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Pooneh.mohebbi@gmail.comالکترونیک: پست 22598224تلفن:دکتر پونه محبینویسنده مسئول مکاتبات:#

سطح خارجی ریشه در زمان هاي مختلف pHشستشو دهنده بر تغییرات 4مقایسه تاثیر 

4،دکتر محسن افکار3هنرورنی، دکتر مع1#ی،دکتر پونه محب2یکرباس،دکتر سروناز 1وطن پوري، دکتر مهد1اریدکتر هنگامه بخت

استادیار گروه آموزشی اندودانتیکس و عضو مرکز تحقیقات مواد دندانی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد دندانپزشکی تهران-1
دندانپزشک -2
شکی زاهداندانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزاندودانتیکساستادیار گروه آموزشی- 3
اندودانتیست-4

:خالصه
در برابر یکیزیباشدکه به عنوان سد فیمریاسمهیوجود الدیدروکسایهمیحداکثراعمال اثرکلسياز موانع  برایکیسابقه و هدف:

راتییتغیابیمطالعه ارزنیکند. هدف از انجام ایعمل میعاجيتوبول هاقیاز طرمیو کلسلیدروکسیهيهاونیانتشار 
PHشستشو ریتحت تاثلیدروکسیهونیمحتلف بواسطه انتشار يدر زمان هاینشده انسادهیکشيهادندانشهیریدرسطح خارج

مختلف بود.یینهايدهنده ها
شد.يدرصد آماده ساز4با تقارب 40شماره زیتا ساالیماگزیدندان تک کانال قدام96،یشگاهیمطالعه آزمانیدراو روش ها:مواد

:کیشامل گروه ،یتجربییتا12گروه 4دندان ها به  EDTA17میسدتیکلرپویدرصد  هNaOCl3/1 :درصد ؛ گروه دو
:درصد ؛ گروه سهNaOCl3/1+درصد20دیاسکیتریس Noni + EDTA174گروهدرصد :NaOCl3/1 ،درصد
+Biopure MTAD داخل کانال استفاده دیدروکسایهمیپس از شستشو از کلسیتجربيهاشدند. در گروه میگروه شاهد تقس4؛ و

ریتفسيبراTukey multiple comparison،t-test،one way ANOVAيهازی.از آنالدیروز ثبت گرد30تا PHراتییشد. تغ
استفاده شد.جینتا

EDTAيحاو) pH=61/7و شاهد () =02/8pH(یشیآزمايدر گروههاpHزانیمنیباالترها:افتهی / Noniي،  در روزها
)بعد از آنP)≥036/0. (مشاهده شد28و 1،2،4،6،16،20،22 Biopure MTAD+ NaOCl)،NaOCl+ EDTA)(،

)Citric acid + NaOCl(زانیمنیباالتربی، به ترتpH .را نشان دادند)73/7=pH ،64/7 =pH ،65/7 =pH(
Noniییهنده  نهاماده شستشو د:يریگجهینت / EDTونیعتریو سرشتریمنجر به انتشار بریالریحذف  بهتر اسملیبه دل
شود. یمشهیریشدن سطح خارجزهیآلکانجهیو در نتیعاجياز توبول هالیدروکسیه

، یون هیدروکسیل، عوامل چالت کننده، الیه اسمیردیدروکسایهمیکلسکلید واژه ها: 
30/8/94پذیرش مقاله: 24/8/94اصالح نهایی:14/2/94وصول مقاله:

:  مقدمه
يبه عنوان دارودیدروکسایهمیاز کلسشهیدر علم درمان ر

يبهبودکیو تحرشهیرلیداخل کانال جهت متوقف کردن تحل
یضربه خورده استفاده ميدر دندانهاکالیاپيپريبافت ها

به دیبادیدروکسایهمیکلس،یهدف درماننیايبرا) 1،2(.شود
ون ها از ینیشود و اهیتجزلیدروکسیو همیکلسيهاونی

نشان داده شده است )3(،ابندیانتشار یعاجيتوبول هاقیطر
ینقش مهملیدروکسیهونیتوسط طیشدن محینیکه آلکال
و در دیدروکسایهمیکلسيداروالیباکتریآنتتیدر خاص

مطالعات نشان داده اند که )3, 4(.داردلیتوقف روند تحلجهینت

شکل ریالریاسمالدرون کان،یکیمکانيبه دنبال آماده ساز
يپوشاند و توبول هایرا میعاجيهاوارهیکه دردیگیم

