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چکیده

زمینه و هدف :موفقیت درمان مجدد ارتوگرید بستگی به پاکسازی و شکل دهی کافی
نواحی دست نخورده سیستم کانال ریشه دارد .سیستم  D-Raceیکی از پرکاربرد ترین
اینسترومنت های درمان مجدد است .هدف این تحقیق بررسی کارایی فایل روتاری XP-
) Endo Finisher (XP-Fدر پاکسازی مواد باقی مانده در کانال ریشه بود.
روش بررسی :در این تحقیق آزمایشگاهی  54دندان پرمولر تک کانال انسان بالغ با ریشه
جمع آوری و ضدعفونی شدند .تاج دندانها در حد  CEJقطع شدند و ریشه ها تا طول 54
میلی متر برش خوردند .نمونه ها به طور تصادفی در سه گروه ذیل قرار گرفتند .نتایج
بدست آمده با آماره ی فیشر تجزیه واریانس شدند و در قسمت مقایسات میانگین از روش
 LSDاستفاده شد.
 –Iفایل روتاری  XP-Fبه تنهایی
 –IIفایل روتاری  XP-Fبه همراه هیپو کلریت سدیم
 -IIIفایل روتاری  XP-Fبه همراه کلروهگزیدین
یافته ها :نتایج نشان داد که فایل روتاری  XP-Fاز عملکرد مناسبی در حذف مواد باقی
مانده درون کانال ریشه برخوردار است و استفاده از کلروهگزیدین و هیپو کلریت سدیم
باعث افزایش کارایی پاکسازی کانال ریشه می شود .نتایج نشان داد که با استفاده از فایل
روتاری  XP-Fمیزان حذف مواد باقی مانده در قسمت های میانی و کرونال دندان به طور
معناداری بیشتر از قسمت اپیکال دندان بود.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج بدست آمده ،فایل روتاری  XP-Fبه ویژه با استفاده از
سیستم  D-Raceاز کارایی مناسبی در درمان مجدد و حذف گوتاپرکا و سیلر باقی مانده
در کانال ریشه برخوردار است.
واژگان کلیدی ،XP-Endo Finisher :سیستم  ،D-Raceگوتاپرکا ،سیلر.

دريافت مقالۀ اصالحشده1318/2/22 :
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مقدمه
اگر چه درمان کانال ریشه میزان موفقیت قابل پیش

روتاری  NiTiاشاره کرد ( 12 ،11و  .)13کیت های

بینی و باالیی دارد ،اما همچنان امکان شکست درمان و

روتاری درمان مجدد متعددی جهت آسان کردن این کار

گسترش بیماری پس از درمان وجود دارد ( .)1میزان

معرفی شده اند.

شکست درمان کانال ریشه بین  11تا  11درصد گزارش
شده است ( .)2در موارد شکست درمان ،درمان مجدد غیر

روش بررسي

جراحی و کشیدن دندان ممکن است انتخاب شوند (.)3

نوع مطالعه

برای مدت ها ترکیب گوتا پرکا و سیلر ،پرکاربردترین ماده

با توجه به گستردگی امر انددو و تندوع درمدان و نیدز

جهت پرکردن سیستم کانال ریشه است .سیلرهای اپوکسی

تعدد ابزار ،روش ها و مواد مربوطه ،مطالعه پیش رو از ندوع

رزین استحکام باند باالیی به عاج دارند ( 1و  )5و گزارش

مطالعه آزمایشگاهی-تولیدی تعیین و انجام گردیده است.

شده است که آن ها مقادیر باالتری از مواد را بعد از درمان

دندان های مورد مطالعه

مجدد باقی می گذارند (.)1

در این تحقیق آزمایشگاهی ،تعدداد  15دنددان پرمدولر

موفقیت درمان مجدد ارتوگرید بستگی به پاکسازی و
شکل دهی کافی نواحی دست نخورده سیستم کانال ریشه
دارد .انتروکوکوس فیکالیس به عنوان یک گونه باکتریایی
بسیار شایع در دندان های درمان ریشه ی عفونی مطرح

تک کانال انسان بالغ با ریشه جمع آوری و در سالین نرمدال
نگهداری شد.
خالصه روش اجرای طرح و تکنی ک ه ای م ورد
استفاده

است و نشان داده شده است که به روش های مختلف ضد

سطح ریشه ها جهت اطمینان از عدم وجدود هرگونده

عفونی کانال بسیار مقاوم است( .)7بنابراین می بایست به

نقص توسط میکروسکوپ بدا بزرگنمدایی  25بررسدی شدد.

