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 چکیده

 MTA هدف این مطالعه آزمایشگاهی بررسی تاثیر کلسیم هیدروکساید مخلوط شده با حامل های مختلف روی استحکام باند فشاری :مقدمه

 .بود

کانال . برای مطالعه انتخاب شد بود،دندان کشیده شده تک کانال انسیزور ماگزیالی انسان که تاج آنها جدا شده  ۰۸تعداد  :هامواد و روش 

ماده سازی بر اساس حامل استفاده شده برای کلسیم هیدروکساید به طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند وبا چهار ماده آدندانها پس از 

کلسیم ، ۳گروه در  ،پروپیلن گلیکول+ کلسیم هیدروکساید، ۲گروه  ، درآب مقطر+ کلسیم هیدروکساید، ۱گروه در  .شدندداخل کانال پانسمان 

پس از جایگذاری پانسمان های  (.کنترل) استفاده شد از پانسمان داخل کانال ،۴گروه استفاده شد و در  درصد ۲/۸کلرهگزیدین + هیدروکساید

در  MTA و ها تهیه شد میلیمتر از دندان ۲دیسک عاجی به قطر  .شستشو داده شدند EDTA هیپوکلریت سدیم و کانال ها توسط, داخل کانال

نتایج توسط . توسط دستگاه  یونیورسال انجام شد  Push outتست ،روز ۷پس از . های عاجی برای یک هفته قرار داده شد داخل دیسک

 .مورد ارزیابی قرار گرفت Gomes-Howell و ازمون تعقیبی One Way ANOVA زمون اماریآ

استحکام باند بین گروه  .بودهای پروپیلن گلیکول و آب مقطر  بیشترین و کمترین استحکام باند به ترتیب مرتبط با گروه حامل :یافته ها

باند در گروه کنترل با حامل  بین میانگین استحکام( =۸۱0/۸P. )داد نشان می یدار پروپیلن گلیکول و گروه کلرهگزیدین اختالف معنی

 (.=۸۳۲/۸P) داری وجود داشت یاختالف معن و کنترل با حامل پروپیلن گلیکول( =۸۱۲/۸P) هگزیدینکلر
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Introduction: The aim of this in vitro study was to evaluate the effect of calcium hydroxide mixed with different vehicles 

on the push-out bond strength of mineral trioxide aggregate. 

Materials and Methods: The study was conducted on 80 extracted single-rooted human maxillary incisor teeth who 

secrowns had been removed. The root canals were instrumented and divided into 4 groups according to the vehicle of the 

calcium hydroxide paste: Group I – distilled water; Group II – propylene glycol; Group III – 0.2% chlorhexidine; Group IV – 

control. After placement ofthe root canal dressings, the teeth were washed with EDTA and sodium hypochlorite and sealed 

with MTA. After 7 days, the push-out test was carried out using a universal testing machine. Data were analyzed with one-

way ANOVA and gomes-howell tests. 

Results: The maximum and minimum bond strength values were recorded in the propylene glycol and distilled water 

groups, respectively. There was significant differences in push out bond strength between chlorhexidine and propylene glycol 

groups (P=0.015). There were significant differences in resistance to dislodgement between group control - propylene glycol 

(P=0.032) and group control-chlorhexidine (P=0.012). 

Conclusion: Placement of propylene glycol before placement of MTA in root canal improves the push-out bond strength of 

this material. 

Key words: Calcium hydroxide, push out bond strength, mineral trioxide aggregate. 
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نتایج نشان داد قراردادن کلسیم هیدروکساید با حامل پروپیلن گلیکول به عنوان پانسمان در داخل کانال باعث پیشرفت  :نتیجه گیری

 . می شود MTA استحکام باند فشاری

 .push out bond strength ،Mineral Trioxide Aggregate، کلسیم هیدروکساید :کلمات کلیدی
 . ۲۱3-۲1:  ۳شماره /  ۴۱دوره  ۱۳31سال / مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد 

 

