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تراكم جانبي و : مقايسه آزمايشگاهي ريزنشت آپيكالي در دو تكنيك پركردن كانال ريشه
One-step  

  
  1رضا جوادي  غالم ،٭رضا فرهاد علي

  
  
  
، گروه )دانشيار (رضا فرهاد عليدكتر  ٭

پزشكي،  اندودنتيكس، دانشكده دندان
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، خيابان 

  .صفهانهزارجريب، ا
farhad@dnt.mui.ac.ir 

  
  .پزشك  دندان:1
  

 در دفتر 384040اين طرح با شماره 
هاي پژوهشي معاونت  هماهنگي طرح

پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به 
ثبت رسيده و هزينه آن از طرف اين 

  .معاونت پرداخت شده است
  

 به دفتر 23/1/85اين مقاله در تاريخ 
 اصالح 28/2/85مجله رسيده، در تاريخ 

 تأييد گرديده 10/3/85شده و در تاريخ 
  .است

  
  پزشكي اصفهان مجله دانشكده دندان

  45 تا 39: )1(2؛ 1385

  دهيچك
ريشه دندان، با تشخيص و طرح درمان مناسب، پاكـسازي          سالم و كارآمد    درمان   :مقدمه

يـشه بـا    دهي فضاي كانال و انسداد كامل سه بعـدي و متـراكم مجموعـه كانـال ر                  و شكل 
هاي مختلـف     براي بررسي تكنيك  . آيد  اي كه داراي خواص مناسب باشد، به دست مي          ماده

هاي پرشده به  ارزيابي و مقايسه آزمايشگاهي ميزان ريزنشت آپيكالي در كانالموجود به 
  .پرداختيم One-stepروش تراكم جانبي و روش 

 90شـامل   آن   نمونـه     آزمايـشگاهي و   -صورت تجربي ه   پژوهش ب  اين :ها  مواد و روش  
پـس از حـذف   . ، تحليل ريشه و كلـسيفيكاسيون بـود   دندان سالم و عاري از پوسيدگي 

هـا    قطع شد و دندان   اتصال مينا و سمان    هها در ناحي    هاي سطح ريشه، تاج دندان      دبري
ها به صورت  سپس دندان. سازي شدند  بك آماده- و به روش استپ40تا فايل شماره 

. دنـد گردي تايي كنترل مثبت و منفي تقـسيم         5تايي و دو گروه     40ه  تصادفي به دو گرو   
هـا بـه    نمونه. پرشدند One-stepگروه اول با روش تراكم جانبي و گروه دوم با روش       

گيـري     ساعت در جوهر هندي قرارگرفت و ميزان نفـوذ آپيكـالي رنـگ انـدازه               72مدت  
  . انجام شدt-testتحليل نتايج با آزمون . دگردي
هـاي پرشـده بـه روش تـراكم جـانبي،             ميانگين طول ريزنشت آپيكالي در نمونه      :نتايج

. دو ب One-step  ،23/2±00/4هاي پرشده به روش       متر و در نمونه      ميلي ±60/3 03/2
ر همچنين ميزان نفوذ رنگ در گروه كنترل منفي، صفر بود و در گروه كنتـرل مثبـت د     

داري در ميزان نفوذ آپيكالي  رنـگ بـين           تفاوت معني . سرتاسر طول كانال مشاهده شد    
  .شتدو گروه وجود ندا

كننـدگي دو     داري در قدرت مهر و موم        اختالف معني  ،رغم اينكه تحقيق    علي :گيري  نتيجه
 بـراي  بيشتري invivo و invitro نشان نداد، مطالعات     One-stepروش تراكم جانبي و     

  .است الزم One-stepكارآيي كلينيكي روش اثبات 

  .One-stepپركردن كانال، تراكم جانبي، ريزنشت آپيكالي،  :ها دواژهيكل
  
  

