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 خالصه: 

  شه،یماده در داخل کانال ر نیمختلف به همراه ا یو کاربرد حامل ها ديدروکسيه مياز کلس عيبا توجه به استفاده وس سابقه و هدف:

مختلف در داخل  یبا حامل ها  ديدروکسيه ميکلس ريپس از قرار دادن خم شهیعاج ر يسطحPH   راتييتغ نييمطالعه با هدف تع نیا

 انجام شد. شهیکانال ر

و شكل  یپاکساز Step backانسان با روش استاندارد  یشده  دهيدندان تک کانال کش 99 تجربي مطالعه نیدر ا ها: و روش مواد

 9/2و قطر    ميلي متر 39/2با عمق  كاليو اپ يانيم كال،یسرو يدر نواح شهیر اليحفره در سطح فاش 9شدند. در مرحله بعد،  يده

( توسط مخلوط خامه Aشدند. دندان ها در گروه اول ) ميستق یيتا 22گروه  9به  يشد.سپس دندان ها به طور تصادف جادیا ميلي متر

با استفاده از   درصد 1 نیدیبا کلر هگز ديدروکسيه مي( توسط مخلوط کلسBو در گروه دوم ) نيبا نرمال سال ديدروکسيه ميکلس یا

در  شهیمختلف ر ينواح  PH.گذاشته شد يخال يگروه سوم به عنوان گروه کنترل منف  یلنتولو پر شدند.کانال دندان ها یها لیدر

 قرار گرفت. ليو تحل هیمورد تجزبا تكرار   ANOVA یبدست آمده با آزمون آمار جیشد. نتا یرياندازه گ 21، 3، 9، 2 یروزها

 یدار يبه نحو معن ،يمورد بررس یزمان ها يدر تمام نيبا نرمال سال ديدروکسيه ميگروه  کلس PH نشان داد که جینتا ها: افتهي

در روز  PH نيانگيم نیشتري(، بA) نيبا نرمال سال ديدروکسيه ميگروه مخلوط کلس در (P< 222/2بود) گرید یاز گروه ها رشتيب

 نیشتري(، بB) درصد 1نیدیبا کلر هگز ديدروکسيه مکلسي مخلوط گروه در. بود 3/3±9/2 زانيو به م شهیر كالياپ هيسوم در ناح

 . بود 3/8±9/2 زانيو به م شهیر كالياپ هيدر روز سوم در ناح PH نيانگيم

 PHبه  يابيبه منظور دست  ل،يدروکسيه یها ونیبه علت نفوذ کمتر  شهیدر سطح عاج ر pHاندک  راتييبا توجه به تغ گیری: نتیجه

 دارد. تيدارند، ارجح یدياس PHکه  ینسبت به مواد م،يکلس ديدروکسيبه عنوان ماده حامل ه نيباالتر، استفاده از نرمال سال

 ، خمير،  ریشهPH عاج، د،يدروکسيه ميکلس ها: کلید واژه

 19/9/31 :ذیرش مقالهپ 9/1/31 اصالح نهایي: 9/22/32 وصول مقاله:
 

 

 

 :مقدمه

توسط هرمان به  2312بار در سال  نياول ميکلس ديدروکسيه

گذشته  انيسال يماده در ط نی. ادیگرد يمعرف يدندانپزشك

 ميرمستقيو غ ميمچون پوشش مستقه يمختلف یدرمانها یبرا

 شه،یر لي،تحل Apexogenesis , Apexificationپالپ، 

و به عنوان پانسمان  شهیر یهايشكستگ شه،یر يسوراخ شدگ

 (2-1). کانال به کار رفته است خلدا

داخل کانال،  جیپانسمان را کیبه عنوان  ميکلس ديدروکسيه

 ،يكروبيخواص ضد م یماده، دارا نیمورد مصرف است. ا

باشد.  يبافتها م يدندان و حل کنندگ شهیر لياز تحل یريجلوگ

ماده هنگام استفاده در  نیا يكروبياثر ضد م يمطالعات مختلف

باال  PH از يشنا تيخاص نیداخل کانال را نشان داده اند که ا

 هایجدار باکتر یرو يبیاثر تخر جهي( و در نت9/21-8/21)حدود 
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 (9-8). باشد يها مآن ينيپروتئ یو ساختارها

