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 )مقالة پژوهشي( 

 روش با دندان تاج ةکنندپر ةماد نوع چهار یتاج زنشتیر یشگاهیآزما یبررس
  رنگ نفوذ

  
  ۵م فرقانييمر، ۴يآبادملک يون صفريکتا ،۳فاطمه شهرامي ، ۲چاهيمريم قره ،*۱مريم بيدار

 
                      دهيچک
 يريجلوگ و يدسترس ةحفر ليس تيقابل ديبا موقت يهاميترم :هدف و نهيزم
 از رنگ نفوذ زانيم يبررس مطالعه نيا هدف .باشند داشته را يباکتر نشت از

 داخل به کلتوزول، و IRM ر،يزمهر ن،يزونال :شامل موقت يپرکردگ مواد
  .بود شهير کانال
 سالم مولر پره دندان ۱۲۰ ،يشگاهيآزما قيتحق نيا انجام جهت :بررسي روش

 کانال يدهشکل و يسازپاک ،يدسترس ةحفر ةيته از پس .ديگرد انتخاب
 با يجانب پرکردن روش به آنها پرکردن وSTEP BACK  روش به هادندان

 صورت به هادندان ،سپس .شد انجام AH26 لريس و گوتاپرکا از استفاده
 چهارم تا اول گروه يهادندان تاج شدند، ميتقس ييتا ۲۰ گروه ۶ به يتصادف

 ششم و پنجم گروه .شد ميترم کلتوزول و IRM ر،يزمهر ،نيزونال با ترتيب به
 در ساعت ۴۸ مدت به ميترم يدارنگه از پس .بودند يمنف و مثبت کنترل

 به گروه  ۶ به مربوط يهانمونه تاًينها ،درصد ۱۰۰ رطوبت و درجه ۳۷ حرارت
 از پس .شدند ورغوطه درصد ۱۰ يهند جوهر محلول در ساعت ۷۲ مدت
 توسط دندان ةمين دو هر در رنگ نفوذ زانيم هااندند يطول برش
 يآمار زيآنال جهت ANOVA تست از و شد يريگاندازه کروسکپيومياستر

  .ديگرد استفاده
 زانيم نيشتريب و نيزونال گروه به مربوط ،رنگ نفوذ زانيم نيکمتر :هاافتهي

 - زونالين( هايگروه بين موجود اختالف .بود کلتوزول گروه به مربوط
  )< ۰/۰P ۵( نبود دارامعن )کلتوزول -  IRM( هايگروه و )يرزمهر

 عنوانهب ماده نيبهتر نيزونال ،ZOE سيب با مختلف مواد نيب در :يريگجهينت
- يم ازين يترگسترده يهاهمطالع به ريزمهر مورد در و موقت يپرکردگ ةماد

   .باشد
  ۶۱۳ - ۶۰۵ ):۶(۱۰ ؛۱۳۹۰م ع پ 

  
   .نشت زير ،رنگ نفوذ قت،مو ميترم :گانواژ ديکل
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  .متخصص درمان ريشه- ۳
  .پزشکي کودکانمتخصص دندان- ۴
   مرکز تحقيقات دندان يپژوهشار ياستاد - ۵

   .پزشکي    
  

    گروه درمان  پزشکي،مرکز تحقيقات دندان -١
    دانشگاه علوم پزشکي، دندان ةدانشکد ،ريشه    

  .پزشکي مشهد     
  پزشکي، دانشکدة دندان، گروه درمان ريشه -٢

  .دانشگاه علوم پزشکي مشهد     
   دانشکدة دندان، متخصص درمان ريشه -٣

  .دانشگاه علوم پزشکي مشهدپزشکي،      
     دانشکدة  ،پزشکي کودکانتخصص دندانم -۴

  .دانشگاه علوم پزشکي مشهدپزشکي، دندان    
  ، دانشکدة استاديار پژوهشي مرکز تحقيقات -۵

  .دانشگاه علوم پزشکي مشهدپزشکي، دندان    
  
  :نويسندة مسؤول*
- مرکز تحقيقات دندان، مشهد ؛مريم بيدار  

، دانشگاه پزشکيدندان ةدانشکد، پزشکي
  .پزشکي مشهد لومع
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  مقدمه
مدت درمان يت طوالنيکه در موفق ياز موارد يکي     

