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:هخالص
باشـد. هـدف از   هاي کانال مـی مانده در دیوارهسازي کانال ریشه، حفظ حداقل ضخامت عاج باقیاز مشکالت آمادهیکیسابقه و هدف:

هـاي  هاي مزیوباکـال دنـدان  کانالمانده در یک سوم اپیکالیبر میزان ضخامت عاج باقیاپیکالیاثر اندازه فایل نهاییاین تحقیق بررسی
ل فک پایین بود.مولر او

خـارج شـده از دهـان توسـط     نییدندان مولر اول فک پـا 40الیمزشهیروباکالیکانال مزهیاولریتصاویتجربقیتحقنیدر امواد و روش ها:
شد. نمونه هـا بـه چهـار گـروه     هینوك آپکس تهيمتریلیم4و 5/2، 1در مقاطع Cone Beam Volumetric Tomographyدستگاه 

انجـام شـد. پـس    یکالیاپیینهالی% به عنوان فا4با تقارب 40و 35، 30، 25يشماره هاRaCeيلهایکانالها با فايو آماده سازدندشمیتقس
زیو باکـال توسـط آنـال   سـتال یدال،یـ در سطوح مزماندهیبرداشت عاج و ضخامت عاج باقزانیشد. مهیتهریاز همان مقاطع تصاوياز آماده ساز

قرار گرفت.یابیارزمورد Tukey’s post hoc testو ANOVAيآمار
تفاوت معنی داري در میزان ضخامت عاج اولیه، میزان برداشت عاج و ضخامت عاج گروهیدرونو برون گروهیدر بررسی یافته ها: 

در برداشت عاج معنی دار فاوت در سطح مزیال تفقط در مقطع یک میلیمتريها وجود نداشت. ک از مقاطع و گروهباقیمانده در هیچی
میلیمتري آپکس به 4و 5/2، 1کمترین میزان ضخامت عاج باقیمانده مربوط به سطح مزیال بود که در مقاطع ) P= 026/0بود (

میلیمتر بود. 57/0±16/0و 52/0±16/0، 43/0±17/0ترتیب  
توانند با حفظ حداقل ضخامت مناسب عاج باقیمانده و بدون % می4با تقارب 40و 35هاي شماره فایلرسد کهبه نظر مینتیجه گیري: 

درجه مورد استفاده قرار گیرند.20-35جابجایی معنی دار به عنوان فایل نهایی اپیکالی در کانالهاي با خمیدگی 

درمان ریشه ، ضخامتعاج، کلید واژه ها:
23/11/90پذیرش مقاله: 5/11/90اصالح نهایی10/10/90وصول مقاله:

مقدمه:
سازي کانال ریشه، حفظ حداقل ضخامت از مشکالت آمادهیکی

باشد و گزارش شده است که هاي کانال میمانده در دیوارهعاج باقی
سازي کانال براي آنکه بتواند درمقابل حداقل ضخامت پس از آماده

متر میلی3/0اید از نیروهاي حین پرکردن کانال مقاومت کند نب

از مراحل مهم در درمان سازي کانال ریشه یکیآماده)1(.دکمتر باش
باشد که شامل پاکسازي و ریشه به منظور رسیدن به دو هدف می

مناسب براي سیستم کانال ریشه و ایجاد شکلیعفونت زدایی
شهیدندان درمان رحفظاز طرفی)2(. پرکردن کانال ریشه است

دارد. بسیاري از بستگیماندهشده به میزان ضخامت عاج باقی
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21و همکارانناهید محمدزاده اخالقی  دکتر 

رابطه مستقیم و همکاران Bellucciقاتیتحقیقات از جمله تحق
بین از دست رفتن ساختار دندان و امکان شکست تاج یا ریشه را 

گزارش داد که بین میزان Morfisنیهمچن)3(.نشان داده اند
ساختمان از دست رفته دندان و احتمال شکستن تاج یا ریشه 

)4(. داردودطه مستقیم وجدندان راب

Cheungهاي مولر اول در تحقیقی  بر روي ریشه مزیال دندان
بهنسبتتیتانیوم–هاي نیکل فک  پایین، نشان دادند که فایل

