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 H_Zamani94@yahoo.com پست الكترونيك:    09199026568تلفن:  هاله زماني دكتر  نويسنده مسئول مكاتبات: #، 

    

 ريو عوامل مرتبط با آن در تصاو نييفك پا نيكان يو كانال دندان ها شهير ينگيقر وعيش يبررس
CBCT  تهران يدانشگاه آزاد اسالم يواحد دانشكده دندان پزشك يولوژيبه بخش راد نيمراجع  

  1395در سال  
  

  #3 يهاله زمان دكتر ،  2 ييمهندس ناصر وال، 1دكتر شيرين سخدري ، 1 يدكتر الدن حافظ

  تهران، ايران ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد دندانپزشكي تهران يولوژياستاديار گروه آموزشي دندانپزشكي راد-١
  عضو هيأت علمي مركز تحقيقات تاالسمي ،دانشگاه علوم پزشكي مازندران-2
  دندانپزشك-3

  

  :خالصه
پيچيدگي سيستم  مورفولوژي كانال ريشه براي موفقيت درمان اندو الزم است و و  دانش كامل ازآناتومي دندان: سابقه و هدف    

اين مطالعه تعيين ميزان قرينگي  هدف از كانال ريشه در دندان هاي تحت درمان ريشه و يا جراحي پري اپيكال را   نشان ميدهد. 
  بود.   CBCTظر مورفولوژي كانال و ريشه در يك جمعيت ايراني با استفاده از دندان هاي كانين فك پايين از ن

نفر  بيمار مراجعه كننده به  CBCT  200و بر روي فايل تصوير   Cross sectionalبه روش  : اين تحقيق توصيفي مواد و روش ها
دندان هاي كانين فك پايين با ريشه و اپكس بالغ   فايل هايي كه ازكيفيت مناسب برخوردار بوده ودارايبخش راديولوژي انجام شد  

وسالم، بدون تحليل داخلي و خارجي ويا پركردگي تاج و ريشه در دوسمت فك پايين بودند ، انتخاب شده و پس از بررسي دندان 
ي كانال ، تعداد اوريفيس و كانين دوسمت در سه  پلن كرونال ، ساجيتال واگزيال  از لحاظ قرينگي تعداد كانال ،تعداد ريشه، مورفولوژ

  دو تحليل شد. -مورد بررسي قرار گرفتند. يافته ها با آزمون كايعوامل مرتبط نظير سن و جنس   و تعداد فورامن 
از ) درصد  8/70(نفر يا  17درصد وجود نداشت .  12درصد وجود داشته و در  88نفر يا  176قرينگي ريشه و كانال در  يافته ها :

     P>  09/0 از افرادي كه قرينگي ريشه داشتند زن بودند.)در صد 8/53(نفر يا  93ر آن ها قرينگي ريشه وجود نداشت و افرادي كه د
 13درصد موارد تك كانال و  87دندان هاي كانين مورد بررسي در )   P> 9/0(نداشت. به سن  ارتباط معني داري قرينگي ريشه 

درصد موارد داراي  2/99درصد باقي مانده موارد دو ريشه  اي بودند. در  3صد آنها تك ريشه و در در 70/96درصد موارد دو كاناله بود. 
درصد موارد دو تايي بود و كانين  3درصد موارد يكي و در  97اوريفيس بودند. تعداد فورامن د ر 2موارد داراي  8/0يك اوريفيس و 

  )P>9/0سمت چپ و راست مشابه بود. (

دندانپزشك با  رسد ميزان قرينگي ريشه دندان هاي كانين فك پايين قابل توجه بوده و درصورت مواجههنظر ميبه  نتيجه گيري :
پيچيدگي هاي آناتوميك در حين درمان يك سمت ،بايد با آگاهي نسبت به احتمال وجود همين شرايط اقدام به درمان دندان مشابه 

  در سمت مقابل كند.
  ، منديبل ، مورفولوژي كانال ريشه ، دندان هاي كانين منديبل Cone Beamامپيوتري توموگرافي ككلمه هاي كليدي:

  30/3/97پذيرش مقاله:   23/3/97اصالح نهايي:  10/10/96وصول مقاله:
 

  مقدمه:
  

يافتن و دسترسي به كانالها ركن اساسي يك درمان ريشه موفق 
از مي باشد و عدم آشنايي با آناتومي كانالها مي تواند يكي 

دانستن اطالعات آناتوميك  )1(داليل اصلي شكست درمان باشد.
دندان يك سمت فك به ما در طرح درمان براي سمت ديگر را 

آگاهي از آناتومي داخلي و خارجي دندان و  )2(كند.آسان مي

نكاتي كه حين درمان يك سمت فك در نظر داريم به ما كمك 
درمان ريشه بيمار به ميكند  كه در صورت لزوم قبل از اقدام به 

تنوعات در مورفولوژي كانال  )3.(شودمتخصص ارجاع داده مي
  ريشه تحت تاثير فاكتور هاي ژنتيكي و محيطي قرار دارد.

