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 . داردفزون ي پري اپیکال کاربرد هايآسیب
ـ    اثر، بررسی   پژوهشهدف از این    : هدف  دیـدارهاي  در کانـال  درونعنـوان داروي  ه  اسـتفاده از هیدروکـسید کلـسیم ب

  .اپیکال بودمهر و موم  روي ریشه بردرمانی 
 که به ،یثنایاي میانی فک باالي انساني  دندان تک ریشه60، از شمار  تجربی آزمایشگاهی  رسیبر در این    :مواد و روش  

   وانجـام  )Step back(  استپ بـک ها به روش آماده سازي و شکل دهی کانال. تازگی کشیده شده بودند، استفاده گردید
k-file فایل اصلی  عنوانه  ب،  35 ي شماره  )MAF(     گـشاد گردیـد  ، 60 ي تا فایـل شـماره   ها کانال    در نظر گرفته شده و . 
  گـروه  یـک در.  شـدند بخـش تـایی  10 مثبـت   منفـی و شـاهد و دو گروه    تایی   20ها به دو گروه آزمایشی     دندان ،سپس

 ،شو بـا نرمـال سـالین    و  و شست35 با فایل ،ها با هیدروکسید کلسیم براي یک هفته پر شد و سپس         دندان،  آزمایشی
 تـراکم  روش بـا  AH26 منفی با گوتاپرکا و سـیلر  شاهدهاي آزمایش و     ها در گروه   کانال.ردیدخلیه گ ها ت  خمیر از کانال  

ها در جوهر  دندان،سپس . کانال قرار نگرفت  در درون  پرکننده   ي هیچ گونه ماده   ، مثبت شاهددر گروه   . جانبی پر شدند  
 بررسـی نفـوذ رنـگ از    بـراي  ،الیور شـدند و پـس از بـرش طـولی بـاکولینگو     شـنا  روز سـه به مدت  ) (India inkهندي

  . شدندی واکاوي ویتن- مانآزمونداده ها با استفاده از . استرومیکروسکوپ استفاده گردید
  .) =47/0p( نشان نداد ب و الف دو گروه میاندار را ادست آمده هیچ گونه تفاوت معنه نتایج آماري ب: یافته ها

 انجـام  .داروي درون کانال اثر منفی بر مهـر و مـوم اپیکـالی نـدارد            کاربرد هیدروکسید کلسیم به عنوان      : نتیجه گیري 
 . شود  پیشنهاد میبررسییید نتایج این براي تا بیشتر بررسی هاي

  آپکس دندان، مهر و موم، رنگ، درمان ریشه  هیدروکسید کلسیم، :واژ گان کلیدي
  
  
  
  

  

 
  10/4/87: تاریخ پذیرش مقاله              16/8/86: تاریخ دریافت مقاله

  277 تا 271ي صفحه: ي سه ؛ دوره ي نهم، شماره1387مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
 

   دندانپزشکی، بخش اندودنتیکسي تبریز انتهاي خیابان دانشگاه، دانشکده. شهریار شاهی: ول مکاتباتو مسينویسنده
  shahriar _shahi@hotmail.com: پست الکترونیک     04113346977 : دور نگار       09143142971: تلفن

ي پژوهشی اصیلمقاله  

mailto:_shahi@hotmail.com


  شهریار شاهی و همکار                       اپیکالیمهر و موم بر  کانال درونعنوان داروي ه  استفاده از هیدروکسید کلسیم باثر

 

 272

  درآمد
  کانال به دلیـل درون داروهاي رایج ، به طور کلی  

ــت ــی   فعالی ــاي ضــد میکروب ــال و ناحیــه ه   ي در کان
 کانـال و   درون بقایـاي بافـت      کـردن ، خنثی   اپیکالپري

 از درمان مورد اسـتفاده قـرار   پس درد  مهارپیشگیري و   
 درونعنوان داروي ه  ب،د کلسیمهیدروکسیاز  .گرفته اند

از ایـن   ،)1( استفاده می شـود  به گونه اي گسترده کانال  
 پوشــش مــستقیم و یــا غیــر مــستقیم پالــپ،  مــاده در

