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  چکیده
وسایل دسـتی آمـاده سـازي کانـال، دبـري و      . ترین هدف از آماده سازي فضاي کانال ریشه استسازي کانال ریشه مهم پاك :لهابیان مس

سازي بهتر  پاكبه بر آسان کردن آماده سازي فضاي کانال وسایل خودکار، افزون ستفاده از ا. گذارندمی یرالیر زیادي در فضاي کانال برجاماس
 . کنندمیفضاي کانال کمک 

ــدف ــن  :ه ــدف از ای ــژوهش،ه ــه پ ــاي ي روشمقایس ــادهه ــتی و چرخشــی  آم ــازي دس ــلس ــتیفای ــاي دس   ، )NiTi )NiTi flexKfile ه
 .بودسازي کانال  در پاك) FKG Race( و ریس) FlexMaster( کس ماسترفل

انتخاب و به صورت تصادفی خمیدگی  کمتریندندان تک ریشه با  75 .آزمایشگاهی انجام شد -يبه روش مداخله پژوهشاین : مواد و روش
   روش کراون داونریس به  و فلکس ماستر هاي چرخشیفایل،  NiTiهاي دستیفایل يها به وسیلهکانال. گردیدبخش تایی  25 به سه گروه 

  لیتـر  میلـی  5 بـا سـازي  در طـول  آمـاده  هـا  کانـال . انجـام شـد  اسـتاندارد  ایـزو   40 يآماده سازي آپیکال تا حداکثر شـماره . دسازي شدنآماده
طولی دندان مقدار  برشاز پس . ندداده شد شوو  سرم فیزیولوژیک شستمیلی لیتر  5انتهاي آماده سازي با  در و درصد 5/0هیپوکلریت سدیم 

و بـا   SPSS آماري بـا نـرم افـزار   واکاوي . دگردیبا کمک میکروسکوپ الکترونی ارزیابی و ) Hulsamann(هولسمن  روشبه رالیر دبري و اسمی
 .انجام شدکروسکال والیس  آزمونکمک 
ـ  ،دستی به جا گذاشتند NiTiو وسایل ریس  میزان دبري کمتري نسبت به ،فلکس ماستر هاياینسترومنت: هایافته   دار اکه از لحاظ آماري معن

در  فلکس ماسـتر دبري ایجاد شده توسط ).  p> 05/0( گردیددار اسه بخش کانال معن يهمهکه این تفاوت در اي گونهبه ).  p> 05/0( بود
 تنهااسمیر الیر کمتري در کانال ایجاد نمود که ، فلکس ماستر .نبود این گونهپیکال را داشت ولی در آ اندازه، کوچکترین کانال يکرونال و میانه

  ).  p> 05/0( دار بوداآپیکال معن 3/1در 
از دبري و خالی و  پاكایجاد یک کانال کامالً  تواناییکانال ریشه  و وسایل به کاربرده شده براي آماده سازي هااز روشیک  هیچ: گیرينتیجه

کانـال موفقیـت بیشـتري     يسه گانه جاهايدر تر پاكهاي در ایجاد کانال فلکس ماستروسایل چرخشی  وي هم رفته،ر. را نداشتنداسمیرالیر 
 .ندداشت

   ، اثر پاك کنندگی میکروسکوپ الکترونیریس، ، فلکس ماستر :واژگان کلیدي
  
  
  
  

       Shiraz Univ Dent J 2010; 11(1): 1-9               4/9/88 :،  تاریخ پذیرش مقاله 19/2/88 :تاریخ دریافت مقاله
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  درآمد
هاي آلی در دیواره رکیبی از ذرات آلی و غیراسمیر ت يالیه

جایی و ه ب جا يوسیلهه که ب ،کانال ریشه پس از آماده سازي است
کانـال بـه    يعاجی ضمن تهیـه  يپرداخت عناصر سطحی دیواره

از پرکـردن  پـیش  در مورد برداشت یـا حفـظ آن    .)1( آیدوجود می
هـا یـا   وبمیکـر  داراياگـر اسـمیرالیر   . اختالف نظـر وجـود دارد  

 ي پیـاپی گونـه ها باشد به عنوان یک منبع که به هاي آنفرآورده
در موارد  .)2( کند عمل خواهد کردبافت پري آپیکال را تحریک می

