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با روش ) MTAآمالگام و (مقايسه ميزان ريزنشت دو نوع ماده پركننده انتهاي ريشه 
  )مطالعه آزمايشگاهي(نفوذ رنگ 

  
  **كامران رستم يزديدكتر  - *مهدي تبريزي زادهدكتر 

  .يزددانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي اندودنتيكس گروه آموزشي استاديار  -*
  .دندانپزشك -**

  
 چكيده

باشد كه از مهمترين خصوصيات  مي اي پيكالي تهيه شده در طي جراحي انتهاي ريشه نياز به مادهآجهت پركردن حفره  :زمينه و هدف
مقايسه  هدف از اين مطالعه،. باشد ها وترشحات بافتي مي باكتري موم كردن ناحيه به منظور جلوگيري از عبور و آن توانائي مهر

  .باشد  ميMTA ريزنشت دو ماده آمالگام و
 پس از قطع انتهاي ريشه دندانها، .گرديد آوري شده انسان جمعخارج  دندان تك كاناله 32 جهت انجام اين مطالعه :روش بررسي

  MTAهر ريشه تهيه گرديد و حفرات در گروههاي مختلف با آمالگام و  ميلي متر در انتهاي 5/1قطر  ميلي متر وسه اي به عمق  حفره
دندانها  ها بجز ناحيه انتهائي با دو اليه الك ناخن پوشانده شده و كامل مواد پركننده، تمامي سطوح ريشه  از سفت شدنپس .پر شدند

افزار  نرم واسكنر دندان با كمك  ها پس از دو نيم كردن داخل ريشهه نفوذ رنگ ب. دقرار گرفتن% 2روز در متيلن بلو دو مدت ه ب
  .مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند t آزمون بدست آمده با استفاده ازنتايج  .گيري شد اندازهفتوشاپ 
 MTA، 75/1رنگ در گروه  ميانگين نفوذ. داري كمتر از آمالگام بود  به نحو معنيMTA طبق نتايج اين مطالعه ريزنشت :يافته ها

   .=pv )0001/0( متر بود ميلي سه و در گروه آمالگام متر ميلي
داد اما براي كاربرد اين ماده در شرايط تاييد قرار   را مورد MTAنتايج اين مطالعه توانائي مهر و موم كنندگي مناسب   :گيري نتيجه

  .باشد باليني مستلزم تحقيقات بيشتر مي
 MTA - آمالگام -   انتهاي ريشه-  ريز نشت:ها واژهكليد 

  26/3/84: پذيرش مقاله  2/3/84: اصالح نهايي  28/9/83: وصول مقاله
  tabrizizadeh@yahoo.com يزددانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي اندودنتيكس آموزشي گروه :نويسنده مسئول

  
  

  مقدمه 
شـكل دادن و     ،كـردن تميـز    هدف از معالجه ريشه دندان،    

وجود مشكالتي از قبيل     در اين بين  . باشد پركردن كامل آن مي   
مواردي مثل شكستن    عدم دسترسي به بعضي از نقاط ريشه در       

شوند كه نياز به      سبب مي  )Post(پست  كانال يا وجود     وسائل در 
طـي جراحـي     در .انجام جراحي اندودنتيك وجود داشـته باشـد       

اندودنتيك نواحي مورد نظر ريشه قطع شده و سپس به منظـور            

اي در ايـن     حفره مواد از طريق آپكس ريشه،     جلوگيري از نشت  
يك ماده   .گردد و موم مي    خاصي مهر  ناحيه تهيه شده و با مواد     

آل پر كننده انتهاي ريشه بايد خصوصياتي از قبيل انطبـاق            ايده
موم مناسب، سازگاري    و ايجاد مهر و    هاي كانال  خوب با ديواره  

 )2-1(.كاربرد آسان داشته باشد عدم حالليت و نسجي،

رايجترين مواد مورد استفاده براي پركـردن انتهـاي ريـشه           
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 . ..مقايسه ميزان ريزنشت دو نوع ماده پركننده انتهاي ريشه

ــدان آما ــام،دن ــام  .باشــند  مــيSuper EBA و MTA لگ آمالگ
قديميترين ماده مورد استفاده در اين زمينه است كـه بـه علـت              

 ارزاني و سـازگاري نـسجي       ،راحتي كاربرد  خصوصياتي از قبيل  
مطالعات انجام   باشد ولي  خوب از محبوبيت زيادي برخوردار مي     