به منظور ارزيابي  آناتومي دندان معموال از راديوگرافي  )2،8-3(
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هاي معمولي پري اپيكال استفاده ميشود .بدشكلي هاي آناتومي 
در پاسخ به نياز   CBCTر از واقعيت ميشود.سبب تخمين كمت

تكنيكي سه بعدي در حيطه ماگزيلوفاسيال ، معرفي 
).باتوجه به نقش مهم اگاهي از مورفولوژي  كانال ريشه 4شد(

در پروگنوز و طرح درمان ، لذا به اين منظور قرينگي ريشه و 
سيستم كانال دندان كانين دائمي فك يايين با استفاده از 

  مورد مطالعه قرارگرفت.  CBCTتصاوير 
  

  مواد و روش ها
انجام شد،   Cross sectionalاين تحقيق توصيفي كه به روش 

 CBCTبا مراجعه به بخش راديولوژي  و دريافت فايل تصاوير 
فايل هايي كه انجام شد   نفر از بيماران 200فك پايين 

 ازكيفيت مناسب برخوردار بوده وداراي  دندان هاي كانين فك
پايين با ريشه و اپكس بالغ وسالم، بدون تحليل داخلي و 
خارجي ويا پركردگي تاج و ريشه در دوسمت فك پايين بودند ، 

 400انتخاب شده و پس از بررسي دندان كانين دوسمت در 
نمونه واجد شرايط  زير نظر متخصص راديولوژي فك و صورت 

رينگي تعداد در سه  پلن كرونال ، ساجيتال واگزيال  از لحاظ ق
كانال ،تعداد ريشه، مورفولوژي كانال ، تعداد اوريفيس و تعداد 

كه با دستگاه  CBCT تصاوير .بررسي شدند فورامن
ROTOGRAPH  EV O  3D    با مشخصات تابشي

kvp=09 m A , Fov=8/5 t   , voxel size= 166 
µm     نرم افزاز توسط گرفته شده استOnDemend        

در صورتي كه داراي كانين دو سمت فك پايين  با  باز  شد و
اپكس تكامل يافته ، بدون  تحليل  داخلي و خارجي ، ترك و  
شكستگي  و بدون درمان ريشه قبلي  و يا ضايعه پري اپيكال  

سمت فك  بودند جهت بررسي بيشتر كپي شدند. سپس  2در 
ز براي هر فايل واجد شرايط فرم هاي اطالعاتي مربوطه پس ا

ساژينال و ،  بررسي دندان كانين دو سمت  در سه بعد كرونال 
اگزيال  از نظر تعداد ريشه ،تعداد كانال ، تعداد اوريفيس ، تعداد 

مشاهدات زير نظر  )5(فورامن  و تايپ كانال تكميل گرديد.
متخصص راديولوژي فك و صورت  در شرايط  استاندارد  

انيتور صورت گرفت . مشاهده  در اتاق تاريك  و بر روي  م
وارد شد و با آناليز آماري  كايدو   SPSSاطالعات به برنامه 

  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
  

  يافته ها
براي رسيدن به   CBCT 1000اين تحقيق با مطالعه بيش از 

200 CBCT  نمونه دندان كانين  400واجد شرايط متعلق به
درصد  CBCT 55 200فك پايين انجام گرفت كه از اين 

كه سن آنها  مردان بود  درصد متعلق به 45متعلق به زنان و 
 سال  بود.75و حداكثر  15وحداقل   4/48 3/12±

درصد قرينگي وجود داشت و در تعداد 88نفر يا  176در تعداد 
در صد قريتگي وجود نداشت .توزيع افراد مورد  12نفر يا  24

 1در جدول  بررسي برحسب قرينگي و به تفكيك سن و جنس
  دهد:ارائه شده كه نشان مي

درصد  8/70نفر يا  17در افرادي كه قرينگي وجود نداشت -
نفر يا  93خانم ها بودند و در افرادي كه قرينگي وجود داشت 

