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  RC Prep بررسی آزمایشگاهی نشت آپیکالی پس از آماده سازی کانال با کاربرد 
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Introduction:  
Today use of chelater materials such as RC Prep for easy root canal preparation with rotary instruments has been 
increased. According to the importance of apical seal and probably influence of instruments and materials on apical 
constriction size, the aim of this study was to evaluate the effect of RC Prep on apical leakage. 
Materials & Methods:  
In this experimental invitro study the crown of 66 single-root extracted human adult teeth with minimum root curve 
and same diameter were resected and divided to 3 experimental groups and two control groups (test groups: 20 
teeth, control groups: 3 teeth). The working length determined  1mm from the apex. The canals were prepared as 
follow: 

Group A: The canals were prepared by step back technique (MAF#40) and RC Prep, irrigated by 5cc Naocl 
2.6% and obturated by AH26 and gutta percha via lateral condensation. 
Group B: The canals were prepared and obturated similar to group A without use of RC Prep. 
Group C: The canals were prepared like  group A, but the irrigator was saline. 

Root canals of control groups were prepared like group A, but the canals of group D (positive control) were not 
obturated. Crowns of experimental groups and negative group were sealed by glass Ionomer. Then the surface of all 
roots except 2mm of apical end were covered by nail polish. Teeth were incubated in 37oc and 100% humidity for 
24 hours, then centrifuged in India ink for 15 minute by 3000 rpm and soaked in it for 72 hours. They were mounted 
in polyster and sectioned buccolingually. The dye penetration was measured by stereomicroscope with 0.1mm 
accuracy. The data analyzed by ANOVA and DUNCAN test. 
Results: 
The results showed that  there was a statistical difference between exprimental groups (P=0.011). This difference 
was between groups B & C (P=0.008) and leakage was lower in group C. Groups A & B, A & C did not have 
significant differences, statistically. 
Conclusion:  
RC-Prep as a lubricant and chelator doesn't have any effect on apical leakage and is useful for canal preparation by 
instruments. 
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  چکیده
 :مقدمه

 نیـز بعنـوان     RC-Prepامروزه با گسترش کاربرد سیستم های چرخشی جهت آماده سازی کانال، مصرف مـواد چالتـور از جملـه                    
با توجه به اهمیت برقراری سـیل آپیکـالی و اثـر احتمـالی              . لغزنده کننده کانال جهت تسهیل شکل دهی کانال افزایش یافته است          

  بر میـزان نـشت آپیکـالی         RC-Prep مواد بر اندازه تنگه آپیکالی، هدف از این مطالعه بررسی اثر کاربرد              ها و  کاربرد اینسترومنت 
  . کانال بود

  :  مواد و روش ها
 دندان تک ریشه کشیده شده انسان با آپکس بـسته و حـداقل انحنـا و بـا قطـر یکـسان               66در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی      

)  دندان 20هر گروه    (A,B,C گروه آزمایشی    3دندانها به   . طع شد به طوری که طول آنها یکسان شود        انتخاب شدند، تاج دندانها ق    
 میلیمتـر از آپکـس      1طول کارکرد کانالها با فاصـله       . تقسیم شدند )  دندان 3هر گروه    (E و کنترل منفی     Dو گروههای کنترل مثبت     

  .کانالها به شرح زیر آماده سازی گردیدند. تعیین شد
 RC-Prepفایلها در هر بار کـاربرد آغـشته بـه           .  آماده سازی شدند   40 و تا شمارۀ     Stepback به روش    Kکانالها با فایل    : Aگروه  
 و سـپس بـا گوتاپرکـا و سـیلر           ه میلی لیتر شستشو شد    5با حجم   % 6/2 هیپوکلریت سدیم با محلول شستشوی    کانال ها    و   ندشد

AH26به روش تراکم جانبی پرشدند .  
  . استفاده نشدRC-Prep آماده سازی شد با این تفاوت که از Aا روش گروه ب: Bگروه 
  . ، با این تفاوت که شستشو دهنده نرمال سالین بودAروش کار مشابه گروه : Cگروه 
نفـی  کانالها پرنشد و تاج دندانهای آزمایشی و کنترل م        ) کنترل مثبت  (D آماده شد و در گروه       Aمشابه گروه   ) کنترل منفی  (Eگروه  