سرعت  ريتحت تأث ميکلس ديدروکسيه يكروبياثر ضد م زانيم 

باشد و حضور  يم ليدروکسيو ه ميکلس یها ونیآن به  هیتجز

شود  يم طيباالدرمح PH جادیباعث ا ليدروکسيه یهاونی

 دها،يپيبا ل عاًیفعال بوده و سر اريبس ليدروکسيه یهاونی

   شده و با بيترک کينوکلئ یدهايها و اس نيپروتئ

 ،یغشاء باکتر یرینفوذپذ شیباعث افزا دهايپيل  پراکسيداسيون

 يآنها م یها میشدن آنز رفعاليها و غ نيپروتئ ونيدناتوراس

 (1).شود يم یمنجر به مرگ باکتر تاًینها ندیفرآ نید. انشو

 یبداخل توبولها ميکلس ديدروکسينفوذ ه نكهیبا توجه به ا  

و  يعاج یداخل توبولها یكروبهايبردن م نياز ب یبرا يعاج

 يخارج ليدر موارد وجود تحل ،يلياعمال اثرضد تحل نيهمچن

 نييجهت تع يباشد، مطالعات مختلف يم تياهم یدارا شهیر

PH شیافزا در مطالعه عاج انجام شده است. يسطح ينواح 

آن به  دنيپس از سه روز و رس شهیر يعاج سطح PH مشخص

 22تا  جیبه تدر PH داده شد، پس از آن نشان 1/22مقدار 

 زانيم نيزمان مطالعه ) سه هفته( در هم انیآمده و تا پا نيپائ

 كالیسرو يعاج در نواح يسطحPH مطالعه نیماند. در ا يباق

درمطالعه  (3).باالتر بود كالياپ ياز نواح یدار يبه نحو معن شهیر

ز خمير در سطح عاج ریشه با استفاده ا pH تغييرات یگرید

 کلسيم هيدروکساید بررسي شد. بر اساس نتایج این مطالعه

pH  (22).روز باال باقي مي ماند 212سطح ریشه حداقل برای 

که کانال به  يوقت مشخص شد، از مطالعات يدر بعض نطوريهم

بيشترین تغييرات شود مي طور کامل با کلسيم هيدروکساید پر 

 pH(22). در نزدیكي اپكس دیده مي شود
  

 ليدچار تحل یدر دندانها شهیسطح ر PH يبا بررس زين 

را نشان  یبه سمت باز یدياس طيمح يجیتدر رييتغ ،يكالیسرو

در  يخارج ليتحل از یريمسئله جهت جلوگ نیا (21) داد.