درصد خانم ها بودندو يا به تعبير ديگر قرينگي در مردان  8/52
بود. دار بيشتر از زنان بودو اين اختالف از لحاظ آماري معني

)09/0 <P   (  
درصد سن باال  58اما انهايي كه قرينگي ريشه نداشتند در -

(بيشتر از ميانگين ) بودند و درآنهايي كه قرينگي وجود داشت 
درصد سن باالي ميانگين بودند و آزمون نشان  54نفر يا  95

  ) P> 9/0( .داد كه قرينگي ارتباطي با سن نداشته است

 
شهكانين منديبل با دو ري  
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 كانين منديبل با يك ريشه
  

  
  

 كانين منديبل با دو ريشه 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
هاي  مورد بررسي برحسب    CBCT: توزيع فراواني  1جدول 

  قرينگي ريشه  به تفكيك عوامل مرتبط

  
  

افراد مورد بررسي برحسب تعداد كانال   CBCTتوزيع كليشه 
تفكيك سمت ،تعداد ريشه ،تعداد اوريفيس، تعداد فورامن به 

 ارائه شد: 2كانين فك پايين در جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

قرينگي
 
 عوامل مرتبط

وجود 
 دارد 

تعداد 
=176  

 وجود ندارد 
24تعداد =  

 
نتيجه 
 آزمون

  جنس:
  مرد -
  زن -

83  
)2/47(  

93  
)8/52(  

7    
)2/29(  
17)8/70(  09/0 <p 

  سن:
  4/48از كمتر -
  4/48بيشتراز  -

81  
)0/46(  

95  
)54(  

10  
)7/41(  

14  
)3/58(  

9/0 <p 

  افراد مورد بررسي برحسب شاخص ها و به تفكيك سمت كانين  CBCTزيع فراواني  تو -  2جدول 
  
  

 شاخص  تعداد كانال تعداد ريشه تعداد اوريفيس تعداد فورامن
 

 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 كانين

0 4 
)2(  

196 
)98(  

0 2 
)1(  

198
)99(  

4
)2(  

196
)98(  

0 23
)5/11(  

177
)5/88(  

راست 
 پايين 

0 8 
)4(  

192
)96(  

0 1 
)5/0(  

199
)5/99(  

9
)5/4(  

191
)5/95(  

0 29
)5/14(  

171
)5/85(  

 چپ پايين 

0 12 388 0 3 397 13 387 0 52 348  جمع 
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  بحث 
مطالعه حاضر جهت بررسي شيوع قرينگي ريشه و كانال دندان 

طراحي   CBCTهاي كانين فك پايين  با استفاده از تصاوير 
شد.نتايج اين  تحقيق نشان داد كه قرينگي ريشه در دندان 

درصد بوده و همانطور كه  87يين به ميزان هاي كانين فك پا
در بيان مسئله آمده است قرينگي كمتر كارشده و بيشتر 
مورفولوژي در تحقيقات مورد بررسي قرار گرفته است  و اين در 
واقع يكي از اولين تحقيقات بوده كه در جامعه ابراني به بررسي 

نداشته قرينگي دندان كانين پرداخته و تبعا مقاله ديگري وجود 
تا  مشابهات و مقايرات آن ارايه شود.اما اين تحقيق كاستي 
هايي نيز داشت.اين تحقيق در دانشكده صورت گرفته و ممكنه 

  در نژاد ها و قوم ها مختلف متفاوت باشد ولي از طرفي جنبه 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مثبت اين است كه براي بار اول در جمعيت ايراني كار شده 
  است.
  عات كمي در اين زمينه انجام شده است.مطال

و همكارانش در تحقيقي كه با هدففميزان قرينگي ريشه وكانال 
  KAYAOGLUدردندان هاي قدامي منديبل درتصاوير 

CBCT انجام دادند به نتايج  2015در جمعيت ترك در سال
زير دست يافتند: همه ي دندان هاي  سانترال تك كاناله بوده 

 1/0تك كاناله بود وفقط  دندان هاي لترال ٪9/99) و 100٪(
  1/3و ٪  9/96دوكاناله بودند و ميزان تك كاناله بودن كانين  ٪
  )4( دوكاناله بودند. ٪

و براي  ٪ 5/95ميزان قرينگي در دندان كانين براي ريشه 
گزارش گرديد كه اين نتايج مشابه  با  ٪ 3/93تعداد كانال 

