
 1388 پاییز، سهي ي دهم، شمارهدوره                                                                                                      مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

167 

 انسان يریزنشت اپیکالی دندانهاي پر شده بررسی خارج دهانی اثر استریلیتی اتوکالو و فرمالین  بر
  
  

   *** مهرداد سلیمانها، ** محمد رضا آذر، * شهره روانشاد

  

   ات بهداشتی درمانی شیرازدندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدم ي، دانشکدهو عضو مرکز تحقیقات ارتودنسی نتیکسدانشیار گروه آموزشی اندود *
  نتیکس، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیرازتادیار گروه آموزشی اندودااس** 

  زاهدان گروه آموزشی اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیعضو هیت علمی *** 
  
  

  چکیده
 مهـار مرکز  آخرین دستور. شودهاي کشیده شده استفاده میکلینیکی معموالً از دندان اندودونتیک و آموزش پري هايبررسیدر  :هلابیان مس

  . استبه مدت دو هفته  درصد 10وسیله اتوکالو یا فرمالین ه کردن آنها ب، سترون هابیماري
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  درآمد
هـاي  روشاندودونتیک براي ارزیابی مواد و هاي بررسیدر 

هـاي کشـیده شـده اسـتفاده     معمول از دنداناي گوناگون به گونه
ـ  ایـن دنـدان   ،همچنـین . )1(شود   می دانشـجویان  ي هوسـیل ه هـا ب

کلینیکـی   پـره  هاي تکنیکـی و مهارتفراگرفتن  برايدندانپزشکی 
و برخورد مسـتقیم بـا بیمـاران    مطب از ورودشان به محیط پیش 

  . )2( گیرد مورد استفاده قرار می
مورد توجه  بالینی هاي همگانی که در شرایطاصول احتیاط

هـاي  مایعـات و بافـت   يهمهکه  ،گیرد مستلزم این است قرار می
 سایر یا و C و B ، هپاتیتHIVناقل بدن که با آنها سروکار داریم را 

 بگیـریم  نظر در خونی منشاء با هايپاتوژن
 و سـالمت  سـازمان . )2(

انسـان کـه بـه    ي ههاي کشیده شد، دندان(OSHA) شغلی ایمنی
گیرند را به و اهداف آموزشی مورد استفاده قرار میها براي بررسی

خون در نظـر   هاي منتقل شونده از راهپاتوژن يعنوان منبع بالقوه
  . )3(گیرد می

ــداز  ــاگونی چــون همــواد شــیمیایی ضــدعفونی کنن ي گون
ها، تایمول، اتانول، گـاز   گلوتارآلدهاید، هیپوکلریت سدیم، کلرامین

هاي کشـیده  اتیلن اکساید و فرمالین براي ضدعفونی کردن دندان
  .)4(ت ده اسشده استفاده ش

اي ضـد  هـ توانـایی محلـول  ) White(ویـت   و) Tate(تیت 
هـاي  نفوذ به فضاي پالـپ دنـدان  ي گوناگون، براي هعفونی کنند

کـه تنهـا    ،کشیده شده را ارزیابی کردند و به این نتیجـه رسـیدند  
فضاي پالپ بـه   درونتواند در اي که میمحلول ضدعفونی کننده

دومینیکی . )4( ثر برسد، فرمالین استویک غلظت ضد میکروبی م
)Dominici (ضدعفونی کردن یـا   گوناگونهاي شرو ،و همکاران

انسان را مـورد بررسـی   ي ههاي کشیده شداستریلیزه کردن دندان
درصـد   10 دقیقه یا فرمالین 40آنها تنها اتوکالو به مدت. قرار داد

ي ه شدههاي کشیدکردن دندانسترون مدت یک هفته را براي به 
ررسـی  بدر  ،و همکـاران ) Kumar(کومـار  . )2( ثر دیدنـد وانسان م

آنهـا پراکسـید    بررسـی در . رسـیدند همانندي به نتایجی هماننـد  
 درصد 6/2 به مدت هفت روز، هیپوکلریت سدیم درصد 3هیدروژن 

 100 هـا در آب جـوش  به مدت هفت روز و حتی نگهداري دنـدان 
کـردن  سـترون  دقیقه همگـی در   20به مدت گراد ي سانتیدرجه
 ،ا نیز به این نتیجه رسیدندآنه. ها روشهاي غیر مؤثري بودنددندان

 30به مدت یک هفته و یـا اتـوکالو بـراي    درصد  10 که فرمالین
هاي کشـیده  کردن دندانسترون هاي مؤثر براي دقیقه تنها روش

پژوهشی  در) Schuster( شوستر و) Pantera( پانترال .)5( هستند شده
ساعت  24مدت به  درصد 10روکال که محلول  ،مشاهده کردند