  مقدمه
ها و يا جايگزيني آنها را با  از ديرباز سعي در حفظ دندان

هاي گوناگوني براي   درمان،ه و تا به امروزدهاي مختلف ش روش

.  استگرديده دندان ابداع هندما ها و يا نسوج باقي حفظ دندان
هدف . باشد يكي از اين معالجات مي) اندودنتيكس(درمان ريشه 

داري دندان درمان شده در يك  نهايي از درمان ريشه دندان، نگه
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اين هدف با تشخيص و طرح . حالت سالمت و كارآمد است
دهي فضاي كانال و انسداد كامل  درمان مناسب، پاكسازي و شكل

اي كه داراي  متراكم مجموعه كانال ريشه با مادهسه بعدي و 
  .آيد دست ميه خواص مناسب باشد، ب

پزشكي   علم دندان  با مطالعات متعددي كه در زمينه،امروزه
گيري در  هاي چشم ها و موفقيت انجام شده، شاهد پيشرفت

پزشكي  هاي علم دندان هاي اندودنتيك همگام با ساير شاخه درمان
چوب اساسي اندودنتيكس نيز بطور قابل توجهي همانند چهار. باشيم مي

. پزشكي گسترش يافته است  دندانهاي تخصصي جديد ديگر رشته
ها، در هر دو جنبه بيولوژيك و تكنولوژيك بوده  اين پيشرفت

هاي تكنولوژيك در اين راه، ايجاد مهر و  يكي از پيشرفت. است
تم كانال، از مدخل موم مناسب در برابر ريزنشت در سراسر طول سيس

 كه با ]1[باشد مي) apex(تا پايان آپيكال ريشه ) orifice(كانال 
ها و يا سيلرها به همراه مواد پركننده اصلي  استفاده از سمان

  .]3و2[شود كانال، اين مهم حاصل مي
 پركردن كانال ريشه برايهاي متعددي   روش،ها طي سال

لت انجام كار و ارجح معرفي شده است كه هر كدام با ادعاي سهو
هاي نوين هنوز به گوتاپـركا و سيلر،  روش. اند بودن، توصيه شده

 يعني پركردن سه بعدي كانال ريشه ، دستيابي به هدف خودبراي
  .]4[تكيه دارند

كننده  انتخاب روش اساسا  بستگي به سليقه شخصي و عادت عمل
شكل نهايي دارد، هر چند شرايطي مانند اندازه كانال آماده شده، 

 خاص را يهاي داخل كانال ممكن است انتخاب روش نظمي و بي
ترين روشي كه براي پركردن كانال ريشه  شايع. الزم نمايد
  .]5[استشود، روش تراكم جانبي سرد  استفاده مي
-One-step )Soft از جمله ،هاي حامل گوتاپركا سيستم

core Dental Production-Denmark ( شده كه اخيرا  ارائه
استنلس (مركزي ) carrier( با بكارگيري يك حامل ،است

پوشيده شده با گوتاپركا انجام ) استيل، تيتانيوم يا پالستيك
كه تغييري در ثبات گوتاپركاي  اين كريرها بدون آن. شود مي

مزاياي اين . باشند پذير مي اطرافشان صورت گيرد، تا حدي انعطاف
دن گوتاپركا و جريان يافتن آن در ها شامل كاربرد ساده و نرم ش روش
 خروج مواد پركننده  معايب آن شامل امكان. استهاي كانال  نظمي بي

 پركردگي، عدم امكان تراكم از آپكس، عدم توانايي در كنترل طول

 و ]6[اند دهي شده هايي كه نامنظم شكل مواد پركننده در كانال
 درمان مجدد و اشكال در بيرون آوردن كرير و گوتاپركا به منظور

  .]5[باشد يا تهيه فضاي پست مي
اهميت مهر و موم مناسب سيستم كانال دندان حين معالجـه            

شـايد  «: دارد  ابـراز مـي    )Hatton(هـاتن   ريشه تا حدي است كه      
پزشكي و جراحي به اندازه پركـردن كانـال           هيچ تكنيكي در دندان   

