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یی ایجاد شده در کانال ریشه دندان توسط دو سیستم جا به جامقایسه آزمایشگاهی میزان 
رزینیبر روي بلوكWaveoneوReciprocتک فایل 
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In vitro comparison rate of dental root canal transportation using two single file systems on the
simulated resin blocks

Mohammad Javad Etesami1, Seyyed Lotfollah Derakhshan2, Kiomars Nazari Moghadam2,
Mohammad Ebrahimi Saravi3†

1- Assistant Professor, Department of Endodontics, School of Dentistry, Kermanshah University of Medical
Sciences, Kermanshah, Iran
2- Associate Professor, Department of Endodontics, School of Dentistry, Shahed University of Medical Sciences,
Tehran, Iran
3†- Assistant Professor, Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Mazandaran University of Medical
Sciences, Mazandaran, Iran (mohammadebrahimisaravi@gmail.com)

Background and Aims: Cleaning and shaping is one of the most important stages in endodontic treatment.
Single-file systems save time and reduce the risk of transmission of pathogens. This in vitro study was aimed to
compare the rate of canal transportation after the preparation of the stimulated resin root canal with two single-file
systems, namely Waveone and Reciproc.
Materials and Methods: Thirty stimulated resin root canal blocks with size 8/0. 02 K file were randomly divided
into two study groups. The preparation in Group A and Group B was performed using Reciproc and Waveone
files, respectively. Pre and post- preparation photographs were taken and the images were superimposed to
evaluate the inner and outer wall’s curvature tendency at three points (apical, middle and coronal) using AutoCad
pragram. Data were analyzed using T-test.
Results: Based on the results, the degree of transportation in the inner and outer walls of the canal was less at the
level of 3 millimeters (P<0.001) and there was no significant difference between the two groups regarding the
deviation at the levels of 1 and 5 millimeters (P>0.05).
Conclusion: Waveone showed better performance in the middle third of canal and this system maybe
recommended.

Key Words: Motion, Transportation, File
Journal of Dental Medicine-Tehran University of Medical Sciences 2016;29(1):47-52

هاي دندانیپروتزگروه آموزشی ،دندانپزشکیدانشکده- دانشگاه علوم پزشکی مازندران-بلوار خزر- ساري:نشانی: ولؤمسلفؤم
mohammadebrahimisaravi@gmail.com: الکترونیکنشانی33405474:تلفن

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

دکتر محمد جواد اعتصامی و همکاران...  جایی ایجاد شده در کانال ریشه دندان توسطه بمقایسه آزمایشگاهی میزان جا

48

چکیده
ي تک فایل سبب کاهش زمان درمان و هاسیستم. مراحل درمان ریشه استترینمهمکانال ریشه دندان یکی از سازيپاكو سازيآماده:زمینه و هدف

WaveoneوReciprocسیستم تک فایل 2هدف از این مطالعه آزمایشگاهی بررسی میزان انحراف ایجاد شده توسط . شوندمیهاکاهش ریسک انتقال پاتوژن

.شده رزینی بودسازيشبیهي هاکانالسازيآمادهبعد از 
Waveoneو08Reciproc .25/0يهافایلبه ترتیب با BوAي هاگروه تقسیم شدند و گروه2ساز کانال دندان به بلوك شبیه30:بررسیروش 

،کانال در نواحی اپیکالی و داخلی ي خارجهاتهیه شده و به منظور بررسی تغییرات ایجاد شده در دیوارهسازيآمادهي قبل و بعد از هافتوگرافی. شدندسازيآماده
. مورد ارزیابی قرار گرفتTنتایج با آزمون آماري . میانی و کرونال تصاویر قبل و بعد بر هم منطبق شدند

دو سیستم بین) >001/0P(ي خارجی و داخلی کانال هامیانی در دیوارهیک سوم یی به وجود آمده در ناحیه جا به جانتایج به دست آمده میزان براساس:هایافته
یک سوم کرونالی و آپیکالی در ي در دو گروه در دارمعنیتفاوت. یی کانال کمتري ایجاد کردجا به جاWaveoneسیستم . داري وجود داشتاختالف معنی