.  الیه الک ناخن پوشانده شـد      2 میلیمتری انتهای ریشه با      2 تا   Dبا گالس آینومر سیل شد، سپس تمام سطوح دندانها بجز گروه            
  15سـپس بـه مـدت       . قرار گرفت تا سیلر سـخت شـود       % 100  و رطوبت     o37 ساعت در انکوباتور و حرارت       24دندانها به مدت    
.  ساعت نیز در رنگ غوطـه ور شـدند  72سانتریفوژ شده و بدنبال آن تا % 10جوهر هندی    دور در دقیقه در      3000دقیقه با سرعت    

دندانها در پلی استر مانت شده و برش طولی داده شدند و نفوذ رنگ با استریومیکروسکوپ بر حسب دهم میلی متر انـدازه گیـری                   
  . آنالیز آماری شدDUNCAN و ANOVAنتایج با تست . شد

  :یافته ها
، که این اختالف بین گـروه       )P=011/0(ن داد بین سه گروه تحت بررسی از نظر آماری اختالف معنی داری وجود داشت                نتایج نشا 

B)  بدونRC Prep ( وC) RC Prep +008/0(بود ) نرمال سالین=P ( و ریزنشت در گروهC امـا بـین گـروه    .  کمتر بـودA و B و 
 . اختالف معنی داری مشاهده نشدC و Aهمچنین 

  :ه گیرینتیج
 بعنوان یک ماده لغزنده کننده و یا چالتور تـاثیری در میـزان نـشت آپیکـالی نداشـته و اسـتفاده از آن همـراه                           RC-Prepکاربرد  

  .اینسترومنتها برای تسهیل آماده سازی کانال مفید خواهد بود
  : واژه های کلیدی

RC-Prepاپیکالی، هیپوکلریت سدیم، نشت .  
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  :مقدمه

فراهم آوردن سیل آپیکالی مناسب در انتهای ریشه 
دندانی کـه تحـت درمـان ریـشه قرارمـی گیـرد بـرای               

محــصوالت  جلـوگیری از نفــوذ میکروارگانیـسم هــا و  

آنها بداخل کانال یکـی از اهـداف مهـم در امـر درمـان               
ای دستیابی به چنین هـدفی کنتـرل        بر. ریشه می باشد  

 اندازه تنگه آپیکالی در مرحلـه آمـاده سـازی کانـال و            
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استفاده از مواد مناسب برای سیل کردن این تنگه الزم 
  .ضروری است و

با این حال همواره این سئوال مطرح می شـود کـه            
محلول هایی که جهت آماده سازی کانال به         آیا مواد و  

گـه آپیکـالی و سـیل نهـایی         روند بـر انـدازه تن      کار می 
  .پرگردگی اثر می گذارد یا خیر

یکی از موادی که سابقه کـاربرد طـوالنی مـدت در            
 می باشـد   Rc-Prepامر آماده سازی کانال دارد ترکیب

که بعنـوان یـک مـاده لغزنـده کننـده سیـستم کانـال و         
همچنین تا حدی نرم کننده دیواره کانال و حذف کننده          

. هیپوکلریت سـدیم بکـار مـی رود       اسمیرالیر به همراه    
 یک ترکیـب تجـاری اسـت کـه مـاده            Rc-Prepدر واقع   

 (EDTA)اصلی آن اتیلن دی آمـین تتـرا اسـتیک اسـید             
و گلیکول ترکیب شـده     % 10است که با اوره پراکساید      

 ترکیب پایـداری    EDTAترکیبات چالتور نظیر    . )1(است
انال با کلسیم عاج، اسمیرالیر و یا کلسیفیکاسیونهای ک       

. ایجاد می کنند که از انسداد اپیکالی جلوگیری می کنـد          
EDTA  ــده بیــشتری از ــسیفیه کنن ــر دکل ــه تنهــایی اث    ب

Rc-Prep ولی برای جلوگیری از اکـسیداسیون       )2(دارد ،
آن با پراکـسید اوره همـراه مـی شـود و بـه صـورت                

 .)3( ارائه می شودRc-Prepترکیب تجاری 

 اگـر  2002در سـال   و همکـاران   Ingleطبق مطالعه
  اسمیرالیر در کانال بـاقی بمانـد باعـث افـزایش نـشت             

