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Summary and Conclusions 
In this thesis, in-vivo and ex-vivo methods were utilized to assess the 
outcome of root canal treatments determined by cone-beam computed 
tomography (CBCT) and the reliability of the CBCT-findings. CBCT 
provided useful and reliable information leading to a better understanding 
of the outcome and factors influencing it.  
In Chapters 2-4, in three ex-vivo experiments, a gold standard was used 
to assess the accuracy of CBCT in diagnosing the quality of the root filling 
and the presence and size of periapical lesions. 
In Chapter 2, root fillings with and without simulated unfilled space, which 
was 4 mm long, 0.5 mm deep and 0.3 mm wide in the buccal and lingual 
aspects of the root filling, were created in extracted mandibular premolars 
and confirmed by histology. The quality of root filling was examined using 
periapical radiography (PA) and CBCT. PA detected simulated unfilled 
areas in none of the teeth; the accuracy of CBCT in diagnosing buccal 
and lingual unfilled areas was 82-92% for three examiners. The findings of 
Chapter 2 indicate the limitations of PA to detect unfilled areas at the 
buccal and lingual aspects of root filling. 
In Chapter 3, bone defects were cut at the base of extraction sockets of 
human mandibular anterior teeth, premolars and molars to mimic 
periapical bone lesions in human mandibles. A replica was created of 
each bone defect using silicone impression material. The volume of the 
replica was measured by water displacement method, representing the 
physical volume of the lesion (Vp). 63 roots with simulated periapical 
lesions and 37 roots without lesions were examined with PA and CBCT. 
PA detected 42 (67%) lesions, while CBCT detected 63 (100%) lesions. 
Though 50% of the lesions with premolars and molars were invisible on 
PA, only 5% of the lesions with anterior teeth were invisible. No false 
positives and false negatives were observed with the CBCT diagnosis. 
The volume of each lesion measured with CBCT data and Amira software 
(Vct) was compared to the values of Vp, which were used as a gold 
standard. The Vp and Vct values of 63 lesions were highly correlated 
(R2=96.9%, p<0.001). These findings reveal the limitations of PA to 
diagnose periapical lesions, especially in the mandibular premolar and 
molar areas, and that detection and volumetric measurements of 
periapical lesions with CBCT data are reliable. 
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In Chapter 4, the accuracy of root canal length measurements performed 
with CBCT scans was determined using a gold standard. A total of 162 
teeth (198 root canals) in human dentulous mandibles were scanned 
using a CBCT scanner. The root canal length was measured with CBCT 
data. All teeth were extracted atraumatically and endodontically accessed, 
the root canal length values were measured blindly using a #10 K-file and 
served as a gold standard. The mean absolute difference of CBCT-based 
root canal length from the gold standard was 0.46 mm (95% confidence 
interval: 0.41-0.50 mm). These findings demonstrate that CBCT-based 
root canal length measurements are accurate and reliable when 
compared to a gold standard and indicate that CBCT provides 
more accurate information compared with PA in locating apical formen 
(AF) and determining length of root fillings.  
In Chapters 5-7, the outcome of root canal treatments were analyzed in 3 
clinical studies, 2 were retrospective and 1 was prospective. Both PA and 
CBCT were used in three studies to assess the outcome of primary root 
canal treatments.  
In Chapter 5, 115 teeth (143 roots) with vital pulps were endodontically 
treated and followed up 2 years after treatment. PA detected periapical 
lesions in 18 roots (12.6%), as compared with 37 on CBCT images 
(25.9%). The length and density of root filling determined by PA and 
CBCT were often different (p < 0.001). Overall, 20 of the 25 short root 
fillings (80%) diagnosed by PA appeared as flush fillings (0-2mm within 
the radiographic apex) on CBCT images. PA revealed 23 root fillings 
(16.1%) with voids, as compared with 66 on CBCT images (46.2%). When 
findings from PA were analyzed, density and apical extent of root filling 
were identified as outcome predictors (p <0.05). When findings from 
CBCT were analyzed, density of root filling and quality of coronal 
restoration influenced the outcome significantly (p =0.001). The findings 
indicate that treatment outcome, length and density of root fillings, and 
outcome predictors as determined with CBCT scans might not be the 
same as corresponding values determined with PA.  
In Chapter 6, 84 single-rooted teeth with radiographic evidence of 
periapical bone loss, one tooth per subject, were treated in 2 treatment 
groups at random. In both groups syringe irrigation was performed and in 
one group the irrigant was ultrasonically activated. 10-19 months after 
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treatment, the teeth were examined with a recall rate of 82%. Area and 
volume of periapical lesions were measured with the PA and CBCT. The 
data and the outcome were presented in 4 categories: absence, reduction 
or enlargement of the radiolucency, or uncertain. Absence of the 
radiolucency was observed in 19% of teeth on CBCT. In 64% of teeth, the 
lesion reduced by 80-100%, as revealed by CBCT. CBCT detected 
significantly more post-treatment lesions than PA (p=0.038); but the 
percentages of absence and reduction of the radiolucency together 
revealed by CBCT and PA were similar (p=0.383). On CBCT scans, 
absence and reduction of the radiolucency together were observed in 
95.1% of teeth in the ultrasonic group and 88.4% in the syringe group 
(p=0.470). The size of preoperative lesion and size of master cone 
influenced the treatment outcome significantly (p<0.05). Absence of 
radiolucency was not observed in teeth where the preoperative periapical 
radiolucency was > 65 mm3. The percentage of absence of radiolucency 
was higher in teeth with a master cone of #45 than that in teeth with a 
master cone #50 - #120. The findings in chapter 6 indicate that root canal 
treatments with and without additional ultrasonic activation of irrigant 
equally contributed to periapical healing in single-rooted teeth.  
In Chapter 7, the association between complete absence of 
post-treatment periapical lesion and technical quality of root filling, the 
apical extension and homogeneity of the filling material imaged by PA and 
CBCT, was investigated in 234 teeth (268 roots) 2 years after treatment. 
Satisfactory root filling on PA was defined as 0–2 mm within the 
radiographic apex without voids; on CBCT scans, the apical end of the 
canal replaced the radiographic apex. Complete absence of 
post-treatment periapical radiolucency was observed in CBCT scans in 
81% and 49% of satisfactory and unsatisfactory root fillings, respectively, 
as compared to 87% and 61% revealed by PA. Unsatisfactory root filling, 
either too long or too short or with voids, were observed in 166/268 (62%) 
roots. The findings indicate that technical skills and performance of root 
canal filling procedures should be emphasized, and suitable methods 
should be developed in order to achieve more compacted filling materials 
without voids and at the correct length. 
 