. ]7[»آل نباشـد    پالپ، آن قـدر وابـسته بـه پيـروي جـدي از ايـده              
هاي درازمدت درمان ريشه در ارتباط با نقـص           بسياري از شكست  

از اين  . است بخصوص در ناحيه اپيكالي كانال ريشه        ،در پركردگي 
 ايجــاد يــك ســيل مناســب در برابــر نفــوذ مايعــات بــافتي و  ،رو

 مخـصوصا  در انتهـاي      ،ها در سراسر طـول كانـال        ميكروارگانيسم
 ند معتقد بعضي. آيد  ه نظر مي  ب امري ضروري    ،اپيكالي كانال ريشه  

 بـه علـت تـراوش       ،بيشترين علت عدم موفقيت در معالجه ريـشه       
)percolation (        مايعات بين سلولي از نـسوج اطـراف ريـشه بـه

نـشان  ولي ديگران    ]8[اند  هايي است كه خوب پرنشده      داخل كانال 
 يكي از علل مهم شكست درمان  ،اند پركردگي با سيل ناكافي      داده

بـا توجـه بـه نقـش        . ]10و9[باشـد   ن در درازمـدت مـي     ريشه دندا 
آل در موفقيـت معالجـات ريـشه، در ايـن             مهروموم كامل و ايـده    

 تـراكم  : ريزنشت اپيكالي دو تكنيك پركردن كانال ريـشه    ،تحقيق
 Dye(، بـا اســتفاده از روش نفـوذ رنـگ    One-stepجـانبي و  

penetration (در آزمايشگاه مقايسه گرديد.  
  

  اه مواد و روش
 دندان كشيده شده 90 ، آزمايشگاهي-در اين تحقيق تجربي

اي ثناياي مياني، نيش فك  هاي تك ريشه  شامل دندان،انسان
اين . مولر اول فك پايين مورد استفاده قرار گرفتند باال و پره

ها تك كاناله  تمام دندان :خصوصيات بودنداين ها داراي  دندان
 پوسيدگي، تحليل داخلي يا ها ترك،  در ريشه اين دندان،بودند

ها،   در تمام اين دندان وخارجي و يا آپكس ناقص وجود نداشت
  .ها مستقيم بودند يا انحناي بسيار جزئي داشتند ريشه

 آوري، به منظور ايجاد تشابه با شرايط كلينيكي، در هنگام جمع
قرار ) نرمال سالين(ها را در ظرف حاوي محلول ايزوتونيك  نمونه

  .داري شدند ر درجه حرارت اتاق نگهداده و د
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ها به مدت يك روز در محلول هيپوكلريت سديم   دندان،ابتدا
ها و مواد آلي سطح ريشه نرم   قرار داده شدند تا دبري درصد25/5

سپس سطوح ريشه با قلم كورت پريودنتال كامال  . شوندو حذف 
،  شوددبريدمان شدند تا جرم و الياف پريودنتال از سطح ريشه حذف

اي حاوي سرم فيزيولوژي قرار داده   درون ظرف شيشهپس از آن،
شدند تا خصوصيات فيزيكي نسج سخت دندان تا حد امكان حفظ 

هاي متعدد و   اطمينان از نبود كانالبرايها   دندانتمام. شود
كلسيفيكاسيون كانال ريشه و فقدان هرگونه تحليل داخلي و 

قابل ذكر است . قرار گرفتندخارجي، مورد بررسي راديوگرافيك 
هايي كه انتخاب شدند از نظر شماره فايل اوليه  كه تمام دندان
براي يكسان نمودن شرايط نسبي ). =25IF(يكسان بودند 

 و با استفاده از D&Zها با ديسك الماسي  ها، تاج دندان نمونه
هندپيس، عمود بر محور طولي دندان، از ناحيه محل اتصال مينا 

