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RESUMO 

 

Objetivos. Os objetivos do presente estudo foram: (1) comparar a extrusão de 

detritos bacterianos e dentinários após a preparação do canal radicular com XP-

endo Shaper e Reciproc, (2) correlacionar as contagens bacterianas iniciais e com a 

quantidade de bactérias extruídas (3) correlacionar a quantidade de detritos 

dentinários e bactérias extruídos, e (4) comparar a desinfecção intracanal com 

ambas as técnicas de preparação. Materiais e métodos. Canais disto-vestibulares 

de molares superiores foram contaminados com Enterococcus faecalis e distribuídos 

aleatoriamente em 2 grupos de acordo com o sistema de instrumentação: XP-endo 

Shaper ou Reciproc. Um aparato que simula a resistência apical oferecida pelos 

tecidos perirradiculares foi utilizado para coletar o conteúdo extruído. Análises por 

Real-Time PCR e mCT foram realizadas para quantificar bactérias e detritos 

dentinários no mesmo experimento. Resultados. A extrusão bacteriana foi 

significativamente menor com Reciproc (p<0,001). As técnicas produziram similar 

extrusão de detritos dentinários (p>0,05). A redução bacteriana intracanal foi 

significativamente maior para XP-endo Shaper (p<0,001). Nenhuma correlação foi 

verificada entre as bactérias e detritos dentinários extruídos. Conclusões. A 

extrusão bacteriana foi significativamente menor com Reciproc quando comparado 

com XP-endo Shaper. As duas técnicas produziram similar extrusão de detritos 

dentinários. A desinfecção intracanal foi significativamente maior para XP-endo 

Shaper. Não foi verificada correlação entre bactérias e detritos dentinários extruídos.  

 

Palavras-chave: Extrusão bacteriana, detritos dentinários, movimento reciprocante, 

rotação contínua. 
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ABSTRACT 

 

Aim. The purposes of the present study were: (1) to compare bacterial and dentinal 

debris extrusion following root canal preparation with XP-endo Shaper and another 

current available system (Reciproc), (2) to correlate the initial bacterial counts and 

extruded bacteria, (3) to correlate the extruded dentinal debris and extruded bacterial 

counts, and (4) to compare the intracanal disinfection with both preparation 

techniques. Materials and methods. Distobuccal canals from maxillary molars were 

contaminated with Enterococcus faecalis and randomly distributed into 2 groups 

according to the instrumentation system: XP-endo Shaper or Reciproc. A model that 

simulates the apical resistance offered by the periradicular tissues was used to 

collect the extruded content. qPCR and mCT analyzes were performed to quantify 

bacteria and dentinal debris in the same experiment. Results. Bacterial extrusion 

was significantly lower with Reciproc (p < 0.001). Both techniques produced similar 

dentinal debris extrusion (p>0.05). Intracanal bacterial reduction was significantly 

higher for XP-endo Shaper (p<0.001). No correlation was verified between extruded 

bacterial and dentinal debris. Conclusions. While bacterial extrusion was lower with 

Reciproc, the intracanal disinfection was higher with XP-endo Shaper. Both 

techniques produced similar dentinal debris extrusion. Intracanal disinfection was 

significantly higher with XP-endo Shaper. No correlation was observed among 

extruded bacteria and dentinal debris. 

 
Key-words: Bacterial extrusion, dentinal debris, continuous rotation, reciprocating 
motion.
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1. INTRODUÇÃO  

 

O principal objetivo do tratamento endodôntico nos casos de 

necropulpectomia é desinfetar ao máximo o sistema de canais radiculares (SCR). 

Durante o tratamento do canal radicular, tecido necrosado, fragmentos de tecido 

pulpar, irritantes e micro-organismos podem ser extruídos pelo fomare apical e 

foraminas acessórias. Esse material extruído pode desencadear um quadro de dor 

pós instrumentação e/ou edema, caracterizando assim um “flare-up” (SELTZER & 

NAIRDORF, 2004). 

O flare-up é uma complicação que envolve dor pós operatória, edema ou 

ambos, e que se inicia horas ou dias após um procedimento endodôntico. Um 

verdadeiro flare-up possui severidade suficiente para exigir uma consulta sem 

agendamento para o tratamento emergencial (SIQUEIRA, 2003). Os fatores que 

desencadeiam um quadro de flare-up são: injúria química e/ou mecânica à polpa ou 

aos tecidos perirradiculares (SELTZER & NAIRDORF, 2004; TORABINEJAD et al., 

1988). E estas são comumente associadas à iatrogenias. Exemplos de injúrias 

mecânicas levando à inflamação perirradicular incluem a instrumentação 

(principalmente a sobreinstrumentação) e a sobreobturação. A injúria química pode 

ser causada pela ação irrigante, medicação intracanal ou sobreobturação. Porém, a 

injúria microbiana causada por microrganismos e seus produtos que egressam do 

interior do SCR para os tecidos perirradiculares é a mais comum causa de flare-ups 

entre consultas (BARTELS et al.,1968; SELTZER & NAIRDORF, 2004). 

Nas lesões perirradiculares crônicas assintomáticas, associadas a canais 

infectados, há um equilíbrio entre a microbiota infectante do canal e a defesa do 

hospedeiro no tecido perirradicular. A extrusão de detritos contaminados para a 
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região perirradicular pode gerar uma reação inflamatória, e a intensidade da mesma 

irá depender da quantidade, da qualidade, da combinação dos microrganismos no 

local, assim como da defesa imunológica do paciente. Consequentemente, irá 

ocorrer um rompimento no equilíbrio entre a agressão e a defesa, desencadeando 

uma resposta aguda do hospedeiro para restabelecê-lo (SIQUEIRA, 2003).  

Visando a prevenção do flare-up, e sabendo que o fator quantitativo é o único 

que o profissional pode controlar, a escolha por técnicas de preparo que produzam a 

menor extrusão possível é recomendada. Já o fator qualitativo não pode ser 

controlado uma vez que é inerente à natureza da infecção estabelecida. Quando os 

clones virais de bactérias patogênicas são extruídos para os tecidos perirradiculares, 

até mesmo uma pequena quantidade dos mesmos pode levar a uma resposta 

inflamatória aguda (SIQUEIRA, 2003).   

Fatores como a anatomia dental, grau de curvatura radicular, o comprimento 

do dente e a presença de reabsorções apicais podem contribuir para a extrusão de 

detritos (FAIRBOURN et al.,1987). Estudos também demonstram que todas as 

técnicas de instrumentação podem levar à extrusão apical de detritos, até mesmo 

quando o preparo se mantém aquém do forame apical (AL-OMARI & DUMMER, 

1995; BEESON et al., 1998; HINRICHS et al.,1998; REDDY & HICKS et al., 1998; 

FERRAZ et al., 2001; AZAR & EBRAHIMI, 2005; TINAZ et al., 2005).  

Foi observado uma variação entre os diferentes tipos de sistemas 

mecanizados em termos de extrusão apical de detritos. E isso pode ser explicado 

pelas diferenças no design da lâmina de corte, seção reta transversal, conicidade, 

tipo de ponta, flexibilidade, número de instrumentos utilizados, tipo de liga, eficiência 

de corte e cinemática (TINOCO et al., 2014). 
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Com relação à cinemática dos instrumentos e sua influência na extrusão 

apical de detritos e bactérias, uma questão controversa é se o movimento 

reciprocante promove maior, menor ou similar extrusão em comparação ao 

movimento de rotação contínua. Enquanto alguns estudos sugerem que 

instrumentos reciprocantes são mais propensos a extruir bactérias, detritos e 

irrigantes que os instrumentos convencionais (BÜRKLEIN & SHÄFER, 2012). A 

literatura é controversa nesse sentido, não se tem uma definição de quanto se extrui. 

Uma explicação provável seria o preparo mecânico mais rápido e realizado por um 

único instrumento que possui uma capacidade de corte maior, cortando maiores 

quantidades de dentina em um espaço curto de tempo. Foi sugerido que o 

movimento reciprocante pode ter um papel no acúmulo de detritos nas 

irregularidades do canal radicular, empurrando os mesmos além do forame apical. 

(DIETRICH et al., 2012). Em contraste, o movimento rotatório tende a levar os 

detritos em direção à embocadura do canal, os acumulando nos sulcos helicoidais 

dos instrumentos, evitando assim a compactação dos mesmos no canal radicular 

(BEESON et al., 1998). 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

   

2.1. Instrumentos  

 

2.2.1. Reciproc 

Os instrumentos mecanizados Reciproc (VDW, Munique, Alemanha). Um 

sistema composto por 3 instrumentos (25/0,08; 40/0,06; 50/0,05) indicados para uso 

único. Estes instrumentos possuem conicidade constante nos 3 mm apicais e 

decrescente até D16 e estão disponíveis nos comprimentos de 21, 25 e 31 mm. Sua 

ponta é cônica circular, apresentam seções retas transversais em forma de S 

invertido com duas arestas cortantes e dois canais helicoidais e suas hélices estão 

dispostas da esquerda para a direita. Possuem curva de transição da passagem da 

base da ponta para as hélices da haste de corte helicoidal. São fabricados por 

usinagem a partir de fios metálico de níquel titânio (NiTi) M-Wire acionados por meio 

de um motor elétrico, com ângulo de rotação de 150 graus à esquerda e 30 graus à 

direita. 

 

2.2.2. XP- endo Shaper  

Os instrumentos mecanizados XP-endo Shaper (Brasseler USA, Savannah, 

GA, EUA). O sistema é composto por um único instrumento (30/0,01), que é 

fabricado a partir de fios metálicos com tecnologia MaxWire, e, graças à essa liga, 

possui elasticidade e flexibilidade. Uma vez dentro do canal radicular, este 

instrumento tem sua ação expandida, realizando um preparo com conicidade 

aproximada de 0,04 mm/mm. Ou seja, em temperatura acima de 35ºC, o instrumento 

se expande, realizando um preparo de até 30/.04. O instrumento é acionado por um 
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motor elétrico com giro continuo à direita, velocidade de 800 a 1.000 rpm e torque de 

1,5 Ncm. 

 

2.2.   Extrusão de detritos 

 

2.2.1.Extrusão de detritos com técnicas mecanizadas de preparo 

TANALAP et al. (2006) avaliaram comparativamente a quantidade de detritos 

apicalmente extruídos utilizando os instrumentos ProTaper, ProFile e HERO Shaper 

na instrumentação de 60 incisivos centrais inferiores extraídos.  As amostras foram 

divididas em 3 grupos e instrumentados até o comprimento de trabalho. Os detritos 

foram coletados em tubos de polietileno e o liquido no interior dos tubos foi removido 

pelo método de lipofilização. Os detritos remanescentes foram calculados para cada 

grupo e o resultado comparado entre si. O instrumento ProTaper resultou em uma 

maior quantidade de extrusão comparado à ProFile, porém não houve diferença 

estatística significativa entre os outros grupos testados. 

         BÜRKLEIN & SCHÄFER (2012) avaliaram comparativamente a quantidade de 

detritos extruídos apicalmente, utilizando sistemas de instrumentação de NiTi 

rotatórios (Mtwo e ProTaper) e reciprocantes (Reciproc e WaveOne) e água 

destilada como irrigante. O trabalho utilizou 80 incisivos centrais inferiores, que 

foram divididos em quatro grupos. A coleta dos detritos apicalmente extruídos foi 

feita em frascos de vidros previamente pesados utilizando os métodos de MYERS & 

MONTGOMERY (1991). A média do peso dos detritos foi realizada utilizando uma 

microbalança. Os autores concluíram que os grupos com sequência completa de 

instrumentos rotários levaram a uma menor extrusão de detritos comparada ao uso 

de sistemas reciprocantes de instrumento único. 
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KOÇAK et al. (2013) realizaram um estudo in vivo com o objetivo de avaliar o 

peso de detritos extruídos apicalmente utilizando uma amostra de 68 pré molares 

inferiores, todos com canal único e comprimentos similares, usando diferentes 

sistemas de preparo ProTaper F2, Self Adjusting File (SAF), Revo-S e Reciproc. 

Durante a instrumentação, os detritos apicalmente extruídos foram coletados em 

micro tubos tipo eppendorf previamente pesados e, em seguida, os micros tubos 

foram armazenados em uma incubadora a 70ºC por 5 dias. Os micros tubos foram 

pesados, para obter-se o peso final dos detritos. Para cada grupo, três pesos 

consecutivos foram obtidos. Os autores concluíram que o grupo ProTaper produziu a 

maior média de valor de detritos extruídos e o grupo Reciproc produziu menos 

detritos comparado aos outros instrumentos. Não houve diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos. 

