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Abstract 

Background and aim: One of the important measure of proper root canal preparation is Maintaining 

the original position of the root canal. so ;instrument that result in Minimal change of canal position 

,result in better cleaning and shaping. This study was aimed  to comparison of effect of Joy Taper and 

Bio Race on maintaining of Canal centering ability and transportation by CBCT in mesio buccal canals 

of human Extracted mandibular first molars. 

Materials and Methods: In this experimental study a total of 30 of mesiobuccal Root canals of human 

mandibular first molars with curvature ranging between 20-40 were randomly divided by Schneider and 

in two groups of 15 canals each , and Two In control Group and were imbedded in a puty imperession 

material and Submitted To CBCT the initial imaging was prepared . Group A was prepared with Joy 

Taper and group B was Prepared with Bio Race .According to manufactures protocol .pre and post 

Instrument image was Recorded .Image Were reconstruction and cross sections Corresponding to 

distance 1,3,7 mm from The anatomic apex were selected for Analysis by Gambill. Statistical analysis 

was performed With T-test and Repeated Measure ANOVA . 

Results: There was no significant different between the two groups of Joy Taper And Bio Race systems 

in maintaining the canal centralization and canal Transportation (P>0.05), but significantly only in the 

7mm control of the Bio Race system,it Was better in centering ability P=0.048  , also in each group at 

different sections of coronal , Mid and apical there was no significant difference. 

Conclusion: Our findings showed that Joy Taper and Bio Race having the same Result in transportation 

and centring ability. 
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 خالصه:

از معيار  سابقه وهدف: اماده سازی مطلوب کانال ریشهیكی  انال است.بنابراین  دندان حف، شكل و موقعيت اصلی مرکز ک  های مهم 

لذا این تحقيق با    .وسيله ای که در حين آماده سازی سبب حداقل تغيير در این موقعيت گردد جهت اماده سازی، مناسب تر می باشد 

در کانال های   CBCTتوسط    از نظر حف، مرکزیت کانال و جابجاییJoy Taper   و  Bio Raceهدف مقایسه ی ازمایشگاهی دو سيستم  

 . پایين فک های مولر اول فک  مزیویاکال دندان

-20کانال مزیوباکال مولرهای اول فک پایين خارج شده از دهان انسان با خميدگی بين    30در این مطالعه تجربی:     و روش ها:  مواد

بگيری م شدندو سپس پس از جایگذاری در ماده قالتایی تقسي  15به طور تصادفی به دو گروه  درجه بر اساس روش اشنایدر تعيين و40

با    Aميلی متری از اپكس آناتوميک تهيه گردید.در گروه    7و1،3منتقل شدو تصاویر اوليه ی مقاطع در فواصل    CBCTپوتی به دستگاه  

انجام  آماده ساز   Bio RaCeبا سيستم    Bو در گروه    Joy Taperسيستم   کانال طبق دستور کارخانه سازنده  وسپس دوباره   گرفتی 

  . گيری شد   اندازه  Gambillبر اساس روش   انجام شد و فواصل مرکز کانال از مزیال و دیستال اندازه گيری شد  CBCTتصویر برداری با  

 انجام گرفت.   Repeated Measure ANOVAو آزمون  T-Testاناليز آماری توسط آزمون 

  ( p=0.7).  و جابجایی کانال اختالف معناداری وجود نداشت  از نظر حف، مرکزیت    Bio Race   و  Joy Taperبين دو سيستم    ها:  افتهي

همچنين در هر گروه در   (  P=048/0)    از نظر حف، مرکزیت کانال بهتر عمل کرد  Bio Raceميلی متری کرونال سيستم    7و تنها در  

 اپيكالی نيز اختالف معناداری وجود نداشت.  مقاطع مختلف کرونالی و ميانی و 

هردو از نظر حف، مرکزیت کانال های خميده و ميزان جابه    Bio Race   و  Joy Taperبا توجه به این تحقيق سيستم    گيری:نتيجه 

 جایی مشابه یكدیگر عمل کردند. 

 CBCT   ،BioRaCe  ،JoyTaper،  لجابجایی وتوانایی حف، مرکزیت کانا :کليد واژه ها

 

 مقدمه:

سازی کانال  به دنبال آمادهیكی از مشكالت حين درمان ریشه  

تيتانيوم    -حف، مرکزیت کانال با استفاده از ابزارهای نيكل  عدم

در   .(1)باشدمی  کانال  مرکزیت  حف،  مسئله  به  توجه  عدم 

می روتاری  ابزارهای  از  مسير استفاده  از  انحراف  به  منجر  تواند 

لج    ،اصلی پرفوریشن (Elbow)ایجاد  نهایت  در  و  جابجایی   ،

و در نهایت از دست    درمانموجب کاهش موفقيت  شود که  می 

شود می  دندان  روتاری  (  2)رفتن  ابزارهای  از  استفاده  اصواًل   .