ها آنهاي فرآوردهها و نکروز، این الیه ممکن است توسط باکتري
هـا  که بـاکتري  ،همکاران نشان دادندو ) Sen(سن  .نیز آلوده شود

تا  10 میانهاي عاجی یک دندان نکروزه توبول دروندر  توانندمی
  .)3( میکرومتر نفوذ کند 15

ــارانو ) Darke(دارك  ــد، در  ،همک ــهپژوهشــی دریافتن    ک
ولی به عنوان نیست، ها در برابر باکتري کاملی مانعاسمیر  يالیه
توانـد نقـش بـازي کنـد و باعـث کـاهش نفـوذ        فیزیکی می مانع

  .)4( ها شودتوبول درونها به باکتري
یدن و نفـوذ  سـب تواند در چاسمیر می يالیه ،دیگر سوییاز 

  بررسـی  . )5( کنـد  دخالـت هـاي عـاجی   لتوبو درونبه  مهر و موم
هاي توبولدرون به  مهر و مومکه نفوذ  ،نشان داد) Genco(جنکو 

 .)6( دهـد رخ نمـی  ،اسـمیر وجـود دارد   يالیه که عاجی در زمانی
گرچـه   ،اسـت  بررسیاسمیر الیر هنوز مورد  هاينقصو ها برتري
از پر کردن کانـال   پیشاسمیر  يکه الیهدهد ، ها نشان مییافته
  .)7( برداشته شودباید 

ــه ــاي ي روشهم ــاد  ه ــث ایج ــال باع ــازي کان ــاده س   آم
ــه ــواره يالی ــمیر در دی ــال مــی ياس ــودکان ــایل . ش ــسوس    ،ری

کـه ترکیبـی از مقطـع     ،متغیر هسـتند  يبرنده يریمرهایی با لبه
 و  نیسـت نـوك وسـیله برنـده    . هاي تیز و متغیر دارندلبه ومثلثی 

 اسـت و در دو دور در دقیقـه   600تـا   300 وسیله سرعت مناسب
ـ به صورت کراون داون و اسـتپ بـک ارا   مجموعه  ه شـده اسـت  ی

)FKC Race SMD Rotary endodontic system cataloge.(  
هستند با مقطع محـدب کـه   وسایلی  فلکس ماستروسایل 

داراي سـه لبـه بـا    دارنـد و  انتقالی گرد  ينوك غیر برنده و زاویه
 هـا کـراون داون و  روش اسـتفاده از آن . مسـاوي هسـتند   فضاي
  .)8(دور در دقیقه است  250 مناسب استفاده سرعت

سـازي وسـایل    در مورد توانایی پاكبی شمار هاي بررسی
سازي  پاك ،و همکاران) Schafer(شیفر  .انجام شده است گوناگون

را مقایسـه   (K-Flexofil) کـا  فایل فلکسو  فلکس ماستر وسایل
الیر کمتري  دبري و اسمیر، فایل فلکسکه  ،ندو نشان داد ندکرد

  .)9( گذاردبه جاي می
ــی  ــایل ) Prati(پراتـ ــاران وسـ ــرو K3 و همکـ    642، هـ

)Hero 642(کا ، ریس و فایل )K-file (   مقایسـه  دستی را بـا هـم
  هـاي  دبـري  که اختالفی در اسـمیر الیـر و   ،نمودند و نشان دادند

و دسـتی وجـود نـدارد و    چرخشـی  دو سیستم  میانغیر ارگانیک 
  .)10( داردآپیکال بیشترین میزان دبري را  يناحیه

کـه   ،نشـان دادنـد  پژوهشـی  و همکاران در ) Yang(یانگ 
 يکمتري در ناحیهمیر الیر سدبري و اهرو،  پروتیپر در مقایسه با

  .)11( گذاردآپیکال به جا می
 NRT و پروتیپر NiTi چرخشی سیستم دو ،همکاران و ثابت

که بـا هـر دو سیسـتم در     ،را با هم مقایسه نمودند و نشان دادند
از ایـن   یکدبري و اسمیر الیر دیده نشد و هیچ  کرونال، يناحیه

