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Introduction: MTA Fillapex and iRoot SP are two new sealers which have very similar characters to MTA. The purpose of 

this study was to assess and compare apical seal of the obturated canals with the iRoot SP, MTA Fillapex and AH-Plus 

sealers. 

Materials & Methods: Seventy two freshly extracted single root canal human premolars were selected for this study. The 

canals were instrumented with hand files using step back technique. Six specimens were assigned for positive control and six 

for negative control groups. The rest of the specimens were randomly divided into three groups of 20 and obturated with 

gutta percha and one of the aforementioned sealers. Microleakage in all groups was assessed, 2 weeks and 3 months after 

obturation of canals, by means of fluid filtration. The data were analyzed using repeated measurement and post-hoc Tukey 

test. The level of significance was set at P<0.05. 

Result: In none of the assessment intervals, there was a significant difference between AH-plus and MTA Fillapex. iRoot 

SP had less microleakage compared to other groups significantly (P<0.001). Microleakage assessments revealed no 

significant differences between 2 weeks and three months in all groups. 

Conclusion: iRoot SP sealer had significantly less microleakage compared to MTA Fillapex and AH-Plus. 
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 چکیده

دارند. هدف از این مطالعه مقایسه  MTAبسیار مشابه با های  دو سیلر جدید هستند که ویژگی iRoot SPو  MTA Fillapexسیلرهای  مقدمه:

 د.بو AH-Plusاین دو سیلر با سیلر پر شده با های  سیل اپیکال کانال

نمونه جهت  6شدند.  سازی آماده Step backبه روش ها  دندان پرمولر تک کانال جهت انجام مطالعه انتخاب شدند. کانال 27 :ها مواد و روش

با گوتاپرکا و یکی از سه سیلر  ند وتایی قرار گرفت 72در سه گروه ها  نظر گرفته شدند. بقیه نمونه رنمونه برای کنترل مثبت د 6کنترل منفی و 

مورد بررسی قرار گرفت. نتایج با  Fluid filtrationماه با استفاده از روش  3هفته و  7پر شدند. میزان ریزنشت پس از گذشت  ذکر شده

مدنظر قرار  20/2 یدار معنیسطح ها  آزمون تکراری و آزمون تعقیبی توکی مورد بررسی قرار گرفت. در همههای  طرح اندازههای   آزمون

 گرفت.

ریزنشت  ی با هم نداشت.دار معنیی مورد بررسی تفاوت ها در هیچکدام از زمان MTA Fillapexو  AH-Plusریزنشت سیلرهای  :ها یافته

در نظر گرفتن فاکتور زمان، بین میزان ریزنشت دو هفته و  با .(>220/2Pی از هردو سیلر دیگر کمتر بود )دار معنیصورت ه ب iRoot SP سیلر

 ی وجود نداشت.دار معنی تفاوت ها سه ماه در هیچکدام از گروه

 دارد. MTA Fillapexو  AH-Plusی ریزنشت کمتری نسبت به سیلر دار معنیبه طور  iRoot SPسیلر  نتیجه گیري:

 .Fluid filtrationو  , ریزنشتiRoot SP ,MTA Fillapex کلیدي:هاي  واژه

 . 743-02:  3/ شماره  33دوره  0333مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد / سال 

 
 مقدمه

حذف فضاهاي داخل در درمان ریشه یک هدف مهم 

یي است كه در خالل ها كانال و سيل كردن محرك

در  (1).اند پاكسازي و شكل دهي به طور كامل حذف نشده

ي درمان ریشه ها قسمت اعظم شكست مطالعات مختلف

 (2و3).است ذكر شده مربوط به سيل ناكافي كانال ریشه

ترین ماده پركننده كانال ریشه است كه  گوتاپركا شایع

چون به تنهایي قادر به ایجاد سيل كافي نيست هميشه 

شود. سيلرهاي رایج كنوني انواع  مي همراه سيلر استفاده

شوند. یكي از جدیدترین انواع  مي مختلفي را شامل

 باشند. از مي سيلرها، سيلرهاي با بيس كلسيم سيليكات

 و  iRoot SPتوان به دو سيلر جدید مي این سيلرها جمله

MTA Fillapex اشاره كرد. 