باقیعاجازتريضخیمالیهاستیلاستنلسهايفایل
)5(.گذارندمی

ند، و همکاران در سوییس ارائه دادPortenierدیگري کهبررسی
میزان ضخامت Light-Speedحاکی از آن بود که در تکنیک

مانده بیشتر از زمانی است که فایل کردن به روش دستیعاج باقی
Step-Back6(. شودانجام می(

ها و استفاده ازدر جهت آماده سازي مدور استاندارد درکانالتالش
MAF (Master Apical File )ول باالتر در طيهابا شماره

کارکرد بدون ایجاد پرفوراسیون ناحیه اپیکال و یا کاهش ضخامت 
میزان گشادشدگی)8،7(. مانده، امکان پذیر نخواهد بودعاج باقی

)8-9(. اپیکال درمطالعات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است

لیشماره بزرگتر از فا4تا 3سازي نهایی اپیکال به اندازه گشاد
اي که اندازه فایل رد مطرح شده است به گونهدر طول کارکهیاول

دریک )10(. خواهد بود40تا 35هاي کوچک نهایی در کانال
رابه 30یلوتحقیقاتی دیگرشماره فا35تحقیق شماره فایل باالتراز

گزارش شده )12،11(. عنوان فایل نهایی اپیکالی معرفی نموده اند
مزیوباکال مولرهاي  هاي سازي و دبریدمان کانالاست که آماده

35بسیار موثرتر از فایل شماره 50فک پایین توسط فایل شماره 
و همکارانش بیان کردند حداقل شمارهKhademi)8(. باشدمی

MAFراي آنکه شستشو دهنده به ناحیه اپیکال برسد شماره ب
هم در زمینه میزان ضخامت عاج هاییبررسی)9(. باشدمی30

هاي مختلف ها و روشقسمت اپیکال کانال با فایلمانده درباقی
تاکنون هیچگونه ولی)13،7-15(.سازي انجام شده استآماده

مانده در ناحیه یک میزان ضخامت عاج باقیياي در زمینهمقایسه
با RaCeهايکانال ریشه با استفاده از فایلسوم اپیکالی

.انجام نشده استMAFهاي متفاوتشماره

بر میزان اپیکالیاثر اندازه فایل نهایییبررسقیاز این تحقدفه
هاي مزیوباکال کانالمانده در یک سوم اپیکالیضخامت عاج باقی

هاي مولر اول فک پایین بود تا بتوان حداکثر شماره فایل دندان
که منجر به حفظ حداقل ضخامت مناسب عاج اپیکالینهایی
در اپیکالیریشه با حداقل جابجاییاپیکالیمانده در یک سوم باقی

.گردد را تعیین نمودشرایط آزمایشگاهی

ها:مواد و روش
ربیـــتجيعهورت مطالـــیق به صـــروش تحق

بود که با استفاده از دستگاهايتکنیک آن به صورت  مشاهدهو
CBVT (Cone Beam Volumetric Tomography )

Promaxمدل 3D (Planmeca, Helsinkey, Finland)

.انجام شدو درشرایط آزمایشگاهی

40هاي آنها تعداد با مراجعه به پیشینه تحقیق و تعداد نمونه
.دندان مولر اول فک پایین از جامعه ایرانی انتخاب شدند

ساله 35-55مولر اول فک پایین افراد هفتاد دندان)8،2، 11،9، 19-16(
و تحلیل روي سطح و بدون پوسیدگیشکستگیبدون ترك و

آوري شده وجهت ضدعفونی شدن به پکس بسته جمعآریشه و با 
درصد 25/5کلریت سدیم مدت یک ساعت درمحلول هیپو

قرارگرفتند و سپس در محلول سرم فیزیولوژي نگهداري شدند. 
ها از بافت پریودنتال و استخوان توسط سطح ریشه تمامی دندان

پاکسازي شد. پس از تهیه حفره دسترسی و ایجاد دسترسی کورت 
(Maileffer , Dentsply , Ballaigues  Switzerland)مستقیم، 

K.File داخل کانال قرار داده شد تا باز بودن مسیر 10شماره
هم چک هاي مزیالیکانال چک شود. در عین حال جدا بودن کانال