در آپیکال ایجـاد  ر از اسمیر الیي خالی سیستم نتوانستند ناحیه دو
  .)12( کنند

ي بیـرون آمـدن   اندازه ،و همکاران) Kustarci(کوستارچی 
ریـس،  ، فلکس ماسـتر  ا هنگام استفاده ازردبري از آپیکال فرامن 

K3 و فایل K   کـه وسـایل    ،دستی بررسی نمودند و نشـان دادنـد
  .)13( شوددبري کمتر میبیرون آمدن دستی موجب 
و  GTدو سیستم  يمقایسه رد ،نهمکاراو ) Rodig(ردیگ 

 اسمیر الیر توسـط ایـن دو  از میان بردن که  ،پروفایل نشان دادند
  .)14( سیستم رضایت بخش نبود

 پژوهشهدف از این هاي گوناگون، بررسیبا توجه به نتایج 
هاي دستی و چرخشی سازي کانال در روش میزان پاك يمقایسه

و اسـمیر و دبـري    يشـامل میـزان الیـه   و ریـس،   فلکس ماستر
ي گونـه کانال به هاي گوناگون بخش در دبري ي، اندازههمچنین

  . جداگانه بود
  

  مواد و روش 
. آزمایشـگاهی انجـام شـد   -يابه روش مداخله بررسیاین 

ي ور مـاگزیال یزسـ ان کشـیده شـده   يان تک ریشـه دند 75 شمار
ریشـه بـه   ي خمیـدگی  درجـه . پکس بالغ انتخاب شـد انسانی با ا

 )Schneider ()15(اشـنایدر  روش ي پایـه  و بـر پرتونگـاري  ت صور
ـ  خمیـدگی  يدرجهبا  هاییو دندانگردید  تعیین درجـه   5ر از کمت

  .انتخاب شدند
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ــدان ــاج دنـ ــ  تـ ــک الماسـ ــتفاده از دیسـ ــا اسـ ــا بـ    یهـ
D+Z Diamant)- برجا متر از ریشه میلی 14 درقطع شد و ) آلمان

طول کارکرد بـا  . شد آورده بیرونکانال با بروچ  درونبافت مانده 
 درازايتـر از  متـر کوتـاه  میلیي یک و به اندازه 10 يفایل شماره

کانـال در   ياندازهمقطع و  .دگردیریشه به صورت دیداري تعیین 
  .ایزو تعیین شد 15آپیکال توسط فایل شماره 

فایل  گونهها، از یک سازي کانالآماده براي پژوهشاین  در
دسـتی   K فایـل  .استفاده شد) Rotary( چرخشی دستی و دو فایل

 مترمیلی 25طول  نیکل تیتانیوم با) سوئیس -مالیفر(مورد استفاده 
  فلکــس ماســتر   ســتفاده، چرخشــی مــورد ا هــاي  و سیســتم

)VDW-Munich - (ریـس   و) آلمانFKG Dentaire -  سـوئیس( 
به صورت کراون  فلکس ماستروسایل  ازآماده سازي ي شیوه .بود
  :ن و به ترتیب زیر بودداو

 ،30ي انـدازه  04/0تیپر  -ب، 40ي اندازه 06/0تیپر  -الف
ــدازه 04/0تیپـــر  -پ ــدازه 04/0تیپـــر  -ت، 25ي انـ   ،20ي انـ
ــر  -ث ــدازه 02/0تیپـ ــر  -ج، 25 يانـ ــدازه 02/0تیپـ   ، 30ي انـ
  ترتیـب  و  40ي اندازه 02/0تیپر  -و ح 35ي اندازه 02/0تیپر  -چ

بـه صـورت کـراون    ریس  ال براي فایل چرخشیآماده سازي کان
  :داون و به ترتیب زیر بود

  ، 35ي انـدازه  08/0تیپر  -ب، 40ي اندازه 01/0تیپر  -الف
ــدازه 06/0تیپـــر  -پ ــدازه 04/0تیپـــر  -ت، 30ي انـ   ، 25ي انـ
ــر  -ث ــدازه 02/0تیپـ ــر  -ج، 25ي انـ ــدازه 02/0تیپـ   ، 30ي انـ
  .40ي اندازه 02/0پر تی -و ح 35ي اندازه 026/0تیپر  -چ