و    -نيكل سوپراالستيكی  علت  به    shape memoryتيتانيوم 

اولين   (3)شود  موجب حف، مرکزیت کانال ریشه می  ابزار  این   .

در   شد    9881بار  معرفی  کانال  سازی  آماده  برای   (4))سال( 

نام   به  روتاری  ابزارها  از  خاصی  نوع  یک  به    joy taperاخيراً 

فایل بر اساس ادعا   3این سيستم   . (6-5)بازار معرفی شده است  

دارای خاصيت   عالوه  می   shape memoryکارخانه  که  باشد 

دون ایجاد بر انعطاف پذیری مناسب امكان آماده سازی کانال ب

با توجه به اینكه  .  (8-7) د  جابجایی با حف، مرکزیت کانال را دار

کانال  ریشهاکثر  حين   ،های  حوادث  هستند  خميدگی  دارای 

باشند یكی  سازی کانال از شيوع نسبتاً باالیی برخوردار میآماده

باشدکه  جایی کانال می یا جابه   transportationاز این عوارض  

.  (9)  كالی و درمان موفق تأثير بسزایی بگذاردتواند بر سيل اپيمی 

آل کانال باید به صورت مخروط متناوب پيوسته باشد  ایدهكل  ش

که حداقل قطر آن در ناحيه اپيكال قرار دارد. برقراری این فرم 

ریشه   داخل  در  کانال  اصلی  موقعيت  حف،  ضمن  باید  خاص 

ر  ترین انحرافی از مسير کانال دکوچک  و    دندان صورت پذیرد

جابه قسمت تاجی  درهای  توجهی  قابل  که    جایی  فورامن  محل 

ریشه درمان  اصلی  هدف  آن   ایجاد   ،است  سيل 

وسایل چرخشی   . (10) کندمی  از  استفاده  با  ریشه  درمان  امروزه 

های ثابت دندان پزشكی شده و وسایل چرخشی یكی از درمان

Ni-Ti   اند به قسمت مهمی از ابزارهای اندودنتيک تبدیل شده

می را  اخير  سال  سالده  شتابتوان  پر  در  ت  های  كنولوژی 

جدی تكنولوژی  دانست.  سرعتاندودنتيک  سادگی،  سبب    و   د 

بيشتر در درمان ریشه شده است که در مهم  از همه کارائی  تر 

نام برد که    Ni-Tiتوان از سيستم چرخشی  رأس همه آنها می
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شكل  پيش باعث  قابل  سازگار  دهی  و  تكرار  قابل  کانال  بينی،  با 

ط به  وسایل  این  است  شده  اریشه  از  ور  مشكالتی  بروز  ساسی 

اند اما  جایی و پرفوریشن را کاهش دادهابهو ج  لج  ،قبيل انسداد

راحت  دستی  وسائل  به  می نسبت  های طراحی . (11)شكنند  تر 

جدید مانند تغيير تقارب، نوك غير برنده و تغيير مقاطع عرضی  

خوبکانال  تقارب  با  خطر  ج  ،هایی  کمترین  با  کردن  پر  هت 

 (. 12)  کنندجاد میرا ایجایی جابه

مطالعه همكاران    Mittal  در  سال    و  عنوان    2016در  تحت 

جایی کانال و حف، مرکزیت کانال و ميزان مقایسه ميزان جابه 

 proو    wave oneسيستم  ضخامت باقی مانده دنتين بين دو  

taper    از استفاده  پرموالر ،    CBCTبا  دندان  استخراج چهل 

انجامتک ریشه زیر گروه  و  شد  ای  که هر    تقسيم شدند  به دو 

متری ميلی   3بود . تفاوت قابل توجهی در    نمونه  20گروه شامل  

در  ميلی   6و   ولی  نشد  دیده  قابل ميلی   9متر  تفاوت  متری 

توجهی    2که گروه    جاییتوجهی دیده شد در   قابل  در تفاوت 

جایی کانال  در تمامی نواحی دیده نشد  در جابه جابجایی کانال  

باقی مانده داما د سطح بررسی شده در دو   3ر  ر ميزان دنتين 

دیده   pro taperو    wave oneگروه   توجهی  قابل   تفاوت 

و همكاران دو نوه فایل   assiabه  عهمچنين در مطال  .(13) شد 

و   پروتيپر  که    Safe Siderروتاری  گرفت  قرار  بررسی  مورد 

حرکت  ماهيت  که  دوسيستم  این  بين  نيز  داری  معنی  ی  تفاوت 

نشد  مشاهده  دارند  همكاران  Ceyhanli KT  ( 41).متفاوت   و 

 proدهی کانال با سيستم  مطالعه ای تحت عنوان قابليت شكل

taper Gold    وpro taper universal    به وسيلهCBCT 

. تفاوت بود  T-testآناليز انجام شده در این مطالعه  انجام داند.  