 دهند كه موفقيت درمانهاي انجام شـده بـا ايـن           شده نشان مي  
 ).4-3(باشد علت وقوع كروژن زيرسؤال مي ماده در درازمدت به

 (Mineral Trioxide Aggregate) MTA ًجديـدي   ماده نـسبتا
آن در دندانپزشكي به سـرعت رو بـه افـزايش            است كه كاربرد  

برخورداري از خصوصيات مطلوبي از قبيل توانائي مهر         .باشد مي
دن به تـرميم    بخشي سرعت سازگاري نسجي خوب،   موم باال،  و

عـدم تـأثير       باال و   PHپيكال به علت    آنواحي آسيب ديده پري     
خون بر روي سـفت شـدن آن از امتيـازات            نامطلوب رطوبت و  

 ).6-5(باشند اين ماده مي

ــورد      ــددي در م ــات متع ــته مطالع ــاليان گذش ــي س در ط
توانائي مهر و    بخصوص خصوصيات مواد پركننده انتهاي ريشه،    

 توانـائي   1996 در سال    Bates.  شده است  دن آنها انجام  كرموم  
 Super وMTA  آمالگـام، ،پيكالي سـه مـاده  آموم  و ايجاد مهر

EBA    نفـوذ مـايع در      شده انسان با روش   خارج   دندان   76 را در
نتـايج ايـن    . دكـر  هفته بررسي    12 ساعت تا    24فواصل زماني   

هفته اول  دو   ساعت و    72و24زمانهاي   مطالعه نشان داد كه در    
 داري كمتـر از   بـه نحـو معنـي   Super EBA و MTA ريزنشت

 هفته تفاوت آمـاري     12  و  هشت   ،چهارآمالگام بود ولي پس از      
 و  Wu). 7(.وجود نداشت  داري بين آمالگام و دو ماده ديگر       معني

  نشان دادند كه ميزان ريزنشت آمالگام      1998همكاران در سال    
ورد يابـد ولـي در مـ     به مرور زمان كـاهش مـي  Super EBAو 

MTA    بـوده و بـا گذشـت زمـان       ميزان ريزنـشت از ابتـدا كـم
 بـه نحـو     MTAهمچنين ميزان ريزنـشت در      . كند تغييري نمي 

 )8(.است  كمترEBA Super  واز آمالگام داري معني

روي ريزنـشت چهـار مـاده       1999 در سال    Adamaبررسي  

MTA، Super EBAو آمالگام با روش نفوذ باكتري  ، كامپوزيت
.  هفته نشان نداد 12چهار، هشت و    داري را بعد از      نياختالف مع 

 بـا روش نفـوذ رنـگ در         Akrabowiكه مطالعات    حالي در،  )9(
ــال  ــاFogel و 2000س ــال     ب ــايع در س ــوذ م  2001روش نف
. بـود   نـسبت بـه آمالگـام      MTAدهنده برتري قابل توجه      نشان

عالوه بر موارد ذكر شده مطالعات متعـددي نيـز بـر            ،  )10-11(
 در  Gerhard .شـده اسـت     ديگر مواد پركننده ريشه انجام     روي
 ورقـه  زينـك فـسفات،    ماده آمالگام، پنج   با مقايسه    1996سال  
 Ketac EndoوDiaket  ريزنـشت  Ketac Endoو Diaketطال، 

، )12(.دكـر مـواد ديگـر گـزارش        داري كمتـر از    را به نحو معني   
Tang      وبـي  ميكر  با مقايسه ريزنشت   2002 و همكاران در سال

 مـشاهده كردنـد كـه    Super EBA و MTA  آمالگام،،سه ماده
يـك، دو،    در زمانهـاي     MTA ريزنشت اندوتوكـسين در گـروه     

  و Mangin،  )13(.تر از دو مـاده ديگـر بـود        مهفته ك 12شش و   
ــال   ــاران در س ــشت  2003همك ــسه ريزن ــا مقاي ــه  ب ــاده س م
 دار  تفــاوت معنــيMTA  وSuper EBAهيدروكــسي آپاتيــت 

  )14(. اين سه ماده مشاهده نكردندآماري بين
آمالگـام رايجتـرين مـواد مـورد          و MTAبا توجه به اينكـه      

