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Abstract

Streszczenie

Introduction. Making an error at the initial stage of
treatment excludes its successful outcome. Complex
anatomy and morphology of canals especially in
multi-canal teeth make these teeth particularly
vulnerable to complications and treatment failure.
Aim of the study. To assess the success rate of four
methods of canal orifice diagnostics and the efficacy
of the clinical operator’s experience (S–student, E–
endodontist). Methods. Fifty extracted human molars
were divided into five groups and diagnosed using a
basic method – an endodontic probe (BM), M1 – with
a Kerr file, M2 – with a Kerr file after staining with
methylene blue, M3 – with a Kerr file and a dental
operating microscope, and M4 – with a Kerr file and
an operating microscope after staining with methylene
blue. Each tooth was evaluated twice by S and E. The
Student t-test, contingency tables and Cohen’s kappa
coefficient of agreement were used. Results. Mean
values of canal orifices properly diagnosed by S and

Wprowadzenie. Popełnienie błędu na początkowym
etapie leczenia nie pozwala na osiągnięcie sukcesu.
Złożona anatomia i morfologia kanałów zwłaszcza
w zębach wielokanałowych sprawia, że szczególnie
w leczeniu tych zębów występuje najwięcej przypadków
powikłań i niepowodzeń leczenia. Cel pracy. Celem
badania była ocena skuteczności czterech metod
diagnostyki ujść kanałowych i skuteczności klinicznej
doświadczenia operatora (S-student, D-Lekarz).
Metody. 50 usuniętych ludzkich trzonowców
podzielono na 5 grup. Badano je przy użyciu metody
podstawowej (BM) – zgłębnik endodontyczny M1 –
z wykorzystaniem pilnika Kerra, M2 – z wykorzystaniem
pilnika Kerra po uprzednim wybarwieniu dna komory
błękitem metylenowym, M3 – z wykorzystaniem pilnika
Kerra przy użyciu mikroskopu stomatologicznego,
M4 – z wykorzystaniem pilnika Kerra przy użyciu
mikroskopu stomatologicznego po wcześniejszym
wybarwieniu dna komory błękitem metylenowym.
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E with M3 and M4 were the same and higher than
BM. M1 and M2 had lower values of Cohen’s kappa
coefficient and should be interpreted as the methods
of lower diagnostic agreement but higher sensitivity
to the operators’ skills. Conclusions. The use of a
dental microscope offers better diagnostic efficiency
and lower sensitivity to the operators’ skills, and thus
should be recommended both in students’ training and
in dental practice.

Każdy ząb był oceniany dwa razy – przez S i D.
Użyto testu t-Studenta, tablic kontyngencji oraz
współczynnika zgodności Kappa Cohena. Wyniki.
Średni wynik prawidłowo zdiagnozowanych ujść
kanałowych przez S i D za pomocą M3 i M4 był taki sam
lub wyższy niż przy użyciu BM. M1 i M2 miały niższe
wartości współczynnika Kappa Cohena i  powinny
być interpretowane jako metody o niższej zgodności
diagnostycznej, ale z wyższą wrażliwością na
umiejętności operatora. Wnioski. Użycie mikroskopu
stomatologicznego ujawnia większą skuteczność
diagnostyczną i mniejszą wrażliwość na umiejętności
operatorów i powinno być zalecane w  edukacji
studentów oraz w praktyce stomatologicznej.

Introduction

Wprowadzenie

Endodontics is a very demanding dental specialty due to the complexity and multi-stage procedure of root canal treatment. The goal of endodontic therapy is to eliminate bacterial infection
from the root canal system and save the tooth, or at
least its root, which otherwise would have been extracted. However, after the adequately performed
endodontic treatment, the tooth may serve as the
basis for functional and aesthetic restoration, either conservative or prosthetic.1
A final success of endodontic treatment depends
on the positive completion of its particular stages.
Preparation of access to the pulp cavity and proper
location of canal orifices are the first and the most
important stages of the root canal treatment. An error made at the initial stage does not allow the operator to achieve a successful treatment outcome.
Complex morphology of the root canal system,
especially in multi-rooted teeth, results in the occurrence of a great number of complications and
treatment failures. It is very difficult to determine
a proper number of canal orifices and their location in the pulp chamber floor when the tooth is
malaligned or restored, or when calcification of
the chamber and root canals has taken place.2-6
Usually, the initial diagnostic examination of
the pulp chamber floor and the canal orifice location is performed by means of a dental mirror and
an explorer (dental probe) with a short working
surface while illuminating the operative field with
an overhead light mounted on the dental unit. In
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Endodoncja jest bardzo wymagającą dziedziną
stomatologii. Wynika to między innymi ze złożoności i wieloetapowości leczenia kanałowego.
Celem procesu leczenia jest zachowanie w jamie
ustnej zęba lub przynajmniej jego korzenia, który z powodu infekcji bakteryjnej musiałby zostać
usunięty. Natomiast po prawidłowo przeprowadzonym leczeniu endodontycznym, może posłużyć do pełnowartościowej pod względem funkcjonalnym i estetycznym odbudowy zachowawczej
lub protetycznej.1
Na końcowy sukces leczenia endodontycznego
składa się pozytywne zakończenie jego poszczególnych etapów. Opracowanie dojścia do komory i prawidłowe zlokalizowanie ujść kanałowych
jest pierwszą i najważniejszą fazą leczenia kanałowego. Popełnienie błędu na początkowym etapie nie pozwala na osiągnięcie sukcesu leczenia.
Złożona anatomia i morfologia kanałów zwłaszcza w zębach wielokanałowych sprawia, że szczególnie w leczeniu tych zębów występuje najwięcej
przypadków powikłań i niepowodzeń leczenia.
Określenie prawidłowej liczby ujść kanałowych
i ich właściwe zlokalizowanie w dnie komory
nastręcza szczególnych trudności w przypadku,
kiedy ząb jest nieprawidłowo położony w łuku
zębowym, kiedy jest w znacznym stopniu odbudowany, bądź też kiedy występuje kalcyfikacja
komory i kanałów korzeniowych.2-6
Zazwyczaj wstępną diagnostykę komory i lokalizacji ujść kanałowych wykonuje się za pomocą
http://www.jstoma.com
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root canal treatment, the operator uses an endodontic probe with an elongated working surface
that enables better manipulation of the instrument
and prevents overshadowing of a small area of the
dental pulp cavity when it is illuminated only with
a standard dental unit lamp. For further and more
advanced diagnostic examination of canal orifices,
endodontic c files are used, particularly in narrow
canals or in those covered with a layer of dentine
in the floor of the pulp chamber.
Preclinical studies permit to determine some
relationship between repeatable orientation points
on the clinical crown and the distribution of canal
orifices in the pulp chamber.7 Nevertheless, after
commencing the treatment, some problems with
finding the proper number of root canals may
emerge. They concern not only students with little
experience in endodontic treatment or general dental practitioners but also experienced endodontists
especially in difficult cases of teeth with a complex
or atypical anatomical structure.1,8
According to various authors,2,9-13 failure in
finding a canal or searching for canal orifices in a
wrong place may result in perforation, which is the
second cause of endodontic treatment failure after inadequate canal filling. The canal that has not
been identified and prepared may still be a source
of bacterial spreading. Even proper repair of accidental perforation that has occurred while searching for the canals does not guarantee its complete
healing without any complications.9,11-15 Special
difficulties arise in the treatment of molar teeth. A
diversity of root canal configuration and the number of canals in molars result in a high percentage
of endodontic failures.
Therefore, it seems necessary to find out such
diagnostic methods that would allow the undergraduate students who attend the course in endodontics to reduce the number of errors made during the inspection of the pulp chamber floor and
location of root canal orifices in different teeth,
and molars in particular.