شدند، بطوري كه طولي از دندان كه باقي   قطع)CEJ(و سمان 
و يك ) متر  ميلي14ـ16(ها هم اندازه بود   در تمام نمونه،ماند

در تمام . داشتسطح ريشه عاري از پوسيدگي در اختيار قرار 
 براي تعيين دقيق طول كاركرد، ابتدا يك فايل شماره ،ها دندان

15 k-file) MANI-Japan ( همراه باRubber stop تا 
د، وارد كانال گرديد و وحدي كه نوك فايل از آپكس ديده ش

متر از طول آن   ميلي1سپس آن را نوك به نوك آپكس نموده و 
هر نمونه ثبت ) wl(كم شد و طول جديد به عنوان طول كاركرد 

سازي و   آمادهstep backها به روش  سپس دندان. گرديد
 در همه )MAF(ل مستر اپيكال فايدهي شد بطوري كه  شكل
 80ها تا فايل شماره  گشادسازي كانال. شدبا 40ها برابر با  گروه

 از فايل ،سازي كانال در بين اعمال آماده ).Flaring(ادامه يافت 
سازي   آمادههنگام و Apical patency براي 10شماره 
  .از سرم فيزيولوژي استفاده گرديدبراي شستشو ها  كانال

ها در سرم فيزيولوژي قرار داده  مونهسازي، ن پس از آماده
 B و Aتايي  40ها بطور تصادفي به دو گروه  سپس دندان. شدند

سپس با . دندگرديتايي كنترل مثبت و منفي تقسيم  5و دو گروه 
 با Aها خشك شده و گروه  استفاده از مخروط كاغذي، كانال

 40روش تراكم جانبي و با استفاده از گوتاپركاي مستركن شماره 
-AH26) Dentsply و سيلر 35و اسپريدر شماره 

Germany ( و گروهB با روش One-step و با استفاده از 

 طبق دستور AH26 و سيلر 40گوتاپركاي مستركن شماره 
  .كارخانه پرگرديد

، به روش تراكم جانبي و Aگروه كنترل منفي، همانند گروه 
مثبت پس از اما گروه كنترل .  پر گرديدAH26همراه با سيلر 

بدون (سازي تنها با قـرار دادن يك عدد گوتـاپركاي اصلي  آمـاده
 انجام براي) قرار دادن گوتاپركاي جانبي و بدون استفاده از سيلر

پس از اين مراحل، براي ارزيابي وضعيت . مراحل بعدي آماده شد
هاي مربوط به هر گروه از بعد  ها، از نمونه پركردگي كانال

هاي با   و مزيوديستالي، گرافي تهيه شده و دندانباكولينگوالي
 singleپركردگي بدون تراكم كافي، داراي حباب در پركردگي و 

coneپس از تأييد پركردگي، با استفاده از .  از مطالعه خارج شدند
متر از گوتاپركاي قسمت تاجي كانال، در   ميلي3 تا 2پالگر داغ، 

آن خمير پانسمان ها خارج شده و به جاي  تمامي نمونه
Cavisol) Golchai-Iran (در طي ،در ضمن. قرار گرفت 

انجام تمامي اعمال فوق، به منظور جلوگيري از خشك شدن، 
هاي هر گروه  دندان. ها در گاز مرطوب نگاه داشته شدند نمونه

اي قرار گرفتند و به منظور تشابه با  بطور جداگانه در ظروف شيشه
 درصد و درجه 100ماري با رطوبت   بن در حمام،شرايط كلينيكي

. داري شدند گراد به مدت دو روز نگه  درجه سانتي37حرارت 
 با هواي داخل ،هواي داخل اين دستگاه كه از رطوبت اشباع است

شد تا سيلر كامال   ها در حالت تعادل بود و اين باعث مي شيشه
 تمام ، و گروه كنترل مثبتB و Aسپس در گروه . سخت شود