هاي کشیده را در دندانریزجانداران بردن میان  هفته توانایی از 3و 
درصد نیـز بـه    25/5آنها هیپوکلریت سدیم بررسی در . شده ندارد

ها را ضدعفونی کنـد ولـی اتـوکالو    دقیقه نتوانست دندان 5مدت 
 121 و دمـاي  psi 15دقیقه در فشـار    40کردن دندانها به مدت 

. )6(ن بـرد  هاي میکروبـی را از بـی  هگوني گراد همهي سانتیدرجه
ی بـه ایـن نتیجـه    پژوهشـ نیز در ) Hays( هیس و) White(ویت 

هـاي کشـیده شـده را    توانـد دنـدان   که اتیلن اکساید نمی ،رسیدند
  نظر آنهـا اتـیلن اکسـاید توانـایی نفـوذ بـه       ي پایهبر. کندسترون 

  .)7( هاي کشیده شده را نداردهاي داخلی دندانبافت
  کـردن   سـترون گامـا در  پرتـوي  تـأثیر   ،همکـاران و ویت 

که  ،این نتیجه رسیدند ، بههاي کشیده شده را بررسی کردهدندان
سـزیوم امکـان    پرتويو با منبع  krad173تنها در دوزهاي باالي 

و  مهارمرکز  2003سرانجام در سال . )8(استریلیزاسیون وجود دارد 
هاي کشیده شده نداناتوکالو کردن د (CDC)ها پیشگیري بیماري

در  اسـتفاده  بـراي کـردن آنهـا   بـراي سـترون   دقیقه  40به مدت 
در مـورد  . اعالم نمـود  دستوررا طی  آموزشیو مصارف ها بررسی
آمالگام هستند بـه   هايترمیم داراياي که هاي کشیده شدهدندان
سمی جیـوه  هاي در اثر گرما احتمال پخش شدن بخار اینکهدلیل 

بـه مـدت دو   درصـد   10 کردن آنها در فرمالینور ، شناوجود دارد
درونی باالیی از ضدعفونی سطوح  يدسترسی به درجه برايهفته 

کـه ایـن دوره    ،نشان داده شـده اسـت  . آنها کافی استو بیرونی 
 بیرونیو هم سطح  درونیدر فرمالین، هم سطوح  ناچیزنگهداري 

  . )9( کند دندان را ضدعفونی می
هاي ضدعفونی کننده رد اثرات محلولاطالعات کمی در مو

هـاي کشـیده   روي دندان استریلیزاسیون برهاي روش ،و همچنین
هـاي  یک اتفاق نامطلوب، تغییر ماهیت دندان. )10(شده وجود دارد 

ها ممکن است این دندان. استبررسی کشیده شده در طول مدت 
چه  و ساختاريتغییراتی چه از لحاظ دچار در طول مدت نگهداري 

طالعات زیـر بنـایی کمـی درمـورد     ا. )11(لحاظ شیمیایی شوند  از
. دارد  وجـود گونـاگون  هـاي  عـاج در محلـول   سـاختاري تغییرات 

-استفاده میها بررسیهاي کشیده شده براي هنگامی که از دندان
کنیم تأثیرات محیط نگهدارنده و مدت زمـان نگهـداري آن بایـد    

  . )10( گرددمهار مشخص شود و 
   شرایطهاي نگهدارنده و یرات محلولـه تأثـکهایی ررسیـب
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کننـد  می بررسیهاي کشیده شده را استریلیزاسیون بر روي دندان
متمرکز  ترمیمیبه عاج و مواد  چسبندگی هايبررسیبیشتر روي 

تواند اي که شرایط استریلیزاسیون میتأثیرات بالقوه. )14-12(اند  شده
شــده داشــته باشــد، در تحقیقــات  هــاي کشــیدهبــر روي دنــدان

محیط ي هتأثیر بالقو. اندودنتیک مورد کم توجهی قرار گرفته است
ــایج آزمایشــگاهی،   ــده و شــرایط استریلیزاســیون روي نت   نگهدارن

ریزنشـت را  هاي بررسیبا اهمیتی از ي هتواند ارزش هر مقایسمی
 10همکاران، تـأثیر فرمـالین   و ) George(جرج  . )15(کاهش دهد 

  میـزان ریزنشـت اپیکـال     به عنوان محـیط نگهدارنـده بـر    درصد
کـه   ،هاي کشیده شده را بررسی کـرده و مشـاهده نمودنـد   دندان

هایی کـه در  در نمونهچشمگیري میزان ریزنشت اپیکال به میزان 
آنها . کمتر بود شاهدفرمالین نگهداري شده بودند،  نسبت به گروه 

