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 (مقاله پژوهشی)

بررسی تاثیر محلولهای شستشودهنده اندودنتیک رایج و جدید بر روی 

 میکروهاردنس عاج ریشه دندان

 
*2، مهرنوش کاویانی1پرنیان علوی نژاد

 2، سعید رنجی2، امین خیری1، محمد یزدی زاده 

 
 چکیده

کانال  ییایمیش یمانند پاکساز یدندان به عوامل شهیدرمان ر تیموفق: زمینه و هدف
ها ممکن است موجب محلول نیدارد که ا یشستشودهنده بستگ یهابا محلول شهیر
 یبررس  یعیآن شود که هنوز بطور وس یعاج دندان از جمله سخت یها یژگیو رییتغ

شستشودهنده  یهامحلول ریاثت یمطالعه به بررس نیرو در ا نینشده است از هم
 .میدندان پرداخت شهیعاج ر میکروهاردنسبر  دیجد و جیرا کیاندودنت
دندان   شهیر یانیسوم م کی درتک ریشه  دندان پرموالر 05یها شهیر: بررسی روش
ه شد. نمونه ها ب شیثابت و پال یلیآکر نیدر رز یکالیبرش داده شدند. قطعه اپ یعرض

، NaOCl  % 50/0 شدند: میتقس بر اساس نوع محلول شست و شو دهنده گروه 0
CHX 5 % عد نمونه ها  قبل و ب کروهاردنسیم ریو کلراکسترا. مقاد نیپوکلیه ن،یتتراکل

ها داده لیتحل یشد. برا یریاندازه گ کرزیو اریبر اساس معها غوطه وری در محلول از
 One Way انسیوار زیو آنال Pair T Test یو ازمون ها SPSS-20از نرم افزار 

ANOVA .استفاده شد 
در همه گروه ها  غوطه وریدندان بعد از  شهیعاج ر کروهاردنسیم ریمقاد: یافته ها

 کروهاردنسیکاهش م نیشتری(. بp<0.05بود ) افتهیکاهش  یبطورمعنادار CHX  بجز
و کلراکسترا با اختالف  نیپوکلیو ه نیبود و تتراکل NaOClدندان مربوط به   شهیعاج ر

 < pدار نبود)یمعن یقرار داشتند که اختالف آنها از نظرآمار NaOClبعد از  یکم

0.05.) 
 نسکروهاردیم دیجد کیشستشودهنده اندودنت یمحلول ها جیبر اساس نتا: یریگجهینت

 داد،یکاهش م  NaOCl % 50/0 که یدندان را پس از شستشو به اندازه ا شهیعاج ر
 بود. ریتاث یدندان ب شهیعاج ر کروهاردنسیبرم % CHX 5کاهش دادند. محلول 
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  مقدمه

دندانپزشکی درمان کانال ریشه یک عمل رایج در 

کی پاکسازی مکانی عواملی از قبیل است که موفقیت آن به

های و شیمیایی کانال ریشه از طریق وسایل و محلول

  .(1) شستشودهنده موثر بستگی دارد
رات پاتولوژیک در پالپ، سیستم کانال یدر اثر تغی

اندوتوکسین  ها،ریشه بعنوان جایگاهی برای باکتری

حذف  ها و محصوالت جانبی آنها عمل می کند.باکتری

ها از کانال ریشه بوسیله اینسترومنت کردن کامل باکتری

امکانپذیر تنهایی هو شستشو با سالین ب کردن مکانیکی کانال

 انیسم ها می توانند در همه نواحی سیستمگمیکروار. نیست
 .توبولهای عاجی حضور داشته باشند کانال ریشه و همچنین

آل سیستم کانال ریشه عالوه بر برداشتن ه اید شستشودهندۀ

الیه اسمیر باید قادر باشد سیستم کانال ریشه و توبولهای 
ه از آن اثر آنتی عاجی را ضدعفونی کند و بعد از استفاد

اثر  ،مهم است که شستشو دهنده .باکتریال آن پایدار بماند

-لولسینوژنیک بر روی سرژنیک و اثر توکسیک واثر کاآنتی

 های بافت اطراف دندان نداشته باشد و اثر منفی بر روی
نندگی مواد پر کننده خواص فیزیکی عاج و قدرت سیل ک

دان ناعث تغییر رنگ دنداشته باشد و ترجیحا بکانال ریشه 
ترین جرای. و کاربرد راحتی داشته و نسبتا ارزان باشد نشده