DE-DEUS et al. (2014) compararam quantitativamente o montante de detritos 

extruídos com o uso do sistema SAF. Para o estudo, utilizaram 60 raízes mesiais de 

molares inferiores, que foram divididas em três grupos. Os canais foram 

instrumentados com instrumentos manuais utilizando a técnica crowndown. Os 

sistemas ProTaper e SAF foram utilizados de acordo com as instruções dos 

fabricantes. O agente irrigante de escolha foi o hipoclorito de sódio (NaOCl), e os 

detritos extruídos foram coletados em frascos previamente pesados. O peso médio 

dos mesmos foi mensurado com uma microbalança. Os autores chegaram à 

conclusão de que todos os sistemas causaram extrusão apical de detritos, porém o 

sistema SAF foi associado a uma menor extrusão comparado ao uso de 

instrumentos manuais e rotatórios.  

XAVIER et al. (2014) realizaram um estudo comparando a extrusão apical de 

detritos em dois sistemas de instrumentos reciprocantes e dois diferentes sistemas 
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de irrigação (VProEndoSafe e irrigação convencional). Foram utilizados 40 pré 

molares inferiores, todos preparados com instrumentos Reciproc R40 e WaveOne 

Large. Antes de realizar o preparo, foram mensuradas as dimensões de um 

instrumento 40 sob digitalização de um microscópio eletrônico a 80X. As amostras 

foram divididas em 4 grupos de 10: Reciproc e VProEndoSafe; WaveOne Large 

VProEndoSafe; Reciproc e irrigação convencional, WaneOne e irrigação 

convencional. Foi realizado uma pesagem em uma balança analítica dos micros 

tubos de eppendorf contendo um dente antes da instrumentação com aproximação 

de 0,1 mg. A irrigação foi feita com um volume total de 8ml de hipoclorito de sódio a 

2,5%. Após a instrumentação, os dentes foram removidos dos tubos e levados a 

uma incubadora à 37ºC por um período de 15 dias com a finalidade de evaporar o 

líquido. Foi realizada uma outra pesagem e a diferença entre o peso inicial e final 

dos detritos. Os autores concluíram que todos os sistemas extruiram detritos. O 

sistema Reciproc foi associado à uma maior quantidade de detritos extruídos do que 

o sistema WaveOne independente do sistema de irrigação utilizado. 

CAPAR et al. (2014) compararam, através de um estudo in vitro, a quantidade 

de detritos apicalmente extruídos com o uso de instrumentos rotatórios de NiTi. 

Nesse estudo, foi utilizado 60 pré molares inferiores que foram instrumentados até o 

instrumento 25, utilizando os seguintes sistemas rotatórios: ProTaper Universal, 

ProTaper Next, TF Adaptive e Hyflex. Os detritos apicalmente extruídos foram 

coletados e secos em tubos eppendorf previamente pesados. A quantidade de 

detritos extruídos foi avaliada com uma balança eletrônica. Os sistemas TF Adaptive 

e ProTaper Next foram associados a menor extrusão de detritos comparados à 

ProTaper Universal e à Hyflex. 
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KOÇAK et al. (2015) realizaram um estudo comparando a quantidade de 

detritos extruídos apicalmente após o preparo do canal radicular utilizando os 

instrumentos ProTaper Universal e ProTaper Next. Para isso, foram utilizados 40 pré 

molares inferiores extraídos, com canal único. Os detritos extruídos durante a 

instrumentação foram coletados por tubos de eppendorf, previamente pesados. 

Depois, foram pesados para obtenção do peso final seco dos detritos extruídos. O 

montante de detritos extruídos apicalmente foi calculado subtraindo-se o peso inicial 

do tubo do peso final. Ambos sistemas foram associados à extrusão apical de 

detritos. Os instrumentos ProTaper Next foram associados à menor extrusão apical 

de detritos quando comparadas ao instrumento ProTaper Universal. 

KIRCHHOFF et al. (2015) avaliaram a quantidade de detritos extruídos em 

canais ovais durante a limpeza e modelagem com diferentes sistemas de 

instrumentação ProTaper Next, WaveOne, Twisted File Adaptive (TF Adaptive) e 

SAF. Foram utilizados 72 incisivos inferiores. Os detritos extruídos foram coletados e 

secos em micro tubos eppendorf previamente pesados. Três pesos consecutivos 

foram obtidos para cada micro tubo e a média foi calculada. Os autores chegaram à 

conclusão que, independente do sistema, todos foram associados a algum nível de 

extrusão apical. O sistema SAF foi associado à uma maior quantidade de extrusão 

de detritos, comparado aos sistemas ProTaper Next e TF Adaptive. 

KUCUKYILMAZ et al. (2015) avaliaram o tempo de instrumentação e 

comparar a as quantidades de detritos e irrigantes apicalmente extruídos, usando 

diferentes sistemas de instrumentação de níquel-titânio. Quarenta e cinco pré 

molares inferiores foram selecionados e divididos em três grupos. Os canais foram 

instrumentados de acordo com as instruções do fabricante, usando os sistemas 

Reciproc, ProTaper e OneShape. A água destilada foi utilizada como solução 
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irrigante. Os detritos e irrigantes extruídos foram coletados em tubos eppendorf pré 

pesados. As quantidades de detritos extruídos e irrigantes foram avaliadas com um 

micro balança de precisão. Os tubos eppendorf foram pesados novamente para 

avaliar a extrusão de detritos. O tempo necessário para preparar os canais também 

foi gravado. Considerando os detritos e irrigantes apicalmente extruídos, não houve 

diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. O sistema Reciproc de 

instrumento único tende a produzir mais extrusão de detritos e irrigante, em 

comparação com os sistemas de rotação continua. Considerando o tempo de 

instrumentação, os sistemas de instrumento único pareciam ser vantajosos devido 

ao seu tempo de trabalho. 

KOÇAK et al. (2016) realizaram um estudo com o objetivo de comparar a 

quantidade de detritos extruídos apicalmente após a instrumentação do canal 

radicular com os instrumentos ProTaper Next e Hyflex em canais radiculares curvos. 

Quarenta molares inferiores humanos extraídos com raízes mesiais curvas e de 

medidas similares foram instrumentados com instrumentos ProTaper Next ou Hyflex. 

Os detritos extruídos foram coletados em tubos de eppendorf previamente pesados. 

Os tubos foram pesados com o objetivo de obter o peso seco final dos detritos 

extruídos. O peso dos detritos extruídos foi determinado subtraindo-se o peso inicial 

do peso final. Ambos instrumentos foram associados a extrusão apical de detritos. O 

grupo Hyflex teve uma extrusão de detritos significativamente menor do que o grupo 

ProTaper Next. 

SILVA et al. (2016) realizaram um estudo in vitro com a finalidade de 

comparar a quantidade de detritos extruídos produzidos pelos sistemas ProTaper 

universal, ProTaper Next, WaveOne Large e Reciproc. Foram utilizados sessenta 

pré molares inferiores, todos com canal único e, de acordo com o sistema utilizado 
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no preparo apical, foram aleatoriamente divididos em quatro grupos (n=15). Em 

todos os dentes foi realizado um preparo apical até o diâmetro 40. Como irrigante, 

foi utilizado água destilada e os detritos apicalmente extruídos de cada dente foram 

coletados em fracos de vidro previamente pesados. O peso dos detritos foi avaliado 

através de uma microbalança. O sistema associado à uma maior extrusão de 

detritos foi o sistema ProTaper Universal. Todos os sistemas utilizados foram 

associados com extrusão apical de detritos quando os canais eram preparados até 

um diâmetro apical amplo.  

TOPÇUOGLU et al. (2016) comparararam o volume de detritos extruidos 

apicalmente entre os sistemas Vortex Blue, K3XF, Reciproc e ProTaper Next. Para 

isso, foram utilizados 60 pré molares, que foram destribuidos aleatoriamente em 4 

grupos. Os detritos extuidos apicalmente foram coletados em tudos eppendorfs. O 

peso dos detritos extruídos foi determinado subtraindo-se o peso inicial do peso 

final. Os autores concluíram que o sistema Vortex Blue e ProTaper Next foram 

associados significativamente a um menor número de extrusão de detritos que os 

sistemas Reciproc e K3XF, mas não houve diferença significativa entre os sistemas 

Vortex Blue e ProTaper Next ou K3XF e Reciproc. 

KOÇAK et al. (2016) realizaram um estudo com o objetivo de comparar a 

quantidade de detritos extruídos apicalmente após a instrumentação do canal 

radicular com os instrumentos ProTaper Next e Hyflex em canais radiculares curvos. 

Quarenta molares inferiores humanos extraídos com raízes mesiais curvas e de 

medidas similares foram instrumentados com instrumentos ProTaper Next ou Hyflex. 

Os detritos extruídos foram coletados em tubos de eppendorf previamente pesados. 

Os tubos foram pesados com o objetivo de obter o peso seco final dos detritos 

extruídos. O peso dos detritos extruídos foi determinado subtraindo-se o peso inicial 
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do peso final. Ambos instrumentos foram associados a extrusão apical de detritos. O 

grupo Hyflex teve uma extrusão de detritos significativamente menor do que o grupo 

ProTaper Next. 

 

2.2.1. Extrusão de detritos com técnicas mecanizadas de retratamento  

UEZU et al. (2010) avaliaram através de um estudo in vitro a ação das os 

instrumentos ProTaper de retratamento e ProTaper Universal no retratamento de pré 

molares inferiores. O montante de detritos extruídos apicalmente foi medido e o 

tempo para alcançar o comprimento de trabalho e para completar a remoção de guta 

percha foram observados. Trinta dentes foram instrumentados utilizando os 

instrumentos ProTaper Universal e obturados com a técnica de cone único. Durante 

o uso dos instrumentos rotatórios para remoção do material obturador, a porção 

apical dos dentes foi conectada à porção aberta de um tubo de resina para coleta 

dos detritos apicalmente extruídos. Os autores concluíram que o instrumento 

rotatório ProTaper Universal foi significativamente mais rápido na remoção da guta 

percha do que o instrumento ProTaper de retratamento, mas não houve diferença 

significativa entre os instrumentos quanto ao tempo para alcançar o comprimento de 

trabalho e a quantidade de detritos extruídos apicalmente. 

            LU et al. (2013) realizaram um estudo com objetivo de comparar a 

quantidade de detritos e irrigante apicalmente extruídos por dois sistemas de NiTi 

Reciproc e Mtwo retratamento e por instrumentos manuais durante a remoção do 

material obturador. No estudo, foram utilizados 60 pré molares inferiores, que foram 

preparados com instrumentos tipo K e obturados com guta percha e cimento AH 

Plus. As amostras foram aleatoriamente divididas em três grupos de 20 para 

remoção do material obturador com instrumento Reciproc, Mtwo retratamento ou 
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instrumentos manuais. Em seguida, cada grupo foi dividido em subgrupos: A, com 

modelo de 1,5% gel de ágar; B com modelo de tubo vazio. Foi realizada a subtração 

do peso inicial do aparato de teste sem o dente do peso do aparato após o preparo 

do canal radicular, com objetivo de quantificar os detritos e irrigantes apicalmente 

extruídos. Foi realizada a análise comparativa da quantidade de detritos e irrigantes 

extruídos para cada instrumento e modelos experimentais. Os autores chegaram à 

conclusão que todos os instrumentos extruíram detritos e irrigantes, porém, os 

instrumentos de NiTi produziram menor extrusão de detritos e irrigante do que os 

instrumentos manuais. 

               DINCER et al. (2014) tiveram como objetivo avaliar a quantidade de 

detritos apicalmente extruídos no momento do retratamento dos canais radiculares 

de 60 incisivos inferiores, comparando os instrumentos ProTaper, Mtwo e Reciproc 

ao instrumento Hedström manual. Todos os dentes foram preparados com R25 e em 

seguida obturados com guta percha e cimento AH Plus. As amostras foram divididas 

aleatoriamente em quatro grupos com 15 dentes em cada grupo. No grupo 1, a 

obturação foi removida com sistema ProTaper Universal F3 e o instrumento F4 foi 

utilizado no preparo final. No grupo 2, a obturação foi removida com o sistema Mtwo 

de retratamento e instrumentos Mtwo 30/0,06; 35/0,06 e 40/0,06 foram utilizados no 

preparo final. No grupo 3 o material foi removido com Reciproc R25; Reciproc R40 

foi utilizada no preparo apical final. No grupo 4, a obturação foi removida com broca 

Gates e limas Hedström números 35, 30 e 25; para o preparo final uma lima 

Hedström 40. Para a coleta de detritos extuídos, foram utilizados frascos de vidro. 

Dados foram analisados estatisticamente utilizando uma análise de variância. Os 

autores concluíram que o uso do sistema reciprocante de único instrumento resultou 
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em uma extrusão de detritos significativamente menor que o a sequência completa 

de instrumentos de NiTi rotatórios e instrumentos manuais. 

KORAY & ORYREK (2017) compararam a quantidade de detritos extruídos 

apicalmente durante o retratamento, utilizando os instrumentos ProTaper Next, 

Reciproc e TF Adaptive e comparar, também, o tempo para realizar o retratamento. 

