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Introduction:  
Several materials are recommended for retrofilling. One of the best materials that have ever been suggested is MTA 
(Mineral Tioxide Aggregate). Many studies have confirmed the biocompatibility, proper marginal adaptation and 
sealability of this agent. The purpose of this study was the evaluation of apical evaluation of apical microleakge in 
cavity preparation with different dimension for retrograde. 
Materials & Methods: 
In this study, we examined the influence of cavity dimension on sealability of MTA.  
We selected sixty roots with a single canal. After cleaning  and shaping, the canals were obturated with guta-percha 
and canal sealer by lateral condensation technique. 
Samples were divided into 5 groups: two positive and negative control groups and three experimental groups. Cavity 
preparation was performed for all experimental groups with the following methods: 
A: 1.5mm depth and 0.6mm width 
B: 3mm depth and 0.6mm width 
C:  3mm depth and 1.5mm width 
After cavity preparation, MTA powder was placed in each cavity and wet cotton adjacent to them for 24 hours. Then 
the samples were placed in Incubator (37oC and 100% wet) for 72 hours. 
Subsequently dye penetration examination was performed; dye leakage was measured by stereomicroscope. We 
used T-test for statistical analysis.  
Results:  
After statistical analysis these results were achived: 
1. Increase depth from 1.5mm  to 3mm reduce the amount of leakage. 
2. No significant difference between leakage of cavities with different width was found (P-value>0.05). 
Conclusion:  
It's better to prepare cavities for retrograde filling with more depth and less width  
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  چکيده
  :مقدمه

   MTAيكي از بهترين موادي كه تا بحال پيشنهاد شده است  . شده استاستفاده  retrofillingمواد مختلفي تاكنون براي انجام عمل
  .است، مطالعات زيادي تطابق نسجي، لبه اي و سيل كنندگي خوب اين ماده را نشان داده اند) يگيتمينرال تري اكسايد اگر(

  .شه دندان بودي ري  انتهارد MTA نقش ابعاد حفره در ميزان سيل كنندگي ي بررساين مطالعههدف از 

•
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  : ها مواد و روش
 پس از پاكسازي و شكل دهي كانال را با د، ي انتخاب گرديشده انسانده ي کش عدد دندان تك كانال٦٠تعداد ، يشگاهين مطالعه آزمايدر ا 

.  قطع ريشه انجام گرفته سپسبه روش تراكم طرفي پركرد  AH26 (caulk/dentsply, milford, DE) و سيلر )رانيادنت، ايآر (گوتاپركا
  . به شكل زير تهيه حفره شدنديشي آزمايگروهها.  گروه آزمايشي تقسيم شدند٣ منفي و ،امل دو گروه كنترل مثبتش گروه ٥دندانها به 

  ٦/٠ mm و عرض mm٥/١عمق : Aگروه 
  ٦/٠ mm و  عرض mm٣عمق : Bگروه 
   ٥/١ mm و عرض mm٣عمق  : Cگروه 

 در حفرات قرار داده MTA (proroot Dentsply, us)پس از تهيه حفره . ه حفره شدنديش تهي آزماي کنترل هم همانند گروههايگروهها
آزمايش نفوذ رنگ انجام شد و . قرار داده شد% ١٠٠ و رطوبت oc٣٧ ساعت در انكوباتور ٧٢ ساعت در مجاورت پنبه مرطوب و ٢٤د و به مدت ش

 استفاده t-testل داده ها از آزمون يه و تحلي، جهت تجزي شدند بررسstereomicroscopeتوسط زنشت يزان ري ميابي جهت ارزنمونه ها
  . ديگرد
  : افتهي

  : حاصل شدلي ذاز برآوردهاي آماري اطالعات، نتايج بعد
  . متر بود۵/۱کمتر از حفرات با عمق  ميليمتر ٣ با عمق زنشت در حفرات ين رازيم -١
  . پيدا نشد حفرههاي متفاوت  حفرات با عرضزنشتير هيچ اختالف معني داري بين -٢
  : يريجه گينت

  .ه شوديشتر تهيد با عرض کمتر و عمق بي رتروگريا هيشه جهت پرکردگي ريبهتر است حفرات  انتها
  :ی کليدیها واژه