نال در هر دو کا  جاییجایی دنتين و جابه قابل توجهی در جابه

روتاری     pro taper univerو    pre taper goldسيستم 

 ( 15)دیده نشد.

Arora    ا   2016و همكاران در سال تحت عنوان    ی در مطالعه 

 زانيکانال و م   تیکانال و حف، مرکز  ییجاجابه   زانيم   سهیمقا

با تا س  ن يب  ني مانده دنت  یق ضخامت   و wave one ستميدو 

pro taper ا استفاده  دندان   CBCT زبا  چهل  استخراج   ،

ر تک  ز  ی اشهیپرموالر  دو  به  شد  گروه    ریانجام  هر  که  گروه 

. تفاوت قابل توجه  20شامل   بود    6و    ی متری ليم   3در    یعدد 

ول  دهید  متری ليم توجه  ی متری ليم  9در    ینشد  قابل   یتفاوت 

ح   هدید در  گروه    یني شد  توجه  2که  قابل    یتمامر  د  یتفاوت 

  یباق   ن يدنت  زانيکانال اما در م  ییجاابهدر ج  نشد    دهید  ینواح

 pro و wave one شده در دو گروه  یسطح بررس  3مانده در  

taper (16) .شد دهید یتفاوت قابل توجه 

Ceyhanli KT ا مطالعه  همكاران  قابل  ی و  عنوان    ت ي تحت 

 pro taper و pro taper Gold ستميال با س کان  یدهشكل

universal لهيبه وس CBCT انجام شده در    زيجام داند. آنال نا

توجه T-test مطالعه  نیا قابل  تفاوت  جابه   ی است.   یی جادر 

 pre taper ی روتار  ستميکانال در هر دو س  ییجاو جابه   نيدنت

gold وpro taper universal  (16).نشد  دهید  Arora    و

مطالعههمك مقا  ی ااران   عنوان    ییجاجابه   یابی ارز   سهیتحت 

 one shape  ستم يکانال دو س   نیکنترل مرکز  ییاکانال و توان

, Reciproce    توسط دستگاه    لیفاCBCT    و دادند  انجام 

مند  20 مولر  دندان  گروه    بل یعدد  دو  به   یی تا  10که 

 one  2گروه     Reciproce  ی برا  1شدند گروه    ی بندم يتقس

shape   آنال ب  زيکه  که  داد   , one shape  ني نشان 

Reciproce    کانال و    ییجادر جابه  یقابل توجه  ی آمار  جهينت

در    one shapeو      Reciproceکانال وجود ندارد.    تیمرکز

. لذا (17)مشابهند  کانال  تیکانال و حف، مرکز  ییجاجابه   ییتوانا

کانال    ییجا به جا  زانيم  یشگاهیآزما  یبررس  هب  قيتحق  نیدر ا

از آماده ساز   مولر اول   ی دندان ها  وباکالیمز  ی هاکانال    ی پس 

پا س  نیيفک  دو  با     Joy Taperو     Bio Race  ستميبا 

 پرداختيم.(   CBCTاستفاده از 

 مواد و روش ها

با  که  است  آزمایشگاهی  و   یجرب ت  ی مطالعه   کیمطالعه    نیا

از شرا  CBCT استفاده  در  انجام  (invitro) یشگاهیآزما  طی و 

 ی خارج شده از دهان که دارا  نیي مولر اول فک پا  ی هاشد. دندان

تحلپكا فاقد  و  بسته  و    ایو    ی خارج  ایو    یداخل   ليس   ا یترك 

جداگانه هستند،    الیکانال مز  ی و دارا  شهیسطح ر  ی رو  یدگ يپوس

فا  ی انه به گو اپ   10  لیکه  از سوراخ  به عبور  ول  كاليقادر    ی باشد 

بررس  15  لیفا مورد  جامعه   ، تشك   ینباشد  فقط     ليرا  داد. 

