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AH26  با سیلرهای پالپ دنت وNanoZnO مقایسه تغییرات ابعادی سیلر
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Introduction: In root canal treatment, the sealing of the root canal system after cleaning and shaping is absolutely necessary.
According to the Grossman criteria, dimensional stability is among the requirements for a sealer. The aim of this study was to
compare Nano-zinc oxide eugenol sealer with AH26 and Pulp Dent in terms of dimensional stability.
Materials and Methods: In this research, for investigating the volume changes in sealers while setting, the three groups of
ten sealers, including AH26 (DENTSPLY company made in Switzerland), Pulp Dent (PULP DENT company), and NanoZOE,
were placed in a calibrated pipette with the accuracy of 0.001 bent at U-shaped. There was a certain volume of sealer within
the set containing water and methylene blue in the incubator at 37°C, and then, the samples were read every 15 min at the first
and second hours after mixing, every 20 min during the third hour, as well as after 24 h, a week, and 30 days.
Results: In general, AH26 had a minimal level of changes over time. Pulp Dent had little dimensional changes until 90 min,
but from 90 min up to a week, Pulp Dent had the highest level of dimensional changes. NanoZOE had the highest level of
changes up to 90 min, and then, it had dimensional changes more than AH26 and less than Pulp Dent up to a week. At the end
of one month, there was no significant difference between the experimental groups regarding dimensional changes.
Conclusion: After one month, the least and highest levels of dimensional changes were reported for AH26 and Pulp Dent.
However, generally, the differences between the experimental sealers were not significant.
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چکیده
 با توجه به معیارهای. ضروری و واجب است، سیل کردن سیستم کانال ریشه پس از مرحله پاکسازی و شکل دهی، در درمان ریشه:مقدمه
 ازAH26  مقایسه سیلر نانو زینک اکساید اوژنول با پالپ دنت و، هدف این مطالعه. ثبات ابعادی از جمله ملزومات یک سیلر استGrossman
.نظر ثبات ابعادی بود
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مقایسه تغییرات ابعادی سیلر ... NanoZnO

(مریم جاویدی و همكاران)

مواد و روش ها :در این مطالعه برای بررسی تغییرات حجم سیلر ضمن ستینگ ،سه گروه ده تایی از سیلر های ، AH26پالپ دنتNanoZOE ،

درون پیپت مدرج با دقت  0/001که به شکل Uخم شده بود ،قرار گرفت .حجم معینی از سیلر درون مجموعه حاوی آب و متیلن بلو ،درون
انکوباتور با دمای  37درجه قرار گرفت و سپس نمونه ها در ساعت اول و دوم پس از اختالط ،هر  15دقیقه و در ساعت سوم هر  20دقیقه و پس
از  24ساعت ،یک هفته و 30روز خوانده شد.
یافته ها :به طور کلی سیلر  AH26دارای کمترین تغییرات در طول زمان بوده است .سیلر پالپ دنت ،تا زمان  90دقیقه تغییرات ابعادی کمی
داشته ،اما از زمان  90دقیقه تا یک هفته بیشترین تغییرات ابعادی را داشته است .سیلر نانو تا زمان  90دقیقه بیشترین تغییرات را داشت و
سپس تا زمان یک هفته ،دارای تغییرات ابعادی بیشتر از سیلر  AH26و کمتر از سیلر پالپ دنت بوده است .پس از زمان یک ماه ،تغییرات ابعادی
بین سه سیلر معنی دار نبوده است.
نتیجه گیری :درپایان زمان یک ماه ،تغییرات ابعادی نمونه ها در گروه  AH26کمترین و در گروه پالپ دنت بیشترین مقدار را داشت ،اما در کل
بین سه سیلر تفاوت معنی داری وجود نداشت.
کلمات کلیدی :نانوتکنولوژی ،تغییرات ابعادی ،سیلر
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بسيار مؤثر است؛ هر چند اثر آن ضعيف ولي طوالني مدت

مقدمه

موفقيت در درمان ریشه دندان وابسته به دبریدمان کامل

مي

باشد)1(.

و پر کردن کانال دندان با مواد داراي خواص ایده ال

نانو تکنولوژي در تهيه گستره وسيعي از مواد

مي باشد .گوتاپرکا که مناسب ترین ماده پرکننده کانال ریشه

دندانپزشکي به کار رفته است .کامپوزیت هاي ترميم نوري

مي باشد ،توانایي اتصال به دیواره هاي کانال را ندارد و

و سيستم باندینگ آن ها ،مواد قالبگيري ،سراميک ها ،پوشش

براي پرکردن فضاي باقيمانده بين گوتاپرکا و دیواره هاي

ایمپلنت دنداني و دهان شویه حاوي فلوراید از گروه این

مشخص

مواد هستند .هدف اصلي در این زمينه ،تهيه موادي است که

است که ریزنشت بين مواد پرکننده کانال و دیواره هاي

خواص مکانيکي بهتر ،مقاومت به سایش کمتر و خواص

کانال از سيلرهاي مختلف استفاده مي

شود)1(.