 تياهم Bleaching از يناش يكالیسرو ليمثل تحل یموارد

  .دارد ياتيح

ده حامل مناسب ما کیبا  ميکلس ديدروکسيکه پودر ه يزمان

شود  يم جادیباال ا PH با یيايقل ريخم کیگردد  يمخلوط م

 ،يحس يمحلول ب عیماده حامل در اکثر موارد شامل  ما نیکه ا

تا قرار  باشد يم یگریمواد د ای نیدیکلرهگز ن،یريسيآب، گل

 .شود ليبه داخل کانال تسه ميکلس ديدروکسيدادن ه

ير هيدروکسيد با حامل تعيين تاثير خممطالعه  نیاز ا هدف

پزشكي دنداندانشكده سطح عاج ریشه در  pHهای مختلف بر 

 .بود 2932یزد در سال 

 ها: مواد و روش

 دندان تک کانال کشيده  99تجربيجهت انجام این مطالعه 

ی انسان جمع آوری و تا زمان شروع مطالعه در محلول شده

نگهداری باشد  يم یقو يكروبيماده ضد م کیکه  دیآزا میسد

با   ،يدگيشده تک کاناله، فاقد پوس یجمع آور یشد. دندانها

 ایشبودند. قبل از انجام آزم ياپكس بسته و بدون ترک خوردگ

دندان ها زیر  دیآزا میسد يماده ضد عفون یایبرداشت بقا یبرا

 در  یيشسته و هر کدام از دندان ها به تنها  روان آب

 .شدند ینگهدار نيسالمحلول نرمال  یهای کوچک حاوشيشه

و سپس  جادیا يکرونال يشروع مطالعه ابتدا حفره دسترس جهت

ميلي متر کوتاهتر از اپكس آناتوميک با روش  2همه دندانها تا 

  كالياپ هيدر ناح 12لیتا اندازه فا Step back استاندارد

 یشدند. شستشو در طول مراحل پاکساز يو شكل ده یپاکساز

 درصد  9/1سدیم  تده از محلول هيپوکلریو شكل دادن با استفا

( انجام شد. در پایان مرحله ی آماده رانای -تهران –)پاکسان 

 درصد EDTA 23 کانال ها،  محلول یساز

 (Merk-Germany)   دقيقه جهت از بين  9برای مدت

 سي سي  22بردن الیه اسمير استفاده و سپس کانال ها با

به دنبال آن با آب مقطر  هيپوکلریت سدیم و درصد 9/1محلول 

 .شستشو داده شدند

 ميتقس یدندانها  به سه قسمت مساو شهیمرحله بعد، ر در

و  يانيم كال،یشده و سه حفره در مرکز مناطق سرو یبند

 39/2 . حفره هادیگرد جادیا شهیهر ر اليسطح فاش يكالياپ

 ميلي متر  9/2 کانال( و یعمق  )بدون اکسپوژر فضاميلي متر 

 هيبا سرعت باال ته 228 شورياشته و با استفاده از فرز فقطر د

 (3).دشدن
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 بيشده برای از بين بردن الیه ی اسمير به ترت جادیا یها حفره

 9به مدت  (Merk-Germany) درصد EDTA 23 توسط

و درصد  9/1 میسد تیپوکلريه سي سي 22 و سپس قهيدق

 .شسته شدند قهيدق 9سپس توسط آب مقطر به مدت 

 یيتا 22گروه  9رحله بعد دندان ها به صورت تصادفي به م در

، توسط مخلوط خامه (A) گروه اول یتقسيم شدند و دندان ها

( و نرمال سالين  رانیا -تهران -یکلسيم هيدروکسيد )گلچا یا

کلسيم  یتوسط مخلوط خامه ا (B) گروه دوم یو دندان ها

 پر(Merk-Germany) درصد 1هيدروکسيد و کلرهگزیدین 

به عنوان گروه کنترل   (C) شدند. کانال دندان ها در گروه سوم

 .گذاشته شد يخال یپس از آماده ساز يمنف

دسترسي کرونال در همه ی گروه ها با پانسمان موقت  حفره

( پر شده و هر کدام از دندان ها رانیا-تهران-یکلتوزول )گلچا

 نيمحلول نرمال سال یدر شيشه های کوچک حاو یيبه تنها

 .قرار گرفتند

 يانيم ،يکرونال يدر حفره های آماده شده در نواح PH  تاینها

پس از پرکردن  21و 3و 9و  2كال سطح ریشه در روزهای يو اپ

،ابتدا حفرات  PH یريگيری شد. جهت اندازه گکانال اندازه

 رييتوسط تغ pHدقيقه  9نرمال پر شد و بعد از  نيتوسط سال

آن با  سهی( و مقاMerk-Germanyرنگ کاغذ تورنسل )

(  PH اسيواحد در مق 9/2) با دقت  PH نييتع یراهنما

، هر دندان مجددا  pH. بعد از اندازه گيری دیگرد یرياندازه گ

خود که حاوی محلول تازه سالين نرمال بود، باز  يشهبه ش

مورد نظر انجام  یگيری بعدی در زمان هاگردانده شد، تا اندازه

 ANOVAج به دست آمده با آزمون آماری شود. در آخر نتای

 قرار گرفت. ليمورد تجزیه و تحل

 

