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ABSTRACT 

 

A correct working length is a critical factor within the endodontic treatment.  The length of 

the root canal can be measured by different methods. The aim of this study was to compare 

methods used for measuring the length of root canals using conventional  and digital 

radiology. The measurement   was provided in both -  in vitro and in vivo conditions. 

  

ÚVOD 

 

Ak   počas  endodontickej   terapie  devitálneho zuba   s inštrumentmi viackrát  opakovane 

prenikneme cez apex,  v závislosti od rozsahu   traumatického  poškodenia   v apikálnom   

parodonte  vzniká krvácanie  a  zmliaždenie  bunkových  elementov.  V poškodenom tkanive 

vzniká zápal . .  Z tohto dôvodu  je veľmi dôležité určenie dĺžky pracovnej časti koreňových 

inštrumentov. V súčasnej dobe sa na meranie dĺžky koreňových kanálov používajú 

elektronické resp. rontgenologické metodiky. Cieľom našej práce bolo porovnať presnosť 

dvoch radiologických metodík in vivo resp. in vitro.  
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MATERIÁL A METODIKA 

1. časť: In vivo meranie dĺžky koreňových kanálov 

V in vivo časti našej práce sme zmerali spolu 97 koreňových kanálov u 50 pacientov . Počet 

zmeraných zubov bol 63 , z toho 40 jednokoreňových , 13 dvojkoreňových a 10 

trojkoreňových.  

Zuby boli po trepanácii spriechodnené . Následne bola zhotovená meracia RTG snímka 

klasickým RTG prístrojom aj rádioviziograficky. Snímky boli zhotovené prístrojom 

HELIODENT DS fy.Sirona Dental Systems , Nemecko. Použili sa filmy DV 58 D speed fy. 

Flow X-ray, USA. 

Inštrumenty hrúbky 15 boli zavedené do hĺbky ktorá bola zistená elektronickým meraním .Po 

vyvolaní bola dĺžka medzi apexom a koncom inštrumentu zmeraná pravítkom za pomoci 

negatoskopu pod lupou s presnosťou 0,5 mm. Túto vzdialenosť sme prirátali, alebo odrátali 

od dĺžky inštrumentu zanoreného do koreňového kanála počas snímkovania. 

Radioviziografické snímky boli zmerané pomocou počítačového hardware systému Sens-A-

Ray, ktorý umožňuje merania s presnosťou 0,1 mm. 

  

2. časť:In vitro meranie dĺžky koreňových kanálov 

V tejto časti práce sme použili súbor 50 extrahovaných zubov . Z toho 15 jednokoreňových ,7 

dvojkoreňových,3 trojkoreňových a 1 štvorkoreňový. Do koreňových kanálov sme zaviedli 

Kerrov prenikač  číslo 15. Hĺbku v ktorej sa prenikač objavil v apikálnej oblasti sme následne 

zmerali pomocou tomu prispôsobeného pravítka a zaznamenali. Takto sme získali údaje 

o presnej dĺžke meraných koreňových kanálov po foramen anatomicum. 

Zuby boli po zmeraní ponorené po ich krčkovú líniu do alginátovej odtlačkovej hmoty  v 

tvare valca  tak aby dlhá os zuba bola paralelná s dlhou osou valca . Následne boli zuby 

s valcami z odtlačkovej hmoty osnímkované klasickými intraorálnymi snímkami a pomocou 

radioviziografie. Snímkovanie sme uskutočnili prístrojom HELIODENT DS fy.Sirona Dental 

Systems, Nemecko .Expozičný čas : 0,50 s  

Použili sme filmy DV 58 D speed fy. Flow X-ray ,USA.  

 Digitálne intraorálne snímky boli zhotovené pomocou rádioviziografického prístroja Sens-A-

Ray (fy.Regam Medical Systems , Švédsko).Expozičný čas : 0,32 s. Zuby v blokoch 

z odtlačkovej hmoty boli osnímkované pomocou paralelnej snímkovacej techniky. Dĺžky 

koreňových inštrumentov na intraorálnych filmoch boli zmerané pod lupou. Digitálne snímiky 

boli zmerané pomocou software-u s presnosťou 0,1 mm. 
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Hĺbka zavedenia inštrumentov na meracích snímkach bola totožná s údajmi ktoré sme získali 

priamym meraním koreňových kanálikov. Spolu bolo uskutočnených 210 meraní.  

  

 VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

1. časť: In vivo meranie dĺžky koreňových kanálov 

Priemerné dĺžky koreňových kanálikov zistených jednotlivými metodikami sú uvedené 

v tab.1. 