The aim of the study

1) to evaluate four different methods of detecting canal orifices (diagnostic examination):
method 1 (M1) performed with a Kerr file;
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lusterka i zgłębnika (sondy dentystycznej) o krótkiej części pracującej doświetlając pole operacyjne lampą zamocowaną w unicie stomatologicznym. W leczeniu kanałowym stosuje się zgłębnik
endodontyczny o wydłużonej części pracującej
pozwalającej na lepszą manipulację, a także zapobiegający zacienianiu niewielkiego obszaru
komory zęba przy standardowym doświetleniu
pola jedynie lampą z unitu. Do dalszej bardziej
zaawansowanej diagnostyki ujść kanałowych w
dnie komory zęba znajdują zastosowanie pilniczki
endodontyczne, zwłaszcza w przypadku kanałów
wąskich lub przykrytych warstwą zębiny w dnie
komory.
Przeprowadzone badania przedkliniczne pozwoliły na wyłonienie pewnych zależności dotyczących zarówno położenia komory zęba w stosunku do powtarzalnych punktów orientacyjnych
na koronie klinicznej, jak i rozmieszczenia ujść
kanałowych w dnie komory.7 Niemniej jednak po
rozpoczęciu leczenia dość często występują trudności w odnalezieniu właściwej liczby kanałów
korzeniowych. Dotyczą one nie tylko studentów
mających niewielkie doświadczenie w leczeniu
endodontycznym czy lekarzy prowadzących praktykę ogólnostomatologiczną nieukierunkowaną na
endodoncję, ale także niekiedy doświadczonych
lekarzy endodontów, zwłaszcza w przypadkach
zębów „trudnych” o złożonej lub nietypowej budowie anatomicznej.1,8
Według niezależnych autorów 2,9-13 nieodnalezienie kanału bądź poszukiwanie ujść kanałowych
w błędnym miejscu, prowadzi w konsekwencji do
perforacji, która jest drugą po nieprawidłowym
wypełnieniu kanału, przyczyną niepowodzeń leczenia endodontycznego. Kanał nieodnaleziony
i nieopracowany może być w dalszym ciągu źródłem rozprzestrzeniającej się infekcji bakteryjnej.
Podobnie nawet prawidłowe zaopatrzenie niezamierzonej perforacji, która wystąpiła podczas poszukiwania kanałów nie gwarantuje jej całkowitego wygojenia się bez wystąpienia powikłań. 9,11-15
Szczególne trudności pojawiają się w przypadku
leczenia zębów trzonowych. Występująca w tej
grupie zębowej różnorodność liczby i położenia
kanałów sprawia, że właśnie wśród zębów trzonowych występuje największy odsetek niepowodzeń
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method 2 (M2) performed with a Kerr file
after staining the pulp chamber floor with
methylene blue; method 3 (M3) performed
with a Kerr file using a dental operating microscope; method 4 (M4) performed with a
Kerr file using a dental operating microscope after staining the pulp chamber floor with
methylene blue; and to compare them with
the basic method (BM) in which only an endodontic probe was used,
2) to evaluate the in vitro effect of clinical operators’ experience (raters: S – student, E –
endodontist) on the efficacy (agreement) of
canal orifice detection using particular diagnostic methods.

Material and methods

Fifty extracted human upper and lower molars
were used for the study. The teeth had at least a
partial clinical crown. They were randomly divided into five study groups, each one containing
ten teeth.
Particular groups of teeth were subject to diagnostic examination for the number of detected canal orifices by using the following methods:
– basic method (BM) performed with the use
of an endodontic probe and regarded as a reference method;
– method 1 (M1) with a Kerr file;
– method 2 (M2) with a Kerr file after staining
the pulp chamber floor with methylene blue;
– method 3 (M3) with a Kerr file using a dental
operating microscope;
– method 4 (M4) with a Kerr file using a dental
operating microscope after staining the pulp
chamber floor with methylene blue.
The scheme of the measuring procedure is presented in Fig. 1.
Each study group from M1 to M4 was assessed
using the basic method (BM), and next the subsequent study method.
To evaluate the relationship between the operator’s experience and the efficacy of detecting canal orifices, each tooth was examined twice using
the selected methods, the first examination was
performed by the 5th year dental student and the
second one by an experienced endodontist. The
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procedury leczenia kanałowego. Dlatego celowe
i konieczne staje się poszukiwanie metod diagnostycznych, które pozwoliłyby na redukcję liczby
błędów popełnianych przez studentów w trakcie
edukacji przedklinicznej przy lokalizowaniu ujść
kanałowych zwłaszcza w tej grupie zębowej.

Cel pracy

1. Ocena porównawcza 4 różnych metod wykrywania (diagnostyki) ujść kanałowych
(metoda 1: M1 – pilnik Kerra; metoda 2: M2
– pilnik Kerra po uprzednim wybarwieniu
dna komory błękitem metylenowym; metoda
3: M3 – pilnik Kerra przy użyciu mikroskopu stomatologicznego; metoda 4: M4 – pilnik Kerra przy użyciu mikroskopu stomatologicznego po wcześniejszym wybarwieniu
dna komory błękitem metylenowym) z metodą podstawową (BM), tj. przy użyciu zgłębnika endodontycznego.
2. Ocena in vitro wpływu doświadczenia operatora klinicznego (S – student; D – lekarz) na
skuteczność (zgodność) diagnostyki ujść kanałowych przy użyciu poszczególnych metod diagnostycznych.

Materiał i metody

Do badania przedklinicznego wykorzystano
50 usuniętych ludzkich górnych i dolnych zębów
trzonowych. Wykorzystane zostały zęby o jak najbardziej zachowanej koronie klinicznej. Zostały
one losowo podzielone na 5 grup po 10 zębów w
każdej badanej grupie.
Poszczególne grupy zębów poddano badaniu
diagnostycznemu pod kątem liczby istniejących
ujść kanałowych przy użyciu następujących metod:
– podstawowej (BM) z wykorzystaniem wyłącznie zgłębnika endodontycznego jako metody referencyjnej
– M1 – z wykorzystaniem pilnika Kerra
– M2 – z wykorzystaniem pilnika Kerra po
uprzednim wybarwieniu dna komory błękitem metylenowym
– M3 – z wykorzystaniem pilnika Kerra przy
użyciu mikroskopu stomatologicznego
– M4 – z wykorzystaniem pilnika Kerra przy
http://www.jstoma.com
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Fig. 1. A measuring scheme of the study. BM – basic method (endodontic explorer); M1 – Kerr file; M2 – Kerr file after staining the pulp chamber
floor with methylene blue; M3 – Kerr file using the dental operating microscope; M4 – Kerr file using the dental operating microscope after staining
the pulp chamber floor with methylene blue.
Schemat (model) pomiarowy badania. BM – metoda podstawowa (zgłębnik endodontyczny); M1 –pilnik Kerra; M2 – pilnik Kerra po uprzednim wybarwieniu
dna komory błękitem metylenowym; M3 – pilnik Kerra przy użyciu mikroskopu stomatologicznego; M4 – pilnik Kerra przy użyciu mikroskopu stomatologicznego
po wcześniejszym wybarwieniu dna komory błękitem metylenowym.

examination was documented by taking photographs and the results were recorded in the table.
Next, the results were subject to statistical analysis. Differences between the mean number of canal
orifices detected with BM and every other study
method were analysed using the Student’s t test.
The agreement between canal orifice diagnoses
made by the student (S) and the endodontist (E)
was assessed using the Cohen’s kappa coefficient
expressed by the formula:10,16

where:
P0 – fraction of agreement between raters,
Pc – probability of chance agreement
The analysis of agreement allows stating which
method is the least sensitive to the lower experience of the operator. The details regarding the
agreement analysis by using the Cohen’s kappa
coefficient together with an example are included
in the Appendix.
Statistical analyses were performed with the use
of Statistica v. 8 programme.
The study has the formal approval of the
Bioethics Committee.