شه با يکانال ر يقطع ارتباط فضا ،است مؤثرشه ير
کانال  يسه بعد يپرکردگ. باشديکال مياپينسوج پر

  به ن آنهايها و توکسسميکروارگانيشه از نفوذ مير
ج يکيل. خواهد کرد يريکال جلوگياپيسوج پرن

ک ي عنوانبه شهيستم کانال ريس يپرکردگ يکرونال
 اشدبيشه مطرح ميت کانال ريعامل مهم در عدم موفق

م يداده است که ترم نشان) Weine( نيو. )۱(
شه يدرمان ر که يست رفتن دنداندر از د ،نامناسب تاج

 ک عمل يت اندودنتيک عدم موفقيتر از مؤثر ،شده
  ).۲( کنديم

در عدم  يطور بارزهب يمناسب کرونالم يترم      
 ةشيک درمان ريتر از مؤثرکال ياپيپر عةيوجود ضا

 يمطالعات بر رو). ۳( مناسب عمل کرده است
ان داده نش ،شهيج پس از کامل شدن درمان ريکيکروليم

پرکردن کانال و مواد مورد  يهاکياست که تکن
). ۱( ندشويک نميل هرمتيس ايجاد باعث ،استفاده

 ۵۰شتر از ياند که باد و همکارانش نشان دادهژنيتراب
 يسطح کرونال يوقت ،هاي اندو شدهاز دندان درصد
س يدرميلوکوکوس اپيتاج در معرض استاف يپرکردگ

  ).۴( شدند يدچار آلودگ طور کاملهب ،قرار گرفت
 ةليوسهشه بيکانال ر ياز آلودگ ،موقت يهاميترم     

     يريدهان جلوگ ةق حفريها از طريبزاق و باکتر
ن يشه بيکانال ر ين مواد از آلودگين ايهمچن .کنديم

م يشه و ترميل درمان ريتکم از جلسات درمان قبل
  تم موقيترم ةک مادي .کنديتاج ممانعت م يميدا
يا حداقل ميزان آن  ج بودهيکيکروليد بدون ميبا ،آلدهيا

ط يک محيدر  داشته و يکاربرد راحت ،را بودهرا دا
  ).۵( باشد مؤثرمرطوب 

 ةچهار نوع ماد ،ن مطالعهيمواد مورد استفاده در ا     
 .است ZOEهمه آنها  baseموقت بودند که  يپرکردگ
 - ليبارد يخت شرکت عاج داروسا( ريزمهر سمان

پرکردن موقت دندان، محافظت پالپ از  يبرا )رانيا

 ،مربوط به آمالگام يديکات اسيو تحر يير گرماييتغ
سمان . روديکار مهب يکاتيليو س يفسفات يهامانيس

    که زمان) شرو دندانيساخت شرکت پ( نيزونال
 يبرا يمناسب يحفاظت ةيال ،باشديع ميشدن آن سرست

عنوان پانسمان موقت و به يناسبم ةدندان بوده و ماد
 PHبا  ZOEمان ين سيا. باشديها محفره يبندکف
ن مواد يضررتراز کم يکي ين مواد دندانيدر ب ۷ يبيتقر

 يميش ايشرکت آس ساخت( کلتوزول. دشويمحسوب م
 )Coltene- سيسانس سوئيران تحت ليا - تهران - طب

و  IIو  Iکالس  يهاعنوان پانسمان موقت در حفرههب
   يول شود،يک مصرف ميپانسمان موقت در اندودنت

 و كنديم ايجاد زودگذري درد ،ونيدراتاسيعلت ههب
که  ييهازنده و در حفره يهاعنوان پانسمان در دندانهب

منع  ،اندافتهير لثه گسترش يدارند و تا ز يبزرگ ةانداز
ک ي عنوانهب IRM (Made In USA). مصرف دارد

از  يکي شته ودا يجيرا کاربرد ،موقتپانسمان  ةماد
  .است شده يمعرف ،ن مواديبهتر
س يبا ب يهاسمان ييدر مورد کارآ يطور کلهب     

