
 37-30، 1384 تابستان/  پريو  – اندو ويژه نامه، 17دوره / مجله دندانپزشكي جامعه اسالمي دندانپزشكان  تحقيقي

  

اي ميزان انحراف آپيكال متعاقب استفاده از سه نوع وسيله روتاري به  بررسي مقايسه
  روش كارخانه و يك روش اصالح شده

    **هنگامه بختيار دكتر  – *عليرضا فرهاددكتر 

  .علوم پزشكي اصفهاندانشكده دندانپزشكي دانشگاه  اندودنتيكساستاديار گروه آموزشي  -*
  .ندودنتيستا -**

  

  هچكيد
هاي استنلس اسـتيل كـه       خطاهاي حين كار مثل ترانسپورت كانال و از دست رفتن طول كاركرد بيشتر مرتبط با فايل                :زمينه و هدف  

 .همچنين انحراف آپيكال ممكن است توسط نوك برنده يا غيربرنده وسايل روتاري ايجاد گـردد              . باشد پذيري كافي ندارند، مي    انعطاف
 )Micro Mega( بقـا و حفـظ انحناي واقعي كـانال با استفاده از سه  نوع وسيله روتاري جديـد يعنـي   هدف از مطالعه حاضر بررسي

Hero642، ) Brasseler( Race و )Sybron endo( K3باشد  مي.  
 و  متـر   ميلـي  23-19هاي مزيوباكال دندانهاي مولر دائمي خارج شده انسان بـا طـولي بـين                جمعيت مورد مطالعه ريشه   :  بررسي  روش

گشودگي ابتدايي حداقل به اندازه فايل شماره ده و حداكثر به انـدازه فايـل               . باشد مي) برحسب قانون اشنايدر  (درجه  40-20انحنايي بين 
هـا    در سه گروه اول كانال    . تايي قرار گرفتند    ها در شش گروه بيست     گيري به روش آسان انجام شد و نمونه        نمونه.  دستي بود  15شماره  

اما در گروه چهـارم، پـنجم و   . سازي شدند  آماده Hero 642 ،K3،Race دستورالعمل كارخانه سازنده با وسايل روتاري به ترتيب طبق
، ابتدا بخش كرونـال   15پيكال با فايل شماره     آهاي روتاري و پس از برقراري گشودگي         ششم قبل از شروع اينسترومنت كردن با فايل       

ـ      آمـاده دو  و پيزوريمر شماره 3-1ا استفاده از گيتز گليدن شماره  بPassive step backها به روش  كانال ه سـازي شـد و سـپس بـا ب
پيكال آو تنها جهت برقراري بيشتر گشودگي بخش مياني و منفعل صورت كامالً ه  ب30-15 از شمارة Kنوع  هاي دستي كارگيري فايل 

ها به ترتيب در گروههاي چهارم، پنجم   كانالRace و Hero ،K3هاي روتاري  كارگيري فايله كانال اينسترومنت شد و پس از آن با ب    
  . استفاده شدt-testدانكن و  آزمون جهت بررسي نتايج از آناليز واريانس، .و ششم اينسترومنت شدند

 و  Race  ،K3هايي كه به روش توصيه شده توسط كارخانه سـازنده وسـايل روتـاري                پيكال در نمونه  آميانگين زاويه انحراف    : ها  يافته
Hero     هايي كه با روش اصالح شده در         درجه و در نمونه    79/2±12/1 و   65/1±79/0،  21/2±37/1:  اينسترومنت شده بودند، به ترتيب

شـده بودنـد، بـه ترتيـب         سـازي   آمـاده  Hero و   Race  ،K3هاي   تركيب وسايل روتاري، دستي و گيتز گليدن و پيزوريمر توسط فايل          
پيكال در سه گروه اول كه طبق دستورالعمل كارخانه سـازنده           آميانگين انحراف    . درجه بود  64/2±57/1 و   23/1±93/1،  40/1±10/2

سـازي كانـال طبـق     امـا روش آمـاده  ). >05/0P(دار است   داراي اختالف معنيRace و Hero 642 ، K3اينسترومنت شده بودند يعني
داري را در  هاي روتاري تفـاوت آمـاري معنـي    يچ يك از انواع فايلدستورالعمل كارخانه سازنده و يا با كمك روش اصالح شده در ه   