  . MTAريزنشت آپيكالي، رتروگراد، نفوذ  رنگ، 

  4و3شماره  / 29 جلد 1384سال /  مشهد ی پزشک دانشگاه علومیمجله دانشکده دندانپزشک

  

  :مقدمه
تاکنون مواد زیادی برای بستن مسیرهای ارتباطی 

 و بافتهای پری رادیکوالر و بین سیستم کانال ریشه
این مواد شامل، . همچنین حفره دهان استفاده شده اند

آمالگام، سمانهای با بیس زینک اکساید اوژنول مانند 
Cavit, IRM و Super - EBA  ، رزین های کامپوزیت و

مشکالت اصلی این مواد . گالس یونومر می باشند
درجات مختلفی از سمیت و  با شامل ریزنشت

  .)1(می باشدسیت به رطوبت حسا
 Mineral Trioxide Aggregateاخیراً ماده ای که

(MTA) نامیده می شود برای بستن مسیرهای ارتباطی 
سیستم کانال ریشه و سطوح خارج دندان استفاده شده 

 یک پودر شامل ذرات هیدروفیلیک است که MTA. است
  .)2 (ت می شودخدر حضور رطوبت س

قدرت سیل کنندگی متعددی  nvitro وinvivoمطالعات
   وIRM را با آمالگام MTAو سازگاری نسجی 

Super-EBA با استفاده از مطالعات . مقایسه کرده اند
نفوذ رنگ و نفوذ باکتریال مشخص شده است که 

 بهتر از آمالگام و مساوی یا MTAقدرت سیل کنندگی 
  .)1و3( می باشدSuper-EBAبهتر از 
  Mattison یک بررسی و همکاران در 

 آپیکالی آمالگام را به ریزنشتآزمایشگاهی دو قسمتی 
مطالعه قسمت اول .  الکتروشیمیایی آنالیز کردندوشر

شامل دندان هایی بود که آپکس آنها با آمالگام حاوی 
قسمت .  میلیمتر پر شده بود3 و 1های  روی، با عمق

 دندان با آمالگام 10های آپیکال  دوم شامل پرکردگی
 دندان با 10وی بعد از استفاده از وارنیش، دارای ر

 دندان با 10آمالگام بدون روی بدون وارنیش و 
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 دندان گروه 30تمام . آمالگام بدون روی با وارنیش بود
 ریزنشتاندازه گیری .  میلیمتر پر شدند3دوم تا عمق 
 رد.  روز انجام شد30مدت ه  ساعت ب24نمونه ها هر 

 میلیمتری به 3 که آمالگام نشان داداین مطالعه نتایج 
 آپیکالی را در مقایسه با ریزنشتطور معنی داری 

 به طور ریزنشت.  میلیمتری کاهش می دهد1پرکردگی 
معنی داری با استفاده از وارنیش کاهش یافته بود و 

 ریزنشتترکیب آمالگام هیچ تاثیری بر میزان 
  .)4(نداشت

 در مورد با توجه به اینکه تا به حال هیچ مطالعه ای
 انجام MTA نقش تهیه حفره در میزان سیل رتروفیل 

سی نقش ابعاد رنشده است، هدف از مطالعه حاضر بر
 به MTAتهیه حفره در میزان سیل ) عمق و عرض(

  .بودرتروفیل، ماده عنوان 
  :مواد و روش ها

 عدد 60تعداد در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی 
با آپکس بالغ  انسانیده شده تک ریشه یدندان کش

  و دگردیقطع  CEJاز ناحیه ها   تاج دندان.انتخاب شدند
 money ساخت کارخانه k-file (10طول کارکرد با فایل 

در رادیوگرافی ر از طول ریشه تتر کوتاهم میلی1، )ژاپن
و به منظور . دگردیبافت پالپ با بروچ خارج . تعیین شد

 48به مدت ها  ها و بقایای بافتی دندان زدودن آلودگی
قرار داده % 25/5ساعت در محلول هیپوکلریت سدیم 

آماده سازی پس از تمیز کردن سطح دندان، . شدند
شد، می آپیکال با اولین فایلی که در طول کارکرد باند 