یعاجيهايدبررشاملیالریاسم)5(.کندیرا مسدود میعاج
زمیکروارگانیبا مبیزنده و نکروز در ترکیپالپيایهمراه با بقا

)6(.باشدیکانال موارهیمتصل به دییایباکتريهانیتوکسها و 

يداخل کانال به داخل توبول هاينفوذ داروهاانعمهیالنیا
کانال موثر وارهیبه دیشودو بر تطابق ماده پرکردگیمیعاج

ها درون يتواند از باکتریمریالریاسمنیعالوه بر ا)7(است.
باعث نفوذ ریالریاسممحافظت کند و حذفیعاجيتوبول ها

و حذف یعاجيشستشو دهنده ها و دارو به داخل توبول ها

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
84

67
6.

13
94

.1
2.

4.
4.

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ds
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               1 / 6

https://dorl.net/dor/20.1001.1.20084676.1394.12.4.4.7
http://jrds.ir/article-1-653-fa.html


171و همکارانهنگامه بختیار دکتر 

46/پیاپی1394زمستان /چهارم/شمارهدوازدهممجله تحقیق در علوم دندانپزشکی/دوره 

يبرايمتعدديتاکنون روش ها)8(شود.یها  مزمیکروارگانیم
از دسته EDTA)9(شده است. شنهادیرپیالریحذف اسم

ریالریاز اسمیباشد که باعث حذف عوامل معدنیمیعوامل
،در انحاللمیسدتیپوکلریهییانابا توجه به تو)10(.شودیم

ریالریحذف اسمدرمیسدتیپوکلریو هEDTAاستفاده از
حذف يکه برايموادگریاز د)11(موثر عمل کرده است.اریبس

اشاره دیاسکیتریتوان به سیشود میاستفاده مریالریاسم
اکسپوز رویالریاسمیعاجيهايکرد که باعث حذف دبر

عوامل در گریز داMTAD)12(شود یمیژنکالافیکردن ال
یداکسازیبیترکباشد که یمریالریحذف اسم

و به عنوان باشدیسوربات میپلدویاسکیترین،سیکلیسا
و هشدکانال استفاده یقبل از پرکردگییشستشو دهنده نها

اي در در مطالعه)13(.باشدیمزینالیکروبیمیخواص آنتيدارا
2008Morinda Citrofoliaسال  (MCJ)ای“Noni” در

EDTAبابیترک شنهادیپریالریجهت حذف اسم17%
)14(شد.

یبررسقیاثر مواد چالته کننده از طریابیارزياز راههایکی
به ر،یاسمهیکانال، پس از برداشت الياز فضاونهاینفوذ زانیم

نهیمکه در زيادیمطالعات زرغمیاست. علشهیریسطح خارج
يهازمیکروارگانیانواع ميبر رودیدروکسایهمیکلسریتاث

در یمطالعات اندک،)15(انجام شده استشهیمقاوم درمان ر
زانیمیبررسقیمواد شستشو دهنده مختلف از طرریتاثنهیزم

از دیدروکسایهمیموجود در کلسلیدروکسیهيونهاینفوذ 
)16(.وجود داردشهیریکانال به سطح خارجيفضا

، Noniماده در خصوصبا توجه به محدود بودن اطالعات  
یدرسطح خارجpHراتییتغیابیمطالعه ارزنیهدف از انجام ا

محتلف يهادر زمانیشده انساندهیکشيهادندانشهیر
یعاجيهاتوبولقیاز طرلیدروکسیهونیبواسطه انتشار 

مختلف بود.یینهايشستشو دهنده هاریتحت تاث

مواد و روش ها:
برشدهکنترلویشگاهیآزماطیشرادر،تجربیمطالعهنیا

گرفت.صورتیتجربيهامدليرو

فرزباCEJمقطعازالیماگزکانالتکیقدامدندان96تاج
سرعتباسیهندپباآمریکاکشورساخت)barDelta(سکید

يبرادهمانیباقيهاشهیرازودیگردقطعیآبکنندهخنکوباال
یوگرافیرادتركوونیکاسیفیکلسولیتحلودوجعدمدییتا
10شمارهلیفاباوشدهیته

Flexofile(Dentsply,Maillefer,Johnsoncity,TN)(وجود
Patencyدردیبالیفانوكکهیصورتبهشددییتاکانالهادر