حذف کامل مواد پرکننده ریشه توجه ویژه ای نمود تا

دندان های با شکسدتگی و تدر

جدایگزین شددند .سدپس

تماس مناسب بین مواد شستشو دهنده و دارو های داخل

دندان ها به مدت یک سداعت در هیپوکلریدت سددیم %2/1

کانال با دیواره های کانال ریشه فراهم شود( 8و  .)9از

جهت ضد عفونی شدن قرار گرفتند ( .)11تاج دندان هدا در

انجاییکه هیپوکلریت سدیم خود اثر حاللیت بافتی دارد

حد  CEJتوسط فرز الماسی با سدرعت بداال و جریدان آب

میتواند در میزان پاکسازی حاصل از فایل که متغیر اصلی

قطع شد و ریشه ها تا طدول  mm 15بدرش خوردندد .بداز

میباشد خدشه ایجاد کند ،بهتر است یکگروه همراه با

بودن فورامن اپیکال توسط فایل  kشدماره  15تائیدد شدد و

شستشوی نرمال سالین استفاده گرددتا بتوان به نتایج دقیق

طول کارکرد کانال  mm 1کوتاه تر نسبت به جایی که نو

تری دست یافت.

فایل از فورامن خارج می شود در نظر گرفته شد .

روش های درمان مجدد معموالً بسته به نوع آماده

آماده سازی مکانیکی کانال های ریشه ی دنددان هدای

سازی کانال و نوع مواد پرکننده چالش برانگیز هستند (.)11

مورد مطالعه توسط سیستم FKG Dentaire, ( D-Race

برای حذف بهتر مواد پرکننده کانال ریشه ،روشهای

 )LaChaux-de-Fonds, Switzerlandفایل 11 - %1

مختلفی پیشنهاد شده است از جمله آن می توان به فایل

مطابق روش ارائه شده توسط کارخانه سدازنده انجدام شدد.

های دستی ،وسایل اولتراسونیک ،لیزر و اینسترومنت های

کانال ها با  %25/5 NaOClبین هر دو فایل متوالی شستشو

موتوری از قبیل دریلهای گیتس گلیدن و اینسترومنت های

داده شدند .در نهایت برای حذف الیه اسمیره %17 EDTA
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به مدت یک دقیقه به کار برده شد و بده دنبدال آن از12 m

کننده بدون آگاهی از شیوه درمان مجددد بده طدور همزمدان

 %25/5NaOClاستفاده شدد .سدپس کاندال هدا بدا سدالین

نمونه ها را بررسی و امتیاز نهایی را صدادر کردندد .سیسدتم

شستشو داده شدند و با کن کاغدذی خشدک شددند .سدپس

امتیاز دهی براساس میزان مواد باقی مانده در نواحی کرونال،

دندان ها به شیوه تراکم جانبی با استفاده از گوتاپرکا و سیلر

میانی و اپیکال هر کانال درجه بندی شد بدین صورت که:

AH26آبچوره شدند.

امتیاز  :1هیچ یا حدداقل وجدود دبدری( )1-%25روی

دسترسدد دی موقتدد داً بدددده وسدد دیله ی(Cavit-
)G.ESPE_Premier. Norristown. PA, USA
سیل شد و دندان ها جهت ست شدن سیلر در محفظه ای با
رطوبت  %111و دمای  37 °Cبه مدت دو هفتده نگهدداری
شدند .نمونه ها به طور تصادفی در سه گروه براساس روش
حذف گوتاپرکا و سیلر قرار گرفتند:
گروه  :1فایل روتداریXP-Endo Finisher (XP-
) Fبه تنهایی
گروه  :2فایل روتاری  XP-Fبه همراهNaOCl
گروه  :3فایل روتاری  XP-Fبه همراه کلروهگزیدین
سه دندان هم به عنوان گروه کنترل مثبت درمان مجدد
نشدند.
پر کردگی کانال هدا توسدط سیسدتم  D-Raceطبدق
روش کارخانه سازنده حذف شد .اینسترومنت های DR2,
 DR1به دنبال هم به روش کرون داون ()crown down
با حرکت براشینگ تا رسیدن به طول کارکرد تدا زمدانی کده
دیگر دبری روی فایل دوم مشاهده نشود به کار برده شددند
( )15و بین هر فایل ،کانال ها بدا  %25/5 NaOClشستشدو
داده شدند .جهت کاهش تغییرات بین عمل کننده ها از یدک
عمل کننده برای مراحل اینسترومنت کانال و درمدان مجددد
اسددتفاده شددد ( 11و .)17سددپس دندددان هددا در جهددت
باکولینگوالی با دیسک الماسی در طول برش خوردند و تمام
دندان های دو نیم شده زیر میکروسکوپ ندوری بدا بدزر
نمایی  %5بررسی و از آن ها فتدوگرافی تهیده شدد .بررسدی
بقایای گوتا پرکا و سیلر با روش امتیاز دهی بصری مستقیم
)(direct visual scoringتصاویر گرفته شدده از طریدق
میکروسکوپ نوری انجام شد .بدین صورت که سه مشاهده