 فایل اصلی انتهای  شماره بعد به عنوان3شروع و 
هر فایل با .  انتخاب شد(Master Apical file)ریشه 
شل   استفاده شد، تا زمانیکه در کانالPush-pullحرکت 
(Loose)بعد از .  شدMAF50های بزرگتر تا فایل   فایل 

 میلیمتر کوتاهتر استفاده شد و بعد 1به ترتیب هر کدام 
 کانال کامالً گشاد 3 و 2، 1با گیتس گلیدن شماره های 

و پس از هر بار استفاده از اینسترومنت، کانال با . شد
 بدون گیر کردن 28ین و سرسوزن محلول نرمال سال

وط  رسپس مخ .به دیواره های کانال شستشو داده شد
 هم tug-backگوتایی که طول کارکرد را می رفت و 

در کانال   آغشته شد و AH26 با سیلرو داشت انتخاب 
 2 که تا SS بزرگترین اسپریدر بوسیله .فت گرقرار

روش  هبمیلیمتری انتهای کانال را می رفت گوتا را 
به دیواره ها پک کرده و سپس با گوتاهای فرعی لترالی 

 کرونالی با روش ناحیه کانال پر شد و 20شماره 
در قسمت کرونالی دندان حفره . ورتیکالی متراکم گردید

 الیه وارنیش و 2کالس یک تراشیده شد و با زدن 
  .گذاشتن آمالگام سیل گردید

ایشی و دو ها به طور اتفاقی به سه گروه آزم دندان
های  گروه. گروه کنترل مثبت و منفی تقسیم شدند

 در آزمایشی توسط فرز فیشور الماسی به اشکال زیر
 6/0عرض : Aگروه : تهیه حفره شدندناحیه اپیکال 

  6/0عرض : B میلیمتر، گروه 5/1میلیمتر و عمق 
 میلیمتر و 5/1عرض : Cگروه .  میلیمتر3میلیمتر و عمق 

 که های کنترل مثبت و منفی نیز گروه ،  میلیمتر3عمق 
های ذکر شده   به شکل دندان بودند3هرکدام شامل 
سپس حفره ها به غیر از گروه کنترل . تهیه حفره شدند

 طبق دستور کارخانه سازنده سیل MTAمثبت با 
  .گردید

 ساعت در مجاورت پنبه مرطوب 24 دندانها به مدت
 قرار %100  و رطوبتoc37  ساعت در انکوباتور72 و

به  و تمام سطح آنها سپس دندانها خشک شد. گرفتند
ه پوشید الیه الک ناخن دو  توسط میلیمتر آپیکالی2جز 
 میلمیتر آپیکالی یک الیه موم چسب 2 سپس به جز .شد

در گروه کنترل منفی دو میلمیتر آپیکالی هم با . زده شد
  .الک و موم چسب پوشانده شد

و  وله آزمایش قرار گرفتند دندان داخل یک ل3هر 
 غوطه ور نگ لوله ها به طوری که دندانها کامالً در ر

 72و به مدت  ندتوسط مرکب هندی پر شدند، باش
سپس . ساعت در داخل رنگ غوطه ور باقی ماندند

ها خارج شده الک و موم چسب آنها پاک گردید  دندان



            
  
  ۴و۳ شماره ۲۹ جلد ۱۳۸۴ال مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد س         ١٧٤

 
 

   در جهت باکولینگوال توسط دیسک و دندانها
D&Z توسط سپس .  داده شدندبرش طولی

توسط میکروسکوپ از جهت میزان نفوذ رنگ استریو
نتایج توسط دو . نددبررسی گردیاستریومیکروسکوپ 

 تجزیه و تحلیل داده .نفر بررسی و میانگین گرفته شد
جهت انجام شد و   SPSSبا استفاده از  نرم افزار 

ویتنی و – آزمون های ناپارامتری منبررسی آماری از
  .دگردیاستفاده والیس  -ال کروسک
  :افته هاي

پس از انجام مراحل آزمایش، نمونه ها بوسیله 
Stereomicroscope بطور جداگانه توسط دو نفر اندازه ،

