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بر ريزنشت تاجي در درمان كانال ريشه دندان ) DBA(اثر مواد چسبنده به عاج 
  )مطالعه آزمايشگاهي(

  
   **فر انسيه كاظميدكتر   - *محمدرضا شريفياندكتر 

  .تهراندندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و مركز تحقيقات دانشكده  اندودنتيكسگروه آموزشي استاديار  -*
  .دندانپزشك -**

  

 هچكيد
مهروموم تاجي در جلوگيري از آلودگي مجدد سيستم كانال ريشه و رسيدن محركها به نسوج اطراف ريشه از اهميت : زمينه و هدف

بررسي تأثير مواد چسبنده به عاج در كاهش ميزان ريزنشت آزمايشگاهي هدف از انجام اين مطالعه تجربي . اي برخوردار است ويژه
  .باشد كانال ميتاجي و بهبود كيفيت مهروموم 

در گروه آزمايشي . تايي تقسيم شدند دهشده انسان به دو گروه خارج اي   دندان تك ريشه24اي  در اين مطالعه مداخله: روش بررسي
 جهت پر كردن كانال به روش تراكم جانبي استفاده AH26سيلر  از گوتاپركا و DBA( Dentine Bonded Agent(اول پس از كاربرد 

عنوان كنترل مثبت و منفي در نظر ه دو گروه نيز ب.  مورد استفاده قرار گرفتAH26 آزمايشي دوم فقط گوتاپركا وسيلر در گروه. شد
سپس تمام سطوح دندانها جز سطح قطع ،  كانال با گوتاپركا بدون سيلر به روش تراكم جانبي پر شد،در گروه كنترل مثبت. گرفته شد

 ساعت در محلول رنگ 48ها به مدت  نمونه و  دو اليه الك ناخن پوشانده شد باام سطوح دندان،شده تاجي و در گروه كنترل منفي تم
ها به دو نيمه  پس از شستشوي دندانها و حذف الك ناخن، با استفاده از ديسك الماسي نمونه. گرفتقرار ) PH=7% (2متيلن بلو 

 براي t- student از آزمون آماري .گيري شد وميكروسكوپ اندازهميزان نفوذ خطي رنگ توسط استري. باكال و لينگوال تقسيم شدند
  .ها استفاده شد بررسي داده

+ گوتاپركا (و در گروه دوم   متر  ميلي)AH26(، )217/1±2/3سيلر + گوتاپركا  + DBA( ميانگين نفوذ رنگ در گروه اول :ها يافته
  در ). >001/0P(داري بين دو گروه مشاهده گرديد  ماري معني تفاوت آ بدين ترتيبمتر بود  ميلي)AH26(، )448/1±1/6سيلر 

كه در گروه كنترل منفي نفوذ رنگ مشاهده  ده بود در حاليكرها نفوذ  طور كامل در تمام طول كاناله گروه كنترل مثبت، رنگ ب
  .نشد

  .ش ميزان ريزنشت تاجي مؤثر است و گوتاپركا به روش تراكم جانبي در كاهAH26 همراه با سيلر DBAه از داستفا: گيري نتيجه
   كانال دندان-  مواد چسبنده عاج- DBA - ريزنشت : ها كليد واژه
  12/7/84: پذيرش مقاله      11/4/84: اصالح نهايي      12/11/83: وصول مقاله

 mrsharifian@yahoo.com تهراندانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي  اندودنتيكسآموزشي گروه :نويسنده مسئول

  
  مقدمه 

پس از انجام مراحل مختلف درمان ريشه، مهر و موم تاجي 
در جلوگيري از آلودگي مجدد سيستم كانال ريشه و رسيدن 

 .اي برخودار است محركها به نسوج اطراف ريشه از اهميت ويژه
  وب قادر به ــب و مطلــم مناسـورت تراكـگوتاپركا حتي در ص

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ji

da
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               1 / 5

https://jida.ir/article-1-116-en.html


30  
 

  1384زمستان ، 4، شماره 17دوره / دندانپزشكي جامعه اسالمي دندانپزشكانمجله 

  . . .نشت تاجي در درمانبر ريز)DBA(اثر مواد چسبنده به عاج

  )3-1(.باشد اق نميمقاومت در برابر آلودگي با بز
  مدت  آگهي طوالني شـاند كه پي مطالعات متعدد نشان داده

