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  چکیده
 می باشد که این هدف با کاربرد مواد تالپریودنبافت یکی از اهداف مهم جراحی ریشه، ایجاد سیل مناسب در انتهای ریشه برای بهبودی  :مقدمه

تیره و سمان پرتلند با کمک MTA ده رتروگرید  مادوهدف از این مطالعه، مقایسه تطابق لبه ای . مختلف به عنوان ماده رتروگرید حاصل می شود
  .بودمیکروسکوپ الکترونی 

 عدد دندان تک ریشه کشیده شده انسانی بدون پوسیدگی، با آپکس سالم و فاقد شکستگی 50 آزمایشگاهی،  تجربیدر این مطالعه :مواد و روش ها
 انتهای هر ریشه به طور mm3، آماده سازی شده و با گوتاپرکا پر شد و سپس چرخشیکانال این دندان ها به وسیله سیستم . ریشه یا تحلیل انتخاب شد

 تایی 25 گروه دو در انتهای ریشه هر دندان تهیه گردید و دندان ها به طور تصادفی به mm1 و عرض mm3سپس حفره ای به عمق . عمودی قطع شد
سپس دندان ها از محور طولی برش زده شده و به دو قسمت .  پر شدند) پرتلند تیره یا سمانMTA (تقسیم شده و حفرات در هر دسته با یک نوع ماده

و آزمون  Mann-Whitneyآنالیز آماری داده ها توسط آزمون .  در دو بعد تعیین گردید توسط میکروسکوپ الکترونیمساوی تقسیم شد و میزان گپ
  .انجام گرفتدقیق فیشر 

 اما بود تیره نسبت به سمان پرتلند کمتر MTAبود که در میکرون  3/326سمان پرتلند در و میکرون  6/211 ، تیرهMTAمیانگین گپ در  :یافته ها
  .شت گروه از نظر میانگین گپ وجود ندادوتفاوت معنی داری بین 
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marginal adaptation of two retrograde materials (Gray MTA and Portland cement), using SEM.  
Material & Methods: In this invitro study, 50 extracted single-rooted human teeth with mature apices, without decay, 
absorption or root fracture were selected. The canals were instrumented by rotary system and filled with gutta-percha 
and then 3 mm of the root-end was resected. Then a cavity was prepared at the root-end with 3 mm depth and 1 mm 
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materials (Gray MTA or Portland cement). After that, the teeth were resected longitudinally to create buccal and lingual 
sections. Finally, the gap was determined and recorded in millimeter in two dimensions. The data were analyzed using 
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Results: The mean gap in Gray MTA and Portland cement were 211.6µ and 326.3 µ, respectively. The difference was 
not statistically significant. 
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  .ردوجود نداو سمان پرتلند  تیره MTA، تفاوتی بین زان تطابق لبه ایاز نظر می :نتیجه گیری
 .، سمان پرتلند، میکروسکوپ الکترونیMTAابق لبه ای، تط :ی کلیدیواژه ها
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  مقدمه

یکی از اهداف مهم جراحی ریشه، ایجاد سیل مناسب در 
 به آن از طریق درمان های معمول دستیابیمواردی است که 

 درمان های عمومی 3/2  البته بیش از.امکان پذیر نمی باشد
پیکال آ جراحی پری ،مجدد، موفق هستند اما در برخی شرایط

 انتخاب ماده ای با  لذا.برای حفظ دندان ضروری است
حرک مواد م که مانع از خروج مناسب سیل  وسازگاری نسجی

از کانال ریشه و ورود آنها به نسوج اطراف ریشه شود از 
در جراحی پیکال آد سیل جهت ایجا )1(. مهم درمان استنکات

و سمان MTA اندو، مواد رتروفیل مختلفی ارائه شده که 
که مطالعات  MTA.  از جدیدترین آنها است)PC (پرتلند
 مناسب نشان داده ، آن را از نظر سیل و تطابق نسجی،متعدد

ودری است شامل ذرات هیدروفیل که ترکیب اصلی آن چند پ
کات، تری کلسیم تری کلسیم سیلیشامل اکسید معدنی 