 ها: افتهي

و  يكوال ياپ يدر نوواح  PH نيانگيم نيبدست آمده ب جینتا طبق

وجوود   یدار آمار يدر هر دندان اختالف معن يكالیو سرو يانيم

 بووود كووالياپ ينووواح مربوووط بووه  PH نیشووتريداشووت و ب

 (222/2>  P) 

 A) گروه) نيبا نرمال سال ميکلس ديدروکسيط هگروه مخلو در

و به  شهیر كالياپ هيدر روز سوم، در ناح PH نيانگيم نیشتريب

 یريو انودازه گ  PH نیشتريو ب دیمشاهده گرد 3/3± 9/2زانيم

 یکل نمونوه هوا   نيدر ب زيگروه و ن نیا ینمونه ها نيشده در ب

 9/22 زانيو و بوه م  كوال ياپ هيو در روز سوم، در ناح يمورد بررس

 .بود

 درصود  1 نیدیو بوا کلرهگز  ميکلس ديدروکسيگروه مخلوط ه در

 كوال ياپ هيو در روز سوم، در ناح PH نيانگيم نیشتريب Bوه گر

انودازه   PH نیشوتر يو ب دیو مشواهده گرد  3/8 زانيو به م شهیر

و بوه   كوال ياپ هيو گوروه در روز سووم در ناح   نیو شده در ا یريگ

 يکنتورل ،در نوواح  سوطح عواج در گوروه     PH .بود 9/3 زانيم

 .بود 1/3تا  3/9 نيب يمورد بررس یزمانها يمختلف ط

بوه   شوه یمختلوف ر  يعاج را در نوواح  PH ميزان، 1و  2 جداول

 دهند. ينشان م تفكيک حامل های مختلف هيدروکسيد کلسيم

 

نواحی مختلف ريشه در زمانهای مختلف در  PH میزان  -1جدول 

 سالین( ) هیدروکسید کلسیم با نرمال Aگروه 

 

 روز        

 ناحيه

 ریشه

 اول 

 

 سوم

 

 هفتم 

 

 چهاردهم

 

 1/8±1/2 9/8±1/2 3/8±1/2 3±2 سرویكال

 9/8±9/2 8/8±9/2 1/3±9/2 1/3 ±9/2 مياني

 3±9/2 3±1/2 3/3±9/2 1/3±1/2 اپيكال

 

نواحی مختلف ريشه در زمانهای مختلف در  PH میزان  -2جدول

 کلر هگزيدين( ) هیدروکسید کلسیم با  Bگروه 

 

 روز            

 ناحيه

 اول 

 

 سوم

 

 هفتم 

 

 چهاردهم

 

 8/3±9/2 8/3±9/2 3/3±1/2 3±1/2 سرویكال

 2/8±1/2 2/8±1/2 1/8±1/2 2/3±1/2 مياني

 1/8±9/2 1/8±1/2 3/8±9/2 9/3±1/2 اپيكال

 بحث:

در  نيبا نرمال سال ميکلس ديدروکسيدر مطالعه حاضر مخلوط ه

مورد  يزمان یدر همه بازه ها نیدیبا کلر هگز بيبا ترک سهیمقا

کردند.  جادیا شهیر يبا عاج سطح یباالتر يسطحPHمطالعه  
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اند ، نشان داده  Sjogrenاز جمله مطالعه  يمختلف قاتيتحق

