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Introduction:  
Regarding the manufacture of different gutta-percha cones and the importance of apical seal in a successful root 
canal therapy, this experimental study was designed to compare the invivo effects of Ariadent gutta-percha with 
Roeko and Diadent. 
Materials & Methods:  
In this exprimental invivo study, 29 mature Albinus rats (mean weight 202/77 gr) were selected. Four intradermal 
incisions were made in the dorsal part of each rat. In three incised areas, a piece of each gutta-percha was placed and 
one of the four incised areas was assumed as the negative control. 
Animals were sacrificed at 15, 30 and 60 day intervals and then specimens were taken from subcutaneous 
connective tissues of rats. All of the specimens were prepared histologically and stained using H & E staining 
method. histological assessment was based on the number of inflammatory cells. Data were analysed using One-
Way ANOVA and Duncan test with 95% confidence level through SPSS software. 
Results:  
The results revealed that Ariadent gutta-percha in 15 day interval was more reaction inducing than Roeko and 
Diadent but in 30 and 60 day intervals, tissue biocompatibility of Ariadent was the same as Roeko and Diadent.  
Conclusion:  
Iranian Ariadent gutta-percha can be considered as a substitute for other foreign gutta-percha cones. 
Key words:  
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 چکيده
 :مقدمه

با توجه به ساخت انواع کن هاي گوتاپرکا و اهميت سيل آپيکال در موفقيت درمان ريشه، اين تحقيق با هـدف ارزيـابي خـواص بيولـوژيکي                           
 . گوتاپرکاي  ايراني آريادنت و مقايسه آن با دو نوع گوتاپرکاي مشابه خارجي رکو و ديادنت صورت گرفت

 :ها مواد و روش
.  تحت جراحي قرار گرفته و در پشت هر حيوان چهار برش ايجاد شدgr۷۷/۲۰۲ بالغ با ميانگين وزني    invivo   ۲۹ Rat  تجربي در اين مطالعه  

حيوانات در دوره هاي    . در سه محل قطعه اي از سه نوع گوتاپرکاي فوق الذکر کاشته شد و برش چهارم بعنوان کنترل منفي در نظر گرفته شد                      

•
 ۰۵۱۱ - ۸۸۲۹۵۰۱ – ۱۷کس، تلفن ي، بخش اندودنتي دانشکده دندانپزشکمشهد:   ، آدرس ولؤمولف مس 



            
 
 ۲و۱ شماره ۲۹ جلد ۱۳۸۴ مشهد سال مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي         ١٨

 
 

تمام نمونه ها تحت بررسـي هـاي هيسـتوپاتولوژي در           . ه کشته شدند و از  بافت همبندي زير جلدي نمونه برداري شد             روز ۶۰ و   ۳۰،  ۱۵زماني  
آناليز آماري داده ها توسط آناليز واريانس يکطرفه و دانکن بـا ضـريب              . ارتباط با يک متغير تعداد سلولهاي التهابي مورد بررسي قرار گرفتند          

 .انجام شد% ۹۵اطمينان 
 :ه هايافت

 روزه  ۱۵نتايج مشاهدات هيستوپاتولوژيک نشان داد که گوتاپرکاي آريادنت بطور معني داري نسبت به دو گوتاپرکاي مورد مقايسـه در دوره                     
 . نسبت به آن واکنشهاي شديدتري نشان مي دهدRat بيشترين خاصيت تحريکي مي باشد و بدن  داراي

 مي باشد  Diadent وRoekoداراي نتايج يکساني با دو نوع گوتاپرکاي )  روزه۶۰ روزه و ۳۰( تر ولي گوتاپرکاي آريادنت در دوره هاي طوالني
 .و اختالف آماري معني داري از نظر قابليت سازگاري بافتي ميان آنها مشاهده نشد

 :نتيجه گيري
 .گوتاپرکاي آريادنت را مي توان بعنوان جانشيني براي گوتا پرکاهاي خارجي بکار برد

