
 1383، 2 و 1شماره ؛  پنجمسال                                 مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

 

 27

 دو روش دستیبا  کانال آزمایشگاهی آماده سازیی مقایسه 
  (Passive Step Back) بر ) سیستم پروفایل( چرخشی و

 انسان نخست های مولر دنداندر  کانال خمیدگی
 

 ***دشهره روانشا -**علی فرحی -*لیال خجسته پور
  شیراز  پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیانشگاه علومد، دندانپزشکیی فک و دهان دانشکده  پرتونگاری  آموزشیگروهاستادیار   *

 دندانپزشک  **
 شیراز  و خدمات بهداشتی درمانیدانشگاه علوم پزشکی دانشکده دندانپزشکی اندودنتیکس  گروهدانشیار  ***

 
 چکیده

  ،دشـو رو بـه رو  ن آدرمـان ریشـه بـا    هنگـام   دندانپزشـک   ممکـن اسـت   یکی از موارد مشکل سـازی کـه       : بیان مسأله 
جـایی اپیکـالی، تغییـر     ه  ب جا چون   ،کارهنگام   امکان ایجاد خطاهای     ،در این میان  .  خمیده است  های آماده سازی کانال  

 کانـال    ی  همگی به علت خارج شدن از مسیر اولیـه         ،کهوجود دارد   های سطح ریشه    سوراخ  کانال، زیپینگ و    خمیدگی  
 .طر می اندازند همه ی این موارد پیش آگهی درمان را به خ.استریشه 
 و (Passive Step-Back)روش آمـاده سـازی دسـتی     تـا اثـر    بر آن شـد ، تصمیمآزمایشگاهیپژوهش در این : هدف

ی های مولر کشیده شـده       دندانی  کانال مزیال ریشه    ی خمیدگی   را بر زاویه    ) با استفاده از سیستم پروفایل    (چرخشی  
 .  شودانسان بررسی
آنهـا  خمیـدگی   که  نخست استفاده شد    مزیال دندان مولر    ی   ریشه   40شمار  تجربی از   ی  بررس در این    :ها مواد و روش  

شـدند و کانـال هـا بـا دو روش دسـتی و      بخـش   تایی 20تصادفی به دو گروه  گونه ی   ریشه ها به    .  درجه بود  40 تا   20
، پرتونگاری فـراهم    کانالاز آماده سازی     پیش و پس     Platform  پرتونگاری با استفاده از  . چرخشی آماده سازی گردیدند   

از طـی مراحـل    ، پـس    کانـال خمیدگی    ی میزان تغییر زاویه  ،  2000 و اتوکاد    7 فتوشاپ   به کمک نرم افزارهای   . می شد 
 . واکای شدند) Mann-Whitney( ویتنی- منبا استفاده از آزمون آمارییافته ها . آماده سازی اندازه گیری شد

هـای گـروه آزمـایش       دنـدان  درصـد    85، در    پس از طی مراحل آماده سـازی       ،انال ک  ی اولیه ی خم دار     زاویه: یافته ها 
کانال در  خمیدگی  میانگین کاهش   . کاهش نشان داد  چرخشی  های گروه آزمایشی     دندان درصد   65و در   ) روش دستی (

 نظـر  تفـاوت دو گـروه آزمـایش از   .  بوددرجه85/1+67/1چرخشی،  و در گروه درجه15/3+94/1روش دستی برابر    گروه  
 ).>05/0p(بود  چشمگیر آماری

 بـه  به وسیله ی چـرخش  کانال  یاولیهخمیدگی  حفظ بهتر ،، به نظر می رسد که     بررسی  شرایط این  در: نتیجه گیری 
 . استهای استینلس استیل  های نیکل تیتانیوم با فایل فایلویژگی های علت تفاوت در 
 نخستدندان مولر کانال، خمیدگی ، )لسیستم پروفای(روش دستی، روش چرخشی : واژگان کلیدی

 

 1/5/83 :مقالهپذیرش تاریخ    11/2/83 :مقالهدریافت تاریخ 
 

 35  تا27ی صفحه   1383، 2 و 1سال پنجم؛ شماره . مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

                                                 
 گروه آموزشی پرتونگاری فک، - دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز- خیابان قصردشت-شیراز. لیال خجسته پور: نویسنده مسوول *

 com.aillkhojasteh@hotm : Email 0711-6263193 -4:  تلفن-دهان و صورت



  و همکاران لیال خجسته پور        ... (Passive Step Back)   کانال با دو روش دستیآزمایشگاهی آماده سازیی مقایسه 

 28

 مقدمه
اکســازی و شــکل دهــی کانــال ریشــه یکــی از پ
از  ،از پاکسازی هدف  . استدرمان ریشه    پایه ای    مراحل
های  بازماندههای نکروتیک و     ها، دبری  باکتری بردن میان

. اسـت کانال ریشـه    دستگاه  محرک ها از    دیگر  بافتی و   
تـا بـرای    مـی شـود     کوشـش   شکل دهی   ی  در مرحله   