iRoot SP  ،یک سيلر جدید متشكل از كلسيم فسفات

 كلسيم سيليكات، زیركونيوم اكساید و كلسيم هيدروكساید

كه در  داردسفيد  MTA باشد. این سيلر ساختاري مشابه مي

 حضور آب سخت شده و هنگام سخت شدن منقبض

توان به داشتن ذرات  مي شود. از خواص مطلوب آن نمي

عاج، و  ریز، چسبندگي و ایجاد باند شيميایي با دیواره

افزایش مقاومت ریشه در برابر شكست اشاره كرد. از این 

توان با یا بدون استفاده از گوتاپركا براي پر كردن  مي سيلر

استفاده محكم و غيرقابل نفوذ ل و ایجاد یک سيل كانا

 (4-7).نمود

MTA Fillapex  یک سيلر جدید با بيسMTA و 

متشكل از تركيبات ساليسيالت رزین، كلسيم سيليكات و 

از بيسموت تري اكساید است كه طبق ادعاي سازنده بعد 

رد و دا را MTAمخلوط شدن عمدتأ همان تركيب 

توانایي سيل طوالني مدت دارد. این باال و  رادیواپسيته

 برد كه مي باال لر مقاوت دندان را در برابر شكستسي

تواند مربوط به جزء رزیني و یا استحكام تأخيري  مي

MTA (24 در پي سخت شدن باشد )این  (4و6و8).ساعت

داراي فلو، حالليت، جذب  Vitti سيلر بر اساس مطالعه

 (9).باشد مي مناسبيآب و زمان كاركرد و سخت شدن 

با توجه به اینكه توانایي سيل كنندگي یک سيلر یكي 

ي مقبوليت آن مي باشد، در این مطالعه ها مهمترین جنبهاز 

هدف بر آن بود كه ميزان ریزنشت آپيكالي این دو سيلر با 
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)كه امروزه سيلر رایج در  AH-Plusهم و با سيلر 

مطالعات به عنوان برخي ي ریشه مي باشد و در ها درمان

 .( مقایسه گردد(11)استاندارد طالئي استفاده شده است

 ها مواد و روش

دندان پرمولر تازه  72 ،در این مطالعه آزمایشگاهي

 ،انسان كه داراي یک ریشه و یک كانال بودند كشيده شده

دندان جهت  6دندان جهت كنترل مثبت و  6به كار رفتند. 

به طور تصادفي  ها دندان بقيه ند.كنترل منفي انتخاب شد

نمونه قرار گرفتند.  21گروه آزمایشي متشكل از سه  در

قطع ها  نمونه سازي با هدف یكسانها  تاج همه دندان

هر ریشه باقي  ميلي متر( از 11گردید تا طول یكساني )