 مقدمه

Ca(OH) کلسیم هیدروکساید
توسط ها  برای سال 2

دندانپزشکان به عنوان داروی داخل کانالی انتخابی برای 

پاتوژنیک داخل کانالی های  حذف میکروارگانیسم

 ،برای اینکه موثر باشد (1و2).مورداستفاده قرار گرفته است

این حاصل از تجزیه  (oH) هیدروکسیلهای  بایست یون می

به  ،دارد (12 تقریباً) باالیی pH داروی آنتی باکتریال که

ها  فرعی که باکتریهای  عاجی وکانالهای  داخل توبول

موجب ها  آزادسازی این یون. کند می نفوذ اند پناه گرفته

 تخریبرا ها  غشای سلولی باکتری اثر قلیایی شده و ایجاد

بافتی را های  کلسیم هیدروکساید همچنین دبری .کند می

چندین مایع برای ایجاد خمیر به کلسیم  .کند می حل

این کار تسهیل  هدف از (۳).اند هیدروکساید اضافه شده

آنتی  خواصو بهبود  استفاده از کلسیم هیدروکساید

 ،آب مقطر (۳).باشد می رادیواپسیته و قوام آن ،باکتریال

بی حسی و های  محلول ،پروپیلن گلیکول ،نسالی

عنوان ه کلرهگزیدین از جمله موادی هستند که اغلب ب

حامل برای تشکیل خمیر کلسیم هیدروکساید مورد 

 (۳و4).گیرند می استفاده قرار

عنوان یک حامل ه طور وسیعی به پروپیلن گلیکول ب

ماهیت  (۵).گیرد می کلسیم هیدروکساید مورد استفاده قرار

دهد که باعث  می هیگروسکوپیک آن اجازه جذب آب را

 .شود می برای آنها  اطمینان از توان آزادسازی یون

 های مختلف می ترکیب هیدروکسید کلسیم با حامل

تواند در خصوصیات فیزیکی عاج از جمله میکروهاردنس 

 (۶).تاثیر داشته باشد

(MTA) Mineral trioxide aggregate  به علت

تحریک ایجاد  توانایی سیل مناسب، باال، یفتسازگاری با

و همچنین توانایی  PDL شکل دادن بهسمان؛  بافت سخت

به  ،لودگی خونیآست شدن در حضور رطوبت محیط و 

عنوان ماده مناسب ترمیم پرفوراسیون و پالك اپیکال در 

با توجه به کاربردهای کلینیکی این  (۶).شود نظر گرفته می

تحکام باند فاکتور مهمی در فراهم کردن سیل اس ،ماده

 ،بنابراین .باشد مطلوب مابین سیستم کانال ریشه و ماده می

جاکننده از قبیل  این ماده باید در مقابل نیروهای جابه

نیروهای فانکشنال و نیروهای ناشی از کاربرد مواد ترمیمی 

تکنیک ارزشمندی برای  Push outتست .مقاومت کند

 (7و8).این نوع از باند استارزیابی 

ای که تاثیر پیش درمانی با کلسیم  تاکنون مطالعه

 مختلف را روی استحکام باندهای  هیدروکساید با حامل

انجام نشده  ،به عاج مورد بررسی قرار دهد MTA فشاری

ه شده به بررسی این موضوع پرداخت این مقاله در .است

 .است

 هامواد و روش 

انسیزور فک باال برای مطالعه انتخاب دندان  88تعداد 

 با دیسک CEJ از قسمت نزدیک بهها  تاج این دندان .شدند

 (SP 1600 Microtome,Leica,Nublock,Germany) الماسی

متری باقی  میلی 14که ریشه ای به  طول  جدا شد طوری

با  48توسط یک نفر تا سایز اپیکال ها  تمامی کانال. ماند

ناحیه کرونالی و  آماده سازی شده وتکنیک استپ بک 

 گیتس گلیدنهای  توسط دریلها  میانی کانال

(Mani,utsuncmiya,tochigi,Japan) گشاد  4تا  2 شماره
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در فواصل استفاده ها  کانال ،در مرحله آماده سازی. شدند