16/0، )در یک سوم آپیکالیتغییر در انحنا داخلی (84/0، )تغییر در انحنا داخلی در یک سوم کرونالی(23/0(.دیده نشدي داخلی و خارجیهادیواره
)).تغییر در انحنا خارجی در یک سوم آپیکالی(54/0، )تغییر در انحنا خارجی در یک سوم کرونالی(

. شودمیاستفاده از این سیستم توصیه ،باشدمیدر یک سوم میانی کانال بهتر Waveoneبا توجه به اینکه سیستم :گیرينتیجه

فایل،ییجاجا به ،حرکت:هاکلید واژه

31/02/95:تأیید چاپ30/02/95:اصالح نهایی22/08/94:وصول

مقدمه
مراحل ترینمهمکانال دندان یکی از دهیشکلو سازيپاك

ي عاجی از هاو دبريهاکه با هدف حذف باکتريباشدمیدرمان اندو
.)1،2(پذیردمیزمان حفظ مسیر اولیه کانال صورت همکانال ریشه و

ي چرخشی نیکل تیتانیوم به اندودنتیکس سبب کاهش هاورود فایل
و افزایش دقت کار گردیده سازيآمادهي حین هاخطا،زمان درمان

کانال با به سازيآمادهایده اولیه استفاده از یک فایل جهت . )3(است
در Reciprocatingبا حرکت ProtaperسیستمF2ي فایلکارگیر
در زمان Reciprocatingاستفاده از حرکت .)4،5(آغاز شد2008سال 

. دهدمیي چرخشی خطرات حین درمان را کاهش هااستفاده از فایل
ي تک فایل فقط با یک فایل تمام هاکه در سیستمبا توجه به این)6(

ي دستی و هاریشه برخالف سیستمدهیشکلو سازيپاكمراحل 
تعداد فایل ،کاهش زمان درماندرنتیجه ،گیردمیروتاري گذشته انجام 

در حین استفاده از چند فایل و زمان هامصرفی و خطر انتقال پاتوژن
در حال .)7(ستهااستفاده از این سیستماز مزایاي طوالنی درمان 

Reciprocسیستم3حاضر  (VDW Co, Munich. Germany) و
Waveone (Dentsply, Maillefer, Switzerland)

Oneshapeو سیستمReciprocatingبا حرکت 

(Micromega, Cedex, France) با حرکت چرخشی به عنوان
ي مهم در هااز فاکتوریکی. ي تک فایل موجود هستندهاسیستم

در حفظ مرکزیت کانال است هاي چرخشی توانایی آنهااستفاده از فایل
ي هاي گوناگون انجام شده مقادیر آن در سیستمهابررسیبراساسکه 

تواند مییی مسیر کانال جا به جاجایی که از آن. مختلف متفاوت است
مناسب و پر کردن کانال شود وسازيپاكسبب اختالل در امر 

یی با هااستفاده از سیستم،)8(درنتیجه درمان را دچار مخاطره سازد
،و قابلیت باال در حفظ مرکزیت کانالییجا به جاایجاد حداقل میزان 
ي روتاري مختلف در هاتوجه به وجود سیستمبا . ارجحیت دارد

که بررسی این،مقاالتءي جدید و خالهاي ریشه و تکنولوژيهادرمان
. باشدمیمهم ،کدام سیستم براي چه هدف و کاربردي استفاده شود

و قابلیت در حفظ یی جا به جاایجادهدف از این مطالعه بررسی میزان
Reciprocسیستم تک فایل 2توسطسازيآمادهبعد از مرکزیت کانال 

این مطالعه فرضیه اولیه . بودي رزینی هابر روي بلوكWaveoneو
. بودیی جا به جامیزان فایل ازنظر2عدم تفاوت بین این

روش بررسی
شده سازيبلوك رزینی شبیه30تعداد در این مطالعه آزمایشگاهی،

با درجه (VDW Co, Munich, Germany)کانال طبیعی دندان 
مورد استفاده قرار % 2و تقارب 8درجه و قطري معادل فایل 60انحناي 
) =15n(تایی15گروه2به ها به طور تصادفیابتدا بلوك. گرفتند

در داخل کانال و تزریق جوهرگذاريشمارهاز تقسیم شدند و پس
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از د شده توسط دوربینی که بر روي پایه ثابت گردیده بوسازيشبیه
درجه با 90و زاویه عمودي یکسان متري سانتی30در فاصله هابلوك