-( می (NaOClمحلول شستشودهنده هیپوکلریت سدیم

 in-vitro شرایط میکرویبال خوبی درباشد که اثر آنتی

نظر می رسد که هداشته و خاصیت انحالل بافتی دارد و ب

 .(5, 5) باشدن اثر میبیشتریدارای  % 50/0در غلظت 

ع طیف وسی یک ماده ضد میکربی بالرهگزیدین ک 

است که در مقابل باکتریهای گرم مثبت وگرم منفی موثر 

این ماده یک جز مولکولی کاتیونی دارد که به  باشد.می

غشاء سلولی که بار منفی دارد متصل شده نواحی از 

استفاده از آن  شود.وموجب پاره شدن غشاء سلول می

اندودنتیک بر اساس اثر ماندگاری  ودهندۀبعنوان شستش
در اثر اتصال به هیدروکسی آپاتیت استوار  آن طوالنی مدت

 NaOClاست. با این حال برتری کلینیکی آن نسبت به 

ه است که هیپوکلریت سدیم معلوم شدثابت نشده است. 

 هکانال ریش در مقایسه با کلرهگزیدین به عنوان شوینده

 .(4) رددگباعث نتایج کشت باکتریال منفی بیشتری می

ه تغییر یافته هیپوکلریت یک محلول جدید ک اًاخیر

 در Luciauno Giardino شرکت توسط سدیم می باشد

ز ا است و تست که بر پایه دترجنمعرفی شده ا ایتالیا

 ت ساخته شده است کهدترجن نوع هیپوکلریت سدیم و دو
 . (0) معرفی شده است Hypoclean  عنوان با

Tetraclean یک محلول شستشو دهندۀ 

 ز یکا است که بر پایه تتراساکلین است که دونتیکاندو

و  (doxycycline 50 mg/5 m1)بیوتیک آنتی نوع

دترجنت  نوع اسید سیتریک و یک

(polypropyleneglycol) (0) تشکیل شده است. 
هر دو مخلوطی از آنتی بیوتیک و  MTADتتراکلین و 

هستند و تفاوت بین آنها در اسید سیتریک و دترجنت 

بیوتیک و نوع دترجنت مورد استفاده در آنها نتیغلظت آ
 MTADاست به این صورت که غلظت تتراسایکلین در 

لیتر و غلظت تتراسایکلین در میلی 0گرم در میلی 105

یتر است و دترجنت مورد لمیلی 0میلی گرم در  05 تتراکلین

در  و Tween 80عبارت است از  MTADاستفاده در 
 .(4) باشدتتراکلین پلی پروپیلن گلیکول می

تتراسایکلین مثل کلرهگزیدین به آسانی به عاج 
شود بدون اینکه می شود و متعاقبا آزاد می attachمتصل 

 .(4) دآنتی بیوتیکی آن تغییری ایجاد شودر فعالیت 
 فعالیت آنتی باکتریال تتراکلین از هیپوکلین و

NaOCl 50/0 % ل ایبیشتر است و فعالیت آنتی باکتر

زاهد . (0) بیشتر است % NaOCl 50/0  هیپوکلین از

به این نتیجه ( 5511)و همکارانشان در مطالعه ای  محمدی

ل کانال در داختتراکلین  دوام اثر ضد باکتریاییرسیدند که 

بطور  NaOClو Hypoclean ریشه دندان نسبت به

انال روز در دیواره ی ک 59به مدت  و واضح باالتر است

 .(0) ریشه دندان باقی می ماند

 Chlor-Xtra بی و وبهترین خواص ضد میکر
های مختلف هیپوکلریت حاللیت بافتی را در میان غلظت

 NaOCl  0%از Chlor-Xtra. (0) نشان داده است سدیم

 ،های کشش سطحی اضافه شده است که به آن تغییر دهنده

هیپوکلین دارای کشش سطحی . (7) تشکیل شده است

تانسیل نفوذ است و پ Chlor-Xtra کمتری نسبت به
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واره ی منت نشده دیدر مناطق اینستروبیشتری نسبت به آن 

 .(7)کانال دارد 
ز ا های رایج کانال ریشه دندانتاثیر شستشودهنده

بر روی  و کلرهگزیدینجمله هیپوکلریت سدیم 

در  ریشه دندان مکانیکی عاجو  ات فیزیکیخصوصی

تحقیقات مختلفی بررسی شده است ولی در رابطه با 
، Hypoclean های جدید که عبارتند ازشستشودهنده