The following conclusions could be made from this thesis: 
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- PA could overestimate the percentage of teeth without post-treatment 
periapical radiolucency, which has been frequently used as the 
success rate. 

- CBCT-determined absence of periapical lesion and CBCT-based 
volumetric measurements of periapical bone lesions are reliable. 

- 10-19 months after root canal treatments performed in teeth with 
preoperative periapical radiolucency, the size of the lesion was 
reduced by 80-100% in 64% of teeth, as revealed by CBCT, 
demonstrating that current root canal procedures can reduce the 
burden of root infection and severity of periapical inflammation.  

- Compared to PA, CBCT detected fewer teeth with complete resolution 
of periapical radiolucency but more teeth with partial resolution.  

- Not only the treatment outcome, but also the outcome predictors as 
determined with CBCT scans might not be the same as corresponding 
values determined with PA.  

- Large-volume preexisting periapical bone lesion, inadequate size of 
master apical file, substandard quality of root filling and coronal 
restoration may negatively influence the outcome, as revealed by 
CBCT.  

- Performing additional ultrasonic activation of the irrigants in 
single-root teeth did not significantly improve periapical healing. 

- 95% of treated teeth were asymptomatic at recall. 
- Short fillings on PA may be flush fillings on CBCT; flush fillings on PA 

