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میزان ریزنشت اپیکالی به دنبال استفاده از چند گونه داروي هیدروکسید کلسیم در  يمقایسهبررسی و 
 مرحله آماده سازي کانال دندانی 

  
  

  **** علی طلعتی، *** مهدي صدیق شمس ،** عباس مسگرانی، * مریم جاویدي
 

   مشهدو خدمات بهداشتی درمانی انشگاه علوم پزشکی اندودنتیکس و عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی دآموزشی گروه دانشیار  *
  بابل و خدمات بهداشتی درمانی اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکیآموزشی استادیار گروه  **

  شیراز و خدمات بهداشتی درمانی اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آموزشی استادیار گروه ***
   مشهد و خدمات بهداشتی درمانیاندودنتیکس و عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آموزشی استادیار گروه  ****

  
  

  چکیده
 يتواند باعـث ریزنشـت مـاده   کافی مینشدن سازي در صورت پاك، کانال دروناستفاده از هیدروکسیدکلسیم به عنوان داروي : لهابیان مس
  .ست درمان شودمی و شکیپرکردنی دا

  .و اثر آن بر ریزنشت آپیکالی بود هیدروکسیدکلسیم هايگونهماندن برجا  میزان درمانی پرتو بررسیپژوهش، هدف از این  :هدف
 گـروه  پنجتصادفی به ي ه گونهب و انسانی انتخاب يکشیده شده پرمولردندان  75 شمار آزمایشگاهی -تجربیپژوهش در این  :مواد و روش

در . گشاد شد 30 ياندازهآپیکال تا  يکه ناحیهاي ، به گونهدندگردیسازي  آماده (Step back)ها به روش استپ بک دندان يهمه. دندشبخش 
ادنت یآر هیدروکسیدکلسیمسولفات باریم به پودر  درصد 10 افزودنبا ، 2در گروه . کانال قرار داده شددرون هیدروکسیدکلسیم آریادنت ، 1گروه 
بـا  ) Pulpdent(لپـدنت  اپ هیدروکسیدکلسـیم خمیـر  ، 4در گروه  و) Densply(دنسپالي هیدروکسیدکلسیم ، 3در گروه  .عمل شد 1گروه  ندهمان

ها با یک شماره باالتر کانال ،سپس .شدناده فاست هیدروکسیدکلسیم ،شاهدبه عنوان گروه  5کانال قرار داده شد و در گروه  دروندر  ویژهن وزس
بـا آزمـون    پرتونگـاري از لحـاظ   هیدروکسیدکلسـیم ماندن برجا و میزان  ندآماده سازي شد هیدروکسیدکلسیمبراي خالی کردن ) MAF )35از 

  .بررسی گردید) Tukey(توکی  و) ANOVA(آنوا آپیکال با آزمون  ينفوذ رنگ در ناحیه ياندازهو ) Kruskal Wallis(والیس  -کروسکال
را  هیدروکسیدکلسیمماندن  برجامیزان باالتري از لپدنت اپولی خمیر  ،نبوددار امعنها گروه میانزنشت رنگ تفاوت از لحاظ میزان ری :هایافته

  .دانشان می د
   پیشـنهاد داروي درمـانی کانـال    بـراي استفاده از خمیر هیدروکسیدکلسیم با بیس متیل سلولز  ،بررسی این هايیافتهبا توجه به  :گیرينتیجه

  .شودنمی
  هیدروکسیدکلسیم، دارونشت، ریز :گان کلیديواژ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     Shiraz Univ Dent J 2010; 11(1): 35-40             12/10/88 :،  تاریخ پذیرش مقاله 20/2/88 :تاریخ دریافت مقاله
     0511-882901-15 :تلفن   اندودنتیکس آموزشی گروه، پزشکی مشهد دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم ،بلوار وکیل آباد، مشهد،. مریم جاویدي :ول مکاتباتومس ينویسنده

 javidim@mums.ac.ir  :پست الکترونیک

 ي پژوهشی اصیلمقاله
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  درآمد
موفقیـت  از ارکـان  کانـال   مناسب سازي و شکل دهیپاك