ـ    هاي کشیده شده انسان رادندان ي هپس از قطع تـاج آنهـا و تهی
و نتایج را پس از . کردشناور درصد فرمالین  10اکسس در محلول 

کـه میـزان    ،آنهـا مشـاهده کردنـد   . هفته بررسی نمـود  8و  4، 2
ها در فرمالین در قیاس بـا  ریزنشت اپیکال پس از نگهداري دندان

. )1( یابددار کاهش میامعن یکشیده شده به شکل يهاي تازهدندان
، تـأثیر  بررسی هماننـدي در  ،و همکاران نیز) Pichardo(بیچاردو 

فرمالین به عنوان محیط نگهدارنده بـر میـزان ریزنشـت اپیکـال     
ــدان ــد دنـــ ــیده شـــ ــاي کشـــ ــی ي ههـــ   داراي پرکردگـــ

را بررسی کرد و بـه ایـن نتیجـه     (root end filling)انتهاي ریشه 
لیکـیج   ،شده بودندهایی که در فرمالین نگهداري که دندان ،رسید

  .)15(داشتند شاهد اپیکال کمتري نسبت به گروه 
اثر اتوکالو  بر ریزنشت اپیکـال  تاکنون  ،هامقاله بررسی در

بنابراین، . ه استشدن بررسیپژوهشی در  انسان يپرشده هايدندان
هاي پژوهش کنونی براي بررسی میزان ریزنشت اپیکال در دندان

شـده و  سـترون  اتـوکالو یـا فرمـالین     که با ،اي استکشیده شده
 .بودهاي نگهداري شده در نرمال سالین  آنها با دندان يمقایسه

  
  مواد و روش 

هـاي   دنداناز  تجربی آز مایشگاهی بررسیانجام این براي 
از . شـد انسان استفاده  يتک ریشه و تک کانال تازه کشیده شده

ی در دسـت  علل کشیده شدن دندان و سن و جنس افـراد اطالعـ  
بـی   هـاي قابـل مشـاهده و   شکستگیبی ها دنداني همه. یستن

از قرار گرفتن در پیش (ها پس از کشیده شدن دندان .ترمیم بودند
در نرمال ) ساعت 48نهایت در (موقتاً ) هاي آزمایشی و شاهدگروه

هر دندان پس از کشیده شـدن بـه شـکل    . سالین نگهداري شدند
نداخته شد و زمان و تاریخ کشـیده شـدن   اویژه جداگانه در بطري 

هـا کـامالً کـورت    سطوح ریشـه  .روي برچسب بطري ثبت گردید
هـا  سطح ریشه تا جرم و بقایاي بافت نرم موجود بر ،کشیده شدند

ها از جهت مرفولوژي ریشه، براي اینکه دندان. کامالً برداشته شوند
ت مورد بررسی به دقبالینی از نظر ، هم باشندهمانند اندازه و شکل 

رادیوگرافی  سطوح باکولینگوالی و مزیودیستالی آنها از و گرفتند قرار
هاي کلسیفیه، قبلی، کانالي ههاي با درمان ریشدندان. بعمل آمد

از یـک کانـال، بـا     ترهاي با بیشـ ، دندانبیرونییا  درونیتحلیل 
هاي غیر ناهنجاري دیگرهاي با آپکس باز، ترك خوردگی و دندان

 83 ترتیـب شـمار  بـه ایـن   . بررسی کنار گذاشته شـدند  بیعی، ازط
   .آوري شدندگردهاي الزم مطلوب و داراي ویژگیي هنمون

قطع ي هنمونه که تا مرحل 25شامل : نخستگروه آزمایشی 
 25شامل : گروه آزمایشی دوم .تاج در نرمال سالین نگهداري شدند

-ي سـانتی درجه 115(ي فارنهایت درجه 240دماي  نمونه که در
اتوکالو (دقیقه اتوکالو شدند  40براي مدت  psi 20و فشار  ) گراد

STURDY مدل X- 232-SA در ها نمونه .)ساخت کشور تایوان
، درون مرطوب قرار داده شـدند و سـپس  ي هیک حولآغاز، درون 

گـروه آزمایشـی    .نشوند dehydration اتوکالو قرار گرفتند تا دچار
 10 فرمـالین  در هفته دو مدت به که ،بود نمونه 25نیز شامل : سوم

 ،هشت دندان گروه شاهد نیـز . نگهداري شدند) کیمیا دارو( درصد
   .نگهداري شدنددر نرمال سالین 

گـروه  هـاي  تاجی دندانبخش ها همانندسازي نمونه براي
 48حـداکثر  (بـی درنـگ   مثبـت و منفـی    شـاهد هاي اول و گروه