 درصد ۵/2از هر وسیله توسط محلول سدیم هیپوکلریت 

 ،برداشتن اسمیرالیردر نهایت برای  .شستشو داده شدند

درصد  ۵/2۵هیپوکلریت سدیم  ml ۵ باها  شستشوی کانال

 درصد ml ۵EDTA  17 آندنبال ه و ب

(Merck,Kenilworth,Germany) در ادامه پس . شد انجام

توسط ها  آب مقطر، کانال ml 18 باها  از شستشوی کانال

 . کن کاغذی خشک شدند

پانسمان مورد  طور تصادفی متناسب با نوعه بها  نمونه

 :گروه تقسیم شدند 4به  ،داخل کانال استفاده در

 آب مقطر + کلسیم هیدروکساید: 1گروه 

 پروپیلن گلیکول + هیدروکسایدکلسیم : 2گروه 
(Merck,Kenilworth,Germany) 

 درصد 2/8کلرهگزیدین +کلسیم هیدروکساید: ۳گروه 

 گروه) بدون استفاده از پانسمان داخل کانال: 4گروه 

 (کنترل

 با رطوبت C ۳7° در دمایها  پس از نگهداری نمونه

به مدت یک هفته، پانسمان داخل کانل توسط درصد  188

سپس شستشوی  هیپوکلریت سدیم و ml ۵ شستشو با

سپس با استفاده از یک  .برداشته شد EDTA ml ۵ نهایی با

مقاطع عرضی به صورت ها  اره الماسی از همه دندان

کرونالی از ناحیه  متر میلی 2ضخامت دیسک هایی با 

 MTA در ادامه پس از مخلوط کردن. ریشه تهیه شد

(Angelus,lodrina,Brazil)  طبق دستورالعمل کارخانه

در  کریر در داخل کانال موجود MTA ماده توسط سازنده

 .توسط پالگر پک شدند هر دیسک قرار داده شده و

سپس . برداشته شدنیز توسط پنبه مرطوب  MTA اضافات

درصد  188 با رطوبت C ۳7° در محیطی با دمایها  نمونه

 .هفته نگه داری شدند 1به مدت 

 یونیورسال توسط دستگاه استحکام فشاری تست

(Hounsfield Test Equipment Model HS-KS)  انجام

 (۹).شد

زمون آدست آمده از مطالعه با استفاده از ه بهای  داده

-Gomes  همراه با تست تعقیبی One way ANOVA ماریآ

howell مورد ارزیابی قرار گرفت. 

 یافته ها

طرفه حاکی از وجود  نتیجه آنالیز واریانس یک

بین میانگین استحکام باندی در  آماری دار معنیاختالف 

 .>P)881/8) بودچهار گروه 

به ترتیب  4تا  1های  به طوری که میانگین در گروه

  8/81±۶/2۳ و 2/21±۶/78، ۶/17±7/188 ،۹/1۵±8/۵4

 .مگاپاسکال بود

با توجه به همگن ها  جهت مقایسه دو به دوی گروه

دست ه زمون لون بآکه توسط ها  گروه نبودن واریانس

 Games-Howell آزمون تعقیبی ، از(=82/8P) بودآمده 

 .استفاده شد

د بیشترین استحکام باند مربوط به اد می نتایج نشان

پروپیلن گلیکول و کمترین + گروه کلسیم هیدروکساید 

آب مقطر + گروه کلسیم هیدروکساید  دراستحکام باند 

+  هیدروکساید کلسیم استحکام باند بین گروه . بود

+ هیدروکساید کلسیم پروپیلن گلیکول و گروه 

همچنین  .داد می نشان دار معنیکلرهگزیدین اختالف 

استحکام باند گروه کنترل از لحاظ آماری تفاوت 

پروپیلن گلیکول + ی با گروه کلسیم هیدروکساید دار معنی

 نداشتکلرهگزیدین + و گروه کلسیم هیدروکساید 

 (.1نمودار )
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حامل کلرهگزیدین : ۳گروه .حامل پروپیلن گلیکول: 2گروه .حامل آب مقطر: 1گروه ) مطالعههای  گروه Push outنمودار استحکام باند :  1نمودار 

 (گروه کنترل: 4گروه درصد،  2/8

 