از طـرف دیگـر برداشـتن اسـمیرالیر باعـث           . می گردد 
  . )4(شود افزایش نفوذپذیری عاج می

ــضور      ــت در ح ــن اس ــه ممک ــده ک ــشان داده ش ن
داخل توبولهـای   ه  ب اسمیرالیر باکتریها کلونیزه شده و    

رداشت اسمیرالیر   بنظر می رسد که ب     .عاجی نفوذ کنند  
از قرارگیری باکتریها در انتهای کانـال وآلـوده کـردن           

  . )4(آن جلوگیری کند
 2003 و همکــاران در ســال Hulsmannطبــق نظــر 

توانائی نفوذ بیشتر سـیلرها بـه بـاز بـودن توبولهـای             

عاجی است و با برداشت اسمیرالیر تطـابق پرکردگـی          
  تر داخــل کانــال ریــشه بــه دیــواره کانــال ریــشه بیــش

، 1990 در سالWennberg و  Orstavick لذا.)3(می گردد
Oksan    توصیه کردند که باید اسمیرالیر    1993 در سال 

  . )5و6(برداشته شود
ــمیرالیر از دیگــــــر خــــــواص     حــــــذف اســــ

تا حدی قـادر بـه      هیپوکلریت  شستشودهنده هاست که    
حذف آن می باشد ولی توانایی حذف کامل اسمیرالیر         

ــ  ــن می ــدارد در ای ــور و  را ن ــواد چالت ان اســتفاده از م
استفاده از فایلهای چرخشی بیشترین کمک را می کنـد          
تا با ایجاد توبولهای باز و عـاری از اسـمیرالیر مـواد             

دهنده بیشترین اثر آنتی باکتریال خود را نیـز         شستشو
  .)7(اعمال کنند

باید توجه کـرد کـه پاکـسازی مکـانیکی کانـال بـا              
اد ارگانیـک و دبریهـا را       فایلهای دستی یا چرخشی، مو    

حرکت می دهد کـه ایـن باعـث افـزایش سـطح تمـاس               
  محلــول شستــشو دهنــده بــا بافــت نــرم بــاقی مانــده  
می شود بنابراین محلول در قطعات کوچکتر دبری، اثر 
  بیــشتری داشــته و ســرعت انحــالل بافــت را افــزایش  

  .)8(می دهد
 Brandt و 2001 در ســال  Tatsuta 1999 در ســال 

 را جهت حذف مواد    هیپوکلریت سدیم  و   EDTA کاربرد
  .)9و10(ارگانیک و غیر ارگانیک اسمیرالیر توصیه کردند

Yamashita        کـاربرد   2003 و همکاران نیز در سـال 
EDTA ــدیم  و ــت س ــرات  هیپوکلری ــاد اث ــت ایج    را جه

  .)11(آنتی باکتریال توصیه کردند
ــر ــق نظــر  ب  Dilenardaو ) Calt )2000  وSerperطب

ــاربرد )2000( ــرین کــ ــتفاده در RC-Prep مهمتــ  اســ
ــین ســهولت در   ــسیفیه و همچن ــک و کل ــای باری کاناله
آماده سازی کانال می باشد عـالوه بـراین مـی توانـد             
کمکی در برداشـت اسـمیرالیر از دیـواره هـای کانـال             

  .)12و13(باشد
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Bisterfeld) 1980 (  وKennedy) 1986 ( کـــــاربرد
ــب  ــش RC-Prepترکی ــزایش ن ــب اف ــالی  را موج ت آپیک
  .)14و15(دانستند

 را همراه EDTA  کاربرد Yamashita 2003در سال   
ــدیم  ــت س ــالی و   هیپوکلری ــشت آپیک ــاهش ن ــرای ک  ب

  .)11(خاصیت آنتی باکتریال آن توصیه کرد
Niu) 2002 (  ــایی و قــدرت گــزارش نمــود کــه توان
EDTA         هیپوکلریـت   برای برداشت کلـسیم در حـضور
هیپوکلریت ز توانایی  حفظ شده است در حالیکه اسدیم
  . )16( در حل کردن بافت ارگانیکی کاسته شدسدیم

ــه   ــق مطالعـــ  Niuو ) Nygaard-Ostby )1957طبـــ
 EDTAتخریب دیواره عاجی در نتیجـه کـابرد         ) 2002(