از  يبا مواد مختلف ميکلس ديدروکسيکه مخلوط نمودن پودر ه

 يائيقل PHتواند  يم يحس يآب مقطر و ماده ب ن،يسال ليقب

 (29).دیروز حفظ نما 3باال را تا حداقل 

 يعاج یبداخل توبولها ميکلس ديدروکسينفوذ ه نكهیتوجه به ا 

 نيو همچن يعاج یداخل توبولها یكروبهايبردن م نياز ب یبرا

 شهیر يخارج ليدر موارد وجود تحل ،يلياعمال اثرضد تحل

 PH نييجهت تع يباشد مطالعات مختلف يم تياهم یدارا

در  Ardeshna عاج انجام شده است. مطالعه يسطح ينواح

 ميکلس ديدروکسيه یتجار بيترک کی ي،  با بررس1221سال 

پس  شهیر يعاج سطح PH مشخص شیافزا Hypocal به نام

 را نشان داد، پس از آن 1/22آن به مقدار  دنياز سه روز و رس

PH زمان مطالعه ) سه انیآمده و تا پا نيپائ 22تا  جیبه تدر 

 يمطالعه نواح نیماند.در ا يم يباق زانيم نيهفته( در هم

 PH یدار يبه نحو معن كالياپ يها از نواح شهیر كالیسرو

(3)داشتند یباالتر
 Kehoe  يبا بررس زي، ن2383در سال PH 

 يجیتدر رييتغ ،يكالیسرو ليدچار تحل یدر دندانها شهیسطح ر

ئله جهت مس نیرا نشان داد. ا یبه سمت باز یدياس طيمح

 يكالیسرو ليمثل تحل یدر موارد يخارج لياز تحل یريجلوگ

 (21)دارد ياتيح تياهم Bleaching از يناش

مقاطع  کیستولوژيه ي، که با بررس Tronstad مطالعه در

 یکه در نمونه ها دیانجام شد، مشخص گرد مونهايم یدندانها

در نمونه  ينكرده ول یرييتغ شهیسطح ر PHسمنتوم،  یدارا

سمنتوم  جهيبودند و در نت شهیر يخارج ليتحل یکه دارا یاه

 نی. بنابراافتی شیافزا شهیسطح ر PHرفته بود،  نياز ب

قادر به نفوذ در  ليدروکسيه یونهایشود که  يمشخص م

 يم يبررس شهیسطح ر PH که يسمنتوم نبوده و در مطالعات

 در مطالعه حاضر (21). برداشته شود يسمنتوم سطح دیشود با

 جادیاميلي متر 39 برداشتن سمنتوم حفرات با عمق یبرا زين

 .شدند

 يكالياپ يدر نواح PH راتييبودن تغ کمتر در مطالعه حاضر

مثل تفاوت اندازه  یاز موارد يتواند ناش يم كالینسبت به سرو

 یباشد. با توجه به کاهش تعداد توبولها يعاج یو جهت توبولها

در  PH کمتر بودن كال،ياپ به سمت كالیسرو هياز ناح يعاج

HO  (29)است که مطالعه يعيطب كالياپ هيناح
 بمطل نیا زين 

دار نبود. عالوه بر  يتفاوت معن نیکند، هر چند که ا يم ديرا تائ

 ميبه علت گشاد بودن کانال، کلس كالیسرو يدر نواح نیا

 یدر محل قرار گرفته و تماس بهتر شتريبه مقدار ب ديدروکسيه

به  ميدکلسيدروکسيه نفوذ يکند ول يم دايها پ وارهیبا د زين

. ستيو در دسترس بودن آن چندان مشخص ن كالياپ ينواح

با  یدر دندانها ديدروکسيه ميمسئله موقع استفاده از کلس نیا

 .باشد يم تيحائز اهم کیکانال بار

Esberard ، Nerwich (22مطالعات) جینتا
 زينCalt (23)و ( 29)

 يدر نواح ليدروکسيه یونهایانتشار دهد که  ينشان م

از  يافتد که ناش ياتفاق م عتریسر شهیر يانيو م كالیسرو

باشد. در  يم ينواح نیدر ا يعاج یتفاوت اندازه و تعداد توبولها

 شهیر نهسه گا يدر نواح PH يمطالعه حاضر در بررس

وجود داشت و  یدار ي( اختالف معنكاليو اپ يانيم كال،ی)سرو

انجام  يبود. در بررس كالياپ يمربوط به نواح PH نیشتريب

بدست آمد که  يمشابه جینتا زينChamberlainشده توسط 

 شهیر يکرونال يعاج در نواح شتريتوان آن را به ضخامت ب يم

 (28)نسبت داد. 