، آپکــسوژنزیز، کــاهش حــساسیت   اسیونآپکــسیفیک
) دنـدان در دنـدان  ( Dens in Dent، دندان هاي )2(دندان

ــدان)3( ــاي ، دن ــده ه ــربه دی ــشه ض ــل ری   ، )3(  و تحلی
 اسـتفاده  )4(عنوان سیلر ه  و ب )3( پري اپیکال  سیب هاي آ

  .می شود
هیدروکسید کلسیم به مـدت یـک هفتـه، کانـال        

این  مطلوب هايویژگیاز . )5(کند  میگندزداییریشه را  
ــا،دارو ــاکارید  ی توانـ ــوپلی سـ ــدرولیز لیپـ    (LPS)ی هیـ

 از ایجاد عفونت در کانال ریـشه      ،بنابراین .هاستباکتري
هـاي مـرده     سلولی بـاکتري   يبقایاي دیواره  يبه وسیله 

 هیدروکـسید کلـسیم   ،همچنـین . )6( کندپیشگیري می  
 و سـرعت    توان هرچند   ،توانایی انحالل مواد آلی را دارد     

 هـم . )7(یـست   هیپوکلریت سـدیم ن يعمل آن به اندازه  
ــاي     ــوب گوی ــواهدي خ ــون، ش ــمند بــودن  اکن ارزش

اي هــ دنــدانيهیدروکــسید کلــسیم در درمــان ریــشه
  .)5( در دسترس هست عفونیينکروزه

.  پیچیده اسـت یموضوع،   در کانال ریشه   ریزنشت
 پرکردگـی کانـال، خـواص       روش همانند   ، بسیار یعوامل

سیلر، اسمیر الیر، موقعیت اپیکـالی پرکردگـی، میـزان          
 اپیکالی بـر  يپاکسازي کانال و میزان گشاد سازي تنگه    

  . اپیکالی اثر می گذاردنشتمیزان 
روي میــزان ریزنــشت بــر  کــه ،گــر عــواملیاز دی
 روش نفوذ ، دخالت دارد بررسی آزمایشگاهی اپیکالی در   

ـ      ي رنگ، اندازه  PHرنگ،   کـار رفتـه،   ه   مولکـول رنـگ ب
 شدن  ورشنا  زمان پرکردن کانال ریشه تا   میان   يفاصله

  .)8(نشت است و روش ارزیابی میزان در رنگ
   رويبر ارانـ همک و)Porkeaw(بررسی پورکیو در 

 نــشتبررســی بــراي  هیدروکــسید کلــسیم گونــهســه 
ـ     ،هاییدرگروه،  دریافتند کـار  ه  که هیدروکسید کلسیم ب
 هیدروکـسید   شـاهد بـی   هـاي    نسبت به گروه   ،رفته بود 
  .)9( داشتوجود  نشتی کمترکلسیم 

در بررسـی اثـر      و همکاران ) Caliskan(کان  سکالی
جـه  هیدروکسید کلسیم بر ریزنشت اپیکالی به ایـن نتی        

 هیدروکسید کلسیم با آب مقطـر       ،که  هنگامی ،رسیدند
 کـه  ، است کمتر از زمانی   نشت میزان   ،استفاده می شود  

  .)10(  شودبا گلیسیرین ترکیب می
ــت  ــاران) Calt(کالـ ــک و همکـ ــی در یـ  بررسـ

بـه  هـاي کلـسیم     روي میزان نفوذ یـون    بر  آزمایشگاهی  
 از اسـتفاده از هیدروکـسید      پسهاي عاجی    توبول درون

شـو   و  کانـال و شـست    درونعنوان پانسمان   ه  لسیم ب ک
بـه ایـن نتیجـه      ،  EDTA هیپوکلریت سـدیم و      يدهنده

 از در اثــر اســتفاده کــه هیدروکــسید کلــسیم ،رســیدند
EDTA از میــان  و هیپوکلریــت ســدیم بــه طــور کامــل  

  .)11( رودمی
، EDTAاز ترکیــب  )Kim & Kim(کــیم و کــیم 

 و  ایی بـراي شـست     به تنه   یک هیپو کلریت سدیم و هر    
دو   که ترکیب ایـن  ،نشان دادند آنها  . شو استفاده کردند  

