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 در تعيين طول Ipexو Foramatron Vپكس ياب الكترونيكيآارزيابي دقت دو

 كانال ريشه دندان

4دكتر مهدي وطن پور-3دكتر مريم فرقاني–3مريم قره چاهيدكتر-2فاطمه شهراميدكتر-1محمدحسن ضرابيدكتر

 انپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدو عضو مركز تحقيقات دندآموزشي اندودنتيكس دانشكده استاد گروه-1
 اندودنتيست-2
 دانشگاه علوم پزشكي مشهد دانشكده دندانپزشكياندودنتيكس استاديار گروه آموزشي-3
 دانشگاه آزاد اسالمي تهران دانشكده دندانپزشكياندودنتيكس استاديار گروه آموزشي-4

 چكيده

و هدف در:زمينه در مان ريشه دندان از اهميت ويژهدر تعيين دقيق طول كاركرد هاي مختلفي روش. موفقيت درمان برخوردار است اي

مي براي محاسبه طول كاركرد از. ياب الكترونيكي اشاره كردآپكس هاي توان به استفاده از دستگاه ارائه شده است كه از آن جمله هدف

كا Ipexو Foramatron Vياب الكترونيكي آپكس اين مطالعه آزمايشگاهي، مقايسه دقت دو  نال دندانهاي تك ريشه انسان در تعيين طول

. باشد مي

به:روش بررسي صد در اين مطالعه كه و تك كانال انسيزور فك باال با روش آزمايشگاهي انجام شد از تكامل آپكس دندان تك ريشه

زم ها پس از خارجدندان. يافته بدون انحناي ريشه استفاده شد و تا كد. ان انجام آزمايش در نرمال سالين نگهداري شدندشدن تميز پس از

و با بردن  و تهيه حفره دسترسي، طول واقعي هركانال به روش آناتوميك و قرار دادن آن در وضعيت نوكKگذاري دندانها فايل در كانال

با CEJپس از تهيه محيط آزمايش، دندانها تا ناحيه. به نوك با فورامن آپيكال، ثبت گرديد و طول كانال دندانها  در محيط قرار داده شدند

شد اندازهForamatron Vو Ipexتوجه به شماره كد آن، توسط دستگاه نسبت به طول±5/0محدوده مورد قبول در اين مطالعه،. گيري

ت. واقعي كانال بود شدجهت Mac Nemarو Paired t-testستپس از جمع آوري اطالعات به دست آمده، از .ارزيابي آماري استفاده

مطبر:ها يافته و دستگاه%48در Foramatron Vلعه،ااساس نتايج به دست آمده از اين در اندازه موارد%34در Ipexموارد گيري را

و دقتIpex  ،42%، دقت)متر ميلي5/0-0( ميلي متر كوتاهتر از آپيكال فورامن5/0-0در محدوده. نشان داد آپيكال فورامن

Foramatron V ،56%موارد،%21در. گرديدIpex بي كه در مورد شتر از آپيكال فورامن را ثبت كردطول صفر تا نيم ميلي متر

Foramatron V ،8%بنابراين ميزان دقت دستگاه. بودForamatron V و%64متر نسبت به طول واقعي كانال ميلي±5/0در محدوده

ا%63در اين محدوده Ipexدقت دستگاه (دار نبود ين دو دستگاه از لحاظ آماري معنيبود كه اختالف بين .0001/0<P(

ببر:گيري نتيجه وجود Foramatron Vو Ipexداري بين ميزان دقت دو دستگاه آپكس ياب تفاوت معنيدست آمده،ه اساس نتايج

. كردخل به عنوان يكي از ابزارهاي تعيين طول كاركرد استفاده ساخت دا Foramatron Vتوان از دستگاهميلذا. نداشت

