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ABSTRACT 

 

Radiodiagnostic, one of the most commonly used accessory investigative and imaging 

methods, is developing and it has recently become basic and everyday investigative method. 

Dental radiodiagnostic is today defined as “dentist equals dental radiodiagnostician“. 

Radiovisiography (rvg) is a novel way of rtg image scanning straight to the computer monitor 

without using film and under condition of short exposure time (0,16-0,32s). Rvg uses intraoral 

sensor (CCD) instead of rtg film. Rvg is composed of three parts. Radio – is the part which 

contains X-rays generator with microprocessor set up to short exposure time. This part also 

contains intraoral sensor. Visio – is the part of rvg unit which absorbs signal from CCD sensor 

during the exposure time. This signal is subsequently transformed into digital image in 

analog-digital convertor. Graphy – is the part which contains digital record saving unit 

coupled with output system (PC monitor, printer). 

  

ÚVOD 

 

Röntgenové vyšetrenie zubov a tvrdých tkanív v oblasti tváre patrí medzi najčastejšie 

röntgenologické vyšetrenia v stomatológii vôbec. V súčasnosti si získalo značný význam ako 

v diagnostike, tak aj v terapií a výskume stomatologických ochorení. Stomatologická 

röntgenológia má v dnešnej dobe výnimočné postavenie v tom, že stomatológ je sám sebe 

röntgenológom. Rádiodiagnostika ako jedna z najčastejšie používaných pomocných 

vyšetrovacích a zobrazovacích metód sa od jej zloženia rýchlo a úspešne rozvíjala 

a v súčasnosti sa stala základnou a každodennou vyšetrovacou metódou. Pod pojmom 
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röntgendiagnostiky rozumieme tvorbu dvojrozmerných obrazov pomocou ionizujúceho 

žiarenia. Použitie modernej techniky je dnes pre pacienta veľmi dôležitým aspektom 

v terapeutickom procese. Vizuálna prezentácia stavu chrupu zlepšuje komunikáciu medzi 

pacientom a stomatológom, v konečnom dôsledku vedie k rýchlejšiemu súhlasu 

s navrhovanou terapiou. K týmto prostriedkom patrí digitálna röntgenológia, ktorá umožňuje 

počítačovú simuláciu stomatologického ošetrenia aj obrazovú röntgenologickú analýzu. 

  

MATERIÁL A METODIKA 

 

             Na oddelení záchovnej stomatológie Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie 

LF UPJŠ a FN L.P. v Košiciach v rokoch 2001 – 2002 sme vybrali 43 koreňových kanálikov, 

u ktorých sme indikovali endodontickú liečbu a  rvg vyšetrenie. Vyšetrovaný súbor tvoril 30 

pacientov. V súbore bolo 20 žien (66,6%)  a 10 mužov (33,3%). Pacientov sme cielene 

vyberali podľa nasledujúcich kritérií: 

-          vek pacienta od 18 do 65 rokov; 

-          u pacientov bola stanovená diagnóza necrosis pulpae, parodontitis apicalis chronica 

diffusa, parodontitis apicalis chronica circumscripta; 

-          koreňové kanáliky mŕtvych zubov secernovali t.j. neznášali koronárny uzáver; 

-          prítomnosť nálezu v apikálnej časti parodontu mŕtvych zubov. 

Každý pacient súboru bol pri vstupnom vyšetrení vyšetrený aspekciou,  palpačne a perkusiou. 

Na základe anamnestických údajov a klinického vyšetrenia sme stanovili diagnózu.  Diagnóza 

parodontitis apicalis chronica u pacientov bola potvrdená aj röntgenologicky t.j. rvg 

vyšetrením. Celkovo sme vyšetrili 43 koreňových kanálikov. V súbore 30 mŕtvych zubov sme 

mali 23 jednokoreňových zubov a 7 viackoreňových t.j. 1 dvojkoreňový zub  

a 6 trojkoreňových zubov. Liečebný plán spočíval v zvolení endodontickej liečby, 

v mechanickom a chemickom opracovaní stien infikovaného koreňového systému mŕtvych 

zubov s dezinfekčnými výplachmi. Ako liečebný prostriedok na dezinfekciu a redukciu 

mikroorganizmov v tubuloch stien koreňových kanálikov a stimuláciu periapikálneho tkaniva 

sme zvolili kalcium hydroxid. Úspešnosť endodontického ošetrenia spočíva v určení 

pracovnej dĺžky koreňového kanálika, aby sa zabránilo mechanickej traumatizácii apikálneho 

parodontu koreňovými nástrojmi počas mechanicko-chemickej preparácii. Dĺžky koreňových 

kanálikov devitálnych zubov sme určili elektrometricky pomocou prístroja apexlokátora.  