کانال تأثير منفي بر درمان ریشه مي گذارد .در نتيجه پرکردن

زیبایي و اپتيکال بهتري داشته

کانال ریشه با مواد پرکننده و ایجاد یک سيل اپيکالي به

ذرات نانو که در اندودانتيکس مورد توجه مي باشد ،نفوذ

عنوان اهداف درمان ریشه مناسب معرفي مي شود )2(.با این

داخل توبول هاي عاجي ،خاصيت آنتي باکتریال و کاهش

باشند5(.و)4

از مزایاي دیگر

هدف سيلرهاي جدید با ویژگي هاي بهتر مانند سيل،

ریز نشت آن

حالليت و ثبات ابعادي مناسب تر به بازار معرفي

سيلرهاي اندودانتيک محدود به سيلرهاي هيدروکسي

است)6-9(.

استفاده از نانو پارتيکل ها در

شوند)3(.

آپاتيت و رزیني ( )Nanosealمي

قدیمي ترین سيلرهایي که در درمان ریشه استفاده

زیادي در مورد مقایسه سيلرهاي مختلف با سيلر هاي با پایۀ

مي شوند سيلرهاي با ترکيب اکسيد روي -اوژنول هستند

 ZOEانجام شده است اما تا به حال سيلر  ZOEکه در آن

که جهت اهداف اندودانتيک اصالح شده اند .پودر این نوع

ذرات به صورت پارتيکل هاي نانو وجود داشته باشند،

سيلرها حاوي اکسيد روي است که با مایعي که اکثرا اوژنول

ساخته نشده است.

مي

باشد)10-12(.

مطالعات

مي باشد ،ترکيب مي شود .جزء ارزشمند این نوع سيلرها

اخيرا در بخش درمان ریشه دانشکده دندانپزشکي

خود اکسيد روي بوده که به عنوان یک ماده آنتي ميکروبيال

مشهد ،سيلر  ZOEجدیدي توسط نانوتکنولوژي (داراي
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ذرات نانو  ZnOبا ابعاد  30نانومتر) با کمک بخش فيزیک

است .محدودیت اصلي تستهاي ثبات ابعادي ،این مي باشد که

دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسي مشهد ،تهيه شده است.

به صورت اندازه گيري خطي است ،اما  Micro-CTامکان بررسي

اکسيد روي یک نيمه هادي است که استفاده گسترده اي در

تغييرات ابعادي به صورت سه بعدي را فراهم

مي کند)23(.

زمينه هایي مانند فوتوالکترونيک ،سنسور ،مبدل و علوم

ثبات ابعادي به عنوان یک الزمه در پيش نویس

زیست پزشکي دارد .این مواد را مي توان در مقياس نانو در

استاندارد بين الملل DISدر نظر گرفته شده است .از این رو،

انواع اشکال و اندازه ها تهيه کرد .بعالوه  ZnOبه عنوان یک

در این پژوهش تغييرات ابعادي سيلر  NanoZOEبا سيلر

فيلر فانکشنال در کامپوزیت هاي پليمري استفاده

پالپ دنت به عنوان یک سيلر  ZOEمعمولي و  AH26به

مطالعات نشان داده اند که این سيلر

عنوان یک سيلر با ویژگي هایي که در حال حاضر به عنوان

ميکروليکيج پایين تري نسبت به پالپ دنت و  AH26نشان

یک سيلر مطلوب در بازار موجود مي باشد ،مقایسه شده

داده و خواص آنتي ميکروبيال آن بهتر است )14(.از طرفي،

است.

مي

شود)13(.

سازگاري نسجي این سيلر مناسب و قابل مقایسه با
مي

AH26

مواد و روش ها

در این مطالعه ،تغييرات ابعادي سيلر  NanoZnOبا

باشد)15-17(.

ثبات ابعادي به عنوان یک ویژگي براي سيلرهاي مورد

سيلرهاي  AH26و پالپ دنت مقایسه شده است .سه گروه

استفاده در درمان ریشه ،از اهميت باالیي برخوردار است.

ده تایي از سيلر هاي ،)Dentsply, Switzerland(AH26

تغييرات ابعادي سيلر بعد از ست شدن آن باعث خالي شدن

 ،NanoZOEپالپ دنت ( )Pulpdent, USAدرون پيپت

فضاهاي اشغال شده و یا خارج شدن سيلر از کانال ها

مدرج با دقت  0/001که به شکل  Uخم شده بود قرار

مي گردد .حباب هاي ایجاد شده در نتيجه انقباض در

گرفت .هر نمونه از سيلرها پس از وزن کردن پودر و مایع

کانالهاي ریشه ممکن است یک محيط براي رشد و تکثير

با ترازو با نسبت وزني مشخص و با توجه به پروتکل

باکتري و مکاني براي عبور باکتري ها و محصوالتشان به

استاندارد براي آن ها  ،به طور مناسب مخلوط شد.