و 15K.Fileدادن فایل شماره قرارکانال نیز با قطر اپیکالیوشده
هاي داراي اپیکال شد. نمونهعدم عبور آن از انتهاي کانال بررسی

فورامن جانبی نیز از این بررسی خارج شدند. در این مرحله طول 
پکس با آها از ناحیه سرویکال سطح باکال ریشه مزیال تا ریشه
گیري اندازهبر روي سطح خارجی ریشه 10دادن فایل شماره قرار

هاي مشابه و نزدیک به هم انتخاب هاي با طولگردید و دندان
(Maileffer,Dentsply,Ballaigue , Switzerland)شدند. سپس

K.File داخل کانال مزیوباکال قرار داده شد و 15شماره
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مانده یک سوم اپیکالی   اندازه فایل نهایی بر ضخامت عاج باقیاثر یبررس22

شد.رادیوگرافی باتکنیک موازي به صورت باکولینگوالی تهیه
ها حذف شدند و سپس بر داخلی از نمونهدندانهاي داراي تحلیل 

میزان خمیدگی کانالهاي مزیوباکال تعیین )20(اساس قانون اشنایدر
.گردید

درجه بودند وارد 20-35هایی که داراي خمیدگی  دندان
دندان واجد شرایط تحقیق انتخاب40تحقیق شدند. در نهایت 

انها قطع شد و در این مرحله ریشه دیستال به همراه تاج دندشدند.
ها انجام شد. آنگاه هر سه دندان در یک گذاري روي نمونهشماره

قرار داده شد. پنج قطعه موم که شامل پانزده ايالیهقطعه موم سه 
CBVTشدند روي هم قرار گرفته و به دستگاهعدد نمونه می

از متریلیم16/0مقاطع مختلف با ضخامت ریمنتقل شدند و تصاو
مورد شهیريهیافزار مربوطه در هر ناحو در نرمهیهها تنمونه
قرار گرفت. پس از تعیین مرکزیت کانال مزیوباکال، ضخامت یبررس

سطوح مجاور کانال شامل سطوح مزیال، باکال و دیستال با ولیها
نمود استفاده از خطوطی که آنها را به مرکز کانال متصل می

ترین دیواره کانال تا خارجیفاصله،گیري شد. براي هر سطحاندازه
دیواره ریشه به عنوان ضخامت آن سطح در نظر گرفته شد. 

، 1سطوح مزیال، باکال و دیستال در مقاطع يضخامتهاي اولیه
پکس کانال مزیوباکال توسط دو نفر غیر از فرد آمتري میلی4و 5/2

جدد گیري مگیري شدند و در موارد اختالف اندازهعمل کننده اندازه
گیري نرم افزار دستگاه در این مرحله صورت گرفت. دقت اندازه

10ها به طور تصادفی به چهارگروه صدم میلیمتر بود.  سپس نمونه
درکانال 10K.Fileبا قرارگیري فایل شماره شدند.تایی تقسیم

مزیوباکال و مشاهده آن در قسمت اپیکالی، طول کارکرد در حد نیم 
.یین شدپکس تعآمتري میلی

با Crown Downهاي مزیوباکال با تکنیککانالسازيآماده
هاي چرخشیاستفاده از فایل

Race(FKG, Dentaire ,Swiss) با استفاده از دستگاه
کننده سرعت وگشتاورکنترل

ENDO-MATE DT (NSK, Nakanishi INC,
Japan)مدلNE131مطابق دستورالعمل کارخانه سازنده انجام

40هاي شماره کانال ابتدا فایلقسمت تاجید. براي شکل دهیش
به % به ترتیب و6با تقارب 30% و8با تقارب35% و 10با تقارب

% 4تقارب با25شکل غیر فعال واردکانال شدند. سپس فایل شماره 
) وارد کانال شد تا به طول کارکرد برسد. به دنبال آن 1(درگروه

) در طول 2(گروه30هاي شماره با فایلهاوهسازي در سایر گرآماده
35هاي ) در گروه3(گروه35کارکرد انجام شد. سپس فایل شماره 