هاي آزمایشی دوم و سوم نیـز  گروه پس از کشیده شدن و) ساعت
  توسـط یـک فـرز کاربایـد تـوربین       یـاد شـده  طی مراحل  پس از

(D&Z Germany)  نحوي قطع گردیـد ه آب بي افشانهبه همراه، 
 بـراي بررسـی  یکسان  ايگونهها به  طول ریشه متر ازمیلی 15که 
ل و پر کردن کانا کانال سازيآماده تحت هانمونه ،سپس. بماند باقی

 15ي هشمار K- file پس از بیرون آوردن پالپ، .ریشه قرار گرفتند
(Mani- Japan)  تعیین طول کانال قـرار   برايدرون مجراي ریشه

انتهایی مجـراي کانـال    يروزنهکه نوك فایل از  زمانی. داده شد
تر از آن با تنظیم متر کوتاهمیلی 5/0خارج و قابل مشاهده گردید، 

پس . ثبت گردید (WL)طول کارکرد  گیري شد ورابراستاپ اندازه
هـا تـا فایـل    نمونـه  يهمهاپکس ي هاز تعیین طول کارکرد ناحی

سازي اپیکال از آمادهدر هنگام . شدسازي تمیز و آماده 25ي هشمار
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اطمینان از بسـته   براي patency fileعنوان ه ب 10 يفایل شماره
  .اپیکال استفاده گردید فورامننشدن 

Flaring گیـتس  ي هوسیله ها بدنداني هابتدایی کانال ریش
 يهشمار GG متر،میلی 3 تا عمق 4 شماره (Maillefer-Swiss) گلیدن

 روشبـا  متـر  میلیتا عمق  2 يهشمار GG و مترمیلی 6 عمق تا 3

Crown Down رخشیچ سیستم با هاکانال ،سپس .شد انجامProtaper 

و  )NSK, E4R, Japan هندپیس( )End. IT, USA میکروموتور میکروم(
 سازيآماده F3, F2, F1 Niti (Dentsply- Maillefer, Swiss) هايفایل
نرمـال سـالین بـا    لیتر یک میلی فایل، کانال با هر میان .دندگردی

هاي ها با مخروطکانال ،سپس .شو داده شد و شست 25 گیج سوزن
ـ کاغـذي خ     ســیلبلی گوتاپرکـا و ســیلر تـو   يوســیلهه شــک و ب

(Sybron Endo - USA) ي همـه . دندگردی به روش تراکم جانبی پر
  . شدسازي و پر کردن کانال توسط یک نفر انجام مراحل آماده
 يهمـه  از مجـرا،  پرکردگی درستی از اطمینان حصول براي

هـاي  دنـدان . فـراهم گردیـد  تصویر رادیوگرافی  شده هاي پرنمونه
ولی فضاي گردید، آماده  ،اده شدبه روشی که شرح د، گروه شاهد

 48ها به مدت نمونهي ههم. خالی ماندند کانال باگوتاپرکا پر نشد و
تا سیلر  ،نگهداري شدند درصد 100ساعت در دماي اتاق و رطوبت 

هـا  دنـدان ي هکرونالی کانـال همـ  ي هدهان. شودهماهنگ کامالً 
سـطوح دنـدانی   ي ، همـه سـپس  .توسط مـوم چسـب بسـته شـد    

مثبت به غیر  شاهدهاي موجود در سه گروه آزمایشی و گروه  هنمون
آنهـا توسـط دو الیـه الك نـاخن      يمتر انتهایی ریشـه میلی 2از 

از طریق فـورامن اپیکـالی   تنها به این ترتیب رنگ . پوشیده شدند
از پـس  منفـی   شاهددر مورد گروه . امکان نفوذ به کانال را داشت

سـطوح  ي همـه . سب بسته شـد آنکه اپیکال فورامن توسط موم چ
تـا رنـگ از هـیچ    . دندان توسط دو الیه الك ناخن پوشـیده شـد  

هـاي  نمونـه  ،سـپس . طریقی امکان نفوذ به کانال را نداشته باشد
 (dye)محلول رنگ درون خود ي ویژهموجود در هر گروه در ظرف 

مرکب خوش نویسـی  (از جوهر هندي  بررسیاین  در. شدندور شنا
با غلظت اصـلی بـه عنـوان    ) ن خوشنویسان ایرانمربوط به انجم

براي آنکه هواي محبـوس درکانـال   . رنگی استفاده گردیدي هماد
ها به مـدت نـیم   نمونه ،ریشه نتواند مانع نفوذ رنگ به کانال شود

ساعت به  72قرار داده شدند و سپس به مدت  ساعت روي ویبراتور
پـس  . شـدند  حـرارت اتـاق نگهـداري    يحالت غیر فعال در درجه