 .گيرد درمان ريشه مستقيماً تحت تأثير مهروموم تاجي قرار مي
پيكال و آدر تالش جهت دستيابي به مهروموم مناسب ) 4(

تاجي، مواد پركننده و سيلرهاي مختلف مورد آزمايش قرار 
ن ميان از مواد چسبنده به عاج توان در اي اند كه مي گرفته

)DBA (پيشرفتهاي . به عنوان پركننده كانال يا سيلر نام برد
 و استحكام باند اين مواد، توجه به DBAاخير در زمينه كاربرد 

ده كرخود جلب ه استفاده از آنها را در زمينه درمان ريشه ب
مطالعات اخير در مورد استفاده از مواد چسبنده به عاج . است

انگر نتايج مطلوب در بهبود كيفيت مهروموم كانال ريشه بي
  )8-5(.باشد مي

هدف از انجام اين مطالعه بررسي مهروموم تاجي حاصل از 
 همراه با استفاده از AH26پركردن كانال با گوتاپركا و سيلر 

DBAباشد  مي .  
  

  روش بررسي
شده مستقيم خارج  دندان 24 ،اي در اين مطالعه مداخله

پس از ضدعفوني . اي انسان مورد استفاده قرار گرفت ريشه تك
 ، و تهيه حفره دسترسي%25/5دندانها با هيپوكلريت سديم 

 ، صورت گرفتStep - Backها به روش  سازي كانال آماده
صورت تصادفي به چهار گروه تقسيم شدند ه ها ب سپس نمونه

در گروه ). دو گروه آزمايشي و دو گروه كنترل مثبت و منفي(
نمونه پس از كاربرد مواد چسبنده به عاج ده آزمايشي اول 

)DBA ( و سيلرAH26ها به روش تراكم جانبي با   كانال
هاي  ابتدا ديواره: مراحل كار بدين شرح بود. گوتاپركا پر شدند

 %37كانال با استفاده از مخروط كاغذي به اسيد فسفريك 
. اده شد ثانيه داخل كانال شستشو د15آغشته شد و پس از 

، ر هوا گرفته شداطور نسبي با استفاده از پوه رطوبت كانال ب

 با كمك مخروط Excite DBA (Vivadent)مايع پس از آن 
 ثانيه يك وج 15پس از . داخل كانال برده شده كاغذي ب

به سطح اليت كيور و با دستگاه گرفت شفاف داخل كانال قرار 
پس از انجام اين . ده شدثانيه نور تابانبيست بااليي آن به مدت 

ها به روش تراكم جانبي با استفاده از گوتاپركا و  مراحل كانال
ده در گروه آزمايشي دوم نيز .  پرشدDentsply (AH26(سيلر 

نمونه از همان ابتدا به روش تراكم جانبي با گوتاپركا و سيلر 
AH26گرديد پر .  

يلر به دو نمونه كنترل مثبت با گوتاپركا و بدون كاربرد س
دو نمونه كنترل منفي نيز به روش تراكم  روش تراكم جانبي و

ها به  تمامي نمونه.  پرشدندAH26جانبي با گوتاپركا و سيلر 
 37 و حرارت %100رطوبت ( ساعت در انكوباتور 48مدت 

قرار داده شدند تا از سخت شدن سيلر ) گراد درجة سانتي
انها از محل اتصال تاج دنددر مرحله بعد، . اطمينان حاصل شود

در گروههاي آزمايشي و كنترل . قطع شد) CEJ(سمنتوم و مينا 
جز سطح قطع شده تاجي با دو اليه به مثبت تمام سطوح ريشه 
در سطح تاجي نيز با دقت فراوان . الك ناخن پوشانده شد

كار رفت كه فقط ه طوري الك ناخن براي پوشاندن گوتاپركا ب
هاي كانال بيرون  ل تماس با ديوارهمقداري از گوتاپركا در مح

در گروه كنترل منفي تمام سطوح با دو اليه الك . بماند
ها به  ها، تمام نمونه خشك شدن الك پس از. پوشانده شد

در ) PH= 7 (%2 ساعت درون محلول رنگ متيلن بلو 48مدت 
ها از رنگ و شستشو  روج نمونهبا خ. دماي اتاق قرار داده شدند

با استفاده از تيغ بيستوري الك از سطح دندانها با آب جاري، 
متر و   ميلي1/0پاك شد و توسط ديسك ظريف الماسي با قطر 