باشـند در ايـن مطالعـه        استفاده براي پر كردن انتهاي ريشه مي      
 .ميزان ريز نشت آنها مورد مقايسه قرار گرفت

  
 روش بررسي

خـارج   عدد دندان يـك كانالـه        32جهت انجام اين مطالعه     
 .جمـع آوري گرديـد     انگاههـاي سـطح شـهر     شده انسان از درم   

دندانهاي انتخاب شده فاقد تحليـل، تـرك و يـا شكـستگي در              
براي شروع مطالعه تـاج تمـامي دنـدانها از           .پيكال بودند آناحيه  

 ناحيه سرويكال توسط توربين قطع شد و فـضاي كانـال ريـشه          
، 35 شـماره  Master apical fileسـازي تـا    آنها پـس از آمـاده  

 .تراكم جانبي پر گرديد  و با روشZOEسيلر  پركا وتوسط گوتا
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مهدي تبريزي زاده و همكاردكتر 

پيكـالي ريـشه توسـط      آمتر انتهاي     ميلي 4-3در مرحله بعد    
محور طولي دندان قطـع      فرز الماسي با زاويه عمود بر      توربين و 

هـا داشـت بـه       ميزان قطع ريشه بستگي به ضخامت ريشه       .دش
در نهايت سـطح   سعي شد پس از قطع انتهاي ريشه، نحوي كه 

به كمك توربين    آنگاه .مقطع كافي براي تهيه حفره بدست آيد      
به همراه اسپري آب در انتهـاي       دو  و فرز فيشور الماسي شماره      

ـ    ميليسه  عمق   و متر ميلي5/1به قطر    اي ها حفره  ريشه ه متـر ب
 صورت موازي محور طـولي دنـدان و عمـود بـر سـطح مقطـع               

 .انتهائي تراشيده شد

گروه كنتـرل سـه      دو    تائي و  13ه  ها به دوگروه مطالع    ريشه
دندان گروه اول  13 حفرات انتهاي ريشه در .تائي تقسيم شدند

سـاخت  ) Sinslux( دوم به ترتيب توسط آمالگـام سـينالوكس        و
 طبـق دسـتورالعمل   Dentsply ساخت كارخانـه   MTAايران و

در دندانهاي گروه كنترل مثبت انتهاي       .سازندگان آنها پر شدند   
 و در گروه كنتـرل     ز تهيه حفره خالي گذاشته شد     ها پس ا   ريشه

منفي حفرات توسط گوتاپركاي گرم شده پر شدند تا بعداً توسط           
هـاي   پس از انجام اين مراحل نمونه      .الك ناخن پوشانده شوند   

 MTA هاي  ساعت در دماي محيط و نمونه      24مدت  ه  آمالگام ب 
ه ها ب تا مرحله سفت شدن آن     در درون پنبه مرطوب قرار گرفتند     

 .طور كامل انجام شود

مدت يك هفته در سـالين نرمـال        ه  هاي آماده شده ب    نمونه
پيكـالي  آبجز ناحيه    سپس تمامي سطوح آنها    نگهداري شدند و  

در  .مجاور پركردگي توسط دو اليـه الك نـاخن پوشـانده شـد            
هـا توسـط الك    منفي تمـامي سـطوح ريـشه     هاي كنترل  نمونه

ساعت  48مدت  ه  ها در دماي اتاق ب     آنگاه نمونه  .گرديدپوشانده  
پـس از ايـن مـدت        .ور گـشتند   غوطه% 2در محلول متيلن بلو     

ـ  ها از رنگ خارج شده،     نمونه دقيقـه در زيـر آب      پـنج   مـدت   ه  ب
  .شستشو داده شدند

گيري ميزان نفوذ رنگ ابتدا به كمك توربين و          جهت اندازه 

ريـشه  امتداد محور طـولي      ها در  فرز فيشور كاربايد سطح نمونه    
صورت اليه به اليه تراشيده شد تا ضخامت آنها بـه نـصف             ه  ب

 اسكن شده   اسكنرمقاطع تهيه شده توسط دستگاه       برسد سپس 
افـزار   حاصله پس از انتقال بـه كـامپيوتر توسـط نـرم            و تصاوير 
متر بررسـي شـدند و نفـوذ رنـگ در             ميلي 1/0با دقت   فتوشاپ  