 ،هاي ریشـه دلیل پیچیدگی شکل کاناله اما ب .استدرمان ریشه 
تی در مـواردي بـا سـخ    و شـکل دادن آن کانال کامل سازي پاك

ـ درون کانال می يهاباکتريتکثیر ماندن برجا  .استهمراه  د توان
  .)1( عفونی کنددوباره فضاي کانال ریشه را 

کـه   ،کانال است درونداروي  ترینرایجهیدروکسیدکلسیم 
  .ردیگدرون کانال قرار می ،جلسات درمانی میاندر براي گندزدایی 

جود دارد بیرون واما مشکلی که در رابطه با کاربرد این ماده 
ــاید  آوردن  ــیم هیدروکس ــیش کلس ــت پ ــال اس ــردن کان   . از پرک
مانـدن هیدروکسیدکلسـیم   ، برجـا  شوندها پر میکه کانالهنگامی

آپیکـالی   مهر و مومکیفیت  برها ممکن است کانال يدیواره روي
  . گذاشته و پیش آگهی درمان ریشه را تحت اثر قرار دهد اثر

  را بــر هیدروکســید کلســیم ثــر ا، و همکــاران) Kim(کــیم 
اتیلن دي آمین  ها از ترکیبآن .ندنمودبررسی آپیکالی  مهر و موم

بـه  یـک  یم و هـر  دسـ ت یکلروپبا هی، EDTA) (تترا استیک اسید
 که ترکیب ایـن دو بـا هـم    ،تنهایی استفاده نمودند و نشان دادند

از . کامـل اي گونهولی نه به برد، از میان میهیدروکسیدکلسیم را 
ریزنشـت  هیدروکسیدکلسـیم میـزان    که ،دیگر نشان دادند سویی

  .)1( آپیکالی را افزایش داده است
کانـال را در مـوارد    ریزنشـت  افزایش ، دیگرهاي بررسیدر 

ــزارش   ــاید گ ــتفاده از کلســیم هیدروکس ــدناس ــرده ان ــایو  .ک   پرک
)Por Kaew (که در  ،به این نتیجه رسیدندپژوهشی در ، و همکاران

ـ گروه کانـال  درون عنـوان داروي  ه هایی که هیدروکسیدکلسیم ب
 هیدروکسیدبی  هگروکمتري نسبت به ریزنشت استفاده شده بود، 

  .)2( کلسیم دیده شد
 هیدروکسـید  اثر ،و همکاران نیز) Nawachindo(ناواشیندو 

  روز پـس از پرکـردن    60تـا   30آپیکـالی  ریزنشـت  بـر  کلسیم را 
هـایی کـه   که در دنـدان  ،تیجه رسیدندها بررسی و به این نکانال

هیدروکسیدکلسیم استفاده شده بود گذشت زمان اثري بـر میـزان   
  .)3( نداشتریزنشت 
آپیکالی را  ریزنشتمیزان  ،نیز همکاران و) Holland(لند اه

بررسی کردند و به این نتیجه  هیدروکسیدکلسیمپس از استفاده از 
از میـان  میکرون  300یزان مه عاجی ب يهارکه اگر از دیو ،رسیدند

هیدروکسیدکلسیم که از  ،از زمانی است کمترریزنشت میزان برود 
  .)4( استفاده گردد

ــاید و   ــیم هیدروکس ــل کلس ــهحام ــا  آمیخت ــردن آن ب    ک
اسـت کـه   ، از عواملی نیز (Opacifier) پرتونگاريهاي اپک کننده

  .کانال اثر گذارد يآن بر دیوارهماندن  برجاتواند در می
 ،نشان دادند پژوهشیدر ، و همکاران) Caliskan(کالیسکان 

کمتر از  ریزنشتآب مقطر میزان  با هیدروکسیدکلسیم کاربرد در که
  .)5( شودبا گلیسرین ترکیب می که هیدروکسیدکلسیم ،زمانی است
ي در مقایسه خودبررسی در ) Lambriandis(بریاندیس الم
گونـاگون همچـون    هـاي هیدروکسیدکلسیم بـا غلظـت  سه گونه 
و پودر هیدروکسیدکلسیم ) Pulpdent(لپدنت ا، پ)Claxy(کالکسی 