 بماند، سپس طول كاركرد تعيين شد. به این ترتيب كه یک

K-File#10 (Dentsply, Maillefer, Switzerland)  داخل هر

كه نوك فایل از اپيكال  كانال قرار داده شد به طوري

تر  ميلي متر كوتاه 1فورامن مشاهده گردد. طول كاركرد 

نظر گرفته شد. پس از تعيين طول كاركرد،  از این طول در

و به  Kي دستي ها فایل با استفاده ازها  آماده سازي كانال

 Masterكه سایز  ام گردید. به طوريانج Step backروش 

Apical File 61تا فایل ها  بوده و كانال 31با  برابر 

سپس ناحيه ي كرونال به وسيله  .اینسترومنت گردیدند

آماده سازي شد.  3 تا 1شماره  Gates Gllidenي ها دریل

محلول  ليتر ميلي 1 طي فایل كردن به وسيله شستشو در

آب مقطر انجام شد. پس  ليتر ميلي 1و  %21/1هيپوكلریت 

 3اسمير از  فایل كردن براي حذف الیه از اتمام مرحله

دقيقه استفاده  3به مدت  EDTA 17%ميلي ليتر محلول 

ميلي ليتر سرم فيزیولوژي براي شستشوي  3شد. سپس 

 .نهایي به كار رفت

تكنيک تراكم جانبي گوتا پركا  باها  پر كردن كانال

(Ariadent, Iran)  به همراه سيلر مربوطه مطابق با دستور

اول تا سوم به هاي  در گروهانجام گردید. سازنده  كارخانه

 ,iRoot SP ((Veriodent , Vancoverسيلر ترتيب از 

Canada ،سيلر MTA Fillapex (Angelus, Londrina, 

Brazil)  سيلر زرینيو  AH-Plus (Dentsply, Dentery, 

Germany) .استفاده شد 

هفته در  2به مدت  ها پس از پر كردن كانالها  نمونه

درجه سانتيگراد در دستگاه انكوباتور نگهداري  37دماي 

 ، سپس براي بررسي ریزنشت آماده گردیدند.ندشد

منفي  براي هر گروه آزمایشي دو دندان جهت كنترل

انتخاب شد كه  ماه( 3هفته و  2)براي دو دوره زماني 

 سازي ولي مراحل آماده ،آبچوره گردیدمشابه همان گروه 

گروه هاي  براي بررسي ریزنشت آنها متفاوت بود. نمونه

ولي مراحل  ندكنترل مثبت فقط آماده سازي شد

 .صورت نگرفتها  آبچوریشن بر روي آن

سطح  جهت بررسي ریزنشتها  آماده سازي نمونهبراي 

 ي آزمایشي و كنترل مثبتها ي گروهها خارجي تمام دندان

انتهاي اپيكال ریشه با استفاده از دو الیه الك  mm2 به جز

گروه كنترل منفي تمام سطح پوشانده شد. در  ناخن كامالً

خارجي دندان و اپيكال فورامن با چند الیه الك ناخن 

ي ها سپس سطح خارجي تمام دندان .كامال پوشانده شد

ميلي متر انتهاي اپيكال با  2مورد آزمایش به استثناي 

 ,Parafilm, Laboratory films)استفاده از نوارهاي پارافيلم 

Chicago) ًشد. پوشانده كامال 

 (Guihaa,china)التكس ، لوله ها سازي پس از این آماده

سانتي متر  3سانتي متر و طول تقریبي  1/1با قطر داخلي 

تهيه شد و انتهاي اپيكال ریشه داخل این لوله قرار گرفت. 

محل اتصال ریشه با لوله التكس با چسب سيانواكریالت 

پوشانده شد تا اتصال محكم و نفوذناپذیري ایجاد گردد. 

 Fluid filtrationسپس انتهاي آزاد لوله التكس به دستگاه 

گيري در فواصل  اندازه چهاروصل شد. براي هر نمونه 

 دقيقه انجام  8اني ـدر دوره زم يقه و مجموعاًـدق 2اني ـزم
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 گردید.

پس از جدا شدن از دستگاه بار دیگر در ها  نمونه

 ماهه مجدداً 3% قرار گرفتند تا در بررسي 111رطوبت 

ریزنشت آنها ارزیابي شود. مراحل كار در بررسي مجدد 

ماه پس از پر شدن كانال( مشابه مراحل بررسي اوليه  3)

 بود.

تكراري و هاي  ، از آزمون طرح اندازهها در تحليل داده

ها  آزمون در همه آزمون تعقيبي توكي استفاده گردید.

 .مدنظر قرار گرفت 11/1 يدار معنيسطح 

 ها یافته

تكراري نشان داد هاي  آناليز طرح اندازه آزمون نتيجه

 موثر بودمختلف هاي  سيلر ریزنشتنوع سيلر بر ميزان 

(111/1>P) شتولي زمان بر آن اثر ندا (171/1=P) 

 (. 1)جدول 

ميزان ریز  نتيجه آزمون تعقيبي توكي نشان داد كه

ي دار معنيبا دو سيلر دیگر تفاوت  iRoot SPنشت سيلر 

  و MTA Fillapex( ولي دو سيلر P<111/1) داشت

AH-Plus داري نداشتند  با یكدیگر تفاوت معني

(417/1=P سيلر 2( )جدول .)iRoot SP  ریزنشت كمتري

 نسبت به دو سيلر دیگر داشت.

در زمان دوهفته  ریزنشتدر هيچكدام از سيلرها ميزان 

 (.<11/1P) ي با یكدیگر نداشتنددار معنيو سه ماه تفاوت 

 

 

 مختلفهاي  در سيلر ریزنشتمقایسه ميزان :  1 جدول

 

 

 

 Sealer زمان

 (µl/min/cmH2O21ميانگين )* ±انحراف معيار

AH-Plus MTA Fillapex iRoot SP 
 11111/1 ± 11161/1 11396/1 ± 11468/1 11271/1 ±11363/1 هفته دوم

 11184/1 ± 11114/1 11219/1 ± 11192/1 11214/1 ± 11311/1 ماه سوم

 P 497/11=F           <111/1 اثر نوع سيلر نتيجه آزمون

 P             416/3=F=171/1 اثر زمان

 P            661/1=F=411/1 اثر متقابل سيلر و زمان

 *ميكروليتر/دقيقه/سانتيمتر آّب

 

 ها دو به دوي سيلر ریزنشتمقایسه ميزان  : 2 جدول

AH-Plus  و MTA Fillapex 417/1=P 

AH-Plus  و iRoot SP 111/1>P 

MTA Fillapex  و iRoot SP 111/1>P 

 

 

 

 

 



     
              

 

  342                                                                                                           1/ شماره  13/ دوره  3131مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد /  سال 

 بحث

 و گوتاپركابين  ریزنشت پركردگي از طریق فاصله

بين  طریق فاصله یا از موجود درسيلر وهاي  تخلخل سيلر،

بنابراین ریزنشت سيلرها  (11).دهد مي رخ سيلر و دنتين

تاثير زیادي روي سيل پركردگي كانال و موفقيت درمان 

 دارد. 