). 2و1 اشـكال (گيري شد    ريشه اندازه  طول ماده پركننده انتهاي   
 مورد تجزيه و تحليل قـرار       tنتايج بدست آمده با آزمون آماري       

  .گرفتند
  
  
  
  
  
  
  
  

 نفوذ رنگ در گروه آمالگام:  1شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  

  MTAنفوذ رنگ در گروه : 2 شكل 
 يافته ها

دو نـوع مـاده پـر كردگـي انتهـاي كانـال              در اين مطالعـه،   
ميـزان ريزنـشت     و گرفتندمورد آزمايش قرار    ) MTA،  آمالگام(

  ميانگين ، طبق نتايج بدست آمده .آنها با يكديگر مقايسه گرديد
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 . ..مقايسه ميزان ريزنشت دو نوع ماده پركننده انتهاي ريشه

  

  MTAمقايسه ميزان نفوذ رنگ در گروههاي آمالگام و  :1جدول 
  

  باالترين مقدار  پايين ترين مقدار  انحراف معيار  ميانگين  تعداد نمونه ها  مواد
MTA  13  75/1  72/0  70/0  00/3  
  00/3  00/3  00/0  00/3  13  آمالگام

0001/0P. value =  

  
 75/1و  سه   به ترتيب    MTA گروههاي آمالگام و   نفوذ رنگ در  

بـا  . بـود  72/0  و 0/0متر و ميزان انحراف معيار به ترتيب         ميلي
توجه به اينكه نفوذ رنگ فقط در طـول مـاده پركننـده انتهـاي       

قـرار  گيري شد و نفوذ آن در گوتا پركا مورد توجـه             ريشه اندازه 
هـاي   نگرفت، بنابراين به دليل نفوذ كامل رنگ در تمامي نمونه         

 بدسـت   0/0متر و انحـراف معيـار        ميليسه  آمالگام ميانگين آن    
 بـه نحـو     MTA ريزنـشت    tبراسـاس آزمـون      ).1جـدول   ( آمد

ــي ــود  معن ــام ب ــروه آمالگ ــر از گ در  .=p.v)0001/0( داري كمت
ه ريزنشت وجود   دندانهاي گروه كنترل مثبت در تمام طول ريش       

هيچ نفوذ رنگي ديده مشاهده      منفي، داشت ولي در گروه كنترل    
 هـاي   و همچنين كليه نمونـه     MTAهاي   در يكي از نمونه   . نشد

نفوذ رنگ در تمام طول مـاده پركننـده انتهـاي ريـشه              آمالگام،
 .ديده شد

  
  بحث

ــشت  ــوژي شكــست عامــل پيكــالي آريزن مهمــي در اتيول
حـداقل رسـاندن ايـن       جهت به . اشدب معالجات ريشه دندان مي   

پديده مواد مختلفي براي پركردن انتهاي ريشه دنـدان معرفـي           
گيـري ميـزان ريزنـشت       مختلفي نيز براي اندازه    ايروشهشد و   

تكنيك بررسي نفوذ رنگ يكـي از   .آنها به كار گرفته شده است   
  با استفاده از رنگ متيلن     باشد كه غالباً   شايعترين اين روشها مي   

ـ      . شود انجام مي بلو   راحتـي در آب حـل      ه  زيرا پودر متيلن بلـو ب
هاي هيدروكـسي    كريستال به آساني انتشار يافته و توسط      شده،

همچنـين ذرات مـاده متـيلن بلـو         . گردد آپاتيت عاج جذب نمي   
برابـر از ابعـاد     پانـصد   بسيار ريزي هستند كه حدود       داراي ابعاد 

تصور كـرد    توان ن مي بنابراي،  )12(.باشند ها كوچكتر مي   باكتري
اي بتواند جلوي ريزنشت رنگ متـيلن بلـو را بگيـرد از              مادهاگر  

اندوتوكسين آنهـا كـه داراي ابعـاد بزرگتـري           ها و  نفوذ باكتري 
 .كردهستند نيز جلوگيري خواهد 

 در مطالعات مختلفي كه با روش نفوذ رنگ انجام پذيرفتـه،          
ل مختلفـي   ناشي از عوامـ    نتايج متفاوتي گزارش شده است كه     

عمق حفرات تهيه شده،  مثل نحوه استفاده از مواد مورد مطالعه،  
ها تا زمـان شـروع بررسـي و مـدت           زمان نگهداري نمونه   مدت