Hydroxid kalcia vo forme vodnej suspenzie Ca(OH)2 sme aplikovali do koreňového 

systému zuba s miernym prebytkom a pretlačením do periapikálneho priestoru. 
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U secernujúcich koreňových kanálikov, kde na digitálnej snímke sa nejavilo prejasnenie  

nad apexom koreňa zuba, snažili sme sa aplikovať kalcium hydroxid vždy po foramen 

anatomicum. U koreňových systémov, kde boli prítomné periapikálne prejasnenia potvrdené 

rvg snímkou, nebáli sme sa pretlačiť kalcium hydroxid do periapikálneho priestoru. 

Predpokladali sme, že práve pretlačenie calxydu cez foramen anatomicum podporí 

antibakteriálny a stimulačný efekt hydroxidu vápenatého na tkanivá apikálneho parodontu. 

Koreňové kanáliky sme koronárne uzatvorili dočasnou výplňou. Dĺžka pôsobenia kalcium 

hydroxidu v koreňových kanálikoch závisela od diagnózy a periapikálneho statusu.  

Po uplynutí aplikačnej doby hydroxidu kalcia sme koreňové kanáliky plnili definitívnou 

koreňovou výplňou  Foredent a Topseal (Dentsply). Po ukončení endodontickej liečby 

mŕtvych zubov sme indikovali rádiovisiografické vyšetrenie za účelom kontroly plnenia 

koreňového kanálika a zhodnotenia apikálneho statusu. 

Každému pacientovi súboru bolo vykonané rádiovisiografické vyšetrenie na Klinike 

stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UPJŠ a FN L.P. v Košiciach  Sens-A-Ray 

digitálnym zobrazovacím systémom vyvinutým Regam Medical Systems AB (Sundswall, 

Sweden). Snímkovanie pacientov prebiehalo posediačky, intraorálny senzor bol aplikovaný 

do ústnej dutiny do polohy, aby sa dobre znázornila apikálna krajina. Získaný digitálny obraz 

priamo na monitore osobného počítača sme upravili a uschovali v pevnom disku počítača. 

Vyhodnocovanie digitálnych obrazov v záujme jednotného posudzovania bolo vykonané 

jednou osobou, pričom boli dodržané rovnaké podmienky pre všetky digitálne obrazy. 

Keďže kalcium hydroxid nie je röntgen kontrastný materiál, preto sme sa rozhodli rvg 

vyšetrenie indikovať v deň plnenia koreňových kanálikov definitívnou koreňovou výplňou, 

čím sme skontrolovali periapikálnu oblasť aj stav plnenia koreňového systému endodonticky 

ošetreného zuba. Po dodržaní pracovnej dĺžky koreňového kanálika endodonticky ošetreného 

zuba, koreňová výplň siahala do úrovne foramen fysiologicum prípadne po foramen 

anatomicum, v niektorých prípadoch však došlo aj k miernemu preplneniu koreňového 

kanálika. Zo získaného digitálneho obrazu po plnení koreňového kanálika sme pristúpili 

k hodnoteniu periapikálneho statusu endodonticky ošetrených koreňových kanálikov zubov. 

Tento digitálny obraz sme už mohli porovnať s digitálnym obrazom, ktorý sme urobili  

pri prvej návšteve pacienta. Vzájomne sme porovnali apikálne krajiny devitálnych zubov 

 na obidvoch digitálnych obrazoch. Čím sme mali možnosť úspešne hodnotiť endodontické 

ošetrenie koreňových kanálikov za použitia intrakanálového medikamentu hydroxidu 

vápenatého. 