ها زیر جریان مالیم آب نمونه دارايظروف  یاد شدهازگذشت زمان 
بعد بـه  ي هدر مرحل. جاري قرار گرفتند تا جوهر کامالً شسته شود

ها سطح ریشه کمک یک گاز آغشته به استون الك ناخن از روي
 ها ازسطوح نمونه يهمهکامل  پاکسازيپس از  .کنار گذاشته شد

 از هاریشه کانال نفوذ رنگ به درون میزانررسی بالك ناخن براي 
   .دندانی استفاده شد هايبافت (clearing) سازيشفاف روش

ي وسـیله براي انجام مراحل شفاف سازي از روشی که بـه  
. شد ه استفاد گردیدهه یارا )16( ،همکارانو ) Robertson(روبرتسون 

یـک   هرهد شاهاي موجود در گروههاي آزمایشی و نمونهي همه
روز شـبانه  4درصد اسید نیتریـک بـه مـدت     5جداگانه در محلول 

موجود در ساختمان ریشه ها در محلول  معدنیشدند تا مواد شناور 
پایان روز  در. (Decalcification)اسید حل شده و از آن جدا گردد 

 تصـویر هـا قـوام السـتیکی داشـته و در      نمونـه  يهمهچهارم که 
هـا از  از بافت آهکی مشاهده نگردید، نمونـه  ثرياآنها  رادیوگرافی

 .شو داده شـدند و  شست جاريمحلول اسید خارج شده و زیر آب 
  گـروه جداگانـه و بـه صـورت متـوالی در       هـاي هـر  نمونه ،سپس

قرار  96و  85، 75، 65خلوص ي هالکل اتیلیک با درج هايمحلول
خـارج شـود    داده شدند تا آب موجود دربافت ساختمانی آنها کامالً

(dehydration) .   پس از بخار شدن الکل موجود در سـطح آنهـا در
جداگانـه در   ،هـاي هـر گـروه   نمونـه  يهمهحرارت اتاق،  يدرجه

 2از گذشت مـدت  پس . محلول متیل سالیسیالت قرار داده شدند
بافت فاقد آب و مواد  کامل در ايگونهساعت، متیل سالیسیالت به 

کرده و با شفاف نمودن کامل آنها، محتویات ها نفوذ معدنی ریشه
  . ساخت نمایانکامل اي ه گونهها را ب ریشه

  یــک از  بــراي تعیــین میــزان نفــوذ جــوهر هنــدي در هــر
 استریومیکروسـکوپ از  شـاهد و  آزمـایش هـاي  هـاي گـروه  نمونه

)Germany-Ziess ( هـا در  دندان. برابر استفاده شد 6با بزرگنمایی
قدر متیل سالیسیالت آن دارايظرف  وپ و درزیر استریومیکروسک

 انجامرنگ تا آنجا  که حداکثر نفوذ ايتا منطقه ،شدندچرخانده می
نفـوذ   میـزان در این حالت حـداکثر  . گیرددید قرار برابر  گرفته در

 5/0بندي رنگ مشخص و به کمک یک خط کش با تقسیم خطی
بـه  سـه نفـر و    گیري توسـط  اندازه. شدگیري میاندازه متريمیلی
هـا   نمونـه ي همـه جداگانه انجام و نتایج آن ثبت گردیـد  اي گونه

کننـدگان از  اي که هیچ یک از مشاهدهگونهبه  گذاري شدندشماره
. هاي آزمایشی آگـاهی نداشـتند  تعلق آن نمونه به هریک از گروه

ي هنسـخ  SPSSنرم افزار  يوسیلهنتایج به دست آمده به  ،سپس
  ورد ـم )Tukey's HSD Post Hocو ANOVA ون ـوسط آزمـت( 11

  . آماري قرار گرفتندواکاوي 
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  هایافته
منفی هیچگونه نفوذي از جوهر هنـدي بـه    شاهددر گروه 

مثبـت در   شاهدکه در گروه در حالی. کانال مشاهده نگردیددرون 
 يدر همه. قابل مشاهده بود روشنیسر کانال نفوذ جوهر به  تا سر

  گروه آزمایشـی نفـوذ خطـی جـوهر هنـدي وجـود       هاي سه نمونه
  براي گروه آزمایشی نرمال سالین و گروه  رنگ نفوذ میانگین .داشت

  . آورده شده است 1اتوکالو و گروه فرمالین در جدول 
  

  )مترمیلی يپایهبر( هاي آزمایشی میانگین عمق نفوذ رنگ در گروه: 1جدول 
  

 ف معیارانحرا میانگین عمق نفوذ رنگ شمار گروه
 64/0 26/1 25 نرمال سالین

 68/0 20/1 25 اتوکالو
 60/0 12/1 25 فرمالین

  
ها در نرمال سالین میانگین نفوذ رنگ در گروهی که نمونه

 گروهـی کـه   درمتـر،  میلـی  26/1 برابر با) گروه یک(قرار داشتند 
 2/1 برابر بـا ) گروه دو(شده بودند  سترونتوسط اتوکالو  هادندان
ها در فرمالین بـه مـدت دو هفتـه    در گروهی که نمونهمتر و میلی