,Japan)دوربین دیجیتال Canon, 450D Tokyo) فتوگرافی تهیه
جهت هابراي یکسان نمودن محل قرارگیري بلوك. )1شکل ()7(شد

که براي این.شده استفاده شدگذاريعالمتتهیه عکس از کاغذ مدرج 
را بعد از هاعکس،و تهیه مجدد گرافیسازيآمادهبتوان پس از پایان 

گذاريعالمتنقطه در سطح بلوك 2بر هم منطبق نمود سازيآماده
کانال از عامل چلیتینگسازيآمادهگروه به منظور 2در هر . شد

File-care (VDW, Munich. Germany)استفاده شد و پس از
. لیتر آب شسته شدندمیلی2با هافایل کانالاستفاده از هر

VDW)در گروه اول که از سیستم  Co, Munich, Germany)

Reciproc ه فایل اولیه سیستم که شمار،استفاده شدسازيآمادهجهت
25/0. شرکت سازنده با حرکات آهسته رو العملبود مطابق دستور08

حرکت 3متر وارد کانال شده و پس از میلی3به داخل و خارج با دامنه 
ي فایل خارج شده و هافلوتسازيپاكاینسترومنت براي شستشو و 

تا طول هاشدند این کار تا زمانی که کانالمیبا آب شسته هاکانال
. شدند ادامه یافتسازيآمادهکارکرد 

Waveoneدر گروه دوم نیز از فایل اولیه سیستم

(Dentsply, Maillefer, Switzerland) که فایلی مشابهReciproc

.25/0هبا شمار با این سیستم به این سازيآمادهنحوه . استفاده شد08
فایلKبا)مسیر لیز خوردن(Glide Pathترتیب بود که پس از ایجاد

,Mani)10سایز Tochigi, Japan) فایل با حرکتPecking و دامنه
کانال شده تا جایی که دیگر به راحتی قادر به نفوذ متر واردمیلی3تا 2

و کانال با آب بار دیگر هانبود فایل خارج شد و پس از شستشوي دبري
شد میوارد کانال مسیر چک شده و مانند قبل فایل مجددا10ًبا فایل 

. رسیدمیتا زمانی که به طول کارکرد 
با جوهر پر شده و در موقعیت هابار دیگر کانالسازيآمادهپس از 
ی وارد نهایتصاویر اولیه و ) 2شکل(فتوگرافی تهیه شدهاقبلی از آن

داخلی و خارجی کانال در نقاط عشده و شعاAutocad 2012برنامه 
گیري شد اندازهیک سوم میانی و یک سوم آپیکالی ،یک سوم کرونالی

مورد ارزیابی T-testو آزمون آماري SPSSافزارنرمبا کمک هاو یافته
.)3شکل(قرار گرفت

سازي شده قبل از فوتوگرافی تهیه شده از کانال شبیه- 1شکل
سازيآماده

سازي شده پس از وتوگرافی تهیه شده از کانال شبیهف- 2شکل
سازيآماده

ی تهیه شدهنهایهاي ابتدایی و فوتوگرافی- 3شکل
Autocadدر برنامه 
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با جوهر پر شده و در موقعیت هابار دیگر کانالسازيآمادهپس از 
ی وارد نهایتصاویر اولیه و ) 2شکل(فتوگرافی تهیه شدهاقبلی از آن

داخلی و خارجی کانال در نقاط عشده و شعاAutocad 2012برنامه 
گیري شد اندازهیک سوم میانی و یک سوم آپیکالی ،یک سوم کرونالی

مورد ارزیابی T-testو آزمون آماري SPSSافزارنرمبا کمک هاو یافته
.)3شکل(قرار گرفت

سازي شده قبل از فوتوگرافی تهیه شده از کانال شبیه- 1شکل
سازيآماده

سازي شده پس از وتوگرافی تهیه شده از کانال شبیهف- 2شکل
سازيآماده

ی تهیه شدهنهایهاي ابتدایی و فوتوگرافی- 3شکل
Autocadدر برنامه 
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هاي مختلف شکل کانال براساس سیستم مورد استفادهر در محلیان تغیمیز-1جدول 
روش آماده سازي