 3هاي مورد بررسي برحسب فراواني قرينگي كانال به تفكيك تايپ كانال در كانين هاي فك پايين در جدول   CBCTتوزيع 
    كه : ارائه شده است و نشان مي دهد
  .طبقه بندي ورتوچي مشاهده شد 1درصد موارد در تايپ   5/81دندان يا  163تقارن در تايپ كانال كانين در

 
  كانال  Typeهاي افراد مورد بررسي برحسب قرينگي كانال به تفكيك   CBCTتوزيع  -  3جدول 

  
فراواني تعداد  درصد 

 قرينگ كانالتايپ كانال
5/81   

 
5/0   

 
5/5   

 
0     

 
5/0   

 
0     

1 
 
11 
 
0 
 
1 
 
0 

Type I                   
 
Type II                 
 
Type  III               
 
  وجود دارد

  
)٨٨(  

Type  V                
 
Type  X                

١٧۶ 
Type  IV 

 

5/0   
 

6         
 

5/0   
 

5     

1 
 
12 
 
1 
 
10 

وجود ندارد
 
 

  
)١٢(  

Type III , II          
 
Type  V , I            

٢٤ 

Type III , V 
 

Type III , I 
 

 جمع  200 100
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طالعه ما در كانين هاي فك نتايج مطالعه حاضر است . در م
تقارن در  ٪  38/89تقارن در تعداد ريشه و  ٪ 89/94پايين 

تعداد كانال داشتند. در انتهاي اين مطالعه پيشنهاد شده كه 
مطالعاتي در جمعيت و نژاد هاي ديگر نيز در اين باره صورت 

  گيرد كه مانيز در جامعه ايراني مورد بررسي قرار داديم.
Yang 2015نش در مطالعه ديگري  در سال و همكارا  

مورفولوژي ريشه و كانال دندان هاي دائمي قدامي منديبل با 
  مطالعه     
CBCT   در جمعيتChongging )3/0). 8پرداختند ٪ 
سانترال ها  ٪ 8/3كانين ها دو ريشه بودند و  ٪ 8/0لترال ها و 

كانين ها بيش از يك كانال  ٪ 2/4لترال ها و  ٪ 6/10و 
و  ٪13شتند. طبق نتايج ما نيز دو كاناله بودن دندان كانين دا

بود. نويسندگان  اينطور نتيجه گرفتند   ٪ 25/3دو ريشه بودن 
كه با توجه به ميزان تنوع در مرفولوژي كانال و ريشه دندان ها 

قبل از درمان داراي اهميت   CBCTبررسي تصاوير 
  )14(ميباشد.

كارانش به مطالعه ريشه و و هم Estrelaدر مطالعه ديگري 
كانال همه ي دندان هاي دائمي ماگزيال و منديبل  جمعيت 

). بيشترين 20پرداختند(  CBCTبرزيل مركزي با استفاده از 
اپيكال فورامن در مولرهاي اول ماگزيال به  4ريشه و  4احتمال 
% 43% و در مولر هاي دوم ماگزيال به ترتيب 33% و 76ترتيب 

% 51كانال در دندان مولراول منديبل  4احتمال % بود  و 25و 
 2كاناله  و  2گزارش شد و در دندان پره مولر اول منديبل 

% گزارش دادند و در دندان هاي 20% و 29اپيكال فورامن 
درصد  22و42و35سانترال ، لترال و كانين منديبل به ترتيب 

دو  كاناله بودند كه در مطالعه ما ميزان احتمال دوكاناله با2
بود.اين اختالف درصدي در مطالعه ما  ٪ 65/5اپيكال فورامن 

به دليل كم بودن جامعه اماري نسبت به اين مطالعه قابل 
 توجيه است .

Zhao Y   و همكارانش از چين به بررسي مورفولوژي ريشه و
كانال دندان هاي قدامي منديبل با استفاده از آناليز تصاوير 

CBCT  انترال ها و لترال هاي منديبل س ٪100پرداختند  كه

كانين ها دو ريشه گزارش  ٪ 7/0تك ريشه بوده و حدود 
از كانين ها  3/0لترال ها و  ٪ 4/17از سانترال ها و  ٪ 7/6شد.

داراي دو كانال  بوده و ميزان قرينگي دوكاناله بودن در سانترال 
در كانين ها  ٪ 6/29در لترال ها و  ٪ 1/76و  ٪ 7/58ها 

ورتوچي بيشترين نوع كانال در   Type IIIشد و  گزارش 
در مطالعه ما نيز ) 22(دندان هاي قدامي منديبل مشاهده شد .