 بحث
کلسیم تاثیر  زیابیاز مطالعه حاضر ار هدف

در استحکام باند  مختلفهای  یدروکساید همراه با حامله

 ستحکام باندنتایج این مطالعه بیشترین ا .دوب MTA فشاری

حامل پروپیلن گلیکول را در گروه کلسیم هیدروکساید با 

کننده ریشه دروافع نشان د مواد پرم بانستحکاا .نشان داد

نها در برابر نیروهای آاومت به جابه جایی دهنده مق

ترمیمی مثل  رار دادن موادقاکلوزال و نیروهای حاصل از 

 (18-12).باشد می نهاآروی  مالگامآ

ر مطالعه حاضر تست استحکام باند فشاری برای د

جایی استقاده شدکه  تکنیک قابل  جابهاومت به ارزیابی مق

در یک مطالعه  .باشد می بلیاعتمادی بر اساس مطالعات ق

های  برای ارزیابی محدودیت Finite elementنالیز آاز 

نتیجه  واستفاده شده است  استحکام باند فشاریتست 

. یک تست موثر است، تستاین که  شده استته گرف

طر پالگر به ضخامت ویسندگان پیشنهاد کردند که نسبت قن

MTA  ضخامت برش ریشه  درصد 8۵پر شده باید بیش از

در این ها  این توصیه که باشدمیلی متر  1/1بیش از و 

 (1۳).مطالعه رعایت شده است

ی  برای ارزیابی متدهای مختلف MTAی از زمان معرف

ین بعضی محقق (14و1۵).ن استقاده شده استآخصوصیات 

رایند ساخت با تغییر ف MTAتالش برای تغییر خصوصیات 

 MTAخصوصیات ین تاثیر دیگر محقق (14و1۶).اند ن داشتهآ

 (۳و1۵).اند را بررسی کرده مختلفهای  با حاملشده ترکیب 

کلسیم هیدروکساید همیشه به عنوان یک عامل 

خصوصیات  ضدمیکروبی مورد توجه بوده است

و ایجاد  ⁻OHو   ⁺Caضدمیکروبی خمیر آن به یونیزاسیون 

(1۵-17).لیایی مربوط استیک محیط ق
 

 ،که کلسیم هیدروکساید اند بعضی مطالعات نشان داده

و  شود می موجب دمینرالیزاسیون و دژنراسیون عاج ریشه

ی در خصوصیات مکانیکی عاج به علت دناتوره تاثیر منف

 pHپروتین ارگانیک عاج مانند کالژن ناشی از کردن 

لیکن مطالعات دیگر  (1۹).لیایی کلسیم هیدروکساید داردق

 1گروه             2گروه             ۳گروه            4گروه   

ار 
معی

ف 
حرا

ان
± 

ین
نگ

میا
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(28)کنند می را رد نظریهاین 
 چنین تاثیرینیز در این مطالعه  

 .دیده نشد

کلسیم مختلف های  با توجه به اینکه حامل

با  زادسازیآبه یون هیدروکسیل اجازه  هیدروکساید

حامل مخلوط شده با کلسیم  ،دهند می درجات مختلف  را

 (21).کند می را تعیین نآ pHمفدار  هیدروکساید

توانایی حل و پراکنده شدن ماده دارویی در داخل 

 .ن بسیار مهم استآسیستم کانال ریشه برای موفقیت عمل 

در گسترش و انتشار  فاکتور قطعی ،کشش سطحی ماده

کانال ریشه و های  نظمی داروی داخل کانال در بی

 (22).باشد می عاجیهای  توبول

ظرفیت نتی باکتریال و همچنین آخواص بیولوژیک و 

انتشار کلسیم هیدروکساید تحت تاثیر حاملهای مورد 

 (4و2۳و24)باشد می استفاده در خمیر کلسیم هیدروکساید

اولین مطالعه و گزارش استفاده از کلسیم هیدروکساید 

Saiijoحاوی پروپیلن گلیکول به عنوان حامل توسط 
(2۵) 