ZOE  از جمله در  .انجام شده است يمطالعات مختلف
 ةل سه ماديقدرت س ةسيدر مقا Zmenerق يتحق

Cavit ,IRM و سمان Ultera Temp  مشخص شد
ن سه ماده وجود يل ايرت سدر قد يداراکه تفاوت معن

بهتر   Cavitليقدرت س  Baltoقيدر تحق). ۵( ندارد
 يبر رو Barthel قيو در تحق). ۱( بود IRM از

مشخص ZOE س يونومر و سمان با بيب گالس آيترک
ار بهتر از يبس ،دو ماده نيب ايل ترکيقدرت س که شد

  ).۶( بود ييهر کدام به تنها
 Dyeروش به که انهمکار و شاهي ةمطالع در     

Penetration  ترميم موقت کلتوزول  ةماد ،شد انجام
زونالين بيشترين ميزان نفوذ رنگ را به  ةماد کمترين و

  .         خود اختصاص دادند
 ,Scotch Bond ماده ۴بر روي  Zaia در تحقيق     

Vidrion ,IRM ,COHOSOL  مشخص شده است
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ر به جلوگيري هاي موقت قادکدام از اين ترميمهيچ
   .)۷(کامل از نفوذ رنگ به داخل دندان نيست 

 يهاهجلس نيب در موقت ميترم نوع نکهيابه توجه با     
 درمان تيموفق در ،ميدا ميترم ليتکم تا و شهير درمان

 شود انتخاب ياماده ديبا نيبنابرا ،دارد ييسزاهب تياهم

 يکيزيف خواص و يکنندگليس خواص لحاظ به که
 ةسيو مقا يبررس ،ن مطالعهيهدف از ا .باشد وبمطل

ج در بازار يموقت را يپرکردگ ةزان نفوذ رنگ در ماديم
ن ماده را يق بهترين طريران بود تا بتوان از ايو ا يجهان

درمان  که يم موقت دندانيترم يبرا ،ليبه لحاظ س
 يهاهو از طرفي چون مطالع کرد يشه شده معرفير

؛ انجام است مهرير انجام نشدهز ةزيادي در مورد ماد
کنندگي آن الزم به رد خواص سيلواين تحقيق در م

  .رسيدنظر مي
  

  روش بررسي 
 .بود يشگاهيآزما - يتجرب ةک مطالعيق ين تحقيا     

دندان پره مولر تك ريشه يا تك كانال كه به  ۱۲۰تعداد 
دليل مشكالت پريونتال يا ارتودنسي كشيده شده 

ها به شرح شرايط انتخاب دندان. دندانتخاب ش ،بودند
  :بود زير

ها كه توسط راديوگرافي از تك كانال بودن دندان - ۱ 
  .ييد شدأزيمال تبعد پروگ

  .هاعدم وجود پوسيدگي در دندان - ۲

 .جود ترك و آنومالي در تاج و ريشهعدم و - ۳

 .عدم وجود كانال كلسيفيه - ۴

ود بيش از وج ،هاي داراي ترک و پوسيدگيدندان     
. تکامل نيافته از مطالعه خارج شد آپكس و يک کانال

ها تا زمان شروع تحقيق در محلول همه اين دندان
- تهران - ساخت شركت شهر دارو(ظ ستريميدي غلي

ها در محلول تمامي دندان. نگهداري شدند) ايران
جهت ضد عفوني و  درصد ۲۵/۵هيپوكلريت سديم 

مدت يك دان بهدن ةنسوج نرم روي ريش شدنحل
دقيقه زير آب روان  ۵مدت ساعت نگهداري شده و به

شستشو داده شدند و جرم موجود روي تاج يا ريشه، 
-Aesculop( ۱۲ ةتوسط يك تيغ جراحي شمار

Germany ( هدسترسي تهيه شد ةحفر. دشحذف، 
 ۱۵ ةفايل شمار k ةوسيلطول كانال به سپس

)Dentsply (وارد  ،يلبدين صورت كه فا .تعيين شد
آپكس  ةنوك فايل در ناحي ةكانال شده و با مشاهد