 درمان ريشه دندان– اندودنتيك طول كاركرد– لوكيتورآپكس:ها كليد واژه

 9/5/1390/1385:پذيرش مقاله21/3/1390:اصالح نهايي10/12/1389/1383:وصول مقاله
ه دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهددانشكداندودنتيكس گروه آموزشيدكتر مريم قره چاهي،:نويسنده مسئول

e.mail: gharechahim@mums.ac.ir        

 مقدمه

آميز كانال ريشه دندان به تميز كردن درمان موفقيت

و پركردن سه ب . عدي آن بستگي داردبيومكانيكي كامل كانال

و با طول تمام اين مراحل بايد در محدوده كانال ريشه

كاركرد بنابراين، تعيين طول. معيني از كانال انجام شود

مي ماندقيق يكي از حياتيترين مراحل در شكست.باشد ريشه

و حفظ آن حين كار، ممكن است سبب  در تعيين طول صحيح
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و همكاران محمدحسن ضرابيدكتر

و در نتيجه آماده و Overfillingسازي وراي تنگه آپيكالي

گردست اندازي به بافت همچنين اگر طول.ددهاي پري آپيكال

تر از طول ايده آل باشد، موجب باقي ماندن كاركرد كوتاه

و آماس در بخش تميز و ناحيه پرين عفونت شده كانال

(شود آپيكال مي محل مناسب براي ختم درمان ريشه،،)1.

اساس مطالعات انجام شده توسط تنگه آپيكالي است كه بر

Kuttler آمتر كوتاه ميلي7/0-5/0اين ناحيه پكس تر از

يكترين نقطه كانال تنگه آپيكالي بار. باشد راديوگرافيك مي

و مي س است (قرار داشته باشد CDJمان يا تواند در عاج، .2(

ب به راي تعيين طول كاركرد طور معمول از چند روش

ك استفاده مي آشود پكس يابه شامل كاربرد راديوگرافي،

و حس لمس مي (باشد الكترونيكي به طور رايج، تعيين،)3.

ميطول كاركرد به طريقه راديوگرافي  در. شود انجام

و تنگه راديوگرافي تنها انتهاي ري شه قابل مشاهده است

) فورامن ماژور(و فورامن آپيكال) فورامن مينور(آپيكال 

و از طرفي انتهاي ريشه اغلب منطبق با قابل رويت نيست

(باشد نمي CDJتنگه آپيكالي، فورامن آپيكال يا  .4(

سازي كانال بسياردهدر هر حال، حفظ تنگه آپيكالي حين آما

د و يا حس اهميت دارد اما تعيين قيق آن توسط راديوگرافي

(لمس بسيار مشكل است عالوه بر اين در برخي موارد،)2.

واكنش تهوع شديد بيمار، ممكن است به علت مشكالتي مانند

بر، قرار گرفتن تصوير شاخصبارداري روي هاي آناتوميك

كيفيت ظهور ثبوتو ايكسانتهاي ريشه، زاويه تابش اشعه 

. وگرافي مناسب انجام شدني نباشدرادييك فيلم فراهم كردن

در اين گونه موارد وجود يك ابزار كمكي براي تعيين طول

و ضروري است (كاركرد بسيار سودمند .5(

ازآتعيين كننده موقعيت هاي الكترونيكي دستگاه پكس

مروش اولين. شونديهاي نوين تعيين طول كاركرد محسوب

تئبر 1962در سال Sunadaربا مبني Suzukiوري اساس

بر يكسان بودن مقاومت الكترونيكي الياف پريودنتال در 

نوع دستگاهها ه، اقدام به ساخت اين افراد مختلف يك گون

(كرد آ)6. مقاومت ها بر پايه ثابت بودن پكس ياب، نسل اول

و  ) Resistance type( پريودنشيومالكتريكي بين مخاط دهان

الكتريكي در نواحي پدانسو نسل دوم بر پايه تغييرات ام

ناآپيكال ريشه   كنندمي آپيكالي عمل گهاني آن در تنگهو افت

)impedence type()6(،ياب آپكسForamatron V )شركت سپيد

مي نمونه) ايران–نام اگر چه گزارشاتي. باشد اي از نسل اول

تر در حضور هاي ابتداييبيا پكسآكه مبني بر اين است

-7(در كانال دقت الزم را ندارندو بافت پالپي رطوبت، خون 

و چهارم، با اين حال با معرفي نسل)8 ها ياب آپكسهاي سوم

(پذيرش آنها رو به افزايش است هاي نسل ياب آپكس،)3.