تك  ٪ 87از موارد دندان هاي كانين تك ريشه و  ٪ 75/96
كاناله مي باشند.همچنين احتمال دو كاناله بودن دندان هاي 

  Type Iبدست آمد و  ٪25/3و دو ريشه بودن  ٪13كانين 
) ٪87ورتوچي بيشترين نوع كانال در دندان هاي كانين (

  مشاهده شد.
Altundoy   با مطالعه  2014و همكاران در سالCBCT  

مورفولوژي كانال و ريشه  در دندان هاي قدامي  در جمعيت 
درصد ،  موارد دندان هاي  95ترك موارد ذيل را گزارش كردند 
صد  دو  كاناله بودند در  9/18قدامي منديبل تك كاناله بوده و 

كه ميزان دو كاناله بودن در مردان بيشتر از زنان گزارش شد و 
 type II٪7/2و  Type I% دندان هاي قدامي منديبل 95در 
  14/ 4و   Type IVدرصد   5/ 9و   TypeIIIدرصد   6/1و 

بودند. در مطالعه ما ميزان دوكاناله بودن در  Type Vدرصد 
در دندان هاي كانين ديد شد و حدود  زنان بيشتر از مردان

و   Type IIمتعلق به  ٪ 5/0و   Type Iمتعلق به  ٪ 5/81
   Type Vمتعلق به  ٪ 5/0و   Type IIIمتعلق به  ٪ 5/5

  بود. 
Hang YD  و همكارانش در تحقيقي با مطالعه مرفولوژي

  CBCTكانال و ريشه دندان هاي قدامي منديبل با استفاده از 
بيشتر دندان هاي قدامي تك  )15(.چيني پرداختنددر جمعيت 

 2) داراي n=1291از كانين ها (٪ 32/1كاناله بوده و فقط 
از دندان هاي لترال منديبل داراي ٪ 36/27كانال مي باشند و 

 36/27كاناله بودن دندان لترال (2كانال مي باشند كه ميزان  2
) بيشتر ٪ 27/6) و كانين (٪ 71/15) در مقايسه با سانترال (٪

) و لترال ها ٪ 92/84مي باشد.نوع كانال بيشتر سانترال ها (
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)64/72 ٪ (Type I  بوده وType III  بيشتر در دندان هاي
  ) ٪ 53/6كاناله مشاهده شد (2لترال 

از دندان هاي كانين تك ريشه و تك كاناله  ٪ 73/93حدود 
 Type IIIموارد  ٪ 25/3كانال در 2بوده و در صورت وجود 

مي  Type V% 54و در   Type IV% 62هستند و در 
موارد دندان هاي كانين ٪ 75/96باشند.در مطالعه ما نيز حدود 

تك كاناله بودند  و در صورت وجود دو كانال  ٪87تك ريشه  و 
 ٪ 25/3و   Type III ٪9و  Type IIموارد  ٪ 75/0در 

Type V   .بود  
ZitangLin   و همكارانش با استفاده ازCBCT   به بررسي

مرفولوژي كانال و ريشه دندان هاي قدامي منديبل 
  . )16(پرداختند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

كاناله  2كاناله بوده وميزان  2سانترال هاي منديبل  ٪ 30
و  ٪ 5/15بود كه در زنان  ٪ 25بودن در لترال هاي منديبل 

از  ٪13دوكاناله بود.در مطالعه ما نيز   ٪ 3/21در مردان 
دو ريشه بودند كه ميزان  ٪ 25/3دندانهاي كانين دوكاناله و 

  بود. ٪ 43/14و در مردان  ٪ 81/21دوكاناله بودن در زنان 
  

  نتيجه گيري
رسد ميزان قرينگي ريشه دندان هاي كائين فك به نظر مي

پايين قابل توجه بوده و درصورت مواجهه دندانپزشك با 
يك سمت ،بايد با  پيچيدگي هاي آناتوميك در حين درمان

آگاهي نسبت به احتمال وجود همين شرايط اقدام به درمان 
  دندان مشابه در سمت مقابل كند.