 یکانـال، شـکل   ی  پر کننده   ی  دریافت سه بعدی ماده     
 شـکل اصـلی کانـال       ،که  ایجاد گردد، در حالی    مناسب

دلیل پیچیدگی ها و نامنظمی هـای       ه   ب .شودنگهداری  
محدودیت هـای موجـود در      نیز،  کانال ریشه و    دستگاه  

 ،وسـایل مـورد اسـتفاده در ایـن مرحلـه          ویژگی هـای    
 ویـژه هنگـام     بـه    ، مـورد نظـر     هـای  رسیدن بـه هـدف    

در ایـن   . اسـت ، دشـوار    دارخم  آماده سازی کانال های     
ــان ــای  ،می ــان ایجــاد خطاه ــام  امک ــارهنگ  ، چــون، ک

و  زیپینـگ    کانال،خمیدگی  جایی اپیکالی تغییر    ه  ب جا
 همگـی بـه علـت       ،کـه وجـود دارد    سطح ریشه   سوارخ  

هسـتند    کانال ریشه   ی خارج شدن فایل از مسیر اولیه     
 را بـه خطـر      پیش آگهی درمان  ،  این موارد ی  همه  که،  

 هـا و و سـایل       روش ،هـای اخیـر    در سـال  . می اندازند 
، ه شده کـه   کالت ارای گوناگون برای رویارویی با این مش     

ی  ناحیه   ،های آماده سازی کانال که     توان به روش   می
کنـد و    اپیکالی گشـاد مـی    ی  از ناحیه   پیش  کرونال را   

 ،استفاده از وسـایل قابـل انعطـاف نیکـل تیتـانیوم      نیز،  
 آمیـزه  )Passive-Step Back(  دسـتی روش. کرد اشاره

از وسایل دستی و چرخشی برای گشاد سازی کافی         ای  
. تاجی قبل از آماده سازی قسمت اپیکـال اسـت         ش  بخ

در این روش کانال از قسمت کرونال به سـمت اپیکـال            
گشـاد  ) Passive(به صورت بدون اعمال نیـروی زیـاد         

ها  کانالهمه ی مورد  در  توان    می این روش را  . شود می
هـای   آن در کانـال   ی  عمـده   برتـری   امـا   . به کـار بـرد    

 در  ،گسـترده ونـه ای    گ بـه    ،این روش . )1(خمیده است   
 .مجامع و کنگره ها معرفی گردیده است

گونـاگون بـه بـازار      های چرخشـی    روش  تاکنون  
های نیکل تیتانیوم    با استفاده از فایل   وارد شده اند که،     

 باعـث افـزایش     ،ترین عواملی که   از مهم . کار می کنند  
  ،هــای نیکــل تیتــانیوم شــده اســت  اســتفاده از فایــل

بـه  ) حافظـه (ت سوپراالستیک   انعطاف پذیری و خاصی   

 هنگـام  ویژگـی هـا بـه       ایـن   . اسـت تغییر شکل   هنگام  
سودمند اسـت و    دار بسیار   خم   های آماده سازی کانال  

ن بـا    ترانسپوریشـ  ،نشان داده شده کـه    زمان ها   در این   
 . )2(این وسایل کم است 

ــای   ــل از روش ه ــی پروفای ــوین روش چرخش  ن
 تن از شـیوع   ادعـای کاسـ    ،آماده سازی کانال است کـه     

روش هـا، از    در ایـن     .جایی اپیکـالی کانـال دارد     ه  ب جا
کـراون  روش  های نیکل تیتانیوم با میکرموتـور و         فایل
ــود   (Crown Down) داون ــی ش ــتفاده م ــه،  اس  ک

نگهـداری  انعطاف پذیری فایل مسیر طبیعـی کانـال را          
 از سـوراخ شـدن      ،تر اسـت   و چون از عاج نرم    می کند   

افـزون بـر آن، بـا       . می گردد گیری   کانال جلو   ی دیواره
 ، برای خم کردن فایل الزم است      ، نیروی کمی که   وجود

، در آن ایجاد نمی شـود و فایـل        همیشگی  تغییر شکل   
سطح مقطع   . خود بر می گردد     ی به شکل اولیه  دوباره  

خـروج  ی مـورد اسـتفاده اجـازه    ) U shape(به شکل 
بـه  سـویی،  دبری ها را به بیرون کانـال مـی دهـد و از              

وسـیله در  ، (Radial Land)  رادیال لندهادلیل وجود
کـان ایجـاد خطاهـای    ممـی مانـد و ا     ر جا   مرکز کانال ب  

های پروفایل غیر  وک فایل ن.کار کاهش می یابد هنگام  
ی مسـیر اولیـه     ، بـرای نگهـداری       خود ،برنده است که  

 مـؤثر   سوراخ شدن جلوگیری از زیپینگ و     نیز،  کانال و   
سـه بعـدی   گونه ی عت و با یک    به سر روش  این   .است