Results

Table 1 presents the number of canal orifices of
particular teeth detected by the student (S) and the
http://www.jstoma.com

użyciu mikroskopu stomatologicznego po
wcześniejszym wybarwieniu dna komory
błękitem metylenowym.
Schemat procedury pomiarowej przedstawia
Fig. 1
Każda badana grupa odpowiednio i kolejno od
M1 do M4 była najpierw poddana ocenie metodą
podstawową (BM), a następnie kolejną sprawdzaną metodą badawczą.
W celu sprawdzenia zależności między doświadczeniem operatora a skutecznością wykrywania ujść kanałowych, każdy ząb został zbadany
dwukrotnie wybranymi metodami – pierwszy raz,
samodzielnie przez studenta stomatologii 5 roku,
a drugi raz przez lekarza endodontę z doświadczeniem klinicznym. Badanie udokumentowano
fotograficznie, a otrzymane wyniki odnotowano w
tabeli. Następnie wyniki zostały poddane analizie
statystycznej. Różnice pomiędzy średnią liczbą
wykrytych ujść kanałowych metodą podstawową
(BM) a każdą inną metodą analizowano testem
t-Studenta.
Zgodność diagnostyki ujść kanałowych dokonanych przez studenta (S) oraz lekarza-eksperta
(D) oceniano przy użyciu współczynnika zgodności Kappa Cohena (kC) wyrażonego wzorem:
kC = (P0-PC)/(1-PC); (P0 – frakcja ocen zgodnych,
Pc – frakcja ocen przypadkowych) 10,16
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Table 1. The number of detected orifices by student (S) and the endodontist (E) using different methods (BM-M4)
Number of detected canal orifices
Group 1

N*

BM

Group 2
M1

BM

Group 3
M2

BM

Group 4
M3

BM

M4

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

1

4

4

4

4

3

4

3

4

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

4

3

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

5

5

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

3

3

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

2

2

2

2

5

3

3

3

3

2

3

2

2

3

4

3

3

3

3

3

3

6

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

7

3

2

2

2

4

4

4

4

3

3

4

4

4

3

4

4

8

3

3

3

3

3

4

3

3

3

2

2

2

3

3

3

3

9

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

2

3

2

2

10

3

3

3

3

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

* No. of the sample in the group.
The number of the canal orifices detected by the student (S) and the endodontist (E) using the basic method (BM), M1 method (Kerr file), M2
(Kerr file after staining the pulp chamber floor with methylene blue), M3 (a Kerr file and the operating microscope) and M4 method (a Kerr file
and the operating microscope after staining the pulp chamber floor with methylene blue). Shaded fields show lack of inter-rater agreement in the
assessment.

endodontist (E) using the analysed methods. The
results of the comparative analysis between different diagnostic methods for detecting canal orifices, i.e. M1 with a Kerr file; M2 with a Kerr file
after previous staining of the pulp chamber floor
with methylene blue; M3 with a Kerr file using a
dental operating microscope; M4 with a Kerr file
using a dental operating microscope after previous staining of the pulp chamber floor with methylene blue, and BM using an endodontic probe are
shown in Table 2 and Figure 2.
In M3 and M4 methods, the mean numbers of
canal orifices detected by both the student and
the endodontist were higher in comparison with
to BM.
The mean number of canal orifices detected by
the student (S) and the endodontist (E) using M3
was the same (3.4 ± 0.7) and appeared to be higher

554

gdzie:
P0 – frakcja zgodności pomiędzy oceniającymi
Pc – frakcja przypadkowej zgodności
Analiza zgodności pozwala stwierdzić, która
z metod jest najmniej wrażliwa na mniejsze doświadczenie operatora. Szczegóły dotyczące analizy zgodności przy użyciu współczynnika Kappa
Cohena wraz z przykładem zawarto w Appendix.
Analizy statystyczne wykonano posługując się
pakietem Statistica v. 8. Badanie posiada formalną
zgodę Komisji Bioetycznej.

Wyniki

Liczbę wykrytych przez studenta (S) oraz lekarza (D) ujść kanałowych dla poszczególnych
http://www.jstoma.com
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Table 2. Statistically significant differences in the assessment performed by the student (S) and the endodontist (E)
Basic Method (BM)

Group 1
(M1)
Group 2
(M2)
Group 3
(M3)
Group 4
(M4)

Differences and
Significance

New Method

Operator

XBM [-]

SD [-]

CVBM [%]

XM [-]

SD [-]

CVM [%]

(XM-XBM)

p

Student (S)

3.3

0.48

14.55

3.1

0.57

18.39

- 0.2

0.168

Endodontist (E)

3.2

0.63

19.69

3.2

0.63

19.69

0.0

-

p (S-E)

0.591

0.343

Student (S)

3.1

0.74

23.87

3.1

0.74

23.87

0.0

-

Endodontist (E)

3.4

0.70

20.59

3.2

0.79

24.69

-0.2

0.168

p (S-E)

0.081

0.343

Student (S)

3.2

0.42

13.18

3.4

0.70

20.56

0.2

0.343

Endodontist (E)

3.3

0.67

20.45

3.4

0.70

20.56

0.1

0.591

p (S-E)

0.591

–

Student (S)

3.0

0.67

22.22

3.2

0.92

28.72

0.2

0.168

Endodontist (E)

3.0

0.47

15.71

3.2

0.92

28.72

0.2

0.343

p (S-E)

–

–

p (S-E) – statistical significance of the differences in the assessment performed by the student (S) and the endodontist (E).
Mean value (X), standard deviation (SD) and coefficient of variability (CV) of the number of canal orifices diagnosed by the student (S) and the
endodontist (E) using the analysed methods.
BM – basic method (endodontic explorer); M1 –Kerr file; M2 – Kerr file after staining the pulp chamber floor with methylene blue; M3 – Kerr
file using the dental operating microscope; M4– Kerr file using the operating microscope after staining the pulp chamber floor with methylene
blue.

than in BM (S: 3.2 ± 0.42; p= 0.343; E: 3.3 ± 0.67;
p= 0.591). Similar correlations were observed in
M4 where the mean number of canal orifices diagnosed by S and E was the same (3.2 ± 0.92) and
was higher in comparison to the results obtained
with BM (S: 3.0 ± 0.67; p=0.168; E: 3.0 ± 0.47;
p= 0.343). A higher number of canal orifices detected by both raters using M3 and M4 methods
as compared with BM, signifies their higher diagnostic efficacy.
The mean values of diagnosed canal orifices
with M1 and M2 methods revealed opposite tendencies or did not show any differences in comparison with the basic method (Fig. 2).
The results of the agreement analysis of the canal orifices diagnosed by S and E for the analysed
diagnostic methods are demonstrated in Table 3 in
http://www.jstoma.com