 هیدروکـسید   ،ییآنهـا بـه تنهـا     ي   بهتراز اسـتفاده   ،ماده
  ، دیگـر سـوي  از .بـرد مـی  از میان  اي  تا اندازه کلسیم را   

ـ ،   ZOE خاصـیت    هیدروکسید کلـسیم باعـث تغییـر       ه ب
 و کــاهش اثــرات و ضــعیف شــدن مهــر و مــومعنــوان 

 ،همچنـین . شـود  کننـدگی آن مـی     هر و موم  مخاصیت  
 کـه هیدروکـسید کلـسیم میـزان      ،نتایج آنها نـشان داد    

  .)12(  را افزایش داده استنشت
ــاموز  ــک  )Camões(ک ــاران در ی ــی و همک  بررس

 در ترکیـب    ++Caهـاي   آزمایشگاهی میزان انتـشار یـون     
، پلی سالین(گوناگون هاي هیدروکسید کلسیم با محلول

گلیسیرین و پـارامنوکلر فنـل کـامفوره،        اتیلن گلیکول،   
ــس  ــامفوره و گلی ــل ک ــارامنوکلر فن ــایی، یپ ــه تنه رین ب

  هــايرین و تـري کــروزول فرمالدئیـد و محلـول   یگلیـس 
را اندازه گیري کردند و دریافتند کـه انتـشار        ) بی حسی 

Ca++        دو سـویه   در  هر گروه متفاوت است و به واکـنش
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 خـود   میـان   عـاج و یـا واکـنش       سـاختار  داروها و    میان
ــاي  ــستگی دارد درونداروه ــال ب ــا. کان ــه ی داروه   ی ک

 را ++Caهاي  انتشار یون،هاي عاجی را می پوشانندتوبول
  .)13( آسان می سازد ریشه بیرونبه  سطح 

 بررسـی  و همکاران در یـک       )Goldberg(گلدبرگ  
ــشگاهی  ــراي آزمای ــی ب ــالبررس ــالی انتق ــس اپیک  از پ

هـاي  لسیم در دندان   هیدروکسید ک  ن و برداشت  گذاشتن
 و  انحنادارهاي   انسانی، در دو گروه کانال     يکشیده شده 

 دو میاندار را  ا معن یمستقیم به مدت یک هفته، اختالف     
انتقـال  گونه    هیچ به گونه اي، که    .کردندگروه مشاهده   

 در  امـا  نـشد    دیـده هاي مستقیم   اپیکالی در گروه کانال   
 .)14(ی مشاهده شد اپیکالانتقال  انحنادارهاي گروه کانال

 بـاور  هنـوز برخـی    ، شـده  یـاد با توجه به مطالب     
 کـردن و برداشـت کامـل هیدروکـسید          پـاك  که   ،دارند

   و مقــداري از دشــوار اســت کانــال يکلــسیم از دیــواره
 مهـر و مـوم   مانـده مـی توانـد بـر کیفیـت           برجا يماده

 پاسخ به بررسیهدف از این  ،بنابراین .گذارد اثراپیکالی 
ـ    کـه کـاربرد هیدروکـسید   ، بـود شپرساین   ه کلـسیم ب

 بر میـزان    اثريچه   کانال،   درون پانسمان   يعنوان ماده 
  اپیکالی دارد؟مهر و موم 

 
  مواد و روش

 60 شـمار   تجربـی آزمایـشگاهی،    بررسـی این   در 
دندان ثنایاي میانی تـک کانـال فـک بـاالي انـسان بـا              

ــا  درازاي ــر تقریب ــشه و قط ــی ری ــر و ب ــدگی و براب خمی
و بـا     تـرك  نداشـتن ،   پالپ نبودن بستهسفیکاسیون،  کلی

 شـده  مشکل پریودنتال کشیده   دلیل به که ،بسته اپکس

ـ  هـا دنـدان  .شدند انتخاب ،بودند  در سـاعت  دو مـدت  هب

 پاکـشو  شـرکت ( درصـد  25/5 سدیم هیپوکلریت محلول

شسته  جاري آب  با،سپس .شدند نگهداري) ایران -تهران
  .شدند قطع CEJ  مینا-قی سمانتال جاياز  هادندان تاج  و