 .را آماده سازی می کندخم دار   کانال های،مناسب
، )1997(و همکــاران ) Thompson(تامســون 

های آماده سازی شده با      کاهش در طول کارکرد کانال    
  را  میلی  متر یا کمتر     05/0 را،   29 پروفایل سری    روش

 .)3( است  این مقدار ناچیز،دند کهکرگزارش 
 ، در)1998(و همکــــاران ) Brayant(برایـــان  

های متفـاوت از نظـر       انجام شده بر روی کانال    بررسی  
ــت   ــه و موقعیـ ــا روش  زاویـ ــدگی بـ ــل خمیـ  پروفایـ

)taper 04/0 کــاهش در طـــول کـــارکرد را  ) 06/0 و
 . )4(دند کر میلی متر گزارش 63/0

پروفایل ،  )1998(و همکاران   ) Kavngh(کوانق  
04/0taper ــا تر ــایی، ب ــه تنه ــب  را ب  06/0 و 04/0کی

taper   آنها به این نتیجه رسـیدند کـه       . کردند مقایسه ،
تـر    باعث شکل مناسـب    06/0taperفایل های   افزودن  
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ــال ــ احتمــالو  شــده کان ــزایش   هجاب ــال را اف  جــایی کان
 .)5(دهد  نمی

 نشـان   ،  )2003(و همکاران   ) Sonntag(زوتاگ  
ـ     ، که ندداد کـار گیـری وسـایل      ه   طول کار کردهنگام ب
 استینلس   بهتر از وسایل   ،روفایلروش پ ل تیتانیم با    نیک

 نگهــداری ) Step-Back(دســتی کنیــک  تبــا اســتیل 
 .)6( می شود

، اثـر   آزمایشـگاهی ، بررسـی    پـژوهش ایـن   هدف  
 و (Passive Step-Back)روش آماده سـازی دسـتی   

 ی  بـر زاویـه   ) با استفاده از سیستم پروفایـل     (چرخشی  
هــای مــولر  داندنــی کانــال مزیــال ریشــه خمیــدگی 

 . بودانسان ی کشیده شده 
 

 مواد و روش
ی  ریشــه 40شــمار  از تجربــیبررســی در ایــن 

ی   بـا درجـه        انسان  ی  کشیده شده  مزیال دندان مولر  
ی درجـه   . اسـتفاده گردیـد    درجه   47 تا   20خمیدگی  

  ، بـــر پایـــه ی روش اشـــنایدر  ریشـــهخمیـــدگی 
(Schnieder)) 1971 (  م فراه پس از    .اندازه گیری شد

هـا در خـط      کاسـپ نـوک    ،دسترسـی ی  حفره  آوردن  
 ایجـاد  مرجـع مناسـب  ی مستقیم صاف شدند تا نقطه   

 از سرپوش   ،هیه بالک آکریلی  برای فراهم کردن ت   . شود
بـرای  . انتهایی نیدل دندانپزشـکی سـوپا اسـتفاده شـد         

جلوگیری از حرکت دندان حین کار سوراخی در داخل         
کـرده و   ن نفوذ   آدرون  تا آکریل در     شد   سرپوش ایجاد 

آکریـل ثابـت    درون   موقعیت دنـدان در      ،ترتیببه این   
 یـک  ،از قرار دادن دندان در بالک آکریلـی       پیش  . بماند

ی اپیکالی ریشه و فایل شـماره       بخش  موم در   ی  قطعه  
. قـرار داده شـد    بطور دقیق در نوک انتهـای ریشـه          15

، های یکسان و اسـتاندارد    فراهم کردن پرتونگاری    برای  
ــیش و  ــس پ ــال    ازپ ــازی کان ــاده س ــاریآم  ، پرتونگ

platform  مــورد پرتونگــاری دســتگاه . گردیــدفــراهم
 و (Castaline) پــژوهش کاســتالین اســتفاده در ایــن

ــا ــت KVPبـ ــا 70 ثابـ ــود و بـ ــی  بـ ــه،  بررسـ  اولیـ
MAS 28/0   هـا بـه    دنـدان . مناسب تشخیص داده شد

شـدند و   بخـش   صورت اتفاقی به دو گروه  بیست تایی         
. در سرم فیزیولوژیک نگهداری شـدند     سی،  برردر مدت   

 و فرزهـای    k-typeای   هـ   با استفاده از فایل    ،یک گروه 
بــا ، ه دیگــرگــرو دســتی و روشبــا  وگیــتس گلیــدن 

ــتفاده از  ــازی   روش اس ــاده س ــل آم ــی پروفای چرخش
بـه   دسـتی،     مراحـل آمـاده سـازی در گـروه         .ندگردید

 ،40 تا 15ی فایل های شماره   از  : صورت زیر انجام شد   
   واردتــا هــر طــولی کــه بــه صــورت غیــر فعــال کانــال

ــدند  ــی ش ــتفاده ، م ــداس ــل. ش ــت    فای ــا حرک ــا ب ه
Circumferential Filingپـس از  .  به کار برده شدند