بافت پري اپيکال فراهم کند و موفقيت درمان ریشه را زیر

جهت اندازه گيري حجم اوليه سيلر ،چند قطره متيلن بلو

تغييرات ابعادي سيستم هاي سمان

به آب مقطر جهت سهولت خواندن نمونه ها اضافه شد.

مي تواند از تعامل مواد شيميایي یا فرآیندهاي فيزیکي در

چگالي این مجموعه پس از اندازه گيري  1در نظر گرفته

ارتباط با جذب مواد و مکانيسم هاي داخلي مانند تجزیه و

شد .ارلن حاوي مایع (آب و متيلن بلو) روي ترازو قرار

بزرگ ترین و سریع ترین

داده شد و ترازو صفر شد .سيلر ها پس از اختالط درون

تغييرات ابعادي توسط سيلرهاي با بيس  ZOEو کمترین تغييرات

سرنگ انسولين قرار گرفت .از مجموعه آب و متيلن بلو که

مربوط به سيلر هاي سيليکوني بوده است .

بر روي ترازو قرار داشت تا حجم مشخص درون سرنگ

سؤال

ببرد19(.و)18

انحالل مواد حاصل

شود21(.و)20

مطالعات مختلف از روش هاي متفاوتي براي اندازه گيري

کشيده شد .از تفاضل حجم مایع از مجموع حجم مایع و

ثبات ابعادي سيلرها استفاده نموده اند  )22(.این روش ها بر مبناي

سيلر ،حجم اوليه سيلر محاسبه شد( .با در نظر گرفتن چگالي

اندازه گيري هاي خطي مي باشد .اخيرا از روش  Micro-CTبراي

 1براي آب و متيلن بلو ،حجم و وزن مایع یکسان در نظر

اندازه گيري ثبات ابعادي ،انحالل ،و تخلخل سيلرها استفاده شده

گرفته شد).
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سرنگ حاوي نمونه ها بر روي پيپت مدرج قرار گرفت
و سيل شد (تصویر .)1

(مریم جاویدی و همكاران)

سطح معني داري در آزمون هاي آماري  5درصد ،در نظر
گرفته شد.
یافته ها

تصویر : 1

دستگاه اندازه گيري تغييرات حجم سيلر

در این مطالعه آزمایشگاهي ،تغييرات ابعادي  30نمونه
براي سه سيلر  NanoZno ،AH26و پالپ دنت (براي هر
سيلر  10نمونه) در  15زمان مختلف اندازه گيري شدند.
نتایج حاصل از این تحقيق در قسمت ذیل آورده شده است:
نرمال بودن توزیع داده ها با استفاده از آزمون
شاپيروویلک بررسي شد و مشخص گردید که در اغلب
گروهها و زمانهاي مورد مطالعه توزیع داده ها از توزیع
نرمال تبعيت نمي کرد.
در جدول  ،1تغييرات ابعادي مربوط به سيلر پالپ دنت
به تفکيک زمانهاي مورد مطالعه آورده شده است .همانگونه
که مشاهده مي گردد تا زمان  45دقيقه هيچ گونه تغيير

سر پيپت براي جلوگيري از تبخير مایع با چسب سيل و

ابعادي مشاهده نشد .تغيير ابعادي از زمان  60دقيقه شروع

نمونه ها شماره گذاري شد و در انکوباتور با درجه ي

شد و در زمان یک هفته به اوج خود رسيد و سپس در پایان

حرارت  37درجه سانتي گراد قرار گرفت .حجم مایع حاوي

یک ماه کاهش نسبتا زیادي داشت .بطور کلي تغييرات

نمونه ها در ساعت اول و دوم پس از اختالط هر  15دقيقه

ابعادي بين زمانهاي مختلف معني دار بوده است

و در ساعت سوم هر  20دقيقه و سپس پس از یک هفته و

( .)P<0/001در مقایسه دو به دوي زمانها مشخص گردید

پس از 30روز خوانده شد و اعداد مربوطه در یک جدول

که زمان هاي یک ماه و  180دقيقه از  5زمان اوليه (از زمان

 EXCELثبت شد .درصد تغيير حجم نمونه ها در بازه هاي

تنظيم دستگاه تا زمان  60دقيقه) بطور معني داري تغييرات

زماني مختلف محاسبه و به عنوان تغيير حجم سيلر در نظر

ابعادي کمتري داشته است .زمان هاي یک هفته و  24ساعت

گرفته شد .در تحليل داده ها از آزمون هاي شاپيروویلک

از  7زمان اوليه (از زمان تنظيم دستگاه تا زمان  90دقيقه)

جهت تعيين نرمال بودن توزیع داده ها ،آزمون هاي آناليز

بطور معني داري تغييرات ابعادي کمتري داشته است .زمان

واریانس یک عاملي و کروسکال واليس جهت مقایسه انواع

 160دقيقه و  140دقيقه از  4زمان اوليه (از زمان تنظيم

سيلرها و آزمون فریدمن براي مقایسه هر سيلر در زمانهاي

دستگاه تا زمان  45دقيقه) بطور معني داري تغييرات ابعادي

مختلف استفاده شد .براي مقایسه دو به دوي سيلرها و زمانها

کمتري داشته است .بين سایر زمانها بصورت دو به دو

از آزمون هاي تعقيبي دان ) (Dunnو توکي استفاده شد.