درجه طبق روش    40تا    20  یدگيدامنه خم  ی که دارا  ییدندانها
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ر  دریاشنا ا  کینزد  شهیو طول  در  باشند،  هم  مورد    نیبه  جامعه 

با توجه به حجم نمونه   ق،يقرار گرفت. با توجه به نوع تحق  یبررس

فرمول محاسبه حجم نمونه،  حجم نمونه    زيدر مطالعات مشابه و ن 

  ی خاص ذکر شده قبل  طیبا شرا   نیي دندان  مولر اول فک پا  30

ش رو(  17-20)د.  انتخاب  مز  ی که  تحق  وباکال یکانال   انجام    قيآنها 

برا  15که    شد فا  ی نمونه  گرفت  ل یهر  نظر  نمونه   هدر   .  ی هاشد 

شد.    م يقست  ییتا 15در دو گروه آزمون    یبطور تصادف  طیاواجد شر

اطالعاتداده  یآور جمع  ی برا فرم  از  شد  یها    نیا  در.استفاده 

ساعت   کیبه مدت    دن ش  ی ها ابتدا جهت ضدعفوندندان   قيتحق

ه محلول  خلوص    25میسد  تیپوکلريدر  درصد   5با 

و   یافت ب  ی ایاز بقا  هاشهیکردن سطح ر  زيپس از تم.  (21)قرارگرفتند

  ن ي کار در نرمال سال  بعدی   احلرم   تا  هادندان  ،لیبا گاز استر  ی دبر

ر  ی نگهدار ترك، دندان  نیا  وباکالیمز  شهیشدند.  نظر  از  ابتدا  ها 

تحل  یگدي پوس   ،ی شكستگ بررس  یخارج  ليو  و    یمورد  گرفتند  

از مطالعه حذف شدند.   بودنددچار    عوارض  نیکه به ا  ییهادندان

پرب  ی وگرافیراد  هيته روش  ل  كالياپ  ی ه  باکو  روش  و    ینگواليبه 

  كالياپ  ی پر  ی   شه يکه در کل  ییهاانجام شد )دندان  یستالیودیزم

کلس  ییهانال کا ن   ه يفيکه  و  داشته    شهیر  یداخل  ليتحل  زيباشند 

خم شدند(،  حذف  مطالعه  از  از   هاشهیر  ی دگيباشند،  استفاده  با 

PA  دارا   ییهادندان  شد.   نيي(تعكالياپ  ی پر  یوگرافی)راد  یکه 

مابق  قيتحقوارد    بودنددرجه    40-20  یدگيخم و  حذف    یشده 

 نیگزیموردنظر جا  ادبه تعد  دنيمناسب تا رس   ی هاو نمونه    دنشد

از دند(  21)شد   به صوران. سپس  قالب  ها  ماده  ت جداگانه توسط 

  نیشد.  به ا  هيقالب ته   (Spidex, Coltene, Swiss)  یپوت  ی ريگ

کر  بيترت مخلوط  از  پس  گ که  قالب  ماده  به  دندان  ،ی ر يدن  ها 

ا نحو  ده، ستایصورت  دندان  ی به  تاج  باشد، که  باال  سمت  به  ها 

گ دندان  شهیر قالب  ماده  داخل  در  کامل  طور  به  ر قرا  ی ريها 

تعگر گوتاپرکا جهت  مز  ن ييفت. سپس  در  نمونه   وباکالیکانال  ها 

تمام  شهیر  ی متريل يم  7و    3-1فواصل   داده  نمونه  یدر  قرار  ها 

نمونه  نیند. در اشد به صورت تصادفمرحله   15به دو گروه    یها 

بار استفاده   هرهر دو گروه بعد از  ی شدند. برا ميتقس  Bو  A ییتا

فا باکانال  ،ها  لیاز  ه  ها  سر   5/2  تیپوکلريمحلول  با  و  درصد 

نمونه   ج يگ   27سوزن   سپس  و  فشستشو  سرم  در   یولوژ یزيها 

کل  ی نگهدار سپس  قانمونه   ه يشد.  در  به    یپوت  ی هالب ها  مربوط 

برا که   ,Planmeca OY, Helsinki)  هياول  ریوتصا  هيته  ی خود 

FInland  هیثانو  رتصاوی  مقاطع  و  گرفت   قرار  –  د (به کار رفته بودن 

گرفته    هياول  ریکه تصاو  یبيو به همان ترت  طیهمان شرا  تیبا رعا

نها  وتريبه حافظه کامپ  ،دهیگرد  هتهي  –شدند     تی منتقل شد. در 