 ۵/۰دست آمده ثبت شده و با كم كردن هدندان طول ب
كانال به . شدمياز اين طول، طول كاركرد اصلي ثبت 

 MAFعنوان هب ۳۵ ةبك تا فايل شمارروش استپ
بعد از هر  ،جهت شسشوي كانال. سازي شدآماده

استفاده  درصد ۵/۲ويت لينگ از محلول هيپوكليفا
ها با روش تراكم جانبي با سپس تمام كانال. گرديد

 -AH26 )Dentsplyاستفاده از گوتاپركا و سيلر 

Germany( بررسي كيفيت پركردگي  يبرا .دشدن پر
بعد از اتمام . ها فيلم راديوگرافي تهيه شداز تمام نمونه
ها به صورت تصادفي به شش گروه نمونه ،درمان ريشه

گروه  ۴تا  ۱: تايي به شرح زير تقسيم شدند ۲۰
هاي آزمايشي، حفرات دسترسي در گروه: آزمايش

موقت كه طبق  يترميم ةادنوع م ها توسط يكدندان
      .شدند پر ،سازنده آماده شده بود ةدستور كارخان

از  يدسترس ةز کردن حفريكه پس از تم طوريهب
با ضخامت متوسط  ترميمي ،لريگوتا و س يهاماندهيباق
مورد نظر در حفره قرار داده  ةاز ماد ميليمتر ۵/۳ - ۴

گروه پنجم گروه كنترل مثبت بود و گروه ششم  .شد
پس از  ،در گروه كنترل مثبت. گروه كنترل منفي

. پركردن كانال تاج دندان بدون ترميم موقت باقي ماند
ساعت در حرارت  ۴۸ مدتها بهنمونه يتمام ،سپس

داري نگه درصد ۱۰۰گراد و رطوبت سانتيدرجه  ۳۷
هاي گروه مةدر ه .)مشابه محيط طبيعي دهان( شدند

به ) تاج و ريشه(ها تمامي سطوح دندان ،مورد مطالعه
غير از سطح اكلوزال، توسط دو اليه الك ناخن و يك 

در مورد گروه . اليه موم چسب، مهر و موم شدند
مله سطح از ج ،كنترل منفي، تمامي سطوح دندان
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اكلوزال توسط الك ناخن و موم چسب كامالً مهر و 
  .موم گرديد

 ۱۰هاي مورد مطالعه در محلول سپس تمام نمونه     
ساعت  ۷۲به مدت   (Indialink)جوهر هندي درصد
بار ساعت يك سهكه هر  طوريهور شدند، بغوطه

بعد . شدها تكان داده ميظروف حاوي محلول و دندان
 پنجها از داخل محلول خارج شده و مونهروز نسه از 

جهت . شو داده شدندودقيقه زير آب روان شست
ها، بعد از بررسي ميزان نفوذ رنگ به درون نمونه

ها و پاك كردن كامل الك ناخن از تراشيدن موم چسب
 مةآغشته به استون، از ه بةها توسط پنسطح دندان

. ه شدتهي (Section)ها به صورت طولي برش دندان
ح مياني سطو ةناحيها در بدين ترتيب كه تمامي دندان

، توسط )روبروي هم ةناحيدو (مزيال و ديستال دندان 
صورت طولي و سرتاسري هديسك الماسي و هندپيس ب

اي بود كه به داخل عمق برش به اندازه. بريده شدند
كرد و پس از انجام دو برش، كانال دندان تجاوز نمي

دندان موردنظر از طول  ،يك اسپاتول با حركت اهرمي
سرانجام پس از خالي كردن . به دو نيمه تقسيم شد

 ةناحيميزان نفوذ رنگ از  ،كامل پركردگي تاج و ريشه
 توسط هر دندان مةني در دو کاليکرونال به طرف آپ

برابر،  ۱۰ نماييبزرگ با و استريوميكروسكوپ کشخط
  .)۵( ديثبت گرد دست آمدههگيري شد و نتايج باندازه
 ،دندان مةنيدر هر  هانفوذ رنگ به درون نمونه     

و نيز  B1)و  (A1ميزان نفوذ رنگ از سطح اكلوزال 
و نفوذ آن به داخل  CEJ ةناحيميزان عبور رنگ از 