بـه روش کـراون داون    نیـز هاي دستی سازي با فایلآماده
 .بـه طـول کـارکرد رسـید     40به این ترتیب که فایـل   .انجام شد

ــی  ــن چرخش ــتفاده ازاینسترومنتیش ــا اس ــی   ب ــدپیس الکتریک   هن
)TC Motor 3000 (سازنده يکارخانهي سفارش پایه بر .انجام شد 

 ودور در دقیقه  250، فلکس ماستر ايهسرعت چرخش براي فایل
   در طــول. شــدتعیــین دور در دقیقــه  350 ریــس بــراي سیســتم

   میلی لیتـر هیپوکلریـت سـدیم    5توسط  شوو  شست ،سازيآماده
ـ درصـد انجـام    5/0    د و در انتهـاي آمـاده سـازي کانـال بـا     گردی
  . شو داده شدو  فیزیولوژي شست سرم لیترمیلی 5

 شوي نهایی توسـط دیسـک  و  شستسازي و از آماده پس
  بــاکولینگوالی روي ســطح  راســتايطــولی در  دو شــیار ی،اســالم

) Cutter(دسـتگاه بـرش کـوتر     اسـتفاده از  ها ایجاد شد و بادندان
 بـراي بررسـی  تر سالم ينیمه. نددگردی بخشها به دو نیمه دندان

-آب هـا نمونـه . انتخاب و آماده سازي شد میکروسکوپ الکترونی
یک الیه پودر طـال  ، )Coating(روکش  و در دستگاه ندشد گیري

هـاي  ها پاشیده شـد و نمونـه  انگستروم روي آن 300به ضخامت 
 بـراي  .دنـد گردیبررسی توسط میکروسکوپ الکترونی  ،آماده شده

کانال با توجه  يمانده در دیواره جا برالیر  ها و اسمیرارزیابی دبري
اي بندي پنج درجهردهز سیستم ا )16(هولسمن  به روش پیشنهادي

دبري  پراکندگی و درشتی ذرات ياندازهجداگانه  ينمایهبراي سه 
 يناحیـه  ها در سـه نمایهاین  .الیر استفاده شد پراکندگی اسمیرو 

 بررسی آپیکال، میانی و کرونال با توجه به معیار عدديیک سوم 
  .)16( گردید

  
  الیر میزان پراکندگی اسمیري نمایه

  هاي عاجی توبولباز بودن الیر و  اسمیرنبود :  1ي رتبه
  .است هاي عاجی بازتوبول برخیو  کم الیر اسمیر : 2ي رتبه
. شـود مـی  کانال دیده يهمهدر دست  الیر یک اسمیر:  3ي رتبه

  .باز است یهاي عاجی خیلی کمتوبول
 پوشیده دست الیر یک کانال با اسمیر يدیواره يهمه : 4ي رتبه
  .هیچ توبول عاجی باز نیست. است شده
کانال را  يدیواره يهمهالیر ضخیم و یکنواخت  اسمیر:  5 يرتبه

  .پوشانده است
  

  میزان پراکندي دبري ينمایه
 بسـیار و تنها اجزاي دبري پاك کانال  يدیواره:  1 يرتبه

  .موجود است یکم
  .هاي کوچک و کم دبريتوده : 2ي رتبه
کانـال را   يدیوارهدرصد  50 هاي زیاد که کمتر ازتوده:  3ي رتبه

  .پوشانده است
کانـال پوشـیده از دبـري     يدیـواره  درصد 50از  تربیش : 4ي رتبه
  . است
  .دبري باکانال  يپوشش کامل یا تقریباً کامل دیواره:  5ي رتبه

  
  میزان درشتی دبري ينمایه

میکرومتـر   7حداکثر قطـر  ذرات بسیار ریزي با  : 1 يرتبه
  .شده استروي دیواره کانال پراکنده 

میکرومتر بـا   12تا  7 ذرات و توده هاي دبري با  قطر:  2 يرتبه
  .پراکندگی کمتر دیده می شود