 T-TESTن  با آزمو  ستم يکانال در دو س  تیحف، مرکز  سهیامق

  ی رونالک  ی ها  1/ 3  سهیمقا  ی قرار گرفت و برا  ی مورد قضاوت آمار

 زانياز نظر م   ستميدر هر س  لیانوع ف   کيبه تفك   ی كاليو اپ  ی انيوم

مرکز  ییجابجا حف،  از    ت یو   Repeated  ی مار آزمون  آکانال 

measure ANOVA  یبودن امار  استفاده شد، سطح معنا دار  

P<0.05  .در نظر گرفته شد 

 يافته ها

دو سيستم   اضر جهتتحقيق ح در  کانال  مرکزیت  ارزیابی حف، 

Bio race   و Joy taper    ول فک پایين و دندان مولر ا30روی

س مقطع  در  کل   ميليمتری   7و3و1ه  در  و  گرفت  از    2انجام  تا 

ميزان حف،   1جدول    نمونه ها در حين مراحل کار از بين رفتند. 

   2جدول  ت برحسب فاصله از اپكس و به تفكيک سيستم و  مرکزی

تفكيک  به  و  اپكس  از  فاصله  حسب  بر  کانال  جابجایی  ميزان 

می دهد نشان  را  ها  برهم   اب.  سيستم  اثر  معنادار شدن  به  توجه 

به    sub group analysisکنش نوع فایل و محل اندازه گيری از  

شد استفاده  زیر  گ.  شرح  دو  مقایسه  ميزان برای  نظر  از  روه 

  T-testال به تفكيک محل از ازمون  جابجایی و حف، مرکزیت کان

های کرونالی وميانی و اپيكالی به   3/1استفاده شد وبرای مقایسه  

و حف،  جابجایی  ميزان  نظر  از  هر سيستم  در  فایل  نوع  تفكيک 

  Repeated measure ANOVAکانال از ازمون اماری  مرکزیت  

شد.  نت  استفاده  ميزان  طبق  نظر  از  تحقيق  این  از  حاصل  ایج 

گروه  جابجای دو  بين  کانال  مرکزیت  حف،  و   و  Joytaperی 

Biorace در تنها  و  نداشت  وجود  داری  معنی   3/1اختالف 

به طور معنی داری بهتر عمل کرد   Bioraceکرونالی کانال گروه  

مقایسه   در  هر 3/1همچنين  در  اپيكالی  و  ميانی  و  کرونالی  های 

از   معناداری  سيستم  بين  نظر جابجایی و حف، مرکزیت اختالف 

 مقاطع مختلف یافت نشد. 



     

 19 دکتر مرتضی بزرگمهر و همكاران  

 

 

 67پياپی / 1400  بهار   / اول  /شماره  هجدهم نپزشكی/دوره  مجله تحقيق در علوم دندا 

 
 

 
 

 ميزان حفظ مرکزيت بر حسب فاصله از اپکس و به تفکيك سيستم -1جدول  

 يليمتری م 1فاصله  نقاط 

 پكس از ا 

 ميليمتری 3فاصله 

 از اپكس 

 ميليمتری 7فاصله 

 از اپكس 

 

 تغييرات

 

 نسبت به مرکزیت سيستم ها 

   

  نتيجه آزمون

Bio Race)شاهد( 

 

 

31979/0±2684/0 
 

42164 /0±4444/0 

 

33538/0±4944 /0 

 
930/0= P 

 

Joy taper)0/ 2722±25717/0 )مورد      
43644 /0±3433/0 

 

25849/0±2837 /0 

 

970/0 P= 

 

T.TEST 
780/0 

 
559/0 
 

048/0P=* 

 

 

 

 

 

 ستمهابه تفکيك سي ميزان جابجائي کانال بر حسب فاصله از اپکس و -2جدول 

 ميليمتری از اپكس  7فاصله  ميليمتری از اپكس  3فاصله  ميليمتری از اپكس  1فاصله  نقاط 

 نتيجه آزمون

ANOVA 

ن جابجائی        ميزا

 کانال

 اهسيستم

 

 ميزان 

D.SX  
 

 ميزان 

D.SX  

 
 ميزان 

D.SX  
 

Bio Race )0/ 190  0/ 1677±0/ 19518  0/ 0307±0/ 13870  0/ 1453±0/ 24976 )شاهد= P 

Joy taper 
 0/ 0477±0/ 22949  0/ 1100±0/ 13345 رد( )مو

 
 26690 /0±0600 /0  70 /0= P 

T.TEST 725 /0= P 780 /0= P 208 /0= P* 

 