متر انتهاي آن، با دو اليه الك   ميلي3 تا 2ح ريشه به جز سط
مهر و موم ) sticky wax(ناخن و يك اليه موم چسب 

در مورد گروه كنترل منفي، تمام سطح ريشه با دو اليه . دندگردي
  .الك ناخن و يك اليه موم چسب پوشانده شد

قرار داده ) India ink(هاي هر گروه در جوهر هندي  دندان
سپس ظـروف   . ها را بپوشاند    ، بطوري كه رنگ تا روي ريشه      شدند

ها به منظور تشابه با شـرايط كلينيكـي در انكوبـاتور              حاوي دندان 
)Incubator (    72گراد به مدت       درجه سانتي  37با درجه حرارت 

ها   ها از انكوباتور، آن     بعد از خارج كردن دندان    . ساعت قرار گرفتند  
ب و الك نـاخن توسـط تيـغ         را با آب جاري شـسته و مـوم چـس          
سپس توسط ديسك الماسـي،    . بيستوري از روي آنها حذف گرديد     

ها تا نزديك گوتاپركـا       هايي در سطوح باكال و لينگوال ريشه        شيار
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  هاي پرشده دو گروه آزمايشي  ميزان نفوذ رنگ در نمونهميانگين و انحراف معيار و :1جدول 

  %95ن دامنه اطمينا
  ميانگين  هاي آزمايشي گروه

  حد باال  حد پايين

بيشترين نفوذ رنگ 

)mm(  

كمترين نفوذ رنگ 

)mm(  

  40n=( 03/2±60/3  96/2  24/4  40/10  73/0 (تراكم جانبي

One-step) 40n=(  23/2±00/4  28/3  7/4  13/9  20/1  

  
 و مواد ،ها توسط اسپاتول به دو قطعه تقسيم ايجاد شده و دندان

نفوذ خطي . ركا از آنها خارج شدندپركننده كانال ريشه و گوتاپ
 با stereomicroscopeرنگ در هر دندان با استفاده از 

متر توسط دو نفر به   برابر و تا دقت صدم ميلي10درشت نمايي 
ميانگين نفوذ جوهر در هر . صورت كور و بطور جداگانه قرائت شد

براي . گروه محاسبه شده و مورد مقايسه و ارزيابي قرار گرفت
استفاده  SPSSافزار  و نرم t-testيل نتايج آماري از آزمون تحل

  .گرديد
  
  جينتا

ها مقداري از نفوذ رنگ را نشان  در هر گروه آزمايشي، تمام نمونه
 در گروه كنترل مثبت، نفوذ جوهر در تمام طول كانال .دادند

دندان مشاهده گرديد كه بيانگر نفوذپذيري ماده رنگي در شيارها 
در حالي كه در گروه كنترل منفي، . ل نفوذ استو مناطق قاب

 يعني،گونه نفوذي از جوهر در طول كانال مشاهده نشد،  هيچ
پوشش الك ناخن و موم چسب، سد مؤثري در برابر نفوذ جوهر 

  . كه گوياي وجود عملكردي قابل اعتماد استبوده
هـايي كـه      در بررسي آماري نتايج حاصل از اين پژوهش، در گروه         

بودند،  پر شده    One-stepها به روش تراكم جانبي و روش         كانال
  ).1جدول (داري در ميزان نفوذ رنگ مشاهده نشد  تفاوت معني

  
  بحث

 يك عامل كليدي در موفقيت درمان ريشه ،پركردن كانال
 همواره به ، با سيل كامل آپيكالي،آل پركردگي ايده. ]11[باشد مي

نظر بوده  مدهاي ريشه  عنوان يك هدف مهم در درمان
اگرچه هنوز اهميت واقعي ريزنشت كامال  شناخته شده . ]12[است
 اما اعتقاد دارند تا زماني كه مطالعات كافي و شناخت ،نيست

ها و موادي   بهتر است از روش،كاملي از اين موضوع به دست آيد
جلوگيري از ريزنشت . ]13[كه بهترين سيل را دارند، استفاده شود