شمارهسازي با فایل به طول کارکرد رسید ودر نهایت آماده40و 
هايانجام شد. تقارب  همه فایلMAF) به عنوان4(گروه 40

MAF4%بود.
محلول سرم لیترمیلی2از خروج هر فایل،کانال بابعد

%25/5محلول هیپوکلریت سدیم میلی لیتر1فیزیولوژي و 
هاي کانالها توسط یک سازيشستشو داده شد. کلیه آماده

5سازي فقط بر روي اندودانتیست انجام شد. در هر جلسه آماده
.به کار رفتنالکا6سازي کانال صورت گرفت و هر فایل براي آماده

ها در همان ها مجدداً بر روي قطعات موماز نمونههریک سپس
هاي قرار گرفتند و ضخامتCBVTهاي اولیه در دستگاهموقعیت

متري و میلی4و 5/2، 1مانده درهریک ازگروهها در مقاطع باقی
گیري شد و با براي سطوح باکال، مزیال و دیستال اندازه

هاي تفاضل ضخامت. بارفتندهاي اولیه مورد مقایسه قرارگضخامت
مانده، مقدار برداشت عاج محاسبه شد. در این مطالعه اولیه و باقی

.میلی متر نیز مشخص گردید3/0ضخامت کمتر از 

SPSSافزار آماريبه دست آمده توسط نرمهايداده 11

هاي کمی از میانگین، انحراف تحلیل شد. براي بررسی توصیفی داده
یرات استفاده شد. براي ارزیابی تبعیت توزیع معیار، میانه و دامنه تغی

-اي کولموگروفها از توزیع نرمال، از آزمون یک نمونهداده
( One sample Kolmogorov-Smirnov test)اسمیرنوف

استفاده شد و چون در هیچ موردي عدم تبعیت دیده نشد، از 
ن مقایسه بیشد.ها استفادههاي پارامتري براي تحلیل دادهآزمون

(ANOVA)چهار گروه (بر حسب شماره فایل) با آنالیز واریانس

ها داري بین گروهانجام شد و در مواردي که اختالف آماري معنی
( Tukey’s post hoc test)توکییبیدیده شد از آزمون تعق

مقدار عاج يهاي دو به دو استفاده گردید. رابطهبراي مقایسه
ا محاسبه ضریب همبستگی کندالشده با شماره فایل ببرداشته

(tau-b)رزیابی شد. براي ارزیابی تأثیر سطح و فاصله تا اپکس، با ا
ازآنالیز واریانس مقادیر تکراري، مدل فایل،در نظر داشتن شماره
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23و همکارانناهید محمدزاده اخالقی  دکتر 

برابر αشده خطی استفاده شد. در تمام موارد خطاي دادهتعمیم
دار تلقی معنیاز لحاظ آماري >αpدر نظر گرفته شد و05/0

گردید.

یافته ها:
دندان مولر اول فک پایین در این تحقیق داراي دامنه طول 40

متـر  میلی3/11-9/11باکال تا نوك اپکس) CEJریشه(از محل
خمیدگیيزاویهيدامنه. بودندمترمیلی6/11±9/0با میانگین 

3/29±6/4میـانگین بـا درجه20-35هانمونهمزیوباکالکانال
میـزان عـاج، اولیـه ضـخامت میـزان تحقیقایندر. بوددرجه

مترمیلیحسببرعاجبرداشتمیزانوماندهباقیعاجضخامت
بررسـی میـزان   .رد ارزیـابی قرارگرفـت  مـو تحقیقهايگروهدر

این بررسی بین سطوح هم نام مقاطع چهـارگروه  ضخامت اولیه
هده نگردیـد.  داري مشـا انجام شد و هیچ اختالف آمـاري معنـی  

میانگین ضخامت اولیه سطوح جانبی کانـال مزیوباکـال   1جدول
دهد.را در مقاطع مورد بررسی نشان می

هاي میانگین و انحراف معیار ضخامت اولیه ریشه در نمونه-1جدول 
)N=40مورد تحقیق برحسب میلی متر(

سطوح
مقاطع               

مزیالدیستالکالبا

79/0±84/016/0±42/116/0±23/0میلیمتري اپیکال1

89/0±93/020/0±52/120/0±25/0میلیمتري اپیکال5/2
00/1±03/119/0±62/118/0±28/0میلیمتري اپیکال4