  هـا بـه روش   آماده سـازي و شـکل دهـی کانـال        
ه  ب 35 ي شماره K-File و   انجام )Step-back(بک   -پاست

 در نظر گرفته شد و تـا فایـل        )MAF(  فایل اصلی  عنوان
 از هـر بـار      پـس . هـا گـشاد گردیـد      کانـال  60 يشماره

ــا دو اســتفاده از فایــل، کانــال تــر ســرم لیمیلــی  هــا ب
 ت و شو دهنده، شسته    شسي   به عنوان ماده   ،زیولوژيفی

 Apical)  ریـشه آخـر  خـروج فایـل از   کـار  و .نددمی ش

patency)  شـد انجام مـی   10 ي فایل شماره  يبه وسیله .
  ادامـه   پاکـسازي و شـکل دهـی کانـال        پایان تا   کاراین  
تصادفی به دو گـروه   روش   نمونه ها به     ، سپس .یافتمی

 تـایی و   10 منفـی    شـاهد گروه   تایی و یک     20آزمایشی
  . شدندبخش تایی 10 مثبت شاهدیک گروه 
خلـوط   پس از م ،از دو گروه آزمایش    گروه    یک در

-شرکت گلچاي تهـران (کردن پودر هیدروکسیدکلسیم    
 فـراهم  خمیر بـا قـوام خامـه اي      ،با نرمال سالین  ) ایران

ــده  ــیله ش ــه وس ــب يب ــر مناس ــال درون در ، پالگ    کان
  هـــا بـــا خمیـــر   دنـــدان،ســـپس. متـــراکم گردیـــد

ــران-آریادنــت تهــران (کلتــوزولپانــسمان  ــرمیم )  ای   ت
ــاي  ــرادي ســانتی درجــه37موقــت شــده و در دم    و گ

  مـــدت ه بـــ)  انکوبـــاتوردرون( درصـــد 100رطوبـــت 
 تـرمیم  ،پـس از یـک هفتـه     . یک هفته نگهداري شـدند    

 يبـه وسـیله  موقت برداشته شده و هیدروکسید کلسیم   
بیـرون   از کانال ، با نرمال سالینشو و  و شست 35فایل  

  .آورده شد
  منفی  آزمایشی و گروه شاهد    گروهدو  ها در   کانال

 AH26وسـیلر   )  ایـران  -آریادنـت (با گوتاپرکاي مناسـب     

)Dentsply, Maillefer- Rolling Hills–USA ( ــا  روشب
 يدستور کارخانهي ، بر پایهسیلر. تراکم جانبی پر شدند
 . گردیدفراهم یک به سه به مایع  سازنده با نسبت پودر     

ـ     اي،گونهبه   بـه   ،دسـت آمـده  ه  که مخلوط یکنواخـت ب
ــام ــشه اي بــ    هنگ ــلب شی ــد کــردن از روي اس   ه  بلن
. متر کشیده شـود   سانتی دوحدود  در  اسپاتول،  ي  وسیله

اي  پرکننـده ي هـیچ گونـه مـاده    ، شاهد مثبـت   در گروه 
 از  يفراهم کـردن پرتونگـار    با  . کانال قرار نگرفت   درون
 ،کانـال ریـشه    ی پرکردگـ   کیفیـت   آزمایـشی  هـاي گروه

هـا بـا    دسترسـی نمونـه  ي حفـره ،سپس . گردید بررسی
    .ترمیم گردید) کلتوزول( پانسمان موقت يماده

 72مـدت   ه  ها پس از آماده شدن، ب      دندان يهمه
 100گـراد و رطوبـت     درجه سـانتی   37 دمايساعت در   
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 نمونـه هـا     ، از ایـن مـدت     پـس .  نگهداري شـدند   درصد
 يها از ناحیـه خشک شده و پس از خشک شدن، دندان 

 الك ناخن يوسیلهه متري اپیکالی ب میلیدوکرونالی تا   
 ، پوشانده شدند(Kerr – Oklahoma- USA) موم چسب و
ها با الك  سطح دندانيهمه که  ، منفی شاهدجز گروه   ب

