
co długi czas aplikacji. Dla Pro Root MTA producenci po-
dają 240 min, czas wiązania Biodentine to 12 minut. MTA 
dzięki dodatkowi tlenku bizmutu zapewnia doskonałe po-
chłanianie promieniowania radiologicznego. Biodentine 
z dodatkiem tlenku cyrkonu jest bardziej przepuszczal-
na dla promieniowania rtg., trudno odróżnić ją od zębiny. 
Dlatego jeżeli istotne znaczenie ma ocena radiologiczna, 
należy wybrać MTA, w przypadku perforacji w odcin-
ku przednim należy rozważyć zastosowanie Biodentine 

o mniejszej nieprzezierności radiologicznej. Badania po-
kazują, że zawarty w MTA tlenek bizmutu jest odpowie-
dzialny za przebarwienia pozabiegowe. Dotyczy to sta-
rego typu MTA (szarego). Warstwy obu cementów nie 
powinny być grubsze niż 3-4 mm, ponieważ zbyt gru-
be wypełnienie może spowodować wzrost łamliwości. 
Przy zamykaniu perforacji materiałem MTA, który wyma-
ga dłuższego czasu wiązania w wilgotnym środowisku, 
postępowanie jest dwuwizytowe [1].

Zapobieganie perforacji 
Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapobiec wytworze-
niu perforacji. Jest to możliwe dzięki przestrzeganiu kilku, 
prostych zasad:
1. Zdjęcie rentgenowskie wykonane przed leczeniem 

umożliwia lekarzowi ustalenie nachylenia zęba, odpo-
wiedniego ukierunkowania instrumentu, kształtu i za-
wartości komory miazgi oraz możliwości występowa-
nia blokad w kanałach [6].

2. Dodatkowe oświetlenie i powiększenie znacznie popra-
wiają warunki zabiegu – lekarz musi zachować bezpo-
średnią widoczność tnących narzędzi w obrębie komory 
miazgi. Do użytecznych instrumentów należą: lupy lub 
mikroskop, wiertła na przedłużonych trzonkach – głów-
ka instrumentu nie ogranicza widoczności oraz instru-
menty ultradźwiękowe opracowane specjalnie do ce-
lów powtórnego leczenia endodontycznego [7].

3. Podczas usuwania materiału z kanałów przy napotka-
niu oporu podczas dowierzchołkowego wprowadza-
nia instrumentów nie wolno stosować siły. Zdjęcia rent-
genowskie wykonane na tym etapie leczenia pozwolą 
na ocenę przyczyn zablokowania kanału [7]. 
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Ryc. 2. Ząb 37 – perforacja  
1/3 środkowej części kanału