Para isso, foram utilizados 90 incisicos centrais superiores, obturados com guta-

percha e cimento AH plus utilizando a técnica de compactação vertical. As amostras 

foram divididas aleatoriamente em 3 grupos. Os detritos extruídos apicalmente foram 

coletados em tubos eppendorfs previamente pesados, o tempo de remoção da guta 

percha foi registrado. O peso dos detritos extruídos foi determinado subtraindo-se o 

peso inicial dos tubos, do peso final. Os autores concluiram que  o sistema Reciproc 

foi significativamente maior que o grupo TF adpative e ProTaper Next. Não houve 

diferença significativa com relação ao tempo de retratamento. 

 

2.3. Extrusão de bactérias  

 

2.3.1. Técnicas mecanizadas  

ER et al. (2005) avaliaram, ex vivo, a quantidade de bactérias extruídas 

apicalmente após a instrumentação do canal radicular de 40 pré molares inferiores 

somente com um canal radicular, usando duas técnicas mecanizadas utilizando 

instrumentos de NiTi. Cavidades de acesso foram realizadas e as amostras foram 

então contaminados com E. faecalis e secos. As raízes contaminadas foram 

divididas em 2 grupos experimentais com 15 dentes cada e um grupo controle com 

10 dentes onde não houve instrumentação. As bactérias extruídas pelo forame 

apical durante a instrumentação foram coletadas em frascos. As amostras 
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microbiológicas resultantes foram removidas dos frascos e incubadas em meio de 

cultura por 24 h. As colônias de bactérias foram contadas e o resultado foi obtido em 

número de unidades formadoras de colônias e determinado para cada amostra. Os 

autores concluíram que ambos os sistemas mecanizados extruíram bactérias 

através do forame apical, sem diferença estatisticamente significante entre os 

grupos ProTaper e System GT. 

KUSTARCI et al. (2008) avaliaram o número de bactérias extruídas 

apicalmente de 70 pré molares inferiores extraídos, após instrumentação dos canais 

usando uma técnica manual e três técnicas mecanizadas com instrumentos de 

níquel titânio (K3, Race e FlexMaster). Cavidades de acesso foram preparadas e os 

canais radiculares foram contaminados com E. faecalis e depois secos. Grupo de 

técnica manual: os canais radiculares foram instrumentados com instrumentos tipo K 

de aço inoxidável. Grupo controle: não houve instrumentação. Bactérias extruídas do 

forame apical durante a instrumentação foram coletadas em frascos. As amostras 

microbiológicas resultantes foram removidas dos frascos e incubadas em meio de 

cultura por 24 h. O número de unidades formadoras de colônias foi determinados 

para 18 cada amostra. Todas as técnicas de instrumentação extruíram bactérias 

apicalmente. Não houve diferença significativa no número de unidades formadoras 

de colônias entre as técnicas mecanizadas, enquanto a técnica manual extruiu 

significativamente mais microorganismos. 

TINOCO et al. (2014) avaliaram ex vivo a extrusão bacteriana associada à 

instrumentação com dois sistemas reciprocantes de instrumento único (WaveOne e 

Reciproc) comparados a um sistema rotatório de BioRace. Foram utilizados 45 

incisivos inferiores que tiveram os canais radiculares contaminados com uma 

suspenção de E. faecalis e incubados a 37ºC por 30 dias. Os dentes foram 
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distribuídos de forma aleatória em três grupos de 15 espécimes cada (Reciproc, 

WaveOne, BioRace). Foram realizados grupos controle positivo e negativo, que 

consistiram em cinco dentes infectados e três dentes não infectados que foram 

instrumentados por um dos sistemas de NiTi testados. As bactérias extruidas pelo 

forame apical durante a instrumentação foram coletadas em um frasco contendo 

NaCl 0,09%. As amostras foram então incubadas em um meio Brain Heart Infusion 

por 24 h. O montante bacteriano resultante em unidades formadoras de colônias 

(UFC) por ml foi determinado. Os autores concluíram que todos os sistemas 

extruíram bactérias, entretanto, os sistemas de instrumento único extruíram menos 

bactérias apicalmente do que o sistema rotatório convencional de NiTi. 

TEIXEIRA et al. (2014) avaliaram a influência de diferentes comprimentos de 

trabalho e diferentes larguras do preparo apical na extrusão bacteriana apical, 

utilizando o instrumento reciprocante (Reciproc) para instrumentação de 68 pré 

molares. Acesso convencional foi preparado e os canais radiculares foram então 

contaminados com uma suspensão de E. faecalis e incubados a 37° C por 30 dias. 

Os dentes foram então divididos entre 4 grupos de 15 espécimes cada (os 

instrumentos Reciproc 25/0,08 e Reciproc 40/0,06 foram utilizados no forame; os 

instrumentos Reciproc 25/0,08 e Reciproc 40/0,06 foram utilizados a 1 mm do 

forame). Os controles positivo e negativo consistiram em 4 pré molares infectados e 

4 não infectados que foram instrumentados de acordo com cada grupo experimental. 

Bactérias extruídas através do forame apical durante a instrumentação foram 

coletadas em frascos contendo 0,9% NaCl. As amostras microbiológicas foram então 

incubadas em um meio Brain Heart Infusion por 24 h. Foi determinado o montante 

bacteriano em UFC por ml. Não foi observado nenhum crescimento nos grupos 

controle. Todos os controles positivos demonstraram crescimento bacteriano após o 



 

16 
  

intervalo de tempo experimental. Este estudo demonstrou que o comprimento de 

trabalho e a largura do preparo apical não tiveram um efeito significativo na extrusão 

bacteriana quando foi utilizada a instrumentação reciprocante. 

MITTAL et al. (2015) avaliaram in vitro a extrusão bacteriana utilizando a 

técnica manual, um sistema de múltiplos instrumentos em rotação contínua 

(ProTaper) e um sistema de instrumento único em rotação contínua (OneShape). 

Quarenta e dois pré molares inferiores foram inoculados com E. faecalis, utilizando-

se um modelo de extrusão bacteriana. Os dentes foram divididos em 3 grupos 

experimentais (n = 12) e 1 grupo controle (n = 6). Os canais radiculares dos grupos 

experimentais foram instrumentados de acordo com as instruções dos fabricantes 

utilizando-se a técnica manual, o sistema ProTaper e o sistema OneShape. Solução 

salina esterilizada foi utilizada como agente irrigante e a extrusão bacteriana foi 

quantificada em UFC. Os autores concluíram que todas as técnicas de 

instrumentação resultaram em extrusão bacteriana, sendo que a técnica manual 

stepback exibiu significativamente mais extrusão bacteriana do que os sistemas 

mecanizados. Dos 2 sistemas mecanizados, o sistema ProTaper extruiu 

significativamente mais bactérias do que o sistema OneShape. 

TÜRKER et al. (2015) realizaram um estudo in vitro com o objetivo de avaliar 

a quantidade de bactérias extruídas apicalmente. Para isso, foram utilizados 44 

molares inferiores que foram contaminados com E. faecalis. Após incubação a 37° C 

por 24 h, os canais radiculares foram instrumentados utilizando os instrumentos 

Twisted File, OneShape e ProTaper Next. Durante a instrumentação, as bactérias 

extruídas apicalmente foram coletadas em frascos contendo 0,9% NaCl. As 

amostras microbiológicas foram retiradas dos frascos e incubadas em um meio ágar 

Brain Heart por 24 h. O número de UFC foi determinado. Todos os sistemas de 
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instrumentação extruíram bactérias através do forame. O sistema OneShape extruiu 

menos bactérias comparado aos sistemas Twisted File e ProTaper Next. 
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Tabela 1. Síntese dos trabalhos apresentados na revisão de literatura referentes aos estudos 
avaliando extrusão de detritos. 

Autor/ano Sistema (s) Resultados Sig. 

TANALP et al., 
2006 

ProTaper, Profile, Hero Shaper 
PT = HS; PF = HS; 
PT > PF 

Não 

UEZU et al., 
2010 

ProTaper e ProTaper 
retratamento 

PTR = PT Não 

BÜRKLEIN & 
SCHÄFER, 
2012 

Mtwo, ProTaper, 
Reciproc e 
WaveOne 

REC e WO > M2 e PT Sim 

KOÇAK et al., 
2013 

ProTaper F2, Self- 
Adjusting File, 
Revo-S e Reciproc 

PT F2 = SAF = RS = 
REC 

Não 

LU et al., 2013 
Técnica manual, 
Reciproc e Mtwo retratamento 

Técnica manual > REC 
e M2R; REC > M2R 
 

Sim 

XAVIER et al., 
2014 

Reciproc e 
WaveOne Large 

REC > WO Large Sim 

DE-DEUS et 
al., 2014 

Técnica manual, 
SAF e ProTaper 

Técnica manual > 
SAF e PT; PT > SAF 

Sim 

CAPAR et al., 
2014 

ProTaper Universal, ProTaper 
Next, TF Adaptive 

TF Adaptive e PTN < 
PT e Hyflex  Sim 

KIRCHHOFF et 
al., 2015 

ProTaper Next, 
WaveOne, Twisted 
File Adaptive e 
SAF 

SAF > PTN, WO e TF 
Adaptive 

Sim 

KOÇAK et al., 
2015 

ProTaper e ProTaper Next PT > PTN Sim 

SILVA et al., 
2015 

ProTaper, ProTaper Next, 
Wave One Large e Reciproc 

PT > PTN, WO e 
REC 

Não 

KUCUKYILMAZ 
et al., 2015 

Reciproc, 
ProTaper e 
OneShape 

Reciproc > PT e OS Não 

TOPÇUOGLU 
et al., 2016 
 

Vortex Blue, K3XF, Reciproc e 
ProTaper Next 

Hyflex < PTN 
VB e PTN < REC e 
K3FX 

Sim 

KOÇAK et al., 
2016 
 

ProTaper Next e Hyflex Hyflex < PTN Sim 

KORAY & 
OZYREC, 2017 

ProTaper Next, Reciproc e TF 
Adaptive 

REC > TFA e PTN Sim 

*Sig: significância estatística  
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Tabela 2. Síntese dos trabalhos de extrusão bacteriana apresentados na revisão da literatura. 

Autor/ano Sistema (s) Resultados Sig. 

ER et al., 2005 ProTaper e Sistema GT PT = GT Não 

KUSTARCI et al., 
2008 

Técnica manual, K3, Race 
e FM 

Técnica manual > FM 
>Race> K3 

Sim 

TEIXEIRA et al., 2014 Reciproc R25 e R40 

Não houve diferença 
entre os diâmetros ou 
variando o limite 
apical de trabalho (no 
ápice radicular ou 1 
mm aquém) 

Não 

TINOCO et al., 2014 
WO, REC e BR 
 

WO = REC; BR > WO 
e REC 

Sim 

MITTAL et al., 2015 Técnica manual, PT e OS 
Técnica manual >PT e 
OS; PT > OS 

Sim 

TURKER et al., 2015 
Twisted File, OneShape e 
ProTaper Next 

OS < TF e PTN Sim 

*Sig: significância estatística  
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3. JUSTIFICATIVA 

 

A extrusão bacteriana é um tema de muita importância para a Endodontia, 

pois a mesma pode contribuir para o fracasso do tratamento endodôntico. Essa 

complicação pode desencadear a disseminação de infecções endodônticas aos 

tecidos perirradiculares. A extrusão apical de microrganismos pode levar a 

agudização após o início ou a continuação de uma intervenção endodôntica, 

ocasionando dor pós-operatória e/ou edema, caracterizando um quadro de flare-up. 

 Tendo isso em mente, uma das maneiras do profissional prevenir ou 

minimizar a extrusão durante o tratamento endodôntico é optar por instrumentos/ 

técnicas que promovam uma menor extrusão, já que a mesma está intimamente 

ligada ao desenho do instrumento e à cinemática de trabalho. A literatura científica 

apresenta inúmeros trabalhos sobre extrusão de detritos, porém o número de 

trabalhos científicos sobre extrusão bacteriana ainda é pequeno. 

