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تهرانیواحد دندانپزشکیدانشگاه آزاد اسالماندودانتیکس گروه استادیار -1
تهرانیواحد دندانپزشکیدانشگاه آزاد اسالماندودانتیکس گروه عضو هیئت علمی-2
تهرانیواحد دندانپزشکیدانشگاه آزاد اسالمو عضو مرکز تحقیقات مواد دندانی مواد دندانی هاستادیار گرو- 3
دندانپزشک -4
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:خالصه
بر روى یاز گوتاپرکا از  کانال ریشه دارد،عوامل مختلفى ممکن است اثر منفتهیه فضاى پست نیاز به برداشت قسمتى سابقه و هدف:
يکردن گوتاپرکا جهت فضایمختلف خاليروشهاریتاثسهیمطالعه مقانیدر کانال داشته باشد. لذا هدف از اماندهیسیل  مواد باق

.اپیکالى کانال  بودزنشتیرزانیپست  بر م
طوربههانمونه.شدانجامشده،کشیدهپایینپرمولردندان70رويبرآزمایشگاهیوتجربیروشبهتحقیقاینروشها:ومواد

ازبعدبالفاصلهبصورتپستفضاي.شدند)تقسیمتایی5(منفیومثبتکنترلگروهدوو)تایی15(تجربیگروه4بهتصادفی
GGازاستفادهبا2درگروهت،ساعهايعقربهجهتخالفدرGG(GlidenGates(ازاستفادهبا1گروهدرکانالپرکردن

ریزنشتشد.تهیهپالگرداغازفادهاستبا4گروهدرو)burspacePost)dentsplyازاستفادهبا3گروهدر،ساعتهايعقربهدرجهت
وکانالکردنپرازبعدهفتهیکوساعت48،صفريدرزمانها،اسپکتروفتومتريروشبهبومینآلریزنشتازاستفادهباهانمونه
وANOVAآزمونبامطالعهموردزمانهايوگروههاازیکهردراپیکالیریزنشتشد.میانگینگیرياندازهپستفضاىتهیه
HocPostشدآماريارزیابی.
دادنشانگروههاسایربامقایسهدربررسیموردهايانزمهمهدرکمتريریزنشتمعناداريطوربهداغپالگرها:یافته

7-10×477±7-10×2671,43)001/0<p.(آنازپسGGrotatingReverseوریزنشتمیزانکمترینGGrotatingorwardf

مقادیربود.چشمگیرساعت48وفاصلهبالهايزماندرگروهدوایناختالفآمارينظراز.دادنشانراریزنشتمیزانبیشترین
هیچدراختالفاینولیبودکمترGGrotatingorwardfازوبیشترGGrotatingReverseازburspacePostریزنشت

.نبودمعنادارزمانی
مناسبداغپالگرازاستفادهکانالپرکردنازبعدبالفاصلهپستفضايجهتگوتاپرکاکردنخالیبرايرسدمینظربهگیري:نتیجه

است.تر
پرکاگوتاالبومین،سرم،پستفضايتهیه،اپیکالیریزنشت:هاواژهکلید

23/3/1394پذیرش مقاله: 22/2/1394اصالح نهایی:1/12/1393وصول مقاله:

:  مقدمه
لیسرییریزنشت و تغکسیمشکالت  اندودنتنیاز مهمتریکی

يکردن گوتاپرکا جهت  فضایبه  دنبال خالیکالیپسه بعدي ا
از جمله میزان گوتاپرکا باقیمانده یعوامل مختلف)1(.پست است

کردن  یزمان  و روش خالدر کانال، تکنیک پرکردن کانال،
پست اثر گذاشته يفضاهیپس از  تهیکالیاپلیگوتاپرکا بر س

هیدر هنگام ته)2, 3(. شودیمشهیو باعث شکست درمان ر
)3, 4(.سیل اپیکال بسیار اهمیت داردنپست بهم نخورديفضا

ایجاد فضاى پست بالفاصله پس از  پرکردن کانال و توسط 
را یکروناللیسيتاج دندان و برقرارمیامکان ترمستیاندودنت