مانده داخل  هاي باقي  جانبي و مهر و موم باكتريتاجي، آپيكالي،
اما هيچ سيستمي . كانال از اهداف پركردن كانال ريشه است

  .]11[آل كانال را مهر و موم كند تواند كامال  و بطور ايده نمي
كند كه به اين هدف   كيفيت بهتر پركردگي كمك مي،بنابراين

 روش پركردن كانال ترين  رايج،تكنيك تراكم جانبي. تر شويم نزديك
كارانه  سازي محافظه مزاياي اين روش سهولت انجام كار، آماده. است

 فقدان يكدستي توده معايب آن. كانال و كنترل طول پركردگي است
هاي ديواره كانال و وجود حباب  نظمي گوتاپركا و عدم تطابق با بي

نيروهاي الزم براي فشردن و تطابق دادن گوتاپركاي سرد . است
هاي نامنظم كانال ريشه، روش استفاده از گرما را تقويت  ا ديوارهب

كند، زيرا گوتاپركاي نرم شده به راحتي و با نيروي كمتري با  مي
  .]14[يابد  هاي ديواره كانال تطابق مي نظمي بي

 ميانـگين ريزنشت آپيكالي در دو روش ،در اين مطالعه
ورد مقايسه و  مOne-stepجانبـي و  پـركردن كانال، تـراكم
بسياري از عوامل ناشناخته و متغير در . بررسي قرار گرفته است

اندودنتيكس عملي وجود دارند كه در اين مطالعه سعي شده است 
هاي  اختالف در روش:  اين متغيرها شامل.مدنظر گرفته شوند

كننده و حتي وجود اختالف در  سازي كانال بين افراد عمل آماده
هاي متفاوت،  كننده در زمان يك فرد عملها در  تهيه كانال

هاي آناتوميكي  كننده، تعصب در كار، تفاوت خستگي فرد عمل
هاي مورد مطالعه و قوام و خصوصيات سيلر مصرفي  دندان
تواند در نتايج كار مؤثر باشند  متغيرهاي ديگري كه مي. باشد مي

اد مورد برداشتن و يا باقي گذاشتن اليه اسمير، نوع مو: عبارتند از
 حذف اليه اسمير، نوع ماده پركننده كانال، وجود براياستفاده 
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هرگونه نقص تكاملي، تفاوت اندازه تنگه آپيكالي و وجود 
  .متر انتهايي ريشه  ميلي3 تا 2هاي فرعي در  كانال

هاي آناتوميكي كه بين قسمت كرونالي و  به علت تفاوت
يت قسمت كرونالي طور موقع آپيكالي يك دندان وجود دارد، همين

و آپيكالي از نظر دسترسي و تسلط بر محل انجام تحقيق، 
توان نتايج مطالعات روي قسمت كرونال و آپيكالي را با هم  نمي

  .مقايسه نمود
هايي كه  نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه تمام نمونه

 پر شده بودند، مقداري One-step  به روش تراكم جانبي و روش
 كه ديگرانند كه اين موضوع با نتايج ا ه رنگ را نشان داداز نفوذ

تواند كامال  كانال را مهر و موم  د هيچ سيستمي نميندار بيان مي
  . مطابقت دارد،]11[كند

. هاي آزمايشي كامال  متفاوت بود فرم ريزنشت جوهر در نمونه
هايي كه با روش تراكم جانبي پرشده بود، محلي كه  در نمونه
فاصل دو مخروط رسيده بود، ناگهان ريزنشت  شيار حدجوهر به 

اين به دليل . توجهي اتفاق افتاد از داخل شيار به ميزان قابل
 از تر، نشت مايعات بيشتر خاصيت موئينگي است كه در فضاي كوچك

به روش ها   كانالاي كه در مطالعه. گيرد تر صورت مي فضاي پهن
هايي كه نفوذ جوهر از نيم  ك در بلو،تراكم جانبي پرشده بودند نيز