 : بحث
  Joy taper  ی دو سيستم  تحقيق حاضر با هدف مقایسه

بر ميزان حف، مرکزیت و جابه جایی کانال     Bio raceو

ا  7و3و1ریشه در سه سطح   از  کانال ميليمتری    پكس در 

گرف انجام  پایين  مولرهای  مزیوباکال  ی  خميده  .  های  ت 

باعث   سيستم  دو  هر  تحقيق  این  از  حاصل  نتایج  طبق 

تفا اما  شدند  ریشه  کانال  در  مختصری  جایی  وت جابه 

کانال  معنی داری در ميزان حف، مر کزیت و جابه جایی 

 . در دو گروه و در مقاطع مختلف وجود نداشت

کرونالی    3/1ا در مقاطع  تنه  Bio raceهر چند در گروه  

 انی و اپيكالی مرکزیت کانال های مي 3/1اپكس نسبت به  

هدف  بود.  شده  حف،  بهتر  داری  معنا  طور  آماده    از  به 

ریشه کانال  عوامل   سازی  و  ها  دبری  حذف  بر  عالوه 

می   ریشه  کانال  اصلی  موقعيت  و  شكل  حف،  ميكروبی 

صوص در به خی کانال  .  انحراف از شكل اوليه  (16)  باشد

جبران  بعضا  خطاهای  ایجاد  موجب  اپيكالی  ی  ناحيه 

همچون      zipping  ,ledge,  perforationناپذیری 

امی ممانعت  با  که  کانال  شود  کامل  پاکسازی  پر  ز   و 

ماندن   باقی  باعث  و  کرده  تداخل  آن  مناسب  کردگی 

ميكروارگانيسم ها در کانال شده وموجب ایجاد پریودنتيت  

ا یاپری  نهایت  بقا  پيكال  در  و  می شود  موجود  ضایعه  ی 

 ( 1-2) منجر به شكست ميگردد
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ده  یچگونگ  یبررس  نیبنابرا ها  یشكل  توسط   ی کانال  دندان 

ارز ختم  ی ها  لیفا در  کارا  یمنیا  یابیلف    ی ها  ستميس  ییو 

 .موثر خواهد بود اري بس کياندودنت

مرکز  ییجابجا  زانيم  یبررس   با حف،  م  تیو  ها  و    زانيکانال 

مس از  انحراف  م  یاصل  ر يجهت  مشخص   این شود.بنابر  ی کانال 

 ت یو محدود  ا یتواند در درك مزا  یم  قيتحق  نیحاصل از ا  جینتا

 Ni-Ti لیباشد. فا  د يمف  کيدودنتمختلف ان  ی ها   ستميس  ی ها

آماده ساز  یمختلف  یچرخش بر مشكالت  غلبه  فا  ی جهت   ل یبا 

است  یدست و  لياستنلس  ها  ژهیبه  کانال  معرفانحنا  ی در   یدار 

اهش زمان کارکرد و  ث کباع  Ni-Ti یچرخش  ل یشده اند . وسا

در کانال    لیوسا  نیحال ا  نیشود . با ا  یم  ی آماده ساز  ی خطاها

 یبرا  یمختلف  ی . روش ها(21)   ممكن است بشكنند  ارانحناد  ی ها

کانال مورد   تیمرکز  حف،در   Ni-Ti ی ها  لیفا  ییکارآ  یابیارز

مقطع    (22)  یوگرافیراد  سهیامل مقااستفاده قرار گرفته اند .که ش

منظور استفاده    نیا  ی برا Bramante بنا بر روش   یزدن عرض

رفتن نسج    نيو از ب  سکیشده در اثر د  جادیا  ی فضا   ینمودند ول

  ب یخود از معا  ی در جا  یكاليو عدم ثابت ماندن قطعه اپ  یدندان

م  نیاو مشكالت   دندان   یطول  ی شفاف ساز  ( 23)باشد    یروش 
ت  (24) باال   ی وتريکامپ  یوموگراف و  وضوح   (25-26) (hrCT)با 