. کندیکانال فراهم مونیو بدون خطر پرفوراسعتریهر چه سر
نهیاست  که  در  زميدر حدیکالینشت اپزیرتیاهم)1, 3(
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کیاندودنتيدرمانهاتیعوامل موثر  در  عدم  موفقیبررس
نشت زیرلیدرمان را به دليدرصد از شکستها60حدود 

)2(. ش کرده اندگزاریکالیاپ

مختلفى شامل اینسترومنت داغ، گیتس روشهاى
، پیزوریمر، وسایل دستی،ترکیب استفاده از (GG)گلیدن

-9(.حاللها با این وسایل براي تهیه فضاى پست استفاده مى شود

از آنجا  )9-11(. آنها گیتس گلیدن است نیاز متداولتریکی)3
نیاو گوتاپرکا را  از بودهیچرخشلیوسادرگروهGGکه
یکالیاپلیسيتواند رویکند،  میاز کانال خارج  مقیطر
در خالف  جهت  GGاستفاده ازی، از طرف)9(بگذارد ریتاث

یمکالیگوتا پرکا را به سمت اپماندهیباقساعتيعقربه ها
.بگذاردکالیاپلیسيرویمتفاوتریراند  و   ممکن  است  تاث

پست بالفاصله بعد يفضاهیتهتبعضی از محققین جه، )9،4(
می کنند که نسبت به شنهادیپالگر داغ  را پ، از پر کردن کانال 

به ناميفرز)6،5،3(.و سخت تر استرتریوقت گيروتارلیوسا
post space barيبرایچیمارپيارهایروند  و شيبا  انتها

زگى  شود که به تایبرداشتن گوتاپرکا از داخل کانال استفاده م
25,31يشده است و به طولهایمعرفلیترمافستمیدر س

اصطکاك قیوجود دارد و ازطر7و5يو در شماره هامیلی متر
هدف از )11(شود.یاز  آن گوتا پرکا  را خارج میناشيو گرما

bur space)فرزمقایسه چهار روش استفاده ازمطالعه نیا

Post)،GGبه دو  صورتreverseوforward و  پالگر
پستيکردن  گوتاپرکا  جهت  فضایخاليداغ  برا

بالفاصله بعد ازپرکردن کانال بود.

مواد و روش ها:
کنترلآزمایشگاهیشرایطدروتجربیصورتبهتحقیقاین
کشیدهدندانیهاينمونهازتجربیهايمدلرويبروشده
تکنیکازهادادهيآورجمعبراي.گرفتصورتانسانشده

پایینپرمولردندان70مطالعهاین.درشداستفادهمشاهده
شدنخارجازپسمزبوردندانهاي.قرارگرفتنداستفادهمورد

دندانها.شدندنگهداريسالیننرمالدردندانیساکتاز
کلریتهیپودرشدنضدعفونیجهتساعت2مدتبه

دبریها،نرمبافتهاي،شدندنگهداريرصدد25/5سدیم
تماماز)12(د.شپاكهاریشهسطحازقلمتوسطوجرم

بودنداراازتاشدتهیهرادیوگرافیمزبوردندانهاي
وبازاپکسداخلی،تحلیلعدمجملهازشرایط

موردهايدنداندرشود.حاصلاطمینانو...کلسیفیکاسیون
تاجاز)CEJ(سمانومینااتصالناحیهازهاریشهبررسی
قطعازپسطوریکهبه.شدندقطعالماسیدیسکبادندان

بابود.مترمیلی15هانمونهتمامیکارکردطولتاج
file -Kفورامناپیکالبودنباز10شماره)apical

patency(باکارکردطولسپسوشدبررسیریشههر
اپیکالدرآننوكکهفایلطولازمترمیلی5/0کردنکم

اولیهفایلآمد.بدستمیشدودیدهداشتقرارفورامن
وشدکانالواردکارکردطولاندازهبهکهفایلیبزرگترین

stopهانمونهتمامبراي،داشتfile-kدر20شماره
نمونهback–stepروشازاستفادهابشد.گرفتهنظر
اپیکالماسترعنوانبه45شمارهشدند.flareوفایلها