:هابررسی میزان عاج برداشت شده پس از آماده سازي کانال
طع به صورت بین این بررسی بین سطوح همنام در هر مق

گروهی و نیز بین سطوح هریک از مقاطع چهار گروه به صورت 
ها میزان عاج درون گروهی انجام گردید. در بررسی بین گروه

سطوح همنام در مقاطع تفاوت برداشت شده در هیچ یک از
1فقط در سطح مزیال چهار گروه در مقطع .داري نداشتمعنی
نمودار )p= 026/0(دار بودمتري اپکس این تفاوت معنیمیلی

25نشان داد این اختالف بین شماره فایل یبی). آزمون تعق1(
به ) p= 047/0(دار بودمعنی40و 35با هریک از دو فایل 

میزان برداشت بیشتري در این 40و35هاي اي که فایلگونه
دار بین سطح و مقطع داشتند. به دلیل عدم وجود تفاوت معنی

، میانگین کلی میزان برداشت در مجموعه چهار گروه هاگروه
مورد ارزیابی قرار گرفت.  بیشترین میزان برداشت عاج در 

متري اپکس در سطح باکال با میانگینمیلی1مقطع 
سطحبهمربوطآنمیزانکمترینومترمیلی25/0±37/0

5/2قطعدر مد.بورمتمیلی29/0±13/0میانگینبادیستال
ري اپکس بیشترین میزان عاج برداشت شده در سطح متمیلی

سطوحدرآنکمترینومترمیلی36/0±17/0مزیال به میزان 
و31/0±19/0هايمیانگینباترتیببهدیستالوباکال

.شدمشاهدهمترمیلی18/0±31/0

پکس بیشترین میزان عاج برداشت آمتري میلی4درمقطع
ومترمیلی42/0±17/0انگین شده مربوط به سطح مزیال با می

و35/0±15/0میانگینباباکالسطحبهمربوطآنکمترین
.بودمترمیلی35/0±16/0میانگینبادیستال
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.  هاي مورد بررسیمیزان برداشت عاج در گروه-1نمودار 
;میلی متري اپیکال5/2قطع مب) ;میلی متري اپیکال1مقطع الف) 

میلی متري اپیکال4مقطع ج)

گروهی نیز مقدار برداشت عاج در هیچ یک از در بررسی درون
دار نداشت و جابجایی اپیکالی نیز مقاطع و سطوح تفاوت معنی

).p<05/0ها روي نداد(در هیچ یک از گروه
ر آنالیز واریانس با مدل تعمیم داده شده خطی نشان داد که د

پکس بر آهیچ یک از سه سطح بررسی شده، فاصله مقطع تا 
داري ندارد و برهم کنش شده تاثیر معنیمقدار عاج برداشته 

.دار نبوداین فاصله با شماره فایل نیز در هیچ موردي معنی
فواصل بررسی شده تا کدام ازبراساس همین مدل، در هیچ

برداشته شده داري در مقدار عاجاختالف آماري معنی،پکسآ
1در سطوح باکال، مزیال و دیستال دیده نشد، اما در فاصله 

پکس برهم کنش بین سطح بررسی شده با شماره آمتري میلی
.دار بودفایل معنی

در نهایت مطابق تحلیل همبستگی کندال، در سه مورد بین 
ه دار دیدگی معنیشماره فایل و مقدار عاج برداشته شده همبست

فایل میزان عاج برداشته ي هشد و نشان داد با افزایش شمار
.شده نیز افزایش یافت

متري میلی1این سه مورد عبارت بودند از: سطح مزیال 
متري میلی1)، سطح باکال =008/0pاپکس(

متري اپکس میلی4) و سطح باکال =022/0pپکس(آ
)030/0p= مانده پس از عاج باقی). بررسی میزان ضخامت

ها درهیچ یک از مقاطع گروهدر بررسی بین:آماده سازي
مانده ریشه در داري در ضخامت باقیاختالف آماري معنی

).2)(جدولp<05/0کدام از سطوح همنام دیده نشد(هیچ
1مانده ریشه در مقطع بیشترین میزان ضخامت عاج باقی