، 4 تا   1  ی  از فرزهای گیتس گلیدن شماره     ،این مرحله 
با حرکت  تنها  و بدون فشار اپیکالی و      دستی  به صورت   

شاد کـردن دو سـوم      آماده سازی و گ   برای  باال و پایین    
 ی سازی ناحیه   آماده ،سپس .کرونالی کانال استفاده شد   

 25  ی تا فایل شماره   کرد و طول کار  همه ی    اپیکال در 
 دردستی  صورت  ه   ب ، نیز 60 تا   30های فایل. انجام شد 

 مـورد اسـتفاده   ، کـرد  کـار طـول  تر از های کوتاه  طول
ده  ماده آمـا   های تنگ و باریک از     در کانال . قرارگرفتند

برای آسانی عمـل   (.Root Canal Prep)سازی کانال 
میلـی   دو    از ، هـر فایـل    میـان . گردیدفایلینگ استفاده   

 بـه عنـوان محلـول       ،لیتر محلـول هیپوکلریـت سـدیم      
 مراحــل آمـاده ســازی  . گردیـد شـو اســتفاده   و شسـت 

ــل     ــی پروفای ــتم چرخش ــتفاده از سیس ــا اس ــال  ب  کان
ــود  ــورت زیربـ ــه صـ ــتفاد  :بـ ــورد اسـ ــدپیس مـ  ه هنـ

Austria، WD-73M، W&Hــور  و میکروموتــــــــ
 Carlo-de-Giogi هـای    از فایـل   ،در ایـن روش   .  بود 

و Orifice-Shaper (OS)، taper 06/0نیکل تیتانیوم 
04/0 (Dentsply, Maillefer,Swiss) استفاده شـد  .

قرمـز بـدون فشـار     ی   با سه حلقه     OSفایل  در آغاز، با    
بـه نفـوذ در کانـال    راحتی  قادر ه اپیکالی تا هرجا که ب    

. شد ثانیه عمل گشادسازی انجام      10 تا   5مدت  ه   ب ،بود
 از  ،زرد و به ترتیـب    ی   با سه حلقه     OS از فایل    ،سپس
 06/0taper و   با دو حلقه قرمـز    ،  06/0taper های فایل

 از  ،آخری  در مرحله   . گردید زرد استفاده     ی با دو حلقه  
قرمز ی  یک حلقه   از   ،به ترتیب ،  04/0taperهای   فایل

 به طـول    ،دو فایل  این. زرد استفاده شد  ی  و یک حلقه    
 ، سـرانجام  اپیکالی  ناحیه  . نددشوارد  کانال   به   کارکرد

قرمـز  ی   بـا یـک حلقـه        04/0taper فایـل ی  به اندازه   
  . گشاد شد
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ی اولیه خمیدگی  تعیین  پرتونگاری نخست برای    
 درفـراهم گردیـد،     کانال برای نمونه های  هر دو گروه         

ی پس از تنظیم استاپ اکلوزالی، تعیین نقطه         ،حالیکه
ی ندان فایـل شـماره      آخر د مرجع و قرار دادن موم در       

. قرار داشـت   تا محل انتهایی ریشه      کانالدرون  در  ،  15
  پس ازطـی مراحـل آمـاده سـازی بـه            پرتونگاری دوم، 

کـه در گـروه    حـالی  درفراهم شد،   های یاد شده     روش
  فایـل    ،ه پروفایـل  و در گـرو   25ی  فایل شـماره    دستی  

04/0taper   بـه همـان طـول در        ، قرمز  ی  با یک حلقه 
 5/0طول کارکرد بـا کـم کـردن         . کانال قرار می گرفت   

 . دگردی محاسبه 15میلی متر از طول فایل 
پرتونگــاری هــای مراحــل ظهــور و ثبــوت بــرای 

ــراهم  ــام شـــد  فـ ــان انجـ ــه صـــورت یکسـ  شـــده بـ
 بــه کمــک اســکنر، همــه ی پرتونگــاری هــا و ســپس

 )Hp Scan Jet 7400C Series( مجهـــز بـــه 
Transparency Adaptor    و بـا رزولوشـن dpi300 

ــا ــهلدیجیت ــده و در حافظ ــه ی یز ش شخصــی  ی رایان
، کانـال خمیـدگی   تعیـین تغییـر     بـرای   . ذخیره شـدند  

 :زیر انجام شد به شرحگوناگون،  مراحل
از آمـاده   عکس هـای پرتونگـاری پـیش و پـس           

ــال  ــازی کان ــرم  ،س ــک ن ــه کم ــاپ   ب ــزار فتوش  7 اف
(Photoshop Version 7)   بر هم منطبق شدند و بـا

الیه ها در این تصویر دو الیه ای هـر          ،  Opacityتنظیم
محـور  ). 1 شـکل (  قابل رؤیت شدند25 و 15دو فایل 