شمارهفایلتاسپسو)MAF#45(شدانتخابفایل
شدندflareکانالها4و3و2هايشمارهGGکمکباو70

)9،14،15(.Irrigationاستفادهاربهرازبعد،نمونههربراي
سدیمکلریتهیپومحلوللیترمیلی2حداقلبافایل،از

)51(.شدانجامدرصد5,25

Recaptulationوشدانجاممداومطوربهpatency

apicalعبورباfile-Kدرفورامناپیکالاز10شماره
يانتهادرباقیماندهدبریهايتمامتا،گردیدبرقرارمرحلههر

دادهشستشوشدهآمادهکانالهاي)14،15(.شوندبرداشتهکانال
گوتاپرکاباسپسشدندخشککاغذيکنباوشدند

)45#MAC(26سیلروAH)Detory -Densply–

weybridge -England(پرجانبیتراکمروشبه
کنترلیرادیوگرافتوسطکانالهاکردگیپرکیفیت)13،16(.شدند

گروه2وموردگروه4بهتصادفیطوربهدندانها.شد
15شاملکه1گروهدرشدند.تقسیممنفیومثبتشاهد
ازپسبالفاصلهطولبهگوتاپرکاکردنخالیبوددندان

)بهGG#3(3شمارهگلیدنگیتسبوسیلهکانالپرکردن
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هايهعقربجهت(خالفGGrotatingreverseصورت
انتهايدرگوتاپرکامترمیلی5طوریکهبهشد.انجامساعت)

ماند.باقیکانال
برايمزیودیستالیوباکولینگوالیرادیوگرافیهانمونهاز

.آمدعملبهاپیکالیسومیکدرباقیماندهموادمقدارتایید
بهگوتاپرکاکردنخالیبود،دندان15شاملکه2گروهدر

بوسیلهکانالکردنپرازبعدبالفاصلهمترمیلی10طول
GGrotatingصورت)بهGG#3(3شمارهگیلدنگیتس

forwardوpassive15شاملکه3گروه.درشدانجام
کردنپرازبعدبالفاصلهگوتاپرکاکردنخالیبوددندان
میلیburspacepost25بوسیلهmm10طولبهکانال

15شاملکهنیز4گروهدرشد.انجام)#7(7شمارهريمت
کانالپرکردنازبعدبالفاصلهگوتاپرکاکردنخالیبوددندان

دندان5درشد.انجامداغپالگربوسیلهمترمیلی10طولبه
آمادهکانالهاشدند،انتخابمثبتشاهدگروهعنوانبهکه

شاهدعنوانبهدندان5در.نشدپرکانالهاولیشدندسازي
وتهسر،آنهاپرکردنازبعدوشدندسازيآمادهکانالها،منفی
انکوباتوردرهانمونهوتمامىشدبستهچسبمومباکانال

ساعت48بالفاصله،،زمانسهدراپیکالینشتریزقرارگرفتند.
روشازاستفادهباکانال،پرکردنبعدازهفتهیکو

ایندرکهشدهردیابیشد.مایعارزیابیکتروفتومترياسپ
albuminserumbovinمحلولشداستفادهآنازتحقیق

)BSA(بررسىهاىروشسایرازوبودهجدیدروشىکهبود
بهداغابزاریکازاستفادهبا)17(.باشدمىتردقیقریزنشت

ايشهشیویالیکاستاپرابردرسوراخیکمترمیلی1قطر
قرارآندرونرادندانبتوانیمکهشدایجادلیترمیلی10

تاجکهگرفتقرارسوراخاینداخلايگونهبهدندان.دهیم
سیانواکریالتاز.باشدپایینسمتبهریشهوباالسمتبه

setting -rapidکردنسیلبرايgapدندانبین
ورابراستاپسرنگ)(سیلندرپالستیکیطوروهمینورابراستاپ

پرمقطرآبازلیترمیلی9,5باايشیشهویالوشداستفاده
پالستیکیوسیلندردندانتاشدبستهاستاپرابرباوشد

قرارمناسبمحلدراستشدهتوصیفکههمانطور)(سرنگ

پردرصدBSA22محلولازلیترمیلی1باسیلندر.گیرند
وشداستفادهویالبهرابراستاپبستنايبرپارافیلمازشد.