04/1±26/0انگین متري اپیکال در سطح باکال با میمیلی
میانگینبامزیالسطحبهمربوطآنمیزانکمترینومترمیلی

.                                                                                                                            بودمترمیلی17/0±43/0
مانده متري اپیکال بیشترین میزان عاج باقیمیلی5/2درمقطع 

ومترمیلی20/1±26/0ریشه در سطح باکال با میانگین 
52/0±16/0میانگینبامزیالسطحدرآنمیزانکمترین

متر مشاهده شد.میلی
مانده متري اپیکال نیز بیشترین میزان عاج باقیمیلی4درمقطع 

ومترمیلی26/1±24/0ریشه در سطح باکال با میانگین 
57/0±16/0میانگینبامزیالسطحبهمربوطآنکمترین

متري ضخامت میلی4و 5/2. در مقاطع بودمترمیلی
متر نبود ولی میلی3/0یک از سطوح کمتر از هیچيماندهباقی

متري در سطح مزیال، در دو مورد از گروه میلی1در مقطع 
، دو مورد از 30یل شماره ، یک مورد از گروه فا25فایل شماره 

40و دو مورد از گروه فایل شماره 35هاي شماره گروه فایل
(آزمون متر بود.میلی3/0مانده کمتر از ضخامت عاج باقی

). همچنین در =2X ،3df= ،741/0p=250/1مجذور کاي:
5/0مانده کمتر از ها ضخامت عاج باقیدرصد از نمونه45

کر است که در این تحقیق هیچ یک از الزم به ذمتر بود.میلی
ها دچار شکستگی و یا تغییر شکل ظاهري نشدند. فایل
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25و همکارانناهید محمدزاده اخالقی  دکتر 

مترها به میلیها به تفکیک گروهسازي کانالمانده ریشه پس از آمادهمیانگین  و انحراف  معیار ضخامت باقی-2جدول 

گروههاي فایلها

سطوح                   مقاطع  
25303540p.value

میلی متري اپیکال1

92/051/0±01/133/0±05/124/0±19/118/0±27/0باکال

53/0900/0±55/013/0±55/015/0±58/017/0±14/0دیستال

41/0477/0±40/020/0±43/015/0±51/012/0±20/0مزیال

متري میلی5/2
اپیکال

19/1063/0±11/137/0±12/122/0±39/118/0±30/0باکال

61/0413/0±61/021/0±55/013/0±/69/020±19/0دیستال

54/0875/0±49/020/0±54/013/0±54/018/0±15/0مزیال

میلی متري اپیکال4

29/1171/0±23/134/0±15/117/0±39/114/0±26/0باکال
61/0283/0±61/014/0±55/015/0±69/019/0±15/0دیستال

56/0097/0±48/007/0±61/011/0±66/025/0±15/0مزیال

بحث:
بر اپیکالیاثر اندازه فایل نهاییررسیا هدف باین تحقیق ب

هاي کانالمانده در یک سوم اپیکالیمیزان ضخامت عاج باقی
انجام گرفت. نتایج این یین هاي مولر اول فک پامزیوباکال دندان

تحقیق نشان داد که در میزان ضخامت عاج اولیه، میزان 
برداشت عاج و ضخامت عاج باقیمانده تقریبأ در هیچیک از 

مقاطع و گروهها تفاوت معنی داري وجود نداشت.
بررسی بر روي )17،13، 21( در این تحقیق همانند برخی مطالعات 

مولرهاي اول فک پایین صورت کانال مزیوباکال ریشه مزیال
زیرا دسترسی به این کانال مشکل بوده و به دلیل ،پذیرفت

وجود تقعر در ناحیه فورکا و نیز وجود خمیدگی، احتمال بروز 
حوادث حین کار در این کانال زیاد میباشد.