ReciprocWave oneP-valueموقعیت در کانال

ر در انحناي داخلییتغی

یک سوم کرونالی
)انحراف از معیار(

6463/1)4509/0(9411/1)8293/0(237/0

یک سوم میانی
)انحراف از معیار(

5762/0)1985/0(2830/0)1749/0(001/0<

یک سوم آپیکالی
)انحراف از معیار(

3207/1)3014/0(2896/1)5302/0(845/0

کل ریشه
)انحراف از معیار(

1811/1)5579/0(1712/1)8909/0(950/0

تغییر در انحناي خارجی

یک سوم کرونالی
)انحراف از معیار(

9068/1)8350/0(4930/1)7412/0(162/0

یک سوم میانی
)انحراف از معیار(

5043/0)2635/0(1945/0)1174/0(001/0

یک سوم آپیکالی
)انحراف از معیار(

5332/0)2251/0(5787/0)1756/0(543/0

کل ریشه
)انحراف از معیار(

9814/0)8355/0(7554/0)7017/0(168/0

هایافته
یک سوم گروه در فواصل 2این مطالعه آزمایشگاهی براساس

با يدارمعنیتفاوت در تغییر انحناي داخلی و خارجیکرونالی و آپیکالی
به در تغییر انحناي داخلی در این نقاط P-value. یکدیگر نداشتند
54/0و 16/0و در تعییر انحناي خارجی 23/0و 84/0ترتیب برابر با 

گروهی که در آن از T-testآزمون براساسیک سوم میانیدر . بود
استفاده شده بود انحراف کمتري در دیواره داخلی Waveoneي هافایل

در تغییر انحناي P-value. شده ایجاد نمودسازيشبیهو خارجی کانال 
.)1جدول (بود001/0داخلی و خارجی کمتر 

Waveoneي هااین موضوع نشان دهنده این مطلب بود که فایل

که در حال آن،کانال ایجاد نمودندیک سوم میانیکمتري در انحراف
. )<05/0P(ي نداشتنددارمعنیسایر نقاط با یکدیگر تفاوت 

گیريو نتیجهبحث
و Reciprocسیستم فایل2این مطالعه به منظور بررسی توانایی 

Waveoneي رزینی انجام شدهادر حفظ مرکزیت کانال در بلوك.

نتایج به دست آمده فرضیه اولیه این مطالعه مبنی بر عدم براساس
یید قرار نگرفت و أتفاوت این دو سیستم در حفظ مرکزیت کانال مورد ت

کانال میزان بیشتري یک سوم میانیدر Reciprocسیستم فایل 
. انحراف به همراه داشت

ي رزینی استفاده شد که شعاع و زاویه هادر این مطالعه از بلوك
.داشتند8فایل Kسایز کانال به اندازه و%2تقارب وانحناي یکسان

،بلوك رزینی از حیث سختیبا توجه به تفاوتی که میان دندان و 
هاسطحی و سطح مقطع وجود دارد استفاده از این بلوكخصوصیات

ي طبیعی هادندانبه طور کامل نشان دهنده عملکرد فایل بر روي
ي مختلف هانیست با این حال امکان مقایسه مستقیم میان سیستم

.)9(نمایدمیفایل را فراهم 
سیستم در نیاز به 2تواند تفاوت مییکی از علل اختالف ایجاد شده 

Glide)مسیر لغزش. حضور و عدم حضور مسیر لغزش باشد path)

از 10فایل شماره Kست از یک مسیر ایجاد شده با حداقل اعبارت
اولیه گشادسازيو هدف از ایجاد مسیر لغزشی. ي کانالهامدخل تا انت
و قفل شدن (Ledge)ایجاد پله،ییجا به جایی نظیر هاکاهش خطا
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و Beruttiمطالعهبراساس. )10-12(فایل چرخشی در کانال است 
قبل از استفاده از (Glide path)ایجاد مسیر لغزشی ) 13(همکاران
الزم جهت رسیدن Peckingسبب کاهش حرکات Waveoneسیستم 

حرکات این موضوع سبب کاهشکه احتماالًشدمیبه طول کارکرد 
Brushingي کانال و ایجاد انحراف در مسیر هاناخواسته بر دیواره

).14- 17(گرددمیکانال 
بر روي دو سیستم )18(و همکارانHwangاي که در مطالعه

Mtwo با روشReciprocating وReciproل ادر تغیر شکل کان
.تفاوتی بین این دو سیستم مشاهده نکرد،ریشه دندان انجام داد