ــ ــا آب تر هک ــد   کب ــان دادن ــود نش ــده ب ــب ش ــت   ،ی ــه غلظ ک
  .)6( آن اثري ندارداز میان رفتن  بر میزانهیدروکسیدکلسیم 
هاي تجاري کلسیم هیدروکساید نمونه گوناگونیبا توجه به 

ـ   يصـورت خمیرهـاي آمـاده   ه ب ـ مصـرف و ی    و شـکل پـودر  ه ا ب
بنا به اهمیت  و پرتونگاريهاي کنندهکردن آن با اپک آمیخته ،نیز

 يدر زمینـه  هـایی پژوهشیکالی کانال و از آنجا که پا مهر و موم
در  گونـاگون اثر استفاده از داروهاي هیدروکسـید کلسـیم    بررسی
آماده سازي کانال دندانی بر ریزنشت آپیکالی پرکردگـی   يمرحله

تـا   ،بررسی تصمیم بر آن شددر این ، انجام نشده است ی آنمیدا
داروي  عنوانه کلسیم هیدرکسید رایج بسه گونه  اي میانمقایسه
  . انجام شود پیکالیآاز لحاظ اثر آن بر ریزنشت  کانال درون

  
  مواد و روش 

هاي از دندان زمایشگاهیآ -تجربی پژوهشبراي انجام این 
عدد  100 شمار. فک پایین استفاده شد يپرمولر تازه کشیده شده

نیـز داراي  خمیـدگی و  بـی  تقریباً مساوي و  رقط باندان پرمولر د
هـا در طـول مـدت    دنـدان . آوري شـدند  گـرد آپکس بسته بودند 

  .دندگردیسالین نگهداري  لمانرآوري در گرد
بیـرون  ها از نرمال سـالین  دندان ،آوريگردپس از تکمیل 

هیپوکلریـت  (در محلـول وایـتکس    و به مدت یک سـاعت  آورده
با آب جاري شسـته و   ،سپس. نگهداري شدند) درصد 25/5سدیم 
ـ سـازي  ها با مسواك نرم پاكدندان بیرونیسطح  پـس از  . دگردی

دندان کـه بـه وضـعیت     75ها از دندان آغازینفیلم  فراهم کردن
پالپ، بسته نبودن نداشتن کلسیفیکاسیون، (مورد نظر نزدیک بودند 

ـ تاج دندان. انتخاب شدند) منظم پالپ چمبرشکل   يوسـیله ه ها ب
ریشه  کالبدي متري از انتهايمیلی 14 ياز فاصله یدیسک الماس

ها تا زمان انجام آزمایش در محلول دندان ،پس از آن. قطع شدند
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ــرار داده شــد ــا اســتفاده از فایــل ،ســپس .نرمــال ســالین ق  10 ب
(Dentsply, Maillefer, Ballaiguse, Switzerland) پتنسـی  عمل 

)Patency ( نوك ، که تا جایی وارد کانال شد 10و فایل انجام شد
متر از این طـول،  میلی 5/0با کم کردن . فایل از آپکس دیده شود

هـا بـا روش   دنـدان  ،پس از این مرحلـه . شد ارزیابیطول کارکرد 
 سازي شـده و بـراي گشـاد   پاك 30آپیکالی  ياندازهتا استپ بک 

ــردن  ــشک ــل   بخ ــالی از فای ــر 45و  40، 35کرون    1یــک  ه
 3و  2، 1 ياز گیتس گلیـدن شـماره   سرانجامتر و متر کوتاهمیلی

  .دگردیاستفاده 
 يوسـیله ه مراحل آماده سازي از نرمال سالین ب يهمهدر 

ي دهنـده  شـو و  عنوان محلول شسـت ه بسی سی  5یک سرنگ 
شوي و  ار رفته در شستکه حجم مایع ب. کانال استفاده شددرون 