 بـه   EDTA ایجـاد مـی شـود نـه          هیپوکلریـت سـدیم   با  
  .)16و17(تنهایی

ــای  Nygaard-Ostby و) Seidberg) 1974 آنالیزهــــ
 خودبخــود EDTAان دادنــد کــه خاصــیت نــش) 1975(

  .)17و18(محدود شونده است
با توجه به موارد ذکر شده و نتایج بدست آمـده از        

 و  RC-Prepمطالعات پیشین کـه تناقـضاتی بـرای اثـر           
EDTA           بر میزان نشت آپیکالی داشـت، بـدلیل شـباهت 

ساختاری ایـن دو مـاده بـه یکـدیگر لـذا هـدف از ایـن          
 Naocl به تنهایی و توام با RC-Prepمطالعه بررسی اثر 

  .بر میزان نشت آپیکال بود
  :مواد و روش ها

 66در ایــن  مطالعــه تجربــی آزمایــشگاهی تعــداد  
بـدون انحنـاء بـا      (دندان کشیده شده تک کانال انـسان        

انتخـاب شـد   ) اپکس بـسته، دارای قطـر کانـال یکـسان       
بــرای مــشابه ســازی قطــر کانالهــای انتخــاب شــده،  (

تخـــاب شـــدند کـــه عـــالوه بـــر نمـــای دنـــدانهایی ان
رادیوگرافیک یکسان سـایز فایـل اولیـه انـدازه گیـری            

تاج دندانها قطع شـد بـه طـوری         ). یکسان داشته باشند  
متـر    میلـی  1طول کـارکرد    . که طول آنها یکسان شود    

کوتاهتر از طول دندان در نظر گرفته شد و دندانها بـه            

 تـایی   3 تایی آزمایشی و دو گـروه کنتـرل          20  گروه 3
 بـه  40 فایل شماره K کانالها تا   Aدر گروه   . تقسیم شد 

 4 و 3 و 2روش اســـتپ بـــک و بـــا گیـــتس شـــماره 
(Maillefer)آماده سازی شد .  

در هر مرحله از فایلی که تمام سطح آن آغشته بـه             
 RC-Prep)Premier    با غلظت EDTA 15 (%   بود اسـتفاده

 شستـشو % 6/2کانال بـا محلـول هیپوکلریـت        . می شد 
.  میلی لیتر بـود    5حجم کل محلول بکار رفته        . داده شد 

.  کنترل می شـد    10اطمینان از باز بودن کانالها با فایل        
و ) سـینادنت (و نهایتاً کانالها با گوتای اصلی و فرعـی          

 بــه روش تــراکم جــانبی پــر AH26 (Dentsply)ســیلر 
شــدند و بــا وســیله داغ گوتــا در ناحیــه مــدخل کانــال 

 یـک   (D+Z)پایان بـا یـک فـرز فیـشور          در  . متراکم شد 
 میلیمتـر در حفـره دسترسـی        2 به عمق    Iحفره کالس   

 Bدر گـروه    . ایجاد شد و با گالس ایونومر ترمیم شـد        
 بود با این تفـاوت کـه        Aتمام مراحل کار مشابه گروه      

 تمام مراحل مثل    Cدر گروه   .  استفاده نشد  RC-Prepاز  
نرمـال   اجـرا شـد ولـی بجـای هیپوکلریـت از             Aگروه  

 تمام  C و   B و   Aدر سه  گروه     . استفاده شد % 9سالین  
ــشه بجــز   ــاخن  2ســطح ری ــا الک ن ــال ب ــر اپیک  میلیمت

 بعـد از آمـاده سـازی کانـال     Dدر گروه   . پوشانده شد 
 برای بررسی   Eهیچ ماده پرکردگی بکار نرفت و گروه        

دقت روش کار، به عنوان گـروه کنتـرل منفـی انتخـاب             
 عمـل شـد و تمـام        Aه گـروه    شد که تمام مراحل مشاب    

  .سطح دندان با الک پوشانده شد
برای اندازه گیری نـشت آپیکـالی از جـوهر هنـدی            

هر سه دنـدان درون یـک لولـه آزمـایش           . استفاده شد 
 میلـی لیتـر     7 میلـی لیتـری قـرار گرفتنـد و           10کوچک  

