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INTRODUKTION OCH AVSIKT

Röntgenundersökningen har stor betydelse inom den endodon- 
tiska diagnostiken och terapin. Rotkanaler, som vid tand
eruptionen är vida och väl synliga kan med åren genom odon- 
toblasternas fortsatta dentinproduktion kraftigt förträngas. 
Andra orsaker till obliterering av kanalerna kan vara abra
sion, karies, restaurationer och frakturer. Det är väl känt, 
att resultatet av en gangränbehandling i roten är beroende 
av att samtliga kanaler blivit behandlade och nekrotiskt 
material avlägsnat. Igenkännandet av rotkanaler och bika
naler sker idag nästan uteslutande på röntgenologisk väg 
och Friend (1969) m fl har också betonat hur viktig en 
korrekt sådan undersökning är.

I Sverige har på senare tid en utveckling skett av röntgen
apparaterna så att dessa volymsmässigt kraftigt bantats ned. 
Rörspänningen hos våra vanligaste apparater är ej över 50 kV 
och strömstyrkan kan vara 7-8 mA. Med införandet av s k lång
kon, där fokus-filmavståndet kraftigt ökar, finns det risk 
att en sådan apparats prestanda inte är tillfyllest. Idag 
är de "snabba" röntgenfilmerna av så hög kvalitet att de med 
rätta dominerar marknaden. Risken för felexponeringar ökar 
dock, om inte exaktare tidur än de mekaniska används.

I den endodontiska litteraturen är riktlinjerna för hur 
röntgenundersökningen skall tillgå mycket sparsamma. För
fattarna pekar på värdet av bilder i flera projektioner 
(Mumford, 1 966; Nicholls, 1 967 j Grossman, 1 9 7 0)* Ingle (1965) 
säger, att röntgenbilden ej ger någon information i den la- 
terala dimensionen, dvs strålriktningen, vilket är en stor 
nackdel, när det gäller t ex att bedöma en rotkanals ut
sträckning.

Hur en röntgenundersökning av tänder tekniskt skall tillgå 
för att så lite geometriska fel som möjligt skall erhållas
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redovisas av bl a van Ak en ( 1 9^9) •

De odontologiska röntgenläroböckerna ger teoretisk förkla
ring till hur svärtningsreliefen uppkommer på filmen och 
hur kontrastskillnader kan uppstå. Inte heller här ges 
direktiv om vilka exponeringsparametrar som ger den tydli
gaste och mest verklighetsnära bilden (Ennis, Berry &
Phillips, 19^7; Stafne, 1969; Bhaskar, 1970» M/$ller-Jensen,
1971 » Omnell, 19 7 1)- I mycket ljusa och mycket mörka bilder
sägs det vara svårt att uppfatta svärtningsskillnader med 
ögat (Wuehrmann & Manson-Hing, 19 6 9)«

Rotkanalens projektion på filmen ger ett mer eller mindre 
svärtat band, som avtecknar sig mot de ljusare dentinväg- 
garna. I flera arbeten har man undersökt hur objekt, som 
har sådan sammansättning att små svärtningsskillnader i bil
den uppkommer, skall bli så kontrastrika som möjligt. Webber, 
Benton & Ryge (1 9 6 8) och Webber & Ryge (1 9 6 9) använde en 
torrskalle för att undersöka bilden av approximala karies- 
angrepp. De varierade rörspänning, exponeringstid och filtre- 
ring. Bland andra har Lysell, Mårtensson & Omnell (1 968) 
teoretiskt förklarat relationen mellan objekttjocklek och 
bildsvärtning. De slår fast, att kontrasten mellan två 
olika svärtade fält i ett givet objekt ökar med ökande gamma 
och minskande rörenergi. I experimentella försök har Hollen- 
der & Lysell (1972) och Lysell (1972) visat, att teorin 
stämmer.

Avsikten med föreliggande arbete är, att i modellförsök och 
på riktiga tänder undersöka hur bilden av tändernas rotkana
ler varierar då kanallumen och rottjocklek samt vissa expo
neringsparametrar varierar. Särskild vikt har lagts vid hur 
bredden av kanalen avbildas och hur kanalens svärtning 
varierar i förhållande till kanalyta och rottjocklek.
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MATERIAL OCH METOD

Stilicerade rötter svarvades av dentin (elfenben) med en 
ytterdiameter från 2 till 8 mm. Centralt i dessa borrades 
hål med diametrar, varierande mellan 0,3 upp till 1,0 mm.
Av tekniska skäl måste konen sågas itu före borrningen så 
att flera parallellkoner erhölls med samma håldiameter men 
olika yttermått.