Tetraclean و Chlor-Xtra ای صورت نگرفته مطالعه

شودهنده های شستباره تاثیر محلولبنابراین تحقیق در .است

جدید بر روی خواص فیزیکی عاج ریشه دندان با توجه به 

در درمانهای  اهمیت شستشو دهنده های کانال ریشه دندان
هدف از مطالعه حاضر بررسی  مفید خواهد بود. اندودنتیک

های شستشودهنده اندودنتیک رایج تاثیر محلول

و کلرهگزیدین( و جدید  % 50/0)هیپوکلریت سدیم 
(Hypoclean ،Tetraclean  وChlor-Xtra بر روی )

Microhardness .عاج ریشه دندان بود 

 

 بررسی روش
دندانهای آزمایشگاهی بر روی -این مطالعه تجربی

ه بخاطر درمان ارتودنسی کشیده شده ک تک ریشهپره مولر
 دعبارت بودن ورود به مطالعهیار های مع انجام گرفت. بودند

نقایص تکاملی و پوسیدگی و یا فاقد هرگونه : دندانهای از
و همچنین دندان های تحلیل ریشه و ترک یا شکستگی 

برای اطمینان بیشتر از عدم وجود اسکلروز عاجی  مورد نظر

تند انتخاب شدند و سن زیادی نداشاز میان دندانهایی که 

زمان کشیده شدن دندان ها به زمان آزمایش  سعی بر این بود

با استفاده از نرم افزار  حجم نمونه یک باشد.دندانها نزد

pass  85و توان  % 50/5و با در نظر گرفتن خطای % 

عدد دندان بدست  05حجم نمونه کل،  00/5واندازه اثر 

عدد  15آمد که با توجه به برابری گروه ها حجم هر گروه 

دندان با  عدد 05تعداد در ادامه درنظر گرفته شده است. 
نرم  بافتانتخاب شدند و بقایای توجه به معیار ذکر شده 

 و از روی سطح دندان توسط کورتو جرم و دبری 

Gracey توسط محلول کلرامین  و پاکسازی شدند

 سالینتا زمان استفاده در محلول و  (5) ضدعفونی شدند

 درجه سانتی گراد( 4) یخچال دمای در)داروپخش، ایران( 

  .نگهداری شدند
میانی ریشه دندان  یک سومناحیه  ریشه دندانها در

اسپری در زیر (Mani, Iran) توسط یک دیسک الماسی

به صورت عرضی برش داده شدند. بافت پالپی فراوان آب 

تا  K file با گردید و کانال ریشه هااز داخل کانال خارج 
 گشاد شد.  (Mani, Japan) 05شماره 

برش داده شده  های ریشه هر کدام از قطعه اپیکالی

 ()خودپلیمریزه شونده  Self Cureدر رزین آکریلیک

 سمت کرونال ریشه به صورتی که)آکروپارس، ایران( 

و سطح عرضی برش داده شده بیرون باشد قرار داده شد 
ه موننو سپس سطح  دثابت شدر سطح موازی با افق ریشه 

 , Matador) ی کاغذ سمبادهتوسط یک سر اه

Germany) ره کاغذ اکه سطح آنها با افزوده شدن شم
شدند تا اینکه  ساییده 5555تا شماره  شدسمباده نرمتر می

پالیش  عاج از بین برود و یسطحخراش ها و خشونت 

 Grinder Polisherیک دستگاه پالیشر )نهایی توسط 

Metaserv 2000 , England) استفاده از پودر اکسید  با
 kong)Hong AMPCO Ltd, ,3O آلومینیوم

2Alpha AL-Micron Baikalox 0.3( آب که در
از دستگاه پالیشرموجود  .(9) شد انجام شدمی مقطر مخلوط

برای  ده مهندسی دانشگاه چمران اهوازدر گروه مواد دانشک
میکروهاردنس ویکرز،  آماده سازی نمونه ها جهت تست

  استفاده شد.