  ).<05/0P(كند  پيكال ايجاد نميآميزان انحراف 
مراحل كار را ه روشني رغم اينكه ب هاي دستي، روتاري و گيتزگليدن علي استفاده از روش اصالح شده با كاربرد توأم فايل       :گيري  نتيجه

  .كند نمي سازنده ايجاد كارخانه شده توسط پيكال درمقايسه باروش توصيهآداري رادرميزان انحراف  يكند، اما تفاوت آماري معن آسان مي
   روش اصالح شده -  وسايل روتاري -ترانسپورت آپيكال : واژه هاي كليدي

  29/11/83: پذيرش مقاله  5/10/83: اصالح نهايي   6/8/83: صول مقالهو
  farhad@dnt.mui.ac.irعلوم پزشكي اصفهان  دانشكده دندانپزشكي دانشگاه ساندودنتيكگروه آموزشي : نويسنده مسئول
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و همكارعليرضا فرهاد دكتر

  مقدمه
هاي روتاري از نظر فيزيكي و مكانيكي تفاوتهاي  فايل

زيادي با هم دارند و با توجه به اين خصائص به ويژه در 
از . دهند هاي خميده و انحنادار رفتار متفاوتي نشان مي كانال

نار ويژگيهاي منحصر به فرد جمله مشكالت موجود در ك
وسايل روتاري امكان ترانسپورت و گشادسازي خارج از مركز 

هاي انحنادار توسط نوك برنده يا غيربرنده  فورامن در كانال
 انحراف مسير اصلي ،)1(.وسايل روتاري نيكل تيتانيوم است

كانال، ايجاد لج و نهايتاً پرفوراسيون در سطوح مختلف ريشه 
  )4-2(.اندازد ان را در دراز مدت به مخاطره ميآگهي درم پيش

Schafer و Florekاي كه بين وسايل دستي   در مقايسه
Flexofileهاي روتاري   استنلس استيل و فايلK3نيكل  

سازي شده  دار شبيهانحناهاي  سازي كانال تيتانيوم ضمن آماده
 ژئومتري كانال را بهتر K3هاي  انجام دادند، نشان دادند فايل

  )5(.كنند حفظ مي
اقبال و همكارانش عنوان كردند كه توالي كاركردن با 
وسايل روتاري پروفايل يا اينسترومنت كردن ابتدايي با وسايل 

تأثيري روي درجه ترانسپورت و انحراف ) GT(با تقارب بزرگتر 
عالوه عنوان شد كه درجه ه ب. و كاهش طول كاركرد ندارد

 اوليه كانال دارد يبا شعاع انحناانحراف آپيكال ارتباط معكوس 
و هر چه شعاع انحنا بيشتر و درجه انحنا كمتر باشد، ميزان 

  )6(.يابد ترانسپورت آپيكال كاهش مي
Hulsmanدو سيستم   و همكارانش نشان دادند هر

Flexmaster و Hero 642 به خوبي انحناي كانال را حفظ 
 براي 6/0 ،درجه ميانگـين مستقـيم شـدن كانـال. كنند مي

 Hero 642هاي براي فايلدرجه  5/0 و Flexmasterهاي  فـايل
كارانش تأثير سرعت ـ و همHulsmanالوه ـبه ع ،)7(.بود

هاي  سازي كانال  را روي آمادهHero642اي ـه چرخشي فايل
 هاي لـرد فايـان دادند كاربـردند و نشـي كـنادار بررسـانح

Hero642ري بر ميزان  در سرعتهاي چرخشي متفاوت اث
  )8(.كاهش انحنا و طول كاركرد ندارد

Weigerهاي چرخشي  و همكارانش در مقايسه بين فايل 
Flexmaster ،Light speed و وسايل دستي نيكل تيتانيوم در 
هاي انحنادار نشان دادند، وسايل  سازي كانال حين آماده

 تفاوت قابل Ni-Tiو وسايل دستي Flexmaster  چرخشي
اينسيدانس ترانسپورت آپيكـال نيز در . م نداشتندتوجهي با ه

  )1(. بودFlexmasterاسپـيد كمتر از گروه  گـروه اليـت 
هدف از مطالعه حاضر بررسي تأثير سه نوع وسيله روتاري 

Hero 642 ،Race و K3 پيكال و همچنين آ بر ميزان انحراف
 پيكال ضمن استفاده از اين وسايل طبقآمقايسه ميزان انحراف 