   :يكليداي  هواژه
 .گوتاپرکا، کاشت زير جلدي، سازگاري بافتي

 ۲و۱شماره  / ۲۹ جلد ۱۳۸۴سال /  مشهد ي دانشگاه علوم پزشکيمجله دانشکده دندانپزشک
 

 :مقدمه
 پرکردن کانال مرحله نهايي و با اهميت معالجه ريشه 

 براي ۱۹۴۰ در سال Grossmanطبق خصوصياتي که . مي باشد
ده آل پيشنهاد نموده است، گوتاپرکا در حال ماده پرکننده اي

حاضر کاربردي ترين ماده جهت پرکردن دائمي کانال دندان 
به منظور افزايش خصوصيات کيفي همانند . مي باشد

کارخانه هاي ... راديواپسيتي، پالستيسيتي، افزايش طول عمر و 
 سازنده موادي به ترکيب اصلي مخروط گوتاپرکا 

  از آنجا که اين مواد Spangbergبنا به نظر . )۱-۳(مي افزايند
افزودني مي توانند موجب بروز تحريکاتي در بدن گردند، 
درصد آنها در ترکيب يک مخروط گوتاپرکا از اهميت خاصي 

مطالعات وي در محيط کشت بافتي نشان داد . برخوردار است
 در محيط (Zn)که اثر سمي گوتاپرکا به آزاد شدن يون روي 

 که توسط  Invivoمطالعات . )۴(گي داردکشت بست
Spangberg)۴( ،Wolfson و Seltzer)۱( و Olsson و 
Wennberg)۲( انجام شد، نشان داد که انواع گوتاپرکا بخوبي 

 Tavaresدر مطالعه . توسط بافت هاي همبندي تحمل مي شوند
و همکاران يکي از سه نوع گوتاپرکاي کاشته شده، 

از آنجا که با توجه به . )۶(ود نشان دادخصوصيات نامناسبي از خ
مطالب فوق بررسي اثرات گوتاپرکا  از نظر بيولوژيکي حائز 

اهميت مي باشد، هدف از مطالعه حاضر بررسي خصوصيات 
بيولوژيکي گوتاپرکاي ايراني آريادنت و مقايسه آن با دو نوع 

 .  بودDiadent و Roekoمشابه خارجي 

 :ها مواد و روش
 بالغ با ميانگين وزن Rat ۲۹ از invivoلعه در اين مطا

gr۷۷/۲۰۲پس از بيهوشي با استفاده از تزريق .  استفاده گرديد
به ميزان ) هلند-Dantex(داخل صفاقي کتامين هيدروکلرايد 

mg/kg۵/۴۷و Rompon) Bayer-ميزان ه ب) آلمانmg/kg۰۱/۰ ابتدا 
لول موي پشت حيوان در چهار ناحيه تراشيده شد و توسط مح

% ۲پس از آن محلول ليدوکائين . بتادين ضدعفوني گرديد
در چهار ناحيه ) ايران-داروپخش (۰۰۰/۱۰۰/۱همراه با اپي نفرين 

 برش با طول ۴به موازات ستون فقرات حيوان تزريق شد سپس 
در ) آلمان-ماتيين (۱۵شماره   توسط تيغ جراحيcm۱تقريبي 

 .ا ايجاد گرديدفاصله هاي مساوي در دو طرف ستون مهره ه
سپس پوست و ضمائم آن کنار زده شد و با استفاده از يک 
پنس هموستات فاصله اي ميان پوست و بافت همبند زيرين 

در اين هنگام . براي گذاشتن گوتاپرکاي مورد نظر ايجاد شد
 از سه مارک آريادنت، cm۱ به طول ۸۰گوتاپرکاهاي شماره 

ته شد و در برش چهارم    در سه  ناحيه گذاشRoekoديادنت و 
 .چيزي قرار نگرفت و بعنوان کنترل منفي در نظر گرفته شد
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) ايران-سوپا (۰/۴سپس لبه هاي پوست توسط نخ بخيه 
جهت . بخيه شد و ناحيه توسط بتادين ضدعفوني گرديد

جلوگيري از عفونت ثانوي، کلرام فنيکل روي ناحيه اسپري شد 
س از جراحي هم ادامه که اين عمل بصورت منظم در سه روز پ