از  )2(.آلومینات، اکسید تری کلسیم و اکسید سیلیکات است
 توسط 1822سمان پرتلند که اولین بار در سال سوی دیگر، 

Joseph Aspedin ،شامل  یترکیب در انگلیس معرفی شد
 دی کلسیم ، تری کلسیم آلومینات،کلسیم سیلیکات تری

  )3(.داردلفات کلسیم سوو  تتراکلسیم آلومینوفریت ،سیلیکات

 در مطالعات نفوذ رنگ و باکتری خیلی MTAقابلیت سیل 
 )4(. بوده استSuper-EBAبهتر از آمالگام و معادل یا بهتر از 

Torabinejad ماده چهار، ریزنشت 1995در سال  و همکاران 
را با استفاده )  و آمالگامMTA ،IRM، Super-EBA (رتروگرید

. س، مقایسه کردندیدیس اپیدرماز نفوذ باکتری استافیلوکوکو
 به طور MTA روز آزمایش، نشت باکتریال 90در طول 

در   نیز و همکارانTang )5(. ماده دیگر بود3از  دار کمتر معنی
 در مقابل نفوذ رنگ و MTA، نشان دادند که 2002سال 
   )6(.های آنها، سیل موثری ایجاد می کند ها و متابولیت باکتری

 و MTAعاتی بر پایه شباهت ترکیبات  مطال2001از سال 
PCانجام شده است  .MTA و PC  نتایج مشابهی را درDirect 

Pulp Cap 7(.دادندهای سگ بعد از پالپوتومی نشان  دندان( 
Holland دریافتند که واکنش بافتی ، 2002در سال  و همکاران

 )8(.و هیدروکسید کلسیم مشابه است PC و MTAنسبت به 
Saidan نشان دادند که در بررسی 2003در سال  ارانهمک و ،

، MTAو  PC در مجاورت L929های  مورفولوژی و تعداد سلول
رزمی و همکاران در سال  )9(.وجود نداردتفاوت معنی داری 

  از لحاظ PC و MTA نشان دادند که پاسخ بافتی به ،1382
نتایج این  )10(.ست قابل مقایسه اهمسازگاری نسجی با 

 را به عنوان یک ماده بالقوه مناسب برای پرکردن PC ،مطالعات
   . ریشه در نظر می گیرندحفرات انتهای
 ماده دو این مطالعه، مقایسه تطابق لبه ای  انجامهدف از
استفاده از  تیره و سمان پرتلند با MTAرتروگرید 

  .بودمیکروسکوپ الکترونی 
  مواد و روش ها

دندان تک عدد  50جهت انجام این مطالعه آزمایشگاهی، 
 ،بدون پوسیدگی و سالمآپکس  باانسانی  کشیده شدهریشه 

تاج  .تحلیل داخلی و خارجی انتخاب شدیا شکستگی ریشه 
 از mm14  تادندان ها با استفاده از دیسک الماسه قطع شد 

 هبافت داخل کانال با بروچ خارج شد. بماندریشه باقی طول 
در .  شدآماده سازی ProFile چرخشیکانال به وسیله ابزار و 

% 5/0، کانال با محلول هیپوکلریت سدیم آماده سازیطول 
با سرم فیزیولوژیک  آماده سازی و در انتهای هشستشو داده شد

 دندان ها ،در طی انجام این مراحل. و با گوتاپرکا پر شده شست
پس از پرشدن کانال دندان ها، . در آب نگهداری می شدند

کنندگی دندان ها در حین برش، آنها برای جلوگیری از ش
نگهداری % 100 ساعت و در رطوبت 48حداقل به مدت 

 یک برش ، انتهای ریشه هر دندانmm3سپس در . شدند
 در انتهای ی سطح تادیسک الماسه زده شدتوسط عمودی 

 با ابعاد  ایحفرهسپس . ریشه برای تهیه حفره فراهم گردد
له توربین و فرز وسیه ب) mm1 و عرض mm3عمق (مشخص 
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 شستشو و خشک EDTAحفرات با که این  شد تهیهالماسه 
 تایی 25 گروه دوسپس دندان ها به طور تصادفی به . شدند