دستورالعمل كارخانه سازنده و يا استفاده توأم همراه با گيتز 
  . باشد گليدن و وسايل دستي در يك روش اصالح شده مي

  
  روش بررسي

گر تجربي به صورت  مطالعه حاضر از نوع مداخله
جمعيت مورد مطالعه دندانهاي مولر . آزمايشگاهي انجام شد

از رأس بلندترين  طول هر دندان .دائمي خارج شده انسان بودند
گيري و دندانهايي كه بين  كاسپ تا انتهاي ريشه مزيالي اندازه

انتخاب . متر طول داشتند، مدنظر قرار گرفتند  ميلي19-23
قطعي هر دندان براي اين مطالعه تنها پس از تهيه حفره 

گيري   و اندازه15دسترسي و تهيه راديوگرافي با فايل شماره 
. روش اشنايدر صورت پذيرفتميزان انحناي كانال به 

 23-19هايي در نهايت انتخاب شدند كه طولي بين  كانال
گيري به  نمونه.  درجه داشتند40-20متر و انحنايي بين  ميلي

ها براي هر يك از گروهها  روش آسان انجام شد و تعداد نمونه
  .بيست بود
  هاي  هـها ريش ادن ريشهـافت مـيري از روي هـت جلوگـجه
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 . . .آپيكال متعاقب استفادهاي ميزان انحراف بررسي مقايسه

و پاالتال قطع شدند و در سراسر زمان مطالعه دندانها ديستال 
  .نگهداري شدند% 100در رطوبت 

براي اينكه از هر دندان در موقعيت قابل تكرار و منحصر 
 Sensorهاي فلزي در ابعاد  به فرد راديوگرافي تهيه شود، جعبه

 با آن انطباق داشت جهت كه كامالً طوريه  بRVGدستگاه 
ضمناً عالئمي در سطوح . ا تهيه گرديده مانت كردن نمونه

مختلف آنها تعبيه شد تا امكان مانت كردن دندانها به طور 
براي مانت كردن دندانها ابتدا . كامال عمود بر افق فراهم گردد

انتهاي ريشه مزيوباكال را با استفاده ازموم چسب سيل كرده و 
زي هاي فل سپس با استفاده از آكريل خود سخت شونده و جعبه

  . مانت شدندها كامالً نمونه
جهت استاندارد كردن ابزار سنجش در اين مطالعه، براي 

را كجي انجام راديوگرافي به صورت موازي كه كمترين ميزان 
 وكن RVGپارچه از حساسه دستگاه  دارد، يك سيستم يك

  )1شكل (. دستگاه تهيه گرديد
 نود طور ثابت رويه كن ب ترتيب با قرارگيري زاويه بدين

هاي تهيه شده داراي ويژگيهاي قابل  درجه كليه راديوگرافي
تكرار در جهت عمودي از لحاظ زاويه تابش و فاصله كن تا 

عالوه بر اين جهت ايجاد شرايط قابل .  بودندRVGحساسه 
جهت افقي نيز با استفاده از چسباندن قطعات چوب در  در تكرار

هاي قالب گچي   روي لبهRVGامتداد محل قرارگيري حساسه 
هاي مانت شده در مجاورت  تهيه شده محل قرارگيري نمونه

 در جـهت افـقي نيز كامـالً ثابت و قابل تكرار RVGحساسه 
  .گرديد

شاخصهاي تغييرناپذير در تصاوير گرافي اوليه و نهايي 
 به RVGها، سيمهاي ارتودنسي بودند كه روي حساسه  نمونه

ند كه با استفاده از اين دو صورت عمود بر هم ثابت شده بود
. شاخص تصاوير در محيط فوتوشاب روي هم منطبق مي شدند

در اين مطالعه بسته به وضعيت كانال دندان طول كاركرد بين 

. متر كوتاهتر از آپكس راديوگرافيك تعيين شد  ميلي5/0-1
دندانهايي كه كليه شرايط ورود به مطالعه را داشتند بر اساس 

متر   ميلي23-22 و 21 و 20-19 سه گروهطول كاركرد به 
هاي موجود در سه گروه فوق نيز خود  نمونه. تقسيم شدند

-30 و 30-20براساس ميزان انحنا در دو زير گـروه انـحناي 
ها به شش گروه مساوي  در نهايت كل نمونه.   قرار گرفتند40