 MTA Fillapex در این مطالعه ریزنشت دو سيلر جدید

كه یک سيلر رزیني  AH Plus  بررسي و با iRoot SP و

ي اندودنتيكس است مقایسه گردید. بر ها رایج در درمان

در  iRoot SPحاضر، سيلر  از مطالعهاساس نتایج حاصل 

و در  داشت AH-Plus سيل مشابه بااي  بررسي دو هفته

ي ریزنشت كمتري را دار معنيطور ه بررسي سه ماهه ب

 نشان داد.

 Zhangكردند كه سيلر جدید  اعالم (1)و همكارانش

iRoot SP سيل كردن اپيكالي برابر با سيلر   توانایي 

AH-Plus  ریزنشت   براي بررسي مطالعه خوددارد. آنها در

 24در فواصل زماني  Fluid Filtrationاپيكالي از دستگاه 

 هاكه زمان بررسي آن، هفته استفاده كردند 8و  4، 1ساعته، 

و  Wang بود. همچنين مطالعهتر  ما كوتاه نسبت به مطالعه

 و سيلر  AH-Plusسيلر  كه نشان داد (12)همكارانش

iRoot SP  اپيكالي مشابهي دارند. البته تكنيک پركردن سيل

 آنها با مطالعه و روش ارزیابي ریزنشت در مطالعه ها كانال

 ما تفاوت بود. 

 AH-plusسيلر  نتایج خوب به دست آمده به وسيله

ممكن است ناشي از این باشد كه این سيلر قادر به 

كالژن  آمينواكسپوز شدههاي  واكنش نشان دادن با گروه

تواند با آنها پيوند كوواالن برقرار نماید. در  مي بوده وعاج 

برخالف اكثر سيلرهاي موجود،  AH-Plusضمن سيلر 

دهد و  مي انقباض خيلي كمي را هنگام سخت شدن نشان

 يلي خوبي ـتایج خـوالني مدت، نـعادي آن در طـثبات اب

 (7).داشته است

نيز تا حدودي  iRoot SPنتایج خوب حاصله در گروه 

خوبي كه براي این سيلر هاي  بيني بود. از ویژگي قابل پيش

چسبندگي و باندینگ  ،هيدروفيل بودن آناست ذكر شده 

 باشد كه مي عاجي كانالهاي  شيميایي آن به دیواره

در ضمن  (8)تواند در كاهش ریزنشت كانال مؤثر باشد. مي

iRoot SP  سيلري با بيس كلسيم سيليكات بوده كه در

 (1).كند نمي خالل سخت شدن، انقباض پيدا

 ریزنشت MTA Fillapexحاضر، سيلر  در مطالعه

نشان دادكه با نتایج  AH-Plusبيشتري را نسبت به سيلر 

Yegin مطالعه
Sonmezو  (13)

مطابقت دارد. در بررسي  (14)

Yegin نشان داده شد كه سيلر  (13)و همكارانشMTA 

Fillapex  نسبت به دو سيلرAH-plus  وSealapex  توانایي

و  Sonmezدر ایجاد سيل اپيكالي دارد. همچنين  يكمتر

آزمایشگاهي ریزنشت   در یک بررسي (14)همكارانش

و  AH plusرا با سيلر  Fillapex MTAاپيكالي سيلر 

ProRoot MTA اعالم كردند كه سيلر  مقایسه نمودند و

AH-plus  وProRoot MTA قابليت سيل كنندگي مشابهي  

ریزنشت بيشتري را  MTA Fillapexكه  دارند، درحالي

سيلري  MTA Fillapex. دیگر نشان داد نسبت به دو ماده

و  MTA. Sarkarاست با ساختاري بسيار شبيه به 

هاي  نشان دادند كه آزادسازي كلسيم و یون (11)همكاران

سخت شده، منجر به تشكيل  MTAهيدروكسيل توسط 

نشان  (16)نو همكارا Reyes-Carmona .گردد مي آپاتيت

كالژن هاي  الي فيبریل دادند كه آپاتيت تشكيل شده البه

در  .كند ميایجاد  tag-likeرسوب كرده ساختاري 

بر روي استحكام  (17)و همكاران Assmannكه اي  مطالعه

 MTA Fillapexو  AH-plus ، iRoot SPباند سيلرهاي 

 MTAبه دست آمده در گروه تر  انجام دادند، نتایج ضعيف

Fillapex هاي  به چسبندگي ضعيف این ساختارTag-like 
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توانند سيل كانال  مي نسبت داده شده است و گفته شده كه