مورد  ميليمتر ۱/۰، با دقت B2)و  (A2كانال دندان 
 دست آمده ازهميانگين ارقام ب و قرار گرفتگيري اندازه

براي همان دندان در نظر  C2)و  (C1آن دندان  مةنيدو 
  .)۱جدول ( گرفته شد

گيري و ثبت نتايج آن در پس از اتمام كار اندازه     
هاي مربوطه، بررسي آماري در مورد پارامترهاي جدول
A1,2  وB1,2  وC1,2 صورت هبا مفاهيم تعريف شده ب

  .ذيل انجام شد

A1 : ةنيماكلوزال در يك ميزان نفوذ رنگ از سطح 
  دندان 

B1 : ةنيمميزان نفوذ رنگ از سطح اكلوزال در يك 
  دندان 

A2 :ةيميزان نفوذ رنگ از ناح CEJ دندان  ةدر يك نيم  
B2 : ةناحيميزان نفوذ رنگ از CEJ دندان  ةيمدر يك ن  

  
  
  

نفوذ = عدد صفر Cو  Bو  Aدر مورد پارامترهاي 
نفوذ رنگ = بتدندان، عالمت مث CEJرنگ تا محل 

عدم نفوذ = عالمت منفي ،دندان ةبه داخل كانال ريش
از آناليز واريانس  .دندان ةريشرنگ به داخل كانال 

(ANOVA)چهار نوع ترميم موقت با  ة، براي مقايس
 LSD (Least significantآزمون تعقيبي وهم، 

difference) دو به دوي اين چهار  ة، براي مقايس
همديگر و با گروه كنترل مثبت با  نوع ترميم موقت

، براي Chi-Square همچنين از آزمون .استفاده شد
دست آمده در هم مثبت و منفي بيتعداد عال ةمقايس

 كنترل، با  جز گروههاي تحت مطالعه بهمورد گروه
 در )<۰۵/۰P( داراسطح معن و ديگر استفاده گرديديك

  .شد گرفته نظر
  

   هايافته
 چهار بين درANOVA  يآمار آناليز نتايج مطابق     

 رنگ نفوذ ميزان كمترين مطالعه، مورد موقت ترميم نوع

 و زونالين موقت ترميم به مربوط دندان، داخل به
 موقت ترميم به مربوط نفوذ، اين مقدار بيشترين

 گروه مورد در رنگ نفوذ ميزان ،همچنين .بود كلتوزول

 ديگر ايشيآزم گروه چهار هر به نسبت ،مثبت كنترل

 بين موجود اختالف LSD يآمار زيآنال طبق .بود بيشتر

 بين همچنين و )P=۵۹/۰ زمهرير - زونالين( هايگروه

 نبود دارامعن )P=۶۹/۰ كلتوزول- IRM( هايگروه

)۰۵/۰P>(.  

C1=
 2

11 BA +
 C2=

2
22 BA +
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 هايگروه تمامي بين موجود اختالف نيهمچن      

 دارامعن مثبت، کنترل گروه با ،)گروه چهار هر( آزمايشي

 گروه مورد در اختالف اين حداكثر كه )>۰۵/۰P( بود

 .شد ديده كلتوزول گروه مورد در آن حداقل و زونالين
 يهاتمعال نظر از مطالعه، مورد هايگروه بين اختالف

 به رنگ نفوذ عدم يا نفوذ( C1 و C2 پارامتر جبري

 ۰۷۲/۰<۰۵/۰( نبود دارامعن ،)دندان ةشري كانال داخل
=P( )كنترل گروه در كه است ذكر قابل ). ۲ و ۱ نمودار 

 وجود دندان داخل به رنگي نفوذ گونههيچ ،منفي

  .نداشت
  

  

  )LSD يبيآزمون تعق(به دو  صورت دوهگروه مورد مطالعه ب ۵زان نفوذ رنگ در يم ةسيمقا: ۱ جدول
P گريگروه د۴سه شده با يگروه مقا    سه شدهين اختالف دو گروه مقايانگيم    
۵۹/۰  
۰۰/۰  
۰۱/۰  
۰۰/۰  