محلول رنگـی آمـاده شـده روی آن قـرار گرفـت و بـا             
سانتریفوژ شـد و     دقیقه   15 دور به مدت     3000سرعت  

.  ســاعت در رنــگ غوطــه ور شــد72ســپس بــه مــدت 
 و بـه صـورت   هدندانها در رزین پلی اسـتر مانـت شـد     

باکولینگوالی برش طولی داده شـدند و بـا اسـتفاده از            
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استریومیکروسکوپ میزان نفوذ اپیکالی رنگ برحسب      
  . میلی متر اندازه گیری شد1/0

 ANOVAداده های بدست آمده از مطالعه با تست 
 مورد بررسی آماری قرار گرفت  DUNCANو
)05/0=α.( 

  :یافته ها
 میانگین نشت آپیکالی سه گروه نشان       1در نمودار   

بیـشترین  ) RC Prepبدون  (Bداده شده است که گروه 
نشت را نسبت به دو گروه دیگـر داشـت و پـس از آن               

نــشت بیــشتری را ) هیپوکلریــت + A) RC Prepگــروه 
  .نشان داد) سالین + C) RC Prepنسبت به گروه 

  
  

7.3

8.5

6.45

6

6.5

7

7.5

8

8.5

9

A B C  
  

  میانگین نشت آپیکالی در هر گروه آزمایشی :  1نمودار 
  
  

 A اطالعات آماری مربوط به سه گروه    1در جدول   
که در آن تعداد نمونه هـای       .  ارائه شده است   C  و    Bو  

 انحراف معیار و حداقل و حـداکثر        –هر گروه، میانگین  
همـانطور کـه    . ازه هر گـروه مـشخص شـده اسـت         اند

   کــه Bمــشخص اســت میــانگین نفــوذ رنــگ در گــروه 
هیپوکلریـت   و بـا     RC-Prepآماده سازی کانـال بـدون       

  . انجام شده بیشتر بودسدیم
  

  
  اطالعات آماری نمونه ها :  1جدول 

انحراف   میانگین  تعداد  گروه
  معیار

  حداقل 
دهم (

  )میلیمتر

  حداکثر
دهم (

  )میلیمتر
A 20  3/7  8/1  00/3  00/10  
B 20  5/8  51/2  00/6  00/14  
C 20  45/6  7/1  00/4  00/10 

One-Way Anova          011/ 0= P           8/4=F  
  

   بین سه گروه اختالف 1با توجه به جدول 
). P=011/0( معنی داری از نظر آماری وجود دارد

 استفاده Duncanجهت مقایسه دو به دو از آزمون 
  . آمده است2ردید که نتایج در جدول گ

  
  

  نتیجه آزمون دانکن : 2جدول 
 تعداد گروه جدول مربوط به آزمون دانکن

1 2 
C 20 45/6  - 
A 20 3/7  3/7  
B 20 - 5/8  

294/0 _ معنی داری  14/0  
  

در مقایسه بین سه گروه تحـت بررسـی براسـاس           
ــدول  ــروه   2ج ــین گ ــی داری ب ــاوت معن ــدون  (B تف   ب

RC-Prep ( وC ) RC-Prep +  وجـود دارد ولـی   ) سـالین
 و همچنـین  Cو ) هیپوکلریـت +  A ) RC-Prepبین گروه

A و Bاختالف معنی داری وجود ندارد . 

  :بحث
یکی از راههای موفقیت درمان ریشه جلـوگیری از         

داخـل  ه  نفوذ میکروارگانیسم ها و محـصوالت آنهـا بـ         
م ایجـاد   کانال می باشد و در این مسیر مهمترین  اقـدا          

سیل آپیکالی مناسب در انتهای ریشه دندانی که تحـت          
بـرای دسـتیابی   . درمان ریشه قرار می گیرد، می باشد   

به چنین هدفی کنترل انـدازه تنگـه آپیکـالی در مرحلـه             

ب 
حس

بر 
ن 
نگی

میا
هم 

د
تر
ی م

میل
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آماده سازی کانال و اسـتفاده از مـواد مناسـب بـرای             
با این حال   . سیل کردن این تنگه الزم و ضروری است       

 کانال جهت آمـاده سـازی آن ممکـن          مواد مصرفی در  
  .است بر سیل آپیکالی موثر باشند