 تیره و سمان MTAتقسیم شده و با مواد تحت آزمایش یعنی 
 کریر قرار MTAوسیله ه مواد در حفرات ب. پرتلند پر شدند

پس از این . شدند می متراکمداده شده و به وسیله پالگر 
 ساعت 12 دسته مجزا، به مدت حداقل دو دندان ها در ،مرحله

. در انکوباتور نگهداری شدند Settingبرای انجام مراحل 
دیسک الماسه یک برش طولی در هر دندان توسط سپس 
-که دندان ها به دو قسمت مساوی باکالی  شد به طوریایجاد

پس از این مراحل، . تقسیم شدند) در جهت طولی(لینگوالی 
ها در زیر میکروسکوپ  برای آماده سازی رؤیت دندان

   . شدند پوشیده، آنها با یک الیه نازک طالSEM) (الکترونی
برای ارزیابی تطابق لبه ای مواد مورد آزمایش با دیواره 

 قرار گرفت، بررسی موردگپ ها طول و عرض کانال، 
 در دو گپطول و عرض صورت که بیشترین میزان  بدین

یعنی در هر  شدمی طرف ماده پرکردگی و دیواره کانال ثبت 
عالوه بر این، میانگین  . آمد میدسته  میزان گپ ب4دندان 
در مورد هر یک از ) میانگین کل طول و عرض گپ (پکلی گ

   .گروه ها محاسبه می شد
پس از جمع آوری داده ها و کدگذاری آنها، اطالعات 

ز حصول اطمینان از صحت ورود وارد رایانه شده و پس ا
، تجزیه و تحلیل داده ها SPSS 11.5 اطالعات با نرم افزار

 جهت بررسی مقایسه ای تطابق لبه ای مواد مذکور. شد انجام
و  Mann-Whitneyآزمون از  بودن متغیر پاسخنبه دلیل نرمال 

  .استفاده شدآزمون دقیق فیشر 
  فته هایا

 بین ر اکثر نمونه ها گپ، دتطابق لبه ایبررسی از لحاظ 
بیشترین  .)1تصویر (  وجود داشتماده رتروگرید و عاج

که ) %12 (عدم وجود گپ در گروه سمان پرتلند بودوارد م
این  که از نظر آماری بود% 8 تیره MTAاین مقدار برای گروه 

 .معنی دار نبوداختالف 

 

 
  

  
  پر شده با نمای میکروسکوپیک از مقطع طولی نمونه های : 1 تصویر

MTA  تیره)(aو سمان پرتلند  )(b  
 

 
بود که  8/19تیره  MTA  گروه درگپعرض انگین می

   اما آزمون آماریبود )5/26 (کمتر از سمان پرتلند
Mann-Whitney دا گروه نشان نددو تفاوت معنی داری را بین 

)915/0=P) (1 جدول(. 

 
  های تحت مطالعه مقایسه عرض گپ در گروه:  1جدول 

 نوع   شاخص آماری

انحراف   میانگین ماده
  معیار

 میانه 

  *)دامنه میان چارکی(
MTA57/18) 8/10(  9/14  8/19   تیره  

  65/18) 2/19(  1/31  5/26  سمان پرتلند

   * Interquartile Range 
  

 بود که 4/403تیره  MTA  گروه درگپ انگین طولمی
یره از نظر ت MTA بود یعنی  )1/626 (کمتر از سمان پرتلند

  نسبت به سمان پرتلندهتری دارای تطابق لبه ای ب گپطول
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 دو تفاوت معنی داری را بین Mann-Whitney اما آزموند وب
 .)2جدول) (P=264/0(داد گروه نشان ن