 .داشت
  ها توسط Rat روزه ۶۰ و ۳۰، ۱۵در فواصل زماني 

Over dosageو سپس ناحيه کاشت .  کلروفرم کشته مي شدند
 از هر طرف خارج cm۵/۱گوتاپرکاها و ناحيه کنترل با حدود 

قرار داده )  آلمان– Bayer (%۱۰مي شد و در محلول فرمالين 
 H&Eيه برش، رنگ آميزي مي شد و پس از طي مراحل ته

 .انجام و جهت مشاهدات هيستوپاتولوژيک آماده سازي گرديد
 :روش بررسي تغييرات هيستوپاتولوژيک

شدت التهاب براساس تراکم سلولهاي آماسي مزمن بررسي 
 سلول آماسي در ۲۵شد بدين صورت که تعداد کمتر از 

اب  يا نمونه بدون التهGrade I بعنوان high-powerمحدوده 
  سلول آماسي در محدوده۱۲۴ تا ۲۵بين . شناخته مي شد

 high-power بعنوان grade II يا التهاب حداقل تا خفيف 
 سلول آماسي و بيشتر در ۱۲۵ارزيابي مي شد و ميزان بيش از 

 يا التهاب متوسط تا grade III بعنوان high-powerمحدوده 
 .)۷(رديدشديد که اغلب شامل نکروز نيز بود، تعيين مي گ

جهت آناليز آماري نمونه ها از نرم افزارهاي کاميپوتري 
SPSS و EpiInfoبراي آناليز نتايج گروههاي .  استفاده گرديد

مختلف گوتاپرکا و کنترل، از آناليز واريانس و جهت تجزيه و 
تحليل نتايج گروههاي مربوط به يک نوع گوتاپرکا، از تست 

Duncanهر گروه نسبت   شتر مجدداًبراي دقت بي.  استفاده شد
 مقايسه >۰۵/۰P با فرض T.testبه گوتاپرکاي آريادنت توسط 

 .شد
 :يافته ها

ارزيابي نتايج حاصل از بررسي هيستوپاتولوژيک نمونه ها 
 روز نشان داد که آماس ۶۰ و ۳۰، ۱۵در سه فاصله زماني 

موجود در تمام نمونه ها از نوع مزمن بوده و در هيچيک از 
 .ها آماس حاد وجود نداشتنمونه 

هاي آماسي ميان  نتايج نشان داد که اختالف تعداد سلول
يکسان انواع گوتاپرکاها و گروه کنترل در پريودهاي زماني 

همچنين با استفاده از ). ۳ و ۱،۲جداول ( معني دار نمي باشد
 روزه ۱۵تست دانکن مشخص شد که اختالف بين دوره زماني 

 روزه ۶۰ روزه و ۳۰ هر دو دوره گوتاپرکاي آريادنت با
اما ). ۲ و ۱ و اشکال ۴جدول ( آريادنت معني دار مي باشد

 روزه در دو نوع گوتاي ديگر با ۱۵اختالف بين دوره زماني 
  روزه در گروه خودشان ۶۰ روزه و ۳۰دوره هاي زماني 

 ).۴ و ۳ و اشکال ۶ و ۵جداول (معني دار نبود
 

  روزه۱۵ هاي بدست آمده بين سه نوع گوتاپرکا و کنترل در دوره مقايسه بين نمونه : ۱جدول 
گوتاپرکاي 
 ديادنت

گوتاپرکاي  کنترل
 رکو

گوتاپرکاي 
 آريادنت

  
 

F prob= ۰۵/۰ > ۱۰۴۱/۰   
۸۳/۷۷ 

 
۸۱/۵۴ 

 
۴۰/۶۴ 

 
۲۵/۷۸ 

ميانگين تعداد سلولهاي 
التهابي نمونه هاي 

  روزه۱۵مربوط به دوره 
 
 

  روزه۳۰نه هاي بدست آمده بين سه نوع گوتاپرکا و کنترل در دوره مقايسه بين نمو:  ۲جدول 
گوتاپرکاي 
 ديادنت

گوتاپرکاي  کنترل
 رکو

گوتاپرکاي 
 آريادنت

  
 