گروه  آماده سازی، نمونه ها به پنجعملیات  بعد از 

 محلول شستشودهنده مورد نظرپنج  براساس تایی 15
  تقسیم شدند:

 Niclor 5; Ogna Laboratori)محلول -1

Farmaceutici, Italy) NaOCL 5.25 %  ،5- 

 ,Chlorhexidine gluconate 2%  (FGMمحلول

Brazil) ،5-محلولTetraclean  (Ogna 

laboratory Farmaceutici, Muggio, Italy) ،4- 

 Hypoclean  (Ogna laboratoryمحلول

Farmaceutici, Muggio, Italy)  0و- 
 ,Chlor-Xtra  (Vista Dental Productsمحلول

Italy). .از هر محلول یک بسته استفاده شد 
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اندازه گیری  هر گروهدر  هانمونهمیکرو هاردنس ابتدا 

ها در هر گروه در محلول نمونه بعد شد. در مرحله
و  دقیقه قرار گرفتند 10نظر به مدت  شستشودهنده مورد

دقیقه مقداری محلول تازه  0مدت زمان در هر  در طول این

که نمونه ها  و ظرف حاوی محلول شدبه محلول اضافه می

اینکه نمونه ها در  شد تاتکان داده می در آن قرار داشتند
در محلول در ماده موثر موجود بتوانند با  زمان هر لحظه از

 از گذشت زمان مورد نظر بعدپس سباشند و  تماس

در این تحقیق  .گیری شدا اندازهنمونه ه میکروهاردنس

ثانیه  10گرم به مدت  555نمونه ها با استفاده از نیروی 

 ریاندازه گی .ندگرفتاندازه گیری میکروهاردنس قرار ت تح
 در فواصل معین و یکسان در تمام نمونه ها میکروهاردنس،

از دیواره لومن کانال  متر(یمیل 0/5) یمیکرومتر 055و در

بار انجام  5ناحیه مورد نظر ر و اندازه گیری د انجام گرفت
 Vickers ) عدد سختی ویکرز آنها به عنوانمیانگین  و شد

hardness number :VHN ) بار تقسیم بر مساحت(

در . آن ناحیه محاسبه شددر عاج(  Indenterفرورفتگی 

 Digital Display دستگاهاین پژوهش 

Microhardness Tester مدل INNOVA TEST 

NEXUS 4000 مورد استفاده قرار  کشور هلند ساخت
 .گرفت

 SPSS-20نرم افزار ها از یل دادهبرای تجزیه و تحل
برای مقایسه  (Pair T Test) تی زوجی های آزمونو 

 نمونه غوطه وریمقادیر متغیر در دو مرحله قبل و بعد از 

برای  One Way Anovaآنالیز واریانس همچنین و ها 
مقایسه میزان تاثیر پذیری هرکدام از گروه های مطالعه 

در نظر گرفته  p<50/5 سطح معناداریاستفاده شده است. 

 شد.

 

 ها یافته
میانگین و انحراف معیار  Pair T Testبا استفاده از 

 دانعاج ریشه دن مقدار میکروهاردنس و کمترین و بیشترین

مورد ارزیابی قرار  غوطه وریدر هر گروه قبل و بعد از

آمده است. براساس ازمون تی  1گرفت که در جدول 
غوطه بعد از اختالف مقادیر میکروهاردنس قبل وزوجی 

کلرهگزیدین  روه ها به غیر از گروهدر همه گ وری

غوطه وری و این مقدار بعد از معنی دار بود % 5 گلوکونات
آنالیز واریانس  براساس ازمون. (p<0.05) کاهش یافته بود

One Way ANOVA هش میکروهاردنس بیشترین کا

 ط به گروهمربو غوطه وریبعد از عاج ریشه دندان 

5.25% NaOCl تتراکلین و هیپوکلین و کلراکسترا  بود و
قرار داشتند   NaOCl % 50/0 با اختالف کمی بعد از گروه

کاهش  بین آنها از نظر آماری معنی دار نبود.اختالف  که
غوطه بعد از  % CHX 5گروه  درعاج ریشه میکروهاردنس 

 .(p > 0.05) معنی دار نبود از نظر آماریوری 

 

 محلول های مختلف در نمونه ها قبل و بعد از شستشو با VHN: تغییرات 5جدول 

 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین تعداد زمان محلول شستشودهنده

NaOCl 5.25% 
 40/05 94/45 551/0 159/05 15 قبل شستشو
 01/49 57/50 955/5 858/45 15 بعد شستشو

Chlor-Xtra 
 51/08 79/40 590/4 900/01 15 قبل شستشو
 09/05 89/50 855/5 55/45 15 بعد شستشو