 تصـادفی بـه   يگونه ها بهدندان ،سپس. بودسی سی 5هر کانال 
  .شدند بخشدندان  15به گروه مساوي و در هر گروه پنج 

ها با استفاده از کن کاغذي خشک کانال ،در آغاز : 1گروه 
ــدند ــپس. ش ــر  ،س ــیمخمی ــا  هیدروکسیدکلس ــردن ب ــه ک آمیخت

 1نسبت (قطر مو آب ) ریادنتآ -ساخت ایران( هیدروکسیدکلسیم
ولو به مدت نتشد و با استفاده از لفراهم  ايهماخم ابا قو) 25/1به 
 ها با استفاده ازدندان ،سپس. گرفتکانال قرار  درونثانیه در  15

طـوب  رها پس از آن در محیط مدندان. ترمیم موقت شدند کاویت
گاز  هک قطعآغشته به سالین قرار گرفتند و ی يشامل مقداري پنبه

ـ و شد ر آن پیچیده ود پاك   مـدت یـک هفتـه درون    ه مجموعه ب
ت رطوبـت مجموعـه   مددر طول این . بسته قرار گرفت يمحفظه

  .شدمی مهار
افزایش اپسیتی کلسیم هیدروکساید ایرانی و براي  : 2گروه 

 9به  1سولفات باریم به نسبت ي پرتونگاري، قابلیت انجام مقایسه
 همانندمراحل  دیگرشد و  افزودهیدکلسیم ایرانی به پودر هیدروکس

  .بود 1گروه 
انجـام   باالهاي گروه همانندمراحل  ،در این گروه : 3 گروه

پودر کلسـیم   آمیخته کردناز خمیر هیدروکسیدکلسیم با تنها . شد
آن با  ویژه و مایع L & C (Dentsply, Caulk, Canada)هیدروکساید 

 درونثانیـه در   15لنتولـو بـه مـدت     بیس گلیسرین با استفاده از
  .ها استفاده شدکانال

 پــدنتالپ هیدروکسیدکلســیم ياز خمیــر آمــاده : 4گــروه 
)Pulpdent ((Corporation-Watertown, USA) کـه   ،استفاده شد
  . کانال تزریق شد درونآن در  يویژهوزن ـفاده از سـا استـمیر بـخ

  .بود 1گروه  همانندمراحل دیگر 
از هیچ و نظر گرفته شد ر د شاهدعنوان گروه ه ب : 5گروه 

به  35ها تا فایل د و دندانگردیی استفاده نهیدروکسیدکلسیم گونه
به روش تراکم لترالی با گوتا  ،فایلینگ شدند و سپس MAFعنوان 

 پـر  AH26 (DeTrey, Dentsply, Konstanz, Germany) سـیلر و 
ـ  پـر با آمالگـام  ها دندانکرونالی  بخش. شدند در سـپس   و دگردی

با نرمال سالین کـه   طوبرم يمحیط مرطوب شامل مقداري پنبه
با یـک نـایلون کـامالً     آنروي  کهبار مصرف  در یک ظرف یک

هـا در درون ایـن ظـرف در    دنـدان . پوشانده شده بود قرار گرفتند
 72به مدت  ردرون انکوباتودرصد  100درجه و رطوبت  37حرارت 

  .ساعت نگهداري شدند
 هیدروکسیدکلسیم و کاویت یک هفته از پس 4 تا 1 در گروه

مسـتر   تر ازشماره بزرگیک ( 35فایل . شدبیرون آورده از کانال 
ــل ــال فایـ ــراي)) MAF (آپیکـ ــان از  بـ ــروناطمینـ ــدن  بیـ آمـ

ثانیـه   30به مـدت  عمل فایلینگ . رفتکار ه بهیدروکسیدکلسیم 
شـوي  و  شسـت بـراي  نرمـال سـالین   سی  سی 5انجام شده و از 

 ،گـروه  4پـس از ایـن مرحلـه از     .هیدروکسیدکلسیم استفاده شـد 
-کانال، سپس. شد فراهمبه صورت موازي  پري اپیکال پرتونگاري