F prob= ۰۵/۰ > ۱۰۱۱/۰   
۰۹/۶۲ 

 
۲۵/۴۸ 

 
۰۹/۵۸ 

 
۱۲۹/۶۱ 

ميانگين تعداد سلولهاي 
التهابي نمونه هاي 

 ا۳۰مربوط به دوره 
 روزه
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  روزه۶۰مقايسه بين نمونه هاي بدست آمده بين سه نوع گوتاپرکا و کنترل در دوره  : ۳جدول 

گوتاپرکاي 
 ديادنت

گوتاپرکاي  کنترل
 رکو

گوتاپرکاي 
 آريادنت

  
 

F prob= ۰۵/۰ > ۲۲۷۵/۰   
۷۳/۶۵  

 
۸/۴۴  

 
۴/۵۹ 

 
۹/۴۸ 

ميانگين تعداد سلولهاي 
التهابي نمونه هاي 

  روزه۶۰مربوط به دوره 
 
 

  روزه مربوط به گوتاپرکاي آريادنت۶۰ و ۳۰ و ۱۵مقايسه بين نمونه هاي بدست آمده بين دوره هاي زماني  :  ۴جدول 
۶۰  
 روزه

۳۰  
 روزه

۱۵  
 روزه

  
 

F prob= ۰۵/۰ < ۰۰۰۷/۰   
۹/۴۸ 

 
۱۲۹/۶۱ 

 
۲۵/۷۸ 

ميانگين تعداد سلولهاي 
التهابي نمونه هاي مربوط 
 به گوتاپرکاي آريادنت

 
 

  روزه مربوط به گوتاپرکاي رکو۶۰ و ۳۰ و ۱۵  مقايسه بين نمونه هاي بدست آمده بين دوره هاي زماني  :۵جدول
۶۰ 
 روزه

۳۰  
 روزه

۱۵ 
 روزه

  
 

F prob= ۰۵/۰ > ۷۴۰/۰   
۴/۵۹ 

 
۰۹/۵۸ 

 
۴۰/۶۴ 

ميانگين تعداد سلولهاي 
التهابي نمونه هاي مربوط 

 به گوتاپرکاي رکو 
 
 

  روزه مربوط به گوتاپرکاي ديادنت۶۰ و ۳۰ و ۱۵اي بدست آمده بين دوره هاي زماني مقايسه بين نمونه ه : ۶جدول 
۶۰ 
 روزه

۳۰  
 روزه

۱۵ 
 روزه

  
 

F prob= ۰۵/۰ > ۵۵۲/۰   
۷۳/۶۵ 

 
۰۹/۶۲ 

 
۸۳/۷۷ 

ميانگين تعداد سلولهاي 
التهابي نمونه هاي مربوط 
 به گوتاپرکاي ديادنت

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

اپرکاي آريادنت محصور با ماده خارجي آمورف گوت : ۱شکل 
  روز۱۵راکسيون آماس شديد پس از 

 
 
 
 
 
 

 
 

ماده خارجي آمورف گوتاپرکاي آريادنت محدود  به کپسول  : ۲کل ش
  روز۳۰همبندي و راکسيون آماس متوسط پس از 
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انفيلتراسيون متراکم سلولهاي آماسي مجاور ماده خارجي  : ۳شکل 
  روز۳۰از گوتاي رکو تزريق شده پس 

 

 
 
 
 

 
 
 

ماده خارجي آمورف گوتاپرکاي ديادنت محصور  به کپسول  : ۴شکل 
  روز۶۰همبندي و راکسيون آماس خفيف پس از 

 
 :بحث

 وجود واکنش التهابي )Seltzer)۵ و Wolfsonبررسي نتايج 
شديد در اطراف گوتاپرکاي حاوي هيدروکسيدکلسيم را نشان 

ست که مواد محرک داخل اين امر نشانگر آن ا. مي دهد
هاي  پرکا، اثر قابل توجهي در تحريک بافت مخروط گوتا
هاي کشت،   ولي برخي از محققين نيز در محيط.اطراف دارد

 توانسته اند نشان دهند که اين ماده داراي اثرات توکسيسيتي 
 و Munacoاز جمله اين مطالعات به مطالعه . مي باشد
.   مي توان اشاره نمود)۹(اران و همکTanzilli و  )۸(همکاران