zębów przy użyciu analizowanych metod przedstawiono w tabeli 1.
Wyniki analizy porównawczej różnych metod
diagnostycznych ujść kanałowych: M1 – pilnik
Kerra; M2 – pilnik Kerra po uprzednim wybarwieniu dna komory błękitem metylenowym; M3
– pilnik Kerra przy użyciu mikroskopu stomatologicznego; M4 – pilnik Kerra przy użyciu mikroskopu stomatologicznego po wcześniejszym
wybarwieniu dna komory błękitem metylenowym
z metodą podstawową przy użyciu zgłębnika endodontycznego (BM) zaprezentowano w tabeli 2
oraz na Fig. 2.
W przypadku metod M3 i M4 średnie wartości wykrytych ujść kanałowych zarówno przez
studenta, jak i lekarza były wyższe w porównaniu z metodą referencyjną (BM). Średnia wartość
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Fig. 2. The comparison of the mean number of canal orifices detected
by the endodontist (E) and student (S) using the basic method (BM)
and four new methods. M1 – Kerr file; M2 – Kerr file after staining
the pulp chamber floor with methylene blue; M3 – Kerr file using the
dental operating microscope; M4 – Kerr file using the dental operating
microscope after staining the pulp chamber floor with methylene blue.
Porównanie średniej liczby wykrytych ujść kanałowych przez lekarza (D –
doctor) i studenta (S –student) przy użyciu metody podstawowej (BM –
basal method) oraz czterech nowych metod. M1 –pilnik Kerra; M2 – pilnik
Kerra po uprzednim wybarwieniu dna komory błękitem metylenowym; M3
– pilnik Kerra przy użyciu mikroskopu stomatologicznego; M4 – pilnik Kerra
przy użyciu mikroskopu stomatologicznego po wcześniejszym wybarwieniu
dna komory błękitem metylenowym.

the form of contingency tables, and the calculated
Cohen’s kappa coefficients (κC) are presented in
Table 4. The details regarding the construction
of contingency tables as well as an example of
calculations and interpretation of the coefficient
are included in the Appendix. The Cohen’s kappa
coefficient achieved the highest value for M3 and
M4 methods, which according to the Landis and
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wykrytych ujść kanałowych metodą M3 zdiagnozowana przez studenta (S) i lekarza (D) była jednakowa (3,4+/- 0,7) i była wyższa w stosunku do
metody referencyjnej (S: 3,2 +/- 0,42; p= 0,343;
D: 3,3 +/- 0,67; p= 0,591). Podobne relacje zaobserwowano w przypadku metody M4, gdzie średnia liczba ujść kanałowych zdiagnozowana przez
studenta (S) i lekarza (D) była jednakowa (3,2 +/0,92) i była wyższa w stosunku do wyników uzyskanych z użyciem metody podstawowej (BM) (S:
3,0 +/- 0,67; p=0,168; D: 3,0 +/- 0,47; p= 0,343).
Większa liczba wykrywanych ujść kanałowych
przy użyciu metod M3 i M4 w porównaniu z metodą podstawową (BM) zarówno w ocenie studenta,
jak i lekarza świadczy o ich wyższej skuteczności
diagnostycznej.
Średnie wartości zdiagnozowanych ujść kanałowych przy użyciu metod M1 oraz M2 wykazywały przeciwne tendencje bądź też nie wykazywały różnic z metodą referencyjną (Fig. 2.)
Wyniki analizy zgodności ocen ujść kanałowych przez studenta (S) i lekarza (D) w postaci tablic kontyngencji dla analizowanych metod diagnostycznych zaprezentowano w tabeli 3,
zaś wyliczone na ich podstawie współczynniki
Kappa Cohena w tabeli 4. Szczegóły dotyczące konstrukcji tablic kontyngencji jak również
przykład obliczania i interpretacji współczynnika
Kappa Cohena zawarto w Appendix. Najwyższą
wartość współczynnika Kappa Cohena przyjmował dla metod M3 i M4, co zgodnie z interpretacją
Landisa i Kocha świadczy o perfekcyjnej zgodności ocen liczby ujść kanałowych w wykonaniu studenta oraz lekarza. Metody M3 i M4 według uzyskanych wyników są najmniej wrażliwe na umiejętności i doświadczenie operatora-diagnosty.
Metody M1 i M2 cechują niższe wartości
współczynnika Kappa (odpowiednio: 0,80 i 0,84),
co w konfrontacji z metodami M3 i M4 należy
interpretować jako metody o niższej zgodności
diagnostycznej, a tym samym o większej wrażliwości na umiejętności operatora. Jednocześnie
wyniki wskazują na stosunkowo małą (umiarkowaną) zgodność ocen ujść kanałowych dla metody
podstawowej (kC=0,49).
Obrazy dna komory trzonowców w badanych
grupach są przedstawione na Fig.3-6
http://www.jstoma.com
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Table 3. Contingency tables of canal orifices detected by the endodontist (E) and the student (S) for the analyzed diagnostic methods
(See explanation of the method used in the Appendix)
4

2

1

0

0

1

3

0

6

1

7

4

0

0

2

2

nE+

1

6

3

10

Endodontist (E)

M3
Category

3

4

ns+

2

1

0

0

1

3

0

4

0

4

4

0

0

5

5

nE+

1

4

5

10

Student (S)

2

Endodontist (E)

Student (S)

BM
Category

2

3

4

ns+

2

2

2

0

4

3

2

19

5

26

4

0

2

8

10

nE+

4

23

13

40

Endodontist (E)

M2
Category

2

3

4

ns+

2

2

0

0

2

3

0

4

1

5

4

0

0

3

3

nE+

2

4

4

10

Student (S)

3

Student (S)

2

ns+

Endodontist (E)

M4
Category

2

3

4

5

ns+

2

2

0

0

0

2

3

0

5

0

0

5

4

0

0

2

0

2

5

0

0

0

1

1

nE+

2

5

2

1

10

Student (S)

Endodontist (E)

M1
Category

M1 – Kerr file; M2 – Kerr file after staining the pulp chamber floor with methylene blue; M3 – Kerr file using the dental operating microscope;
M4 – Kerr file using the dental operating microscope after staining the chamber floor with methylene blue;
BM – basic method (endodontic explorer).
Category – three categories of canal orifices (2, 3 or 3) were analysed,
nE+, nS+ – total number of teeth qualified for a particular category by E and S respectively.

Koch interpretation indicates an ideal inter-rater
agreement in evaluation of the number of canal
orifices. According to the results, M3 and M4 methods are the least sensitive ones to the skills and
experience of the operator-diagnostician.
M1 and M2 methods are characterised by lower
values of the Cohen’s kappa coefficient (0.80 and
0.84, respectively), which in confrontation with
http://www.jstoma.com

Omówienie wyników i dyskusja

Istotą niniejszej pracy jest odniesienie badania
zębów trzonowych w poszczególnych grupach za
pomocą dostępnych narzędzi, urządzeń i odczynników (roztworów), które mogłyby ułatwić lokalizację ujść kanałowych, do badania kontrolnego
za pomocą zgłębnika endodontycznego w świetle
lampy unitu stomatologicznego i jednocześnie po-
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Table 4. Cohen’s kappa coefficients for the assessment of canal orifices performed by the student (S) and the endodontist (E) for 5 analysed
diagnostic methods
Method

Cohen’s kappa coefficient κc
[-]

Interpretation of the ’’agreement level” for the assessment according
to Landis and Koch

Basic (BM) (N=40)

0.49

Moderate

M1 (n=10)

0.63

Substantial

M2 (n=10)

0.84

Almost perfect

M3 (n=10)

1

Almost perfect

M4 (n=10)

1

Almost perfect

BM – basic method (endodontic explorer); M1 –Kerr file; M2 – Kerr file after staining the pulp chamber floor with methylene blue; M3 – Kerr
file using the dental operating microscope; M4- Kerr file using the dental operating microscope after staining the pulp chamber floor with methylene blue.

M3 and M4 should be interpreted as methods with
lower diagnostic agreement, i.e. with a higher sensitivity to the operator’s skills. At the same time,
the results indicate a relatively low (moderate) inter-rater agreement in detection of canal orifices
for the basic method (κC = 0.49).
The images of molar pulp chamber floors in the
groups studied are presented in Fig. 3-6.