صورت طولي به دو ه ها در جهت مزيوديستال ب هندپيس ريشه
ميزان نفوذ رنگ در هر . نيمه باكال و لينگوال تقسيم شدند

تفاده  با اس)Blind(كور صورت ه گر ب وسيله دو مشاهدهه نيمه ب
نقطه . گيري شد  اندازه16از استريوميكروسكوپ و بزرگنمايي 
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و همكارمحمدرضا شريفيان دكتر 

ميانگين دو عدد .  بودCEJمرجع بررسي ميزان نفوذ رنگ، 
عنوان ميزان نشت ثبت ه گر ب بدست آمده توسط هر مشاهده

اي از دندان كه از نفوذ خطي  الزم به ذكر است كه نيمه. گرديد
 آزمون .ه قرار گرفترنگ بيشتري برخوردار بود، مورد محاسب

  .ها مورد استفاه قرار گرفت  براي بررسي دادهt - studentآماري 
  

  ها يافته
هاي كنترل مثبت، نفوذ رنگ در تمام طول ريشه  در نمونه

هاي كنترل منفي، نفوذ  كه در نمونه در صورتي. مشاهده گرديد
  گروه اول آزمايشي  ميانگين نفوذ رنگ در. رنگ مشاهده نشد

)DBA  + سيلرAH26 + متر و   ميلي2/3±217/1) گوتاپركا
) AH26گوتاپركا و سيلر (ميانگين نفوذ رنگ در گروه دوم 

 آناليز آماري نشان داد كه ،)1نمودار . (متر بود  ميلي448/1±1/6
طور ه ب) DBAاستفاده از (ميزان نفوذ رنگ در گروه اول 

 است DBAدار كمتر از گروه بدون استفاده از  معني
)001/0P< .( در دو نمونه كنترل مثبت، رنگ در تمام طول

كه ميزان نفوذ رنگ  طور كامل نفوذ كرده بود در حاليه ريشه ب
  .در دو نمونه كنترل منفي، صفر بود

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 معيار نفوذ رنگ در گروههاي آزمايشي ميانگين و انحراف :1 نمودار

  ، AH26  +DBA+  گوتاپركا: 1گروه (
  )AH26+  گوتاپركا: 2گروه               

  بحث
بعدي كانال ريشه و سپس  نقش انسداد كامل و سه

جلوگيري از آلودگي مجدد اين مجموعه در موفقيت درمانهاي 
 جهت بررسي توانايي ،)3-1(.اندودنتيكس انكارناپذير است

مهروموم مواد پركننده كانال روشهاي مختلف مورد استفاده 
مله بررسي نفوذ رنگ، نفوذ باكتري، از ج. قرار گرفته است

 كه هركدام داراي مزايا و معايبي …فيلتراسيون مايع و 
روش رايج بررسي نفوذ رنگ در كنار مزايايي چون . باشند مي

باشد كه مي توان به موارد  سهولت كاركرد داراي معايبي نيز مي
  :كردزير اشاره 

مطالعهها حين عد از بين رفتن نمونهبررسي نشت در دو ب  
  )9(.عدم امكان انجام مطالعه در زمانهاي طوالني

مطالعات متعددي كه در زمينه بررسي توانايي مهروموم 
يك به  مواد پركننده و سيلرهاي مختلف انجام شده است، هيچ

  )10(. استشدهنتيجه يكسان و قطعي منتهي ن
نفوذ مواد رزيني رسد كه حذف اليه اسمير و  نظر ميه ب
ها توانايي مهروموم را  الي الياف كالژن عاج و داخل توبول البه

اخير در زمينه استفاده از مواد بررسيهاي . بهبود بخشيده است
بيانگر نتايج مطلوب در بهبود كيفيت ) DBA(چسبنده به عاج 

  )6-5 (.مهروموم كانال ريشه هستند
Mannociردن كانال با  و همكاران مهروموم حاصل از پرك

 مقايسه DBA را با يا بدون استفاده از AH26گوتاپركا و سيلر 
 همراه با DBAطبق بررسي اين گروه، استفاده از . كردند
AH26هاي مطالعه   يافته،)11(.، مهروموم كانال را بهبود بخشيد