may be extruded fillings on CBCT; root fillings without voids on PA 
may be root fillings with voids on CBCT.  
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Samenvatting en Conclusies 
In dit onderzoek zijn zowel in-vivo als ex-vivo methoden gebruikt om de 
resultaten van wortelkanaalbehandelingen aan de hand van cone-beam 
computertomografie te beoordelen, alsmede de betrouwbaarheid van de 
CBCT-bevindingen. CBCT leverde bruikbare en betrouwbare informatie 
die leidde tot een beter begrip van de uitslagen en de factoren die hier 
invloed op hebben.  
In hoofdstukken 2-4 werd een gouden standaard gebruikt in drie ex-vivo 
experimenten om de nauwkeurigheid van CBCT te beoordelen bij het 
diagnosticeren van de kwaliteit van de wortelvulling en de aanwezigheid 
en afmetingen van periapicale laesies. 
In hoofdstuk 2 werden vullingen met en zonder gesimuleerde ongevulde 
ruimten van 4 mm lengte, 0.5 mm diepte en 0.3 mm breedte in de buccale 
en linguale zijden van de wortelkanaalvulling gecreëerd in geëxtraheerde  
premolaren uit de onderkaak, bevestigd middels histologie. De kwaliteit 
van de wortelkanaalvulling werd onderzocht met behulp van periapicale 
radiografie (PA) en CBCT. PA detecteerde in geen enkel element 
gesimuleerde ongevulde plekken; de nauwkeurigheid van CBCT in het 
diagnosticeren van ongevulde plekken aan  de buccale en linguale zijde 
was 82 - 92% bij drie onderzoekers. De bevindingen in hoofdstuk 2 geven 
aan dat PA beperkingen kent als het gaat om het detecteren van 
ongevulde ruimten bij een wortelvulling aan de buccale en linguale zijden.  
In hoofdstuk 3 werden botlaesies aangebracht juist apicaal van de 
extractie-alveole na het trekken van menselijke snij- en hoektanden, 
premolaren en molaren om periapicale botlaesies in de menselijke 
onderkaak te simuleren. Met behulp van silicone werd van iedere 
botlaesie een replica gecreëerd. Het volume van de replica werd gemeten 
met behulp van waterverplaatsing, die het fysieke volume van de laesie 
aangaf (Vp). 63 wortels met gesimuleerde periapicale laesies en 37 
wortels zonder laesies werden onderzocht met PA en CBCT. Met behulp 
van PA werden 42 laesies (67%) opgespoord, terwijl met CBCT 63 (100%) 
laesies gevonden werden. Hoewel 50% van de laesies bij de premolaren 
en molaren onzichtbaar was op de PA, was slechts 5% van de laesies bij 
snij- en hoektanden niet zichtbaar. Met de CBCT diagnose werden geen 
vals positieven of vals negatieven waargenomen. Het volume van iedere 
laesie zoals gemeten met CBCT data en Amira software (Vct) werd 
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vergeleken met de waarden van Vp, die gebruikt werden als gouden 
standaard. De Vp en Vct waarden van 63 laesies waren sterk 
gecorreleerd (R2=96.9%, p<0.001). Deze resultaten tonen de beperkingen 
aan in het gebruik van PA bij het diagnosticeren van periapicale laesies, 
met name als het gaat om de premolaren en molaren in de onderkaak, en 
dat het detecteren en bepalen van de afmetingen van periapicale laesies 
met CBCT data betrouwbare resultaten oplevert.  
In hoofdstuk 4 werd de nauwkeurigheid van metingen van het 
wortelkanaal met behulp van CBCT scans beoordeeld door middel van 
een gulden standaard. In totaal werden 162 tanden (198 wortelkanalen) in 
menselijke onderkaken met elementen gescand met behulp van een 
CBCT scanner. De lengte van de wortelkanalen werd gemeten met CBCT 
data. Alle elementen werden atraumatisch getrokken en 
endodontologisch geopend; de lengtewaarden van de wortelkanalen 
werden blind gemeten met behulp van een #10 K-vijl en deze waarden 
dienden als de gulden standaard. De gemiddelde absolute afwijking van 
de gulden standaard van de lengte van de wortelkanalen zoals 
vastgesteld met de CBCT was 0.46 mm (95% betrouwbaarheidsinterval: 
0.41-0.50 mm). Deze bevindingen laten zien dat metingen van 
wortelkanalen gebaseerd op CBCT metingen accuraat en betrouwbaar 
zijn in vergelijking met een gulden standaard en geven aan dat de 
informatie verkregen met CBCT nauwkeuriger is dan PA bij het lokaliseren 
van het apicale foramen (AF) en het vaststellen van de lengte van de 
wortelvullingen.  
In hoofdstukken 5-7 werden de resultaten van 
wortelkanaalbehandelingen geanalyseerd in 3 klinische studies; 2 hiervan 
waren retrospectief, 1 prospectief. In deze drie studies werden zowel PA 
en CBCT toegepast om de resultaten van primaire 
wortelkanaalbehandelingen te beoordelen.  
In hoofdstuk 5 werden 115 elementen (143 wortels) met vitale pulpa 