ی محاسبه زاویـه    برای  خطوط الزم   نیز،  طولی کانال و    
 بـه روش    ،کانـال خمیـدگی   کانـال و تغییـر      خمیدگی  
ــه ،ســپس ،)2ل شــک(شــدند رســم  اشــنایدر ی  زاوی

و تغییر  ) 1-2دو خط   ی میان   زاویه  : (کانال  خمیدگی  
 بـه   ،)2-3دو خـط    ی  میـان     زاویـه   (کانـال   خمیدگی  

 ی،با دقت دو رقم اعشـار     ،  2000کمک نرم افزار اتوکد     
 نمونه هـای گـروه     از  یکی به هاویرتص .اندازه گیری شد  

 . دستی مربوط هستند
کانال برای  خمیدگی  یر   میزان تغی  ،ین صورت به ا 

، میـانگین . اندازه گیری شد  بررسی   دندان مورد    40هر  
. محاسبه گردیـد  (SE)وخطای معیار (SD)انحراف معیار 

 پایـه ی آزمـون مـن ویتنـی        بـر   بررسی  دو گروه مورد    

) (Non Parametric Mann-Whitney  بــا هــم 
 . معنی دار در نظر گرفته شد>05/0p مقایسه شدند و

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 رسم خطوط الزم برای محاسبه ی میزان خمیـدگی          :2کل  ش

 انحنای کانال
 Line 1 : محور طولی کانال- Line 2,3 : جهـت  خطـوط الزم 

 ی انحنای کانال قبل و بعد از آماده سازی محاسبه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ویرحاصل از منطبق کردن عکس های پرتونگـاری        تص :1شکل  
ی کـه، محـور طـولی       ، در حال  آماده سازی کانال  پیش و پس از     

 .کانال رسم شده است
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  یافته ها
از پـیش و پـس      هـر کانـال     ی خمیـدگی    درجه  

 هر کانـال   خمیدگی  تغییر  ی  درجه  نیز،  آماده سازی و    
ثبـت  دسـتی و چرخشـی       با روش    ،از آماده سازی  پس  
 خمیـدگی   تغییرنسبی   فراوانی مطلق و  ،  1جدول  .شد  
 بـه دو روش    ، شـده   آماده سازی  نمونه های  دررا   کانال

در  گونـه کـه،      همان. نشان می دهد   چرخشی   ودستی  
 15(دسـتی   دنـدان از گـروه   سه جدول مشخص است،  

)  درصـد  35(چرخشـی   دندان از گـروه      هفت   و) درصد
هشـتاو پـنج    . نگـاه داشـتند   خود را   ی  اولیه  خمیدگی  

در گـروه    درصـد    65و  دستی   در گروه     دندان ها  درصد
شـدند  دچـار    اولیـه خمیـدگی   تغییـر در    چرخشی بـه    

 دردنـدان مـو    40روی هم رفته از     . ) خمیدگی کاهش(
ــس   ــی پ ــازی، از بررس ــمار آمــاده س دنــدان  10 ش

نگهداری کردند و شـمار     اولیه را   خمیدگی  ) درصد25(
اولیـه را   خمیـدگی   کـاهش در    )  درصد 75(دندان     30

کانال خمیدگی  میانگین کاهش   ،  2جدول  .  دادند نشان
 میـانگین   .دهـد  ان مـی  نش بررسی    مورد  گروه دو دررا  

بیشتر از گـروه     دستی،   کانال در گروه  خمیدگی  کاهش  
 اســت رمعنــی دا ایــن اخــتالفچرخشــی اســت کــه، 

)05/0 <(Mann Whitney Test  p. 
 

  درکانال خمیدگی تغییرفراوانی مطلق ونسبی : 1دول ج
  به دو روش دستی و چرخشی شده آماده سازینمونه های

  
  بدون خمیدگی  گی با خمید

 سازی آمادهروش 
 درصد شمار درصد شمار

 15 3 85 17 چرخشی
 35 7 65 13 چرخشی پروفایل

 25 10 75 30 جمع
 

 تغییر و خطای معیار معیار  انحراف,میانگین: 2دول ج
 به دو روش  شده آماده سازی درنمونه هایکانالخمیدگی 

 )>05/0p(دستی و چرخشی 
 

 آمادهروش 
 سازی

شمار 
 نمونه

تغییر ن میانگی
 کانالخمیدگی 

 انحراف

 رمعیا
خطای 
 معیار

 44/0 94/1 15/3 20 دستی
 38/0 67/1 85/1 20 چرخشی

 بحث 
و دسـتی   هـا بـا دو روش         دندان بررسی،در این   

هـر دو روش    این  . چرخشی پروفایل آماده سازی شدند    
 از ، پــیش هســتند یعنــیو روشــهای کــراون داون جــز

کرونـالی  ، در آغاز بخـش      اپیکالیی  آماده سازی ناحیه    
امکان گشاد کردن دستی   روش.کانال گشاد می گردد

کرونـال  -اپیکـال بـرای   تدریجی و بدون فشاراپیکالی را
آن آسـان   بـه دسـت آوردن ورزیـدگی        . فراهم می آورد  