 K hodnoteniu periapikálneho stavu sme použili kritéria, ktoré sú vyjadrené periapikálnym 
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indexom (PAI). PAI index podľa Örstavika a kol. spresňuje diagnostiku apikálnych tkanív 

parodontu pri hodnotení digitálneho obrazu. Periapikálny index pre rádiologické hodnotenie 

mŕtvych zubov s apikálnym nálezom podľa Örstavika, Kerekesa a Eriksena ( 1986 ). 

Kritéria a skórovanie: 

                   1          - zdravé tkanivá – bez nálezu 

                   2          - neisté nálezy 

                   3          - chorobný stav – nález je prítomný 

Po uplynutí 48 mesiacov sme opäť hodnotili digitálny obraz získaný rádiovisiografickým 

vyšetrením na porovnanie apikálneho statusu. Stav apikálneho parodontu sme hodnotili tým 

istým periapikálnym indexom podľa Örstavika a kol.  

  

VÝSLEDKY 
 

. Rádiovisiografia je objektívna vyšetrovacia metóda, ktorá výrazne napomáha pri 

diagnostike, diferenciálnej diagnostike pre svoje špecifické výhody a možnosti dané 

programovým vybavením. 

Rvg prístroj Sens–A–Ray je zariadenie prvých generácií, u ktorých sa odhalili 

nedostatky programového a technického vybavenia. Rvg systémy ďalších generácií, ktoré 

máme k dispozícii v súčasnej dobe, sú už modernejšie a zahŕňajú všetky softvérove 

a hardverové novinky.  

Nevýhody Sens-A-Ray rvg systému vyplývajú zo zastaralého softvérového 

a hardverového vybavenia, ktoré sú čiastočne odstránené u novších generácií rvg systémov. 

Sens-A-Ray patril medzi prvé rvg prístroje. Intraorálny senzor je bez kĺbu, rigídny, káblom 

prepojený s analógovo-digitálnou jednotkou, čo veľmi sťažuje manipuláciu a umiestnenie 

senzora do ústnej dutiny na požadovanú oblasť. Prenos digitálnej snímky, ktorá je uložená na 

pevnom disku počítača ako súbor je v neštandartnom formáte, a preto nie je možné ho 

zobraziť na monitore iného počítača, ktorý nemá nainštalovaný ten istý rvg softvér. 

Nevýhodou je aj zastaralé počítačové vybavenie, ktoré je potrebné k rvg systému 

 Sens-A-Ray. Takéto počítačové vybavenie neumožňuje uložiť digitálne snímky na iné druhy 

digitálnych médií (CD médium alebo USB kľúč) ako je disketa. Neumožňuje využitie 

elektronickej pošty ako prostriedok komunikácie.  
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Hodnotenie apikálnych nálezov po endodontickej liečbe za použitia intrakanálového 

medikamentu kalcium hydroxidu rádiovisiografiou 

V súbore pacientov sme klinicky vyšetrili 30 mŕtvych zubov t.j. 43 koreňových kanálikov, 

ktoré si vyžiadali endodontickú liečbu. Na základe klinického vyšetrenia sme v súbore 

pacientov zistili nasledujúce údaje zaznamenané v nasledujúcej tabuľke 1: 

  Počet zubov Počet koreňových 

kanálikov 

Rezáky 9 9 

Očné zuby 5 5 

Črenové zuby 9 10 

Stoličky 7 19 

SPOLU 30 43 

  

Na vyhodnotenie apikálneho statusu po plnení koreňových kanálikov sme použili 

periapikálny index podľa Örstavika a kol.  

Hodnotenie apikálneho stavu PAI indexom po plnení koreňových kanálikov a po 3 rokoch od 

ich plnenia podľa počtu. (tab. 2, graf 1) 

 

  Počet 

koreňových 

kanálikov 

Skóre – 1 Skóre - 2 Skóre – 3 

Počet koreňových kanálikov 43 5 19 19 

Počet koreňových kanálikov po 3 rokoch 43 19 9 15 

Hladina významnosti (P) p < 0,01 p < 0,05 NS 
  

 