. اسـت متـر  میلـی  12/1 برابـر بـا  ) ه سهگرو(نگهداري شده بودند 
درصد و در گـروه سـه    8/4میانگین میزان نفوذ رنگ در گروه دو 

واکـاوي   در. درصد نسبت به گروه یک کـاهش نشـان داد   2/11
ــاري داده ــ آمــ ــا بــ ــیلهه هــ ــالیز متغ يوســ ــرروش آنــ    یــ

One way analysis of Variance (ANOVA)   ــاري ــتالف آم اخ
هاي قرار داده شده در نرمال سالین، اتوکالو و گروه میانمعناداري 

 بـراي  Post HOCآنـالیز  ).  p<  05/0( فرمالین نشان داده نشـد 
که به  ،هاي آزمایشی معلوم کرد گروه میان چند گانه در يمقایسه

هاي آزمایشـی وجـود   گروهري میان چشمگیلحاظ آماري اختالف 
  ). p<  05/0( ندارد

  

  بحث
ــدان  ــیون دن ــده  استریلیزاس ــاي کشــیده ش ــه دره    اي ک

شـوند یـک امـر    اسـتفاده مـی   پژوهشیو  آموزشیهاي آزمایشگاه
 يبـالقوه داراي ریزجانـداران  هـا  چرا که این دندان. است ضروري

ر مـدت زمـان   تواننـد د که بسیاري از آنها مـی هستند، بیماریزایی 
فرآیند استریلیزاسیون نباید خصوصیات . )5(مانند ی بباق زنده طوالنی

هاي برشی اي که ویژگیبه گونه ،فیزیکی عاج و مینا را تغییر دهد
بالینی  عمل کننده را نسبت به آنچه که در شرایط يهو حس المس

ضدعفونی کننده  گوناگونهاي روشمیان  از .وجود دارد، تغییر دهد

 psiدقیقه در فشار  40(موجود تنها اتوکالو بخار ي هاستریل کنندو 
درصد  10 غلظت(و فرمالین ) گرادي سانتیدرجه 115 و دماي 20

  . کنندسترون هاي کشیده شده را قادرند دندان) به مدت دو هفته
هاي استریلیزاسـیون نفـوذ ضـعیف    علل ناتوانی دیگر روش

مـواد   يوسیلهه بشدن آنها  فعالفضاي پالپ یا غیر  درونآنها به 
هـاي  فرمالین و اتـوکالو روش . )2(دندان است  ارگانیک موجود در

هاي کشیده شده ن دندانکردبراي سترون ساده، ارزان و مناسبی 
و  مهـار  مرکز .هستند پژوهشی -آموزشی مقاصد و کلینیکي در پر

) 2003(در آخرین دسـتور خـود    ،نیز (CDC)ها پیشگیري بیماري
اتوکالو را به مـدت   يهاي کشیده شدهکردن دندان سترونبراي 

اي کـه  هاي کشـیده شـده  دندان برايکند و دقیقه پیشنهاد می 40
 هفته 2 مدت به را درصد 10 فرمالین هستند آمالگام هايترمیم داراي

 سـترون  بـراي  روش دو ایـن  از هم بررسی این در .کندمی پیشنهاد
هـدف، بررسـی   . ه اسـتفاده گردیـد  هاي کشـیده شـد  کردن دندان

تغییرات احتمالی در میزان ریزنشت اپیکال پـس از انجـام مراحـل    
این تغییرات با گـروه   يها، و مقایسهاستریلیزاسیون بر روي دندان

   .که در نرمال سالین نگهداري شده بودند می باشد شاهد
اپیکال بررسـی نشـده    ریزنشتبر  تاکنون اثر اتوکالو بخار

را  ریزنشـت تأثیر فرمالین بـر  پژوهشی در  ،و همکارانرج ج. است
  هفتـه نگهـداري    4تـا   2کـه   ،بررسی کردنـد و مشـاهده کردنـد   

درصـد   62 را ریزنشـت هاي کشیده شده در فرمالین، میزان دندان
ولـی در  . )1(دهد هاي تازه کشیده شده کاهش مینسبت به نمونه
بـه مـدت دو هفتـه     ها در فرمالیننگهداري  دندانبررسی کنونی 
که علت این  ،درصدي ریزنشت اپیکال گردید 2/11باعث کاهش 