تفاوت معني داري مشاهده نشد.
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جدول : 1

ميانگين ،انحراف معيار ،کمترین و بيشترین مقدار تغييرات ابعادي در سيلر پالپ دنت و مقایسه آن در زمانهاي مورد مطالعه

گروه

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

کمترین

بيشترین

ميانگين رتبه اي

حجم اوليه دستگاه پس از تنظيم

10

0/000

0/000

0/000

0/000

12/85

دقيقه15

10

0/000

0/000

0/000

0/000

12/85

دقيقه30

10

0/000

0/000

0/000

0/000

12/85

دقيقه45

10

0/000

0/000

0/000

0/000

12/85

دقيقه60

10

-0/001

0/001

-0/003

0/000

11/40

دقيقه75

10

0/003

0/003

-0/006

0/000

10/55

دقيقه90

10

-0/004

0/003

-0/009

0/000

9/30

دقيقه105

10

-0/006

0/003

-0/013

0/000

8/20

دقيقه120

10

-0/008

0/003

-0/013

-0/003

6/95

دقيقه140

10

-0/010

0/003

-0/014

-0/006

5/85

دقيقه160

10

-0/012

0/004

-0/019

-0/006

5/10

دقيقه180

10

-0/014

0/003

-0/019

-0/009

3/85

24ساعت

10

-0/030

0/012

-0/056

-0/014

2/15

یک هفته

10

-0/036

0/009

-0/050

-0/022

1/30

یک ماه

10

-0/023

0/017

-0/050

0/013

3/95

نتيجه آزمون فریدمن

P<0/001

X2=127

در جدول  ،2تغييرات ابعادي مربوط به سيلر  AH26به

تنظيم دستگاه تا زمان  105دقيقه) بطور معني داري تغييرات

تفکيک زمانهاي مورد مطالعه آورده شده است .همانگونه

ابعادي کمتري داشته است .زمان یک هفته از  9زمان اوليه

که مشاهده مي گردد تغيير ابعادي از زمان  15دقيقه شروع

(از زمان تنظيم دستگاه تا زمان  120دقيقه) بطور معني داري

و در زمان یک هفته به اوج خود رسيده است؛ سپس در

تغييرات ابعادي کمتري داشته است .زمان  180دقيقه از دو

پایان یک ماه کاهش نسبتا زیادي داشته است .بطور کلي

زمان  45و  60دقيقه بطور معني داري تغييرات ابعادي

تغييرات ابعادي بين زمانهاي مختلف معني دار بوده است

کمتري داشته است .زمان  160دقيقه از زمان  60دقيقه بطور

( .)P<0/001در مقایسه دو به دوي زمانها مشخص گردید

معني داري تغييرات ابعادي کمتري داشته است .بين سایر

که زمان هاي یک ماه و  24ساعت از  8زمان اوليه (از زمان

زمانها بصورت دو به دو تفاوت معني داري مشاهده نشد.
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جدول : 2

(مریم جاویدی و همكاران)

ميانگين ،انحراف معيار ،کمترین و بيشترین مقدار تغييرات ابعادي در سيلر  AH26و مقایسه آن در زمانهاي مورد مطالعه
گروه