سطح عاج
امتیاز  :2وجود مقداری دبری ( )%51-%25روی سطح
عاج
امتیاز  :3وجدود مقدادیری متوسدطی از دبدری (- %51
 )%75روی عاج
امتیاز  :1وجود مقادیر زیادی دبری (21( )>%75و)22
روش های آماری تجزيه و تحلیل نتايج
ابتدا میانگین و انحراف از معیار در هر دو گروه
گزارش شد .در صورت نرمال بودن داده ها با انحراف از
معیار مساوی از تست  ANOVAجهت مقایسه گروه ها
استفاده می شود .اگر همسان بودن واریانس گروه ها برابر
نباشد از آزمون  Walchاستفاده می شود .جهت مقایسه دو
به دو آن ها از تست تعقیبی مناسب استفاده می شود و اگر
داده ها نرمال نباشند جهت مقایسه از آزمون Kruskal-
 Wallisاستفاده می شود .جهت مقایسه دو به دو داده ها از
تست  LSDاستفاده شد.
مالحظات اخالقي
از آنجایی که نمونه های دندان مورد مطالعه به دالیدل
درمانی کشیده شده بودند نیاز به مالحظده ی اخالقدی نمدی
باشد .جهت گرفتن تصاویر نیدز اصدول حفاتدت در مقابدل
اشعه رعایت گردید.

يافته ها
در علم آمار قبل از انجام هر محاسبه ی استنباطی می
بایست وضعیت توزیع آماری دادهها را بررسی کرد .چنانچه
داده ها دارای توزیع نرمال باشند از روشهای آمار پارامتری
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و در غیر اینصورت از روشهای آمار ناپارامتری استفاده
خواهد شد.

در شکل  5میانگین مواد باقیمانده در قسمت  Aدندان
را بر اساس موواد مصورفی نشوان موی دهود .یکسوان بوودن

برای بررسی نرمالیته از دو آزمون کولموگورو-

حروف نوشته شده در شکل  5-3نشان موی دهود کوه بوین

اسمیرنوف و شاپیر-ویلک استفاده شد .فرضیه صفر در این

کلروهگزیدین و هیپو کلریوت سودیم در قسومت  Aدنودان

آزمون ها بیان می کند که داده ها دارای توزیع نرمال هستند.

اختالف معناداری وجود ندارد ولوی بوین کنتورل و دو مواده

چنانچه مقدار احتمال آزمون سطح معناداری بزرگتر از 3/34

کلروهگزیدین و هیپو کلریوت سودیم در قسومت  Aدنودان

باشد این فرضیه پذیرفته و در غیر اینصورت رد خواهد شد.

اختالف معنادار وجود دارد .این بدان معنی است که تفواوت

همانطور که در جدول  5شاهد هستیم متغیر اصلی

معنی داری بین مواد شوینده استفاده شوده در میوزان حوذف

پژوهش توزیع نرمال دارد .با توجه به نرمال بودن توزیع

مواد باقی مانده در قسمت  Aدندان وجود ندارد .ولوی بوین

داده ها می توان از آزمون آنالیز واریانس جهت بررسی و

اسووتفاده از مووواد شوووینده و عوودم اسووتفاده از آنهووا (کنتوورل)

مقایسه مواد شستشو دهنده و قسمت های مختلف دندان از

تفاوت معناداری مشاهده شد.

جهت مواد باقیمانده در دندان استفاده کرد .با استفاده از

نتایج نشوان داد کوه کنتورل بیشوترین و هیپوو کلریوت

آماره آزمون فیشر تأثیر مواد شستشو دهنده و قسمت های

سدیم و کلروهگزیدین کمترین میانگین را دارا هستند .نتایج

مختلف دندان بر مقدار ماده باقیمانده مورد بررسی قرار

فوق اثر مثبت مواد شستشو دهنده در حذف مواد باقی مانده

گرفت که در جدول  2آورده شده است.

موجود در قسمت اپیکال دندان را اثبوات موی کنود .در ایون

در ستون مقادیر سطح معناداری جدول  2مشاهده می

بررسی استفاده از هیپو کلریت سدیم و کلروهگزیدین باعث

شود که مقدار احتمال اختالف میانگین باقیمانده مواد در بین

حذف بیشترین مقدار ماده های گوتاپرکا و سیلر در قسومت

مواد شستشو دهنده ( )3/353بزرگتر از  3/34محاسبه شده و

اپیکال دندان شد.