Chlorhexidine gluconate 2% 
 50/05 01/58 054/0 705/05 15 قبل شستشو
 78/08 80/59 508/0 515/05 15 بعد شستشو

Tetraclean 
 45/59 45/59 887/0 151/05 15 قبل شستشو
 08/57 08/57 185/0 595/41 15 بعد شستشو

Hypoclean 71/05 40/45 770/0 405/05 15 قبل شستشو 
 08/05 19/54 941/0 408/41 15 بعد شستشو 
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 بحث
موفقیت درمان اندودنتیک به عواملی از قبیل روش 

ردن سه کاینسترومنتیشن، شستشو، ضدعفونی کردن و پر 

بعدی کانال ریشه بستگی دارد. شستشو در حال حاضر 

 ی و دبریهایحذف کردن بقایای بافتجهت بهترین روش 

 .(9) باشدمی عاجنسترومنت کردن یحاصل از ا

های شستشو دهنده علیرغم این حقیقت که محلول

ها کنند آنکانال ریشه را توسط وسایل آسان میآماده سازی 

توانند امکان وقوع تغییراتی را در عاج کانال ریشه در می

طی آماده سازی بیومکانیکال افزایش دهند زیرا آنها در 

ر کنند و نسبت کلسیم بساختمان شیمیایی عاج تداخل می

فسفر سطح عاج را تغییر میدهند که ممکن است منجر به 

 میکروهاردنس عاج شود و در نتیجه برش عاج تغییر در

یل توانند بر قدرت ساین تغییرات همچنین می آسان میشود.

کنندگی و چسبندگی سیلرهای کانال ریشه تاثیر بگذارند 

(8). 

محلول شستشودهنده باید در تماس با دیواره عاجی 

یژگی این تماس بستگی به قابلیت که وو دبری ها باشد 

( ماده شستشو دهنده به عاج Wettabilityکنندگی )تر

سطحی  شاین خصوصیت محلول مستقیما با کش باشد ومی

کشش سطحی یعنی نیروی بین مولکولها  آن مرتبط است.

این نیرو  که موجب کاهش ناحیه سطحی مایع می شود.

تمایل دارد که قابلیت مایعات را در نفوذ به تیوب های 

. مواد شستشو دهنده اندودنتیک باید ظریف را کاهش دهد

کشش سطحی پایینی داشته باشند. ترکنندگی مایعات 

ز ونی ال های اصلی و فرعیتوانایی آنها را در نفوذ به کان

توبول های عاجی را در کنترل دارد. با بهبود خاصیت 

یابد و یخاصیت حل کنندگی پروتئین افزایش م ترکنندگی،

غیرقابل دسترس سیستم کانال تواند در نواحی محلول می

  .(15) بی داشته باشدوریشه فعالیت ضد میکر

ترین محلولهای هیپوکلریت سدیم یکی از رایج

یده یک شستشو دهنده اباشد ولی شستشوی اندودنتیک می

لیل دی عاجی به و قابلیت نفوذ آن در توبولها (5) نیست آل

 .(15) کشش سطحی باالی آن ضعیف است

داشتن محبوبیت زیاد در  نیز علی رغم کلرهگزیدین

انتیکس، بخاطر نداشتن خاصیت انحالل بافتی، برتری اندود

 . (11) ستپیدا نکرده ا سدیم کلینیکی نسبت به هیپوکلریت

جهت  جدید شستشودهنده هایبنابراین محلول

، الزم بنظر میرسند که افزایش موفقیت درمان اندودنتیک

اشند. بجمله آنها می هیپوکلین، کلراکسترا و تتراکلین از

 اشندبهیپوکلین و کلراکسترا بر اساس هیپوکلریت سدیم می

که جهت تاثیر بیشتر در سیستم کانال ریشه به آنها کاهش 

 و تتراکلین هم  دهنده های کشش سطحی اضافه شده است

و دترجنت و اسید میباشد که  بر اساس آنتی بیوتیک

ی ودر دترجنت موجود در آن باعث کاهش کشش سطح

نتیجه نفوذ بیشتر در توبولهای عاجی میشود و اسید موجود 

 .(15) در آن باعث برداشته شدن اسمیر الیر می شود

تاثیر احتمالی مواد و داروها و شستشودهنده ها بر 

روی ساختمان و خواص فیزیکی دندانهایی که تحت درمان 

سی عی مورد برراندودنتیک قرار گرفته اند هنوز بطور وسی

 شستشودهنده طالعه تاثیردر این م .(5) قرار نگرفته است

بر روی میکروهاردنس عاج  ،رایج و جدید ذکر شده های

 ریشه دندان مورد آزمایش قرار گرفته است.