روش ها    نیاز جمله ا  CBCT و 27  (MCT)یكروتوموگرافيم

 ( 27).باشند یم

CBCT   که شد  امكان    یتهاجم  ريغ  ی روشاستفاده  و  است 

قبل و پس از    شهیکانال ر  قيقابل تكرار و دق  ی سه بعد   یابیارز

ساز م  ی آماده  فراهم  نمو  یرا  آنكه  بدون  تخرکند  ها   ب ینه 

گ  یبرا  (.28)شوند    جاابج  ی رياندازه  از    ییه  استفاده  با  کانال 

. در    ی به دو روش م CBCT ریتصاو از    یبعضتوان عمل کرد 

از  ا  قاتيتحق تصاو  مپوزیسوپر  رو  ریکردن  بدست    ی بر  و  هم 

قبل و بعد استفاده    ریمراکز کانال ها در دو تصو  ی آوردن فاصله  

ا  یم که  کار  نیشد  خطا  اريبس  ی روش  با  و    یادیز  ی مشكل 

بود   جا  (.29) همراه  جابه  مطالعات  اکثر  مرکز  ییدر  کانال    تیو 

گ   شهیر اندازه  تا   هشیر  یخارج  ی   وارهید  ی فاصله    ی ريتوسط 

قبل و   ریدر دو تصو  ستالیو د  الیدر دو سمت مز  شهیکانال ر

ها فرمول  از  استفاده  با  مقطع  سه  هر  در  مورد   ی بعد  مربوطه 

تحق  (30-31)گرفت  قرار    یابیارز ن  قيو در  ا  زي حاضر   وشر  نیاز 

برد اپكس ر  ی متريلي م   7و3و1.سه سطح    میبهره  جهت   شهیاز 

دهنده    تاانتخاب شدند    یبررس تغ روب  ی نشان    ک یدر    راتييز 

 .باشد شهیکانال ر یانيو م كاليسوم اپ

نمونه ها و   طی شرا   ی ساز  كسانیجهت    قيتحق  نیا  در راین ابناب

ها  كالين يکل  طیشرا هااز    ،دندان  پا  ی دندان  فک    ن یيمولر 

ا  ده يکش انسان  شد  شده  مولر    وی مز  ی ها  شهیرو  ستفاده  باکال 

قرار گرفتند.    یدرجه مورد بررس   40-20  ی با انحنا  بلیمند  ی ها

حوادث وقوع  احتمال  که   ledge همچون   یچرا 

از    دهيخم  ی در کانال ها perforation و  transportationو

مز کانال  ها   ویجمله  مولر  دو (33)است    شتر يب  نیيپا  ی باکال   .

بررس  ی سر جهت  گ   ی نمونه  قالب  روش  دستگاه  و   ی ريدقت 

ب  ی گزاریجا  ی ساز  كسانی شده  گرفته  نظر  در  ها  که  نمونه  ود 

هم   ییاسكن نها ی گونه آماده ساز  چيبدون ه هي پس از اسكن اول

ا ته  نیاز  نمونه  تثب  دیگرد  ه يدو  جهت  و    يتموقع  تي .  دندان 

 نمونه ها در  ریبودن تصاو  سهی قابل مقااز قابل تكرار و    نانياطم

jig شده بود قرار   هيته  یپوت  ی ريقالب گ   مادهصوص توسط  خ م

  چيعدم مشاهده  ه  (33)بود    نيشيگرفتند که مشابه مطلعات پ

جا جابه  ها  ییگونه  نمونه  روش   دقتگواه    ،کنترل   ی در 

 ی انحنا  زانيم   یبود. بررس   ریتصاو  ی   هينمونه ها و ته اری  ذگیجا

ب بر روشکانال  از  Schneider  نا  استفاده  انجام  CBCT با 

کانال    ی انحنا  ی رياندازه گ  ی برا  Schneider. روش (34)گرفت  

 ( 35) .استاول متد اريبس شهیر

Yared  و همكاران گزارش کردند که روش کار و تجربه عمل

م  در  ا  ل یفا  یشكستگ   زانيکننده  در  لذا  است  مطالعه   نیموثر 

ساز د   نمونه  هيکل  ی اماده  مهارت  اپراتور  توسط  وبا   دهیها 

 ( 36)کننده سرعت و گشتاور انجام شد    ز دستگاه کنترلاستفاده ا

هم تو  ليدل  نيبه  مراحل  آموز  کیسط  تمام   دهید   ششخص 

  لیاز فا  یانواع مختلف  ی روتار  ی ها  ستميانجام شد. باتوجه به س

ساز  یچرخش Ni-Ti ی ها اماده  مشكالت  بر  غلبه  با   ی جهت 

 ستميوسJoytaper ستميهمچون س  لينلس است است  ی ها  لیفا

BioRaceهمچن   یمعرف در   ج ینتا  نيشدند.  مختلف  مطالعات 

با  ی حاک   نهيزم  نیا فا   شیافزا  از ان است که    زانيها م  لیقطر 
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که الزم است    ی . به طورابدی  ی م  شیافزا  زيکانال ها ن   ییجابجا