Discussion

The essence of the present study is to compare
four different methods of detecting root canal orifices, using available instruments, devices and
reagents (solutions), with the basic method (BM)
in which an endodontic probe and the dental unit
lamp was used, and to evaluate the efficacy of diagnostic examination carried out by the student
and the experienced endodontist.
The results of the study confirm the usefulness
of the advanced methods for detection of canal orifices, especially M3 (using a Kerr file and a dental
operating microscope) and M4 (using a Kerr file
and an operating microscope after staining the
pulp chamber floor with methylene blue). These
methods manifest a higher diagnostic efficacy and
considerably lower sensitivity to diagnostic experience of the operator.
Although according to Landis and Koch (Table
4 and Appendix) the value κC = 0.84 in the M2
group (with methylene blue) should be interpreted
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równanie skuteczności diagnostyki doświadczonego lekarza z diagnostyką studenta.
Wyniki badań potwierdzają przydatność zaawansowanych metod w diagnostyce ujść kanałowych. Dotyczy to szczególnie dwóch analizowanych metod, tj. M3 – pilnik Kerra przy użyciu mikroskopu stomatologicznego i M4 – pilnik
Kerra przy użyciu mikroskopu stomatologicznego
po wcześniejszym wybarwieniu dna komory błękitem metylenowym. Cechuje je zarówno większa
skuteczność diagnostyczna, jak i znacznie mniejsza wrażliwość na doświadczenie diagnostyczne
operatora.
W przeprowadzonym badaniu w grupie M2
(analiza błękitem metylenowym) zgodnie z propozycją Landisa i Kocha wartość kC= 0,84 należy
interpretować jako zgodność prawie perfekcyjną,
jednak w konfrontacji z grupami M3 i M4 należy uznać niższą wartość diagnostyczną tej metody. Wybarwione dno komory jest ciemne i obraz
ujść kanałowych nie jest jednoznaczny, co zamiast pomagać, może mylić szczególnie mniej
doświadczonego operatora. Okazuje się więc, że
zastosowanie błękitu nie jest w praktyce tak korzystne, przy prostych, podstawowych metodach
diagnostycznych.
Najpopularniejszą, najtańszą i najbardziej dostępną metodą jest zgłębnik endodontyczny (BM).
Jednakże jest również najmniej miarodajną metodą diagnostyczną (kC=0,49). Badania zgłębnihttp://www.jstoma.com
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Fig. 3. M1 group diagnosed with a Kerr file; a – an image of the pulp chamber floor in sample 2, b – an image of the pulp chamber floor in sample 4.
Grupa M1 – z wykorzystaniem pilnika Kerra; a – obraz dna komory w próbce 2, b – obraz dna komory w próbce 4.

Fig. 4. M2 group diagnosed with a Kerr file after staining the pulp chamber floor with methylene blue; a – an image of the pulp chamber floor in
sample 1, b – an image of the pulp chamber floor in sample 8.
Grupa M2 – z wykorzystaniem pilnika Kerra po uprzednim wybarwieniu dna komory błękitem metylenowym; a – obraz dna komory w próbce 1, b – obraz
dna komory w próbce 8.

Fig. 5. M3 group diagnosed with a Kerr file and the dental operating microscope; a – an image of the pulp chamber floor in sample 2, b – an image
of the pulp chamber floor in sample 5.
M3 – z wykorzystaniem pilnika Kerra przy użyciu mikroskopu stomatologicznego; a – obraz dna komory w próbce 2, b – obraz dna komory w próbce 5.