معنادار نیست .به این معنی که اختالف بین مواد شستشو

قسمت میانی دندان ()M

دهنده تاثیر معناداری بر روی حذف مواد باقی مانده درون

شکل  2میانگین مواد باقیمانده در قسمت  Mدندان بر

دندان ندارند .ولی مقدار احتمال قسمت های مورد بررسی

اساس مواد مصرفی را نشان می دهد .یکسان بوودن حوروف

دندان ( )3/333کمتر از  3/34محاسبه شد که نشان می دهد

نشان می دهد که بین کنترل و هیپو کلریت سدیم در قسمت

بین قسمتهای مختلف دندان اختالف معناداری وجود

 Mدنوودان اخووتالف معنوواداری وجووود نوودارد ولووی بووین

دارد.

کلروهگزیدین و ماده هیپو کلریت سدیم و کنترل در قسمت
همچنین مقدار احتمال اثر متقابل مواد شستشو دهنده

 Mدندان اختالف معنادار وجود دارد .بوه بیوان دیگور هوی

و قسمت های مختلف دندان( )3/323کمتر از  3/34محاسبه

تفاوت معنواداری در اسوتفاده از هیپوو کلریوت سودیم و یوا

شد .بنابراین اثر متقابل مواد شستشو دهنده و قسمت های

استفاده نکردن از مواد شوینده در حوذف موواد بواقی مانوده

مختلف دندان بر مقدار باقیمانده مواد در دندان موثر هستند.

درون دندان مشاهده نشده است.به بیان دیگر کلروهگزیدین

به این معنی است که مواد شستشو دهنده در قسمت های

کمترین و کنتورل و هیپوو کلریوت سودیم مشوترکات بیشوترین

مختلف دندان اثرات متفاوتی دارند.

میانگین را دارا هستند.

مقایسه مواد مصرفی در هر قسمت از دندان

قسمت کرونال دندان ()C

قسمت اپیکال دندان ()A
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شکل  3میانگین مواد باقیمانده را در قسمت  Cدنودان

کمترین میانگین در قسمت های  Mو  Cدندان مشاهده می

بر اساس مواد مصرفی نشان می دهد .سطوح معناداری ارائه

شود .این نتایج ثابت می کند که حذف مواد بواقی مانوده در

شده به صورت حروف در شکل  6-3نشان می دهد که بین

قسمت اپیکال دندان بسیار سخت تر از قسمت هوای دیگور

کلروهگزیدین و هیپو کلریوت سودیم در قسومت  Cدنودان

بخصوص قسمت کرونال است.

اختالف معناداری وجود ندارد ولی بین کنترل و دو مواده ی

هیپو کلریت سدیم

کلروهگزیدین و هیپو کلریت سدیم اخوتالف معنوادار بووده

شکل  4میوانگین موواد باقیمانوده بوا اسوتفاده از مواده

است .این عدم وجود اختالف معنادار بین کلروهگزیودین و

مصرفی هیپو کلریت سدیم در قسمت های مختلف دندان را

هیپو کلریت سدیم نشان می دهد هی تفاوتی در اسوتفاده از

نشان می دهد حروف مشابه موجود در شوکل  4نشوان موی

مواد شوینده برای افزایش حذف مواد باقی مانده موجوود در

دهد که بین قسمت های مختلوف دنودان در مواده مصورفی

دندان وجود ندارد .نتوایج نشوان داد کوه کنتورل بیشوترین و

هیپو کلریت سودیم اخوتالف معنواداری وجوود نودارد و بوا

کلروهگزیدین و هیپو کلریت سدیم کمترین میوانگین را دار

استفاده از هیپو کلریت سدیم میانگین موواد بواقی مانوده در

هستند .این نتایج مجددات اثر مثبت موواد شستشوو دهنوده بور

تمام قسمت هوای دنودان یکسوان اسوت .بور اسواس نتوایج

حذف مواد باقی مانده درون قسمت کرونال دنودان را نشوان

موجود در شکل  4تفاوت مشاهده شده بوین میوانگین موواد

می دهد.

باقی مانده در قسمت های مختلف دندان معنادار نیست.
کنترل

مقایسه قسمت های مختلف دندان به تفکی ک م اده

شکل  6میانگین مواد باقیمانده را بدون مواده شستشوو
دهنده بر اساس قسمت های مختلف دندان نشان موی دهود

مصرفی
کلروهگزیدین

که  Mکمترین و قسمت های  Aو  Cبیشوترین میوانگین را

شکل  5میانگین مواد باقیمانوده را بوا اسوتفاده از مواده

دارا هستند .حروف متفاوت موجود در شوکل  6نشوان موی

مصرفی کلروهگزیدین بر اساس قسمت های مختلف دندان

دهد که تنها بین قسمت های  Mو  Cدندان بودون اسوتفاده

نشان می دهد .حروف یکسان موجود در شکل  5نشان موی

از ماده شستشو دهنده اختالف معناداری در حذف مواد باقی

دهود کووه بووین قسوومت هووای  Mو  Cو همچنووین  Aو M

مانده وجود دارد.