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

کمترین

بيشترین

ميانگين رتبه اي

حجم اوليه دستگاه پس از تنظيم

10

0/000

0/000

0/000

0/000

9/90

دقيقه15

10

0/000

0/001

0/000

0/003

10/30

دقيقه30

10

0/001

0/002

0/000

0/006

10/70

دقيقه45

10

0/001

0/002

0/000

0/006

12/20

دقيقه60

10

0/002

0/002

0/000

0/006

12/70

دقيقه75

10

0/001

0/003

-0/003

0/006

11/20

دقيقه90

10

0/000

0/003

-0/003

0/006

10/60

دقيقه105

10

0/000

0/003

-0/003

0/006

9/65

دقيقه120

10

0/000

0/003

-0/003

0/006

8/80

دقيقه140

10

-0/001

0/002

-0/006

0/002

7/70

دقيقه160

10

-0/003

0/003

-0/006

0/002

5/70

دقيقه180

10

-0/004

0/003

-0/007

0/002

4/50

24ساعت

10

-0/018

0/008

-0/032

-0/006

2/50

یک هفته

10

-0/028

0/011

-0/041

-0/013

1/50

یک ماه

10

-0/024

0/014

-0/047

-0/009

2/05

P<0/001

نتيجه آزمون فریدمن

در جدول  ،3تغييرات ابعادي مربوط به سيلر

X2=117

NanoZno

دستگاه تا زمان  90دقيقه) بطور معني داري تغييرات ابعادي

به تفکيک زمانهاي مورد مطالعه آورده شده است .همانگونه

کمتري داشته است ،زمان  24ساعت از  6زمان اوليه (از

که مشاهده مي گردد تغيير ابعادي از زمان  15دقيقه و در

زمان تنظيم دستگاه تا زمان  60دقيقه) بطور معني داري

زمان یک هفته به اوج خود رسيده است و سپس در پایان

تغييرات ابعادي کمتري داشته است .زمان  180دقيقه از دو

یک ماه کاهش نسبتا زیادي داشته است .بطور کلي تغييرات

زمان تنظيم دستگاه و زمان  15دقيقه بطور معني داري

ابعادي بين زمانهاي مختلف معني دار بوده است

تغييرات ابعادي کمتري داشته است .بين سایر زمانها

( .)P<0/001در مقایسه دو به دوي زمانها مشخص گردید

بصورت دو به دو تفاوت معني داري مشاهده نشد.

که زمان هاي یک ماه و  160دقيقه و  140دقيقه فقط از

در زمان تنظيم دستگاه ،چون تغييرات ابعادي در هر سه

زمان تنظيم دستگاه بطور معني داري تغييرات ابعادي کمتري

سيلر برابر صفر بود؛ بنابراین مقایسه آن ضرورتي نداشت و

داشته است .زمان یک هفته از  7زمان اوليه (از زمان تنظيم

از جدول  4حذف گردید.
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جدول : 3

ميانگين ،انحراف معيار ،کمترین و بيشترین مقدار تغييرات ابعادي در سيلر (نانو)  NanoZnoو مقایسه آن در زمانهاي مورد مطالعه
گروه

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

کمترین

بيشترین

ميانگين رتبه اي

حجم اوليه دستگاه پس از تنظيم

10

0/000

0/000

0/000

0/000

13/65

دقيقه15

10

-0/002

0/002

-0/007

0/000

11/95

دقيقه30

10

-0/003

0/003

-0/007

0/000

11/00

دقيقه45

10

-0/003

0/003

-0/007

0/000

11/00

دقيقه60

10

-0/004

0/003

-0/007

0/000

10/60

دقيقه75

10

-0/004

0/003

-0/007

0/000

10/60

دقيقه90

10

-0/005

0/003

-0/007

0/000

9/00

دقيقه105

10

-0/005

0/003

-0/009

0/000

8/40

دقيقه120

10

-0/005

0/003

-0/011

0/000

7/70

دقيقه140

10

-0/006

0/003

-0/013

-0/003

6/40

دقيقه160

10

-0/008

0/004

-0/014

-0/003

5/35

دقيقه180

10

-0/009

0/003

-0/016

-0/005

4/25

24ساعت

10

-0/023

0/009

-0/036

-0/009

2/20

یک هفته

10

-0/033

0/020

-0/064

-0/009

1/60

یک ماه

10

-0/026

0/048

-0/150

0/014

6/30

P<0/001

نتيجه آزمون فریدمن

جدول : 4
زمان

X2=103

ميانگين و انحراف معيار تغييرات ابعادي در سه سيلر و مقایسه آنها به تفکيک زمانهاي مورد مطالعه
نتيجه آزمون

سيلر
Pulp Dent

AH26

NanoZno

دقيقه15

0/000±0/000

0/000±0/001

-0/002±0/002

P=0/004

a

دقيقه30

0/000±0/000

0/001±0/002

-0/003±0/003

P<0/001

a

دقيقه45

0/000±0/000

0/001±0/002

-0/003±0/003

P<0/001

a

دقيقه60

-0/001±0/001

0/002±0/002

-0/004±0/003

P<0/001

a

دقيقه75

-0/003±0/003

0/001±0/003

-0/004±0/003

P=0/005

a

دقيقه90

-0/004±0/003

0/000±0/003

-0/005±0/003

P=0/002

a

دقيقه105

-0/006±0/003

0/000±0/003

-0/005±0/003

P=0/002

a

دقيقه120

-0/008±0/003

0/000±0/003

-0/005±0/003

P<0/001

a

دقيقه140

-0/010±0/003

0/001±0/002

-0/006±0/003

P<0/001

a

دقيقه160

-0/012±0/004

-0/003±0/003

-0/008±0/004

*P<0/001

b

دقيقه180

-0/014±0/003

-0/004±0/003

-0/009±0/003

*P<0/001

b

24ساعت

-0/030±0/012

-0/018±0/008

-0/023±0/009

*P=0/037

b

یک هفته

-0/036±0/009

-0/028±0/011

-0/033±0/020

*P=0/438

b

یک ماه

-0/023±0/017

-0/024±0/014

-0/026±0/048

P=0/554

a

 :bنتيجه آزمون آناليز واریانس یک عاملي

 :aآزمون کروسکال  -واليس
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در زمان هاي  30 ،15و  45دقيقه ،تغييرات ابعادي بين
سه سيلر معني دار بود که در مقایسه دو به دو مشخص