شدند و  هاي ریشه با کن کاغذي خشک و با روش تراکم لترالی پر
در انکوباتور بـه   5گروه  همانندو  با آمالگام پرنیز، کرونالی  بخش
  .دندگردیساعت نگهداري  72مدت 

هـا از  دندانبیرون آوردن ها با گوتا و پس از پرکردن کانال
ـ  آنبیرونـی  ها خشـک شـده و سـطح    انکوباتور دندان   جـز  ه هـا ب

) سـاخت ایـران   -سـاویز (آپیکالی توسط الك ناخن متر میلی 5/1
  هـا در هـواي اتـاق یـک     پس از خشک شدن دنـدان  .پوشانده شد

پس از خشک  ،سوم نیز يیهو ال ددیگر الك ناخن زده ش يالیه
ها دندان ،سپس. شده زده شد یاددوم به همان ترتیب  يشدن الیه

آپیکـالی  متـري  میلـی  5/1جز در ه موم چسب ب يتوسط دو الیه
 هنـدي  نفوذ رنگ با اسـتفاده از جـوهر  ، از آن پس .پوشانده شدند

 مثبـت و  شاهداي هنمونه ، کهاستیادآوري الزم به  .دگردیانجام 
ـ  .شدفراهم بررسی نفوذ رنگ  برايفی من در کـه   یـن ترتیـب  ه اب

سازي آماده و ي دسترسیحفره يس از تهیهپدندان  ،مثبت شاهد
منفـی   شـاهد ولـی در   ،رنگ قرار گرفت ذوکانال مورد آزمایش نف

 گوتا پرکـا پـر شـد و    يوسیلهه سازي کانال بس از آمادهپ دندان
ح دندان سطي ، همهپسس و ترمیم موقت گردید دسترسی يحفره

  .دو الیه موم چسب پوشانده شد الك ناخن و الیهیک توسط 
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 جـوهر ي داراي سـاعت درون شیشـه   72ها به مدت دندان
  .ندرقیق شده و به صورت غیر فعال قرار گرفتهندي 

  و در  بیــرون آوردههــا از رنـگ  پـس از ایـن مــدت دنـدان   
   ،وريتغ بیسـ توسط تی دقیقه شسته شدند و 15ري به مدت اآب ج

 ،سـپس  .نـد دگردیها پـاك  موم چسب و الك ناخن از روي دندان
سـاعت قـرار    24 به مـدت  درصد 10کلریدریک  ها در اسیددندان

ري در یآبگپس از  ساعت زیر آب جاري شسته شدند و 12گرفته و 
براي  .)7( شفاف سازي در متیل سالسیالت قرار گرفتند برايالکل 

   .از استریومیکروسکوپ استفاده شد ارزیابی میزان نفوذ رنگ
آنواي  توسط آزمون آماري واکاوي ،هادادهآوري گردپس از 

  .گردید مانجایک سویه و توکی 
  

  هایافته
ـ پ گروه، گروه 5در بررسی میزان نفوذ رنگ در  بـه  (دنت الپ

از  پـس و  )مترمیلی 85/1(باالترین میزان نفوذ رنگ ) شکل خمیر
 ،)متـر میلی 16/1) (بیرونی(دنسپالي  آن گروه هیدروکسیدکلسیم

 و) متــــرمیلــــی 13/1( گـــروه هیدروکسیدکلســــیم ایرانـــی  
) متـر میلی 04/1( شده با سولفات باریم آمیختههیدروکسیدکلسیم 

) مترمیلی 97/0( کمترین میزان نفوذ رنگ ،شاهدگروه  .قرار داشتند
هـا  وهگـر  میاندار را ااختالف معنآزمون آنوا ). 1 جدول( داشتندرا 