För att efterlikna mera kliniska förhållanden byggdes en 
benfantom med "kortikalt ben”, "märgben" och vatten. Kom
ponenternas sammansättning överensstämde med vad Henrikson
(1 96 3) angivit. En utförligare beskrivning finns i II.

Dentinobjekten röntgades i en specialbyggd hållare med ett 
konstant fokus-filmavstånd på 3̂ +5 m m • Samma röntgenapparat 
användes som strålkälla i samtliga försök. Objekten rönt
gades utan och tillsammans med den ovan beskrivna benfanto
men. Rörspänningen var 5 0 > 60 eller 90 kV och éxponerings- 
tiden anpassades så att man förutom en subjektivt ”opti
malt" svärtad bild erhöll en under- och en överexponerad 
sådan med i allmänhet halva respektive dubbla exponeringen 
jämfört med den "optimala". Vid de båda lägre rörspänningarna 
användes finfokus på 0,6 x 0,6 mm, vid 90 kV grovfokus på 
1,8 x 1,8 mm.

För att göra svärtningsmätningen oberoende av film-, expo
nerings- och framkallningsvariationer användes en aluminium
trappa, s k penetrometer, som röntgades samtidigt med samt
liga objekt.

Försöken med naturliga tänder tillgick så att extraherade 
tänder och tänder fastsittande i käkar på sektionsmaterial 
röntgades även här tillsammans med en aluminiumpenetrometer. 
Försöksbetingelserna var sådana, att filmbyte kunde ske utan 
att objekt-film-, eller fokus-filmavstånd rubbades. De närmare
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detaljerna om materialet och det tekniska utförandet finns 
i III. Också här varierades rörspänningen och för varje 
spänning togs en under-, en "optimal" och en överexponerad 
bild.

Samtliga filmer undergick svärtningsmätning i en densito
meter beskriven i I. Med denna kan man direkt på en digital 
multimeter avläsa den spänning i mV, som ljusknippet genom 
filmer ger upphov till i en fotomultiplikator. Det avlästa 
värdet är proportionellt mot det transmitterade ljuset.

Som detektor användes en dentalfilm av märket Kodak ultra 
speed. Framkallning skedde i en framkallningsmaskin (Proco- 
mat junior, Elema-Schönander).

Hålet eller rotkanalens bredd på filmen avlästes med densito- 
metern och jämfördes med det riktiga värdet. Dessutom utvär
derades den maximala svärtningsskillnaden mellan kanalen 
och dess dentinväggar på två sätt. Om man använder pene- 
trometern som referens, får man svärtningsskillnaden ut
tryckt i aluminiumekvivalenter, som är ett mått på hur bra 
kontrasten mellan dentin och luft eller mjukvävnad åter
speglas. Detta värde kan man dock inte använda för att 
bedöma inverkan av rörspänning och relativ exponering.
Därför beräknades samma substansskillnad direkt på filmen i 
"optical density units" (ODU). Till hjälp härför användes en 
fotografisk kontrollskala, där enligt fabrikanten svärtnings- 
skillnaden mellan fälten var 0 ,1 5. Då gäller formeln

1 I 1 m V lODU = - --—  - log— 1 = k . log 1
0,15 D2 mV2

där 1̂  och I är två värden på transmitterat ljus, som ger 
upphov till mY^ och i fotomultipiikatorn. Konstantens
storlek erhölls genom att i densitometern mäta ljuset genom 
kontrollskalan och k blev då -5»8. På detta sätt fick man i 
ODU fram hur mycket den tidigare omtalade inherenta svärtningen
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(i mm Al) förstärkts.

Skall en jämförelse av svärtningsskillnader ske med olika 
tjocka objekt eller filmer exponerade med skilda rörspänningar, 
måste de ingående filmernas gamma vid den aktuella densiteten 
överensstämma. Att så var fallet kontrollerades. I ett försök 
med dentinprovkroppar bestämdes hur resultatet av svärtnings- 
skillnaden var beroende av filmens gamma.