سختی عاج در مطالعات قبلی از  جهت اندازه گیری

 شایستگی و عملیو نوپ استفاده شده بود.  ویکرز روش

در ارزیابی تغییرات سطح بافت سخت  متدها بودن این

ن در ای مل شیمیایی قرار گرفته بودادندانی که تحت عو

متد ویکرز ، و به این دلیل (15) مطالعات نشان داده شده بود

اج در این مطالعه مورد استفاده جهت اندازه گیری سختی ع

 قرار گرفت.

جهت ارزیابی (14) و همکارانش Funtesدر مطالعه 

گرم استفاده  055و  555میکروهاردنس عاج از دو نیروی 

شده بود واختالفی در بین این دو مقدار نیرو در ارزیابی 

، در این مطالعه نیز از مقدار میکروهاردنس وجود نداشت

  زمایش استفاده شد.گرم جهت آ 555نیروی 

Oliveira ده اکردند که استف بیان (10) و همکارانش

دقیقه برای کاهش  10بمدت  % 1از هیپوکلریت سدیم 
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میکرو متر از لومن کانال  1555تا عمق  میکرو هاردنس عاج

  برای شستشو نمونه ها از کافی میباشد، در این مطالعه نیز

 دقیقه استفاده شد. 10زمان 

مقدار سختی عاج در نواحی مختلف آن متغییر است 

باشد مقدار آن کاهش و هر چه به سمت پالپ نزدیکتر 

ابد که به دلیل افزایش تعداد توبولها و کاهش عاج پری یمی

ه همین دلیل در این مطالعه و ب، (10)باشدتوبوالر می

در فواصل یکسانی از لومن گیری میکرهاردنس عاج اندازه

میکرومتر بود انجام گرفت تا از تاثیر  055کانال که 

 هتروژنیستی ساختار عاج بر روی مطالعه پرهیز گردد.

خواص مکانیکی عاج که نشان داده اند  مطالعات

ند. تواند تغییر پیدا کمیهیپوکلریت سدیم تحت تاثیر 

تغییرات قابل مالحظه در سختی عاج متعاقب شستشو با 

بر روی  نقوی آهیپوکلریت سدیم نشان دهنده تاثیر مستقیم 

تغییر در ساختار . دباشساختمان عاج می ارگانیکفاز 

جمی ض حانقباکریستالینی هیدروکسی آپاتیت عاجی و 

 فاکتورهای قابل، تحت تاثیر هیپوکلریت سدیم عاجی

در  . کاهشدر تعیین سختی ساختار عاج هستندمالحظه ای 

توسط هیپوکلریت سدیم دندان  میکروهاردنس عاج ریشه

گزارش شده است  % 0و  % 1، %0، % 0/5 در غلظت های

 % 50/0 که از هیپوکلریت سدیم در پژوهش حاضر. (1)

لی ه مشابه مطالعه های قبحاصل شدنتیجه  بوداستفاده شده 

غوطه ان میکروهاردنس عاج ریشه دندان  بعد ازو میز بود

یزان نسبت به م داریهیپوکلریت سدیم بطور معنی در  وری

  کاهش پیدا کرد. غوطه وریقبل از   آن

Slutzky-Goldberg (17) (5554) همکارانش و  

را بر روی میکروهاردنس  %0/5 و % 0اثر هیپوکلریت سدیم 

 عاج ریشه بررسی کردند. کاهش میکروهاردنس در عمق

هم در گروه  و % NaOCl  0ن هم در گروه ومیکر 055

NaOCl  0/5 %  ایج نت بود. معنادارنسبت به گروه کنترل

ه در مورد کاهش میکرو هاردنس عاج ریشپژوهش حاضر 

-Slutzkyبا نتایج مطالعه  % 50/0توسط هیپوکلریت 

Goldberg .مطابقت دارد 

 Ari اثر شستشو (15) (5554)همکارانش و 

عاج میکروهاردنس های اندودونتیک را بر روی دهنده

لول که همه مح ه رسیدندیجریشه ارزیابی کردند و به این نت

، NaOCl 50/0 % ،NaOCl 0/5%)های مورد مطالعه آنها 

2O2H 5%، EDTA 17%  بجز % 5/5 کلرهگزیدینو )

ریشه را کاهش میکروهاردنس عاج  % 5/5کلرهگزیدین 

مطالعه  این نتایجمطابق با  نیز یج پژوهش حاضرنتا .میدهند

در هر  % 50/0 سدیم میباشد به این صورت که هیپوکلریت

عاج ریشه دندان  دو پژوهش باعث کاهش میکروهاردنس

تاثیری بر روی سختی عاج ریشه دندان  شد و کلرهگزیدین

ر غلظت کلرهگزیدین تفاوت بین این دو مطالعه د نداشت.