Nesse contexto, a comparação da extrusão bacteriana e de detritos 

provocada pelo preparo químico-mecânico variando o movimento (reciprocante ou 

rotatório) ambos com instrumento único, pode fornecer ao clínico informações que 

ajudem na escolha pelo instrumento/técnica que produza menor extrusão apical. 
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4. HIPÓTESE 

 

A hipótese de que a técnica com os instrumentos Reciproc provoca maior 

extrusão bacteriana e de detritos, comparada a XP- endo Shaper, é a mais coerente. 
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5. OBJETIVOS 

 

Os propósitos do presente estudo foram: (1) comparar a extrusão de detritos 

bacterianos e dentinários após a preparação do canal radicular com XP-endo 

Shaper e Reciproc, (2) correlacionar as contagens bacterianas iniciais e com a 

quantidade de bactérias extruídas (3) correlacionar a quantidade de detritos 

dentinários e bactérias extruídos, e (4) comparar a desinfecção intracanal com 

ambas as técnicas de preparação. 
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6. MATERIAS E MÉTODOS  

  

6.1. Considerações éticas  

        O projeto de pesquisa referente ao presente estudo foi aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP) e foi elaborado atendendo a todos os requisitos da 

Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

 

6.2.Seleção dos canais radiculares 

A partir de uma amostra de 100 raízes disto vestibular de molares superiores, 

foi realizada a seleção das amostras utilizadas no experimento com o seguinte 

critério: somente raízes com ápices totalmente formados, raízes que possuam um 

único canal e única saída foraminal. Em seguida, foram realizadas imagens 

radiográficas dos espécimes no sentido mesiorradial para confirmar a presença de 

um único canal. Também foi realizado uma inspeção dos ápices e de toda superfície 

radicular com a utilização do microscópio a seis de aumento para excluir elementos 

que possuam presença de cratera, forame arrombado e dupla saída foraminal. Após 

essa análise, foram selecionadas 43 raízes que atenderam aos critérios exigidos. Os 

elementos foram cortados com o auxílio de um disco dupla face diamantado (KG, 

SP, Brasil) em baixa rotação, com objetivo de retificar a coroa para facilitar a 

odontometria. A curvatura das raízes utilizadas no estudo foi moderada (média = 

12.82° ± 16.21; variação = 0 - 70°). 
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 6.3. Preparo dos canais radiculares  

        Para a determinação do comprimento total dos canais, foi utilizado um 

instrumento C-Pilot (VDW, Gmbh, Alemanha) número 10 inserido no interior do 

canal, com quatro cursores de borracha. O limite da odontometria adotado neste 

momento foi a patência, quando foi observado a ponta do instrumento no exato 

limite do forame apical. A odontometria foi realizada sob o uso de um microscópio e 

todas as medidas foram conferidas três vezes com o uso de um paquímetro digital 

(Digimess, Mooca, SP) para que houvesse uma exatidão das medidas registradas. 

Também foi realizada uma profilaxia em todos os elementos, com escova de 

Robison (Microdont, Socorro, SP) e pedra pomes de granulação fina (SSWhite, Rio 

de Janeiro, RJ) e os mesmos foram lavados abundantemente em água corrente. 

Em seguida, para padronização da constrição apical dos canais e também 

para facilitar a entrada do meio de cultura do interior dos canais, foi utilizado o 

instrumento Race ISO 10/.04 (FKG Dentaire, La Chaux-de-Founds, Suíça) no 

comprimento total da raiz, passando 1mm. Dessa forma, todas as constrições 

permanecerão com o diâmetro 0,14mm. 

      

 6.4. Contaminação dos canais radiculares  

         Uma cultura pura de E. faecalis (ATCC29212) foi utilizada para contaminação 

dos canais radiculares. Para isso, os dentes foram imersos em EDTA 17% agitados 

em cuba ultrassônica (Bioprecisa, por 1 minuto e os canais serão inundados com 

meio de cultura Caldo de Soja Trispticaseína (TSB) até extravasar pelo forame 

apical, com uma agulha Navitip 30 G (Ultradent, Indaiatuba, SP, Brasil). Em seguida, 

foi feita centrifugação individual nos dentes em um tubo do tipo eppendorf imersos 

no meio em 1ml fazendo dois ciclos de 10000 rpm por dois minutos, depois foram 
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inseridos em um frasco Erlenmeyer com 150 ml de Caldo Soja Trispticaseína (TSB) 

em cuba ultrassônica por um minuto, para potencializar a penetração do meio no 

interior do canal. Os dentes foram autoclavados em conjunto com o meio TSB a 

120ºC por 20 minutos, foi realizada a inoculação de 10ml da cultura pura crescida 

em 24h e os elementos foram incubados em aerobiose sob discreta agitação a 37ºC, 

permanecendo assim por 30 dias. O meio de cultura foi renovado uma vez por 

semana. Ao final do período de contaminação, foi realizado o plaqueamento para 

confirmação do crescimento bacteriano, em Mitis salivarius, e também coloração de 

Gram, para também confirmar a pureza da contaminação. Imediatamente antes da 

instrumentação dos canais, uma raiz foi selecionada para microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) e imersa em formalina a 10%. 

Após a contaminação, as raízes tiveram sua superfície externa 

descontaminada com auxílio de gazes estéreis embebidas em água oxigenada a 

30% por um minuto, em seguida em 2,5% NaCl pelo mesmo período. Depois, foi 

realizada uma neutralização com TIO 5% por um minuto. 

 

     6.5. Controle da descontaminação da superfície externa  

Logo após os procedimentos de descontaminação da superfície externa, 

com a raiz ainda úmida de TIO, um cone de papel absorvente estéril de número 15 

(Denstplay, Mailleffer, Petrópolis, RJ) foi esfregado em todas as faces da superfície 

externa da raiz e inserido em 2ml de TE (Tris-EDTA) e separados para posterior 

análise por Real Time PCR. Este procedimento tem como objetivo realizar um 

controle da efetividade da descontaminação da superfície externa de cada raiz. As 

amostras que obtiveram resultados positivos nestes controles foram descartadas. 
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6.6. Escaneamento microtomográfico inicial 

Neste estudo, foi utilizado o microtomógrafo SkyScan 1174 v.2 (Bruker micro-

CT, Kontich, Bélgica) (Figura 1), do Laboratório de Microtomografia 

Computadorizada da Universidade Estácio de Sá – Rio de Janeiro. Para 

possibilitar o escaneamento das raízes, foi utilizado um anel de aço-inoxidável 

American Iron and Steel Institute AISI 316, com 26 mm de diâmetro interno (Figura 

2A). Este apresenta a mesma circunferência da mesa giratória do aparelho, que 

servindo de molde para confeccionar um apoio em resina acrílica Duralay 

(Reliance Dental Manufacturing Alsip, IL, EUA) (Figura 2B) possibilitando um 

adequado posicionamento das amostras, de modo que a incidência dos feixes de 

raios X fosse perpendicular a cada espécime posicionado. 

O escâner SkyScan-1174 v.2 é composto por um tubo de raiosX de microfoco 

com fonte de alta tensão (50Kv, 800 µA), amostra com manipulador de precisão e 

um detector baseado em uma câmera Charge Couple Device (CCD) de 1.3 Mp 

(1304 x 1024 pixel). O sistema SkyScan-1174 v.2 estava conectado a um 

computador Dell Precision T5500 Workstation (Round Rock, Texas, Eua), equipado 

com sistema operacional Windows 7 de 64 bits. Para este escaneamento, foi 

utilizado um filtro de alumínio de 0,5 mm de espessura em frente à câmera CCD. No 

iníc io, foi acionada a fonte de raiosX, e depois então realizada a correção do 

campo de aquisição por meio da ferramenta flat-field corretion do programa de controle 

SkyScan 1174 v.2.  
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Figura 1.  Aparelho de Microtomógrafo (SkyScan 1174 V. 2) do 
Laboratório de micro-CT da Universidade Estácio de Sá – Rio de 
Janeiro. 

 

Figura 2. Imagem Ilustrativa. A: Anel em aço inoxidável. B: Apoio 
para os dentes em resina acrílica Duralay, fixado na mesa giratória do 
aparelho SkyScan 1174. 

Após cada posicionamento de uma raiz com cera utilidade (Artigos 

Odontológicos Clássico, Campo Limpo Paulista, SP) e fechamento da câmara do 

aparelho, a fonte de raios-X foi novamente acionada e a posição do espécime 

verificada através da utilização da ferramenta Video Image do programa de controle 

do SkyScan 1174 v.2. Dessa forma, após a confirmação do posicionamento, as 

projeções do espécime foram iniciadas em diversas angulações ao longo de uma 

rotação de 180°, com passo de rotação de 1,0°. Para este experimento, f o i  

definido o tamanho de voxel isotrópico de 14,29 µm e matriz de 1024X1304 de 

pixels, o que resultou em um tempo de escaneamento de aproximadamente 28 
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minutos por espécime. As imagens bidimensionais foram salvas simultaneamente. 

Ao final do escaneamento, as raízes foram armazenadas em geladeira a 6ºC. 

Em seguida, foram realizadas a reconstrução a partir das imagens das 

projeções angulares, através do programa NRecon v1.6.10.2 (SkyScan N.V, 

Kontich, Bélgica). Nesta etapa foi realizada a redução de artefatos em forma de 

anel (ring artifact, escala de 0-20) no valor de cinco, endurecimento de feixe de 

50% (beam hardening, escala de 0-100%), suavisação de 5 (smoothing, escala de 

0-10), e com histograma de contraste no modo logarítmico variando de 0,01 

(mínimo) a 0,11 (máximo). Este processo resultou em uma média de 794 fatias 

por raiz (amplitude de 636 a 918 fatias), do ápice ao nível da junção 

amelocementária, o que permitirá a completa reapresentação da microestrutura 

interna de cada espécime. 

Após a reconstrução das seções, no programa CTAn v1.5.4.0, foram 

selecionados o top (referente ao extremo apical da região avaliada (apical) e o 

bottom (referente a porção mais coronária da região avaliada). O processamento 

das imagens pelo programa CTAn consistiu na utilização de operações matemáticas 

para alterar valores de pixels do objeto tomografado em um processo denominado 

binarização ou segmentação. Inicialmente, as imagens foram segmentadas por 

meio da técnica de linearização ou threshold interativo a qual permitiu obter a 

segmentação dos valores de cinza de maneira interativa, separando os segmentos 

correspondentes à dentina e ao canal radicular. Este processo permitiu a divisão das 

imagens em regiões, reconhecendo-as como objetos independentes uns dos outros 

e do fundo. Assim, uma imagem bináría obtida na qual os pixels pretos 

representaram o fundo e as regiões de pixels brancos identifica o objeto de análise. 
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Dando sequência, foi realizada a execução do plug-in morphological 

operations com o objetivo de eliminar os nódulos de calcificação que podem afetar a 

análise dos parâmetros estudados. A operação bitwise também foi utilizada para 

um número de operações lógicas possa ser aplicado entre o conjunto de dados 

selecionado (objeto binarizado) e a região de interesse (ROI) definida. Estas 

operações foram realizadas com o objetivo de definir o contorno da ROI como 

sendo igual ao contorno o objeto binarizado. Ao final, por meio da eliminação da 

imagem da dentina binarizada, foi obtida a imagem real do canal radicular. 

A partir da opção Binary Selection Preview e seleção de 255 na coordenada 

X e 60 na Y no histograma. Esses valores das coordenadas foram utilizados 

como padrão para todos os espécimes, nos dois momentos avaliados, para 

cálculo do volume de detrito extruído em ambas as técnicas. A quantificação do 

volume foi realizada através da utilização do programa CTAn por meio do plug-in 

3D analysis.  

 

6.7. Preparo do dispositivo  

O modelo do dispositivo foi adaptado do trabalho de LU et al.,2013. Cada raiz 

foi fixada por Araldite Hobby (Brascola, Joinville, SC) à tampa de um tubo do tipo 

eppendorf estéril perfurada e customizada para aquela raiz. Depois, o conjunto 

tampa-raiz teve o ápice radicular inserido em um anel metálico estéril de dimensões 

compatíveis com as raízes selecionadas. Posteriormente, o conjunto raiz-anel foi 

então apoiado em uma placa de cera utilidade, com o remanescente coronário da 

raiz inserido na cera e assim, e inserido o gel de agarose A (Bio Basic Inc, Certo, 

On, Canada) a 1,5% recém preparado, ainda não solidificado, levemente aquecido à 

aproximadamente 45ºC, com o auxílio de uma seringa de 5ml com agulha. O gel tem 
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como objetivo recobrir todo o ápice radicular e fornecer a matriz para a captura do 

conteúdo extruído dos canais. Após a solidificação do gel, o anel metálico foi retirado 

do conjunto, deixando envolta da raiz apenas o gel de agarose. Posteriormente, o 

conjunto foi inserido no micro tubo eppendorf de maneira que a tampa se acople à 

embocadura do tubo. Durante a instrumentação de todos os canais, o dispositivo foi 

totalmente coberto por um lençol de borracha deixando visível somente a parte 

coronária da raiz, de maneira a cegar o operador. 

 

6.8. Divisão dos grupos 

As raízes foram divididas de forma aleatória em dois grupos. Os grupos 

serão dispostos de acordo com cada sistema a ser avaliado, da seguinte forma: 

Grupo Rec: Preparo com Reciproc; Grupo XP- endo Shaper: Preparo com XP- endo 

Shaper. Cada grupo, foi instrumentado por um operador diferente, ambos 

especialistas em Endodontia e previamente treinados. 