De verkliga tändernas utseende i tvärsnitt åskådliggjordes 
genom att rötterna snittades upp och avritades i en profil
projektor. I denna kunde också sträckor mätas med hög pre
cision.

De geometriska fei som kan uppstå genom storleken på fokus 
och skilda objekt-filmavstånd har utvärderats.

RESULTAT OCH DISKUSSION

I detta arbete har objektivt mätts och analyserats hur en 
tands rotkanal avtecknar sig mot dentinet på en dental rönt
genfilm. Värdet av goda sådana bilder är oomtvistat inom 
endodontin och det är av värde att få veta hur bilden av 
kanalen ser ut och förändras då rörspänning och relativ 
exponering varierar.

Vad beträffar exponeringstiden, visade det sig att objekt 
med liten yttre diameter, som exponerades fritt i luft, 
krävde betydligt mindre exponeringstid för att anses vara 
”optimalt" svärtade än tjocka objekt. Kliniskt behöver detta 
inte vara något problem. Då samma modeller sattes i relation 
till en benfantom blev mAs-talet ungefär detsamma för samt
liga tjocklekar. Kliniskt har man heller ingen känsla av 
att tunna rötter blir överexponerade.
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Den använda densitometern visade sig ge stabila värden på 
infallande ljus under en 20-minutersperiod. Precisionen inom 
de mät områden som kan bli aktuella vid mätning på dental 
röntgenfilm låg mellan 1 och 2 °/o. Felet (SD) vid längdmät
ningen av hålet eller rotbredden var 0,13 mm. Vid dubbelbe- 
stämning blev noggrannheten (SD) för svärtningsmätningen 
0,03 mm Al och 0,03 ODU.

Mellan den verkliga och uppmätta rotkanalsbredden rådde en 
signifikant korrelation och detta gällde med alla undersökta 
rörspänningar. Skillnaden mellan olika svärtade filmer var 
obetydlig. Någon förändring av ytstorleken såsom Degering
(1964) redovisade vid överexponering kom inte fram här.

Samtliga längdmått mättes större än vad de var i verklighe
ten. Detta berodde delvis på mätmetodiken och densito
metern, som p g a det belysta och avlästa filmfältets ut
sträckning (diameter 0,2 mm) lade svärtningsminima peri
fert om kanalen. På fantommodellerna kunde förmärkas att 
kanalens bredd ökade på filmen med ökad ytterdiameter på 
dentinobjektet. Denna ökning stod ej i proportion till ett 
ökat objekt-filmavstånd utan kan kanske förklaras av den 
s k kantspridningsfunktionen i vilken fokus storleken också 
ingår. Vi vet att genom denna kommer en övergång mellan två 
oliksvärtade fält ej att ske skarpt utan mer eller mindre 
S-format. I ett tjockt objekt, med mera spridd strålning, 
kommer lutningen på detta S att förändras på så sätt att 
svärtningsminima och därmed mätpunkten för kanalväggen 
flyttas lateralt.

Med den mätmetod som användes där svärtningarna relaterades 
till en metallpenetrometer kan ingen direkt jämförelse göras 
mellan ljusa och mörka filmer. Värdena i mm Al visade också 
i stort god överensstämmelse. De resultat som signifikant 
avvek från de "optimalas" kom i allmänhet från underexpo
nerade filmer. Att dessa avvek kan bero på större felkälla
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vid bestämningen, då bl a densitometern ej var lika stabil 
vid höga ljusstyrkor.

Både på dentinmodeller och på riktiga tänder fastsittande 
i sina alveoler har betydelsen av filmens svärtning, allt
så 'jj , klarlagts. Härvid beräknas filmsvärtningen i ODU.
För de riktiga tänderna gällde att en minskning av expone- 
ringstiden till hälften eller höjning till det dubbla hade 
större effekt på svärtningsskillnaden än en rörspänningsvaria
tion mellan 50 och 90 kV. Detta betyder alltså att man bör ha 
tillräckligt exponerade filmer. Vad som är ”optimalt” är myc
ket en individuell fråga. Om man på en film ej upptäcker en 
tands rotkanal kan man göra ett försök att öka exponerings- 
tiden. Ur strålhygienisk synpunkt skall man dock ej vane- 
mässigt överexponera några filmer för att öka kontrasterna, 
särskilt som man inte har möjligheter att värdera svarta 
bilder utan ett mycket starkt ljusskåp.