 آزمـایش نـشت     براي .ناخـن و موم چسب پوشانده شد     
) AB Chemi, Glasco - England(ز جوهر هندي اپیکالی ا

 سـاعت در    72 نمونه ها به مدت      يهمه. استفاده گردید 
. صورت افقـی قـرار داده شـدند       ه  محلول جوهر هندي ب   

متـر   سـانتی  سـه  ، مـدت  يهمهارتفاع محلول رنگی در     
 کـه   ،ها بود تا فشار هیدرواستاتیک    باالتر از سطح دندان   

 نمونه  يهمه در   ،یر دهد ممکن است میزان نشت را تغی     
ها به مدت یک  دندان، از این مدت   پس. ها یکسان باشد  

پس از پاك کردن موم . دقیقه با آب جاري شسته شدند  
ــدان ــسب از روي دن ــسک چ ـــاده از دیـ ــا اسـتف ــا، ب  ه

 در زیـر   میـــلی متـر        17/0الـمــاسـی به ضــخامت      
کــال و لینگــوال بــه آب ســرد دو شــیار در دو ســمت با

 کـه عمـق   ، ایجاد گردیـد  ايبه گونه زات کانال ریشه    موا
 ، سـپس .نال نرسیده و گوتاپرکا دیده نشود    شیارها به کا  

  بــا قــرار دادن اســپاتول پانــسمان تیــز در شــیار و      
مزیالی و دیستالی ي حرکت اهرمی، ریشه ها به دو نیمه 

بیـرون   شدند و مواد پرکردگی با احتیاط از کانال        بخش
فوذ رنگ در هر نیمـه بـا اسـتفاده از           میزان ن . آورده شد 

   زیـر استریومیکروسـکوپ    درجه بندي شده در   کش  خط
)Olympus SZ × 9-ILL B200-Chioda KU-Japan ( بــا

متخـصص    دو نفـر   يبـه وسـیله   متـر    میلـی  25/0دقت  
 ناآگاههاي مورد بررسی   که نسبت به گروه    ،درمان ریشه 

گیـري   خطی اندازه    روشدر دو زمان متفاوت به      ،  بودند
 بیشترین میزان نفوذ رنگ ثبـت شـده      ،در هر نیمه  . شد

 بـراي میانگین اندازه ها  ومالك اندازه گیري قرار گرفت   
  .  بررسی آماري انتخاب گردید

) Mann  Whitney U(  ویتنی-با آزمون مانها داده
 نبـودن   طبیعیعلت استفاده از این آزمون،      .  شد واکاوي

 p>05/0 نــگ بــود وتوزیــع پراکنــدگی مقــادیر نفــوذ ر
  .دار درنظرگرفته شدامعن

 یافته ها
ه دیـد گونه نفوذ رنگی      منفی هیچ  شاهددر گروه   

 کانال  رون رنگ کامالً در د، مثبتشاهدو  در گروه   نشد
 ، هیدروکــسید کلــسیمبــیدر گــروه  .نفــوذ کــرده بــود

 بـه   ،بـود  متـر   میلـی  45/2 ±61/0میانگین نفوذ رنـگ     
 نشت صفر و حـداکثر میـزان   حداقل میزان ریز     اي،گونه
 ،متر بود و در گروه با هیدروکـسید کلـسیم           میلی شش

  متــر بــود بــه  میلــی70/1±46/0میــانگین نفــوذ رنــگ 
 حداقل میزان نفـوذ رنـگ صـفر و حـداکثر            اي، که گونه

هاي  گروه  میان در   .متر بود   میلی پنجمیزان نفوذ رنگ    
  کـه ، کمترین میزان نفوذ رنگ در گروهی بـود    ،آزمایش

ــسیم ــوان داروي ،هیدروکــسید کل ــه عن ــال درون ب  کان
  پــارامتري  نتــایج آزمــون نا  بررســی  . اســتفاده شــد 

نظر دار از   ا اختالف معن  نبود ينشان دهنده  وینتی   -مان
 گروه هاي آزمـایش    در میان  میزان نفوذ رنگ     آماري در 

میـانگین نفـوذ رنـگ را در        ،  1نمـودار   .  )>p 05/0(بود  
 . دهد  نشان میشاهدهاي آزمایش و گروه