پوشیدهآلومینیومیفویلباپالستیکیسیلندرباالییبخش
.شدسازيآمادهنمونه70تمامبرايمجموعهاین)18(.شد

وگرفتندقراردرجه37دمايدرانکوباتوردرهانمونه
شد.ایگزینجتازهمحلولباروزهرBSAپروتئینیمحلول
یکشاملکهبود."Bradford"روشدراینپروتئینمعرف

Gbluebrilliantوفسفریکاسیداتانول،ازآبیمحلول

coomassie.ترکیبحداکثراستGbluebrilliant

coomassieبهنانومتر465ازکهاستوقتیآلبومینبا
ايشیشهلویاداخلمحلولهايکند.پیداشیفتنانومتر596

وکانالپرکردنازبعدهفته1وساعت48صفر،زمانهايدر
اولیندرکهترتیباینبهشدند.بررسیپستفضاىتهیه
همبادندانوپالستیکیسیلندربارابراستاپگیرياندازه

بهمحلولازلیترمیکرو100فقطوندشدبرداشته
ازلیترمیلی1وشدپیپت"Eppendorf"تیوبداخل
محلولاینداخلبهتازه"Bradford"پروتئینیمعرف

شددادهانتقالcivettesبهوشداضافهشوندهآزمایش
شیشهویال.شدگیرياندازهنانومتر596درجذبومیزان

دوبارهمجموعهوشدپرآبمیکرولیتر100بادوبارهاي
بعديزمانهايدرریزنشتمیزانتاگرفتقرارجایشسر
پیدالیکیجکهBSAپروتئینمیزانشود.گیرياندازههم
گیرياندازهلیترمیلیدرگرممیلیواحداساسبرکرد
وگروههاازیکهردراپیکالیریزنشتمیانگین)12(.شد

ارزیابیدمورANOVAآزمونبامطالعهموردزمانهاي
اختالفبررسیجهتHocPostآزمونازوگرفتقرار

ايــــزمانهدرولفـــمختگروههايبینمعنادار
شد.ادهــــاستفلفـــمخت

ها:یافته
carrierheatگروههاسایربامقایسهدرزمانهاتمامدر

معنادارآمارينظرازاختالفاینوداشتکمتريریزنشت

گروهبامقایسهدرGGrotatingReverse.دبو
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GGrotatingForwardوburspacePostریزنشت

درتنهاburspacePost.نبودمعنادارولیداشتکمتري

داشتکمترينشتریزGGrotatingForwardبامقایسه

گروههاازیکهردرنبود.معنادارآمارينظرازاختالفاینکه

پیداافزایشداريمعنیطوربهریزنشتمیزانزمانطولدر

کرد.

:بحث
براي استفاده از پالگر داغ این مطالعه روشنتایج بر اساس

تهیه فضاي   پست  بالفاصله  بعد  از پر کردن  کانال  کمترین  
GGrotatingمیزان   ریزنشت  را  نشان  داد  و  پس  از  آن 

reverse وGGrotatingForward به  ترتیب  کمترین  و
یزان ریزنشت را نشان دادند.  از نظرآماري اختالف بیشترین  م

و GGrotatingreverseهاي گروه
GGrotatingForward ساعت 48در زمانهاي بالفاصله و

از burspacepostریزنشت چشمگیر بود. مقادیر
GGRotatingreverse بیشتر و  ازGGrotatingforward

در هر یک از گروهها لی این اختالف  معنی دار نبود. کمتر بود و
در طول زمان میزان ریزنشت به طور معنی داري افزایش پیدا 
کرد. اختالف معنی داري بین میزان ریزنشت در هریک از 