                                                             

Figura 3. Sistemas de instrumentação 
testados. A: Reciproc R25; B: XP-endo 
Shaper 30. 
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6.9. Coleta microbiológica inicial do canal radicular (S1) 

Inicialmente, os canais radiculares foram irrigados de maneira assistida por 

uma bomba peristáltica VATEA do sistema (SAF) em um fluxo 1ml de salina 

aquecida a aproximadamente 37ºC por 30 segundos, 3 mm aquém do comprimento 

de trabalho (CT). Com o canal preenchido de salina, um cone de papel estéril 

(Denstply, Mailleffer, Petrópolis, RJ) número 15 foi inserido 1mm aquém da patência 

e transferido para um ependorff com 2ml de TE. Em seguida, foi realizado o 

processamento biológico da amostra S1. 

    

6.10. Preparo do canal radicular  

A instrumentação de ambos os grupos foi realizada dentro de uma capela 

asséptica previamente descontaminada com álcool 70% e luz ultravioleta por 15 

minutos, aquecida a aproximadamente 37ºC através de um aquecedor (Plas Labs 

Inc, E Noth Street, Lansing, EUA), e toda irrigação de ambos os grupos foi realizada 

de maneira assistida por uma bomba peristáltica VATEA do sistema SAF 

(RedentNova, Ra’anana, Israel). 

 

6.10.1. Grupo REC 

              Após a coleta S1, foi realizado irrigação 2ml por 60 segundos de salina 

aquecida com agulha Navitip 30G (Ultradent, Indaiatuba, SP). A instrumentação 

seguiu por segmentos do canal radicular, no sentido coroa ápice até o comprimento 

de trabalho, que foi adotado como menos 1 mm do comprimento total da raiz. O 

instrumento R25 acionado por um motor VDW silver (VDW, GmbH Munique, 

Alemanha) em movimento reciprocante, introduzindo no canal radicular em 

movimento de pecking- motion (avanço e recuo), de acordo com as instruções do 
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fabricante. Após seu uso, o instrumento foi retirado do interior do canal e limpo com 

uma gaze estéril, o canal foi irrigado com 2ml de salina aquecida por 60 segundos e, 

em seguida, foi realizada a patência com um instrumento tipo K número 15 

(Mailleffer, Ballaigues, Suíça) (Figura 4). 

 

6.10.2. Grupo XP-endo Shaper 

Para os instrumentos do grupo XP-endo Shaper foi empregado a rotação 

contínua do motor VDW Silver no programa “Doctor´s choice”, a 800 rpm a 1 Ncm. 

 Após a coleta S1, foi realizado irrigação 2ml por 60 segundos de salina 

aquecida com agulha Navitip 30G e, em seguida, a patência com um instrumento 

tipo K número 15. Então, o instrumento em movimento de rotação, foi introduzido no 

canal radicular com movimentos longitudinais em todo comprimento de trabalho, que 

foi adotado como menos 1 mm do comprimento total da raiz, no sentido coroa ápice 

em dois ciclos, de acordo com as instruções do fabricante. Após seu uso, o 

instrumento foi retirado do interior do canal e limpo com uma gaze estéril, o canal foi 

irrigado com 2mL de salina aquecida por 60 segundos e, em seguida, foi realizada a 

patência com um instrumento tipo K número 15 (Figura 4).  

 

 6.11.Coleta microbiológica do canal radicular (S2) 

 Após a instrumentação do canal radicular, um cone de papel estéril número 

15 foi inserido 1mm aquém da patência e transferido para um ependorff com 2ml de 

TE. Em seguida, foi realizado o processamento biológico da amostra S2. 
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Figura 4. Fluxogramas das técnicas testadas. 
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6.12. Escaneamento microtomógrafico pós-instrumentação e quantificação do 

volume de detrito extruído 

Após a instrumentação dos canais radiculares, os dois grupos foram 

novamente escaneados para escaneamento inicial, com a finalidade de avaliação 

do volume (mm³) de detrito extruído após o preparo.  Os dentes foram montados 

em um acessório personalizado e digitalizados em um scanner de micro-CT 

(SkyScan 1174.v2; Bruker-mCT, Kontich, Bélgica) a 50 Kv, 800 mA, uma resolução 

isotrópica de 17 μm, 180o em torno do eixo vertical, um passo de rotação de 1,0 e 2 

quadros em média, usando um filtro de alumínio de 0,5 mm de espessura. Após o 

escaneamento, as imagens foram reconstruídas usando o software NRecon v.1.6.9 

(Bruker-mCT) com uma correção de artefato de anel de 6, uma correção de 

endurecimento de feixe de 50% e suavização de 5 para criar fatias axiais e 

transversais da microestrutura interna de todos os canais radiculares. No software 

CTAn v1.5.4.0 (Bruker-mCT), foi realizada uma avaliação quantitativa tridimensional 

do volume extruído pelo forame. Primeiro, a binarização dos detritos dentinários foi 

realizada na ferramenta de seleção binária, e então o ROI (Região de interesse) 

deste volume extruído no gel de agarose foi quantificado usando a análise 

tridimensional (análise 3D) no plug-in de morfometria (Figura 5).  

 

6.13. Coleta microbiológica do material extruído (S3)  

     Após a instrumentação do canal radicular e o escaneamento dos 

elementos, o conjunto tampa-raiz-gel foi desmembrado. O próprio gel de agarose, 

após retirado, foi esfregado nas cercanias do forame apical, com a finalidade de 

capturar algum possível material extruído que ainda permanecesse sob a raiz. O 
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mesmo foi todo imerso em 2 ml de solução salina estéril. Os tubos contendo o gel 

com salina foram congelados para posterior análise Real Time PCR. 

 

6.14. Extração de DNA e Real Time PCR 

O DNA foi extraído diretamente das amostras usando QIAamp DNA Kit 

(Qiagen, Valencia, CA). O volume final de DNA de cada amostra foi 200 µL, sendo 

este volume levado em consideração nos cálculos para quantificação. Ressalta-se, 

contudo, que para extração do DNA das amostras S3 (referente ao gel de agarose 

que recobria as raízes) foi realizada uma etapa inicial que incluiu: imersão em 1 mL 

de TE, aquecimento à 70-80 °C até o gel se liquefazer, agitação em vortex por 1 

min, centrifugação e coleta do sobrenadante (200 µL). Para quantificar as células de 

E. faecalis nas amostras (S1, S2 e S3-bactérias), foi empregada a técnica Real-Time 

PCR para o gene 16S rRNA, usando Power SYBR Green PCR Master Mix (Applied 

Biosystems, Foster City, CA) em um amplificador ABI 7500 Real-time PCR (Applied 

Biosystems), com um volume total de reação de 20 μL. Os iniciadores (primers) 

foram os mesmos utilizados em um estudo prévio (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2004). As 

condições da reação incluíram 95 °C/10; min; 40 repetições dos passos a seguir: 95 

°C/1 min; 60° C/1 min, e 72 °C/1 min.  A cada ciclo, a emissão de compostos 

fluorescentes gera um sinal, que é observado em tempo real, e aumenta na 

proporção direta da quantidade de produtos da PCR (DNA de cadeia dupla SYBR 

Green). Todas as mensurações foram realizadas em triplicata para amostras e 

padrões. Em todas as amostras, as triplicatas do controle negativo, que não 

continham DNA foram sujeitas aos mesmos procedimentos para excluir ou detectar 

qualquer possível contaminação. Após a amplificação, foi realizado a análise da 

curva de fusão dos produtos da PCR a fim de determinar a especificidade dos 
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produtos amplificados. A curva de fusão foi obtida entre as temperaturas de 60°C-

95°C, com mensuração da fluorescência contínua tomadas a cada aumento de 1% 

da temperatura. A aquisição e análise dos dados foram realizadas utilizando o 

programa ABI 7500 v2.0.4 (Applied Biosystems). 

 

 

6.15. Análise estatística  

             O teste de Mann-Whitney foi usado para comparar as diferenças no ângulo 

de curvatura entre os dois grupos. O teste exato de Fisher foi utilizado para os dados 

qualitativos relacionados à presença / ausência de extrusão bacteriana ou extrusão 

de detritos dentinários. A análise de correlação de Pearson foi utilizada para verificar 

as relações entre: (a) as contagens bacterianas iniciais e de bactérias extrudidas; e 

(b) os detritos dentinários extrudidos e as contagens de bacterias extruídas. Para 

isso, foram utilizados os valores absolutos de todas as 42 raízes e também para 

cada grupo, individualmente. A Distribuição de Poisson foi utilizada para comparar a 

desinfecção intracanal intragrupo e intergrupos. The análises estatísticas foram 

realizadas com STATA versão 8 (StatSoft, Tulsa, OK) e SPSS versão 17.0 (SPSS 

Inc, Chicago, IL) com um nível de confiança definido em 5%. 
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Figura 5. Imagem representativa de espécime da amostra demonstrando o detrito 
dentinário extruído via forame apical. A. Vista mesio-distal. B. Vista vestíbulo-palatina. 
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7. RESULTADOS 
_________________________________________________________________ 
 

        O ângulo da curvatura do canal radicular foi semelhante entre os dois grupos 

testados (p>0,05). A análise estatística revelou que as bactérias conseguiram 

colonizar as paredes do canal radicular da amostra de controle, formando um denso 

biofilme. A colonização do canal radicular foi ainda confirmada por resultados 

positivos de qPCR para amostras de S1 de todas as raízes. A tabela 3 mostra a 

média, a mediana e  de contagens de E. faecalis e volume de detritos observados 

para os grupos de teste. 

 

7.1. Extrusão de bactérias e detritos dentinários 

          A análise intragrupo que avaliou a contagem de E. faecalis a partir de 

amostras S3 mostrou que a extrusão bacteriana foi significativamente menor com 

Reciproc quando comparada com XP-endo Shaper (p<0,001). A extrusão de 

bactérias foi detectada em 19 canais (90%) e 17 (81%) para os grupos XP-endo 

Shaper e Reciproc, respectivamente (p>0,05). Por outro lado, ambas as técnicas 

produziram extrusão de detritos dentinários semelhantes (p>0,05). A extrusão de 

detritos dentários foi detectada em 6 canais (29%) e 10 (48%) para os grupos XP-

endo Shaper e Reciproc, respectivamente (p>0,05). 

 

7.2. Desinfecção intracanal 

            A análise intragrupo avaliando a redução nas contagens de E. faecalis de S1 

a S2 demonstrou que ambas as técnicas de preparação foram altamente efetivas 

(p<0,001). A análise intergrupal revelou que a porcentagem de redução bacteriana 
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de S1 a S2 (desinfecção intracanal) foi significativamente maior para XP-endo 

Shaper quando comparada com Reciproc (p<0,001). 

          A análise correlativa não mostrou relação estatisticamente significativa entre: 

(a) contagens bacterianas iniciais e a quantidade de bactérias extrudidas; e (b) 

contagens de bactérias extrudidas e quantidade de detritos dentinários extruídos 

(P>0,05).
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Tabela 3. Contagem de E.faecalis (S1, S2,e S3) e volume de detrito extruído (S3) 
 

 
* Dados de análise por PCR. 
 
§Dados de análise por mCT.

 
Grupos 

 
N 

 
S1* 

  
S2* 

  
S3 – contagem bacteriana* 

 
Média de 

redução % 
de S1 para 

S2  

 
S3 - detritos§   

Média Mediana Variação 
 

Média Mediana Variação 
 

Média Mediana Variação Média Mediana Variação 

XP-endo 
Shaper 

21 
5,66E+05 3,01E+05 

1,14E+03 - 
3,13E+06 

 1,02E+05 5,25E+04 0 - 
4,65E+05 

 3,37E+03 3,82E+02 0 - 
2,80E+04 

70,39 0,0012 0 0 - 0,008 

Reciproc 
21 

8,90E+05 3,56E+05 
2,89E+03 - 
5,74E+06 

 1,51E+05 1,07E+05 2,72E+02 -
7,05E+05 

 2,68E+03 2,38E+02 0 - 
4,35E+04 

74,14 0,0032 0,0003 0 - 0,028 
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8.DISCUSSÃO 
_______________________________________________________________ 
 

A relevância clínica e biológica da extrusão apical é apoiada por uma 

extensa literatura, que mostra que não só os micro-organismos, mas também 

soluções irrigadoras, fragmentos de material obturador detritos e extruídos 

podem causar lesões nos tecidos periapicais e iniciar uma inflamação 

perirradicular aguda (TORABINEJAD et al., 1988; SIQUEIRA, 2003). Esta 

resposta biológica pode se manifestar como uma dor pós-operatória e/ou 

tumefação, causando desconforto ou sofrimento aos pacientes. Além disso, os 

micro-organismos extruídos apicalmente podem ser uma fonte de infecção 

extrarradicular e comprometer o resultado do tratamento do canal radicular 

(YUSUF,1982; RICUCCI et al., 2015). Essa é uma situação indesejável e 

angustiosa já que não só causa sério desconforto, mas também pode quebrar a 

confiança do paciente no resultado do tratamento (TANALP et al., 2006). Até o 

presente momento, não há como determinar clinicamente a quantidade e a 

frequência da extrusão apical de detritos e bactérias. Portanto, apenas os 

estudos in vitro podem comparar o desempenho dos procedimentos intracanais 

em termos de redução ou, idealmente, de prevenção da extrusão apical de 

detritos e bactérias.    