  خـود   بررسـی کـه آنـان در   اسـت،  اختالف احتماالً به این دلیـل  
ي دسترسـی،  ي حفرههتهیها را پس از قطع قسمت تاجی و دندان

که همین امر نفوذ فرمـالین بـه فضـاي     ،ور کردندشنادر فرمالین 
  . )1(کند میآسان یشه را سیستم کانال ردرونی 

 هاي کشیده شده از ابتدا ودندانبررسی کنونی نگهداري در 
  ي برپایــهور شـدند زیـرا   شـنا قطـع کـردن تـاج در فرمــالین    بـی  

انجام شده فرمالین توانایی نفـوذ بـه فضـاي پالـپ را     هاي بررسی
از  بررسـی این  در. )4(کند سترون تواند فضاي پالپ را داشته و می

آناتومیکی  گوناگون هايشکل تا شد استفاده ايریشه تک هايدندان
تـر و شـرایط   را به حداقل رسانده و بتوانیم حجـم نمونـه یکسـان   

استانداردتري داشته باشیم چرا که گوناگونی شکل کانال ریشه در 
  . شود بررسیدر  biasتواند موجب اي میهاي چند ریشهدندان
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  شت اپیکال به دنبال مکانیسم دقیق که موجب کاهش ریزن
شود مشخص نیست ولی احتماالً فرمالین می ها درنگهداري نمونه
کننـدگی فرمـالین اسـت، کـه باعـث      فیکس هاي به دلیل ویژگی

شود که در اثـر  تصور می. )1(شود هاي دندان میتغییراتی در بافت
 Iهاي تایپ ینهاي ماتریکس عاج، کالژنیکراس لینک شدن پروت

هـم قفـل شـدن و در     نفوذ، در ياجازهشوند و نمیدچار کالپس 
تصور . )15(  دهند نتیجه چسبندگی بهتري را به مواد داخل کانال می

ینها رونـد بسـیار   یکه فرآیند کراس لینک شدن پروت ،این است بر
ایـن  . کنـد  ها پیشرفت میها و سالطول ماه اي است و درآهسته

اسی است، کـه مشـاهده   بافت شن پژوهشگرانهاي له از یافتهامس
بودند بسیار  یدیفرمالد یی که براي مدت طوالنی درهاکردند بافت

 یـد یفرمالدآنهایی که به مدت کمـی در   شوند تا دشوارتر بریده می
  . )15(  ودنده بنگهداري شد

 گوناگونیهاي روش ریزنشت اپیکالی از براي ارزیابی مقدار
، ارزیـابی نفـوذ رنـگ    تـرین روش که شایع ،توان استفاده نمود می

بـه دنبـال آن    از این روش استفاده شـد و  بررسی کنونیدر . است
  بـه مشـاهده کننـده اجـازه      روشزیرا ایـن  . نمونه ها شفاف شدند

ي هکنند مواد پر تطابق و دهد که به صورت سه بعدي گسترشمی
  . )18و  17( ریشه و میزان نفوذ مواد رنگی را مشاهده و ارزیابی کند

ملکول، غلظت و سطح  اندازهنفوذ رنگ به عواملی از جمله 
مشـخص   بـراي مواد رنگـی زیـادي    .قابل دسترسی بستگی دارد

متیلن بلـو بـا   . کردن میزان ریزنشت مورد استفاده قرار می گیرند
هاي متفاوت مورد استفاده زیادي دارد و اگر حالت بافري در غلظت

اسیدي داشته و ممکن است متیلن بلو ایجاد نشود این ماده حالت 
 .با دمینرالیزه کردن عاج مقدار ریزنشت بیشتري را نمایـان سـازد  

و طی ذرات متیلن بل، که نشان دادند) 1992(روانشاد و ترابی نژاد 
در حـالی کـه ذرات    ،شـده  سازي شسـته عمل دکلسیفیه و شفاف

ه همین علت تصمیم ب. )19( کندجوهر هندي ثبات خود را حفظ می
به عنوان یک ماده رنگی در تکنیـک  ي از جوهر هندشد تا  هگرفت

در حالت بـافري جـوهر   . شودشفاف سازي در این مطالعه استفاده 
با وجود  .خطر دمینرالیزه شدن عاج وجود ندارد) PH= 6/7( هندي

روش نفوذ مواد رنگی وجود دارد، این روش  هایی که درمحدودیت
 .گیرداستفاده قرار می مورد که دارد، هنوز بسیاريبه علت مزایاي 

ها ، نفوذ و رشد باکتريو همکاران) Chong(برپایه بررسی چونگ 
توان براي ارزیابی بوده و هر دو را میهمانند و نفوذ جوهر هندي 