بالفاصله و یک هفته وجود گروهها به طور مجزا در زمانهاي 
ار ساعت و یک هفته معنی د48داشت، ولی در زمانهاي بین 

نیروى چرخشى دریل هاى دلیل ممکن است به نتایجاین.نبود
GGموجب جابه جایى گوتاپرکا و إیجاد مسیرى براى که

. حرکت ، باشدشدن کانال مى شودمیکرولیکیج و دوباره عفونی
جاد نیرو به سمت خارج ایدر جهت عقربه هاى ساعت چون با 

نتایج هفته1 ساعت48 بالفاصله
)mg/mlمیزان ریز نشست (

روشهاي مختلف تهیه فضاي پست

P<0,001 6,19×10-1±1918393×10-7 4,12×10-1±218939×10-7 2,27×10-1±2189394×10-7 Post space bur

P<0,001 5,69×10-1±988013×10-7 3,38×10-1±990073×10-7 1,8×10-1±380818×10-7 Reverse rotating GG

P<0,001 6,60×10-1±876396×10-7 5,33×10-1±1072416×10-7 3,17×10-1±562846×10-7 Forward rotating GG

P<0,001 6257,14×10-7±1303×10-7 4178,57×10-7±780×10-7 2671,43×10-7±477×10-7 Heat carier

P<0,001 P<0,001 P<0,001 P<0,001 نتایج

یکهردربررسیزمانهايتفکیکبه1جدولدرمطالعهنتایج

شد.آوردههاگروهاز

بهگروههاازهریکدرریزنشتمیزانبینداريمعنیاختالف

داشت،وجودهفتهیکوبالفاصلهزمانهايدرمجزاطور

)001/0<P(معنیهفتهیکوساعت48بینهايزماندرولی

)P<05/0(.نبوددار

بررسیموردگروهايتفکیکبهپیگیريزمانهايبرحسباپیکالیریزنشتمیزان-1جدول
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جهت گوتاپرکا را خارج مى کند، نسبت به چرخش خالف 
عقربه هاى ساعت که نیروي به سمت داخل به گوتا پرکا وارد 

جهت  )4،9(میکرولیکیج بیشترى مى شود.جاد ایکند باعث مى
ترمیم  دندانهاي  روت کانال شده اغلب  نیاز به پستهاي داخل 

کانال است. در طول تهیه فضاي پست  این امر خیلی  مهم  
نخورد و مطالعات  است که یکپارچگی سیل  اپیکالی به هم 

زیادي  در زمینه اینکه چگونه  و چه موقع  و  به  چه میزان از 
گوتا پرکا جهت تهیه فضاي پست باید برداشته شود  انجام شده 

لذا در این  مطالعه  فضاي پست  بالفاصله  )14،15،16, 3-9, 1(.است
بعد از پر کردن کانال تهیه شد  و  میزان  ریز نشت  کانال  

فاصله بعد از تهیه فضاي پست تا یک هفته بعد از آن به بال
اندازه گیري شد . روش  اندازه گیري ریز نشت invitroصورت 

کانال اندازه گیري ریزنشت آلبومین به روش اسپکترفوتومتري 
و از مزایاي این روش این است  که  این  روش  نسبت  به  بود

بل اطمینان تر است و روش  نفوذ رنگ دقت  باالتري دارد  و  قا
بسیاري از مطالعات نشان )17(درضمن نمونه هاحفظ می شوند.

براي تهیه فضاي پست مناسب carrierheatداده اند که 
و همکارانش در مطالعه اى با هدف بررسى Pusinatiاست. 