endodontologisch behandeld met een controleperiode van  2 jaar. PA 
detecteerde periapicale laesies bij 18 wortels (12,6%), op CBCT beelden 
werden daarentegen 37 laesies gevonden (25,9%). De lengte en 
dichtheid van de wortelkanaalvullingen die werden vastgesteld met 
behulp van PA en CBCT waren vaak verschillend (p<0.001). Over het 
geheel zagen 20 van de 25 korte wortelkanaalvullingen (80%) die met PA 
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waren gediagnosticeerd er op CBCT beelden uit als vlakke vullingen 
(0-2mm afwijking van radiografische apex). Met PA werden 23 
wortelkanaalvullingen met holtes gevonden (16,1%); met CBCT beelden 
werden er daarentegen 66 gevonden (46,2%). Bij analyse van de PA 
resultaten werden dichtheid en apicale omvang van de 
wortelkanaalvulling geïdentificeerd als voorspeller van de uitslag (p<0.05). 
Bij analyse van de resultaten van de CBCT werd de uitslag significant 
beïnvloed door de dichtheid van de wortelkanaalvulling en de kwaliteit van 
de coronale restauratie (p=0.001). De bevindingen indiceren dat het 
resultaat van de behandeling, de lengte en dichtheid van de wortelvulling 
voorspellers van de resultaten  zoals vastgesteld met behulp van CBCT 
scans niet gelijk hoeven te zijn aan de overeenkomstige waarden zoals 
vastgesteld met behulp van PA.  
In hoofdstuk 6 werden 84 eenwortelige  elementen waarbij met de 
röntgenfoto periapicaal botverlies was geconstateerd, één element per 
proefpersoon, behandeld in twee willekeurig ingedeelde groepen. Bij 
beide groepen werd irrigatie met een naald toegepast, en in één groep 
werd het spoelmiddel bovendien ultrasoon geactiveerd. 10 tot 19 
maanden na de behandeling kwam 82% van de proefpersonen terug voor 
onderzoek. Oppervlakte en volume van periapicale laesies werden 
gemeten met de PA en CBCT. De data en de resultaten werden 
gepresenteerd in 4 categorieën: afwezigheid, afname of toename van de 
radiolucentie of een onduidelijke uitslag. In 19% van de tanden werd met 
behulp van CBCT afwezigheid van radiolucentie geconstateerd. CBCT liet 
in 64% van de elementen een vermindering van 80-100% van de laesie 
zien. Er werden door CBCT significant meer laesies na behandeling 
gedetecteerd dan door PA (p=0.038) maar de percentages van 
afwezigheid en afname van de radiolucentie samen zoals aangetoond 
door CBCT en PA waren vrijwel gelijk (p=0.383). Op CBCT scans werd bij 
95,1% van de elementen in de ultrasone groep en 88,4% van de groep 
waarbij enkel geïrrigeerd was met een spuit en een naald zowel 
afwezigheid als afname van radiolucentie geconstateerd (p=0.470). De 
afmeting van de preoperatieve laesie en de maat van de master cone 
hadden significante invloed op het behandelresultaat (p<0.05). Er werd 
geen afwezigheid van radiolucentie geconstateerd bij elementen waarbij 
de preoperatieve periapicale radiolucentie > 65 mm3 was. Het percentage 
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afwezigheid van radiolucentie was hoger bij tanden met een master cone 
≤#45 dan bij tanden met een master cone van #50 - #120. De bevindingen 
in hoofdstuk 6 indiceren dat wortelkanaalbehandelingen met en zonder 
additionele ultrasone activatie van de irrigatievloeistof evenveel 
bijdroegen aan periapicale genezing bij tanden met één wortel.  
In hoofdstuk 7 werd 2 jaar na behandeling het verband bestudeerd 
tussen volledige afwezigheid van periapicale laesies na behandeling en 
de technische kwaliteit van wortelkanaalvulling, de apicale extensie en 
homogeniteit van het vulmateriaal zoals in beeld gebracht door PA en 
CBCT in 234 elementen (268 wortels). Een voldoende wortelkanaalvulling 
op PA werd gedefinieerd als 0–2 mm binnen de röntgenmeting van de 
apex zonder holtes; op CBCT scans verving het apicale einde van het 
kanaal de röntgenmeting van de apex. Volledige afwezigheid van 
periapicale radiolucentie na behandeling werd bij CBCT scans 
vastgesteld in respectievelijk 81% en 49% van de voldoende en 
onvoldoende wortelkanaalvullingen; dit in vergelijking met PA waarbij 87% 
en 61% zichtbaar werd gemaakt. Onvoldoende wortelkanaalvullingen, 
vullingen die te lang of te kort waren of holten vertoonden werden 
waargenomen in 166/268 (62%) van de wortels. Deze bevindingen 
indiceren dat technische vaardigheden en de juiste uitvoering van de 
vulprocedures van wortelkanalen de nadruk zouden moeten krijgen, en 
dat er passende methoden voor compactere vulmaterialen zonder holten 
en van de juiste lengte moeten worden ontwikkeld. 
 
