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 چکیده

ولیی بیه علیت نشیای       شیود  بیه طیور راییز از رادییوگرافی اسیتفاده میی       طیول کیارکرد  مقدمه : برای تعییین  

بعیدی در رادییوگرافی هاومحیدودیت هیای ایجیاد شیده بیه واسیپه آنو اپکیس لوکیتیور           دو بعدی یی  جسیم سیه    

مقایسیه   از ایین مپالعیه    هید   .دنها به عنوان تکنی  مکشل جهت تعییین طیول کیارکرد بیه کیار بیرده میی شیو        

در  رادیییوگرافی دیجیتییال,  Root ZXو Woodpex V   , woodpex IIIاپکییس لوکیتییور دقییت سییه نییوع

 .بودتعیین طول کارکرد کانال پر مولرهای ماگزیال در شرایط آزمایشگاهی 

دنییدان پرمییولر مییاگزیال  کشیییده  58و  (in vitro)در اییین مپالعییه تجربییی آزمایشییگاهی مییواد و روک کییار:

بعید از قپیت تیان دنیدان و تهییه حفیره دسترسیی و         که دارای شرایط ورود بیه مپالعیه بودنید انت یاب شیدند.      شده

در ناحیییه اپیکییال  نییوف فایییل و رویییت زیییر استریومیکروسییکو  #k file  01طیول واقعییی بییا اسییتفاده از ییی   

 فورامن و کم کردن نیم میلی متر از این طول به دست آمد.

 Rootو Woodpex V   , woodpex IIIطییول کییارکرد دنییدان هییا بییا اسییتفاده از سییه اپکییس لوکیتییور 

ZX  و رادیییوگرافی دیجیتییال  %1.1لین در محیییط آزمایشییگاهی نرمییال سییا(psp)   بییه روک مییوازی تعیییین شیید

در و خپییای نسییبی   paired t testتسییت پارامترییی  و بییا اسییتفاده از  و بییا طییول واقعییی کانییال مقایسییه شیید

 مورد آنالیز  قرار گرفت. 0/05سپح خپای کشتر از 

و درصیید 011در  Root ZXمییوارد و اپکییس لوکیتییور   درصیید 80.08رادیییوگرافی دیجیتییال در   :نتییایز

مییوارد  درصیید 89.19در woodpex IIIو اپکییس لوکیتییوردرصیید  81.88در  woodpexV اپکییس لوکیتییور

میلییی متییری بییود. طبیی، نتییایز و موقعیییت اپیکییال فییورامن   ±1.1در محییدوده ی  کییارکردقییادر بییه تعیییین طییول 

 روی دقت تعیین طول کارکرد تاثیر نداشت.

 هییایاپکییس لوکیتور کییهنتیجییه گیییری : بییا توجییه بییه محییدودیت هییای مپالعییه حا ییر بییه ن ییر میرسیید    

Woodpex V , woodpex III Root ZX,  و روک رادییییوگرافی دیجیتیییال از ن یییر آمیییاری دقیییت قابیییل

 .پرمولرهای ماگزیال دارندکارکرد قبولی در تعیین طول 

 کانال ریشه و رادیوگرافیو طول کارکردکلید واژگان : الکترونی  اپکس لوکیتورو درمان 

 

Abstract 



 

Introduction: Radiography is commonly used to determine the working length, but due to the 

two-dimensional display of a three-dimensional object on radiographs and the limitations 

created by it, apex locators are used as a Supplemental technique for determine the working 

length. The aim of this study is to compare the accuracy of three types of apex locators 

Woodpex V, woodpex III, Root ZX, digital radiography in determining the working length of 

maxillary premolars under the experimental condition. 

Materials & Methods: In this in vitro experimental study, 58 extracted maxillary premolar teeth 

met the inclusion criteria  were selected. After cutting the crown of the tooth and preparing the 

access cavity, The actual length was measured by using a  k file #15 under the stereomicroscope 

and viewing the tip of the file in the apical foramen area and reducing this length by half a 

millimeter. The working length of the teeth were determined with three apex locators 

woodpexV, woodpex III, Root ZX in 0.9% normal saline in vitro situation and digital 

radiography in parallel method and compared with the actual length of the canal and were 

analyzed using Parametric test paired t test and relative error at an error level of less than 0.05. 

Results: Digital radiography in 84.48% of cases and Root ZX apex locator in 100%, woodpexV 

apex locator in 89.66% and woodpex III apex locator in 87.93% of cases were able to determine 

the working length within ±0.5 mm. According to the results, the position of the apical foramen 

did not affect the accuracy of determining the working length. 

Conclusion: Due to the limitations of the present study , it seems that the Woodpex V, woodpex 

III, Root ZX apex locators and digital radiography have statistically acceptable accuracy in 

determining the working length of maxillary premolars. 

Keywords: Electronic Apex Locator, Root Canal Treatment, Radiography, Working Length  
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