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EndodontickEndodontickáá  morfologiemorfologie
 

pojmypojmy

DDřřeeňňovováá dutinadutina
KoKořřenový kanenový kanáálek lek 
ForamenForamen fysiologicumfysiologicum (apik(apikáálnlníí konstrikcekonstrikce))
ForamenForamen apicaleapicale ((foramenforamen anatomicumanatomicum))
PeriodontPeriodontáálnlníí ššttěěrbinarbina
MakrokanMakrokanáálovýlový systsystéém m 
MikrokanMikrokanáálovýlový systsystéémm



EndodontickEndodontickáá  morfologiemorfologie
 

zzáákladnkladníí  poupouččkyky

KoKořřenový kanenový kanáálek neproblek neprobííhháá rovnrovněě, ale skl, ale skláánníí se vse vííce nebo mce nebo méénněě distdistáálnlněě
KoKořřenový kanenový kanáálek je zlek je zřříídkakdy okrouhlý, obvykle je vdkakdy okrouhlý, obvykle je vííce ce čči mi méénněě
mesiodistmesiodistáálnlněě oplooploššttěělýlý
KaKažždý kodý kořřenový kanenový kanáálek mlek míívváá vvěětvitviččky, kterky, kteréé úúststíí do do periodonciaperiodoncia ––
ramifikaceramifikace..
NejvNejvííce ce ramifikacramifikacíí je v blje v blíízkosti kozkosti kořřenovenovéého hrotu ho hrotu ––apexu, jde o apikapexu, jde o apikáálnlníí
ramifikaceramifikace
KoKořřenový kanenový kanáálek do lek do periodonciaperiodoncia vyvyúússťťuje nuje náálevkovitlevkovitěě –– rozrozššiiřřuje se smuje se směěrem rem 
do do periodonciaperiodoncia
ÚÚststíí hlavnhlavníího koho kořřenovenovéého kanho kanáálku nelelku neležžíí na hrotu kona hrotu kořřene, ale pod nene, ale pod níím m 
nejnejččastastěěji ji distdistáálnlněě nebo nebo distoordistooráálnlněě od hrotuod hrotu
VVššechna vyechna vyúúststěěnníí kokořřenovenovéého kanho kanáálku do lku do periodonciaperiodoncia leležžíí v cementuv cementu
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Morfologie apikMorfologie apikáálnlníí  oblastioblasti

Hrot koHrot kořřene ene –– rtgrtg apexapex
ForamenForamen fysiologicumfysiologicum –– apikapikáálnlníí konstrikcekonstrikce
ForamenForamen apicaleapicale ((foramenforamen anatomicumanatomicum))
CementCement
DentinDentin
PeriodonciumPeriodoncium ((periodontperiodontáálnlníí membrmembráána)na)



Anatomie oblasti kořenového hrotu
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PracovnPracovníí  ddéélkalka

PracovnPracovníí ddéélka je vzdlka je vzdáálenost mezi referenlenost mezi referenččnníím m 
bodem na korunce a apikbodem na korunce a apikáálnlníí konstrikckonstrikcíí. M. Měřěřííme me rtgrtg
nebo nebo apexlokapexlokáátorytory

PracovnPracovníí ddéélku nastavlku nastavííme me 
na nna náástrojstrojííchch



FFááze ze endodontickendodontickééhoho  ooššetetřřeneníí

VyVyššetetřřeneníí pacienta, diagnostický snpacienta, diagnostický sníímek, mek, 
rozvaharozvaha

OdstranOdstraněěnníí výplnvýplníí, zm, změěklkléého ho dentinudentinu, , 
ppřříípadnpadnéé provizornprovizorníí dobudovdobudováánníí korunkykorunky

SuchSuchéé pracovnpracovníí polepole

Trepanace dTrepanace dřřeeňňovovéé dutinydutiny



FFááze ze endodontickendodontickééhoho  ooššetetřřeneníí

RozRozšíšířřeneníí vchodvchodůů do kodo kořřenových kanenových kanáálklkůů
SondSondáážž,odstran,odstraněěnníí obsahu a prvnobsahu a prvníí rozrozšíšířřeneníí –– do do 
bezpebezpeččnnéé ddéélkylky
UrUrččeneníí pracovnpracovníí ddéélky kanlky kanáálkulku
OpracovOpracováánníí ststěěn kann kanáálku do pracovnlku do pracovníí ddéélkylky

s výplachys výplachy
RekapitulaceRekapitulace
SuSuššeneníí
PlnPlněěnníí



KontrolnKontrolníí  ototáázkyzky

Co je apikCo je apikáálnlníí
 

konstrikcekonstrikce??
NejuNejužžšíší

 
mmíísto kosto kořřenovenovéého kanho kanáálku.lku.

Co je Co je mikrokanmikrokanáálovýlový
 

systsystéém?m?
DentinovDentinovéé

 
tubuly.tubuly.

Co je pracovnCo je pracovníí
 

ddéélka?lka?
VzdVzdáálenost mezi referenlenost mezi referenččnníím bodem a apikm bodem a apikáálnlníí
konstrikckonstrikcíí..
Co je bezpeCo je bezpeččnnáá

 
ddéélka nlka náástroje?stroje?

NastavenNastavenáá
 

ddéélka, plka, přři kteri kteréé
 

neporanneporanííme me periodonciumperiodoncium. Byla. Byla
stanovena na zstanovena na záákladkladěě

 
mměřěřeneníí

 
velkvelkéého poho poččtu zubtu zubůů. Je asi o 2 . Je asi o 2 ––

 
33

mm kratmm kratšíší
 

nenežž
 

ddéélka pracovnlka pracovníí. . 
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