Det visade sig i fantomförsöket med elfenbensobjekten att 
svärtningsskillnaden mätt i mm Al mellan kanal och dentin- 
väggarna var mindre för de objekt som hade smalast ytter
diameter. Detta gällde även om de röntgades inuti en ben
modell. Även mätt i ODU var resultatet detsamma. Förkla
ringen kan ligga i mätmetoden och densitometern, som ju 
hade ett mätfält av icke försumbar diameter. Det gränsvärde 
som antogs vara dentinväggarna kom härigenom icke p g a 
dentinväggarnas krökning att bli representativt för de min
sta objekten. Om på en av dessa borrades ett 1,0 mm brett 
hål, blev dentintjockleken där svärtningsminima mättes högst 
0,6 mm. På objekt med ytterdiameter 5 mm och större översteg 
inte felet genom denna "rotkrökning” 4 °/o. Man skulle kommit 
från problemet med dentinplattor men i så fall avlägsnat sig 
från rötternas verkliga utseende. Kliniskt kan detta bli en 
felkälla vid smala rötter t ex underkäksineisiver.

Försöket med tänderna visade en god korrelation mellan 
kanalens djup i strålriktningen och dess svärtning i mm Al
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på röntgenbilden. Sambandet finns för samtliga riktiga tän
der åskådliggjort i III, där också tändernas tvärsnitt 
finns avritade. Korrelationen för de extraherade tänderna 
var för 5 0 > 60 och 90 kV starkt signifikant (***) och för
de fastsittande tänderna lägre men klart positiv. Det vi
sar sig alltså att röntgenbilden även ger en god bild i den 
tredje dimensionen, dvs i detta fall kanalens utsträckning 
i buckal-lingualied, vilket inte tidigare är visat.

I modellförsöket gav svärtningsskillnader på provkroppar 
exponerade i luft ej så skilda värden för olika rörspän
ningar. 90 kV gav dock alltid lägst värde. I försöket med 
de riktiga käkarna jämfördes för alla 3 I tänderna svärt- 
ningsvärdena uttryckta i ODU. Mellan 50 och 90 kV eller 
mellan 60 och 90 kV erhölls en starkt signifikant skill
nad (***). Mellan 50 och 60 kV fanns ingen skillnad alls.

En minskad rörspänning från 60 till 5O kV förde alltså inte 
med sig någon kvalitetsändring ur kontrastsynpunkt. Däremot 
ökar risken särskilt efter införandet av en långkon att 
inte exponeringstiden räcker till vid 50 kV för att få 
tillräcklig filmsvärtning även om man använder snabbfilm.
Den film som bedömdes optimal då käkarna röntgades vid 5O kV 
fick exponeras flera sekunder, vilket ju kliniskt för med 
sig ökad risk för rörelseoskärpa.

SLUTSATSER

1. Exponeringstiden vid röntgenundersökning av tand
rötter skall anpassas efter käkens tjocklek och 
ej efter rotens.

2. Rotkanalens avbildade utsträckning i filmplanet 
är alltid större än den verkliga och förändras 
ej av stora exponeringsvariationer.



Rotkanalens avbildade utsträckning i filmplanet för
ändras knappast eller obetydligt av en spänningsva
riation mellan 50 och 90 kV.

Rotkanalens avbildade utsträckning i filmplanet ökar 
med ökad rottjocklek.

Svärtningsskillnaden mellan rotkanal och dentin är 
starkt beroende av exponeringen och därmed svärt- 
ningen (y )•

Den uträknade substansändringen i metallekvivalenter 
(mm Al) varierar obetydligt av en spänningsvariation 
mellan 50 och 90 kV.

Den uträknade svärtningsskillnaden vid 90 kV skiljer 
sig signifikant från värdena vid 50 eller 60 kV. 
Mellan 50 och 60 kV finns ingen skillnad.

Den uträknade substansändringen i metallekvivalenter 
(mm Al) är korrelerad till rotkanalsdjupet i strål
riktningen.

Den synliga svärtningsskillnaden mellan rotkanal och 
dentin är likaså korrelerad till rotdjupet dvs ka
nalens utsträckning i buckal-lingualled.
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