 
 
 
 

 

 

 
  میانگین نفوذ رنگ در گروه هاي آزمایش و شاهد :1نمودار 

  
  بحث

 پس  از پاکـسازي و شـکل دهـی        بررسی،در این   
 در  )Kucukay( یکبـر پایـه ي پـژوهش کوکـو        ها   کانال
تا زمان انجام کار در نرمال سالین  ها  دندان،  1993سال  
  .)15( ندداشته شدنگاه 

  سـوکووات   و همکاران،  )Caliskan( )10(کالیسکان  
)Sukawat( )16( ــاران   المبیرانــــــــدیس ،و همکــــــ
)Lambirianidis( ) 17(و کیم و کـیم   و همکاران )Kim & 
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Kim( )12(   خمیـر هیدروکـسید کلـسیم از    براي سـاخت 
مخلوط کردن پودر هیدروکسید کلسیم و آب مقطـر یـا    

در  پـو  ، نیـز  بررسیدر این   . کردندنرمال سالین استفاده    
 خمیـر  براي ساخت با نرمال سالین    هیدروکسید کلسیم 

  .شدندمخلوط 
ــرویچ  ــاران )Nerwich(ن ــوکووات  و )18( و همک س

)Sukawat( و همکـــاران  )خـــود هـــايبررســـیر د )16 
ــد ــسیم  ،دریافتن ــسید کل ــه هیدروک ــراي  ک ــر ب ــر ب  اث

 دسـت کـم    ، کانـال  درون )میکروارگانیسم(ریزجانداران  
در . بماننــد کانـال  درونبایـد بـه مـدت یــک هفتـه در     

 خمیر هیدروکسید کلسیم بـه مـدت    ، نیز بررسی کنونی 
  . کانال قرار داده شددرونیک هفته  در 

ــد   بررســـیدر  ــاي بـــسیار، ماننـ  بررســـی هـ
 بررسـی میـزان   براي)17(  المبیراندیس و)12( کیم و کیم

 ،در ایـن روش   .  اسـتفاده شـد    نفوذ رنـگ    از روش  نشت
ـ ،لن بلـو ی متـ  یاجوهر هنديمعموالً از   عنـوان رنـگ   ه  ب

  کهاند،کرده متعدد گزارش هايبررسی .شوداستفاده می
 مناسـب و  اي ماده، در مقایسه با متیلن بلو   جوهر هندي 

ــادتر در   ــل اعتمـ ــیقابـ ــايبررسـ ــگ  هـ ــوذ رنـ    نفـ
 ایـن جـوهر     انتخاب  دیگر  علت ،همچنین .)20و   19( است

 کـسید بلو، اثر بی رنـگ کننـدگی هیدرو       نلیجاي مت به  
  .)19( بودبلو نلیکلسیم بر مت

 ، تیـدمارش  )21(  و همکـاران      )Thirawat(تیراوات  
)Tidmaresh(  و همکاران)23(و ترابی نژاد  و همکاران      )22( 

 خود از ایجاد مقاطع طولی براي بررسـی       هايبررسیدر  
ایـن    ازبررسـی  در ایـن  ، نیز ونفوذ رنگ استفاده کردند  

  .گردیدروش استفاده 
 کـه اسـتفاده از      ، نـشان داد   سی کنونی برر نتایج  

بـه  برداشـتن آن   و کانـال  درونهیدروکسید کلسیم در    
شـو بـا نرمـال     و   و شـست (MAF) فایل اصلی  يوسیله
 آپیکالی نـدارد مهر و موم  و نشت اثري بر میزان    ،سالین

 دو گــروه نــشت در میــاندار در میــزان ی معنــاو تفــاوت
هلنـد   بررسـی    ي که متفاوت با نتیجه    ،مشاهده نگردید 

)Holland ()24(،   کانتاکیاتیس )Kantakiatis( )25( کیم و  و 
عوامل احتمـالی مـؤثر در تفـاوت        یکی از . است )12(کیم  

 بررسـی هـاي   و   بررسـی دسـت آمـده در ایـن        ه  نتایج ب 
کاررفته است، که سیلر    ه  سیلر ب ي  گونه ناشی از    پیشین