این ماده دوستی  بآطبیعت هیگروسکوپیک و  انجام گرفت

توان مطمئن شد که ترشح  می که شود می بآباعث جذب 

 دخواه ادامهبرای مدت زمان طوالنی  CA(OH)2 مداوم

در حالی که زمانی که کلسیم هیدروکساید با  (7).داشت

به سرعت  OHو   Caهای  یون ،شود می ب مقطر مخلوطآ

 pHو ماده در همان ابتدا به میزان باالی  شوند می زادآ

 (2۶).خواهد رسید

کلسیم هیدروکساید در پروپیلن گلیکول فزایش تجزیه ا

زادی آحضور پروپیلن گلیکول باعث  گزارش شده است؛

های  کلسیم و هیدروکسیل در مفایسه با حاملهای  بهتر یون

کلسیم هیدروکساید  (27)دشو می ب مقطرآدیگر از جمله 

و   Caهای  وذ حداکثری یونفن ،با حامل پروپیلن گلیکول

OH در مطالعه حاضر . کند می ایجاد را به عاج و سمنتوم

کلرهگزیدین نسبت  در حضور حامل MTAاستحکام باند 

 به گروه کنترل بهتر بود که این در توافق با مطالعات قبلی

 (۶).باشد می

  MTAب گیری پودر آ ،در حضور مایع میان بافتی

کریستال  لسیم هیدروکساید و شکل گیریکباعث ایجاد 

  MTAپاتیت و الیه هیبرید ما بین عاج و آ هیدروکسی

گزارش شده که شکل گیری این الیه  (28-۳8).شود می

تواند در  می عاجیهای  هیبرید و معدنی شدن داخل توبول

هیدروکسی های  کریستال (۳1).باشد موثر MTAقدرت باند 

فضاهای میکروسکوپیک ما  ،پوشاند را می MTA ،پاتیتآ

 کند و سبب باند شیمیایی می عاج را پر و  MTAبین 

کلسیم های  زاد سازی بهتر یونآبا توجه به  (۳8)شود می

مطرح  نظریههیدروکساید در حضور پروپیلن گلیکول این 

  MTAدر طول ست شدن ها  شود که حضور این یون می

 .شود  MTAتواند سبب ایجاد الیه هیبرید و باند بهتر  می

در استفاده از  فشاریاستحکام باند در مطالعه ما، 

ی نسبت به حامل دار معنیحامل کلرهگزیدین به صورت 

در حالی استحکام باند نسبت  ؛پروپیلن گلیکول  کمتر بود

 .ی بهتر بوددار معنیب مقطر به صورت آبه حامل 

تواند باعث کاهش  می درصد 2کلرهگزیدین  اکسپوژر به

 (۳2).شود MTAمیکروهاردنس 

Nandini 2کلرهگزیدین که  ندنشان داد (۳1)و همکاران 

دهد و  می سفید را کاهش MTAسختی سطحی  درصد

  MTAساعت اول قرارگیری  24که در  ندپیشنهاد کرد

نشان داد که  Aggarwal (۳۳).سفید باید اجتناب شود

 استحکام خمشی میکروهاردنس و درصد 2کلرهگزیدین 

MTA زمایشات آبنا به  (۳4).دهد می را  کاهشSEM، 

دهد و  می را تغییر  MTAکلرهگزیدین مورفولوژی سطحی 

مقدار و سایز ساختار گلوبوالر  .کند می عالیم اروژن ایجاد

ورسازی در  دقیقه غوطه ۳8بعد از  MTAدر سطح 

تواند  ها می این یافته (۳2).یابد می کلرهگزیدین کاهش
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حضور را در  MTAاستحکام باند  دار معنیچرایی کاهش 

 .دهد کلرهگزیدین شرح

با وجود نتایج بهتر استفاده از پروپیلن گلیکول به 

عنوان حامل کلسیم هیدروکساید در صورت عدم دسترسی 

تواند  می استفاده از کلرهگزیدین به عنوان حامل ،نآبه 

 .مورد توجه قرار گیرد

 نتیجه گیری

دادن کلسیم هیدروکساید با حامل  نتایج نشان داد قرار

باعث  ،پروپیلن گلیکول به عنوان پانسمان در داخل کانال

 Mineral trioxide پیشرفت استحکام باند فشاری

aggregate شود می. 

 و قدردانی تشکر
 1۶18شماره به از پایان نامه  برگرفتهمقاله این 

نویسندگان در ضمن . باشد  دانشکده دندانپزشکی تبریز می

ن دانشکده لثه و دندا مرکز تحقیقاتبی شائبه از حمایت 

 .نمایند می نپزشکی تبریز تقدیر و تشکرادند

 

 

 منابع

1. Bystrom A, Claesson R,Sundqvist G. The antibacterial effect of camphorated paramonochlorophenol, 

camphorated phenol and calcium hydroxide in the treatment of infected root canals. Endod Dent 

Traumatol1985; 1(5): 170-5. 