Feldman و Nyborg در يک مطالعه مقايسه اي هيستولوژيک 
دنبال کاشت ه بين آمالگام نقره دار و گوتاپرکا نشان دادند که ب

اين مواد در استخوان منديبول خرگوش آماس شديدتر و تحليل 
بيشتري از استخوان در اطراف گوتاپرکا نسبت به آمالگام نقره 

اين مطالعات همگي نقش تحريک کنندگي . )۱۰(جود دارددار و
 و همکارانش طي دو Holland. گوتاپرکا را نشان مي دهد

مطالعه روي انواع انتخابي نمونه هاي گوتاپرکاي تجارتي نشان 
دادند که اين مواد به درجاتي قابليت تحريک بافت زنده را دارا 

 و همکارانش Tavaresدر مطالعه اي که توسط . )۱۱(مي باشند
 و Kerr ،Ultrafil انجام شد آنها نمونه هاي گوتاپرکاي تجارتي

Hygienic  را روي موش مورد بررسي هيستولوژيکي قرار دادند
 تحريک شديدتر و Hygienicهاي  و نشان دادند که مخروط

در مطالعه  ما نيز . )۶(متفاوتي را نسبت به انواع ديگر داشته است
رکاي تجارتي رکو و ديادنت و آريادنت از ميان سه نوع گوتاپ

هاي گوتاپرکاي آريادنت در پريودهاي انتخابي  فقط مخروط
 هاي آماسي قابل توجهي بود ولي بين ساير  داراي واکنش
گوتاپرکاي . هاي آماسي قابل توجه نبوده است نمونه ها واکنش

 ۳۰ روزه در قياس با دوره هاي ۱۵آريادنت در پريود زماني 
هاي التهابي قابل توجه و با   روزه داراي سلول۶۰روزه و 

 ۳۰اختالف آماري معني دار بوده است، ولي در دوره هاي 
 روزه التهاب ايجاد شده در اطراف گوتاپرکاي ۶۰روزه و 

 ديادنت اختالف معني داري  وآريادنت با گوتاهاي رکو
 انجام Moorer و Genetمطالعه ديگري که توسط در . نداشت

عالوه بر سطح ناصاف که بدليل وجود ن ين محققيات گرفته اس
 ذرات ماده زينگ اکسايد مي باشد خود اين ماده يعني 
 زينک اکسايد را نيز در تحريک بافت همبندي موثر 

 . )۱۱(نددانسته ا
مطالعه ما نشان مي دهد که وجود تحريک متفاوت در 

ت گوتاپرکاي آريادنت مي تواند از عوامل ذکر شده باال نشا
گرفته باشد که براي تاييد دقيقتر اين ادعا، نياز به مطالعات 

. است) SEMهاي کشت و  مانند محيط(تکميلي ديگري 
همچنين در اين مطالعه نمونه هاي کنترل محدود به بررسي 
ميزان آماس بدنبال انسيزيون بوده است ولي بايد اين مطلب را 

ميزان تحريک اشاره نمود که در نمونه هاي کنترل بهتر است 
گوتاپرکاي خالص را  نسبت به ساير گروههاي آزمايشي 

 .ارزيابي نمود
 



            
 
 ۲و۱ شماره ۲۹ جلد ۱۳۸۴ مشهد سال مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي         ٢٢

 
 

 :نتيجه گيري
 ۶۰ و ۳۰با توجه به نتايج بدست آمده در دوره هاي زماني 

روزه که التهاب اطراف گوتاپرکاي آريادنت با نمونه هاي 
 گوتاپرکاي ديادنت و روکو تفاوت معني داري نداشت 

ه ريادنت را مي توان  بآي کرد که گوتاي مي توان نتيجه گير
 .عنوان جانشيني براي گوتا پرکاهاي خارجي بکار برد

 

 :تشكر و قدرداني
اين تحقيق در شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد 

بدينوسيله از معاونت محترم . قرار گرفته است تصويب مورد
را پرداخت  دانشگاه که هزينه هاي اين تحقيقپژوهشي 

 .قدرداني مي گردد ده اند، نمو
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