ستفاده ا % 5است که در پژوهش حاضر از کلر هگزیدین 

 شده است. 

Oliveira بررسی در  (10)( 5557) و همکارانش

اج عمیکروهاردنس های اندودونتیک بر دهندهاثر شستشو

و  %1 به این نتیجه رسیدند که هیپوکلریت سدیم  ریشه

عاج ریشه  باعث کاهش میکروهاردنس % 5کلرهگزیدین 

 هیپوکلریت نتایج پژوهش حاضردر مورددندان شدند. 

 پژوهش حاضرسدیم با این مطالعه مطابقت دارد ولی در

روی میکرو هاردنس عاج ریشه تاثیری بر  % 5کلرهگزیدین 

 نداشت.

با توجه به این که کلرهگزیدین بر روی الیه اسمیر 

باشد و با هیدروکسی آپاتیت به شکل قابل بی تاثیر می

 و فاقد حاللیت بافتی است (4)کند اتصال پیدا میبرگشت 

 ه دندان بیرود که بر روی سختی عاج ریشانتظار می (11)

که نتیجه پژوهش حاضر نشان داد که تاثیر باشد 

یر تاثنس عاج ریشه بیکلرهگزیدین بر روی میکرو هارد

 بر روی (15)توجه به اینکه اکثر مطالعاتبا  باشد.می

و نشان دهنده  صورت گرفته است % 5/5 کلرهگزیدین

، ج ریشه استتاثیر بودن آن بر روی میکروهاردنس عابی

الزم  % 5مطالعات بیشتری در زمینه کلرهگزیدین بنابراین 

 رسد.به نظر می

 Garcia  اثر  (19)(5515)همکارانش و

های متعدد هیپوکلریت سدیم را که عبارت فرموالسیون
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 NaOClژل  و NaOCl 2.5%، Chlor-Xtraبودند از 

بررسی  دندانعاج ریشه میکروهاردنس بر روی  % 0/0

 کاهش میکروهاردنس و به این نتیجه رسیدند که کردند

 Chlor-Xtr  و NaOCl % 0/0توسط ژل  عاج ریشه

 NaOCl  اختالف بین بود. NaOCl  %0/5مشابه با 

در کاهش میکروهاردنس عاج  Chlor-Xtra و 50/0%

در این پژوهش نیز  .ماری معنی دار نبوداز نظر آریشه 

در کاهش  Chlor-Xtraو   NaOCl  %50/0 اختالف بین

 دار نبود وریشه از نظر آماری معنیمیکرو هاردنس عاج 

کاهش سختی سطح عاج توسط کلراکسترا و هیپوکلریت 

   سدیم یکسان است.

نشان داد که Williamson  (5558 )مطالعه 

اکسترا در میان غلظت های مختلف هیپوکلریت سدیم کلر

 ی استبافتدارای بیشترین خاصیت ضد میکربی و انحالل 

(0). 

حمدی و همکارانش زاهد م توسطدر مطالعه ای که 

انجام شد به این نتیجه رسیدند که هیپوکلین پایین ( 5511)

و  % 50/0ترین کشش سطحی را نسبت هیپوکلریت سدیم 

بینی کرد مواد توان پیش. بنابراین می(0)کلراکسترا دارد

سطحی موجود در هیپوکلین و  کاهش دهنده کشش

کلراکسترا بدون تاثیر بروی میکروهاردنس عاج ریشه دندان 

 هاآنردخاصیت ضد میکربی و انحالل بافتی  باعث افزایش

 شده است.

 (18)( 5511) و همکارانش Cruz- Filhoمطالعه  

در کاهش میکروهاردنس را نشان داد.  کارایی اسید سیتریک

رعت با سه است که ب یک عامل شالته کننده اسید سیتریک

 سیملدهد و سیترات ککلسیم موجود در عاج واکنش می

و با خارج ساختن کلسیم از ساختار عاج کند تولید می

 باعث کاهش میکروهاردنس عاج می گردد. 