و با جريان متنسوم به فركانس وابست اوب عملـه بوده

چه.دـنايـنم مي م ها با اندازه ـابي پكسآارمـنسل قاومت گيري

و مقايسه آنها قادر به اندازهو ظرفيت به طور جداگا گيري نه

(باشندميآپكس فاصله تا  شركت( Ipexياب آپكس،)9.

NSK –مي نمونه) ژاپن دستگاه به اين. باشد اي از اين نسل

ك طور خودكار كاليبره مي و جهت تعيين طول انال از شود

. نمايد چند فركانس استفاده مي

و در سال انساني مختلفي در هاي اخير مطالعات آزمايشگاهي

و Nahmias. ها صورت گرفته است ياب مورد دقت آپكس

سه 1987اران، در سالـمكه ،Neosono-Dابـيكسـپآدقت

Sono-Explorer وC_L Meter و اختالف را بررسي كردند

هم Fouad،)10(.دـنيافتن داري بين دقت آنها معني ارانـكو

، Neosono-D ،Enducatorابـيسـآپكجـپن 1989 سالدر 

Exact-a-apex ،Sono-Explore وApex Finder ب ا هم را

و دقت دستگاه 5/0هاي نسل اول در محدوده مقايسه كردند

را%90ي از آپيكال فورامن را متر ميلي± و دقت نسل دوم

(گزارش كردند% 79 .11(

Pratten و همكاران دقتEndex )را بررسي) سوم نسل

و نشان دادند كه كر در Endexدند د%59قادر بود قيقاً موارد

±5/0ها در دامنه گيري اندازه%30.آپيكال فورامن را نشان دهد

آ ميلي و متري ها فراتر از گيري اندازه%11پيكال فورامن بودند

(اين محدوده بودند .5(

Vasconcelos كه دقت نشان دادند 2010و همكاران در سال

Ipex تر از آپيكال فورامن متر كوتاه گيري يك ميلي در اندازه

(است3/76% .12(،Nelson نشان 2010و همكاران در سال

در Ipexدادند كه  دقت مناسبي براي تعيين آپيكال فورامن

(دندانهاي شيري دارد .13(
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 . . . در تعيين IpexوForamatron V ارزيابي دقت دو آپكس ياب الكترونيكي