 راتيتوانند تاث يم یمطالعات البراتوار یاز جنبه ها يبعض

شند به عنوان مثال مطالعات داشته با جیدر نتا يکوچك ياحتمال

 Ardeshna در مطالعه
(3)

 کانال از مواد یهنگام آماده ساز 

Chelating مثلEDTA  دهياستفاده نشد، چون به عق 

ر قرار يرا تحت تاث PH کينامیتوانند د يمواد م نیمحقق، ا

 یو باز بودن توبولها رياسم هیدهند، هر چند که برداشتن ال

بداخل  ميکلس ديدروکسيبه نظر باعث نفوذ بهتر ه يعاج

 هیمطالعه بر نداشتن ال نیدر ا يشود، وليم يعاج یتوبولها

بداخل  ميکلس ديدروکسينفوذ ه یرو يمنف ريتاث رياسم

 .نداشت يعاج یتوبولها

مورد توجه قرار  دیبا In vitro که در مطالعات یگرید مورد

 طينسبت به مح شهیاطراف ر ومیمتفاوت بودن مد رديگ

 In vivo و  تيفيک بات،يترک طیشرا نیت. چون در ااس
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تواند در نحوه  ياطراف متفاوت بوده، م طيمح یبافر يتوانائ

 .نقش داشته باشد ميکلس ديدروکسيو انتشار ه هیتجز

 یحاو یگوتاپرکا یمخروط ها نيب سهی، مقاHO مطالعه در

 ميکلس ديدروکسيه يآب ريبا خم ميکلس ديدروکسيه

(Calasept)گوتاپرکا،  یدر گروه مخروط ها ، نشان داد که

PH در گروه  يول افتی شیافزا 8/22هفته اول تا  يدر ط

مشاهده شده در سطح  PH حداکثر ميکلس ديدروکسيه ريخم

گوتاپرکا  یدر گروه مخروط ها PH هر چند که ،بود 3/8عاج 

 ريدر گروه خم يهفته شروع به کاهش نمود ول کیپس از 

مسئله در  نیباال ماند، که اهفته  1تا  ميکلس ديدروکسيه

 یدر مخروطها ميکلس ديدروکسيکمتر ه زانيارتباط با م

 (29).باشد يم ميکلس ديدروکسيه ريگوتاپرکا نسبت به خم

( Bو  A)گروه  يدر مطالعه حاضر در هر دو گروه مورد بررس

 مطالعه در. دیدر روز سوم مشاهده گرد PH نيانگيم نیشتريب

Esberard (1996)
(22)