نشان داد که  (5515)و همکارانش Poggio  مطالعه 

ی بیشترآزاد شدن کلسیم  باعث EDTAنسبت به  تتراکلین

بطور موثرتری باعث برداشته شدن  و شودعاج میسطح از 

شود و عمل آماده سازی مکانیکی کانال ریشه الیه اسمیر می

 . غلظت اسید سیتریک موجود درتتراکلینکندرا تسهیل می

وجود ممشابه با غلظت اسید سیتریک  که باشدمی % 0/15

 -Cruz استفاده در آزمایشمورد  اسید سیتریک محلولدر 

Filho .رود که تتراکلین در کاهش بنابراین انتظار می بود

ردنس عاج موثر باشد که در مطالعه حاضر همین امیکروه

 .(55)نتیجه به دست آمد 

کاهش سختی عاج ریشه دندان توسط محلول های 

اشد زیرا د بتواند سودمنشستشو دهنده، از نظر کلینیکی می

ر تواند آسانتبا نرم شدن عاج عمل آماده سازی مکانیکی می

تواند تاثیر بر روی خواص فیزیکی شود. با وجود این، می

و مکانیکی عاج ریشه دندان داشته باشد و همچنین تاثیر 

سیلرهای  Sealingو توانایی  Adhesion روی

 .(9) اندودنتیک داشته باشد

 

 گیرینتیجه

ریشه از لحاظ تاثیر بر روی میکروهاردنس عاج 

کلین، تتراکلین، هیپو فرقی در بین شستشو دهنده های دندان

هیپوکلریت سدیم و کلراکسترا بر اساس نتایج این مطالعه 

واردی م میتوانیم این طور پیش بینی کنیم که در وجود ندارد

بیشترین خاصیت ضد میکربی  که از درمان های اندودنتیک

ظر مد ن طوالنی تریهمراه با دوام اثر دهنده محلول شستشو

 دیمو هیپوکلریت س نکلین نسبت به هیپوکلیتترااست 

در مواردی که  ، وتواند این هدف را بیشتر تامین کندمی

پایین ترین کشش سطحی را از محلول شستشو دهنده مد 

حلول توانند مکسترا را میکلرا  بعد نظر داریم هیپوکلین و

همچنین در درمواردی از  شستشو دهنده مورد نظر باشند.

 با دوام ایدرمان های اندودنتیک که محلول شستشودهنده 

ن نیاز باشد بدو در خاصیت ضدمیکربیتری اثر طوالنی

اینکه در میکرو هاردنس عاج ریشه دندان تاثیر منفی داشته 

 .تواند محلول مورد نظر باشدکلرهگزیدین می باشد
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on the Microhardness and the Roughness of Root Canal Dentin 
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Abstract 

Background and Objectives:  Outcomes of root canal therapy 

depends on chemical cleaning of root canal by irrigating 

solutions, which may affect root canal dentin microharness. Only 

a few studies have specifically studied this effect. To fill this gap, 

we aimed to assess several irrigating solutions on the 

microhardness of root canal dentin. 

Subjects and Methods: A total of 50 premolar teeth were 

selected. The roots were split in the horizontal direction from 

middle, and were embedded in self-curing acrylic resin and 

polished. The samples were divided into 5 groups (n=10) and 

immersed for 15 min according to the irrigating solution: 5.25% 

NaOCl, 2% CHX, Tetraclean, Hypoclean, and Chlor-Xtra. Then, 

the specimens were subjected to microhardness testing utilizing 

Vickers method before and after immersion. Data were analyzed 

using SPSS ver 20, Paired T-test, and One-Way ANOVA.  

Results: The microhardness of root canal dentin in all irrigating 

solutions groups, except for 2% CHX, were significantly 

decreased (P<0.05). The highest microhardness reduction of root 

canal dentin was related to 5.25% NaOCl, Tetraclean, 

Hypoclean, and Chlor-Xtra, respectively and the difference was 

not statistically significant (p > 0.05). 

Conclusion: Based on the results of this study, the endodontic 

irrigating solutions, as well as 5.25% NAOCL, cause the same 

degree of reduction in the microhardness of root canal dentin. 

While 2% CHX has no effect on the microhardness of root canal 

dentin. 
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