ــداول    ــاربرد مت ــه ک ــا توجــه ب    در RC-Prepحــال ب
آماده سازی کانال های باریـک و کلـسیفیه و اسـتفاده         
آن همراه اینسترومنت های چرخشی کـه مـصرف آن          

است در این مطالعه به بررسـی اثـر ایـن           شایعتر شده   
  . پرداخته شده استماده بر نشت آپیکالی

ــه   ــاس مطالعــــ و ) Calt) 2000 و Serperبراســــ
Dilinardo) 2000 (   مهمترین کـاربردRC-Prep  اسـتفاده 

در کانالهای باریک و کلـسیفیه و همچنـین سـهولت در         
آماده سازی کانال می باشد عـالوه بـراین مـی توانـد             
باعث برداشت اسـمیرالیر از دیـواره هـای کانـال نیـز             

  .)12و13(گردد
) 1984 (Brannstromو ) Yamada) 1983ق نظــر طبــ

هرچند در مورد حذف اسمیرالیر در کانال توافق نظـر          
وجود ندارد، بهرحال باکتریهای موجود در اسـمیرالیر     

 و زیاد می شوند  هنه تنها باقی می مانند بلکه زنده ماند       
  .)19و20(توانند در توبولهای عاجی نفوذ کنند و می

 که شستشو بـا محلـول       مطالعات  نشان داده است    
EDTA 17 %   ــر روی ــدگی خــوبی ب ــاک کنن ــر پ ــک اث   ی

  . )12و13 (دیواره های کانال ریشه دارد
 )Kennedy) 1986از طرفــــی براســــاس نظریــــه 

ــالی    ــزایش ســیل آپیک   برداشــت اســمیرالیر موجــب اف
در ایــن مطالعــه کــاربرد تــوام چالتــور و  . مــی شــود

سـالین  ز   در مقایسه با گروهـی کـه ا        هیپوکلریت سدیم 
 استفاده شده بـود و در واقـع         هیپوکلریت سدیم بجای  

اســمیرالیر حــذف نــشده بــود، تفــاوت ارزشــمندی در 
 و در استفاده از هیپوکلریـت       )15(میزان نشت نشان نداد   

به تنهایی به عنوان شستشودهنده حتی نشت بیشتری        
از گروه سالین نشان داد، که البته شاید بتوان علـت را            

ره مطالعه مقایـسه ای و یـا نـوع سـیلر        کوتاه بودن دو  
  . بکار رفته در مقایسه با مطالعات قبلی دانست

 گـزارش شـده اسـت       1974 در   Fraserدر مطالعات   
 کرونـالی و    3/1مواد چالتور موجب نرم شدن عـاج در         

 میانی می شـود و تـاثیری بـر عـاج ناحیـه آپیکـال                3/1
عــدم مــشاهده افــزایش نــشت آپیکــالی در  .  )21(نــدارد

 در این مطالعه را نیز می توان به عدم RC-Perpاربرد ک
  . آپیکالی نسبت داد3/1 به RC-Perpنفوذ 
 Bisterfeld   و   1980 در Kennedy    کاربرد  1986  در 

 را موجب افـزایش ریزنـشت آپیکـالی         RC-Prepترکیب  
در حالیکه در مطالعه حاضـر در       . )14و15(گزارش کردند 

ه شده بـود میـزان        استفاد  RC-Prepهر دو گروهی که     
 اسـتفاده نـشده     RC-Prepنشت اپیکالی از گروهـی کـه        

 RC-Prepبود، کمتر بود و همچنـین در گروهـی کـه از             
 اســتفاده شــده بــود نــشت بیــشتر از Naoclهمــراه بــا 

گروهی بود که همراه سالین اسـتفاده شـده بـود و بـا              
) 1957 ( Nygaard-Ostbyو ) Niu ) 2000نتیجه مطالعـه  

 تخریـب دیـواره عـاجی در نتیجـه کـاربرد            که معتقدند 
EDTA   ایجاد می شـود نـه       هیپوکلریت سدیم  با EDTA 

  .  هماهنگی دارد به تنهایی،
  و1996 در Orstavick  ،Brandt 1990در سال 

Tatsuta 1999 2003 و در Yamashita کاربرد EDTA 
 برای کاهش ریزنشت هیپوکلریت سدیمرا همراه 