ر که یک سـیل بوده،  AH26 بررسی کنونی، کاررفته در   ه  ب
  تــداخل اثــر  گویــايرزینــی اســت و تــاکنون مــدرکی 

  .دست نیامده استه هیدروکسید کلسیم برآن ب
 پس از بررسی اثر     ، و همکاران  )Porkaew(پورکیو  

 اپیکـالی   نـشت  هیدروکسید کلسیم بر میـزان       گونهسه  
ــد ــه،دریافتن ــدازه ک ــشت ان ــروهي ن ــایی در گ ــه ،ه  ک

اي گـروه   هـ  از دنـدان   ،کار رفتـه  ه  هیدروکسید کلسیم ب  
ـ        ،شاهد   نرفتـه،  کـار ه   که هیدروکسید کلسیم در آنهـا ب
ــود کمتــر ــاران)Holland(  هلنــد.)9( ب ــز)24(  و همک  ، نی

کـه   نـشان دادند،   هایی اپیکالی را در دندان    نشتکاهش  
 این نتایج با .کار رفته بوده در آنها هیدروکسید کلسیم ب

  .بررسی کنونی همخوان استنتایج 
 کـاهش   ، و همکـاران   )25( سبررسی کانتاکیاتی در  

هاي درمان شده با هیدروکسید کلـسیم        در دندان  نشت
 ناشی از نادیده گرفتن اثر بی رنگ کنندگی    ممکن است 

توانـد  روي متیلن بلو بوده و مـی      بر  هیدروکسید کلسیم   
 کنـونی و    پایـانی میـان بررسـی      يعلت تفـاوت نتیجـه    

ز کنـونی ا   بررسی در   ، چرا که  . باشد هاي پیشین بررسی
  .استفاده شد جوهر هندي

 کلـی در    نشت یکی از علل کاهش      ، دیگر سوياز  
تر بودن ذرات     کوچک ها،بررسی کنونی با دیگر     بررسی

ي بررسی بر پایه.  جوهر هندي استمتیلن بلو نسبت به
 میزان عمق نفوذ متیلن بلـو در کانـال        )Ahlberg(گآلبر

  ازجوهر هنـدي ذرات . بوده است جوهر هنديبیشتر از 
 کوچـک  آن انـدازه لـی   و،تـر هـستند  متیلن بلـو بـزرگ   

  هاي عـاجی را داشـته   که توانایی نفوذ در توبول   ،هستند
  میان بسیار زیاد ي با توجه به تفاوت اندازه.)26و12(باشند 

هاي مواد آلی با موادي همچون   سلول باکتري و مولکول   
 برتريیک  جوهر هندي    تر بودن ذرات  متیلن بلو، بزرگ  

ـ   ،بنـابراین . آیـد  مـی  به شمار  دسـت آمـده در   ه  نتـایج ب
 بـه واقعیـت    جـوهر هنـدي     اپیکالی با  هاي نشت بررسی
 )Kontakiatis (کنتاکیاتیس چند  هر.بود تر خواهدنزدیک

  ،یدندـجه رسـ خود به این نتیبررسیدر  )25(همکارش  و
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  ،گرددیکسان استفاده می هاياز مواد و روش  که  هنگامی
  .ت آمدن نتایج متفاوت وجود دارددسه باز هم امکان ب

  
  نتیجه گیري

 درونعنوان داروي ه  کاربرد هیدروکسید کلسیم ب   
 اپیکالی مهر و موم   بر   اثر منفی کانال به مدت یک هفته      

چـون   ، تکمیلـی هايبررسی انجام ،با وجود این .نداشت

 )Fluid filtration(  فیلتراسیون مایع ریز نشتهايبررسی
یید نتـایج ایـن     براي تا فوذ میکروبی   نهاي   نیز، بررسی  و

  از نگرانـی دلبـی  تـا بتـوان      ،شـود پیشنهاد مـی  بررسی  
 از ،اپیکالیمهر و موم  بر  آن منفیاثرافزایش ریزنشت و    

ي کننـده گندزداهیدروکسید کلـسیم بـه عنـوان داروي         
   .کرد کانال استفاده درون

  
******  
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