و برخی تحقیقات )Bellucci)3تحقیقدر این تحقیق همانند
شده از دهان افراد با دامنه سنی هاي خارجدندان)21،14(دیگر
گرفت تا با توجه به اثر آن بر سال مورد ارزیابی قرار55-35

ها صورت گیرد. در سازي گروهها هماننددندانيضخامت ریشه
روي ارزیابی ضخامت )22،19،4(برخی تحقیقات انجام شده

. ه استمانده ریشه، این معیار در نظرگرفته نشدباقی

مانده ریشه ضخامت باقیعه میزان ضخامت اولیه واین مطالدر
ها توسط تصاویر به دست آمده از سازي کانالپس از آماده

گیري بدون تهاجم به ساختمان دندان اندازهCBVTدستگاه 
هاي مختلف جهت ارزیابی شد. روشهاي متفاوتی در تحقیق

مقاطع ازتصاویريمیزان عاج/رزین برداشت شده و تهیه
است. در برخی تحقیقات تصاویر ریشه قبل و بعد ده شدهاستفا

در بعضی )19(.سازي توسط رادیوگرافی ارزیابی شدنداز آماده
براي این منظور استفاده Baramanteدیگر از تکنیک 

ولی فضاي ایجاد شده در اثر دیسک و از بین ) 23،15،13(.نمودند
الی در جاي رفتن نسج دندانی و عدم ثابت ماندن قطعه اپیک

باشد.  بعضی از خود، از معایب و مشکالت این روش می
تصاویر استفاده يجهت تهیهCT scanتحقیقات نیز از 

ها توسط یک سازي کلیه نمونهآماده).13-18،17،21(کردند
گزارش کردند )24(و همکارانYaredاندودانتیست انجام شد. 

ننده در میزان عمل کيرسد روش کار و تجربهکه به نظر می
ها مؤثر باشد. آنها گزارش نمودند میزان این شکستگی فایل

هاي چرخشی توسط یک فرد باتجربه و به حوادث وقتی که فایل
کمک موتورهاي کنترل کننده سرعت وگشتاور به کار روند، 
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یابد. در تحقیق حاضر مشاهده شد که ضخامت کاهش می
فک پایین، درسطوح عاج کانال مزیوباکال مولر اولياولیه

میلی متري کمتر از یک 5/2و 1مزیال و دیستال مقاطع 
نیز اشاره کردند که Leva , Akhlaghiمتر بود. میلی

هاي مزیال مولرهاي اول فک پایین، در ضخامت اولیه عاج کانال
مقاطع میانی و اپیکالی درسطوح مزیال و دیستال کمتر از یک 

همکاران دریافتندکه میانگین و McCann)13(.متر بودمیلی
هاي مولر فک پایین براي تمام هاي اولیه ریشه دندانضخامت

)22(.متر بودمیلی1مقاطع به جز مقطع فورکا کمتر از 

و همکارانZuckermanولی در تحقیق 
متري براي میلی7و 4، 1هاي اولیه ریشه در مقاطع ضخامت

متري سطح میلی1سطوح مزیال، دیستال و باکال جز در 
بنابراین سن و نیز )23(.متر بودمیلی1دیستال بیش از 

گذار در تواند به عنوان عامل تأثیرهاي قومی ونژادي میتفاوت
مانده ریشه در نظر گرفتهمورد ضخامت اولیه و در نتیجه باقی

رسد و همکاران گزارش نمودند که به نظر میGaralaشود. 
مترین عامل در تعیین ضخامت ریشه مهيضخامت اولیه

1در مقطع )15(. سازي کانال باشدمانده پس از آمادهباقی
برداشته شده در سطح مزیال چهار متري اپیکال مقدارعاجمیلی

35هاي اي که فایلداري متفاوت بود به گونهگروه به طور معنی
دار بیشتري داشتند. ولی میزان برداشت معنی40و 

ها یک از گروهسازي در هیچو بعد از آمادههاي قبل ضخامت
کدام از آنها جابجایی داري نداشتند و هیچتفاوت معنی

و همکاران نیز همین عدم Garalaداري نشان ندادند. معنی
سازي را در تحقیقات هاي قبل و بعد از آمادهتفاوت در ضخامت
و همکاران همین مورد Zuckerman)15(. خود گزارش کردند

)23(.گزارش نمودندlight speedفایل 50شماره MAFبا را

هاي بزرگتر را جهت پاکسازي مطالعات نیز استفاده از فایل
2008درسال ) 19(و همکارانPilo)8(.انداپکس توصیه نموده