  .حاضر نيز مشابه تحقيق فوق بود
 و همكاران پس از ارزيابي Manocciطبق تحقيق ديگر 

 توسط نشت رنگ DBAهاي ريشه پر شده با ترمافيل و  كانال
و ميكروسكوپ الكتروني اسكنينگ به اين نتيجه رسيدند كه در 

هاي پر شده توسط ترمافيل و سيلر  مقايسه با گروه كانال

6/14
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  . . .نشت تاجي در درمانبر ريز)DBA(اثر مواد چسبنده به عاج

ZOE استفاده از ،DBA و ايجاد اليه هيبريد، مهروموم 
هرچند در . هاي پر شده با ترمافيل را بهبود نبخشيده بود كانال

اين مطالعه سيلر مورد استفاده و نحوه پر كردن كانال با تحقيق 
حاضر يكسان نبوده است و شايد تفاوت در نتايج دو مطالعه را 

  )12(.بتوان به مسئله نسبت داد
راديكولر به رزين  الزم به ذكر است كه پاسخ بافتهاي پري

تي كه در مطالعا.  نيز بايد مد نظر قرار گيردDBAكامپوزيت و 
زمينه پاسخ بافتي به مواد پر كننده انتهاي ريشه صورت گرفته 
است به خوبي بيان كننده پاسخ بافتهاي اطراف ريشه كه در 

  . باشد اند، مي تماس مستقيم با مواد مختلف قرار گرفته
ر كردن حفرات تهيه  و همكاران بعد از پRudطبق مطالعه 

، ترميم DBAيت و شده در انتهاي ريشه با رزين كامپوز
مدت به خوبي  مدت و طوالني راديكولر در كوتاه بافتهاي پري

تعداد ي از آنها همچنين در مطالعه ديگر. صورت گرفته است
 و )Retroplast(رتروپالست زيادي از بيماراني كه در آنها از 

عنوان ماده پركننده انتهاي ريشه استفاده ه  ب)Gluma(گلوما 
 سال پس از درمان، 12 و نُهي فراخواني ها شده بود، در دوره

مطالعات . ترميم كامل استخوان در راديوگرافي را نشان دادند
هاي آماسي اطراف  در ميمون و انسان نيز، فقدان سلولباليني 

حضور فيبروبالست و الياف كالژن در  ورتروپالست و گِلوما 
- 13(.مجاورت ماده پركننده انتهاي ريشه را نشان داده است

16(  
اي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه هنگام  نكته

عدم : جمله  موانعي بر سر راه وجود دارد ازDBAاستفاده از 
پيكال، آتوانايي در حذف كامل اليه اسمير بخصوص از نواحي 

 كه مستلزم افزودن نمكهاي فلزي DBAعدم راديوپايستي 
د منجر به توان همين امر مي. باشد  ميDBAراديواپك به 

حساس بودن تكنيك ،  گرددDBAنقايصي در پليمريزاسيون 
در ) DBA(كاربرد، دشواري انتقال كامل ماده چسبنده به عاج 
  )20-17(.تمام طول كانال بدون تخلل و دشواري درمان مجدد

ست  اكار رفته در اين مطالعه آنه يكي از مزاياي روش ب
ه عاج در تمام حجم كه به علت عدم استفاده از مواد چسبنده ب

  .كانال، امكان استفاده مجدد وجود دارد
DBA جز مواد چسبنده نسل مطالعه  مورد استفاده در اين
صورت يك مايع ه ب پرايمر و ادهزيو باشد كه دو جز پنجم مي

. شود ارائه شده است و همين امر باعث سهولت كاربرد آن مي
 براي استفاده شود دليل اينكه اين نسل با نور سخت ميه اما ب

هرچند در . از آن داخل كانال از وج شفاف استفاده گرديد
هاي  هاي باريك و انحنادار، قرار دادن چنين وج كانال

ناپذيري داخل كانال و پخش نور در تمام جهات مشكل  انعطاف
 در چنين DBAاست، بنابراين بهتر است در صورت كاربرد 

ال دهنده نور مانند پذير انتق هايي از وسايل انعطاف كانال
 .كردفيبرهاي نوري استفاده 

  
  گيري  نتيجه

در كاهش ريزنشت تاجي ) DBA(مواد چسبنده به عاج 
بسيار موثر است و در صورت برطرف شدن مشكالت مربوط به 

توان از مزاياي  كاربرد اين مواد در زمينه درمان كانال، مي
  . كاهش ريزنشت آنها بهره جست
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