Fig. 6. M4 group diagnosed with a Kerr file and the dental operating microscope after staining the pulp chamber floor with methylene blue; a – an
image of the pulp chamber floor in sample 2, b – an image of the pulp chamber floor in sample 9.
Grupa M4 – z wykorzystaniem pilnika Kerra przy użyciu mikroskopu stomatologicznego po wcześniejszym wybarwieniu dna komory błękitem metylenowym;
a – obraz dna komory w próbce 2, b – obraz dna komory w próbce 9.
http://www.jstoma.com
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as a nearly ideal agreement, a lower diagnostic
value of this method should be considered in comparison with the M3 and M4 groups. The stained
chamber floor is dark and the picture of canal orifices turns out to be ambiguous, which may mislead a less experienced operator. It appears that the
use of methylene blue is not so beneficial in simple
and basic diagnostic methods.
An endodontic explorer used in BM seems to
be the most popular, the cheapest and the most
available method. However, it is also the least reliable diagnostic tool (κC = 0.49). The examination
with an explorer was a source of errors made by
both operators. These were the errors associated
with the failure in finding all present canal orifices in the following samples: sample 2 (Fig. 3a)
in M1; sample 1 (Fig. 4a) in M2; samples 2 (Fig.
5a), 4, 7 in M3; and samples 2 (Fig. 6a), 3, 7 in
M4. The errors were also associated with overdiagnosis of the canal orifices because the operators
sometimes regarded dentinal depressions in the
chamber floor as canal orifices: samples 4 (Fig.
3b), 7 in M1; samples 5, 8 (Fig.4b) in M2; samples
5 (Fig. 5b), 8 in M3; and sample 9 (Fig. 6b) in M4.
The depressions might have been the patent canals
that had become obliterated and inaccessible even
to the narrowest endodontic instrument. The detection of the canal orifices using a Kerr file was not
as significant as working under the microscope.
However, even the file appeared to be a more reliable diagnostic tool than the endodontic explorer
= 0.80) because dentinal depressions in the
(
pulp chamber floor initially regarded as canal orifices were verified with the file. Further excessive
exploration of these sites could lead to perforation.
Thus, verification of the primary diagnosis with
the file helped to avoid this complication.
There were two cases in M2 (sample 5 and 8)
and in the M4 group (sample 7 and 9) (Tab. 1)
where the endodontist misinterpreted the number
of canal orifices using the basic method (BM). In
sample 5 and 8 in M2 and 9 in M4, the endodontist
detected a greater number of canal orifices using
the explorer than those found by means of the
comparative methods. On the other hand in sample 7 in the M4 group, the endodontist detected a
smaller number of canal orifices using BM than
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kiem były źródłem błędów nie tylko studenta, ale
także lekarza. Były to błędy zarówno wynikające z
nieodnalezienia wszystkich obecnych ujść kanałowych (próbka 2 (Fig. 3a) w M1, próbka 1 (Fig. 4a)
w M2, próbki: 2(Fig. 5a), 4, 7 w M3, próbki:
2 (Fig. 6a), 3, 7 w M4), jak i przediagnozowanie i zakwalifikowywanie jako ujść kanałowych zagłębień zębiny w dnie komory, próbka 4
(Fig. 3b), 7 w M1, 5, 8 (Fig. 4b) w M2, 5 (Fig. 5b),
8 w M3, 9 (Fig. 6b) w M4. Być może stanowiły one
kiedyś drożne kanały, jednak obecnie są zobliterowane i niedostępne nawet dla najcieńszego narzędzia endodontycznego. Wykrywalność ujść kanałowych w przypadku zastosowania pilnika Kerra
nie była tak znacząca jak w przypadku diagnostyki
mikroskopem. Jednakże nawet pilnik okazał się
bardziej wiarygodnym narzędziem diagnostycznym niż zgłębnik endodontyczny (kC=0,80), ponieważ obecne w dnie komory zagłębienia zębiny
zostały początkowo zakwalifikowane jako ujścia
kanałowe przy badaniu zgłębnikiem. Dalsze niekontrolowane drążenie dna komory w tych miejscach mogłoby doprowadzić do perforacji i związanych z nią powikłań. Weryfikacja pilnikiem
pierwotnej diagnozy pozwoliła tego uniknąć.
W przeprowadzonych badaniach wystąpiły po
dwa przypadki w grupie M2 (próbka 5 i 8) tab.1 i
w grupie M4 (próbka 7 i 9) tab.1, gdzie lekarz w
metodzie podstawowej (BM) mylnie zinterpretował liczbę obecnych ujść kanałowych. W próbce 5
i 8 z grupy M2 oraz w próbce 9 z grupy M4 lekarz
w badaniu zgłębnikiem odnalazł większą liczbę
ujść kanałowych niż wykazały badania za pomocą metod porównawczych, natomiast w próbce 7
z grupy M4 lekarz oznaczył mniej ujść kanałowych w badaniu metodą podstawową (BM) niż
wykazało badanie mikroskopem z użyciem odczynnika wybarwiającego. Jest to spowodowane
najprawdopodobniej z jednej strony nieco większą
ostrożnością doświadczonego operatora w kwalifikowaniu zagłębień zębiny w dnie komory jako
ujść kanałowych (co np. odnotowano w próbce
7 grupy M4), a z drugiej świadomością istnienia
pewnych standardów lokalizacji i liczby ujść kanałowych, co z kolei zaobserwowano w próbkach
5 i 8 grupy M2 i próbce 9 grupy M4.
Kierując się danymi dotyczącymi liczby ujść
http://www.jstoma.com
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it was shown with the use of the microscope and
the staining reagent. It is probably due to greater
caution of an experienced operator in qualifying
dentinal depressions in the chamber floor as canal
orifices (which was noted in sample 7 of the M4
group) on the one hand, and due to awareness of
the existence of some localisation standards and
number of canal orifices on the other, which was
observed in samples 5 and 8 in the M2 group as
well as in sample 9 in the M4 group.
Considering the data on the number of canal
orifices in the specific groups of teeth, the endodontist attempts to detect the most likely number
of orifices. At the same time, bearing in mind
complications associated with perforation he/she
tries to avoid uncontrolled exploration of dentine
at the sites that are ambiguous for the diagnosis.
When the operator does not remove dentine from
such diagnostically ambiguous sites, it is seldom
beneficial because it can result in overlooking atypically located canal orifices.
Precise work within such a small and differentiated operative field is a great challenge for the endodontists. Therefore, they have to remember about
observing some rules while locating the pulp chamber at the level of the cementoenamel junction according to the concentration principle. Moreover,
certain characteristic features such as the difference
in the colour of the pulp chamber floor and its walls
forming a distinct linear connection, or location of
canal orifices always in the chamber horns at the
border of the chamber floor and side walls, can facilitate detection of canal orifices.1,7,8
When the pulp chamber is obliterated and the
canal orifices not visible, 1-2% methylene blue
solution can be used.17 Methylene blue (methylthioninum chloride) is an organic compound with
high affinity to carbon because it possesses hydrocarbon chains. This compound also has polar
properties: it dissolves in water decomposing into
a positive ion of the organic skeleton and a negative chloride ion Cl-. It is an odourless dark green
powder in room temperature but it becomes blue in
water. Methylene blue is widely used as an indicator in chemistry and a dye in biology. Moreover, it
has its application to medicine. In this study, it was
applied to the pulp chamber for 5 min., next the
http://www.jstoma.com
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kanałowych w określonych grupach zębowych
lekarz stara się odnaleźć ich najbardziej prawdopodobną liczbę, pamiętając jednocześnie o powikłaniach, jakie niesie ze sobą perforacja, stara
się uniknąć niekontrolowanego drążenia zębiny
w miejscach niejednoznacznych diagnostycznie.
W praktyce nieusuwanie zębiny z takich niejednoznacznych diagnostycznie miejsc również nie jest
korzystne, ponieważ może doprowadzić do pominięcia nietypowo położonych ujść kanałowych.
Precyzyjne poruszanie się po tak małym, a tak
zróżnicowanym polu operacyjnym jest dużym
stomatologicznym wyzwaniem, dlatego klinicysta musi pamiętać o przestrzeganiu określonych
prawidłowości – począwszy od prawidłowego
zlokalizowania komory na poziomie połączenia
szkliwno-cementowego, poprzez właściwe jej
umiejscowienie zgodnie z zasadą koncentryczności, a skończywszy na zależnościach występujących przy poszukiwaniu ujść kanałowych, takich
jak różnica w zabarwieniu dna komory i jej ścian
tworząca wyraźne linijne połączenie czy położenie ujść kanałowych zawsze w rogach komory na
łączeniu dna ze ścianami bocznymi.1,7,8
W przypadku kiedy komora jest zobliterowana, a ujścia kanałowe niewidoczne, można użyć
1-2% roztworu błękitu metylenowego.17 Błękit
metylenowy to chlorek 3,7-bis(dimetyloamino)feno-5-tioazynowy, organiczny związek chemiczny
o dużym powinowactwie do węgla, gdyż posiada
łańcuchy węglowodorowe. Związek ten ma też
właściwości polarne: rozpuszcza się w wodzie
rozpadając na dodatni jon szkieletu organicznego
i ujemny jon chlorkowy Cl-. W temperaturze pokojowej jest to bezwonny, ciemnozielony proszek,
natomiast w wodzie daje niebieski roztwór. Jest
szeroko używany jako wskaźnik w chemii i jako
barwnik w biologii. Ma także wiele zastosowań w
medycynie. W przeprowadzonym badaniu błękit
metylenowy został wykorzystany do diagnostyki. Wkroplono go do komory na około 5 minut,
następnie obficie wypłukano wodą destylowaną
i dokładnie osuszono komorę. Właściwości błękitu metylenowego sprawiają, iż łączy się z nieorganicznymi składnikami zębiny, co pozwala na różne