1کردنکملهیبوسکارکردطولوشدیمدهیدکالیاپفوررامن
کیتکنازستفادهابا)17(.شدنییتعطولنیاازمتریمیل

downcrownيروتارستمیسباهادندانیمامت
)ProductDentalSwiss,DentAIRE,FKG(Raceتا

يسازآمادهنیحدرشد.لیفادرصد4تقارببا40زیسا
شستشونیسالنرماللیترمیلی5باهاکانالیتمامیکیمکان

مادهنوعاساسبریتصادفصورتبههاشهیرشد.سپس
دیدروکسایهمیکلسندادنایدادنقرارویینهادهندهشستشو

شاهدییتا12گروه4ویتجربییتا12گروه4به
ند.شديبندطبقه
بهودرصدEDTA17لیترمیلی1اب:شستشو1شاهدگروه
درصد3/1تیپوکلریهمیسدلیترمیلی10آندنبال
درصد20دیاسکیتریسلیترمیلی1باشستشو:3شاهدگروه

)17(درصد3/1تیپوکلریهمیسدلیترمیلی10آندنبالبهو

دنبالبهو"Noni"لیترمیلی10باشستشو:5شاهدگروه
درصدEDTA17لیترمیلی١آن

میسدلیترمیلی10باشستشو:7شاهدگروه
MTADلیترمیلی5آندنبالبهودرصد3/1تیپوکلریه

جیگ27سوزنباسرنگازشستشوجهتکهاستذکربهالزم
ومیمستقتماسازنانیاطميبراانتهادروشداستفاده

بروچکیکاناليهاوارهیدبادهندهشستشوموادکنواختی
)TN,Johnsoncity,Maillefer,Dentsply(15شماره

وشدورغوطهدهندهستشوشمواددرونپنبهباشدهدهیپوش
مرتبه5تا4بروچقهیدق4ازپسوشدواردکارکردطولبه

کنباهاکانالیتمامسپسوشدهنییپاوباالکانالدرون
مشابه8و6و4و2یتجربيهاگروه)17(گردید.خشکيکاغذ
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آندرسپسوشدنددادهشستشو7و5و3و1شاهديهاگروه
20یتجربيهاهگرودرشد.دادهارقردیدروکسایهمیکلسها

20با)USA,NJ,Sultan(دیدروکسایهمیکلسپودرگرم
35زیسالنتولوباوشدمخلوطنیسالنرمالتریلیلیم

Radix,cheque)(سپسشد.هدادقرارهاکانالدرون
ST,3MESPE(Cavitمتریلیم3بایتاجیدسترس

PAUI,MN)دندانهرکالیاپونالکرويمتریلیم3وشدپر
گردید.لیسناخنالكبا

یلیم1يمحتويهافالسکدردندانهاکهاستذکربهالزم
ينگهدارمقطرآبتریلیلیم15ودرصد2/0دیآزمیسدتریل

استفادههازمیارگانکرویمرشدمهارجهتدیآزمیسدازوشدند
يدماومشابهطیشرادرانکوباتوردرهانمونهیتمامگردید.

دررییتغنهگوهراگرشدند.ينگهدارگرادیسانتدرجه37
آبکردناضافهتوسطافتادمیاتفاقریتبخدنبالبهحجم
شد.یمجبرانمقطر
pH48هرنیهمچنوهیاولساعت24درفالسکمحلول

شرکتساختMeterpHتوسطروز30مدتبهساعت
Horibaثبتيبراشد.ثبتژاپنکشورpH،فالسکمحلول

بر9و7و4يهاpHدرالکترودوشدمخلوطهیثان10يبرا
قرارمحلولدرونبود.شدهبرهیکالاستانداردمحلولاساس

باالکترود،pHخواندنازقبلاستذکربهشد.الزمیمداده
جذبکاغذباوشدیمدادهشستشو)7pH=(مقطرآب

multipleTuckeyيزهایالآنشد.ازیمخشککننده

test-twayANOVA,onecomparison,ریتفسيبرا
گردید.استفادهجینتا

ها:یافته
و بدون آن، دیدروکسایهمیکلسيحاويگروههاسهیدر مقا
+Biopure MTADدرگروه NaOCl 8تا روز

)000/0<P (درگروه ،NaOCl + EDTA و 4تا 2از روز
Citric، درگروه) p≥003/0(26تا 10 acid +

NaOCl000/0(مطالعهيتا انتها8ز روز ا(p≤ درگروهو

EDTA + Noni 005/0(16تا 4از روز≤p (یتفاوت معن
.مشاهده شدpHي در میزان دار

در pHزانیمنیمواد شستشو دهنده مختلف، باالترسهیمقادر
EDTAيگروهها + Noni02/8(یشیآزما=(pH=و شاهد