سآپكس اخير، دستگاههاي هايدر طي سال اخته شده در ياب

بر زار آمدهايران به با روي آنها انجام اند كه مطالعات زيادي

د. نشده است و كيفيت كاركرد اين بنابراين بررسي آپكس قت

ب ياب و نيز مقايسه آنها ا انواع خارجي آن الزم به نظر ها

. رسد مي

هدف از اين مطالعه آزمايشگاهي بررسي دقت دو دستگاه

Foramatron V وIpex د ر دندانهاي تك در تعيين طول كانال

. ريشه در محيط مرطوب بود

 روش بررسي

دندان انسيزورصدجهت انجام اين مطالعه آزمايشگاهي از

فك باالي انسان كه داراي يك ريشه مستقيم بدون انحنا با 

شدآپكس  هاي گردآوري دندان. تكامل يافته بودند، استفاده

، به شده، در ابتدا جهت حذف بقاياي بافتي روي سطح ريشه

قرار%5/2مدت سه ساعت در محلول هيپوكلريت سديم

و به دنبال آن جرم بگرفته وسيله قلمه هاي متصل به دندان

تا. دستي حذف شد زمان انجام آزمايش، دندانها سپس

پس از حذف. درون محلول نرمال سالين نگهداري شدند

و بافت پالپي موجود دگي دندانپوسي ها، حفره دسترسي تهيه

ا شددر  در ادامه. تاقك پالپ توسط اكسكويتور برداشته

و قابل اطمينان در براي فراهم ساختن يك نقطه مرجع ثابت

طي مراحل كار، لبه انسيزال همه دندانها به آرامي با ديسك 

و پهن به وجود آيد تمام. سائيده شد تا سطحي صاف

و در ظرف مشخص نگهداري شدند شماره دندانها در. گذاري

شد، طول واقعي دندانها اندازهادامه كه. گيري به اين ترتيب

مي15يا10يك فايل  تا داخل كانال ريشه قرار داده شد

نگاهآ. كه نوك آن از محل آپيكال فورامن بيرون آيد زماني

كه نوك فايل شد تا زماني فايل به آرامي عقب كشيده مي

ت به اين وضعي. ديده شود درست در محل فورامن آپيكال

از. بين با دقت بيشتر بررسي گرديد كمك ذره سرانجام پس

نوك بيرون آوردن فايل از داخل كانال، فاصله رابر استاپ تا

ك گيري ميلي متر اندازه1/0وليس با دقت فايل به وسيله يك

دنه بعدــدر مرحل. شد باـطول هر آنـوجـت دان  ثبته به كد

ها، يابآپكس ال به وسيله گيري طول كان براي اندازه. گرديد

و ويژگيالزم بود دن هاي ليگامان دانها در محيطي كه شرايط

به اين منظور محيطي. پريودنتال را بازسازي كند قرار گيرند

ژل مانند از محلول فسفات بافر شده داراي يك درصد آگار 

، تهيه)11(و همكاران پيشنهاد شده بود Fouadكه به وسيله 

آپس.دگردي درن از ظرفي كه آزمايشها در آن اين محلول

شد انجام مي ريشه دندانها تا ناحيه سرويكال. گرفت ريخته

گ و در محل ثابت گرديددر آن قرار هاي يابآپكس. رفته

 Foramatron Vمورد بررسي در اين مطالعه شامل دستگاه 

) ايران– NSKشركت( Ipexو) ايران-شركت سپيدنام(

 آپكسها توسط گيري طول كاركرد كانالزهروش اندا. بودند

براي. شان بود سازنده انهها مطابق توصيه كارخ ياب

گيري طول كانال، گيره مربوط به فايل دستگاه، به فايل اندازه

.و گيره لبي در درون آگار قرار داده شد

Foramatron V نُه هاست كه با باتري ياب آپكساز نسل اول

و نيز جريان  ميولتي به. كند برق كار پس از اتصال فايل

و كه هاي دستگاهقرار گرفتن آن درون كانال، چراغ گيره

تا عدد موجود در كنار آنها نشان است آپكس دهنده فاصله

به. شوند روشن مي ، چراغ قرمز آپكسبا رسيدن فايل

نوشته شده است روشن آپكس چشمك زن كه كنار آن واژه

و صداي بوق منقط مي ميشود و. گرددع شنيده ادامه حركت

بيرون آمدن فايل از آپيكال فورامن باعث روشن شدن چراغ 

مي Overزرد يا عالمت  در. گرددو ايجاد صداي بوق ممتد

بIpexدستگاه كه، فايل تا جايي ه سمت آپيكال هدايت شد

، نقطه مورد نظر ادعاي كارخانه سازنده كه تنگه دستگاه