اي كه به تعداد مساوي از هر  از نظر تعداد تقسيم شدند، به گونه
يك از زير گروههاي فوق در هر كدام از اين شش گروه نهايي 

بدين ترتيب تأثير متغيرهايي نظير طول و انحناي . وجود داشت
دندان حتي در محدوده مورد تأييد در اين مطالعه هم حذف 

دو دندان به عنوان گروه كنترل مثبت و دو دندان به . گرديد
در گروه . فه شدندعنوان گروه كنترل منفي به اين مجموعه اضا

كنترل مثبت با استفاده از يك اينسترومنت با تقارب باال و 
شماره باال و با اعمال فشار كانال مزبور به طور عمدي منحرف 

در گروه كنترل منفي از كانال و همراه با . و ترانسپورت گرديد
گرافي دوم بدون انجام (فايل اوليه دو گرافي مجزا تهيه شد 

  ).تهيه گرديداي  هيچ مداخله
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 RVGسيستم يكپارچه از حساسه و كن دستگاه : 1شكل 
  براي ثبت راديوگرافي هاي اوليه و ثانويه
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و همكارعليرضا فرهاد دكتر

تايي مساوي  بيستگروه شش ها در  پس از قراردهي نمونه
در سه گروه  .سازي شدند دندانها در هر گروه به روش زير آماده

 با 15 شماره  اول پس از برقراري گشودگي كانال با فايل
ها به ترتيب  استفاده از سري كامل سه نوع وسيله روتاري كانال

  .زير اينسترومنت شدند
اساس  برRace  هاي روتاري  سري كامل فايل: گروه اول

  . دستورالعمل كارخانه سازنده
براساس  K3 هاي روتاري سري كامل فايل:  دومگروه

  . دستورالعمل كارخانه سازنده
 برHero 642  هاي روتاري  كامل فايلسري : گروه سوم

  . اساس دستورالعمل كارخانه سازنده
شم قبل از شروع ــنجم و شــهارم، پــاما در گروه چ

هاي روتاري در هر گروه و بعد از  اينسترومنت كردن با فايل
 ابتدا 15شماره برقراري گشودگي كانال تا طول كاركرد با فايل 

ها توسـط   كورونال كانـال بخشpassive step back به روش
سازي  آمادهدو و سپس پيزوريمر شماره  3-1گيتزگليدن شماره 

 از Kنوع هاي دستي  كارگيري فايله ا بپس از آن بشده و 
و تنها جهت برقراري منفعل صورت كامالً ه  ب30-15شماره 

سازي شد،  آپيكال كانال آماده بيشتر گشودگي بخش مياني و
ر گروه براساس ـها در ه الــازي كانــس ادهــس ادامه آمــسپ

     .دستورالعمل كارخانه سازنده بود
 ,K3 Hero642هاي  چرخشي به كار رفته جهت فايلسرعت

Race  دور در 325مطالعه پانصد، پانصد و به ترتيب در اين 
الزم به ذكر است كه جهت نزديك شدن به شرايط  .دقيقه بود

نها توسط رابردم ايزوله شده ها، دندا كلينيكي در كليه نمونه
ها براي عمل كننده فقط از  بودند تا امكان دسترسي به كانال

  .پذير باشد يك جهت امكان
به كار رفته در توالي وسايل  روش ها، در تمامي نمونه

هت  ـوده و جـراون داون بـورت كـف به صـتلـروتاري مخ

ي با اينسترومنت كردن از هندپيس روتاري با موتور الكتريك
بر . استفاده شد 16:1گشتاور كنترل شده و نسبت كاهش 

طور متوسط ه اساس توصيه نويسندگان از هر وسيله روتاري ب
سي هيپوكلريت سديم  سيدو شستشو با . بار استفاده شدده 

از وسايل روتاري اندازه بعد از هر بار استفاده از هر % 6/2معادل 
به . مر انجام گرفتگيلدن يا پيزوري يا وسايل چرخشي گيتز

سالين استفاده  ليتر نرمال ميليده عنوان شستشوي نهايي نيز از 
  . شد

در عين حال در كليه مراحل به كارگيري وسايل روتاري از 
Rc prep به عنوان ماده لغزاننده جهت كاهش اصطكاك 