  O presente estudo foi realizado  para avaliar a  extrusão apical 

bacteriana e de detritos no mesmo experimento. Dois sistemas atuais de 

instrumento único, um operado em rotação contínua (XP-endo Shaper) e outro 

em movimento reciprocante (Reciproc) foram comparados. Correlações entre 

as contagens bacterianas intracanais e as bactérias extruídas, bem como os 

detritos extruídos, foram testadas.  Além disso, a desinfecção intracanal foi 
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comparada para ambos os sistemas de instrumentação. Todas essas 

propostas foram inovadoras. Outros aspectos inovadores foram relacionados à 

metodologia de análise. Real Time PCR e mCT foram utilizados, pela primeira 

vez, para quantificar bactérias e detritos extruídos, respectivamente. 

  Os resultados revelaram características interessantes do fenômeno da 

extrusão apical. Em primeiro lugar, a extrusão de bactérias foi mais freqüente 

que a extrusão de detritos. A extrusão de bactérias ocorreu em 36 raízes (93%) 

enquanto a extrusão de detritos dentinários foi observada em 16 raízes (38%). 

Existem duas possibilidades para explicar essa diferença. Uma está 

relacionado com as diferenças nos tamanhos das bactérias e dos detritos. 

Embora o movimento dos instrumentos e irregularidades dentro do canal possa 

deslocar as bactérias e os detritos para os tecidos perirradiculares, não há 

aparente dificuldade para os micro-organismo serem deslocados para fora do 

canal radicular. Por outro lado, detritos dentinários podem facilmente se 

acumular dentro dos canais (VERSIANI et al., 2016; VERSTRAETEN et al., 

2017). Outra explicação possível está relacionada às diferenças na precisão 

dos métodos Real Time PCR e mCT. A detecção de E. faecalis baseou-se na 

amplificação específica do gene de rRNA 16S de E. Faecalis, que utiliza 

iniciadores espécie específicos. Em cultura pura, o limite de detecção de E. 

faecalis foi estimado em 6 células/ml, o que demonstra a alta sensibilidade 

desse método. Por sua vez, não há referência para o limite de detecção de 

detritos dentinários usando mCT. Considerando a natureza diferente de ambos 

os métodos de análise, espera-se que a sensibilidade do mCT seja menor que 

a do Real Time PCR. 
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             Em segundo lugar, não houve correlação entre a contagen bacteriana 

intracanal (S1) e a quantidade de bactérias extruídas (S3-bactérias). Da 

mesma forma, não foi encontrada correlação entre a quantidade de detritos 

extruídos (S3-detritos dentinários) e a contagem de bacterias extruídas (S3-

bactérias). Infelizmente, esses resultados não podem ser comparados com 

estudos publicados anteriormente, uma vez que os mesmos não realizaram 

esses testes (KUSTARCI et al., 2008; TEIXEIRA et al., 2014; TINOCO et al., 

2014; MITTAL et al., 2015; AKSEL et al., 2017). Poderia ser esperarado que a 

contagem de bactérias intracanais pudesse influenciar a sua extrusão em 

termos de quantidade. No entanto, outros fatores relacionados com o preparo 

quimico e mecânico parecem ter maior influência. Esses fatores incluem: 

técnica de instrumentação, tipo de instrumento, tamanho do instrumento, limite 

apical de preparo e solução irrigadora (TANALP et al., 2014). A ausência de 

correlação entre detritos e bactérias extruídos parece estar relacionada às 

diferenças anteriormente mencionadas com relação à diferente sensibilidade 

de ambos os métodos de detecção. É importante enfatizar que esta foi a 

primeira vez que ambos, detritos e bactérias extruídos, foram estudados em 

conjunto e correlacionados com a contagem de bactérias intracanal. 

  Em terceiro lugar, os achados revelaram diferenças significativas entre 

os sistemas utilizados em termos da quantidade de bactérias extruídas. A 

quantidade foi significativamente menor com Reciproc em comparação com 

XP-endo Shaper. Este resultado está de acordo com outro estudo, que também 

encontra bons resultados com Reciproc (TINOCO et al., 2014). No entanto, 

naquele estudo, Reciproc foi comparado com uma técnica de multiplos 

instrumentos, usando rotação contínua. Portanto, não é possível uma 
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comparação direta dos resultados de ambos os estudos. Os dados qualitativos 

do presente estudo mostraram que a freqüência de extrusão bacteriana não é 

diferente entre os sistemas testados. Independente da técnica, a extrusão 

bacteriana foi verificada em alta freqüência (36/42 raízes, 86%). Na realidade 

clínica, espera-se que com o uso de um irrigante antimicrobiano, essas 

bactérias possam estar mortas nesses casos. No entanto, alguns componentes 

estruturais bacterianos (como lipopolisacarídeos e peptidoglicano) podem ativar 

uma resposta inflamatória aguda e causar um quadro de flare-up (SIQUEIRA & 

ROÇAS, 2007). Por outro lado, ambas as técnicas testadas produziram 

extrusão de detritos dentinários em freqüência e quantidade (volume) similares. 

Este resultado está de acordo com achados de outros dois estudos, que 

mostraram  não haver diferença estatisticamente significante entre o sistema 

reciprocante Reciproc e outros sistemas de instrumento único, rotatórios 

(BURKLEIN & SHÄFER, 2012; KUCUKYILMAZ et al., 2015). 

 A redução das contagens de E. faecalis intracanal foi significativa para 

ambos os sistemas testados. No entanto, a análise intergrupo revelou que a 

porcentagem de redução bacteriana de S1 a S2 (desinfecção intracanal) foi 

significativamente maior para XP-endo Shaper quando comparada com 

Reciproc. Do ponto de vista do alargamento apical, este resultado está de 

acordo com muitos estudos anteriores que mostram que quanto maior a 

ampliação apical, maior a desinfecção do canal radicular (DALTON et al., 1998; 

RODRIGUES et al., 2017). O diâmetro apical esperado após a preparação do 

canal radicular para XP-endo Shaper (30.04 mm) é maior do que o esperado 

para Reciproc (28.08 mm). Todavia, a influência do taper na desinfecção do 

canal radicular é evidente em estudos anteriores (SIQUEIRA et al., 2002; 
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NAKAMURA et al., 2013). Por fim, o movimento de rotação contínua, 

combinado com movimentos longitudinais da XP-endo Shaper pode melhorar o 

transporte de bactérias em sentido coronário, reduzindo a contagem bacteriana 

no interior do canal. 

  Muitos estudos de extrusão utilizaram aparatos para a coleta do 

material extruído sem qualquer resistência à extrusão, contrariando o que 

acontece na realidade clínica. Este problema já foi abordada vários estudos 

(MYERS & MONTGOMERY, 1991; FERRAZ et al., 2001; LU et al., 2013; 

TANALP et al., 2014). No presente estudo, este viés foi controlado usando um 

gel de agarose a 1,5% para cobrir os ápices radiculares, a fim de fornecer uma 

matriz para coletar o material extruído e simular a resistência dos tecidos 

perirradiculares. Esta estratégia já havia sido testada com sucesso no estudo 

de LU et al. (2013) para coleta de materiais obturadores extruídos. A densidade 

de 1,5% do gel de agarose é muito semelhante à densidade dos tecidos 

periapicais (agar = 1045 kg m-³ e tecido humano = 1000 - 1100 kg m-³). No 

presente estudo, este aparato foi utilizado para a coleta de bactérias extruídas 

apicalmente. 

           Tradicionalmente, a dentina / material obturador / irrigante extruídos são 

quantificados usando uma metodologia que compreende a pesagem dos tubos 

colectores antes e depois da instrumentação (MYERS & MONTGOMERY, 

1991). No entanto, existem muitos problemas relacionados a esta metodologia, 

que podem ser observados pela discrepância entre os pesos dos materiais 

extruídos relatados por diferentes estudos (TANALP et al., 2014). Por sua vez, 

a extrusão bacteriana é comumente quantificada usando o método de cultura. 

Com este método, as colônias de bactérias são contadas e os resultados são 
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obtidos como número de UFC/ml. No entanto, UFC não representa o número 

real, total, de bactérias. Se as bactérias forem capazes de se agrupar, um 

grupo de várias bactérias (mesmo centenas delas) irá resultar em uma única 

colônia. Por outro lado, os métodos moleculares como Real Time PCR podem 

superar essa limitação, fornecendo informações mais precisas sobre a 

quantidade de bactérias (SIQUEIRA & ROÇAS, 2005). Embora a extrusão de 

detritos tenha sido mais amplamente estudada, estudos que avaliam a extrusão 

bacteriana são mais relevantes. Lamentavelmente, estes últimos estão em 

menor número na literatura. Principalmente estudos que comparam a extrusão 

de bactérias após técnicas de instrumentação com rotação contínua e 

movimento reciprocante.  
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9. CONCLUSÕES 
_______________________________________________________________ 
 

Em conclusão, a extrusão bacteriana foi significativamente menor com 

Reciproc quando comparado com XP-endo Shaper. As duas técnicas 

produziram similar extrusão de detritos dentinários. A desinfecção intracanal foi 

significativamente maior para XP-endo Shaper. Não foi verificada correlação 

entre as contagens bacterianas iniciais e a quantidade de bactérias extruídas; 

ou entre contagens de bactérias extruídas e a quantidade de detritos 

dentinários extruídos. O aparato para coleta do conteúdo extruído permitiu não 

só a simulação de tecidos perirradiculares, mas também a quantificação de 

detritos bacterianos e dentinários no mesmo experimento, utilizando, pela 

primeira vez, métodos reprodutíveis como Real Time PCR e mCT.  
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Clinical relevance 

While Reciproc caused less apical bacterial extrusion, the mechanical 

intracanal bacterial reduction was more pronounced with XP-endo Shaper. Both 

single-file systems produced similar volume of hard tissue debris extrusion. 

 

 

 

Highlights 

- Two single-file systems were compared for bacterial reduction and 

bacterial/debris extrusion. 

- Bacterial extrusion was significantly lower with Reciproc than XP-endo 

Shaper. 

- There was no difference in the volume of extruded hard tissue debris. 

- Both techniques produced similar frequency of bacterial/debris extrusion. 

- Intracanal bacterial reduction was significantly higher for XP-endo Shaper. 

 

 

ABSTRACT 

Introduction This study used a multipurpose analytical approach to compare 

the levels of apically extruded bacterial and hard tissue debris as well as 

intracanal bacterial reduction following root canal preparation with either XP 

endo Shaper or Reciproc instruments. 

Methods Distobuccal canals from extracted maxillary molars were 

contaminated with Enterococcus faecalis and randomly distributed into 2 groups 

according to the instrumentation system: XP-endo Shaper or Reciproc. Teeth 
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were mounted in an apparatus that simulates the apical resistance offered by 

the periapical tissues and permitted to collect debris extruded during 

preparation. Saline was used as the irrigant during preparation and all treatment 

procedures were performed inside a cabinet under controlled temperature 

(37oC). DNA extracts from samples taken from the canal before and after 

preparation were subjected to quantitative real-time polymerase chain reaction 

(qPCR) for E. faecalis counting. The volume of extruded debris was evaluated 

by micro–computed tomography (micro-CT). DNA was extracted from the 

extruded hard tissue debris and analyzed by qPCR. 

Results Mechanical intracanal bacterial reduction was significantly more 

pronounced when using XP-endo Shaper (P<0.001). Although both instruments 

produced similar volume of extruded debris (P>0.05), counts of extruded 

bacteria were significantly lower with Reciproc than XP-endo Shaper (P<0.001). 

No correlation was observed between extruded bacterial counts and debris 

volume. 

Conclusion Whereas bacterial extrusion was lower with Reciproc, intracanal 

bacterial reduction was higher with XP-endo Shaper. Both techniques produced 

similar volume of hard tissue debris extrusion. 

 

INTRODUCTION 

Infection control and prevention of apical extrusion of bacteria and debris are 

important objectives of chemomechanical procedures during treatment of teeth 

with apical periodontitis. Because this disease is caused by bacterial infection of 

the root canal, maximum reduction in bacterial counts is paramount for an 

optimal treatment outcome (1). In addition, apical extrusion of bacteria and 

debris during preparation is conceivably the main cause of postoperative pain 

and flare-ups (2,3). Apically extruded bacteria may also be a source of 

extraradicular infection and compromise the long-term outcome (4). Therefore, 

effective disinfection and control of apical extrusion of bacteria/debris can 

influence both the postoperative comfort and the periradicular tissue healing. 