)61/7 =(pHمشاهده 28و 1،2،4،6،16،20،22ي،  در روزها
036/0P(شد Biopureبعد از آن) ≥ MTAD+ NaOCl

)73/7=pH( ،)64/7=(pHNaOCl + EDTA ،
)7/65 =Citric acid + NaOCl (pHنیباالتربی، به ترت
را نشان دادند.pHزانیم

ا بدون استفاده از کلسیم هر شستشو دهنده با یpHتغییرات 
آورده شده است.1هیدروکساید در نمودار 

سطح خارجی ریشه در گروههاي حاوي pHتغییرات -1نمودار
هیدروکساید، طی زمان هاي مختلفکلسیم 

بحث:
در pHباالترین میزان در مقایسه مواد شستشو دهنده مختلف، 

هدو شا)pH=02/8(آزمایشیEDTA +Noniهاي گروه
)61/7=pH ( مشاهده 28و 1،2،4،6،16،20،22در روزهاي

NaOClBiopureآناز بعد ) P≥036/0. (شد MTAD+

)73/7=(pH،)64/7 =pH(NaOCl +EDTA،
)65/7=Citric acid + NaOCl (pH به ترتیب باالترین ،

را نشان دادند.pHمیزان 
Newberryداد که نشانMTAD موثرتر ازEDTAراه با هم

NaOCl که با نتیجه )18(در حذف اسمیر الیر عمل می کند
این مطالعه همخوانی دارد الزم به ذکر است که انتشار یون 

بود به این علت MTADباالتر از Noniهیدروکسیل در گروه
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MTADاست در حالیکه 8/3تا Noni4/3اولیه pHکه 

ینکه می باشد دلیل دیگر ا8/2آن pHاسیدي تر است و 
pHباعث کاهش MTADدر کنار NaOClاستفاده از 

می شود.
آماده سازي کانال با سیستم و همکاران Murrayدر مطالعه 
protaper وprofile و )14(انجام پذیرفت 35تا سایز شماره

کانال ها 40و تا سایز شماره Raceدر این مطالعه از سیستم 
ي اطمینان از تماس آماده سازي شدند.در این مطالعه برا

مستقیم و یکنواخت مواد شستشودهنده با دیواره هاي کانال از 
بارب بروچ پوشیده شده با پنبه در کانال استفاده شد که در 

سایر مطالعات این مرحله انجام نشده است.
که به مقایسه و همکاران Batistaاي مشابه توسط در مطالعه

ز خمیرهاي کلسیم میزان انتشار یون هاي هیدروکسیل ا
هیدروکساید و خمیر آلورا می پردازد مشابه با مطالعه ما دندان 

و کرده هاي محتوي آب دیونیزه نگهداريها را در فالسک 
الزم به ذکر دادند روز مورد ارزیابی قرار 30تا را pHتغییرات 

دهنده جهت ماده شستشوازBatistaاست که در مطالعه 
اده نشد و براي پوشاندن قسمت هاي حذف اسمیر الیر استف

کرونال و اپیکال دندان از چسبنده هاي دو مرحله اي اپوکسی 
)16(.استشده رزین استفاده 

الیه در میزان حذفبه عنوان یک عامل مداخله گر میتواند دما 
و همکاران مشاهده Cicekسط در مطالعه اي تواسمیر باشد.

درجه سانتی 37و 25در دماهاي MTADوEDTAشد که 
درجه سانتی 4در دماي MTADوEDTAگراد موثرتر از

در این مطالعه )19(.کنندمیگراد در حذف اسمیر الیر عمل 
درجه سانتی گراد در انکوباتور 37چون همه نمونه ها در دماي 

گردید.نگهداري می شدند اثر این عامل مداخله گر حذف 
با ایجاد اثر و )20(را پایین می آوردpHهیپوکلریت سدیم 

در مطالعه .آلکالینی توسط کلسیم هیدروکساید مقابله می کند
استفاده نشد بنابراین باال NaOClاز Noniحاضر تنها در گروه 

NaOClرا می توان به عدم وجود Noniدر گروه pHبودن 

نسبت داد.