ادعاي كارخانه سازنده براي. دهد آپيكالي است را نشان

Ipex ،5/0مي ميلي . باشد متر كوتاهتر از فورامن آپيكال

با طولهاي اندازه هر توجه به شماره دندان گيري شده براي

گ و طولـدستگاه ثبت  ميلي±5/0هايي كه در محدوده رديد

قبول هاي مورد طول واقعي بودند، در محدوده طول متري از

گ شدــترفــدر نظر  ا، از آزمونـه آوري داده پس از جمع.ه

Paired t test وMac Nemar ها جهت ارزيابي آماري گروه

.استفاده شد

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ji

da
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               3 / 7

https://jida.ir/article-1-1150-en.html


235 

 1390 زمستان،4، شماره23دوره/ مجله دندانپزشكي جامعه اسالمي دندانپزشكان

و همكاران محمدحسن ضرابيدكتر

ها يافته

ن بر Foramatron Vتايج به دست آمده از اين مطالعه،اساس

و موارد اندازه%48در گيري را در آپيكال فورامن نشان داد

گيريهاي ميزان اندازه. بودIpex ،34%اين ميزان براي دستگاه 

تر از آپيكال فورامن براي متر كوتاه ميلي5/0ثبت شده در 

Ipex و نيزForamatron V ،8%0بنابراين در محدوده. بود

،)متر يليم5/0-0(كوتاهتر از آپيكال فورامن متر ميلي5/0-

در.دـرديـگForamatron V 56%و دقتIpex  42%دقت

–0(متر كوتاهتر از آپيكال فورامن تا يك ميلي محدوده صفر

Foramatron V،68%دقتوIpex ،49%، دقت)متر ميلي1

. گرديد

ب ميلي5/0-0طول Ipexموارد،%21در يشتر از آپيكال متر

در. بودForamatron V ،8%د كه در مورد فورامن را ثبت كر

آ اين مطالعه، ±5/0هابيا پكسمحدوده قابل قبول براي

و بر اين ميلي متر نسبت به آپيكال فورامن در نظر گرفته شد

 گرديدIpex ،63%و دقتForamatron V ،64%اساس، دقت 

از لحاظ آماري تفاوت Mac Nemarكه با توجه به آزمون

همچنين از نظر. =999/0p،)1 جدول(.داري نداشتند معني

دو دستگاه با مقدار واقعي كمي هم قدر مطلق تفاضل 

مقايسه شدند كه نتايج Paired t-testو با آزمون گيري اندازه

( داري را نشان نداد تفاوت معني )2جدول.

Ipex ك%47در انال را بيشتر از طول واقعي آن موارد طول

كر اندازه)منفراتر از آپيكال فورا( د ولي اين اتفاق در گيري

اساس نتايجبر. موارد رخ داد%29در Foramatron Vمورد

در Overمطالعه حاضر تمايل به نشان دادن طول كانال،

Ipex از در اين مطالعه، دستگاه. بود Foramatron Vبيشتر

Ipex نسبت به آپيكال+2تا-3ها را در دامنه طول كانال

كر من اندازهفورا كه اين دامنه براي دستگاهد در حاليگيري

Foramatron V،2-متر گرديد ميلي+1تا .

هاي گيريهاي ثبت شده توسط دستگاه توزيع فراواني اندازه

Ipex وForamatron V نشان داده شده است3در جدول.

 Ipex Foramatron V P.Vقدر مطلق خطا
)حدود اطمينان٪95(درصدتعداد)حدود اطمينان٪95(درصدتعداد

5/0كمتر يا مساوي
63 63٪64 67٪

999/0
)7246/0-5354/0()7341/0-5459/0(

5/0بيشتر از
37 37٪36 36٪

)4646/0-2754/0()4541/0-2659/0(
100100جمع

نتيجه آزمون
 خطاي معيار

 قدر مطلق خطا
 انحراف معيار
 قدر مطلق خطا

ميانگين قدر مطلق
 خطا

 نوع دستگاهتعداد

064/0
056/0562/0575/0100Ipex 

052/0521/0470/0100Foramatron V

 Foramatrom Vو Ipexتوزيع فراواني قدر مطلق خطا در دو دستگاه:1جدول

و پراكندگي قدر مطلق خطا در دو دستگاه:2جدول  Foramatrom Vو Ipexشاخصهاي مركزي
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 . . . در تعيين IpexوForamatron V ارزيابي دقت دو آپكس ياب الكترونيكي