  ).2جدول ( ) p >05/0( نشان داد

  
   گروه 5میزان نفوذ رنگ در آمار توصیفی  :1 جدول

 
  آمار توصیفی

  انحراف معیار  میانگینبیشترین   کمترین  گروه

  80/0  13/1  5/2  0  آریادنت
  88/0  16/1  3  0  دنسپلی

  08/1  04/1  1/3  0  آریادنت با آپاسیفیر
  78/0  85/1  3  6/0  پالپدنت
  97/0  97/0  3  0  شاهد

  
  بررسی اختالف آماري هر دو گروه با هم :2جدول 

  

آریادنت با   دنسپلی  آریادنت  گروه
  شاهد  پالپدنت  آپاسیفیر

  539/0  999/0    000/1    آریادنت
  476/0  996/0  248/0    000/1  دنسپلی

  004/0 *  121/0    248/0    آریادنت با آپاسیفیر
  703/0    121/0  996/0  999/0  پالپدنت
    703/0  004/0 *  476/0  539/0  شاهد

  

  دارااختالف آماري معن *

  بحث
رایج دارو درمانی  يبه عنوان یک ماده ،هیدروکسیدکلسیم

  از مطمـئن نبـودن   آن  نـواقص امـا از   .کانال مطـرح اسـت  درون 
ـ )9 و 8، 6(اسـت  از پرکـردن نهـایی    پـیش سازي این ماده  پاك ه ، ب

   روکسیدکلســیماز پرکــردن کانــال، ایــن هیداي کــه پــس گونــه
در مایعات بافتی حل شـود و در   به تدریجممکن است برجا مانده 

آپیکال کانال ریشه دندان  ينتیجه اثر منفی بر ریزنشت در ناحیه
  .)1( ایجاد کند

اولتراسونیک و فایل چرخشی را و همکاران، ) Kenee(کنی 
 هیدروکسیدکلسیم برداشت در MAF دستی فایل از استفاده از موثرتر

و همکـاران،  ) Van der Sluis(وان در سـلیوس   و )9( بیان کردنـد 
شـوي معمـولی   و  شوي اولتراسـونیک را بهتـر از شسـت   و  شست

ــه . )10( دانســتند ــا ب ــهام ــود برداشــت   يگون ــراي بهب ــول ب معم
ــیم  ــههیدروکسیدکلســ ــال از روش  يناحیــ ــتآپیکــ  برداشــ

اي بـر  MAFبـاالتر از   يهیدروکسیدکلسیم با یک فایل با شماره
کـه برداشـت    ،نشـان داد هالنـد  چنانچه  .شودمیه داین کار استفا

 يکمتـر منجر بـه ریزنشـت   جی عاسیصد میکرون از دیواره هاي 
  شـده بـود   نکـه از هیدروکسیدکلسـیم اسـتفاده     ت بـه زمـانی  بنس
 همکـاران و ) Lambrianidis(المبراینـدیوس  همچنین . )4(شود می

برداشت میزان بیشتري از سی پتنکه استفاده از فایل  ند،نشان داد
در . )8( داینممی آسانآپیکال کانال را  يهیدروکسیدکلسیم از ناحیه

برداشـت هیدروکسیدکلسـیم    پتنسـی بـراي  از فایـل  این بررسـی  
را در برداشـت   EDTAاسـتفاده از  ) Calt( کالت گرچه. شداستفاده 

 جی موثر دانسـتند عاهاي در توبول سیلرهیدروکسیدکلسیم و نفوذ 
    .)9( تایید نشد) Kenee( ي کنیوسیلهه این اثر بولی ، )11(

 هیدروکسیدکلسیم ياز محلول رقیق شدهکنونی بررسی  در
، و همکاران) Behnen(ي بررسی بهنن پایه برچرا که شد، استفاده 

  محلول رقیق شده نسـبت بـه محلـول غلـیظ نفـوذ بیشـتري در       
میکروبـی   از خاصیت ضداستفاده  برايدارد و  شده چهاي اتوبول

   ،همچنـین . )12( نمـوده اسـت   پیشـنهاد آن محلول رقیـق شـده را   
 )Nerwich ()14(نرویچ  ،)Sjogren( )13( وگرنس هايي بررسیپایه بر
ــودنیــک هفتــه  دســت کــمکــه  )Sukawat ()15( ســوکاوات و  ب