دنت و نانو ،ميزان تغييرات ابعادي در گروه نانو بطور
معني داري کمتر از گروه پالپ دنت بود.

گردید ميزان تغييرات ابعادي در گروه نانو بطور معني داري

در زمان  24ساعت ،تغييرات ابعادي بين سه سيلر

بيشتر از دو گروه پالپ دنت و  AH26بود و بين دو گروه

معني دار بود که در مقایسه دو به دو مشخص گردید ميزان

پالپ دنت و  AH26تفاوت معني داري وجود نداشت.

تغييرات ابعادي در گروه  AH26بطور معني داري کمتر از

در زمان هاي  120 ،105 ،90 ،75 ،60و  140دقيقه،

گروه پالپ دنت بود و بين دو گروه پالپ دنت و نانو و

تغييرات ابعادي بين سه سيلر معني دار بود که در مقایسه

همچنين بين دو گروه نانو و  AH26تفاوت معني داري

دو به دو مشخص گردید ميزان تغييرات ابعادي در گروه

وجود نداشت.

 AH26بطور معني داري کمتر از دو گروه پالپ دنت و نانو

در زمان یک هفته و یک ماه ،تغييرات ابعادي در

بود و بين دو گروه پالپ دنت و نانو تفاوت معني داري

گروه  AH26کمترین و در گروه پالپ دنت بيشترین مقدار

وجود نداشت.

را داشت اما در کل بين سه سيلر ،تفاوت معني داري جود

در زمان هاي  160و  180دقيقه ،تغييرات ابعادي بين سه

نداشت .نمودار  ،1روند تغييرات ابعادي را به تفکيک

سيلر معني دار بود که در مقایسه دو به دو مشخص گردید

سيلرهاي مورد مطالعه در طول زمانهاي مورد مطالعه نشان

ميزان تغييرات ابعادي در گروه  AH26بطور معني داري

مي دهد.

کمتر از دو گروه پالپ دنت و نانو بود و بين دو گروه پالپ

NanoZno

AH26

PulpDent
0.005
0.000
-0.005
-0.010
-0.015
-0.020
-0.025
-0.030
-0.035
-0.040

نمودار : 1

روند تغييرات ابعادي در سه سيلر در طول زمانهاي مورد مطالعه
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مشاهده مي گردد که در سيلر  AH26تغييرات ابعادي تا

یکي از اهداف مهم در استفاده از سيلرها در درمان

زمان  75دقيقه سير صعودي و در زمانهاي  90تا  120دقيقه

ریشه ،برقراري سيل مناسب اپيکالي مي باشد که مانع از

بدون تغيير و سپس سير نزولي داشته است و از زمان یک

رشد مجدد باکتري هاي باقي مانده در انساج پري اپيکال
گردد)25(.

هفته تا زمان یک ماه دوباره سير صعودي داشته است که

مي

ميتواند ناشي از جذب آب سيلر باشد .سيلر پالپ دنت تا

هم و به دیواره دنداني مي چسباند و موجب مي گردد که

زمان  45دقيقه بدون تغيير و سپس سير نزولي داشته است

از طرف دیگر سيلر ،قطعات گوتاپرکا را به

فضاهاي باقيمانده ميان آن ها پر

شود)26(.

و از زمان یک هفته تا زمان یک ماه دوباره سير صعودي

اخيرا سيلري با پایه زینک اکساید اژنول با استفاده از

داشته است که مي تواند ناشي از جذب آب سيلر باشد.

تکنولوژي نانو در دانشکده دندانپزشکي مشهد (به کمک

سيلر نانو از همان ابتدا سير نزولي داشته است و در زمانهاي

بخش فيزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسي مشهد)

 60دقيقه تا  75دقيقه ثابت بوده است و سپس تا زمان یک

ساخته شده است .خواص آنتي ميکروبيال ،سازگاري

هفته همچنان سير نزولي داشته است و از زمان یک هفته تا

نسجي ،و سيل کنندگي این سيلر ،قابل مقایسه با سيلر

یک ماه دوباره سير صعودي داشته است که مي تواند ناشي

 AH26مي باشد )14-17(.از دیگر خواص عنوان شده براي

از جذب آب سيلر باشد.