گیری شد و میانگین آن بعنوان میزان ریزنشت ثبت 
گردید، توزیع داده ها  نرمال بود اما واریانس در سه 

 روش های گروه همگن نبودند لذا تحلیل آماری به
مقدار لیکیج زمانی که عمق . ناپارامتری صورت پذیرفت

mm5/1 و عرض mm6/0 بوده دارای کمترین ریزنشت 
  ).1جدول (بوده است 

  
  تحت مطالعهیزنشت در گروه هایزان ریسه میمقا : 1جدول 

  
انحراف   نیانگیم  تعداد  گروه

  اریمع
  حداکثر  حداقل  انهیم

(A) 5/1 عمق 
  6/0و عرض 

15 9/17 5/15 15 0 0/50 

(B) و 3 عمق 
  6/0عرض 

15  6/34  6/27  31  0  0/87  

(C)  و 3 عمق 
  5/1عرض 

15  7/28 4/23 5/35 0 0/72 

  
 کمترین مقدار Aهرچند میانگین ریزنشت در گروه 

  را داشته است ولی سه گروه از نظر آماری 
   2/3 و =P-Value 19/0( تفاوت معنی داری نداشتند

(Kruskal-Wallis: Chi-Square= گروه ها بصورت دو به 
 تفاوت B و Aدو نیز مقایسه شدند، در مقایسه گروه 

-P-value ، 77/1=(Mann=08/0. (معنی داری یافت نشد

Whitney: Z با مقایسه گروه A با C ارتباط معنی داری 
 P-value ، 24/0=.(Mann-Whitney: Z =25/0( یافت نشد

  لیکیج در  به دلیل تعیین C و Bمقایسه گروه های 
 یا عرض mm6/0 که عرض 3نمونه های با عمق 

mm5/1 داشته اند، انجام گردید که تفاوت معنی داری 
  .P-value، 54/0=(Mann-Whitney:Z=56/0(مشاهده نشد

در گروه کنترل منفی رنگ اصالً نفوذ نکرده بود 
و در گروه کنترل مثبت رنگ کامالً نفوذ کرده ) Dگروه (

  ).Eگروه (بود 
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  Aپراکندگی میزان ریزنشت در گروه :  1نمودار 
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N= 15.00 

 )میکرون (میزان نشت

اد 
عد
ت

نه
مو
ن

 
اد 
عد
ت

نه
مو
ن

 



    
  
  ١٧٥                                              ...ه حفره با ابعاد مختلف ي در تهيکاليزنشت آپير يبررس

 
 

3

1

2 2 2

1

2

1 1

0

1

2

3

4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
 

  
   Cنشت آپیکالی در گروه ریزپراکندگی میزان :  3نمودار 

   
  : بحث

 retrofilling به عنوان ماده MTAر این مطالعه از د
مطالعات مختلفی نشان داده است که . استفاده کردیم

   و تطابق )7و8(، سیل عالی)5و6(این ماده تطابق نسجی
  . مطلوبی دارد)9(لبه ای

مطالعات مختلفی جهت بررسی مقایسه ای میزان 
نشت مواد مختلف رتروگراد در عمق های متفاوت 

 که البته این نوع مطالعه بر )4و10و12(ه استانجام شد
 MTA انجام نشده است و فقط میزان نشت MTAروی 

را با مواد دیگر مقایسه کردند، در این مطالعه هدف ما 
بررسی تاثیر عمق حفره تهیه شده بر میزان نشت ماده 

عالوه براین بدلیل اینکه در حفرات . رتروگرید بود
ماده در تماس با رنگ عریض تر، مساحت بیشتری از 

می باشد و این مسئله می تواند میزان نشت را افزایش 
دهد، هدف دیگر ما این بود که میزان نشت را در 
حفرات با عمق های یکسان و عرضهای متفاوت نیز 

  .بررسی و مقایسه نمائیم
طی مطالعه حاضر حفرات تهیه شده با عمق یکسان 

  اختالف و عرض متفاوت از نظر میزان ریزنشت 
با افزایش عرض حفره . معنی داری را نشان ندادند

طول ناحیه بین کانال دندان و ماده پرکردگی افزایش 
 و با توجه به نتیجه این مطالعه که در آن افزایش فتیا