هاي كانال استفاده شد و گشودگي  وسايل روتاري با ديواره
شماره ده  هر وسيله روتاري با فايل پيكال نيز به خوبي بينآ

سازي  آمادهو پس از تكميل .  حفظ گرديدKنوع دستي 
سي نوع شماره ها، در نهايت با قراردهي يك فايل دستي  كانال

K  ،در طول كاركرد از هر نمونه با شرايط مشابه با گرافي اوليه
  .راديوگرافي به عمل آمد

 كاره تكنيك ب: انالپيكال كآجايي  بهنحوه ارزيابي ميزان جا
پيكال بعد از آجهت تعيين ميزان انحراف مطالعه رفته در اين 

سازي كانال روش انطباق تصاوير اوليه و نهايي توسط  آماده
پيكال آاي و تعيين زاويه بين فايل اوليه و فايل  برنامه رايانه
  .نهايي بود

 با پسوند RVGكار ابتدا تصاوير موجود در محيط  براي اين
JPG در محيطي خارج از RVG  ثبت شده و پس از آن، تصاوير

باز شد هفت  روايت اوليه و پاياني هر نمونه در محيط فوتوشاپ
ناپذير تصاوير  و انطباق اين دو تصوير به كمك شاخصهاي تغيير

  OutlineوRVG سيمهاي ارتو چسبانده شـده روي حسـاسه (
ذخيره ق يافته تصوير انطبا. صورت گرفت) يا پركردگي دندانها

تصوير اوليه، نهايي و تصوير انطباق هر سه توسط . گرديد
 كه به طور ويژه براي اين Angle finderافزار خاصي به نام  نرم
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نويسي شده بود، جهت تعيين ميزان  طراحي و برنامهمطالعه 
براي . زاويه انحناي كانال و مقدار تغييرات آن بررسي شدند

ال در تصوير انطباقي، زاويه بين سطح محاسبه تغيير انحناي كان
. گيري شد خارجي فايل اوليه و سطح داخلي فايل نهايي اندازه

همگي اين زوايا تحت بزرگنمايي مشابه و تا دو رقم اعشار 
اي  هاي زاويهرغم اينكه بزرگنمايي در نسبت علي. انجام شد

تأثيري ندارد ولي جهت به حداقل رساندن خطاي چشم در 
از . ترسيم خطوط، همه موارد با بزرگنمايي مشابه ارزيابي شدند

گيري و ثبت اين زوايا، از  كننده در هنگام اندازه آنجا كه عمل
سازي كانال دندان مورد ارزيابي اطالعي نداشت  روش آماده

، مطالعه به ) كد آنها مشخص بودنددندانها تنها توسط شماره(
  .صورت دوسوكور انجام گرفت

جهت آزمون آماري از آناليز واريانس استفاده شده است و 
براي بررسي اختالفات داخل گروهها از آزمون دانكن استفاده 

ه هاي روتاري ب عالوه براي مقايسه هر يك از فايله ب، گرديد
از آزمون ) ح شدهروش كارخانه و روش اصال(صورت دو به دو 

tاستفاده شده است ..  
  
  ها  يافته

هايي كه به روش توصيه  پيكال در نمونهآميزان انحراف 
شده توسط كارخانه سازنده به ترتيب توسط وسايل روتاري 

Race ،K3 و Hero 642 1جدول ( اينسترومنت شده بودنـد (
ميانگين ). >05/0P(دار بـود  متفاوت و داراي اختـالف معنـي

 درجه Hero 642، 79/2پيكال به ترتيب در گروه آانحراف 
 بيشتر از گروه Race درجه و در گروه Race ،21/2بيشتر از 

K3 ،65/1در مقايسه جزئي اين سه گروه، ميزان .  درجه بود
 K3هاي  پيكال در گروه اينسترومنت شده توسط فايلآانحراف 

د ولي بو) >05/0P(دار   داراي اختالف معنيHero 642و 
پيكال در مقايسه گروه اينسترومنت آميانگين ميزان انحراف 

 Hero وRace و همچنين Race و K3هاي  شده توسط فايل

  ). <05/0P(دار نبود   معني642
  

هاي  ميانگين انحراف آپيكال در نمونه: 1جدول 
 *سازي شده طبق دستورالعمل كارخانه سازنده آماده