 بحث

تعيين دقيق طول كانال از اين جهت حائز اهميت است كه

 براي انجام درمان ريشه مناسب بايد طول كانال را تا تنگه

و دبري را آپيكال به خوبي تميز كرد هاي موجود در كانال

و بنابراين مشخص كردن. حذف كرد انتهاي واقعي كانال

(زايي داردتنگه آپيكالي اهميت كلينيكي بس .14(

در مطالعه حاضر سعي شد با استفاده از دو دستگاه

Foramatron V وIpex با طول كانال ريشه دندان تعيين و

شده مقايسه عي به دست آمده از دندانهاي خارجطول واق

شود تا صحت عملكرد اين دو دستگاه مورد بررسي قرار 

. گيرد

ب در اين مطالعه، براي شبيه و سازي محيطي ا شرايط

هاي ليگامان پريودنتال، از محيط ژله مانند محلول ويژگي

 Fouadفسفات بافر شده داراي يك درصد آگار كه به وسيله 

(و همكاران پيشنهاد شده استفاده گرديد طبق پيشنهاد،)11.

درون كانال به دليل او جهت جلوگيري از نفوذ محلول به 

و اجتناب از تعيينويسكوزيته پاي شدن طول كانال ين آن

شد%1كوتاهتر از ميزان واقعي، از آگار   Nahmias. استفاده

استفاده%2/0خود از آگارو همكاران در مطالعه)10(

%2/0نشان داد كه غلظت در مطالعه خود Fouadاما. كردند

و نفوذ آن درون ين محلول آگار به دليل ويسكوزيته پاي

ري نسبت به طول واقعيگي كانال، سبب كوتاهتر شدن اندازه

ت هاي متفاوو همكاران محيطهاي مختلف با غلظتاو. گردد مي

و غلظت آگار رين غلظتترا مناسب%1آگار را بررسي كردند

دو همكاران Fouad. يافتند ر صورتي كه از بيان كردند كه

(2آگار با غلظت استفاده شود،)ه باالمحيط با ويسكوزيت%

ت طول اندازه پكس ياب بيشتر از طولآ وسطگيري شده

يش موجب گردد زيرا ويسكوزيته باالي محيط آزما واقعي مي

ناايجاد حباب حيه آپيكال ريشه در محيط آگار هايي در

آ مي و هدايت الكتريكي را كاهش شود كه تماس فايل با گار

(دهد مي .11(

توانمي PDLسازي از ديگر محيطهاي پيشنهادي براي شبيه

و همكاران استفاده Czrewكه توسط شاره كردا Jell-0به 

و به يافته ب شد ياب پكسآراي مقايسه چند هاي مناسبي

(دست يافت مي)15. به، از محيطهاي ديگر با Naoclتوان

و امكان نفوذ%9/0غلظت اشاره كرد كه به دليل رقيق بودن

تر از ميزان كانال، ممكن است طول كانال كوتاهبه درون 

(د تعيين شودواقعي خو .16(

 گروههاي پراكندگي
دستگاه

Ipex Foramatrom V 
تعداد درصددرصد تعداد

%48 48%3434 منطبق با آپيكال فورامن

%88%2121 ال فورامنميلي متر فراتر از آپيك0-5/0

%2121%2525 ميلي متر فراتر از آپيكال فورامن6/0-1

%00%00 ميلي متر فراتر از آپيكال فورامن1/1-5/1

%00%11 ميلي متر فراتر از آپيكال فورامن6/1-2

%88%88 تر از آپيكال فورامن ميلي متر كوتاه0-5/0

%1212%77 تر از آپيكال فورامنميلي متر كوتاه6/0-1

%00%00 تر از آپيكال فورامنميلي متر كوتاه1/1-5/1

%33%33 تر از آپيكال فورامن ميلي متر كوتاه6/1-2

%00%11 تر از آپيكال فورامن بيشتر از دو ميلي متر كوتاه

%100 100%100 100 ها كل دندان

 Foramatrom Vو Ipexهاي ثبت شده توسط دستگاه گيري توزيع فراواني اندازه:3جدول
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و همكاران محمدحسن ضرابيدكتر