 

graf 1 graf 2 
  

Medzi počtom koreňových kanálikov po plnení a po troch rokoch bol potvrdený 

štatisticky významný rozdiel na hladine významnosti p < 0,01 pri skóre 1 PAI indexu a pri 

skóre 2 PAI indexu p < 0,05.Úspešnosť ošetrenia koreňových kanálikov mŕtvych zubov za 
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použitia kalcium hydroxidu ako intrakanálového medikamentu v endodontickej liečbe 

znázorňuje graf 2. Celková úspešnosť bola 65% (graf 2), neúspech endodontickej liečby sme 

zaznamenali u 15 koreňových kanálikov.U infikovaných koreňových kanálikov sme videli 

v pomerne krátkej dobe po ošetrení u zubov s apikálnym prejasnením resorpciu koreňovej 

hmoty s následnou dentíno-osteogenézou apikálnej krajiny. U zubov, kde došlo k vyhojeniu 

a vymiznutiu periapikálneho nálezu nepozorovali sme ani po dlhšom časovom odstupe vznik 

reinfekcie a znovovytvorenie periapikálneho patologického procesu. 

  
Obr.1a Zub 35 po ošetrení Obr.1b Zub 35 po 3 rokoch 

Obr. 1 Pacientka, 62 ročná 

a.        Digitálny obraz 35 po plnení koreňového kanálika, v apikálnom priestore prítomný apikálny nález 

s miernym preplnením. 

b.       Digitálny obraz zuba 35 po 3 rokoch od liečby koreňového kanálika, apikálny nález zhojený. 

 

ZÁVERY  

 

Výsledky našej práce ukázali, že rádiovisiografia sa v súčasnosti stala pomocnou 

objektívnou vyšetrovacou metódou, ktorá výrazne napomáha k stanoveniu a spresneniu 

diagnostiky, diferenciálnej diagnostiky, liečby a výskumu v zubnom lekárstve. Akékoľvek 

technické možnosti ako aj rádiovisiografia nenahradí nevyhnutné starostlivé klinické 

vyšetrenie s podrobnou anamnézou. Určenie diagnózy len na základe rádiovisiografického 

vyšetrenia môže viesť k omylom. Rádiovisiografia má svoje využitie v záchovnej 

stomatológii pre svoje špecifické výhody a možnosti dané softvérovým vybavením. 

Na digitálnom obraze môžeme ihneď hodnotiť: 

-          hrúbku a mineralizáciu dentínu a skloviny, 

-          morfológiu koreňového systému a apikálnej krajiny, 

-          patologickú resorpciu tvrdých zubných tkanív. 



 355 

Na základe našich skúseností, považujeme za potrebné upozorniť, že kalcium hydroxid má 

výnimočné postavenie ako intrakanálový medikament v endodontickej liečbe. Mal by sa 

používať ako dezinfekčný prostriedok na elimináciu infekcie v koreňových kanálikoch a ako 

stimulant regenerácie tkanív apikálneho parodontu.  
  

Závery pre prax: 

1.      Nízka dávka žiarenia, krátky expozičný čas, okamžite dostupná diagnostická informácia, 

možnosti úpravy digitálneho obrazu uprednostňujú rádiovisiografické vyšetrenie pred 

röntgenovým vyšetrením. 

2.      Rádiovisiografické vyšetrenie má byť súčasťou klinického vyšetrenia nakoľko napomáha 

k spresneniu diagnózy, diferenciálnej diagnostiky. 

3.      Digitálny obraz získaný rvg vyšetrením je ihneď dostupný na spracovanie želanej 

diagnostickej informácie podľa softvérového vybavenia počítača a podľa želania lekára. 

4.      V endodontickej liečbe je dôležitá voľba intrakanálového medikamentu. Kalcium 

hydroxid pre svoje špecifické vlastnosti, antibakteriálny účinok a biologický účinok na 

tkanivá, má dôležité miesto medzi liečebnými prostriedkami, ktoré sú aplikované do 

infikovaných koreňových systémov. 

5.      Pre priaznivé klinické výsledky je kalcium hydroxidu hodnotený kladne ako účinný 

intrakanálový prostriedok na dezinfekciu infikovaného obsahu mikrokanálového 

a makrokanálového systému devitálneho zuba a veríme v jeho opodstatnenosť použitia 

v bežnej klinickej praxi. 
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