۵/۰  
*۱/۳  
*۷/۲  
*۶/۷  

  ريزمهر
  کلتوزول
IRM  

  کنترل مثبت

  
  نيزونال

  
C1 زان نفوذ رنگ از يم

  سطح اکلوزال

۵۹/۰  
۰۱/۰  
۰۴/۰  
۰۰/۰  

۵/۰  
*۵/۲  
*۱/۲  
*۳/۷  

  نيزونال
  کلتوزول
IRM  

  کنترل مثبت

  
  ريزمهر

  

۰۰/۰  
۰۱/۰  
۶۹/۰  
۰۰/۰  

*۱/۳  
*۵/۲  
۴/۰  
*۵/۴  

  نيزونال
  ريزمهر

IRM  
  کنترل مثبت

  
  کلتوزول

  

۰۱/۰  
۰۴/۰  
۶۹/۰  
۰۰/۰  

*۷/۲  
*۱/۲  
۴/۰  
*۹/۴  

  نيزونال
  ريزمهر

  کلتوزول
  کنترل مثبت

  
IRM  

  
 

  

۰۰/۰  
۰۰/۰  
۰۰/۰  
۰۰/۰  

*۶/۷  
*۰/۲۷  
*۵/۴  
*۹/۴  

  نيزونال
  ريزمهر

  کلتوزول
IRM  

  
  کنترل مثبت

  

۸۰/۰  
۰۰/۰  
۰۱/۰  
۰۰/۰  

۲/۰  
*۱/۳  
*۷/۲  
*۷/۷  

  ريزمهر
  کلتوزول
IRM  

  کنترل مثبت

  
  نيزونال

  
C2 زان نفوذ رنگ از يم
 CEJ ةيناح

۸۰/۰  
۰۰/۰  
۰۲/۰  
۰۰/۰  

۲/۰  
*۸/۲  
*۴/۲  
*۴/۷  

  نيزونال
  کلتوزول
IRM  

  کنترل مثبت

  
  ريزمهر

  

۰۰/۰  
۰۰/۰  
۷۱/۰  
۰۰/۰  

*۱/۳  
*۸/۲  
۳/۰  
*۶/۴  

  نيزونال
  ريزمهر

IRM  
  کنترل مثبت

  
  کلتوزول

  

۰۱/۰  
۰۲/۰  
۷۱/۰  
۰۰/۰  

*۷/۲  
*۴/۲  

۳۴/۰  
*۰/۵  

  نيزونال
  ريزمهر

  کلتوزول
  کنترل مثبت

  
IRM 

  

۰۰/۰  
۰۰/۰  
۰۰/۰  
۰۰/۰  

*۷/۷  
*۴/۷  
*۵۶۴  
*۰/۵  

  نيزونال
  ريزمهر

  کلتوزول
IRM  

  
  کنترل مثبت
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C1

8.4 8.9

11.5 11.1

16

6
8
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16
18

زونالین  زمهریر کلتوزول IRM کنترل مثبت

نوع ماده ترميم موقت
 

  )C1=زان نفوذ رنگ از سطح اکلوزال دندان يم(در پنج گروه مورد مطالعه  C1ن پارامتر يانگيم ةسيمقا :۱ نمودار
  
 

  

C2

3.2 3.5

6.3 5.9

11

2

4

6

8

10

12

زونالین زمهریر کلتوزول IRM کنترل مثبت

نوع ماده ترميم موقت
  

  
  
 
 
  
  

  
 )C2= دندان CEJميزان نفوذ رنگ از ناحيه (در پنج گروه مورد مطالعه  C2ميانگين پارامتر  ةمقايس: ۲نمودار 
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  بحث
د يل مناسب نبايبا س يم کروناليک ترميت ياهم     
 يمتعدد يشگاهيآزما يهاروش. ده گرفته شوديناد

ک ياندودنت يل مواد پرکردگيت سيفيک يجهت بررس
 ةيبر پا اًاساس ها،متدن يا .اندمورد استفاده قرار گرفته

   شده  در طول کانال پر tracerک ينفوذ  يابيارز
شوند يکه استفاده م ييهاtracerن يترمعمول. باشنديم