کتریال آن توصیه آپیکالی و خاصیت آنتی با
  ، که در این مطالعه نیز گروهی که )5و9و10و11(کردند

RC-Prep با Naocl بکار رفت نشت کمتری از گروه با 
تفاوت ارزشمند البته هیپوکلریت تنها نشان داد که 

  .نبود
ــات طبــق مطالعــات  ــه EDTA%  17ترکیب ــسبت ب  ن
ــدیم  ــت س ــمیرالیر را   هیپوکلری ــوثرتری اس ــور م  بط

 بــرای برداشــت EDTAوانــایی و قــدرت  و ت برداشــته
 حفـظ شـده اسـت       هیپوکلریت سدیم کلسیم در حضور    

 در حـل کـردن      هیپوکلریت سدیم در حالیکه از توانایی     
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، کـه مقایـسه بـین      )17(بافت ارگانیکی کاسته شده اسـت     
 RC-Prep در این مطالعه موید اثـر بیـشتر   B و   Aگروه  
 .است

 کاربرد  در این مطالعه زمانی که در شرایط یکسان       
RC-Prep    ــا ــالین و ی ــده س ــشو دهن ــوع شست ، از دو ن

هیپوکلریت استفاده شد با وجود اینکه تفاوت ارزشمند        
نبــود ولــی نــشت در گــروه ســالین کمتــر بــود کــه بــا 
مطالعاتی که نشت کمتر را در عـدم حـذف اسـمیرالیر            
می داند تطابق داشت، امـا کوتـاه بـودن دوره مطالعـه             

از طرفـی   . النی مدت تر است   موید نیاز به مطالعات طو    
 که فقط هیپوکلریـت اسـتفاده شـد حـداکثر           Bدر گروه   

ــروه     ــا گ ــژه ب ــه وی ــه ب ــده شــد ک ــشت دی ــاوت Cن  تف
  ارزشــمندی داشــت و ایــن امــر ایــن ســوال را مطــرح  

 EDTA بـه جـای اینکـه ماننـد          RC-Prepمی کند  که آیا      
جزئی از اسمیرالیر را حذف کند به صورت یک الیه بر 

اقی مـی مانـد و در مطالعـه کوتـاه مـدت      سطح ریشه ب 
کاهش نشت را بـه دنبـال دارد؟ کـه البتـه قـضاوت در            
چنین موردی نیاز به مطالعه دیگری بـا میکروسـکوپ          
  الکترونــی بــر دیــواره هــای کانــال بــه دنبــال کــاربرد  

RC-Prep هرچند که می توان این نتیجه را تطبیق        .  دارد
هیپوکلریت را بـر     که اثر تخریبی     )Niu)16داد با مطالعه    

دیواره کانال تایید مـی کنـد و همچنـین بـراین اسـاس              
 اثـــر EDTA نظیـــر RC-Prepتاییـــد مـــی شـــود کـــه 

  .هیپوکلریت را کاهش می دهد
 مـایع   EDTAاین در تحقیقـات گذشـته از         عالوه بر 

جهت شستشوی کانال اسـتفاده مـی شـد ولـی اکنـون             
 جهت تسهیل در آماده سـازی       RC-Prepبیشتر کاربرد   

انال ریشه همراه با روش مکانیکی با فایل دسـتی یـا            ک
 یا  هیپوکلریت سدیم چرخشی انجام می گیرد و توسط       

  .شود سالین شستشو داده می
  :نتیجه گیری

 بعنوان یک ماده لغزنـده کننـده و         RC-Prepکاربرد  
یا چالتور تاثیری در میـزان نـشت آپیکـالی نداشـته و             

ــر   ــسترومنتها ب ــراه این ــتفاده از آن هم ــسهیل اس   ای ت
  .آماده سازی کانال مفید خواهد بود

  :  تشکر و قدردانی
این تحقیـق در شـورای پژوهـشی دانـشگاه علـوم            
ــه اســت   ــرار گرفت ــصویب ق .  پزشــکی مــشهد مــورد ت

بدینوسیله از معاونت محتـرم پژوهـشی دانـشگاه کـه           
قـدردانی  هزینه های این تحقیق را پرداخت نموده انـد،          

  .می گردد
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