مختلف  ونياز سه فرموالس که 

در داخل کانال استفاده  یبا قوام خامه ا ميکلس ديدروکسيه

 يمختلف مورد بررس یدر زمانها PH شیافزا تيفيشده بود ک

 نیکرد بد يم یرويپ ياز طرح مشابه شهیمختلف ر يدر نواح

 عیسر شیافزا کی يصورت که در مورد هر سه ماده مورد بررس

PH شد، سپس  دهید يه روز اول بررسس ي( ط9/3 یتا باال

 يكی( و سپس نزد3)تا  افتهیکاهش  PH جدهميتا روز ه باًیتقر

 زيماند. در مطالعه حاضر ن يم يروز باق 212باال رفته و تا  22

 شیتا روز سوم افزا نيو سال ميکلس ديدروکسيه ريدر گروه خم

PH و سپس کاهش تا  22تا  3 نيب شهیمختلف ر يدر نواح

مشاهده  3تا  9/8 نيب ریبه مقاد دنيدهم و رسروز چهار

 شیو افزا یرها ساز PH هياول شی: علت افزاحيتوض (22).دیگرد

باشد و  يم ليدروکسيه یها ونیبه  ميکلس ديدروکسيه هیتجز

 ليدروکسيه یها ونیشدن  يبا کاهش غلظت و خنث جیبه تدر

 مانده به علت يابد و در مدت زمان باقیيکاهش م PH ریمقاد

به تعادل  PH و ليدروکسيه یها ونی یرها ساز يونیتعادل 

 .ماند يم يثابت باق يدوره زمان کیو در  دهيرس

 يمطالعه حاضر و اغلب مطالعات قبل جینتا نكهیتوجه به ا با

 PH ماندن يسطح عاج و باق PH شیکه افزا دهدينشان م

که  گردد يمشخص م باشد، يم يآن تا مدت طوالن یيايقل

 ميکلس ديدروکسيه ريقادرند از داخل خم ل،يدروکسيه یونهای

آزاد  زانيمنتشر شوند هر چند که م يعاج یبداخل توبولها

 .باشد يمختلف، متفاوت م یرهايدر خم ونهای یساز

ضد  تيفعال عيوس فياندک و ط تيبا سم یماده ا نیدیکلرهگز

 يم یدياس طيموثرتر از مح یيايقل طيبوده و در مح يكروبيم

 دیدروکسايه ميکلس يكروبيضد م ريتاث نیعالوه بر ا (23).باشد

  (12).رديگيقرار نم ريتحت تاث نیدیبا کلرهگز بيدر صورت ترک

ضد  تي، فعال(12)و همكاران  Waltimo بر اساس مطالعه

باالتر از  دیدروکسايه ميبا کلس نیدیکلر هگز بيترک يكروبيم

 .باشد يم یيبه تنها دیدروکسايه ميکلس ريخم

سطح عاج در  PH نيانگيکه م دیمطالعه حاضر مشاهده گرد در

 یدار ينرمال به نحو معن نيبا سال دیدروکسايه ميگروه کلس

است،  نیدیو کلرهگز ميکلس ديدروکسياز گروه ه شتريب

مشاهده شده در گروه  PH نيانگيم نیباالتر كهیبطور

 لتبود. ع 3/8 گریو در گروه د 3/3نرمال  نيبا سال ديدروکسيه

( است که در  9/9)حدود  نیدیکلرهگز یدياس PH مسئله نیا

 ديدروکسيآن با ه یاخامه بيترک PH شود يباعث م جهينت

نرمال  نيبا سال ديدروکسيه ميکلس بيترک PH کمتر از ميکلس

 يائيقل PH به ازين كهیتوجه داشت در موارد دیبا نیباشد. بنابرا

 يخارج ليموارد تحل باشد، مانند يم ميکلس ديدروکسيه یباال

باالتر بهتر خواهد  PH با یيها ونياستفاده از فرموالس شه،یر

 نیدیوجود کلرهگز ،يكروبيبه اثر ضد م ازيدر صورت ن يبود، ول

ضد  تيخاص (23و12-19) يتواند بر اساس مطالعات قبليم

 دارد. تينرمال ارجح نيدهد و نسبت به سال شیرا افزا يكروبيم

ج متفوواوت در مطالعووات مختلووف جوواد نتووایمووي توانوود دليوول ای

در این تحقيق سوعي شوده عوواملي مثول محودود       ( 28،23)باشد.

بووزاق  pHجغرافيووائي جمووع آوری دنوودانها، دمووای نگووه داری، 

 ميزان رقيق سازی محلول بيوپسي،  مصنوعي ، زمان اچينگ، 

pH   محلول بيوپسي در تمام موارد یكسان سازی شود و نسبت

نحوه اختالط با توجه به دستور کارخانوه سوازنده    مایع و پودر و

در پایان توصويه موي شوود احتموال       گيرد. برای هر ماده انجام

نفوذ فلورایددر الیه های عميق تر مينا بررسوي شوود کوه البتوه     
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گيری دقيوق توری دارد. همچنوين بورای     نياز به تجهيزات اندازه

ود ترکيب شناخت  عوامل مؤثر بر جذب فلوراید پيشنهاد مي ش

 شيميائي انواع گالس آینومر بطور کامل بررسي شود.  
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