  های بالقوه برای نشت  این فاصله، که یکی از راه
می باشد، باعث افزایش معنی دار نشت نشد، شاید به 

پک کردن  که در حفرات عریض تر امکان این دلیل باشد
دهنده این  ین نشانن بوده است، همچMTAبیشتر 

 تطابق لبه ای خوبی با دندان MTAواقعیت است که 
   که تطابق )9(دارد که با مطالعه ترابی نژاد و همکاران

 با کمک IRM و Super-EBAمالگام، آ را با MTAلبه ای 
یسه کردند و  مقا(SEM)اسکن میکروسکوپ الکترونی 

  .  مشاهده گردید، کامالً همسو استMTAتطابق بهتر 
ه با مطالعاتی که خاصیت لعامطاین نتایج همچنین 

) 7و8و11( را نشان می دهندMTAسیل کنندگی خوب 

  .تطابق دارد
های با عرض های مساوی و  در این مطالعه گروه

 که این ،عمق های متفاوت اختالف معنی داری داشتند
ده این موضوع است که با افزایش عمق، دهن نشان

کردن باز  Bevel توبولهای عاجی نفوذپذیری که با عمل 
این مطلب با مطالعه . شده اند، سیل می گردند

Gilheany)10 (آنها به این . و همکاران کامالً مطابقت دارد
با افزایش عمق، توبولهای عاجی نتیجه رسیده بودند که 

شده اند سیل شده و نشت که در اثر قطع ریشه باز 
 آنها همچنین عمق مناسبی را برای .کمتر می شود

همچنین نتایج . مختلف ارائه کرده اند Bevelزوایای 
 و Mattisonبدست آمده در مطالعه ما با مطالعه 

 آنها نیز به این نتیجه ،همکاران کامالً همخوانی دارد
   میلیمتر به طور 3مالگام با عمق آرسیدند که 

 1 داری نشت آپیکالی را در مقایسه با پرکردگیمعنی 
  .)4(میلیمتری کاهش می دهد

 )Edmunds & Thirwat)12نتایج مطالعه ما با مطالعه 
زیرا آنها عمق های مختلف آمالگام و . شتمطابقت ندا

گوتاپرکا را با هم مقایسه کردند و به این نتیجه رسیدند 
 ثانیاً. فتنیاکه اوالً با افزایش عمق میزان سیل بهبود 

)میکرون (میزان نشت
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  ۴و۳ شماره ۲۹ جلد ۱۳۸۴ال مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد س         ١٧٦

 
 

 خود توانایی سیل کنندگی (orthograde)پرکردگی اولیه 
در مورد نتیجه اول و براساس مطالعه . شتبهتری دا
Gilheany)11( و همکاران یک عمق مناسب برای   

های باز شده کافی است و عمق  سیل کردن توبول
. بیشتر احتماالً قابلیت سیل کنندگی را افزایش نمی دهد

ه دوم ماده مورد استفاده آمالگام بوده جیدر مورد نت
است و این موضوع که سیل کنندگی گوتاپرکا بهتر از 
پرکردگی رتروگراد آمالگام است با مطالعات زیادی 

 درست MTA این مطلب در مورد )7و13و14(.تطابق دارد
نیست و مطالعات دیگری خاصیت سیل کنندگی خوب 

MTA7و8و10( را نشان داده اند(.  

   به نتایج بدست آمده در این مطالعه با توجه
می توان نیتجه گرفت افزایش خاصیت سیل کنندگی 

 به mm5/1 با افزایش عمق پرکردگی از MTAرتروگراد 
mm3مشاهده شد .  

  : نتيجه گيري
بهتر است حفرات انتهای ریشه جهت پرکردگی های 
رتروگرید با عرض کمتر و عمق بیشتر تهیه شود تا 

  .حداقل کاهش یابدمیزان ریزنشت به 
  :تشكر و قدرداني

این تحقیق در شورای پژوهشی دانشگاه علوم 
که بدینوسیله از  سید تصویب ربهپزشکی مشهد 
 هزینه های  پرداختجهتپژوهشی معاونت محترم 
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