میکرومتـر بـه    17تا  12 میان توده هاي دبري با قطر:  3 يرتبه
  .اندها چسبیدهدیواره
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  از  تررگـی از دبـري کـه بیشـ    هـاي بز توده جمع شدن:  4 يرتبه
  .انداز دیواره را کامالً پوشانده هاییو بخش میکرومتر قطر دارند 17

و  الیر در مورد پراکندگی دبري و اسمیرو دو  یک هايهدرج
 هاکانال پاکیزگی لحاظ از مطلوب هايهدرج انعنو به دبري ياندازه

 500نمایی بزرگ ها دردبريبراي بندي رده. )17(شد در نظر گرفته 
 واکـاوي . انجام شد 1500نمایی الیر در بزرگ اسمیر بنديو درجه

آزمـون کروسـکال   و بـا اسـتفاده از    SPSSآماري توسط نرم افزار 
  .گرفته شد دار در نظرامعن p >05/0شد و  انجاموالیس 

  
  هایافته

 هـا و از روشیـک   دست آمده هیچهاي به ي یافتهپایه بر
ایجـاد   توانـایی رده شده براي آماده سازي کانـال  وسایل به کار ب
   .را نداشـتند الیـر   از دبـري و اسـمیر   خـالی و  پـاك کانال کـامالً  

کانـال آمـاده    گوناگونشده از مقاطع فراهم ي هنگارهایی از نمونه
اسـتفاده از میکروسـکوپ    بـا فایـل،   گونـه  سـه سازي شده توسط 

  .)1ي نگاره( آورده شده است) SEM(الکترونیکی 
کمتـرین  ي کلی در کانال، تر به گونهاسم فلکسهاي فایل

  مانده را در مقایسه با اینسترومنتیشن دستی بـا   بر جامیزان دبري 
).  p >05/0( ایجـاد کـرد  ریس چرخشی  و روش NiTiهاي فایل

  ).1نمودار (
مانده در نواحی  برجاتوزیع فراوانی میزان دبري  1دول جدر 

ها به تفکیک روش مـورد اسـتفاده   ل کانالمیانی و آپیکا کرونال،
کرونالی و میانی و اپیکال کانـال،  هاي بخشدر . ورده شده استآ

دار میـزان دبـري کمتـري    امعني گونهبه فلکس ماستر هاي فایل
 و روش NiTiهاي هاي آماده سازي دستی با فایلنسبت به روش

١                         .) p> 05/0(ریــس داشــتند چرخشــی 

     
  
  
  
 

  
  

  
  
  
  

  
  

  
  

،  2 يرتبه: رونالي کناحیه :ب، هاي کانال پس از آماده سازي دستیدیواره ،)1 يرتبه( فلکس ماسترهاي یک سوم کرونال کانال آماده سازي شده توسط دیواره: الف:  1 ينگاره
  5 يرتبهي آپیکال ناحیه :ج،  1 يرتبه: ي کرونالناحیه :ث، هاي کانال پس از آماده سازي شده توسط ایسدیواره،  5 يرتبه: ي آپیکالناحیه :ت،  3 يرتبه: ي میانیناحیه :پ

  
  

  
روش مورد استفادهي کانال در سه ي درصد نواحی پوشیده شده از دبري در همهمقایسه :1نمودار 

 ث

 پ

 ت

 الف

 ج

 ب
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  ها به تفکیک روش مورد استفادهجا مانده در مجموع یک سوم دندان ي دبري برتوزیع فراوانی اندازه: 1جدول 
  

  روش مورد استفاده
  ي دبريدرجه

  کل  فلکس ماستر سازي دستیآماده ریس
  درصد  شمار  درصد  شمار  درصد  شمار  درصد  شمار

  6/23  53  32  24  3/13  10  5/25  19 یک
  6/24  56  7/34  26  7/18  14  3/21  16 دو
  9/28  65  3/29  22  3/36  25  24  18 هس

  8/13  31  7/2  2  3/17  13  3/21  16 چهار
  9/8  20  3/1  1  3/17  13  8  6 پنج
  100  225  100  75  100  75  100  75  کل

  
  

 ،بود NiTiهاي دستی مربوط به فایل ،بیشترین میزان دبري
 ري بـا دو گـروه دیگـر داشـت    دانـا که از لحاظ آماري تفـاوت مع 