 .درمان را کـاهش مـی دهـد       رخدادهای هنگام   است و   
 روش آماده سازی    ، نشان داد که   )1( )1994( ترابی نژاد 

 سـبب   چرخشـی،    در مقایسـه بـا روش معمـول        دستی
 ،علت ایـن مسـاله    . جایی کمتر اپیکال می گردد    ه  ب جا

از آمـاده سـازی     ، پـیش    گشاد کردن دو سوم کرونـالی     
چرخشـی پروفایـل از     در روش   . استاپیکالی  ی  ناحیه  
ایـن فایـل    .  می گـردد   تیتانیم استفاده های نیکل    فایل
در بـه   قـا  ، بـه علـت خاصـیت سوپراالسـتیک خـود          ،ها

افـزون بـر    . هسـتند کانـال   نگهداری خمیدگی اولیه ی     
فایل را در مرکز کانال نگه می دارند        این، رادیال لندها،    

 مسیر اولیه را دنبال کـرده و        ، فایل  ی و نوک غیر برنده   
، بـه   همچنین. جایی اپیکال جلوگیری می کند    ه  از جاب 

ــام  ــا از   هنگ ــری ه ــازی، دب ــاده س ــکل آم ــش ش  بخ
 U (u-shape) نیـز ایـن مسـاله     می گذرد کـه،     ل   فای، 

سبب جلوگیری از تجمـع و پـک شـدن دبـری هـا در               
  ی اپیکالی و خارج شـدن فایـل از مسـیر اولیـه           بخش  

 . کانال می گردد
مزیــال مولرهــای ی از ریشــه پــژوهش در ایــن 

فـک بــاال و پـایین اســتفاده   ی کشـیده شــده  نخسـت  
منـدیبل  نخسـت   مزیال دنـدان مـولر      ی   ریشه   .گردید
مزیوباکـال  ی   ریشه   و دیستال    همیشه به سمت   تقریباً

ــولر  ــدان م ــت دن ــاگزیال نخس ــوال،م ــمت  ً  معم ــه س  ب
انجـام  بررسی   در   .خمیدگی است دارای  دیستولینگوال،  

بـا  دسـتی   گروه آزمایشی در اپیکالی کانال، بخش شده
 با فایلچرخشی گروه آزمایشی   درو25ی فایل شماره 

taper 04/0  ،   که سازی گردید  آماده  قرمز  ی  یک حلقه
 ی  شمارهK Typeبا قطر نوک فایلبرابر قطر نوک آن 

 دو گـروه بـا یکـدیگر تفـاوت          ،تا از این نظـر     است،   25
کانـال در    خمیـدگی    میانگین کاهش در  . نداشته باشند 
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پروفایـل بـود و     چرخشـی   بیشتر از گـروه     دستی  گروه  
 ،دو گـروه  خمیـدگی   میانگین تغییر   میان  میزان تفاوت   
تغییــر در . ی معنــی دار گــزارش گردیــداز نظــر آمــار
جایی اپیکالی ایجـاد شـده      ه   به علت جاب   ،انحنای کانال 

  خمیــدگی شــدید. اســتدر اثــر آمــاده ســازی کانــال 
ـ    آماده ی   اپیکال را   ی  کانال، ناحیه   ی  اولیه   ه لـج و جاب

ایجـاد دسترسـی مسـتقیم بـه مـدخل          . جایی می کند  
ن پـذیر   امکـا به هنگام فراهم کردن دسترسی      ها   کانال
  تنهـا بـا    ،اما دسترسی به یک سوم اپیکالی کانال      . است

تـاجی  ی  ناحیـه   قبضی شـکل    ) flaring(گشاد کردن   
 دستی  های از روش بررسی،  در این    .استشدنی  کانال  

پیش کانال  و چرخشی پروفایل استفاده شد که، بخش        
. اپیکــالی گشــاد مــی گــرددی از رســیدن بــه ناحیــه 

تغییر (جایی اپیکالی   ه   و جاب  احتمال ایجاد لج  بنابراین،  
ی ناحیه  ی   اولیهنکردن   گشاد   به علت ) کانالخمیدگی  

 تفاوت  ،بنابراین. به صفر می رسد    اًتقریب ،کرونالی ریشه 
دو گروه آزمایشی مـورد     خمیدگی  میانگین تغییر   میان  

دلیل استفاده از وسایل انعطاف پذیر      ه  احتماالً ب بررسی  
 چرخشـی  الی در گـروه نیکل تیتانیوم در یک سوم اپیک    

بـه همـراه    استینلس استیل   استفاده از وسایل    در برابر   
در آماده سازی یـک سـوم اپیکـالی در          چرخشی  روش  
 .دستی استگروه 

بــه وســیله ی ورســومر انجــام شــده بررســی در 
)Versumer ( ــاران ــه ای ، ) 7() 2002(و همکـ مقایسـ