  
  



  
 ...و عوامل مرتبط نييفك پا نيكان يال دندان هاو كان شهير ينگيقر وعيش يبررس                                                                                   118

  56/پياپي 1397  تابستان/دوم/شماره  پانزدهممجله تحقيق در علوم دندانپزشكي/دوره  
  
  
  

 

References: 
1. Skidmore AE, Bjorndal AM . Root canal 
morphology of the human mandibular first molar. 
Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1971;32(5):778-84. 
2.AhmedHA,Abu-bakrNH,YahiaNA,lbrahim YE. 
Root and canal morphology of permanent mandibular 
molars in Sudanese population.Int Ended J 
2007;40:766-71 
3. Zhang R, Wang H, Tian YY, Yu X, Hu 
T, Dummer PM. use of cone-beam computed 
tomography to apluate root and conal morphology  of 
mandibular molars in Chinese individuals. Int Ended 
J 2011,44(11),990-9 
4. Kayaoglu G, Peker I, Gumusok M, Sarikir 
C, Kayadugun A, Ucok O.Root andcanalsymmertry 
in the nardibular anterior teeth of patients attending a 
dental chinic: CBCT study. Braz Oral Res. 2015;29  
5.Olson AK,Goerig AC,Cavatio RE, Luciano J.the 
ability of the rodicgrophy to determine the location of 
the opical foramen .Int Endod J1991 ;2 4(1):28-35 
6.Jafarzadeh H ,Wu Yn.The  c -shape root canal 
configuration :a review. JEndod 2007;33(5):517-23 
7. Olson DG1, Roberts S, Joyce AP, Collins 
DE, McPherson JC 3rd.Unevenness of the apical 
constriction in human maxillary central incisors.J 
Endod 2008;34(2):157-9 
8. Zhengyan Y, Keke L, Fei W, Yueheng L, Zhi 
Z.cone-boam computed tomography study of the root 
and canal morphology of mandibular permanent 
anterior teeth  in a chongying population . Ther Clin 
Risk Manag 2015;12:19-25 
9. Tagger M.Clearing of teth of study and 
demonstration of pulp. J Dent Educ 1976;40(3):172-
4. 
10.pined a F,kuttlerY.Mesiodistal and 
buccolingualroentgenogrophic investigation of 7275 
root canals. Oral Surg Oral Med Oral 
Pathol 1972;33(1):101-10. 
11. Altunsoy M, Ok E, Nur BG, Aglarci OS, Gungor 
E, Colak M.A cone-beam Computed tomography of 
anterior teeth inaturkish population. Eur J 
Dent 2014;8(3):302-6 
12.Robertson D,leebJ,Mckee,BrewerE.Aclearing 
technique for the study of root canal system. J 
Endod 1980;6(1):421-4. 
13.TachibaraH,Matsu ,Moto k. applicability of X-Ray 
computersed tomography in cododentics.Endod Dent 
Traumatol 1990;6:16-20. 
14.Yang R,YangC,liu Y, Hu Y,Zou J. Evaluate root 
and canal morphology of primary mandibular second 
molars in clinese individual using CBCT .J for mos 
med A ssoc2013;112(7):390-5. 
 

15.HuangYD,wuj sheuRJ,chenMH,chienDL,HuangYT,etal. 
Evaluation of the root and root cornel system of mandibular 
first premoLars in northern taiwamesepatierts using 
CBCT.J Formos Med Assoc2015;141(11):1129-34  
16. Lin Z, Hu Q, Wang T, Ge J, Liu S, Zhu M,etal. Use of 
CBCT to investigate the root and canal morphology of 
mandibular incisors. Surg Radiol Anat 2014;36(9):877-82. 
17.Estrela C, Rabelo LE, Souza JB, Alencar AH, 
EstrelaCR, Sousa-Neto MD, et al. Frequency of root canal 
isthmi in human permanent teeth determined by cone-beam 
computed tomography. J Endod 2015;41(9):1535-9. 
18. Asgary S, Fazlyab M. A Successful Endodontic 
Outcome with Non-Obturated Canals. Iran Endod J 
2015;10(3):208–10 
19.Zhao Y, Dong YT, Wang XY, Wang ZH, Li G, Liu 
MQ, et al. Cone-beam computed tomography analysis of 
root canal configuration of 4674 mandibular anterior teeth. 
Beijing Da XueXueBa 2014;46(1):95-9. 
20. Soleymani A, Namaryan N, Moudi E, Gholinia A.Root 
Canal Morphology of Mandibular Canine in an Iranian 
Population: A CBCT Assessment.Iran Endod J2017; 12(1): 
78–82 
21. MehrAli Zadeh S, Talayi poor A, Mehrvarzfar P, Edalat 
M, SHarifi SHoushtari S. Comparison between digital 
intraoral radiography (PSP) and Cone Beam CT images in 
detection internal root resorption (in-vitro study). J Res 
Dent Sci 2016; 13 (2) :102-108 
 
 
 