نوع فايل 
 روتاري

ا ه تعداد نمونه
 )كانال(

ميانگين ±انحراف معيار
 )درجه(پيكال آانحراف 

K3 20 79/0±65/1 

Race  20  38/1±21/2  
Hero64220  12/1±79/2  

پيكال در اين سه گروه با يكديگر متفاوت و داراي اختالف   آميزان انحراف   *

 ).>05/0P(د دار بو معني

  
هايي كه با استفاده  پيكال در نمونهآميانگين ميزان انحراف 

 Race ،K3از روش اصالح شده به ترتيب توسط وسايل روتاري 
تفاوت آماري ) 2جدول( اينسترومنت شده بودند Hero 642و 

  ).=26/0P( داد داري را نشان نمي معني
سترومنت هاي اين در مورد ميانگين انحراف آپيكال در نمونه

 Hero وRace ،K3هاي روتاري  شده توسط هر يك از فايل

 به روش توصيه شده توسط كارخانه سازنده و يا با استفاده 642
از روش اصالح شده يعني گروه اول و چهارم، گروه دوم و 

داري بين اين دو  پنجم و گروه سوم و ششم تفاوت آماري معني
  پيكال آاف گروهها مشاهده نشد، اگر چه ميزان انحر

  هاي اينسترومنت شده توسط روش اصالح شده  در نمونه
 كمتر از روش توصيه شده Race و Hero 642هاي  در فايل

 ميانگين ميزان K3هاي  توسط كارخانه سازنده و در فايل
پيكال در روش كارخانه كمتر از روش اصالح شده آانحراف 
 داد نشان نميداري را  اين اختالف تفاوت آماري معني بود، اما

)05/0P> .(  
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سازي  هاي آماده پيكال در نمونهآميانگين انحراف : 2جدول
  *شده با روش اصالح شده 

  

نوع فايل 
 روتاري

ها  تعداد نمونه
 )كانال(

 ميانگين ±انحراف معيار
 )درجه(پيكال آانحراف 

K3 20 23/1±93/1 

Race  20  40/1±10/2  
Hero642 20  57/1±64/2  

داري  پيكال در اين سه گروه با يكديگر اختالف معنيآميزان انحراف *

  )=26/0P(نداشت 

  
پيكـال در مجمـوع دو     آاي نيز بين ميانگين انحراف       مقايسه

هـاي اينـسترومنت شـده چـه بـه روش            روش يعني كل نمونـه    
 از دستورالعمل كارخانه سازنده بـه       اصالح شده و چه با استفاده     

 انجام گرفت كـه  Hero 642 و Race ،K3تفكيك در سه گروه 
) >05/0P(داري بين سه گروه وجود داشت  اختالف آماري معني
  بـا  Race درجه كمتـر از گـروه        K3، 78/1و به ترتيب در گروه      

 71/2با  Hero 642 كمتر از گروه Race درجه و در گروه 16/2
  .درجه بود

  
  بحث

نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه وسايل روتاري 
مختلف به دليل ويژگيهاي منحصر به فرد و متفاوتي كه دارند، 

هاي انحنادار رفتار متفاوتي از خود نشان  در مواجهه با كانال
هاي با انحناي شديد توجه به ويژگيهاي  دهند و در كانال مي
  )9.(ار بايد مد نظر گيردهاي مورد استفاده و مراحل ك فايل

لند در سطح مقطع و وجود   تري  به دليل شكلK3هاي  فايل
لند .  داراي يك ويژگي منحصر به فرد هستندlandدو نوع 

باريك و كامل آنها باعث مركزيت فايل در كانال و لندهاي 
دار آن باعث افزايش استحكام محيطي و كاهش  وسيع و لبه

 K3باقي ماندن فايل . گردد  ميمقاومت در برابر چرخش فايل

در مركز كانال در حين چرخش از داليل بقاي انحناي كانال 
 Hero 642هاي  ها در مقايسه با فايل ضمن استفاده از اين فايل

از ديگر عوامل تأثيرگذار در تغيير يا حفظ انحناي . باشد مي
 به واسطه K3هاي  فايل. پيكال ويژگيهاي نوك وسيله استآ

 مثبت عالوه بر Rake angle غيربرنده در كنار  كداشتن نو
ميزان  K3هاي  به عالوه در فايل. هستندمطمئن برش مناسب، 