هاي پرمولر ماگزیال در مقطع اپیکالی نشان دادندکه در دندان
در دو سطح مزیال و ماندهریشه باکال، میزان ضخامت عاج باقی

در بود.مشابهاین مورد هم  با تحقیق مادیستال مشابه بودکه

سازي میزان ها پس از آمادهدرصد از نمونه45مطالعه ما 
و McCannمتر داشتند. میلی5/0ضخامت عاج کمتر از 

سازي شده هاي آماده% نمونه42همکاران نیز اعالم کردند که 
5/0کمتر از ماندهمت عاج باقیبه روش دستی میزان ضخا

در تحقیق حاضر،کمترین میزان )22(. متر را نشان دادندمیلی
مانده در هر چهارگروه مربوط به سطح مزیال ضخامت عاج باقی

ا ـــــــکس، بـــــري اپــــمتلیـــمی1ع ـــــــــــدر مقط
،43/0±12/0)2(،گروه51/0±20/0)1هاي(گروه(میانگین

بودمترمیلی) 41/0±20/0() 4(روهوگ40/0±15/0) 3(گروه
مانده در سطوح مختلف هر ولی اختالف ضخامت عاج باقی

دار نبود، لذا در ها معنیمقطع و نیز بین سطوح همنام گروه
داري وجود نداشت. در تحقیق ها جابجایی معنییک ازگروههیچ

Zuckermanماندهو همکاران کمترین میزان عاج باقی
مربوط به دیواره دیستالی بود که در مقطع اپیکالی 

تفاوتتواندمیتفاوتاینعلت)23(. بودمترمیلی28/0±70/0
یستم فایل آنها با سدرتفاوتنیزوریشهاولیههايضخامتدر

و Arbrechtسازي متفاوت باشد. تحقیق ما و نحوه آماده
ش کردند گزار)16(و همکارانUsmanو نیز )8(همکاران

%و 6%، 4) با تقارب 40بزرگتر(شماره GTهاي زمانیکه فایل
شوند. هاي بیشتري برداشته میکردند، دبري% استفاده می8

Lim که حداقل ضخامت عاج ندنشان دادو همکاران
مانده، براي آنکه دندان بتواند در مقابل نیروهاي حین باقی

اومت کند، نباید کمتر از پرکردن کانال و نیز اعمال فانکشنال مق
اعالم و همکاران نیز Yaredدر مطالعه )1(.متر باشدمیلی3/0

متر، دندان را مستعد پرفوراسیون میلی3/0ضخامت حداقل شد
در این تحقیق )24،25(.کندو ترك خوردگی داخلی یا خارجی می

پیکال آمتري میلی1ها در مقطع هفت مورد از مجموع گروه
5/2متر داشتند ولی در مقاطع میلی3/0کمتر از ضخامت عاج

پیکال این مورد مشاهده نگردید. حداقل آمتري میلی4و 
میلی 4و 5/2و 1مانده در هر سه مقطع ضخامت عاج باقی

،40/0±15/0هاي( پیکال در سطح مزیال با میانگینآمتري 
.بود)  مترمیلی48/0±11/0و13/0±49/0

گیرينتیجه
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مانده اس نتایج این تحقیق میزان ضخامت عاج باقیبر اس
دار نداشتند و همه آنها حداقل ضخامت ها تفاوت معنیدر گروه

مناسب عاج را حفظ نموده بودند و نیز تفاوت در میزان 
برداشت عاج از سطوح مختلف هر مقطع درون هر گروه 

با 40و 35شماره RaCeهايدار نبود لذا فایلمعنی
توانند با حفظ حداقل ضخامت مناسب عاج % می4تقارب 

دار به عنوان فایل نهاییمانده و بدون جابجایی معنیباقی

درجه مورد استفاده 20-35هاي با خمیدگی کانالاپیکالی در
حال بررسی انتقال مسیر اپیکالی کانالها با با اینقرارگیرند.

هاي مشابه این میزان خمیدگی و با فایلهاي چرخشی با اندازه
این تحقیق جهت تعیین مناسب بودن این فایلها ضروري 

باشد.می

******
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