یک سيلر ایده ال توسط آقاي  Grossmanثبات ابعادي سيلر

بطور کلي سيلر  AH26داراي کمترین تغييرات در طول

است تا بتواند در طول زمان سيل اپيکالي را حفظ نماید.

زمان بوده است .سيلر پالپ دنت تا زمان  90دقيقه تغييرات

مطالعه حاضر ثبات حجمي سيلر نانو زینک اکساید اوژنول

ابعادي کمي داشته است اما از زمان  90دقيقه تا یک هفته

را با پالپ دنت (به عنوان یک سيلر  ZOEمعمولي) و AH26

بيشترین تغييرات ابعادي را داشته است .سيلر نانو تا زمان

(به عنوان یک سيلر با ویژگي هایي که در حال حاضر به

 90دقيقه بيشترین تغييرات را داشته است و سپس تا زمان

عنوان یک سيلر داراي خواص مطلوب موجود مي باشد)

یک هفته داراي تغييرات ابعادي بيشتر از سيلر  AH26و کمتر

مقایسه نمود.

از سيلر پالپ دنت بوده است ،اما پس از یک ماه ،تغييرات
ابعادي بين سه سيلر معني دار نبوده است.

 Kazemiو همکاران( )27از یک پيپت مدرج که به شکل
 uخم شده بود براي اندازه گيري تغييرات ابعادي سيلرها

بحث

استفاده کردند .با این حال برخي مطالعات براي اندازه گيري

تالش جهت یافتن سيلري که داراي تمامي خواص

تغييرات ابعادي ،سيلرها را در قالب هاي تفلون با ابعاد

ایده ال گزارش شده توسط آقاي  Grossmanباشد؛ داراي

مشخص قرار دادند(27و )20و از یک مبدل الکتریکي براي

اهميت بوده و همواره ادامه داشته است )24(.سيلرهاي تجاري

اندازه گيري تغييرات ابعادي به صورت خطي استفاده

زیادي جهت پرکردن کانال ریشه دندان در دسترس

نمودند27(.و )20در حال حاضر ،بهترین و دقيق ترین روش به

مي باشند که هرکدام داراي معایب و مزایایي مي باشد ،اما

منظور تعيين تغييرات ابعادي ،استفاده از روش

هيچ کدام همه خواص موجود در یک سيلر ایده ال ذکر

مي باشد .این روش مي تواند امکان اندازه گيري تغييرات ابعادي

شده توسط  Grossmanرا ندارد.

را به صورت سه بعدي فراهم کند Silva .و همکاران( )28نشان

Micro-CT
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دادند علي رغم اینکه حالليت سيلر  MTA Fillapexو

کاهش در حجم سيلر زینک اکساید اوژنول ممکن است

MTA

به این معنا باشد که درجه تخریب ،بيش از جذب آب در

 Fillapexداراي تغييرات ابعادي چشمگيرتري بود )22(Borgers .و

طول زمان ستينگ این سيلر است که این امر نتيجه شسته

 )23(Torresنيز در مطالعات خود براي ارزیابي ثبات ابعادي سيلرها

شدن اوژنول بيش از حد و واکنش نکرده ،مي باشد( )32-34و

و سمان هاي اندودانتيک از روش  Micro-CTاستفاده نمودند.

همچنين به عنوان واکنش هيدروليز زینک اوژنوالت سخت

 AH Plusتوسط روش  Micro-CTمشابه هم بودند،

از آنجا که در حال حاضر در ایران امکان استفاده از
روش  Micro-CTوجود ندارد ،در مطالعه حاضر جهت

شده است ،که بخش عمده اي از سيلرهاي با پایه

ZOE

است)33(.

بررسي تغييرات حجمي در زمان ستينگ سه گروه از سيلرها

در مطالعه  Kazemiو همکاران( )27تغيير ابعادي در هيچ

از پيپت هاي مدرج که تغييرات حجمي را در بازه هاي

یک از نمونه ها در  2ساعت اول آزمایش ثبت نشده است.

زماني معين ،نشان مي دهد ،استفاده شد .این روش از این

در این مطالعه در سيلر پالپ دنت ،تغيير ابعادي از زمان 60

نظر که تغييرات را در تمام ابعاد در نظر مي گيرد ،مي تواند

دقيقه و در سيلر نانو و  AH26تغيير ابعادي از زمان  15دقيقه

ارزشمند باشد.

شروع شد .بيشترین و سریع ترین تغييرات مربوط به

در مطالعات گذشته ،تغييرات ابعادي مواد آزمون اغلب

سيلرهایي با پایه زینک اکساید بوده است .دو سيلر بر پایه

توسط دیالتومتر جيوه اي تعيين شده است .براي مواد

 ZOEمورد مطالعه در همان ساعت هاي ابتدایي بعد از

پرکننده ریشه ،جيوه شرایطي مشابه به محيط مرطوب فضاي

مخلوط شدن ،دچار انقباض شده بودند AH26 .افزایش

کانال ریشه فراهم نمي کند .عالوه بر این ،به دليل افزایش

حجم اوليه اي داشت که با کاهش حجم همراه بود .اولين

نگراني ها در مورد خطرات زیست محيطي استفاده از جيوه،

کاهش حجم  AH26در  30روز ابتدایي آزمون مشاهده

در مطالعات اخير ،از آب به عنوان جایگزین استفاده

شد)27(.