هایی که داراي عاج نمونهو همکاران Fellipeبر اساس مطالعه 
توبول هاي عاجی با قطر کم و دیواره هاي ریشه ضخیم ثانویه یا

آنها دیرتر سیر pHبودند داراي نفوذپذیري کمتر بودند و 
اثربخشی سدیم در این مطالعه صعودي داشت همچنین 

بررسی و EDTAهیپوکلریت به تنهایی یا در ترکیب با 
به تنهایی انتشار یون EDTAکه استفاده از گردیدمشاهده 

هاي عاجی افزایش روکسیل را از طریق توبولهاي هید
)21(ارد. ه همخوانی دکه نتایج او با نتایج این مطالعدهدنمی

حضور مکانیسم هاي سلولی و سیستم بافرینگ عاج با انتشار 
pHیون هاي هیدروکسیل مقابله می کند و مانع از افزایش 

همچنین کلسیم هیدروکساید مخلوط شده با نرمال؛شودمی
سالین کشش سطحی باالیی دارد که باعث تاخیر در انتشار یون 

)15(.شودهاي آن می

تفاوت در روش هاي مختلف شستشوي کانال منجر به تفاوت 
در حذف اسمیرالیر می شود که در این مطالعه با توجه به 
یکسان بودن نحوه شستشواثر این عامل مداخله گر حذف 

)22(شد.

4.و همکاران که به مقایسه تاثیر Ulusoyدر مطالعه توسط 
هاي تجربی ماده مختلف در حذف اسمیر الیر پرداختند در گروه

هاي شامل غلظتNaoclمختلف از غلظت هاي متنوع 
درصد استفاده شد.در حالیکه در این مطالعه تنها از 5و5/2و3/1

درصد استفاده شد بدیهی است که تفاوت در غلظت 3/1غلظت 
)23(.شداموثر بpHمی تواند روي تغییرات 

و همکاران نشان داده شد Khademiيدر مطالعه
درصد در حذف اسمیر الیرموثرتر از سیتریک EDTA١٧کھ

20درصد بود.اما در این مطالعه از سیتریک اسید 7اسید 
حذف اسمیر الیر درEDTAدرصد استفاده شد که نسبت به 

)24(. موثرتر بود

هیچ تفاوت معنی داري در حذف اسمیر الیر اي دیگر در مطالعه
درصد مشاهده EDTA17درصد و 5بین سیتریک اسید 

ه عه همخوانی ندارد زیرا در مطالعکه با نتایج این مطال)25(نشد
Naoclاز غلظت پایین سیتریک اسید و غلظت باالي ایشان

استفاده گردید.
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اسید و سیتریک EDTAمقایسه دیگر با هدفايدر مطالعه
ها وقتی در نشان داده شد که هر دوي این شستشودهنده

قرار می گیرند در حذف اسمیر الیر موثرند و NaOClترکیب با 
کنند و سدیم این شستشودهنده ها عوامل معدنی را حذف می

هیپوکلریت اجزاي آلی را حذف می کند در این مطالعه از 
اهده و مششد هیپوکلریت استفاده سدیم درصد3/1غلظت 

استفاده شده در درصد3/1که سدیم هیپوکلریت گردید
نتایج مشابهی با سایر مطالعات chelatingترکیب با این عوامل 

هاي باالتر سدیم داشته و احتیاجی براي استفاده از غلظت
)26(. باشدهیپوکلریت نمی

ن هیچ تفاوتی بین و همکاراMancinniيهدر مطالع
EDTA,MTAD و سیتریک اسید در حذف اسمیر الیر

بر اساس EDTAوMTADمشاهده نشد به این علت که از 
سازي و تکنیک آمادههدستورات کارخانه سازنده استفاده ننمود

Greaterدر این مطالعه  taperالیهبود همچنین به حذف
همانطور که ، پرداخته شده بوداسمیر الیر در ناحیه اپیکال 

هاي عاجی در ناحیه اپیکال کمتر و اسکلروزه تر می دانیم توبول
ما ناحیه اپیکال و کرونال با الك هستند در حالیکه در مطالعه

در قسمت میانی کانالناخن پوشانده شد و ناحیه مورد مطالعه 
)27(. بود

و "Noni"از مشکالت عمده این مطالعه دسترسی به مواد 
"MTAD" در ایران  و هزینه باالي تهیه آنها از خارج از کشور

بود.

:يریگجهینت
و به دنبال آن"Noni"ییشستشو دهنده  نهاماده

"EDTA17منجر ریاسمالیهحذف  بهترلیبه دل"درصد
یعاجياز توبول هالیدروکسیهونیعتریو سرشتریه انتشار بب

شود. بنابر یمشهیریشدن سطح خارجزهیآلکانجهیو در نت
توان از آن بهره برد.یمشهیريهالیدر درمان تحلنیا
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