میکروبـی آن الزم   ضـد  در کانال را براي اثـر  هیدروکسیدکلسیم
می یسازي کانال و پرکردن داپاك میانمدت زمانی این  ،انددانسته

  . داده شدآن قرار 
   شدنن به دلیل دیده عمناب رخیـبدر  هـکنـه ایـوجه بـا تـب
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دیده  از سولفات باریم براي استفاده از هیدروکسیدکلسیمهایی گونه
پـژوهش  در ایـن  ، )16(شده اسـت  پیشنهاد  پرتونگاريشدن آن در 

هیدروکسیدکلسـیم در   شدن این مـاده بـه   دهافزوبراي بررسی اثر 
بیـرون  از  پـس و همچنین میزان پـاك شـدن آن    ریزنشتمیزان 

در یـــک گـــروه از مخلـــوط  ،هیدروکسیدکلســـیمآورده شـــدن 
ها نشـان داد  یافته. شدهیدروکسیدکلسیم و سولفات باریم استفاده 

  . نداردریزنشت این ماده اثري بر  بودنکه 
کـه  ، )Kontakiotis ()17(یوتیس بررسـی کنتـاک  با توجه بـه  

رنگ شدن متیلن بی زو گوتاپرکا و نی سیلر اثرات منفی متیلن بلو بر
از  همین دلیله ببلو در تماس با هیدروکسیدکلسیم را نشان دادند 

 پژوهشدر این  هاانددنریزنشت بررسی میزان  براي جوهر هندي
  . شداستفاده 

سـلولز   لیتمل محالی احتما اثربه ، )Lambriand(المبرایند 
مانـدن   برجـا در ) لپـدنت اپ(خمیري هیدروکسیدکلسیم ي گونه در

ــرد  ــال اشــاره ک ــژوهش . )6( هیدروکسیدکلســیم در کان ــن پ   در ای
  ماندن بیشتر هیدروکسیدکلسـیم در ایـن شـکل نسـبت بـه      برجا 
  . دیده شددیگر هیدروکسیدکلسیم  هايگونه

یدکلســیم  در هیدروکس برتریــی ، )Caliskan(کالیســکان  
شـده بـا آب   ي آمیختـه  گونهشده با گلیسیرین نسبت به  آمیخته

ـ پژوهش نیز، تفاوت در این . )5(گزارش نکرد   میـان  داراآماري معن
 شـود مـی  آمیختـه که بـا آب  ) آریادنت( یهیدروکسیدکلسیم ایران

کـه بـا گلیسـیرین    دنسـپلی  نسبت به هیدروکسیدکلسیم خارجی 
 . یافت شودمیآمیخته 

  
  گیرينتیجه

ــن  ــژوهشدر ای ــد پ ــان داده ش ــه  ،نش ــهک ــل  يگون حام
و یا حامل  )دنسپلی( حامل گلیسیرینیهمچون هیدروکسیدکلسیم 

اثري بر میزان برداشته شدن هیدروکسیدکلسـیم و   )آریادنت( آبی
  .ردکانال ندا ندهپر کن يبعدي مادهریزنشت 
 هیدروکسید خمیريي بررسی گونهکه در این این به توجه با

ن کمتري از کانال ابه میزپرتونگاري ي با مشاهدهلپدنت اپسیم کل
از پرکـردن  ریزنشـت پـس   شد و از لحاظ بررسـی  سازي می پاك

اسـتفاده از خمیـر    ،دادمیمی کانال، ریزنشت باالتري را نشان یدا
دارو درمـانی کانـال    بـراي هیدروکسیدکلسیم با بیس متیل سلولز 

کلی در مورد داروي انتخابی ي داورهر چند که  .شودنمیپیشنهاد 
ضد هاي ویژگی تغییرات آن و و PH عواملی گوناگون همچونبه 

دیگري در هاي ، پژوهشآن بستگی داردسانی کاربرد آو  میکروبی
  .رسدالزم به نظر میها ویژگیبررسی این  يزمینه

 
****** 
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