wybarwienie dna komory i ujść kanałowych wynikające ze zróżnicowanego zmineralizowania tych
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chamber was thoroughly irrigated with distilled
water and dried. This compound binds to nonorganic components of dentine staining the chamber
floor and the canal orifices to a various degree,
which results from the differentiated mineralization of these sites. A less mineralized canal orifice
will take on a more intensive blue stain than the
remaining tissues.17 However, the present study
has shown that the application of methylene blue
is not beneficial in endodontic practice because it
obscures the view of the chamber floor when simple diagnostic methods performed in light from a
unit lamp are used (the M2 group, Fig. 2)
Each endodontist, when analysing a particular
case, acts in accordance with his/her knowledge
and experience and makes diagnostic and therapeutic decisions individually. A procedure of endodontic treatment seems to be complicated and
unclear for the patient. Prolongation of therapy
resulting from difficulties in finding canal orifices may be hard for the patient to grasp arousing
their anxiety. The endodontist’s frustration and
nervousness associated with a difficult clinical
situation may be unconsciously transferred to the
patient enhancing their sense of helplessness and
apprehension.
Analysing the factors that affect the successful
outcome of root canal treatment, we should bear
in mind that clinical experience is an important
element of treatment not only due to accuracy of
decisions made by the operator but also to a proper
rapport between the patient and the endodontist
based on the patient’s trust in the endodontist’s
competences and diligence.18-20 Obviously, it is
not possible to gain this experience at the beginning of the professional career. Therefore, all available methods should be used to enhance the fledgling clinician to gain control over the endodontic
procedure, which in turn influences a non-verbal
relation between the dentist and the patient and
allows both of them to feel safe and comfortable
during the entire endodontic procedure.
The present study confirms the usefulness of a
dental operating microscope in diagnosing canal
orifices. An operating microscope has been used
in medicine for about 80 years, and it has been
popular among dentists for the past 20 years. The
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miejsc. Ujście kanałowe, jako mniej zmineralizowane będzie wybarwione bardziej intensywnie na
niebieski kolor, niż pozostałe tkanki.17 W naszym
badaniu okazało się, że zastosowanie błękitu nie
jest w praktyce korzystne, gdyż zaciemnia widok
dna komory, przy stosowaniu prostych metod diagnostycznych w standardowym oświetleniu lampą
unitu (grupa M2,Fig. 2).
Każdy lekarz analizując dany przypadek kliniczny postępuje zgodnie z własną wiedzą i doświadczeniem i indywidualnie podejmuje decyzje
diagnostyczno-terapeutyczne. Dla pacjenta procedura leczenia endodontycznego jest skomplikowana i niejasna. Wydłużanie się leczenia spowodowane trudnościami w diagnostyce ujść kanałowych może być dla pacjenta niezrozumiałe i może
budzić jego lęk. Wystąpienie u lekarza frustracji
i zdenerwowania związanego z trudną sytuacją
kliniczną, może być w nieświadomy sposób przenoszone na pacjenta i potęgować jeszcze jego poczucie bezradności i niepokój.
Analizując czynniki wpływające na pomyślny
wynik leczenia kanałowego należy zauważyć, iż
doświadczenie kliniczne jest istotnym elementem
w procesie leczenia nie tylko ze względu na merytoryczną trafność podejmowanych decyzji, ale
także ze względu na właściwą relację lekarz-pacjent opierającą się na wierze pacjenta w kompetencje i rzetelność lekarza.18-20 Ze zrozumiałych względów posiadanie owego doświadczenia
nie jest możliwe na początku drogi zawodowej.
Należy zatem wykorzystać wszystkie dostępne
metody, aby zwiększyć poczucie początkującego
klinicysty posiadania pełnej kontroli nad zabiegiem, co oczywiście wpływa z kolei na niewerbalną relację miedzy lekarzem, a pacjentem i obu
stronom pozwala czuć się podczas całej procedury
leczenia endodontycznego bezpiecznie i komfortowo.
Przeprowadzone badanie potwierdza skuteczność mikroskopu w diagnostyce ujść kanałowych.
W medycynie mikroskop operacyjny wykorzystywany jest z powodzeniem już około 80 lat, a w ciągu ostatnich 20 lat zdobywa coraz więcej zwolenników wśród lekarzy stomatologów. Dokładność
mikroskopu pozwala bowiem na poprawę jakości
wykonywanych procedur dentystycznych zarówhttp://www.jstoma.com
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accuracy of a microscope allows the operators to
improve the quality of dental procedures in restorative dentistry, oral surgery or prosthodontics
and endodontics because they gain precise control
over the subsequent stages of treatment.9,13,18,21-25
Due to procedures performed under optical magnification, the operators can avoid errors such as
perforations or overlooked canal orifices, particularly in teeth with complex root canal morphology. Numerous studies demonstrate more beneficial long-term results of endodontic procedures
when it is possible to carry out treatment in one
appointment.13,22,25-28 The use of dental operating
microscope shortens the time of therapy because
it guarantees faster detection of canal orifices and
a more effective canal preparation in comparison
with traditional methods. All these allow the endodontist to perform the entire procedure in one visit,
which is comfortable for both the patient and the
operator.2,3,6,13,20-22,27,29,30 A magnified image of
such a small and differentiated operative field as
is the case with a single tooth enables the operator
not only to thoroughly prepare the pulp chamber
and locate canal orifices but also to cleanse and
tightly obturate root canals. Moreover, the microscope magnification permits to verify morphological regularities concerning the location of the pulp
chamber and canal orifices as well as to observe
any aberrations from commonly accepted morphological structure.2,3,6,7,13,22,31 Therefore, the
authors of the most recent guidelines for the treatment of root canal regard the work with optical
magnification as obligatory from the very beginning of treatment.9,22-26,28
Undoubtedly, dental microscope plays an essential role in endodontic treatment as it eliminates to
a considerable degree subjective errors in diagnosing canal orifices. The results of the present study
confirm that advanced diagnostic tools eliminate
or minimize inaccuracy and errors resulting from a
lower clinical experience, and make less advanced
dentists feel more confident in complicated clinical situations. The study outcome confirms the
thesis that this diagnostic method should be preferred in endodontic treatment. Our research emphasizes the need to use dental microscope at the
stage of preclinical education of students in such a
http://www.jstoma.com
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no w stomatologii odtwórczej, w chirurgii czy
w protetyce, jak i w endodoncji, ponieważ uzyskujemy precyzyjną kontrolę nad kolejnymi etapami leczenia endodontycznego.9,13,18,21-25 Dzięki
pracy w powiększeniu można uniknąć błędów
w postaci perforacji czy pominięcia ujść kanałowych, zwłaszcza w zębach o złożonej morfologii
kanałów. Z badań wynika również, że uzyskuje się
o wiele korzystniejsze odlegle wyniki leczenia endodontycznego, jeśli istnieją możliwości przeprowadzenia go na jednej wizycie.13, 22, 25-28 Użycie
mikroskopu stomatologicznego skraca czas leczenia kanałowego, gdyż między innymi w porównaniu do metod tradycyjnych gwarantuje szybsze
odnalezienie ujść kanałowych i efektywniejsze
opracowanie kanałów, co pozwala na wykonanie
całej procedury jednowizytowo, a zatem w czasie
nieuciążliwym dla pacjenta i niemęczącym dla
operatora.2,3,6,13,20-22,27,29,30 Wyraźne zobrazowanie tak małego i zróżnicowanego pola zabiegowego, jakim jest pojedynczy ząb pozwala nie tylko na
dokładne opracowanie komory i precyzyjną lokalizację ujść kanałowych, ale także na perfekcyjne
oczyszczenie kanałów i szczelne ich wypełnienie.
Powiększenie mikroskopu pozwala także na weryfikację morfologiczno-anatomicznych prawidłowości dotyczących położenia komory i ujść kanałowych i zaobserwowanie występujących ewentualnie odchyleń od sformułowanych, powszechnie przyjętych i stosowanych anatomiczno-morfologicznych praw. 2,3,6,7,13,22,31 Dlatego właśnie
autorzy najnowszych wytycznych postępowania
w leczeniu kanałowym uznają pracę w powiększeniu za obligatoryjną już od samego początku
procedury leczenia. 9,22-26,28
Nie ulega wątpliwości, że podstawową role odgrywa zastosowanie mikroskopu stomatologicznego, który w znacznym stopniu eliminuje subiektywne błędy występujące w diagnostyce ujść
kanałowych. Otrzymane w przeprowadzonym badaniu wyniki potwierdzają, że zaawansowane narzędzia diagnostyczne niwelują lub minimalizują
niedokładności i błędy mogące wynikać właśnie
z mniejszego doświadczenia klinicznego i mniej
zaawansowanym adeptom sztuki dentystycznej
pozwalają czuć się pewniej, nawet w przypadku
wystąpienia bardziej złożonych sytuacji klinicz-
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difficult field of dentistry as endodontics The use
of the surgical operating microscope is beneficial
for professionals at the beginning of their career
as well as for experienced endodontists.