 
 های تحت مطالعه مقایسه طول گپ در گروه:  2جدول 

 نوع   شاخص آماری

انحراف   میانگین ماده
  معیار

 میانه 

  *)یان چارکیدامنه م(
MTA280) 4/357(  1/439  4/403   تیره  

  500) 7/666(  4/766  1/626  سمان پرتلند

* Interquartile Range 
  

 MTA  گروه درانگین گپمی کلی، تطابق لبه ایاز لحاظ 
بود یعنی  )3/326 (کمتر از سمان پرتلند بود که 6/211تیره 

MTA  نسبت به ی هتر دارای تطابق لبه ای بکلیتیره از نظر
 Mann-Whitneyهرچند در آزمون آماری  بود سمان پرتلند

) P=256/0 (مشاهده نشد گروه دوتفاوت معنی داری بین 
  .)3جدول(
  

 های تحت مطالعه  طول و عرض گپ در گروهکلیمقایسه :  3جدول 

 نوع   شاخص آماری

انحراف   میانگین ماده
  معیار

 میانه 

  *)دامنه میان چارکی(
MTA46/147) 5/913(  9/223  6/211   تیره  

  78/250) 8/335(  5/384  3/326  سمان پرتلند

* Interquartile Range 
 
  

 
  بحث

 آپیکال یکی از مطالعات نشان داده است که سیل ناکافی
 کیفیت .پیکال می باشدآجراحی پری علل اصلی عدم موفقیت 

 از طرق مختلفی قابل ارزیابی اد رتروگریدوم آپیکالسیل 
درجه نفوذ رنگ، نفوذ رادیوایزوتوپ، : عبارتند ازاست که 

  ایـایی، روش هـروشیمیـل الکتـتری، وسایـاکـوذ بـفـن
Fluid filtration میکروسکوپ الکترونی و میکروسکوپ ،

Confocal.)11( البته وجود ارتباط بین تطابق لبه ای و 
میکرولیکیج، مورد توافق همه محققین نمی باشد چنانکه 

Yoshimura 12(و همکاران( ،Abdalو همکاران )و همچنین )13 
Xavierاین ارتباط را تأیید نکرده اند اما )14( و همکاران Shani 

 و همچنین ترابی نژاد )16( و همکارانStabholz ، )15(و همکاران
 . با این ارتباط موافق هستند)11(و همکاران

 است که از جدیدترین مواد رتروفیل یکی سمان پرتلند 
اجزاء تشکیل دهنده .  استپیکال ارائه شدهآت ایجاد سیل جه

 دارد لذا محققین زیادی MTA هسمان پرتلند شباهت زیادی ب
 MTAرا ترغیب به تحقیق در مورد این سمان و مقایسه آن با 

 مطالعات متعددی، مناسب بودن کاربرد انسانی )17(.کرده است
هدف از  )9و18و19(.این ماده را از ابعاد مختلف نشان داده اند

 تیره MTA ماده رتروگرید دواین مطالعه، مقایسه تطابق لبه ای 
 دو هر  اگرچه. بودSEM1 استفاده از دستگاه و سمان پرتلند با

 تطابق ، دیواره کانال نشان می دادندبا درجاتی از گپ را ،ماده
 گپ و طولنظر  چه از  گپ، عرضنظر چه از  این موادلبه ای
  .دا اختالف معنی داری را نشان نمی دنظر کلیچه از 

Moodnik در یک مطالعه 1975 و همکاران در سال SEM ،
 میکرون گزارش 6-150 بین آمالگام و دیواره عاجی را گپ

در یک مطالعه 1980 و همکاران در سال Tanzilli )20(.کردند
SEM  تطابق لبه اینشان دادند که Cold-burnished gutta-

percha ترابی نژاد و همکاران در  )21(. بهتر استمآمالگا از
  IRM و Super EBA، آمالگام، MTA تطابق لبه ای 1995سال 

 تطابق لبه ای بهتری را نسبت به MTA  کهرا مقایسه نمودند
 در سال همکاران و  Gondim)11(.سایر مواد نشان می داد

تطابق ، Finishingبا یا بدون  MTAنتیجه گرفتند که  2003
  در سال و همکارانShipper )22(.می دهد نشان خوبیای  لبه