)05/0 <p .(  
هاي کانال در روش مانده در دیواره جا برالیر  میزان اسمیر

 بیشترین مقـدار بـود و در روش آمـاده سـازي     ،سازي دستیآماده
 دیـده الیر  اسمیر میزانکمترین  فلکس ماسترهاي چرخشی فایل

 الیر بیشتري نسـبت بـه روش   اسمیرریس، شد و روش چرخشی 
  ).2نمودار ( نشان داد ماستر فلکس

 ،شدآشکار  کانالهاي گوناگون بخشاي در بررسی مقایسه
 که بیشتر بودن اسمیر الیر تولیدي توسط وسایل دستی نسبت به

ــا   ــتر تنه ــس و فلکــس ماس ــومدر ری ــک س ــ ی ــال معن    ادارآپیک

فلکس ماستر دیـده   کمترین مقدار در روش).  p> 05/0(هستند 
الی و میانی کانال اختالف در اسمیر الیـر  کرونهاي بخش در. شد

  ).3نمودار ( نبود دارافایل معن گوناگونانواع  میانمانده در بر جا 
آپیکال کانال مربوط به  بخشدبري در  ياندازهکوچکترین 

ــروه  ــتر  گ ــس ماس ــودفلک ــه   ،ب ــبت ب ــه نس ــرک ــایل  دیگ   وس
ــ  ــتالف معن ــت ااخ ــود نداش ــو).  p< 05/0( داري وج   کترین چک

فلکـس ماسـتر   دبري در نواحی میانی و کرونالی در گروه ي اندازه
بزرگتـرین  . ) p> 05/0( دار بوداکه از لحاظ آماري معن ،دیده شد

  کانـال مربـوط بـه روش    هـاي  ي بخـش همـه دبـري در   ياندازه
  هــا داشــت گــروه دیگــربــا  دارياکــه تفــاوت معنــ ،دســتی بــود

)05/0 <p ( ) 4نمودار.(  
  

 
  ي کانال در سه روش مورد استفادهي اسمیر در همهي درصد نواحی پوشیده شده از الیهمقایسه :2نمودار 

  

  
  ي آپیکال کانال در سه روش مورد استفادهالیر در ناحیه ي درصد نواحی پوشیده شده از اسمیرمقایسه: 3نمودار 
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  ه روش مورد استفادهي کانال در سي دبري برجا مانده در همهي درصد اندازهمقایسه :4نمودار 

  
  

  بحث
در طول آماده سازي کانال ریشه،  هاترین هدفیکی از مهم

مانده، عاج عفونی و  برجابرداشت بافت پالپی زنده، مواد نکروتیک 
از از سیستم کانال ریشـه   ریزجاندارانکه بیشتر  دبري است تا این

 5تـا   1سـطحی بـا ضـخامت     يالیر الیـه  اسمیر .)9(میان بروند 
جـا   بـر از آماده سـازي   پسریشه  ياست که در دیوارهیکرومتر م

  .ماندمی
هـاي  تیغـه  بـا طراحـی   چرخشـی  Ni-Tiوسـایل  به تازگی 

 واردبهبود کارآیی پاك سازي کانال به بـازار   در راستايپیشرفته 
  کننـدگی  هـاي پـاك  ویژگـی بـر روي  ی گونـاگون  عـوامل . اندشده
یکی از ) Rake angle( نگلراك ا. استگذار اثر  چرخشیهاي فایل

کنندگی  پاكهاي برشی و تواند روي ویژگیکه می ،استعواملی 
  هـا  تفـاوت در طراحـی فایـل   . )18( اثـر بگـذارد   چرخشیهاي فایل
الیر  تواند دلیلی بر متفاوت بودن توانایی آنها در برداشت اسمیرمی

  .ها باشدو دبري توسط آن
هاي عـاجی و  براده نکه دبري به عنواهولسمن بیان کرد، 

که  ،کانال است يبافت پالپی وایتال یا نکروتیک چسبیده به دیواره
ترتیب دبري ممکن است مانع  به این. موارد عفونی استدر بیشتر 

 افـزون . )16( از سیستم کانال ریشه شودریزجانداران برداشت کافی 
کـه   ،نشـان دادنـد   و همکـاران ) Economides( اکونومیدز ،بر این