دندان در مواده مصورفی کلروهگزیودین اخوتالف معنواداری

بنابر نتایج مشاهده شده در شکل های  6و  5می توان

وجود ندارد ولی اختالف میانگین مواد بواقی مانوده در بوین

نتیجه گرفت که با استفاده از فایول روتواری  XP-Fحوذف

قسمت های  Aو  Cدندان معنادار بود.

مواد باقی مانده در قسمت میانی دنودان بسویار موفوق تور از

نتووایج نشووان داد کووه در اثوور مصوورف کلروهگزیوودین
بیشترین میوانگین مواده بواقی مانوده در قسومت هوای  Aو

حذف مواد در دیگر قسمت هوا بخصووص قسومت اپیکوال
دندان بوده است.
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جدول  :0جدول تست ترمالیته ی داده ها با استفاده از دو آزمون کولموگوروف اسمیرنوف و شاپیرو ویلک.
کولموگورو-اسمیرنوف

شاپیر-ویلک
سطح معناداری

درجه آزادی

آماره

سطح معناداری

درجه آزادی

آماره

3/365

526

3/968

3/345

526

3/375

باقیمانده

جدول  :1جدول تجزیه واریانس مواد باقی مانده در قسمت های مختلف دندان با استفاده از مواد مصرفی.
سطح معناداری

F
8/974

3/339

3/333

557/294

58/353

5

3/353

5/575

3/356

2

3/395

3/333

25/662

3/945

2

5/937

دندان

3/323

3/357

3/557

5

3/582

مواد*دندان

3/339

558

5/426

خطا

526

25/338

کل

524

6/996

کل تصحیح شده

3/333

میانگین مربعات

درجه آزادی

مجموع مربعات

منابع

7

2/585

مدل تصحیح شده

58/353

عرض از مبدا
مواد

ضریب تعیین ( 3/586ضریب تعیین تصحیح شده )3/565

b

a
a

شکل  :1میانگین مواد باقي مانده در قسمت اپیکال دندان در اثر مواد مصرفي مختلف
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a
a

b

شکل  :2میانگین مواد باقي مانده در قسمت میاني دندان در اثر مواد مصرفي مختلف

b

a
a

شکل  :3میانگین مواد باقي مانده در قسمت کرونال دندان در اثر مواد مصرفي مختلف
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b

ab
a

شکل  :2میانگین مواد باقي مانده در قسمت های مختلف دندان در اثر استفاده از کلروهگزيدين

a
a

a

شکل  : 5میانگین مواد باقي مانده در قسمت های مختلف دندان در اثر استفاده از هیپو کلريت سديم
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a

ab

b

شکل  :6میانگین مواد باقي مانده در قسمتهای مختلف دندان بدون استفاده از مواد شستشو دهنده

بحث
درمان مجدد بدون عمل جراحدی اولدین گزینده بدرای
درمان مجدد اندودونتیک می باشد .موفقیدت درمدان مجددد

جلوگیری از شیوع بیماری های پس از درمان اهمیت زیادی
دارد.

ارتوگرید بستگی به پاکسازی و شدکل دهدی کدافی ندواحی

نتایج این تحقیق (شکل های 2 ،1و  )3مکدرراً اثدرات

دست نخورده سیستم کانال ریشده دارد .بدرای حدذف بهتدر

مثبت مواد شوینده در افزایش کارایی حذف مواد باقی ماندده

مواد پر کننده کانال ریشده ،روش هدا و متدد هدای مختلفدی

در دندان را ثابت کدرد .نتدایج نشدان داد هدیچ تفداوتی بدین

پیشددنهاد شددده اسددت از جملدده :فایددل دسددتی ،وسددایل

استفاده از هیپو کلریت سددیم و کلروهگزیددین در افدزایش

اولتراسونیک ،لیزر ،اینسترومنت های روتاری XP-F ،NiTi

کارایی حذف مدواد بداقی ماندده درون کاندال ریشده وجدود

و غیره است .درصد موفقیت بالینی درمان مجدد ارتوگریدد

ندارد .افزایش کارایی در حذف مدواد بداقی ماندده مشداهده

بر اساس وسایل و محلول های استفاده شدده و میدزان مدواد

شده در استفاده از مواد شوینده میتواند بده دلیدل خاصدیت

باقی مانده بین  51تا  %91متغییر است .این تفاوت در میدزان

مرطوب کنندگی مواد شوینده باشد .مواد شوینده گوتاپرکا و

موفقیت و عدم حصول موفقیت  111درصدی به دلیدل ایدن

سیلر باقی مانده در کانال دنددان را ندرم مدی کنندد و باعد

واقعیت است که هیچ کدام از روش های موجود نمی توانند

افزایش کارایی فایل روتداری  XP-Fدر حدذف مدواد بداقی

مواد باقی مانده درون ریشه را به طور کامل حدذف نمایندد.