هاي  گذاري مخروط متر بيشتر شده و جوهر به محل شروع جاي ميلي
داشت فرعي رسيده بود، ميزان ريزنشت افزايش ناگهاني بسياري 

اين ريزنشت  ،One-stepهاي پرشده به روش  در نمونه). 15(
  .نواختي دور تا دور گوتاپركا و ديواره كانال ديده شد بطور يك

هايي كه   در گروه،بررسي نتايج حاصل از اين پژوهشدر 
 پرشده بودند، One-stepها به روش تراكم جانبي و روش  كانال

نتـايج . داري در ميانگين نفوذ رنگ وجود نداشت تفاوت معني
هاي تحقيقات متعدد كه تفاوتي در قدرت  ايـن مطالعـه بـا يافته

سيستم  (Thermafilكنندگي دو روش تراكم جانبي و مهروموم
امــا با  .، مطابقت دارد]24تا16[اند نشان نداده) حامل گوتاپركا

هاي پرشده به  ميزان ريزنشت در نمونهدر آنها مطالعات ديگر كه 
هاي پرشده به روش تراكم   بيشتر از نمونهThermafilروش 

 كنندگي  كه قدرت مهرومومي با نتيجه تحقيقو، ]27تا25[جانبي بود
بيشتر از روش تراكم جانبي را  Thermafilروش آپيكالي در 

 علت عدم توافق بين مطالعه ما و . مطابقت ندارد،]28[دانسته
  :توان در گفت را مي مطالعات پيش

ها، نوع رنگ، مدت زمان  سازي دندان تعداد نمونه، نحوه آماده
ها در جوهر، زمان سپري شده بين پركردن كانال  داري دندان نگه

ها و ميزان   دندان دن آن در محلول رنگ، سنور كر و غوطه
اسكلروزه شدن عاج آنها و روش بررسي ميزان ريزنشت را در اين 

  .دانست ،اختالف نتايج به دست آمده
اي مناسب براي  جوهر هندي به چند دليل به عنوان ماده

نفوذ اين ماده به داخل كانال با . رود بررسي ريزنشت به كار مي
هاي  مولكول. است نور معمولي قابل رؤيت چشم غيرمسلح و در

. دهد كوچك آن، اجازه نشت سريع و بررسي سريع نشت را مي
قابليت حل شدن آن در آب و عدم واكنش يا اثر بر روي نسج 
سخت دندان و در دسترس بودن امكانات كافي براي استفاده از 

  .است از ديگر مزاياي جوهر هندي Dye penetrationروش 
 متغيرهاي زيادي وجود دارد كه ،فوذ رنگدر روش ن

تواندروي نتايج به دست آمده در مطالعات مختلف اثر بگذارد؛  مي
 مورد استفاده، طولي از قست آپكس كه در Dyeاز جمله نوع 

 بوده، مسير ريزنشت از نظر آپيكالي يا كرونالي Dyeمعرض 
  .دتوان نام بر  را مي ماده مصرفي و استفاده از خألPHبودن، 

 براي را Dye penetrationمحققين متعددي روش 
هاي جوهر  چون مولكول. اند ارزيابي سيل آپيكالي گزارش كرده

تواند در  باشند، اين ماده مي تر مي ها كوچك هندي از باكتري
 همانند و يا حتي بهتر از ،هاي عاجي هاي ريشه و توبول كانال

) Dye(ين ماده مدت زماني كه ا. ]30و29[ها نفوذ كند باكتري
بايد در تماس با كانال دندان قرار گيرد، داراي دامنه وسيعي است 

 نشان بعضي. ]33تا31[ روز گزارش شده است30تا   ساعت2و از 
در . ]34[افتد  روز اتفاق مي14 تا 11اند كه حداكثر نشت بين  داده