بانـد شـدن و کـاهش     تـوان رفتن  رداشتن اسمیر الیر باعث باالب
با وجودي  .)19( شودمی AH26هاي پر شده توسط در دندان ریزنشت

شواهد به  که هنوز بر سر برداشتن یا حفظ اسمیر الیر بحث است،
  . )7( است از پر کردن کانال پیشسمت برداشتن اسمیر الیر 

درصـد   5/0 (Naocl) هیپوکلریت سدیماز  پژوهش،در این 
از دخالـت  ، تـا  استفاده شد دهنده شوو  به عنوان شستبه تنهایی 

الیـر جلـوگیري شـود و     شت دبـري و اسـمیر  بردا در عوامل دیگر

 هماننـد سازي کانال در وضعیت آماده روش سه سازيپاك توانایی
 که توانایی ،باید به این نکته توجه داشت. به تنهایی بررسی گردد

سازي ممکـن اسـت بـا اسـتفاده از     سه روش آمادهاین سازي پاك
 EDTAبا غلظـت بـاالتر و   هیپوکلریت سدیم هاي ترکیب محلول

  .بهبود یابد
 نشـده  آماده سازينسبت به  که هاییبخش بررسیدر این 

 سازي دیدهکانال و در هر سه روش آماده بخشدر هر سه بودند، 
 بـاالنوس  همچـون دیگـر   پژوهشـگران هـاي  کـه بـا یافتـه    ،شد

)Bolanos ()20( لســمن هو و)بیشــترین میــزان. همخــوانی دارد )16 
سـازي دسـتی   در روش آمـاده  ،کانال يهمهمانده در جا  بردبري 

 يدر مقایسـه وي . بررسی شافر همخوانی داشـت که با  ،دیده شد
ــري در   ــایج بهت ــتی نت ــن دس ــل و اینسترومنتیش    سیســتم پروفای

   .)21( دست آورده ل بسازي کانال با روش پروفایپاك
هـاي دسـتی   کـه فایـل   ،نشان داد دیگردر پژوهشی شافر 

دبـري   برداشـتن توانایی بهتـري در   فلکس فایل استینلس استیل
آپیکال یک سوم  این تفاوت درولی  ،دندار فلکس ماسترنسبت به 

اسـمیر   برداشتنهاي دستی در توانایی بیشتر فایل. )9( دار نبودامعن
که در تناقض شافر پژوهش  و میانی کانال در نالالیر نواحی کرو

بـه دلیـل کـاربرد فایـل دسـتی      توانـد  است، می بررسی کنونیبا 
ایـن بررسـی   کـه در    NiTiاستیل به جاي فایـل دسـتی   استینلس

  .اده شد، باشدفاست
ــو  ــد پژوهشــیو همکــاران در ) Liu(الی    کــه ،نشــان دادن

بري کمتري نسبت د Kفلکس فایل  هايسازي دستی با فایلآماده
میانی کانال یک سوم  درتنها پروتیپر  و GTچرخشی هاي به فایل

یک سوم  مانده در نواحی برجادر میزان دبري  ،گذارد ولیبه جا می
ها وجـود  اینسترومنت ادار میانمعن یکرونال و آپیکال کانال تفاوت

  .)22( نداشت
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مانده اج بر دبري میزان ،همکاران و )Drukteinis( دروکتینیس
چرخشـی  و ) K-flexofile( دسـتی  آماده سازيدر کانال را پس از 

(AET) کرونـال و  یک سـوم   که ،آنها نشان دادند. بررسی نمودند
میانی آماده سازي شده با فایل دستی، میزان دبري کمتري نسبت 

سازي شده هاي آمادهآپیکال کانالیک سوم  ولی. داشت AETبه 
 دار میزان دبري بیشتري نشـان داد امعناي گونهبا فایل دستی به 

  .داردبا بررسی کنونی همخوانی که ، )23(
مانـده توسـط    جا برمیزان دبري  ،و همکاران) Alam(آالم 