مانده از کانال دندان می شوند .عالوه بر ایدن مدواد شدوینده

قدرار دادن

کاهش استحکام پیوند هدای شدیمیایی میدان

حذف کامل مواد بداقی ماندده بدرای در معدر

بدداکتری هددا و بافددت هددای مددرده ی درون کانددال ریشدده و

می تواند باع

مواد باقی مانده و سطح داخلی دندان ها شوند .اگرچه نتایج
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بدست آمده در این تحقیق با نتایج  Akhavanو همکداران

( )2112کارایی سیستم های  ProTaperو  H-Fileهمدراه

( )2112تفددداوت داشدددتند ( Akhavan .)18و همکددداران

با استفاده از کلروفورم و یا بددون اسدتفاده از کلروفدورم در

( )2112نشددان دادنددد کدده اسددتفاده از حددالل هددا در حددذف

حذف گوتاپرکا و سیلر  AH26را مورد مطالعه قرار دادندد.

گوتاپرکا و سیلر باقی مانده در دندان اثر منفدی دارندد (.)18

آن ها نشان دادند که سیسدتم  ProTaperنسدبت بده روش

اختالف موجود در نتایج این تحقیق با نتدایج  Akhavanو

 H-Fileاز کارایی باالتری در حذف مواد باقی مانده کاندال

همکاران ( )2112می تواند به دلیل تفاوت در مواد شدوینده

ریشه برخوردار است .همچنین نتدایج آن هدا نشدان داد کده

ی اسددتفاده شددده در دو تحقیددق باشددد Dadresanfar .و

استفاده کردن از کلروفورم تاثیر معناداری در کارایی سیسدتم

همکاران ( )2112به بررسی کارایی سیستم هدای  Mtwoو

هدای  ProTaperو  H-Fileدر حدذف گوتاپرکدا و سددیلر

 ProTaperدر حضددور و عدددم حضددور کلروفددورم بددرای

ندارد ( .)8اخدتالف موجدود در نتدایج بده دلیدل تفداوت در

حذف مواد باقی مانده کانال ریشده پرداختندد .نتدایج آن هدا

سیستم های استفاده شده در این سه تحقیق است .همدانطور

نشان داد که هنگامی که پاکسازی تمدام کاندال ریشده مدورد

کدده قددبالً شددرح داده شددد  Obeidو همکدداران ( )2115از

بررسی قرار گیرد اختالف معناداری در کارایی سیستم هدای

سیسددتم  ProTaper Universalاسددتفاده کددرده بودنددد،

 Mtwoو  ProTaperوجود ندارد .اگرچه کارایی سیسدتم

 Khalilakو همکددددداران ( )2112از سیسدددددتم هدددددای

 ProTaperدر پاکسددازی قسددمت اپیکددال دندددان بیشددتر از

 ProTaperو  H-Fileاستفاده کرده بودند ولی در تحقیدق

سیستم  Mtwoبود .در تحقیق  Dadresanfarو همکاران

حاضر از فایل روتاری  XP-Fو سیستم  D-Raceاسدتفاده

( )2112هنگامی که پاکسازی تمام کانال ریشه مورد بررسدی

شده است .همچنین اثرات ضد عفونی کنندگی و کاهش درد

قرار گرفتده بدود تفداوت معنداداری بدین تیمارهدایی کده از

بیماران در اثر استفاده از مواد شوینده به ترتیب در تحقیقات

کلروفورم استفاده کرده بودند و تیمارهایی کده از کلروفدورم

 Goncalvesو همکددددددداران ( )2111و  Menakayaو

استفاده نکرده بودند مشاهده نشد .این درحالی است کده در

همکددداران ( )2115گدددزارش شدددده اسدددت ( 21و .)22

پاکسازی قسمت اپیکال دندان استفاده از کلروفدورم کدارایی

 Goncalvesو همکدداران ( )2111نشددان دادنددد کدده هیپددو

سیسددتم  ProTaperرا افددزایش داده بددود ( .)19از طددرف

کلریت سدیم و کلروهگزیدین می توانند کانال هدای ریشده

دیگر ،نتایج بدست آمده در مطالعه حاضر با نتدایج Obeid

را به طور معناداری ضد عفونی کنند .اگرچه اثر هیپو کلریت

و همکاران ( )2115مشابه بود اگرچه تفاوت هایی را نیز می

سدیم در ضد عفونی کردن کانال های ریشده محسدوس تدر

توان بیان کرد Obeid .و همکاران ( )2115نشان دادندد کده

بود( Menakaya .)21و همکاران ( )2115نشان داندد کده

حالل ها اثر مثبتی در پاکسازی کاندال ریشده از مدواد بداقی

تیمار دندان به وسیله ی هیدروکسید کلسیم وکلروهگزیدین

مانده دارند .همچنین آن ها نشان دادند که حالل های رزینی

باع

کاهش درد ناشی از درمان مجدد دندان ها مدی شدود.