 روز در جوهر هندي قرار داده 3ها به مدت   دندان،تحقيق حاضر
هاي  تواند باعث تفاوت نتايج مطالعه حاضر با يافته  ميشدند كه

  .تر شود هاي طوالني تحقيقات با زمان
 مـركزي، صـرف coreهاي داراي  از جمله مزاياي سيستم

اي به  در مطالعـه. باشد  پركردن كانال ريشه ميبرايزمـان كمتر 
 و تراكم Thermafilند كه در دو روش ا هاين نتيجه رسيد

داري در مدت زماني كه صرف پركردن  اوت معني تف،جانبي
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اما سرعت پركردن كانال در . ]16[شود، وجود ندارد ها مي كانال
داري بيشتر از سرعت پركردن   بطور معنيThermafilروش 
 استفاده از روش و ]19[استبوده  در روش تراكم جانبي  كانال

Thermafil خستگي و اتالف وقت كمتري را در مقايسه با ،
در تحقيق حاضر، . ]23[شته استروش تراكم جانبي در بر دا

گيري  ها اندازه  پركردن كانالبرايگرچه مدت زمان صرف شده 
ها در روش  نشد، به وضوح مدت زمان كمتري حين پركردن كانال

One-stepخواني   همگفت ات پيش احساس شد كه با مطالع
  .دارد

شكال در بيـرون    هاي حاوي گوتاپركا، ا     يكي از معايب سيستم   
آوردن كرير و گوتاپركا به منظور درمان مجدد و يا تهيـه فـضاي               

ند كه در ميـزان     ا  هاي به اين نتيجه رسيد      در مطالعه . باشد  پست مي 
گوتاپركا و سيلر باقي مانده در كانال ريشه پـس از خـالي كـردن               

 و تـراكم    Thermafilداري بـين دو روش        كانال، تفـاوت معنـي    
ند كه كريـر پالسـتيكي را       ا  ههمچنين بيان كرد  . دجانبي وجود ندار  

تـوان از درون كانـال خـارج          ، براحتي مـي   Thermafilدر روش   
 معتقدند كـه پـس از خـارج كـردن موادپركننـده             بعضي. ]35[كرد

كانال ريشه، مقدار گوتاپركـايي كـه در ثلـث تـاجي كانـال بـاقي                
ست  بيشتر از روش تراكم جانبي ا      Thermafil در روش    ،ماند  مي

 و در ميزان گوتاپركاي باقي مانده در ثلـث ميـاني و آپيكـالي               ،اما
 درمـان مجـدد، بـين دو        برايهمچنين در مدت زمان صرف شده       

اي بـه ايـن       در مطالعـه  . ]36[داري وجود نـدارد     روش تفاوت معني  
 درمان مجـدد در     براي كه مدت زمان صرف شده       اند  هنتيجه رسيد 

داري بيشتر از  ي بطور معني همراه با كرير فلزThermafilروش 
اي در مـدت     روش تراكم جانبي است امـا تفـاوت قابـل مالحظـه           

 درمان مجدد بين دو روش تراكم جـانبي و        برايزمان صرف شده    
Thermafil         همچنـين  .  همراه با كرير پالسـتيكي وجـود نـدارد

ند كه ميزان گوتاپركاي باقي مانـده در كانـال پـس از             ا  هنشان داد 
 همـراه بـا كريـر فلـزي         Thermafil در روش    خالي كـردن آن،   

  .]37[بيشتر از دو روش ديگر است
  

  گيري نتيجه
، تحقيقــات One-stepي كلينيكـي سيــستم  آيبـراي اثبــات كــار 

هــاي الزم بــه نظــر  زمينــهايــن  در Invivo و Invitroبيــشتر 
 اســتفاده از ،هــاي باريــك، كلــسيفيه و خميــده كانــال :رســد مــي

، و  سـازي فـضاي پـست       مجدد و آمـاده    درمان   ،سيلرهاي متفاوت 
  .كنندگي كرونال قدرت مهروموم
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