ا محصوالت ي ،هايباکتر ،هازوتوپيا - ويراد ،هارنگ
مانند  يرنگ يهاها و مولکولزوتوپيا). ۷( ندهستآنها 

محصوالت آنها  ها ويتر از باکترار کوچکيبلو بسلنيمت
- يمورد استفاده م ين مواد رنگيترعياز شا ).۱( هستند

 ،درصد ۲۵ تا ۱۰ يهابلو در غلظتلنيتوان به مت
India Ink  ن اشاره کرديا فوشيدرصد ۱۰با غلظت 

 يابيجهت ارز India Inkز از ين مطالعه نيدر ا ).۸(
 و Yoshikawaنظر طبق .دشج استفاده يکيل

 يهاتر از شکافکوچک يجوهر هند همکارانش ذرات
رنگ قابل  ن ماده در روش نفوذيلر هستند و اين سيب

  ).۹( استتر نانياطم
ن نفوذ رنگ مربوط به يشتريما ب ةج مطالعيطبق نتا     

در . ن بودين آن مربوط به زوناليکلتوزول و کمتر
 به روش نفوذ رنگ و با يشاه ةانجام شد ةمطالع

م موقت کلتوزول يترم ة، مادبلولنياستفاده از رنگ مت
نگ را به خود زان نفوذ رين ميشترين بين و زوناليکمتر

مربوط به  احتماالً ،ن تفاوتيا). ۱۰( اختصاص دادند
تفاوت در نوع رنگ و نوع دندان استفاده شده در 

  .باشديق ميتحق
ن و يزونال - رين گروه زمهريما ب ةج مطالعيطبق نتا     

IRM - ر و ين زمهريدار نبود و باکلتوزول تفاوت معن
IRM ق انجام يدر تحق. وجود نداشت يداراتفاوت معن

ل يس ييداده شد که توانانشان  )Balto )۱شده توسط 
cavit  بهتر ازIRM ق ما تفاوت يتحق در. باشديم

و کلتوزول  IRM يشيگروه آزما دو در يدارامعن
  .مشاهده نشد

در خصوص  يج متفاوتينتا ،ن مختلفيمحقق     
           سيو مواد با ب IRM ت،يل کويس ييتوانا

ج کرونال گزارش يکياز ل يريت در جلوگاليکربوکسيپل
) ۱۲( Balaneyو ) Friedman )۱۱ .اندکرده

سه يدر مقا يل کمتريقدرت س ،تيافتند که کويدر
و  )Morasky  )۱۳کهيدر حال ،دارد  IRMبا

Chohayeb )۱۴ (ل يس ،تيکه که کو نشان دادند
گرفت که هر  جهينت  Zmenerو کنديجاد ميا يبهتر

    يکنندگليخواص س IRM ت ويکو ةدو ماد
). ۵( الت دارنديکربوکسينسبت به سمان پل يترمناسب

ن يب ةدر فاصل IRM رفتار ،يقبل يهاطبق گزارش
 انندم يمختلف يم تحت اثر فاکتورهايترم - عاج

. باشديم ميو دشوار بودن قرار دادن ترم گنيکليترموسا
اکسس  ةدرون حفره ب IRMکردن پک رسدينظر مبه
ه نفوذ رنگ ب. باشديگر مواد ميتر از دار مشکليبس

هوا و  يهار حبابيثأتواند تحت تيم IRM ةدرون تود
void۵(رد يها قرار گ.(  

روي که توجه به آن در مطالعه  يگريد ةلأمس     
مهم است  ،م موقتيمواد ترم يکنندگليقدرت س

ها ميگرفتن زمان و قرار گرفتن ترم موضوع در نظر
که توسط  يادر مطالعه. دن استيجو يهارويتحت ن

Suehara ش يسا ،ن مواد مورد استفادهيب ،انجام شد
TERM شتر بود و ياز همه بNeodyne-a ن يبهتر

  ).۱۵( جاد کرديل را ايس
 Baltoق يتحق ،در خصوص موضوع گذشت زمان     

م موقت مورد يکدام از مواد ترمچينشان داد که ه
 يريقادر به جلوگ يدت طوالنم يط ،استفاده در مطالعه