در حذف سیلر رزینی بدا پایده ی  MTAمدوثر هسدتند .در

آنها نشان دادند که استفاده از مواد شوینده باع

صورتی کده  DMS IVفقدط در حدذف سدیلر بدا پایده ی

مواد باقی مانده درون دندان ها می شود و این امر پاکسدازی

 ZOEمفید است ( .)21این در حالی اسدت کده در تحقیدق

کانال ریشه از مواد باقی مانده را آسان تر میکند ( .)22نتایج

حاضر سیلر رزینی  AH26و گوتاپرکا توسط مواد شدوینده

آن ها در مورد نرم شدن مواد باقی ماندده در اثدر اسدتفاده از

ی غیر رزینی همچون هیپو کلریت سددیم و کلروهگزیددین

مواد شوینده با نتایج بدست آمدده در ایدن تحقیدق مطابقدت

حددذف شدددند .در تحقیقددی دیگددر  Khalilakو همکدداران

داشت.
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عالوه بر این ،نتایج این تحقیدق نشدان داد کده امکدان

قسمت کرونال دندان به طور معناداری موفق تدر از قسدمت

حذف کامل مواد باقی مانده در روش هدای موجدود درمدان

های میانی و اپیکال دندان است و بین قسمت های میدانی و

مجدد وجود ندارد .این نتیجه توسط دیگر محققان به کدرات

اپیکال دندان از نظر میزان حذف مواد بداقی ماندده اخدتالف

ثابت شده است ( .)21 ،23 ،21 ،19 ،18 ،15 ،11 ،8به طور

معندداداری وجددود ندددارد ( .)23نتددایج  Dadresanfarو

مثددال  Alzuabiو  )2118( Abiadبدده بررسددی کددارایی

همکاران ( )2112نیز وجود اثر متقابدل معندادار بدین حجدم

اینسترومنت هدای  XP-Endo Finisherو XP-Endo

مواد باقی مانده و قسمت های مختلف دنددان را نشدان داد.