و همکاران Bükleinنتایج این مطالعه متفاوت از نتایج مطالعه 
,Reciprocسیستم فایل 4در مطالعه مذکور . بود) 19( Waveone,

MtwoوProtaperت نتیجه حاصله نهایمورد بررسی قرار گرفت و در
دیگر از کبا یWaveoneوReciprocمبنی بر عدم تفاوت دو سیستم 

این اختالف در نتایج به دست . اولیه کانال بودنظر توانایی حفظ مسیر 
آنالیز آماري ي مورد بررسی و احتماالًهاتواند به دلیل نمونهمیآمده 

استفاده از )19(همکاران وBükleinدر مطالعه مورد استفاده
.ي طبیعی کشیده شده باشدهادندان

دچار شکستگی هاکدام از فایلهیچهابلوكسازيآمادهدر حین 
توان در میي تک فایل به شکستگی را هامقاومت باالتر سیستم. نشد

نیاز در به کارگیري از و نوع حرکت موردآلیاژ مورد استفاده در ساخت
وم به نامیخصوصی از نیکل تیتانه از آلیاژ بهااین فایل. دانستهاآن

M-Wire مقاومت پذیري وشوند که سبب افزایش انعطافمیساخته
. )19(گرددمیي خستگی هاشان در برابر سیکل

ریشه توسط دهیشکلدر ) 20(و همکاران Mokhtariدر مطالعه 
ر شکل کانال و تفاوت اندازه یاز نظر تغیBioraceو Mtwoدو سیستم 

.)20(ناحیه آپیکال تفاوتی مشاهده نشد
کارگیري از در به Reciprocatingدر عین حال استفاده از حرکت 

بر Flexuralو Torsionalي هاسبب کاهش استرسهااین فایل
در عین حال توانایی حفظ مرکزیت کانال را چنین هم،گرددمیهافایل

در . )7(رساندمیرا به حداقل Taper lockافزایش داده و احتمال 
نشان داده ،انجام شدF2 protaperي هااي که بر روي فایلمطالعه

شد که مقاومت به خستگی این فایل هنگامی که از حرکت 
Reciprocating افزایش شدمیبه جاي حرکت چرخشی استفاده

.)21(یافتمی
بر روي چند نوع سیستم)22(و همکارانCapparدر مطالعه 

در این مطالعه مشاهده شد که . کانال انجام گرفتدهیشکل
و One shape،Twisted file adaptiveاز Reciprocي هاسیستم

Protaper universalدر .از لحاظ حفظ مرکزیت کارایی بهتري داشت
ي هافایلدهیشکلکه به بررسی توانایی ) Cho)23و Yooمطالعه 

ي هانتیجه گرفتند که فایل،ي رزینی پرداختندهانیکل تیتانیوم در بلوك
Reciproc وWaveoneدر .محوریت کانال نداشتندتفاوتی در حفظ

هرچند ،ي کانال بیشتر بودهااز دیوارهReciprocعین حال برداشت 
که تا حدي مشابه نتایج حاصل از این مطالعه نبوددارمعنیاین اختالف

در هر هادر تعداد نمونهبا مطالعه حاضر تفاوت دلیلشاید بتواناست و
. در نتایج به دست آمده دانستدلیل تفاوت)15در مقابل 5(گروه را 
ي تک هااین مطالعه سیستمي موجود درهارغم محدودیتعلی

توانند مزایاي میفایل تا حد زیادي قادر به حفظ محوریت کانال بوده و 
وهاکاهش ریسک انتقال پاتوژن،چون کاهش زمان درمانزیادي هم

ي هادر این مطالعه فایل.افزایش کیفیت درمان را به همراه داشته باشند
Waveone پکس داشتند هرچند که آمتري میلی3عملکرد بهتري در

در پایان لزوم انجام .مشاهده نشديدارمعنیاختالفدر سایر نقاط
. شودمیپیشنهادي تک فایل هامطالعات بیشتر در بررسی این سیستم

تشکر و قدردانی
روژان درمان و آپاداناتک به از دانشگاه علوم پزشکی شاهد، شرکت 

همچنین از خانم . گردددلیل حمایت در انجام این طرح قدردانی می
.دکتر ناهید رمضانی مشاور آماري این طرح تشکر فراوان داریم
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