 آپیکـال بـه   يرا در ناحیه Kفلکس فایل  دستی Ni-Tiهاي فایل
 کـه بـا  ، )24( گزارش کردنـد  فلکس ماسترکمتر از اي معنادار گونه
 فلکـس هـا،  بررسـی در . سی همخـوانی نداشـت  بررهاي این یافته
که پاکیو  پژوهشیدر  ،با هم مقایسه نشده بودند ولیو ریس  ماستر

)Paque (،میـزان دبـري کمتـري در   ریس  و همکاران انجام دادند 
ایـن  در . )25( آپیکال در مقایسه با پروتیپر به جا گذاشـت یک سوم 
ـ  یتفاوتو ریس  فلکس ماستربررسی،  اشـت دبـري   در بردادار معن
  .نداشتند

سـازي کانـال    شده در پـاك هاي یاد بررسیتناقض نتایج 
 يگونـه تواند مربـوط بـه   ، میچرخشیهاي دستی و توسط روش

 شناسیریختو ) یا استینلس استیل NiTi( شده استفاده دستی فایل
هاي بررسیدر ) گرد یا بیضی(هاي به کار گرفته شده کانال دندان

و همکاران نشان ) Barbizam(نمونه باربیزم براي . باشدگوناگون 
هاي بیضی موثرتر کردن کانال پاكهاي دستی در که فایل ،دادند

  .)26(چرخشی هستند هاي از فایل
، کانـال  يهمهمانده در  جا بردبري  ياندازهتوزیع فراوانی 

   ازریـس   تـر و در روش در روش دستی بیشـتر از درجـات بـزرگ   
 تر از روشبزرگ فلکس ماسترو در روش  تر بودکوچکهاي هدرج

   دبـري  يانـدازه کـه نشـان داد    ،بیـدار  بررسـی که بـا   ،بودریس 
همخـوانی  است، تر از پروفایل مانده در روش دستی کوچک جا بر

 توانـد اسـتفاده از وسـایل دسـتی    علت اخـتالف نتـایج مـی   . ندارد
  .)27( باشدو همکاران بیدار  بررسیدر استینلس استیل 

 مانده در جا برالیر  میزان فراوانی اسمیر ،ژوهش کنونیپدر 
از روش دسـتی   فلکـس ماسـتر   اپیکالی کانـال در روش یک سوم 

  این یافته بالینی از نظر . بودهمانند با ریس ولی گزارش شد، کمتر 
دلیـل   همیندیگر کانال است به هاي بخشدر ها تفاوتتر از مهم

اپیکالی کانـال علـت اصـلی    م یک سو مانده درجا  ریزجانداران بر
  .)9( هستنددرمان شکست 

تواند به دلیـل  کانال می يشدن بهتر کرونال و میانهپاك 
شو دهنـده در ایـن نـواحی    و  ها و مواد شستدسترسی بهتر فایل

  ي پایـه  بـر  ،بنـابراین  .مانده باشـد  برجاهاي دبريبرداشتن براي 
و ریـس   ماسترفلکس  چرخشی هايسیستم بررسیهاي این یافته

   فایـل  دسـتی  هـاي روش شدن بهتر کانال نسبت بـه  پاكموجب 
K NiTi  گردندمی.  

، سازيآماده هاياز روش یکله که هیچ ابه این مس توجه با
اینسـترومنت  هنگام گردد، در سازي کامل کانال نمی پاكموجب 

ــتفاده از شســت  ــردن اس ــدهو  ک ــو دهن ــواد  ش ــراه م ــه هم ــا ب   ه
بررسـی  با توجه بـه نتـایج   . شودپیشنهاد می (Chealator) چلیتور
موجب به جا گذاشتن چرخشی هاي ، فایلهادیگر بررسیو  کنونی

کمتر دبري از آپیکال فـرامن  بیرون آمدن دبري کمتر در کانال و 
  .شوندمی

  
  گیرينتیجه

  هـا و وسـایل بـه کـاربرده شـده بـراي       از روشیـک   هیچ
و  پـاك د یک کانـال کـامالً   ایجا تواناییکانال ریشه  آماده سازي

وسـایل  روي هـم رفتـه،   . را نداشـتند الیر  از دبري و اسمیرخالی 
سـه   جاهايدر تر پاكهاي در ایجاد کانال فلکس ماسترچرخشی 

 .کانال موفقیت بیشتري داشتند يگانه
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