تکنیک هاى مختلف تهیه فضاى پست بر روى ریزنشت اپیکالى 
پرکا ترمافیل  نشان دادند که تهیه بعد از پر کردن کانال با گوتا 

تاثیرى روى postspaceburفضاى پست با استفاده از  فرز 
سیل اپیکالى نداشت که با مطالعه ما مغایرت داشت  که این 
میتواند به علت تفاوت در روش پر کردن کانال و روش بررسى 

) 13(.باشد) penetrationdye(میکرولیکیج 

yazdiAshofteانش در مطالعه اى  با هدف بررسى و همکار
دو روش مختلف تهیه فضاى پست بر روى سیل اپیکالى گوتا 
پرکا و رزیلون نشان دادند که تفاوت معنى دارى بین دو روش 

)GG ( وجود ندارد.و پالگر داغ همراه کلروفرم)که با مطالعه )14
ما مغایرت داشت که این مى تواند به علت استفاده از کلروفرم 

مراه پالگر داغ باشد در حالی که در مطالعه ما پالگر داغ به ه
.تنهایی استفاده شده بود

Gungorریزنشتمیزانروىبراىمطالعهدرهمکارانشو
فضاىتهیهوEndoREZوplusAHسیلرنوعدواپیکالى

ازپسهفتهیکوبالفاصلهGGوداغپالگرروشدوباپست
plusAHسیلرباگوتاپرکاگروهکهدادندنشانکانالکردنپر

درشدتهیهپستفضاىGGبا(تاخیرى)بعدهفتهیککه
باانهانتایجکه)3(ت.داشبهترىسیلگروههاسایربامقایسه
خاصیتدلیلبهاستممکنکهنداشت،همخوانىمامطالعه
وباشدplusAHسیلررطوبتبهحساسیتعدموکمانقباض

درEndoREZسیلروگوتابینشدهایجادبانددیگرطرفاز
شکستهروتارىوسیلهباپستفضاىتهیههنگامتاخیرىروش
درهمکارانشوDhaded)3(شود.مىریزنشتباعثوشده

سیلرهمراهپرکاگوتاسیلتوانایىروىبراىمطالعه
plusAHوEpiphanyResilonپستفضاىتهیههنگام
بافورىپستفضاىتهیهدادندنشانGGباتاخیرىوفورى
تحقیقباکه)6(.داشتگروهدودرکمترىریزنشتداغپالگر

میزانروىبراىمطالعهدرهمکارانشوKala.استمشابهما
هنگامEndoREZوRoekosealسیلراپیکالىریزنشت

نشانGGابتاخیرىوداغپالگربافورىپستفضاىتهیه
زماندوهردرکمترينشتریزRoekosealگروهکهدادند
فورى(پالگربهنسبت)GGتاخیرى(پستفضاىتهیهوداشت

درهمکارانشوBhondwe)5(.داشتبیشترىنشتریزداغ)
وفورىصورتبهپستفضاىتهیهاثرروىبراىمطالعه

فضاىتهیهکهدادندنشاناپیکالىسیلکیفیتروىتاخیرى
داردکمترىریزنشتوبودهمطلوبترداغپالگربافورىپست

)4(دارد.همخوانىمامطالعهباکه

جهتگوتاپرکاکردنخالیمنظوربهدیگريتحقیقدر
استفادهGGوحاللهمراهداغپالگراز،پستفضايتهیه

بهpenetrationDyeریزنشتارزیابیمنظوربهوکردند
گروهکهدادنشانآنهامطالعهنتیجه.شدبردهکار

GGنشتریزداغپالگرهمراهحاللگروهبامقایسهدر
)20(.نداردهماهنگیمامطالعهنتایجباکهداشتکمتري

کانالازگوتاپرکاکردنخالیمنظوربهخودتحقیقدرآنها
حالیکهدراندکردهاستفادهحاللباهمراهcarrierheatاز
استشدهاستفادهتنهاییبهcarrierheatازمامطالعهدر

بامذکورمطالعهدرریزنشتگیرياندازهروشعالوهبه.
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توجیهنتیجهاختالفاین،بنابرایناستمتفاوتحاضرتحقیق
برداشت،يامطالعهدرهمکارانشوHiltner)20(.استپذیر

قرارمقایسهموردمختلفتکنیکهايازاستفادهباراگوتاپرکا
نشتریزمیزاندرايمالحظهقابلتفاوتهیچودادند