 Light Speedپروفایــل و  چرخشــی روش دو میــان 
کانال را کمتر از    خمیدگی  آنها کاهش در    . انجام گرفت 

بررسـی  در  . درجه برای هر دو گروه گزارش کردند      یک  
خمیـدگی  ، تغییـر  پژوهش یـاد شـده    مانند   ،نیزکنونی  

گـر چـه    . اسـت پروفایل ناچیز   چرخشی  کانال در گروه    
 Light Speedروش پروفایـل را بـا    شرو، بررسی وی

 گروه هـای  ، که از این نظر،هرحاله  بکرده، اما   مقایسه  
ـ    خمیدگی  نیکل تیتانیوم   چرخشی   خـوبی  ه  کانـال را ب
 . همخوانی داردبررسی کنونی  با ،می کنندنگهداری 

، )8( )2003(و همکـاران    ) Hulsmann(هالزمن  
چرخشـی نیکـل تیتـانیوم      روش هـای    نشان دادند که    

Quantec و Light Speed  ــازی ــاده س ــد آم  در رون
خمیـدگی   درجه،   40ا   ت 20خمیدگی از   هایی با    کانال

 و  Quantecروش   درجـه در     7/1ی  کانال را به  اندازه      
 . کاهش می دهنـد Light Speedروش  درجه در 8/1

چرخشی مورد استفاده،   بررسی کنونی روش    گر چه در    
 ،آمده است یافته ها   در   گونه که،     اما همان  ،پروفایل بود 

بــا اســت و  85/1 ،کانــالخمیــدگی میــانگین کــاهش 
 . دارد شده همانندی بررسی یاد

ــن  ــاران ) Jardine(ژاردی در ، )9() 2000(و همک
ــه   ــه ای کـ ــان مقایسـ ــاده میـ ــازی دو روش آمـ  سـ

  اتوماتیــــک چرخشــــی تیتــــانیم نیکــــل
)Profile 0.04 Taper Series 29و(McXIM  و

، Double Flared Balanced Forceروش دسـتی  
ــد ــه ، انجــام دادن ــد ک ــزارش کردن ــاری  ،گ ــاوت آم تف
ود نداشته جوبررسی مورد  های روشیان چشمگیری م

شکستگی وسیله  ، اگر   به این نتیحه رسیدند که     است و 
ی   همهدر سازی  آمادهاز پس کانال، خمیدگی ندهد رخ

  برابـر نگهـداری   و خـوبی بررسـی بـه   مـورد   های گروه
 بررسـی   ایـن  درروش دستی مـورد اسـتفاده       . می شود 

Passive Step Back ــن   در و ــی ژاردی ش روبررس
Double Flared Balanced Force  در ،بــود کــه 

 کرونالی کانال آمـاده سـازی مـی       ، در آغاز بخش     هردو
ایـل  فگونـه ی   علـت بـه  یافته ها احتماالً   تفاوت   .گردد
بررسـی یـاد شـده از        در   ،کـه  بوده است    استفادهمورد  
 نـوک غیـر      بـا  های دستی  فایل(فلکس فیل   های   فایل

 در، امــا  شــدهده اســتفا)ســطح مقطــع مثلثــیبرنــده و
شـده    اسـتفاده  K-Type هـای  فایـل از  بررسی کنونی   

 . است

بــه وســیله ی بانگــاس انجــام شــده بررســی در 
)Banegas (زمر و  )Zmener ()1996( )10(  ،روش  نیز

ــه   ــل نتیج ــتی   ای پروفای ــه روش دس ــبت ب ــر نس بهت
circumferential filingــ ــت آورده  ب ــورت.دس   ش

)Short ( و همکــاران)ی نیــز در مقایســه ، )11() 1997
از آمـاده    خم دار پیش و پـس        سطح مقطع ریشه های   

، روش هـای     به این نتیجـه رسـیدند کـه        ،سازی کانال 
جایی  هجاب، Mcxim و Light Speedپروفایل،  چرخشی

 .  ایجاد می کنندStep–Back نسبت به اپیکالی کمتر

چرخشـی   روش های    ،از این نظر که   بررسی  این  
  نسـبت بـه     جـایی اپیکـالی کمتـر     ه  نیکل تیتانیوم جاب  
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بررسـی   با   ،ایجاد می کنند   استینلس استیل    های فایل
 از روشبررســی، امــا در ایــن . داردکنــونی هماننــدی 

 طورشد و به استفاده ) Passive Step-Back( دستی
 در پژوهشـی  . همانند، بررسی هـای بـاال نیسـت       کامل  

اثــر دو روش ، )12( )2003(دیگــر عســکری و قدوســی 
 را Passive Step-Back و Step-Back سـازی  آماده

 بـر   K-flex و   K-Typeفایـل    گونـه    با اسـتفاده از دو    
هـای مـولر     دنـدان ی  کانـال ریشـه     ی خمیدگی   زاویه  

دستی  روش   ،دند و به این نتیجه رسیدند که      کربررسی  
 و فایل   Step-Back بر روش    K-flexفایل  و چرخشی   