  ).۱۶( ستندين يج کروناليکياز ل
مواد با  ،ديآيحاضر به نظر م ةج مطالعيطبق نتا     

د يجد ةو ماد IRM ن،ياز جمله زونال ZOEس يب
م موقت يعنوان مواد ترم ر بهيران با نام زمهريساخت ا

 يمشکل اساس ،مدت کوتاه يشده، طاندو  يهادندان
  ر يرفته شدن زمهري، اگرچه جهت پذکننديجاد نميا
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   از بهين ،م موقتيمناسب ترم ةک مادي عنوانبه
از جمله قرارگرفتن تحت اثرات  ،ترگسترده يهاهمطالع

  . باشديمط دهان يمشابه مح نگيکليترموسا
  

  گيرينتيجه
 نظر دست آمده از اين تحقيق، بههطبق نتايج ب      

از زونالين و زمهرير، در رسد كه در صورت استفاده مي
و  IRM(هاي موقت مورد مطالعه مقايسه با ساير ترميم

، ريزنشت و آلودگي كانال كمتري داشته )كلتوزول
از آنجا كه تعداد بسياري از بيماران به اهميت و  .باشيم

اند و تقاضا براي بردههاي طبيعي پيارزش حفظ دندان
، اين افزايش هاي اندودنتيك افزايش يافته استدرمان
سمت پزشكي را بهتوليدات محصوالت دندان ،تقاضا

توليد مواد و وسايل اندودنتيك سوق داده است و هنوز 
و تحقيقات بيشتري بر روي  هاهنياز به مطالع هم

هاي جديد اندودنتيكس و وسايل و مواد و تكنيك
 ،در آخر .شودارتباط آنها با شرايط باليني احساس مي

تر در مورد بيشتر و كامل يهاشود تحقيقپيشنهاد مي
مواد ترميم موقت مختلف بر روي ميزان نشت  تأثير

مواد از محيط دهان به داخل كانال دندان و نيز ترميم 
گان هر چه هاميد است آيند .ضايعات اندو انجام گيرد

  .اين علم بكوشند يبيشتر در ارتقا
  قدرداني

- دانشگاه علوم يله از معاونت پژوهشيوسدينب     

ن طرح را تقبل و پرداخت يا يهانهيهزمشهد پزشکي 
   .گردديم ينمودند تشکر و قدردان
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Abstract 

An in Vitro Evaluation of Coronal Microleakage Through Four 
Temporary Restorations by Dye Penetration  

 
Maryam Bidar 1*, Maryam Gharechahi 2, Fatemeh Shahrami 3, 

Katayon Safari Malekabadi 4, Maryam Forghani 5  

 

  
 

Background and Objective: Temporary restorations should 
be able to seal the access cavity and prevent bacterial 
leakage. The aim of this study was to evaluate the amount of 
dye penetration through temporary restorations, namely 
Zonalin, Zamharir, IRM and Coltosol, into the root canal. 
Subjects and Methods: In this experimental study, 120 
sound human premolar teeth were selected. After access 
cavity preparation, cleaning and shaping were accomplished 
using step-back technique and obturated by lateral 
condensation technique using gutta-percha and AH-26 sealer.  
The teeth were divided into six groups (n=20). In the first to 
fourth group, the crown was restored with zonalin, zamharir, 
IRM and coltozol. Group five and six were considered as 
positive and negative control.  
After keeping these teeth in 37°C and 100% humidity for 48 
hours, samples were immersed in 10% Indian ink for 72 
hours. After sectioning the crowns longitudinally the amounts 
of dye penetration in the two halves of teeth were assessed 
using stereomicroscope (xlO). Statistical analyses were 
performed using ANOVA test. 
Results: Zonalin had minimum and Coltosol had maximum 
amount of dye penetration. There were not any significant 
differences between the Zonalin-Zamharir groups and 
between the IRM- Coltosol groups (p>0.05). 
Conclusion: Regarding different materials with ZOE base 
used in this study to treat tooth root, zonal in is the best as a 
temporary restorative material. However more comprehensive 
studies need to be performed about Zamharir. 
Sci Med J 2012; 10(6):605-613 
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