عالوه اجزاي رزیني موجود در ه را نيز به خطر بياندازند. ب

ست بر روي قدرت باندینگ و همچنين این سيلر ممكن ا

 خصوصيات سيل كنندگي آن اثر منفي داشته باشند.

ي ها براي اندازه گيري ميزان ریزنشت از ميان روش

سنجي مانند نفوذ رنگ، نفوذ بزاق، نفوذ  مختلف نشت

، اسپكتروفتومتري و رادیوليزوتوپ، سازي باكتري، شفاف

 روش توسطاین . انتخاب شد Fluid Filtration روش

Derkson  سایر  و توسط (18)ابداع گردید 1986در سال

 (19و21).محققين براي تحقيقات اندودنتيكس تكامل یافت

موجود در  Fluid filtration براي این مطالعه از دستگاه

 مشهدآزمایشگاه مواد دنداني دانشكده دندانپزشكي 

آن تایيد شده  Reliability و Validityاستفاده كردیم كه 

علت انتخاب این روش در این مطالعه، مزایاي  (21).است

این  باشد. مي ي موجودها فراوان آن نسبت به دیگر روش

 بوده كه ریزنشت را به صورت  تكنيک یک روش كمي

اعداد پيوسته با واحد حجم در زمان مشخص در ازاي 

  دهد )واحد استاندارد آن فشار معين نشان مي

µl/min/cmH2O 21 احتياج به نشانگر  عالوهه باشد(. ب مي

در نتيجه مشكالت مربوط به نشانگرها مانند  ردخاص ندا

ماده مورد استفاده در مورد آن مطرح  pHسایز و 

توان از آب مقطر یا نرمال  باشد. در این روش مي مين

سالين استفاده كرد كه در عين خنثي بودن، تا حد زیادي 

 سازي ي بدن انسان را نيز شبيهها شرایط موجود در بافت

 در جریان آزمایش تخریبها  . در این روش نمونهكند مي

هاي  توان ریزنشت آنها را پس از دوره مي شوند و نمي

اندازگيري نمود. همچنين در این  مشخص مجدداً  زماني

كه نتایج  ، در صورتيها روش به علت سالم ماندن نمونه

مشكوك به نظر برسد، امكان ، ها حاصل از برخي نمونه

. مزیت دیگر آن دخاص وجود دارهاي  مجدد نمونه  بررسي

این است كه نتایج حاصل از این روش بسيار دقيق بوده، 

ميزان ریزنشت حتي در مقياس بسيار كوچک، قابل 

(22).گيري است هانداز
 

Hirae مشابه مطالعات در این مطالعه،
و  (23)

Vasconcelos
 3هفته و  2  زمانيهاي  در دورهها  نمونه (24)

 ماه از زمان پر كردن كانال مورد بررسي قرار گرفتند. در

آزمایش، هر نمونه مجموعا در مدت هاي  هر یک از دوره

شد كه این زمان با توجه به مطالعات   دقيقه بررسي 8

Wu متعدد
گردد  مي پيشنهاد رسد. ب به نظر ميمناس (22-19)

كلينيكي آن سایر خصوصيات این  قبل از توصيه به كاربرد

جمله احتمال تغيير رتگ تاج دندان و همچنين  سيلر از

امكان خارج كردن آن از كانال در صورت نياز به درمان 

 مجدد در مطالعات بعدي بررسي گردد.

 نتیجه گیري

توان گفت سيلر  مياین مطالعه هاي  براساس یافته

iRoot SP  تا حدود زیادي قادر به جلوگيري از ریزنشت

 باشد و از این نظر نسبت به سيلرهاي ميپرگردگي كانال 

AH-plus و MTA Fillapex  دهد.  ميبرتري نشان 

 و قدردانی تشکر

نامه دانشجویي با  برگرفته از پایان مقالهنتایج این 

از  مقالهنویسندگان بدینوسيله باشد.  مي 2619 شماره

پشتيباني مالي معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي 

 نمایند. مي مشهد تشكر
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