 Finisher-Rدر پاکسازی کاندال ریشده  21دنددان آسدیای

نتایج آنها نشان داد که بین قسمت اپیکدال دنددان و قسدمت

فک پایین انسان بالغ پرداختند .نتایج آن هدا اخدتالف معندی

های کرونال و میانی دندان اختالف معناداری در میزان مدواد

داری بین اینسترومنت های  XP-Endo FinisherوXP-

باقی مانده وجود دارد و میزان این مدواد در قسدمت اپیکدال

 Endo Finisher-Rدر پاکسازی کانال ریشه دندان هدای

دندان هنگامی که از سیستم  ProTaperهمراه با کلروفورم

مورد مطالعه را نشان نداد .اگرچه نتایج آن ها نشان داده بود

استفاده شد کمترین بود ( .)19در تحقیقدی دیگدر  Kostiو

که هیچ یک از اینسترومنت ها توانایی پاکسازی کامل کاندال

همکاران ( )2111به بررسی کارایی سیسدتم هدای ProFile

های ریشه ی دندان را ندارند (.)15

و  H-Filesدر پاکسازی گوتا پرکدا و چهدار سدیلر Roth

نتایج بدست آمدده از بررسدی کدارایی فایدل روتداری

 Endion ،AH26 ،811و  Roekosealاز کانددال ریشدده

 XP-Fدر حذف مواد باقی مانده در قسمت هدای مختلدف

 18دندان تک کانال انسان بالغ پرداختند .نتایج آن ها تفاوت

دندان نشان داد که میزان مواد بداقی ماندده در قسدمت هدای

معناداری را میان کارایی سیستم های استفاده شده در حذف

میانی و کرونال دندان کمتدر از مقددار مدواد بداقی ماندده در

مواد باقی مانده نشان نداد .همچنین نتایج آن ها نشان داد که

قسمت اپیکال دندان است (شدکل هدای  5 ،1و  .)1اگرچده

پاکسازی کانال ریشه در قسمت اپیکال دندان بسدیار سدخت

هنگامی که از مواد شوینده اسدتفاده نشدد (کنتدرل) کمتدرین

تر از قسمت های دیگر به خصوص قسمت کروندال دنددان

میزان مواد باقی مانده در قسمت میانی دنددان مشداهده شدد

است ( .)11نتایج تحقیق حاضدر نتدایج  Kostiو همکداران

(شکل  .)1به بیان دیگر حذف مواد بداقی ماندده در قسدمت

( )2111را تایید کرد .اگرچده نتدایج  Madaniو همکداران

های میانی و کرونال دندان بسیار آسدان تدر از حدذف مدواد

( )2115از عدم وجود اختالف معنادار در میزان مدواد بداقی

باقی مانده در قسمت اپیکال دندان است .دلیدل کمتدر بدودن

مانده موجود در قسمت های مختلدف کاندال ریشده درمدان

میزان مواد باقی مانده در قسمت های میانی و کرونال دندان

مجدد شده گواهی می داد (.)21

شکل ،سداختار و عدر

ایدن قسدمت هدا اسدت .عملکدرد

ضعیف سیسدتم  D-Raceدر حدذف مدواد بداقی ماندده در

نتیجهگیری

قسمت اپیکال دندان توسط  da Silvaو همکداران ()2112

با توجه به نتایج مطالعات ارائه شدده در ایدن فصدل و

گزارش شده است ( .)25ساختار سه گوشده ای سیسدتم D-

با توجه به نتایج ایدن تحقیدق آزمایشدگاهی ،فایدل روتداری

 Raceآن را گزینه ی مناسبی برای برش ،نفوذ و پاکسدازی

 XP-Endo Finisherبه ویژه بدا اسدتفاده از سیسدتم D-

قسمت های میانی و کرونال دندان از مواد باقی مانده نمدوده

 Raceاز کارایی مناسبی در درمان مجدد و حذف گوتا پرکا

اسدت ( .)25از طدرف دیگدر نتدایج تحقیددق  Uzunogluو

و سیلر باقی مانده در کانال ریشه برخوردار است.

همکاران ( )2115نشان داد که حدذف مدواد بداقی ماندده در
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کلریت سدیم در حذف مواد باقی مانده ی درون دنددان هدا

تصددویربرداری میکروسددکوپی از دندددان هددای درمددان

 اخدددتالف معندددی داری بدددین اسدددتفاده از.حکایدددت دارد

 نواحی پدیچ،D-Race مجدد شده توسط اینسترومنت های

کلروهگزیدین و هیپو کلریت سدیم در میزان کارایی حدذف

خورده ای را نشان می دهد که در کنار آن به صدورت یدک

.مواد باقی مانده ی درون ریشه ی دندان ها وجدود نداشدت

در میان نواحی سیستم وجود دارد که این طرح تمایل وسیله

نتایج بدست آمده از بررسی تأثیرات مواد شوینده در حدذف

 در ایدن.برای پیچ شدن در داخل کانال را کاهش مدی دهدد

مواد باقی مانده در قسمت های مختلف دندان نشان داد کده

 دندان پرمولر تک کانال انسان بالغ با15 تحقیق آزمایشگاهی

میزان مواد باقی مانده در قسمت های میانی و کرونال دندان

 توسدط فدرزCEJ ریشه جمع آوری و تاج دندان ها در حد

.کمتر از مقدار مواد باقی مانده در قسمت اپیکال دندان است

 نتایج نشان داد.الماسی با سرعت باال و جریان آب قطع شد

)اگرچه هنگامی که از مدواد شدوینده اسدتفاده نشدد (کنتدرل

که سیستم های درمان مجدد از جمله سیستم اسدتفاده شدده

کمترین میدزان مدواد بداقی ماندده در قسدمت میدانی دنددان

در این تحقیق قدادر بده حدذف کامدل مدواد بداقی ماندده در

.مشاهده شد

 همچندین نتدایج ایدن.قسمت های مختلدف دنددان نیسدتند
تحقیق از اثرات مثبت مواد شوینده ی کلروهگزیدین و هیپو
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Abstract
Background and Objectives: The success of the rehabilitation of
the orthogonoid depends on the cleansing and adequate formation
of the intact areas of the root canal system. For better removal of
root canal fill materials, various methods have been proposed,
including manual files, ultrasonic instruments, lasers, rotary
instruments NiTi. D-Race as one of the widely used instrument
provides a twisted-shaped design when visualized by light
microscopes.
Material and Methods: In this experimental study, 45 adult
single-channel premolar teeth with adult roots were collected and
kept for two years. The teeth were disinfected by using 2.5%
hypochlorite for one hour. The crown of the teeth were cut to CEJ
by high speed diamond milling under water flow. The roots were
cut to a length of 15mm and the samples were randomly distributed
into three groups: 1- XP-F rotary file alone, 2- XP-F rotary file
along with NaOCl, 3- XP-F rotary file with chlorohexidine.
Results: The study revealed a positive effect of solvent on removal
of gutta-percha and sealer in the D-Race systems while, there were
no significant differences in NaOCl and chlorohexidine in
removing residual gutta-percha or sealer. Moreover, the results
showed that the amount of residual gutta-percha or sealer in the
middle (M) and coronal (C) slices was significantly lower than that
of apical (A) slice.
Discussion: The results showed that XP-F rotary is an efficient
retreatment files for removing residual gutta-percha and sealer.
Keywords: XP-Endo Finisher, D-Race System, Gutta-Percha,
Sealer.
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