It is not possible to clinically determine the frequency and amount of 

apical extrusion of debris or bacteria during preparation. As a consequence, 

numerous laboratory studies have been conducted to determine what intracanal 

procedures result in more or less extrusion of debris or bacteria through the 
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apical foramen. There are studies evaluating extrusion of hard tissue debris (5- 

9), others focusing on bacterial extrusion (10-14), but no study has so far 

evaluated both in the same teeth in an attempt to correlate findings. Moreover, 

the large majority of studies have not tried to simulate the resistance imposed 

by the periapical tissues to apical extrusion; consequently, extrusion is expected 

to occur more easily and frequently in laboratory studies, and the results may 

have limited relevance. 

Single-file nickel-titanium (NiTi) instrumentation systems have become 

widely used for root canal preparation over the last years. Information regarding 

disinfection and apical extrusion is available for the most popular systems. For 

instance, laboratory (15-18) and clinical studies (19,20) have shown that the 

reduction of intracanal bacterial populations promoted by Reciproc, a single-file 

system based on reciprocating motions, is similar to the obtained by multi-file 

systems working in continuous rotation. As for extrusion studies, results are by 

and large inconsistent on what are the single-file systems that extrude less (5- 

9,14). 

FKG Dentaire (La Chaux-de-Fonds, Switzerland) has recently introduced 

a new instrument named XP-endo Shaper, which has a size/taper 30/0.01 and 

is made from a MaxWire NiTi alloy. When activated within the root canal, at the 

body temperature, the XP-endo Shaper instrument expands and contracts. The 

manufacturer claims that XP-endo Shaper can reach a final 30/0.04 size canal 

preparation. Another interesting characteristic of this instrument is its tip design, 

which presents six cutting edges and a smooth transition from the base of the 

tip to the helical shaft; known as “booster tip”, it is considered a long tip 

compared to other file tips. So far, there is no available information regarding 

apical extrusion of dentinal debris and/or bacteria using this instrument as well 

as no study evaluating its intracanal antibacterial effects. 

The purpose of this study is two-fold: (1) to compare the amount of bacteria and 

hard tissue debris apically extruded following root canal preparation with XP-

endo Shaper and Reciproc; and (2) to compare intracanal bacterial reduction 

promoted by both instrument systems. A model that simulates the apical 

resistance imposed by the periapical tissues was used to 

collect the extruded material. Quantitative real-time polymerase chain reaction 

(qPCR) was used to quantify apically extruded bacteria and evaluate bacterial 
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reduction following instrumentation. Microcomputed tomography (micro-CT) 

was used for to evaluate the volume of apically extruded hard tissue debris. 

 

MATERIAL AND METHODS 

 

Specimen selection 

The study protocol was approved by the Institutional Committee of Ethics 

in Research. A total of 100 maxillary molars extracted for reasons not related to 

this study were initially selected. Coronary access preparations were made by 

using diamond burs #1013 (KG Sorensen, Cotia, SP, Brazil) and the Endo-Z 

bur (Dentsply Sirona, Tulsa, OK). Only the distobuccal root canals were used in 

this study. Each tooth was sectioned in such a way that the distobuccal root and 

its respective crown portion were available for the experiment. Sectioning was 

needed to facilitate handling, sampling and mounting the tooth in the extrusion 

apparatus. The tooth specimens were cleaned with pumice, rinsed with distilled 

water and inspected under a stereomicroscope in order to exam the root 

surfaces for the presence of cracks or resorption. Afterwards, a size 10 

instrument (C-Pilot, VDW, Munich, Germany) was introduced into the canal until 

its tip was visualized at the apical foramen under magnification, and a 

radiograph was taken. Only roots with fully formed apexes, without evident 

cracks or resorption, and displaying a single and patent canal were selected. 

Canals in which a size 10 file was loose and reached the apical region without 

any significant resistance were also discarded. Forty-three specimens met 

these criteria and were included in the experiment. The root curvature degree 

was evaluated in micro-CT scans and classified as moderate (mean, 

12.8°±16.2; range, 0 - 70°) (21). 

 

Initial preparation 

The coronal portion of the tooth specimens was reduced with the aid of a 

diamond disc (Brasseler, Savannah, GA) in order to standardize the root length 

to 15 mm and create a plateau for micro-CT scanning. The root canal length 

was obtained by placing a C-Pilot instrument in the canal until its tip was visible 

at the apical foramen under magnification. The total canal length was obtained 

using a digital caliper (Digimess, São Paulo, SP, Brazil) and regarded as 
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patency length. The working length (WL) was established 1 mm short of this 

measure. A rotary instrument RaCe size 10/0.04 (FKG Dentaire) was used 1 

mm beyond the apical foramen to standardize the initial canal diameter before 

bacterial contamination. 

 

Root canal contamination 

Prior to contamination, smear layer was removed by immersing the 

specimens in 17% EDTA for 1 min under ultrasonic agitation. After washing in 

water, the root canals were filled with trypticase soy broth (TSB, Difco, Detroit, 

MI) by using a Navitip 30G needle (Ultradent Products Inc, South Jordan, UT) 

until the culture medium flowed through the apical foramen. Next, all 43 

specimens were centrifuged twice at 10.000 rpm for two minutes into 

microcentrifuge tubes filled with 1 mL TSB. Specimens were transferred to a 

flask containing 150 mL TSB, ultrasonicated for 1 minute and sterilized in an 

autoclave. Afterwards, the flask was incubated for 48 h to confirm sterility. 

Ten milliliters of a fresh pure culture of Enterococcus faecalis (ATCC 

29212), grown overnight in TSB at 37°C, was used to inoculate the broth with 

the specimens. The flask containing the specimens was incubated at 37°C for 

30 days, under gentle shaking, and TSB was completely replenished weekly. 

After this period, successful E. faecalis growth in pure culture was confirmed by 

Gram staining and plating onto Mitis-Salivarius agar (Difco). Specimens had the 

excess culture medium dripped off and their root surfaces wiped with sterile 

gauze. One specimen was fixed in 10% buffered formalin and processed for 

scanning electron microscopy (SEM) as described elsewhere (22). 

Specimens had their external root surfaces disinfected with 3% hydrogen 

peroxide for 1 min followed by 2.5% sodium hypochlorite (NaOCl) also for 1 

min. Sterile gazes soaked with these substances were vigorously rubbed in all 

external root surfaces. NaOCl was inactivated with 5% sodium thiosulfate and 

sterility control samples were taken from the apical outer surface of each root by 

using paper points dampened with Tris-EDTA buffer (10 mmol/L Tris-HCl, 1 

mmol/L EDTA, pH 7.6). Paper points were scrubbed onto all root faces. These 

control samples were subjected to the same qPCR assay used for bacterial 

counting (see below). 
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Apparatus for collection of extruded material 

An apparatus previously described for evaluation of apically extruded 

filling materials (23) was adapted and used in the present study to collect 

bacteria and hard tissue debris. Each tooth specimen was fixed on the lid of a 

microcentrifuge tube, passing through a previously custom-made hole in such a 

way that the apical 5 mm segment of the specimen was inside the tube and its 

coronal portion was outside. The space between the lid and the root was sealed 

with epoxy resin. A metallic cylinder (10 mm height, 8 mm outer diameter) was 

adapted to the lid, enclosing the root apex, and was filled with 1.5% sterile 

agarose gel (Difco Laboratories)(Figure 1A). This was done to simulate the 

resistance offered by the periapical tissues and provide a matrix to collect the 

apically extruded debris. The whole apical root surface was covered by the 

agarose gel. After gel solidification, the metallic cylinder was removed and the 

setup was inserted into a microcentrifuge tube and maintained in this position 

during root canal preparation. All materials were sterile and the procedures for 

mounting the extrusion setup were conducted inside an aseptic cabinet 

previously decontaminated with 70% alcohol and ultraviolet light. 

Mechanical preparation 

Specimens were randomly distributed into 2 groups of 21 each according 

to the instrumentation technique. Before root canal preparation, each specimen 

was isolated with rubber dam so as to cover the apparatus, leaving out only the 

coronal portion of the specimen. This procedure was performed to guarantee 

 hat the operator was blinded to real-time apical extrusion.  

Immediately before preparation, an initial bacteriological sample (S1) was 

taken from the root canal to serve as the baseline. The canal was rinsed with 1 

mL sterile saline for 30 seconds, and sterile paper points were sequentially 

placed at the WL. Each paper point remained in the canal for 1 minute. Paper 

points were transferred to tubes containing 1 mL Tris-EDTA buffer and frozen 

at–20°C. 

XP-endo Shaper group. Initially, the root canal was rinsed with 2 mL 

saline/1 min, patency was checked by using a size 15 K-type file and the canal 

once again irrigated with 2 mL saline/1 min. The XP-endo Shaper instrument 
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was powered by a torque-limited electric motor (VDW Silver, VDW) at 800 rpm 

and 1 Ncm. The instrument was used with gentle 5- to 7-mm-long strokes up to 

the WL. Two instrumentation cycles of 10 seconds each were performed. After 

each cycle, the instrument was cleaned, the canal irrigated with 2 mL saline/1 

min, and apical patency confirmed with a 15 K-type file. 

Reciproc group. Reciproc R25 (VDW) instrument was also powered by 

the VDW Silver motor using the preset adjustments. The canal was irrigated 

with 2 mL saline/1 min and the R25 instrument was moved in an apical direction 

by using in-and-out pecking motions, with approximately 3 mm in amplitude and 

light apical pressure. After 3 pecking motions, the instrument was cleaned, the 

canal irrigated with 2 mL saline/1 min, and patency checked with a 15 K-type 

file. These approaches were repeated twice until the R25 instrument reached 

the WL. The canal was irrigated with 2 mL saline/1 min, and apical patency 

confirmed. 

Each instrument was used to prepare only one canal. Irrigation was performed 

with sterile 0.9% saline solution by using a NaviTip 30G needle connected to a 

peristaltic pump (VATEA; ReDent-Nova, Ra'anana, Israel). Saline was 

preheated at 37°C for intracanal use. A total volume of 9 mL preheated saline 

was used per canal in both experimental groups. All procedures were 

performed under strict aseptic conditions inside an aseptic cabinet. A heater 

(800-Heater; PlasLabs, Lansing, MI) was placed inside the cabinet to keep the 

temperature at 37°C. 

After preparation was complete, another bacteriological sample (S2) was 

taken from the canal as described for S1. 

 

Micro-CT analysis of extruded dentinal debris 

The specimens were mounted on a custom attachment and scanned in a 

micro-CT scanner (SkyScan 1174.v2; Bruker-microCT, Kontich, Belgium) at 50 

Kv, 800 mA, an isotropic resolution of 17 μm, 180o around the vertical axis, a 

rotation step of 1.0 and 2 averaging frames, using a 0.5-mm-thick aluminum 

filter. After scanning, the images were reconstructed using NRecon v.1.6.9 

software (Bruker-microCT) with ring artifact correction of 6, beam hardening 

correction of 50%, and smoothing of 5 in order to create axial and transverse 

slices of the internal structure of all root canals. Next, the three-dimensional 
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quantitative analysis of the extruded debris volume was performed using CTAn 

software v1.5.4.0 (Bruker-microCT). For this, binarization of the dentinal debris 

was done with the binary selection tool. Next, the ROI (Region of Interest) of the 

extruded debris volume into the agarose gel was selected and the debris 

quantified using the three-dimensional analysis (3D analysis) in the 

morphometry plug-in. The operator was blinded to the experimental groups 

during scanning and analysis. 

 

Microbiological analysis of extruded material 

After micro-CT scanning, the setup apparatus was taken apart and, 

under aseptic conditions, the agarose gel was removed, immersed in 1 mL TE 

buffer, heated to melt, centrifuged and the pellet consisting of the extruded 

material (S3 sample) was further subjected to DNA extraction using the QIAamp 

DNA Mini Kit (Qiagen, Valencia, CA). The levels of E. faecalis were quantified 

by using a 16S rRNA genebased qPCR with Power SYBR Green PCR Master 

Mix (Thermo Fisher Scientific, Foster City, CA) on an ABI 7500 Real-time PCR 

instrument (Thermo Fisher Scientific). A total reaction volume of 20 mL was 

used. Species-specific primer sequences, temperature conditions, standard 

curve construction, controls, and data analyses were as outlined previously 

(24). Experiments were 

performed in triplicate for samples, standards, and controls. 