کرده اند )27(.در این مطالعه از آب به عنوان محيط نگهداري
سيلر استفاده شده است.

در مطالعه  Ørstavikو

همکاران()20

سيلرهاي بر پایه

 ZOEدر کل انقباض نشان داده بودند .در حالي

که Proco-

زمان مورد بررسي توسط اکثر مطالعات 30 ،روز پس از

 Solانبساطي نشان داده بود که در طوالني مدت افزایش

ستينگ ماده بوده است )28-31(.زیرا براي اکثر مواد ،بيشترین

مي یافت .مواد بر پایه اپوکسي AH26 ،و  AH26بدون نقره،

تغييرات در چهار هفته اول اتفاق افتاده است )20(.با توجه به

انبساط اوليه زیاد ( 4-5درصد) به نمایش گذاشته بودند.

اینکه ابعاد سيلر در طول زمان تغيير کرده و تغيير ابعادي

در مطالعه  de Siqueira Zuoloو

همکارانش()35

که

قابل توجه و کاهش حجم ادامه دار مي تواند در برخي

ویژگي هاي سيلرهاي با پایه اپوکسي رزین را بررسي کردند

سيلرهاي اندو ،رخ دهد )27(،نمونه ها در این پژوهش تا

نيز ،انبساط در سيلر  AH26مشاهده شده است .تغيير ابعادي

مدت  30روز بررسي شد.

در این مطالعه ،به دليل جذب آب توسط رزین پس از

به طور کلي مواد با پایه اپوکسي رزین مانند

AH26

پليمریزاسيون آن نسبت داده شده است.

مقداري انبساط اوليه نشان مي دهند6(.و )3در دوره مشاهده

دراین پژوهش در سيلر  ،AH26تغييرات ابعادي تا زمان

است)32(.

 75دقيقه سير صعودي و در زمانهاي  90تا  120دقيقه بدون

چند ماهه ،مقداري تجزیه در  AH26مشاهده شده
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تغيير و سپس سير نزولي داشته است و از زمان یک هفته تا

حجم مي شوند که با گذشت زمان کاهش مي یابد و حتي

زمان یک ماه دوباره سير صعودي داشته است که مي تواند

مي تواند ادامه دار باشد.

ناشي از جذب آب توسط سيلر باشد.
در مطالعه حاضر سيلر  AH26داراي کمترین تغييرات

نتیجه گیری

بر مبناي نتایج حاصل از این مطالعه مي توان عنوان نمود

در طول زمان بوده است .سيلر پالپ دنت تا زمان  90دقيقه

که در پایان زمان یک ماه تغييرات ابعادي در گروه

تغييرات ابعادي کمي داشته است اما از زمان  90دقيقه تا

کمترین و در گروه پالپ دنت بيشترین مقدار را داشت اما

یک هفته ،بيشترین تغييرات ابعادي را داشته است .سيلر نانو

در کل ،بين سه سيلر تفاوت معني داري وجود نداشت .با

تا زمان  90دقيقه بيشترین تغييرات را داشته است و سپس

توجه به نتایج به دست آمده در این مطالعه و مطالعات قبلي

تا زمان یک هفته تغييرات ابعادي بيشتر از سيلر  AH26و

و تأیيد خواص فيزیکي و بيوشيميایي سيلر نانوزینک اکساید

کمتر از سيلر پالپ دنت داشته است .اما در زمان یک ماه،

اوژنول مي توان این سيلر را به عنوان یک ماده کاربردي در

بيشترین تغييرات ابعادي را داشته است .در این مطالعه در

حيطه باليني پيشنهاد کرد .بهتر است مطالعات انساني به

مدت بررسي سيلرها در پایان یک ماه ،تغييرات ابعادي در

منظور ارزیابي بيشتر این سيلر انجام شود.

AH26

گروه  AH26کمترین و در گروه پالپ دنت بيشترین مقدار

تﺸکر و قدردانی

را داشت؛ اما در کل بين سه سيلر تفاوت معني داري وجود

با تشکر از معاونت محتـرم پژوهشـي دانشـگاه علـوم

نداشت.
در این بررسي تأثير زمان بر نتایج به دست آمده مؤید
این مطلب است که مواد پس از ستينگ ،دچار تغييرات

پزشکي مشهد که طرح این مقاله را به تصویب رسـاندند.
این مقاله برگرفته از پایان نامه عمومي خانم الله آخوندزاده
به شماره  2784استخراج شده است.
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