کانال    كالياپ  هيدر ناح  %6با تقارب باالتر از  ییها   لیاز کاربرد فا

  (17) .دیممانعت به عمل آ

کانال    ییحاضر جابه جا  قيمشابه تحق  قاتيتحقز  ا  ی كسری  در

شده است اما در مطالعه    دهید  ستال یو د  الیبه هر دو سمت مز

 یکرونال  3/1تنها در   Bio Race در گروه  ی حاضر از نظر آمار

دار معنا  طور  به  جا  ی کانال  د  شتريب  ییجابه  سمت    وار یبه 

علت    (31-37)  شد.  یابیارز    Danger zoneو  ستالید که 

م  رتیغام حاضر  مطالعه  از    ی با  استفاده  پروتكل  علت  به  تواند 

کار با    نيح  ی ها   ی از نگران  یكی مساله    نیباشد .ا  ستميدو س  نیا

با  یچرخش  ی ها  ستم يس ا  ار يبس  د یاست که عمل کننده   نیبه 

  ت یهدا safe zone موضوع توجه کند و دست خود را به سمت

  .دینما

 ییجابجا  زانيم  زين  (37)   و همكاران  r Ceyhanli KTمطالعه  در

 از  شتريب protaper next ستميبا س  ی کانال پس از آماده ساز

 Bioraceاختالف معنا دار نبود و با مطالعه ما هم    نیبود که ا

ب  یخوان در  حاضر  مطالعه  در  حف،    ني دارد.  در  گروه  دو  هر 

فاصله    تیمرکز در  اپكس    ی متريليم  3و1کانال  طور    بهاز 

ا  فيضع  ی معنادار فاصتر  با    ی متريل يم  7  ی له  ز  که  کرد  عمل 

 ( 32)  .دارد یهمخوان  Tr Taşdemiجینتا

همكاران   E.Schafer   یطرف  از تحق (38) و  فا  یق يدر   لیدو 

Pro taper Next و Bio race   برو موالر    ی دندان ها  ی را 

 Pro  لیکه فا  کردندزارش  کردند و گ  سهیمقا  الیو ماگز  بلیمند

taper Next لیاز فا  Bio race کانال را بهتر حف،    تیمرکز

ممكن  Bio race حاصل از  جیتر بودن نتا  فيضع  نیکه ا  كنديم

 اژيها که از آل  لیفا  ن یبه کار رفته در ا  اژياست مربوط به نوع آل

Ni-Ti   اژينسبت به آل  اژيآل  نیباشد که ا  ،است Max Wire 

  یکمتر   ی ریها از انعطاف پذ  لیفا  ریفته در ساختار سابه کار ر

طرف از  و  است  ساز  یبرخوردار  آماده  به  توجه  با    ی با  کانال 

فا از  نت  عددمت  ی ها  ل یاستفاده  در  زمان    شیافزا  جهيو  مدت 

فا س   لیکاربرد  به  نسبت  فا   ی ها  ستم يها  اختالف   نیا  یلیتک 

  ن یحاصل از ا  جینتا  ز يمطالعات حاضر ن  جیاست . نتا  ریپذ  هيتوج

 Joy  ی گروه ها  نيب  ی دارد و اختالف معنادار  یلعه همخوانطام

taper و Bio race ییو جابه جا  ت یحف، مرکز  زانياز نظر م 

 ( 38،33) .نشد افت یمورد مطالعه  ی ه هاروگ ن يب

 

 نتيجه گيری: 

 Joy taper ستميهر دو س  قيتحق  نیا   ی ها  افتهیتوجه به    با

با    کیو بار  دهيخم  ی کانال ها  ی آماده ساز  قادر به  Bio raceو

ا  یم  ییجابه جا  زانيم  نیترکم نشان دهنده    نیباشند که  امر 

 باشد.    یم  ستميدو س ن یا ی باال  ییکارا

 

 ت: هاداپيشن

 :گردد یمطرح م ریز ی ها شنهاديراستا پ نیدر ا

رو  شتريب  یبررس-1 ا  Joy taper ستميس  ی بر  نظر    جاد یاز 

 .رديگ انجام لیترك و برداشت عاج و شكست فا

جهت    شده   دهي کش   ی ن هادندا  ی به عنوان بانک نگهدار  یمكان.2

  .در نظر گرفته شود  یو آموزش یقاتيتحق ی طرح ها

  ل یفا  گریبا د  لیفا  ن یا  سهیو مقا  ی جهت بررس  شتريمطالعات ب.3

  .ردیموجود صورت پذ ی ها

   دا یها را شد  لی عملكرد فا  شهیر  یدگيخم  شیاز آنجا که افزا.4

تاث توص  یقرار م  ريتحت   ی عملكرد ها  ی چگونگ  شوديم  ه يدهد 

ب  نیا  طیمختلف در شرا  ی ها  ستم يس ها  انجام    شترينوع کانال 

   .شود
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