 .تواند باشد زمان قرار گرفتن آنها در رنگ مي

يكي از عوامل بسيار مهم در اين بـين زمـان قـرار گـرفتن               
دهنـده   انمختلف نـش   توجه به مطالعات  . ها در رنگ است    نمونه

 و  Kersten. باشـد  ها در رنگ مي    تفاوت زمان قرار گرفتن نمونه    
Moorer هـا نـشت    اي در تمام نمونه  با استفاده از زمان دو هفته

 72به مـدت     ها را   نمونه Gerhards،  )15(. كردند كامل مشاهده 
قابـل قبـولي     ساعت در محلول رنگ قرار داد و توانست نتـايج         

 ساعت  48به مدت    ها نمونهحاضر  ه  در مطالع ،  )12(.بدست آورد 
 طوالني بودن زمان قرارگيري     بيش از حد   .در رنگ قرار گرفتند   

تمـامي   تواند سـبب نفـوذ كامـل رنـگ در          ها در رنگ مي    نمونه
 كـه از    Moorer  و Kerstenكما اينكه در مطالعه      ها شود،  نمونه
در تمـامي مـوارد نـشت كامـل          هفته استفاده شده بود   دو  زمان  
شود كه در چند نمونه مختلف كه        اين مسئله سبب مي    .دداده ش 
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مهدي تبريزي زاده و همكاردكتر 

نتـايج   باشـند،  نظر ايجاد مهر و موم متفـاوت مـي         حقيقت از  در
گـروه آمالگـام در      مطالعـه نيـز در    ايـن   در  . مشابهي بدست آيد  

ها رنگ به طور كامل نفوذ كرده بود كـه شـايد در              تمامي نمونه 
ج متفـاوتي   زمان قرار گرفتن در رنـگ نتـاي        صورت كمتر بودن  

  .بدست مي آمد
هـا درون رنـگ و       قبل از قرار دادن نمونه     ،حاضردر مطالعه   

نمونه ها براي مـدت      پس از طي شدن زمان سخت شدن مواد       
ايـن عمـل بـه ايـن        . يك هفته درون سالين نرمال قرار گرفتند      

چناچه حالليت و يا افزايش حجـم مـواد در           دليل انجام شد كه   
دارد  ابليت ايجـاد مهـر و مـوم آنهـا         مجاورت مايع، تأثيري بر ق    

  .مورد توجه قرار گيرد
هنگام ارزيابي خصوصيات مواد پركننده انتهاي ريـشه بايـد          

زمـان سـخت شـدن در        توجه داشت كه اين مواد در بدن، طي       
معرض ترشحات و عوامل بافتي قرار مي گيرند كـه مـي توانـد         

د در  روي خواص آنها تأثير داشته باشـد، بنـابراين بررسـي مـوا            
بـدن نـدارد     شرايط آزمايشگاهي كه تطابق چنداني با وضـعيت       

  .تواند مالك قطعي براي تشخيص خواص مواد باشد نمي

ن عمـق   ااكثـر محققـ    از لحاظ ضخامت مواد مورد استفاده،     
ريـشه پيـشنهاد     متري را براي مـاده پركننـده انتهـاي         سه ميلي 

 و قطـر    متر ميلي سه   مطالعه عمق اين  در  ) 11،7 ،4-3(.كنند مي
 5/1هدف از انتخاب قطـر      . ه شده است  برد كاره  متر ب   ميلي 5/1

 متري اين بود كه بتـوان در دنـدانهاي باريـك و ضـخيم،              ميلي
 زيرا به علت كم بودن ضخامت عاج        كردحفرات مشابهي ايجاد    

متـر   ايجاد حفره با قطر بيشتر از يك ميلـي         در بعضي نمونه ها،   
 .ممكن نبود

  
  گيري نتيجه
و مطالعـات انجـام شـده قبلـي در          مطالعه   به نتايج اين     با توجه 

 MTA زمينــه خــصوصيات فيزيكــي، شــيميائي و بيولوژيــك

توان اين ماده را به عنوان جايگزين مناسبي براي آمالگام در  مي
شـود    عالوه بر اين توصـيه مـي       .كرداندودنتيك معرفي    جراحي

قعـي  تحقيقات بيشتري با شرايطي مشابه با وضـعيت كـاربرد وا          
  .اين مواد در بدن طراحي و انجام شود
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