Conclusions

1. Diagnostic examination of root canal orifices
using the operating microscope offers better
diagnostic efficiency and lower sensitivity to
the operators’ skills.
2. Assessment of canal orifices using the operating microscope should be recommended in
teaching undergraduate students and in the
dental practice.

Limitations

A relatively small number of the analysed teeth
in particular groups (n=10) limits to a considerable
degree the conclusiveness of the tests applied. The
study should be regarded as an initial observation
and a contribution to further investigations on larger populations with participation of students at
different levels of practical skills.

Banaszek K., Nawarycz T., Domagała E., Sokołowski J.

nych. Wyniki badania potwierdzają tezę, że należy preferować tę metodę diagnostyczną. Nasze
badania uświadamiają konieczność stosowania
mikroskopu stomatologicznego już na etapie
przedklinicznej edukacji studentów w tak trudnej dziedzinie stomatologii, jaką jest endodoncja. Skorzystanie z powiększenia mikroskopu jest
korzystne zarówno dla początkujących adeptów
sztuki dentystycznej, jak i dla doświadczonych
klinicystów.

Wnioski

1. Lokalizowanie ujść kanałowych przy użyciu mikroskopu stomatologicznego ujawnia
większą skuteczność diagnostyczną i mniejszą wrażliwość na umiejętności operatorów.
2. Przy ocenie ujść kanałowych mikroskop stomatologiczny powinien być zalecany w edukacji studentów oraz w praktyce stomatologicznej.

Ograniczenia

Stosunkowo mała liczba analizowanych zębów w poszczególnych grupach (n=10) w znacznym stopniu ogranicza wiarygodność (moc) zastosowanych testów. Pracę należy traktować jako
wstępną obserwację i przyczynek do przyszłych
rozszerzonych badań również z udziałem studentów o zróżnicowanym zaawansowaniu umiejętności praktycznych.

Appendix (explanation of the method)

Załącznik (wyjaśnienie metody)

The degree of diagnostic agreement between the
number of canal orifices for two operators (raters)
(S – student, E – endodontist) was evaluated by
using the Cohen’s kappa coefficient κc expressed
by the formula:15

Stopień zgodności diagnostycznej liczby ujść
kanałowych dla dwóch oceniających (S –student,
D – lekarz) dokonano przy użyciu współczynnika
Kappa Cohena κc wyrażonego wzorem (15):
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formula (1)

wzór (1)

where:

gdzie:

– fraction of inter-rater agreement for particular

– frakcja zgodnych ocen poszczególnych kategorii
ujść kanałowych (N – liczba badanych zębów);

– total number of identical assessments in all categories
analysed.

– całkowita liczba identycznych ocen we wszystkich
analizowanych kategoriach.

– probability of chance agreement for the number
of canal orifices (N – number of teeth examined;
nE+, nS+ – total number of teeth qualified for a
particular category by E and S, respectively)

– frakcja przypadkowej zgodności ujść kanałowych
(N – liczba badanych zębów; nE+, nS+ – całkowita
liczba zębów zakwalifikowanych do poszczególnych kategorii przez odpowiednio D i S).

Interpretation of the Cohen’s kappa coefficients
(κc) according to Landis and Koch:16

Interpretacja współczynników Kappa Cohena
(κc) wg Landisa i Kocha16

categories of canal orifices (N – number of teeth
examined);

Zakres wartości κc

Interpretacja stopnia zgodności

Lack of agreement

< 0,00

Brak zgodności

0.00 – 0.20

Poor

0,00 – 0,20

Słaba

0.21 – 0.40

Fair

0,21 – 0,40

Średnia

0.41 – 0.60

Moderate

0,41 – 0,60

Umiarkowana

0.61 – 0.80

Substantial

0,61 – 0,80

Pokaźna

0.81 – 1.00

Almost perfect

0,81 – 1,00

Prawie perfekcyjna

Value range κc
< 0.00

Interpretation of agreement degree

Example 1: The analysis of diagnostic
agreement between the number of canal orifices
assessed by the endodontist (E) and the student
(S) using the M2 method (Kerr file after previous
staining the pulp chamber floor with methylene
blue).
The number of canal orifices detected by the
student (S) and the endodontist (E) using the M2
method for particular teeth (N=10) is presented in
the following table:
http://www.jstoma.com

Przykład 1. Analiza zgodności diagnostyki
liczby ujść kanałowych ocenianej przez lekarza
(D) oraz studenta (S) metodą M2 (pilnik Kerra
po uprzednim wybarwieniu dna komory błękitem
metylenowym).
Liczbę wykrytych u.k. przez studenta (S) oraz
lekarza (D) metodą M2 dla poszczególnych zębów
(N=10) prezentuje poniższa tabela:
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No of canal orifices detected
with the M2 method

No of the assessed
tooth

Nr ocenianego zęba

student (S)

lekarz (D)

1

3

4

4

2

4

4

3

3

3

3

3

4

3

3

4

3

3

5

2

2

5

2

2

6

4

4

6

4

4

7

4

4

7

4

4

8

3

3

8

3

3

9

3

3

9

3

3

10

2

2

10

2

2

Mean: X

3.1

3.2

Mean: X

3,1

3,2

SD

0.7378

0.7872

SD

0,7378

0,7872

Endodontist (E)

1

3

4

2

4

3

Endodontist (E)

Student (S)

Category

nS+

2

3

4

2

2

0

0

2

3

0

4

1

5

4

0

0

3

3

nE+

2

4

4

10

Contingency table diagonals contain numbers
of agreement assessments of canal orifices carried
out by the endodontist (E) and the student (S) for
2, 3, and 4 detected canal orifices.
On the basis of the prepared contingency table,
the Cohen’s kappa coefficient is determined according to the formula.10

W oparciu na danych z powyższej tabeli konstruujemy tablicę kontyngencji zawierającą 3 kategorie ocen liczby u.k., tj. 2, 3 oraz
4. (Tablica kontyngencji opisuje rozkład dwóch
lub większej liczby zmiennych i jest wykorzystywana do prostej analizy zgodności, np.
ocen ujść.14,16
Doctor (D)

Category
Student (S)

Student (S)

On the basis of the data from the above table we
have constructed a contingency table containing
three categories of the assessment of the canal
orifice numbers, i.e. 2, 3, and 4. (The contingency
table describes the distribution of two or more
variables and can be used to perform a simple
agreement analysis of orifice assessments).14,16
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Liczba wykrytych u.k.
metodą M2

nS+

2

3

4

2

2

0

0

2

3

0

4

1

5

4

0

0

3

3

nE+

2

4

4

10

Przekątne tablicy kontyngencji zawierają liczebności zgodnych ocen u.k. dokonanych przez
lekarza (D) i studenta (S) dla odpowiednio: 2, 3
oraz 4 wykrytych u.k.
W oparciu na sporządzonej tablicy kontyngencji wyznaczamy współczynnik Kappa Cohena
zgodnie ze wzorem.10
http://www.jstoma.com
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In our example:

W naszym przykładzie:

Whereas:

Zaś: 				

Thus:

A zatem:

According to the Landis and Koch proposal,16
the value κC = 0.84 should be interpreted as a
nearly perfect agreement.

Zgodnie z propozycją Landisa i Kocha [16]
wartość κC = 0,84 należy interpretować jako zgodność prawie perfekcyjną.

Example 2: The analysis of agreement
between the canal orifice number performed by
the endodontist (E) and the student (S) using the
BM method.

Przykład 2. Analiza zgodności ocen liczby ujść
kanałowych przez lekarza (D) oraz studenta (S)
metodą podstawową BM.

The contingency table (N=40) in the case of the
BM method has the form:

Tablica kontyngencji (N=40) w przypadku metody podstawowej (BM) ma postać:

Student (S)

nS+

2

3

4

2

2

2

0

4

3

2

19

5

26

4

0

2

8

10

nE+

4

23

13

40

Lekarz (D)

Category
Student (S)

Endodontist (E)

Category

3

4

2

2

2

0

4

3

2

19

5

26

4

0

2

8

10

nE+

4

23

13

40

We calculate: 				

Obliczamy:

and finally:

I ostatecznie:

Thus, in the case of the BM method, the
agreement of assessments should be interpreted
as moderate.
http://www.jstoma.com

nS+

2

A zatem w przypadku metody BM zgodność
ocen należy interpretować jako umiarkowaną.
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