Uit dit onderzoek kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 
1. Met PA wordt het percentage elementen dat na de behandeling 

geen periapicale radiolucentie vertoont mogelijk overschat; dit 
wordt vaak gebruikt om het percentage succesvolle 
behandelingen aan te geven.  

2. De resultaten waarbij met CBCT de afwezigheid van periapicale 
laesies is vastgesteld, alsmede het bepalen van het volume van 
periapicaal botletsel met behulp van CBCT zijn betrouwbaar.  

3. 10-19 maanden na wortelkanaalbehandelingen uitgevoerd bij 
elementen met een periapicale radiolucentie voor de ingreep was 
de afmeting van de laesie bij 64% van de elementen gereduceerd 
met 80-100%, zoals aangetoond met behulp van CBCT, wat 
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aangeeft dat de huidige wortelkanaalbehandelingen  het 
voorkomen van wortelontstekingen en de ernst van periapicale 
ontstekingen kunnen verminderen.  

4. Vergeleken met PA werden door CBCT minder elementen 
gevonden waarbij de periapicale radiolucentie was verdwenen 
maar meer werden meer elementen waarbij de radiolucentie in 
omvang was afgenomen. 

5. Niet alleen het resultaat van de behandeling, maar ook 
voorspellers van het resultaat zoals bepaald met CBCT scans zijn 
niet per definitie gelijk aan de corresponderende waarden als 
bepaald met PA.  

6. Eerder bestaande periapicale botlaesies met een groot volume, 
een onjuiste maat van de apicale master-vijl en een inferieure 
kwaliteit van de wortelkanaalvulling en coronale restauratie kan 
een negatieve invloed hebben op het behandelresultaat, zoals 
aangetoond met CBCT.  

7. Additionele ultrasone activering van de irrigatievloeistoffen bij 
elementen met één wortel had geen significante verbetering in de 
periapicale genezing tot gevolg.  

8. 95% van de behandelde elementen waren zonder symptomen bij 
een postoperatieve controle. 

9. Korte vullingen zoals te zien met PA kunnen met CBCT te zien 
zijn als vullingen op de juiste lengte; in lengte correcte vullingen 
zoals te zien met PA kunnen als te lange vullingen te zien zijn met 
CBCT; wortelvullingen waarin met PA geen holten te zien zijn 
kunnen met CBCT wel holten vertonen.  