K-Type  داردبرتری .  
 و همکـاران    (Schafer)شافر  یافته های بررسی    

 همخوانی  یافته های بررسی کنونی   ، نیز با    )13() 2003(
سازی همانند  های    توانایی شکل دهی کانال    ،آنها. دارد

 دو گـروه  بـه وسـیله ی     متوسـط   خمیـدگی   بـا   را  شده  
چرخشـی همـراه بـا      روش  های نیکل تیتانیوم بـا       فایل

 وشر استینلس استیل بـا      و فایلهای کراون داون   روش  
 step-back جایی  ه میزان جاب  ،که دندکر بیان و مقایسه  را

 .شود مشاهده میکانال درگروه نیکل تیتانیوم کمتر
 بر کتـب و مقـاالت انجـام         ،مروری که  پایه ی    رب

 پروفایل با روشروش  تاکنون ، که  به نظر می رسد    ،شد
 ، روش هـای    مقایسه نشده است و به طور کلـی       دستی  

 

کانـال را بهتـر از       خمیـدگی    ،مچرخشی نیکل تیتـانیو   
 تنهـا . مـی کننـد    استینلس استیل نگهداری     های فایل
 بررسـی،   در یک ،  )14() 2001(و همکاران   ) Szep(زپ  

پژوهشـی کـه،   در آنها  .دکردن  متفاوت گزارشیافته ای
 36خمیـدگی   سازی شده بـا     همانند   کانال   80بر روی   

یل  وسـا  ،کـه رسـیدند    به این نتیجه     ،درجه انجام دادند  
نگهـداری خمیـدگی    چرخشی نیکل تیتانیوم قـادر بـه        

 در  ،البتـه  .دار نبودنـد  خـم   های شدیداً    کانال در کانال  
. این مورد با اطمینان کامل نمی توان اظهار نظـر کـرد           

 47 تا   20بررسی کنونی، خمیدگی از     ها در     کانال ،زیرا
های مورد   کانالی  همه  ،  دیگرسخن  به  ،  درجه داشتند 

 . نبودند برابرشدیدمیدگی خدارای بررسی 
 

 نتیجه گیری
با توجه به   پایه ی یافته های بررسی کنونی و        بر  

بررسـی، در    در هر دو روش آماده سازی مـورد          ،که این
  بـه نظـر     ،کرونالی کانـال گشـاد مـی شـود        آغاز بخش   
کانال در گـروه   خمیدگی    علت حفظ بهتر   ،می رسد که  

نیوم با خاصیت های نیکل تیتا  استفاده از فایل،پروفایل
از این جنس فایل    نکردن  انعطاف پذیری باال و استفاده      
 (Passive Step Back)در گــروه پاسیواســتپ بــک 

 .باشد

  



  و همکاران لیال خجسته پور        ... (Passive Step Back)   کانال با دو روش دستیآزمایشگاهی آماده سازیی مقایسه 
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Abstract 
An in Vitro Evaluation of Canal Preparation by Passive Step back and Rotary Profile 

System on Canal Curvature of Human First Molar Teeth 
 

Khojastehpour L.* - Farahi A.** - Ravanshad Sh.*** 
* Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, School of Dentistry, Shiraz 
University of Medical Sciences  
**  Dentist 
*** Associate Professor, Department of Endodontics, School of Dentistry, Shiraz University of 
Medical Sciences 
 
Statement of Problem: One of the difficulties that a dentist encounter during root canal 
treatment is the cleaning and shaping of curved root canals. While doing this procedure the 
probability of zipping, perforation, apical transportation and canal curvature change 
increases that all of those are the result of not following the original root canal path by the 
file. This will fail the prognosis of root canal treatment. 
Purpose: This in vitro study was undertaken to evaluate the effects of a hand and a rotary 
instrumentation technique (passive step back and profile system) on canal curvature of 
mesial roots of human extracted molar teeth. 
Materials and Methods: In this experimental study, 40 mesial roots of first molar teeth 
with (20-40 degree) curvature were used. The roots were divided randomly into two groups 
of 20 and the canals were prepared by a hand instrumentation technique (passive step-back) 
and a rotary (profile system). Pre and post instrumentation radiographs were taken by 
radiographic platform. The amounts of alteration in canal curvature were measured by the 
aid of Adobe Photoshop 7 and Auto CAD 2000 software. Results were analyzed using Man-
Whitney test. 
Results: After instrumentation, canal curvature showed 85% reduction in passive-step back 
and 65% in profile system experimental groups. Mean canal curvature reduction in passive-
step back was 3.15+1.94 while in profile system was 1.85+1.67. There was statistically 
significant difference between two experimental groups (p<0.05). 
Conclusion: Under the condition of this study, it seems that better maintenance of the 
original canal curvature in profile systems was due to the difference, between the properties 
of Niti and Stainless steel files. 
 
Key words: Passive step-back, Profile system, Canal curvature, First molar teeth 
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