درداغاندودنتیکپالگرتوسطپستفضايتهیهازبعداپیکالی
بانتایجاینکهنکردندگزارشburGpxپیزوریمربامقایسه
هماهنگیعدمایناحتماال)11(.دندارهماهنگیمامطالعه

بهمذکورمطالعهدرپستفضايکهاستعلتاینبه
روشواستشدهتهیهبعد)هفته1(تاخیريصورت
است.بودهرنگنفوذروشبهریزنشتگیرياندازه
نشتریزمیزانخودمطالعهدرهمکارانشورستگارفالح

سیلرنوعدودرراپستفضايتاخیريوفوريتهیهاپیکالی
26AHوRothازخودمطالعهدرآنها.کردندمقایسه

تفاوتوکردنداستفادهپستفضايتهیهبرايپیزوریمر
موردسیلرنوعوپستفضايتهیهزماندررامعناداري
ریزانمیزکمترینآنهامطالعهدرکردند.مشاهدهاستفاده

Rothدرنشتریزمیزانبیشترینوفوري26AHدرنشت

دررا26AHسیلرانتخابمطالعهاینشد.دیدهتاخیري
)21(.کندمیتاییدحاضرمطالعه

پستفضايتهیهروشسهاثرهمکارانوکنانیکوزهدکتر
هفتهیکدرراGpxدریلوcarrierHeat،GGشامل

ازاستفادهبااپیکالسیلرويکانالپرکردنازبعد
مطالعهکردند.دراینمقایسهpenetrationDyeروش

carrierHeatونشتریزمیزانکمترینGGمیزانبیشترین
)22(.داردهماهنگیمامطالعهنتایجباکهدادنشانراریزنشت

،Abramovitzازفوريپستايفضتهیهمنظوربهوهمکاران
carrierHeatازتاخیريپستفضايدروGGاستفاده

Tracerرادیواکتیوازنشتریزارزیابیمنظوربهوکردند

بینمعنادارياختالفآنهاولیکردنداستفادهفشارتحت
هماهنگیمامطالعهنتایجبانکردندکهمشاهدهگروهها
تحقیقایندرنشتریزارزیابیروشچهاگرندارد.
موردگروههايدرپستفضايتهیهروشولیاستدقیق

آنهانتایجبنابراین،نبودیکسانمطالعهایندرمقایسه

،همکارانشوشاهیدکتر)19(باشد.نمیکافیاعتبارداراي
پستيفضاتهیهروشوزمانتاثیريزمینهدرراايمطالعه

بهمطالعهایننتیجه.دادندانجاماپیکالیریزنشتروي
روشدراپیکالیریزنشتمیزانبیشترینکهبودصورتاین

پالگرروشدرنشتریزمیزانکمترینوتاخیريپیزوریمر
)23(.داردهماهنگیمامطالعهنتایجباکهبودفوريداغ

Greccaارزیابیزمینهدرراايمطالعههمکارانشو
فوريپستفضايتهیهمختلفروشهايمیکروبیالریزنشت

تهیهبرايخوديمطالعهدرآنهادادند.انجامتاخیريو
همراهburAxxessLA،Hfileروشسهازپستفضاي

SolventوcarrierHeatنتیجهوکردنداستفاده
گروههايمیکروبیالنشتریزدرکهدادنشانآنهاطالعهم

مامطالعهنتایجبانشدکهدیدهمعنادارياختالفمختلف
بهمربوطاختالفاینعلتشایدونداردهماهنگی

نظیرمطالعاتیکهآنجااز)10(.باشدریزنشتارزیابیروش
باشند.میمفیدبسیارکلینیکیلحاظازحاضرمطالعه
برايکارآمدوسایلومجهزآزمایشگاههاينمودنفراهم

رسد.مینظربهضروريکارمراحل

:گیرينتیجه
جهتگوتاپرکاکردنخالیبرايداغپالگررسدمینظربه

است.ترمناسبکانالپرکردنازبعدبالفاصلهپستفضاي
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