كه از ويژگيهاي نامطلوب يك (كشش وسيله به داخل كانال 
. ، كاهش يافته است)فايل روتاري به ويژه در تقاربهاي باالست

اويه  به داخل كانال، به دليل زK3هاي  عدم خارج شدن فايل
.  است K3هاي   متغير در طول فايلPitchپيچشي متغير و نيز 

 در K3هاي روتاري  گردد كه فايل همه اين عوامل باعث مي
 رفتار مناسبتري به جهت حفظ Hero 642هاي  مقايسه با فايل

هاي با انحناي شديد از  بيشتر انحناي اوليه در مواجهه با كانال
  . خود نشان دهند
 نيز نشان داده شد كه Florek و Schafer  در مطالعه

هاي خميده را سريعتر و با كمترين   كانالK3هاي  فايل
  )5.(ترانسپورت به طرف ديوارة خارجي انحنا آماده خواهند كرد

 در واقع يك فايل روتاري با Hero 642هاي  فايل
هليكال هستند كه داراي  ويژگيهاي يك فايل هدستروم تري

 به Heroهاي   نوك فايل،)10.(شندبا هاي تيزتر مي فلوت
ها سطوح برنده از راديال  صورت غيربرنده است اما در اين فايل

هاي برنده تبديل شده كه همين موضوع باعث  لند به لبه
افزايش برندگي و احتماالً از داليل افزايش ميزان انحراف 

به عالوه برخالف . گردد مي K3هاي  پيكال در مقايسه با فايلآ
 و زاويه پيچشي Pitch داراي Heroهاي  ، فايلK3اي ه فايل

ثابت در طول كاركرد هستند كه همين ويژگي ساكشن شدن و 
 .دهد كشش وسيله را خصوصاً در تقاربهاي باال افزايش مي

 نيز به صورت Raceهاي روتاري  شكل سطح مقطع در فايل
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 در اين وسيله مثبت بوده كه همراه Rakeزاويه . بدون لند است
هاي تيز سطح مقطع بدون لند كه به شكل مثلثي است  با لبه

اي  باعث افزايش كفايت برشي وسيله به طور قابل مالحظه
گرديده است و اين عوامل احتماالً باعث شده است كه ميانگين 

داري   تفاوت معنيHero و Raceهاي  پيكال در فايلآانحراف 
 داراي Raceهاي  با يكديگر نداشته باشد، اما در عين حال فايل
هاي برنده يك در  يك ويژگي منحصر به فرد يعني وجود لبه

هاي يك در ميان  باشند و اين فلوت ميان در طول شانك مي
ها را تسهيل  كنند كه خروج دبري شيارهايي را ايجاد مي

هاي برنده قفل شدن  در عين حال زواياي متغير لبه. كند مي
 و Pitch و همچنين دهد وسيله را داخل كانال كاهش مي

زواياي هليكال متغير در طول شانك از ديگر ويژگيهاي 
باشد كه كشش وسيله را به داخل   ميRaceهاي روتاري  فايل

دهد كه اين خصايص باعث شده است  كانال كاهش مي
پيكال تفاوت قابل آ در حفظ ميزان انحناي Raceهاي  فايل

عالوه احتماالً ه ب.  نداشته باشندK3هاي  اي با فايل مالحظه
 باعث شده است اين وسايل Raceهاي  تقارب پيشرونده فايل

 به ميزان كمتري تحت تأثير انحناي Heroهاي  نسبت به فايل
طور مناسبتري بخش ه به نتيجدر مياني كانال قرار گرفته و 

  .سازي گردد پيكال توسط آنها آمادهآ
 هاي  و همكارانش بين فايلBergmans كه  اي در مقايسه

 با تقارب پيشرونده بر Pro taper با تقارب ثابت و K3روتاري  
تغيير انحناي كانال و ميزان برداشت عاج انجام دادند، نيز نشان 

 با تقارب ثابت K3هاي  داري بين فايل داده شد كه تفاوت معني
در  )Raceنظير ( پيشرونده   با تقاربPro taper هاي و فايل

ان قرارگيري اين دو نوع فايل در مركز ميزان ترانسپورت و ميز
  )11(.كانال وجود ندارد

كار رفته جهت ه نتايج حاصله از مقايسه دو تكنيك ب
ها در اين مطالعه يعني استفاده از دستورالعمل  سازي كانال آماده