   .)20(برد  کاره مواد ب کنندگیقدرت سیل 

جـوهر و خـروج هـواي     بـراي نفـوذ بهتـر   بررسـی  این  رد
له که آیا اتوکالو ااین مس .تفاده شداس Vibrationمحبوس شده از 

ها و یا نگهـداري آنهـا در فرمـالین باعـث تغییـرات      کردن دندان
 ،8(چندي بررسی شده اسـت  ها پژوهشساختاري آنها می شود در 

کـه از طریـق    ،و همکـاران ي بررسـی ویـت   پایه رب. )23 و 22، 21 ،10
ها باعث اتوکالو کردن دندان ،مشاهدات اسپکتروسکوپی انجام شد

  شود، ولی باعث افـزایش جـذب نـوري عـاج     تغییر رنگ آنها نمی
همچنین باعث تغییراتی در محتویات مواد آلی و معدنی . گرددمی

ـ . )8( شـود عاج نیز مـی  و ) Strawn(ي بررسـی  اسـتراون   پایـه ر ب
طریـق مشـاهدات اسپکتروسـکوپی انجـام شـد،       همکاران کـه از 
ار در محتواي مواد آلی  ادییرات معنها در فرمالین تغنگهداري دندان

عاج را  opticalهاي همچنین ویژگی. کندو معدنی آنها ایجاد نمی
  .)10(دهد تغییر نمی نیز

اثـر اتـوکالو بـر    پژوهشی در  ،و همکاران) Parsell(پارسل 
آنهـا   .بررسی کردنـد  را هاي کشیده شدهخصوصیات برشی دندان

ي چشـمگیر عاج را به میزان که اتوکالو، سختی  ،مشاهده نمودند
هایی که در اتوکالو بودند نسبت بـه  دهد و عاج دندانکاهش می

در ) Chandler(چاندلر  .)21( تر بود گروه کنترل به میزان زیادي نرم
هـاي کشـیده شـده    مشاهده نمود اتوکالو کردن دنـدان پژوهشی 

و ) Soares(سوارس . )22( کند می میناي آنها را به میزان زیادي نرم 
ــز  ــاران نی ــی در  ،همک ــیدند  پژوهش ــه رس ــن نتیج ــه ای ــه  ،ب   ک

ــرار    ــأثیر ق ــاج را تحــت ت ــدنی ع ــی و مع ــات آل ــوکالو  محتوی   ات
کـه   ،و همکـاران گـزارش کردنـد   ) Pashley(پاشلی . )23(  دهند می

هاي کشیده شده نفوذ پذیري عـاج را تحـت   اتوکالو کردن دندان
  . )24(دهد  تأثیر قرار نمی

هـا  دنبال اتـوکالو کـردن دنـدان   ه هم بی بررسی کنونر د
که از نظـر   ،درصدي در ریزنشت اپیکالی مشاهده شد 8/4کاهش 
آلـودگی   عفونت و جلوگیري ازبراي مهار نبوده و چشمگیر آماري 

بررسی البته . شودمیپیشنهاد ها نمودن دندانبراي سترون اتوکالو 
 هستند،گی داراي محدودیت بزرهاي یاد شده بررسیما و همچنین 

 و آن این است که احتمـال دارد بـه دنبـال اتـوکالو کـردن و یـا      
میکروسـکوپی   فرمالین تغییراتی در سـاختار  ها درنگهداري دندان

 آنها وجـود  امکان بررسیها بررسیکه در این  ،رخ داده باشد عاج
ــاي جدیــــــدي شــــــاید روش .نداشــــــت    ماننــــــدهــــ

atomic force microscopy  وenergy dispersive Spectroscopy 
  . کند میکروسکوپی عاج را در آینده فراهم امکان ارزیابی تغییرات
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  گیرينتیجه
هاي کردن دندانبررسی کنونی سترون هاي یافتهي پایه بر

و یـا   psi 20و فشـار   oF240اتـوکالو در   يوسیلهه کشیده شده ب
درصد تأثیري بر میزان ریزنشـت   10نگهداري در محلول فرمالین 

نمـودن   بـراي سـترون  شـود   مـی ، بنابراین پیشنهاد یکالی نداردپآ
اندودونتیکس، آموزش هاي پژوهشر هاي کشیده شده که ددندان
  ن اسـتفاده  وهـاي آمـوزش مـد   کلینیک دانشجویان و یا دورهپري

  

  .ند، از این دو روش ساده و مناسب استفاده شودگردمی
  
  یادآوري

تخصصـی، کـه بـه    این مقاله از پایان نامـه دوره دکتـراي   
بـه   هرداد سلیمانهامو نگارش دکتر  هره روانشادشراهنمایی دکتر 

  .استخراج گردیده استثبت شده،  1097شماره 

****** 
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