و تك در مطالعه حاضر از دندانهاي انسيزور تك ريشه

كانال انسان با ريشه مستقيم استفاده شد تا تمام متغيرهايي 

مؤ كه ند نظير كلسيفيه ثر باشممكن بود بر نتيجه كار دستگاه

هاي پكس، خميدگي ريشه، وجود كانالآن بودبودن كانال، باز

و  . حذف شوند... فرعي

با استفاده از دو دستگاه آزمايشگاهي اين مطالعه در

)Foramatron Vو Ipex(نده طول كانال الكترونيكي تعيين كن

و با طول واقعي مقايسه شد تا صحت دو طول كانال تعيين

. دستگاه بررسي شود

Tabrizizadeh اي دستگاهو همكاران در مطالعه Foramatron V

با DMGو و نشان دادند كه دستگاه هم مقايسه كردند را

Foramatron V در در محيط خشك طول واقعي كانال را

فو ميلي±5/0دامنه  موارد%75رامن، در متري از آپيكال

و در محيط مرطوب اين ميزان درست نشان مي %4/71دهد

(موارد بود در Foramatron V، دقت در مطالعه حاضر،)17.

نشان داد%64را رامنفو متر از آپيكال ميلي±5/0محدوده

. بود Tabrizizadehكه موافق با نتايج مطالعه 

و همكاران، دستگاه ايراني نسل سوم Zarabianدر مطالعه

مورد مقايسه قرار Neosono ultima EZبا نوع خارجي

داري بين دستگاهو نتايج نشان داد كه اختالف معنيگرفت 

و نيز روش راد يوگرافيك وجود نداشت خارجي با نوع ايراني

داري بين دقت در مطالعه حاضر نيز تفاوت معني)18(

Foramatron V )ايران–سپيد نام (وIpex )NSK - ژاپن (

. هاي مرطوب ديده نشد در كانال

Hasheminia اي دقت دستگاهو همكاران در مطالعهIpex را

نشان%8/78متري آپيكال فورامن ميلي±5/0در محدوده

(ندداد .19(

Vasconcelos نشان دادند كه دقت 2010و همكاران در سال

Ipex ،3/76%يك آنها در مطالعه خود اندازه.تاس هاي

 تر از آپيكال فورامن را در محدوده قابل قبولمتر كـوتاه ميلي

(در نظر گرفتند در Ipexدقت حاضردر مطالعه،)12.

تفاوت. گرديد%63، متر از آپيكال فورامن ميلي±5/0محدوده

مي Ipexدر دقت  تواند مربوط به اختالف در اين مطالعات،

و يا  در حجم نمونه، محدوده قابل قبول در نظر گرفته شده

. روش آزمايش باشد

تمايـل بيشـتري نسـبت بـه Ipexاسـاس مطالعـه حاضـر بر

Foramatron V بــراي تعيــين طــول كانــال فراتــر از آپيكــال

، كه اين يافتـه مطـابق بـا%)29در مقابل%47(فورامن داشت 

آنهـا در مطالعـه. بـود Ipexدر مـورد Hasheminiaمطالعه

دست آوردن طـول كـاركرد، خود پيشنهاد كردند كه براي به 

كسـر Ipexمتـر از طـول بـه دسـت آمـده توسـط ميلي36/0

(گردد ، شـايد بهتـر، بر اساس نتايج مطالعه حاضـر نيـز)19.

تر از طول ارائـه متر كوتاه ميليIpex ،5/0 باشد هنگام كار با

شده به وسيله دستگاه، به عنوان طول كاركرد در نظر گرفته 

.شود

 گيري نتيجه

به با داري را بين نتايج اين مطالعه كه اختالف معنيتوجه

در محدوده Ipexو Foramatron Vميزان دقت دو دستگاه 

ب ميلي5/0± نشان نداد،ه طول واقعي كانال متر نسبت

كر مي نيز دقت الزم Foramatron Vد كه دستگاه توان اظهار

كمكي در تعيين طول كانال دارا را به عنوان يك وسيله 

. باشد مي

و قدرداني  تشكر

اين مطالعه در شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي

و هزينه هاي مربوط از طرف مشهد به تصويب رسيده است

دمع وسيله كه بدينشده انشگاه پرداختاون محترم پژوهشي

و قدرداني مي . گردد تشكر
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