كارخانه سازنده و يا استفاده از يك روش اصالح شده ضمن 
يتز و پيزو نشان كاربرد آلترناتيو وسايل روتاري، دستي، گ

 در روش اصالح شده تأثير قابل Preflaringداد، انجام  مي
اي در كاهش ميزان ترانسپورت كانال ضمن استفاده از  مالحظه

دليل احتمالي اين . وسايل روتاري نيكل تيتانيوم نخواهد داشت
هاي روتاري با تقاربهاي باال قبل از  امر، وجود و استفاده از فايل

  . باشد خش مياني و آپيكال كانال ميسازي ب آماده
هاي   به دليل تعداد كم اينسترومنت Raceهاي در فايل

كه توسط كارخانه )  عددپنج( پيشنهادي در كيت كراون داون
سازنده پيشنهاده شده، كاربرد روش اصالح شده يعني استفاده 

هاي دستي جهت برقراري بيشتر گشودگي كانال در  از فايل
ا وسايل چرخشي گيتز گليدن و پيزو ريمر پيكال و يآبخش 
 بخش كورونال كانال باعث كاهش Pre flaringجهت 

اگر چه اختالف بين اين دو از نظر . گردد ترانسپورت كانال مي
 Preدار نبود كه دليل آن احتماالً استفاده از وسايل آماري معني

race) با تقارب باالي ) اولين و دومين وسيله مورد استفاده
باشد  پيكال ميآ قبل از اينسترومنت كردن بخش 06/0 و 08/0

 از جنس نيكل تيتانيوم نبوده و Preraceكه اين دو فايل 
  .استنلس استيل هستند

 اقبال و همكارانش نيز نشان داده شد كه توالي  در مطالعه
 و يا Step backصورت ه هاي روتاري پروفايل ب استفاده از فايل

ينسترومنت كردن ابتدايي با وسايل با كراون داون و همچنين ا
تأثيري روي درجه ترانسپورت و كاهش ) GT(تقارب بزرگتر 

  )6.(طول كاركرد ندارد
رغم اينكه در حين استفاده از روش اصالح شده مراحل     علي

گرفت، اما زمـان     تر انجام مي   كامالً محسوسي ساده   طوره  كار ب 
راي هـر نـوع از      سازي هر كانال در دو روش ب       الزم جهت آماده  

اي بـا هـم نداشـت كـه علـت آن             وسايل تفاوت قابل مالحظه   
هـاي گيتـز و      احتماالً زماني بود كه براي تعويض اينـسترومنت       
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ـ          پيزو و همچنين اسـتفاده از فايـل        ه هـاي دسـتي، بـه زمـان ب
امــا مراحــل . شــد هــاي روتــاري افــزوده مــي كــارگيري فايــل

ـ   سازي كانال ضمن استفاده از روش اصال       آماده طـور  ه  ح شده ب
ـ    تر انجام مـي    محسوسي ساده  كـه در روش     طـوري ه  گرفـت، ب

 معكوس دستگاه تورك كنترل به طول قابـل       زنگ  اصالح شده   
اي كمتـر از زمـاني بـود كـه از دسـتورالعمل كارخانـه                مالحظه 

هـا   سازنده و بدون استفاده از وسايل دستي و گيتز گليدن كانال          
   .شدند سازي مي آماده

  
  گيري نتيجه

پيكال ضمن آداد، ميزان انحراف  نتايج اين مطالعه نشان مي
دار    به طور معنيK3هاي روتاري  سازي كانال با فايل آماده

ولي تفاوت .  استHero 642هاي روتاري  كمتر از فايل

پيكال ايجاد شده توسط آداري بين ميزان انحراف  معني
به . ارد وجود ندK3 و Race يا Race و Heroهاي روتاري  فايل

هاي  عالوه استفاده از روش اصالح شده با كاربرد توأم فايل
اينكه به روشني مراحل برخالف دستي، روتاري و گيتزگليدن 

داري را در ميزان  كند، اما تفاوت آماري معني كار را آسان مي
پيكال در مقايسه با روش توصيه شده توسط كارخانه آانحراف 

   .كند سازنده ايجاد نمي
  
   و قدردانيتشكر

از معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 
درماني اصفهان كه هزينه اين طرح را تقبل كردند  بهداشتي

  . تشكر و قدرداني مي گردد
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