  RTG RVG bolesť p 

Priemerná dĺžka 

koreňového 

kanálika  (mm) 

19,8+2,8 20,6+2,5 
19,0 

+5,4 
0,02 

                                          Tab. 1         Porovnanie priemerných hodnôt meraní 

  

Rozdiely v dĺžkami koreňového kanálika zistenými  jednotlivými prístrojovými metodikami 

sa medzi sebou štatisticky významne nelíšia. 

Priemerná hodnota hĺbky vpichu udaná pacientom  je teda štatisticky signifikantne nižšia, než 

priemerné hodnoty meraní meraných  RTG metodikami. 

  

Korelácia hodnôt nameraných RTG a RVG prístrojmi  

Medzi  hodnotami dĺžok koreňových kanálikov  nameranými RTG a RVG prístrojmi bola 

zistená silná a štatisticky významná vzájomná korelácia . Korelačný koeficient r = 0,88 , r² = 

0,7,  p < 0,0001 Regresná rovnica : y = 0,93 x + 0,59. Korelácia týchto hodnôt je znázornená 

aj na obr.1 , kde na osi x sú uvedené hodnoty namerané RTG prístrojom a na osi y hodnoty 

namerané RVG prístrojom .  
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Obr.1.  Korelácia medzi dĺžkou koreňového kanálika určeného prístrojom RTG a RVG. 
  

 2. časť: In vitro meranie dĺžky koreňových kanálov 

Korelácia  dĺžky koreňového kanálika meraného pomocou RTG so skutočnou dĺžkou  

Medzi reálnou dĺžkou a hodnotami nameranými RTG prístrojom bola zistená štatisticky 

významná korelácia. Hodnota korelačného koeficientu medzi meraniami RTG prístrojom 

a skutočnou dĺžkou zuba  bola r = 0,78 , r²= 0,61, úroveň štatistickej významnosti p < 

0,001.Regresná rovnica : y = 0,74x + 5,87. 

Rozdiel viac ako 1 mm bol nameraný u 16 meraní , percentuálne je tento podiel 38 % .  62 % 

meraní bolo v rozmedzí ±1 mm.  

  

 
Obr.2. Regresná analýza dĺžky koreňového  kanálika meraného pomocou RTG a skutočnej dĺžky koreňového  

kanálika. RTG - dĺžka koreňového  kanálka meraného pomocou RTG v milimetroch , real.d. - skutočná dĺžka koreňového  

kanálika určená in vitro v milimetroch  
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Korelácia  dĺžky koreňového kanálika  meraného pomocou RVG so skutočnou dĺžkou  

Medzi reálnou dĺžkou a hodnotami nameranými RVG prístrojom bola zistená štatisticky 

významná korelácia.. Hodnota korelačného koeficientu medzi meraniami RVG prístrojom 

a skutočnou dĺžkou zuba  bola r = 0,81 , r²= 0,65 ,Úroveň štatistickej významnosti p < 0,001 

.Regresná rovnica : y = 0,76x + 5,35. 

Rozdiel viac ako 1 mm bol nameraný u 13 meraní , percentuálne je tento podiel 30,9 % .69,1 

% meraní bolo v rozmedzí ±1 mm. 

 
Obr. 3. Regresná analýza dĺžky koreňového  kanálika meraného pomocou RVG a skutočnej dĺžky koreňového 

kanálika. RVG - dĺžka koreňového  kanálika meraného pomocou RVG v milimetroch , real.d. - skutočná dĺžka koreňového 

kanálika  určená in vitro v milimetroch  

 

SÚHRN  

 

1. Rádioviziografické stanovenie dĺžky koreňových kanálikov sa pri použití 

endodontických inštrumentov č.15 a hrubších,  vyrovná svojou presnosťou klasickej 

intraorálnej meracej snímke. Jeho výhodou je hlavne nízka dávka ožiarenia pacienta 

a krátky časový interval medzi expozíciou a znázornením sa snímky na monitore 

počítača.  

2. Štatisticky významnú vzájomnú koreláciu sme zistili medzi hodnotami dĺžok 

koreňových kanálov zmeraných in vivo pomocou RTG a RVG prístrojov.  
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3. Medzi hodnotami dĺžok koreňových kanálov meranými in vitro  RTG a RVG 

prístrojmi a reálnou dĺžkou koreňových kanálov sme zistili tiež  štatisticky významnú 

koreláciu.  
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