و  (LV)  را تحت خأل کم MTA تطابق لبه ای آمالگام و 2004
نتیجه گرفتند که ه و  مقایسه نمودSEM با (HV)خأل زیاد 

MTAطور معنی داری تطابق لبه ای بهتری نسبت به ه  ب
 حداقل صفر و MTAبه طوری که گپ در گروه  (آمالگام دارد

 میکرومتر بود و در گروه 465/2 و میانگین آن  07/9حداکثر 

                                                 
1. Scanning Electron Microscope 
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 191/10 و میانگین 24/23 و 218/4آمالگام به ترتیب 
 کمترین میزان گپ ها را نشان LV و شرایط )میکرومتر بود

 مطالعه  کهمشخص می شود مطالعهاین  با در مقایسه )23(.داد
و  Shipperالتری نسبت به مطالعه ا متوسط گپ ب،حاضر

علت تفاوت به نظر می رسد ه همکاران نشان می دهد که ب
که در مطالعه  طوریه روش ایجاد برش در دو مطالعه باشد ب

Shipper بعد از بلوک کردن، نمونه ها برش داده شدند و در 
مطالعه حاضر بدون ایجاد بلوک این عمل انجام گردید و 

رش ممکن  نیروهای وارده و تکان های حاصل از ایجاد بظاهراً
 و همکاران Xavier .ثر باشدؤاست در افزایش میانگین گپ م

، )ساخت برزیل (MTA-Angelusتطابق لبه ای  2005در سال 
Super-EBA و Vitremerنتیجه گرفتند که ه و را مقایسه نمود 

MTA-Angelus طور معنی داری تطابق لبه ای بهتری نسبت  به
   )14(. داردسایر موادبه 

مطالعه هیستولوژیک دکتر تایج مطالعه حاضر و نبا توجه به 
که تطابق نسجی مناسبی را برای ) 1381(ضرابیان و همکاران 

MTA اتمطالعهمچنین  و )24( و سمان پرتلند نشان دادندتیره 
Saidan9()2003(  و همکاران(و Holland و همکاران )8(  

 ه ب، و سمان پرتلندMTAشابه واکنش بافتی ت مبنی بر) 2002(
 مواد مناسبی جهت رتروفیلینگ ،نظر می رسد این دو ماده

   .باشند
 SEMبررسی  علیرغم اینکه روش مناسب و متداولی برای

 است اما محدودیت هایی نیز دارد که شامل تطابق لبه ای

ارزیابی دوبعدی، ایجاد آرتیفکت های زیاد در هنگام 
  و اثرسازی نمونه ها، اثر پلن برش و سایش نمونه ها  آماده

High vacuum evaporation در ایجاد ترک و همچنین 
 لذا ارزیابی )11(شدن ماده پرکردگی از دیواره عاجی است جدا

مانند نفوذ   با استفاده از متدهای دیگرآپیکالکیفیت سیل 
رادیوایزوتوپ، وسایل الکتروشیمیایی و میکروسکوپ 

Confocalمورد در مورد تطابق لبه ای مواد.  توصیه می شود 
های   بر روی نمونهیباید مطالعات که نظر می رسده  بمطالعه هم

های طبیعی به انجام   و فانکشنin vivoحیوانی در شرایط 
برسد تا کفایت این مواد را بیشتر به اثبات برساند زیرا 
فشارهای مختلف که در طی فانکشن به مواد رتروفیل وارد 

 مواد در طوالنی شود، ممکن است بر تطابق لبه ای این می
  .اثر بگذاردمدت 

  نتیجه گیری
MTA ی نسبت به سمان هترتیره دارای تطابق لبه ای ب

 از نظر این موادتفاوت معنی داری بین  هرچند پرتلند می باشد
  .مشاهده نمی شودمیانگین گپ 

  تشکر و قدردانی
ی دانشگاه علوم پزشکی این تحقیق در شورای پژوهش

ن از طریق معاونت آهزینه های مشهد به تصویب رسیده و 
ی دانشگاه پرداخت شده است که بدینوسیله  پژوهشمحترم

  .تشکر و قدردانی می شود
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