 

Statistical analysis 

Sample size calculation determined that 21 teeth per group would be 

sufficient to show a 5% difference in bacterial counts with a power of 90%. Data 

on intracanal bacterial reduction (S1 and S2) were compared within and 

between groups. The levels of apically extruded bacteria (S3) were also 

compared between groups. The Poisson regression model was used to analyze 

bacterial counting data as described previously (25). Because data were highly 

correlated within each specimen, the Poisson regression model was 

extendedby introducing random effects to account for data clustering. 

Intergroup comparison of bacterial counts in S2 was performed by adjusting for 

bacterialcounts in S1 and evaluating  the percent bacterial reduction promoted 

by thesystems. The Mann-Whitney test  was used to compare the volume of 
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extruded debris and the angle of curvature between groups. The Fisher exact 

test was used for qualitative data related to the frequency of bacterial extrusion 

and hard tissue debris extrusion. Pearson’s correlation analysis was used to 

verify the relationship between extruded debris and extruded bacterial counts. 

Statistical analyses were performed with STATA version 8 (StatSoft, Tulsa, OK) 

and SPSS version 17.0 (SPSS Inc, Chicago, IL) with a significance level set at 

5%. 

 

 

RESULTS 

 

The angle of root canal curvature was similar between groups (P>0.05). SEM 

analysis revealed that E. faecalis succeeded in colonizing the root canal walls of 

the control specimen, forming dense biofilm structures (data not shown). 

Successful root canal colonization was further confirmed by qPCR positive 

results for S1 samples from all specimens. 

 

Bacterial and hard tissue debris extrusion 

Apical extrusion of bacteria occurred in 19 (90%) and 17 (81%) canals for 

the XP-endo Shaper and Reciproc groups, respectively, with no significant 

difference in frequency (P>0.05). However, analysis of the E. faecalis counts in 

S3   samples showed that bacterial extrusion was significantly lower with 

Reciproc than XP-endo Shaper instrumentation (P<.001)(Table 1).Both  

techniques produced similar volume of apically extruded hard tissue debris as 

determined by micro-CT (P>0.05)(Table 1). Debris extrusion was visualized in 6 

(29%) and 10 (48%) canals for the XP-endo Shaper and Reciproc groups,  

respectively (P>0.05)(Figure 1B). Correlative analysis showed no statistically 

significant relationship between extruded bacterial counts and the volume of 

extruded debris (P>0.05). 

 

Intracanal bacterial reduction 

Intragroup analysis of S1-to-S2 reduction in E. faecalis counts revealed that 

both preparation techniques were highly effective (P<0.001). Intergroup 
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analysis  revealed that the percentage of bacterial reduction from S1 to S2 was 

significantly  higher for XP-endo Shaper when compared with Reciproc 

(P<0.001) (Table 1). 

 

 

DISCUSSION 

 

The present study evaluated the apical extrusion of bacteria and hard tissue 

debris after preparation with two single-file systems and compared the 

mechanical intracanal bacterial reduction promoted by them. One of the test 

systems was operated in continuous rotation (XP-endo Shaper), while the other 

was used in reciprocating motions (Reciproc). An innovative experimental 

model  was devised to perform all evaluations in the same specimens. Micro-CT 

and qPCR were for the first time used for quantification of extruded debris 

volume and extruded bacterial counts, respectively. 

Findings revealed that the intracanal counts of E. faecalis were 

substantially reduced by the mechanical effects of the two instrument systems 

and saline irrigation. Saline was used to allow for direct comparisons between 

the mechanical effects of the two systems without the variable of using an 

antimicrobial agent such as NaOCl. Intergroup analysis however demonstrated 

that the percentage of S1-to-S2 bacterial reduction was significantly higher for 

the XP-endo Shaper instrument when compared with Reciproc. The expected 

final apical size of preparation with XP-endo Shaper (30/0.04) is higher than 

Reciproc R25 instrument (25/0.08) only at the tip, but the larger apical taper of 

the latter (which is variable along the shaft) is expected to result in a slightly 

larger apical preparation. Therefore, the final diameter of preparation may have 

not be significantly different between the instruments to justify the antibacterial 

differences. Actually, the continuous rotational movement of XP-endo Shaper, 

while expanding and contracting during relatively long strokes, may improve 

touch on the canal walls, disorganizing biofilms and causing improved bacterial 

elimination. Further studies using an antimicrobial irrigation such as NaOCl are 

required to confirm the superiority of XP-endo Shaper in bacterial reduction. 

Significant differences were also found between the two instrument 

systems in terms of the amount of apically extruded bacteria. This time, 
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Reciproc instrumentation resulted in significantly lower counts of extruded 

bacteria than XP-endo Shaper. Low bacterial extrusion has been previously 

reported for Reciproc in comparison with a multifile system working in 

continuous rotation (14). If the better antibacterial performance of XP-endo 

Shaper somewhat influenced the higher apical extrusion of bacteria is unknown. 

The possibility exists that because of its design and the way it works in the 

canal, the XP-endo Shaper instrument may induce the detachment of more 

bacterial cells from the biofilm adhering to the canal walls, which could explain 

its better antibacterial performance. However, this mechanism could at the 

same time leave more bacterial cells in suspension in the liquid irrigant (saline) 

to diffuse or be displaced beyond the apical foramen during preparation. 

Despite the differences in bacterial counts, qualitative microbiological 

data showed that the frequency of bacterial extrusion was similar between 

groups. Bacterial extrusion occurred at a high frequency for both systems: 90% 

for XP-endo Shaper and 81% for Reciproc. In the clinical condition, it is 

expected that most extruded bacteria may be dead because of the use of an 

antimicrobial irrigant, such as NaOCl. However, this will depend on how long 

NaOCl was in the canal before extrusion occurred and if it reached sufficient 

volume and concentration to kill suspended bacteria. 

Micro-CT has been widely used to evaluate the presence, location and 

amount of hard tissue debris accumulated in the root canal system during 

preparation (26,27). In the present study, we used the same principle to detect 

and quantify apically extruded dentinal debris collected into the agarose gel. 

Micro-CT analysis demonstrated that both instrument systems produced similar 

frequency and volume of apically extruded dentinal debris. This corroborates 

other studies that found no statistically significant differences between Reciproc 

and other single-file systems as for the weight of extruded debris (8,28). 

Bacterial extrusion was more frequent than hard tissue debris extrusion. 

Moreover, no correlation was observed between the volume of extruded debris 

and counts of extruded bacteria. There are some possible explanations for 

these findings. The irrigant is expected to diffuse or be displaced more easily 

through the apical foramen than solid hard tissue debris. Consequently, findings 

may have indicated that in most cases bacteria were extruded though the 

foramen carried by the liquid irrigant. In addition, hard tissue debris can be 
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packed into root canal irregularities (27), which may limit apical extrusion. 

Another possible explanation may be related to the differences in sensitivity of 

qPCR and micro-CT methods for evaluating extrusion. The former can detect 

very low levels of the target bacteria (in this study, it was set to 10 E. faecalis 

cell equivalents). Micro-CT analysis of extruded material permits visualization of 

the debris outside the canal and provides information of volume, in contrast to 

the other methods that weigh the extruded material. However, one possible 

limitation of the micro-CT method is that extruded debris may be forming a 

mass that reaches sufficient radiodensity to be visualized; hard tissue debris 

dissolved in the irrigant solution may pass undetected by the resolution used in 

the micro-CT scan. So far, there is no reference for the detection limits of hard 

tissue debris by using the micro-CT technology. 

The large majority of the previous studies about extrusion used devices 

that made no attempt to simulate the resistance of the periapical tissues to 

extrusion, as it is expected in the clinical condition. In the present study, a 1.5% 

agarose gel was used to cover the root apices in order to create a matrix to 

collect the extruded material and offer some resistance to extrusion. This 

strategy has been previously used in an evaluation of extruded filling materials 

(23). It has been reported that the density of 1.5% agar gel may be similar to the 

density of the periapical tissues (agar = 1045 kg/m3 and human tissue = 1000 - 

1100 kg/m3) (23). 

This study used qPCR to quantify extruded bacteria. This molecular 

method has been widely used for a more accurate bacterial quantification when 

compared to culture, because of its higher sensitivity and ability to detect and 

quantitate not only cultivable bacteria but also viable-but-non-cultivable 

bacteria, culture-difficult species, and as-yet-uncultivated phylotypes (29). 

Although E. faecalis is an easy-to-cultivate species, it can enter the viable-

butnon- cultivable state under stress or occur at very low levels that it can pass 

unnoticed by culture but not by qPCR. In addition, the dilution step necessary 

for culture counting may introduce biases that can make bacterial quantification 

inaccurate. Another advantage of using qPCR to quantify extruded bacteria was 

that bacteriological evaluation could be performed only after micro-CT, which 

might have interfered with bacterial viability and culture results. 
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In conclusion, bacterial extrusion was significantly lower with Reciproc 

when compared with XP-endo Shaper. Both techniques produced similar 

volume of hard tissue debris extrusion. On the other hand, intracanal bacterial 

reduction was significantly improved when using XP-endo Shaper. No 

correlation was observed between extruded bacterial counts and the quantity of 

extruded debris. 
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FIGURE LEGEND 
Figure 1. Microcomputed tomography (micro-CT) analysis of apical extrusion of 
hard tissues debris. A, Tooth specimen mounted in the setup apparatus for 
apical extrusion and in position for micro-CT scan. Note the cylinder of agarose 
gel surrounding the root apex (white arrow). B, Micro-CT 3D reconstruction of 
the same specimen in A showing apically extruded hard tissue debris following 
preparation. 
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Table 1. Data on intracanal bacterial reduction and apical extrusion of bacteria and hard tissue debris after mechanical preparation 
with two single-file systems. Enterococcus faecalis counts were evaluated in the canal before (S1) and after preparation (S2), and in 
the apically extruded material (S3) 
 

* Data from qPCR analysis. 

§ Data from microCT analysis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Groups 

 

N 

S1*  S2*  S3 – bacterial counts*  

Mean % 

S1 to S2 

reduction 

S3 - dentinal debris§   

Mean Median Range 
 

Mean Median Range 
 

Mean Median Range Mean Median Range 

XP-endo 

Shaper 

21 

5,66E+05 3,01E+05 

1,14E+03 

- 

3,13E+06 

 1,02E+05 5,25E+04 0 - 

4,65E+05 

 3,37E+03 3,82E+02 0 - 

2,80E+04 

70,39 0,0012 0 0 - 

0,008 

Reciproc 

21 

8,90E+05 3,56E+05 

2,89E+03 

- 

5,74E+06 

 1,51E+05 1,07E+05 2,72E+02 

-

7,05E+05 

 2,68E+03 2,38E+02 0 - 

4,35E+04 

74,14 0,0032 0,0003 0 - 

0,028 



 

70 
  

 
 

Estácio de Sá University  
 

Faculty of Dentistry 
 
 
 
 

Rio de Janeiro, December 28th, 2017 
 
 
Dr. Ken Hargreaves 
Department of Endodontics, UTHSCSA, 
7703 Floyd Curl Dr, 
San Antonio, TX 78229-3900 USA 
 
 
Dear Dr. Hargreaves, 
 
 
We would appreciate your consideration of the enclosed manuscript entitled 
“Bacteria and hard tissue debris extrusion and intracanal bacterial 
reduction promoted by XP-endo Shaper and Reciproc instruments” for 
publication in the JOE. We certify that the manuscript has been approved by the 
authors and is solely the work of the authors named. 
 
 
Thank you for your attention. 
 
 
Best regards, 
 
 
Flávio R. F. Alves 
Pâmella L. Paiva 
Marília F. Marceliano-Alves 
Laura J. Cabreira 
José F. Siqueira Jr 
Isabela N. Rôças 
José C. Provenzano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

71 
  

 

Estácio de Sá University  
                                                                      
                                                                              Faculty of Dentistry 

 
“In consideration of the editors of the Journal of Endodontics taking action in 
reviewing and editing this submission, the authors undersigned hereby transfer, 
assign or otherwise convey all copyright ownership to the AAE in the event that 
such work is published in that Journal.” 
“We affirm that we have no financial affiliation (e.g., employment, direct payment, 
stock holdings, retainers, consultantships, patent licensing arrangements or 
honoraria), or involvement with any commercial organization with direct financial 
interest in the subject or materials discussed in this manuscript, nor have any 
such arrangements existed in the past three years. Any other potential conflict of 
interest is disclosed.” 
“The informed consent of all human subjects who participated in the experimental 
investigation reported or described in this manuscript was obtained after the 
nature of the procedure and possible discomforts and risks had been fully 
explained.” 
 

                                                                                                     

 
p.p. 
Pâmella Lotti Paiva 

                             Marília F. Marceliano-Alves 
Laura J. Cabreira 

Flávio R. F. Alves      José C. Provenzano 
 

                                   
 
José F. Siqueira Jr    Isabela N. Rôças 
 
Rua Alfredo Baltazar da Silveira, 580/cobertura, Recreio, Rio de Janeiro, RJ, Brazil 22790-710 
 