2. Evans M, Davies JK, Sundqvist G, Figdor D. Mechanisms involved in the resistance of Enterococcus faecalis to 

calcium hydroxide. Int Endod J 2002; 35: 221-8. 
3. Fava LR, Saunders WP. Calcium hydroxide pastes: Classification and clinical indications. IntEndod J 1999; 

32(4): 257-82. 

4. Pacios MG, De La Casa ML, De Los Angeles Bulacio M, Lpez ME. Calcium hydroxide’s association with 

different vehicles: In vitro action on some dentinal components. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 

Endod 2003; 96(1): 96-101. 

5. Balcow WN, Martindale W. The Extra Pharmacopoeia. 26
th

 ed. London. Pharmaceutical Press; 1972; 36-9. 

6. Sahebi S, Sobhnamayan F, NaghizadeS. The effects of various endodontic irrigants on the push-out bond 

strength of calcium-enriched mixture cement and mineral trioxide aggregate. Iran Endod J 2016; 11(4): 280-5. 

7. Simon ST, Bhat KS, Francis R. Effect of four vehicles on the pH of calcium hydroxide and the release of 

calcium ion. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1995; 80(4): 459-64. 
8. Pashley D, Okabe A, Parham P. The relationship between dentin microhardness and tubule density. Endod Dent 

Traumatol 1985; 1(5): 176-9. 
9. Prasad A, Pushpa S, Arunagiri D, Sawhny A, Misra A, Sujatha R. A comparative evaluation of the effect of 

various additives on selected physical properties of white mineral trioxide aggregate. JCD 2015; 18(3): 237-41. 

10. Lotfi M, Rahimi S, Ghasemi N, Vosoughhosseini S, Bahari M, Saghiri MA, et al. Effect of smear layer on the 

push-out bond strength of two different compositions of white mineral trioxide aggregate. Iran Endod J 2013; 

8(4): 157-9. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sahebi%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27790256
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sobhnamayan%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27790256
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Naghizade%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27790256
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27790256


     
              

 

  992                                                                                                                      9شماره /  16دوره /  6931سال / مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد 

11. Lotfi M, Ghasemi N, Rahimi S, Bahari M, Vosoughhosseini S, Saghiri MA, Zand V. Effect of smear layer on 

the push-out bond strength of two endodontic biomaterials to radicular dentin. Iran Endod J 2013; 9(1): 41-4. 

12. Adl A, Sobhnamayan F, KazemiO. Comparison of push-out bond strength of mineral trioxide aggregate and 

calcium enriched mixture cement as root end filling materials. Dent Res J 2014; 11(5): 564-7. 

13. Guneser MB, Akbulut MB, Eldeniz AU. Effect of various endodontic irrigants on the push-out bond strength of 

biodentine and conventional root perforation repair materials. J Endod 2013; 39(3): 380-4. 

14. Almyroudi A, Mackenzie D, McHugh S, Saunders WP. The effectiveness of various disinfectants used as 

endodontic intracanal medications: An in vitro study. J Endod 2002; 28(3): 163-7. 

15. Robert GH1, Liewehr FR, Buxton TB, McPherson JC 3
rd

. Apical diffusion of calcium hydroxide in an in vitro 

model. J Endod 2005; 31(1): 57-60. 
16. Kandaswamy D, Venkateshbabu N, Gogulnath D, Kindo AJ. Dentinal tubule disinfection with 2% 

chlorhexidine gel, propolis, morinda citrifolia juice, 2% povidone iodine, and calcium hydroxide. Int Endod J 

2010; 43(5): 419-23. 

17. Glossary of Endodontic Term. American Association of Endodontics. 7
th

 ed. Chicago 2003. 32. 
18. Arslan H, Akcay M, Cakir M, Gok A, Yasa B, Dalli M. Comparison of bond strength of self-etch adhesive to 

pulp chamber dentin after placement of calcium hydroxide and various antibiotic pastes. Acta Odontol Scand 

2015; 73(3): 226-31. 
19. Amin SA, Seyam RS, El-Samman MA. The effect of prior calcium hydroxide intracanal placement on the bond 

strength of two calcium silicate-based and an epoxy resin-based endodontic sealer. J Endod 2012; 38(5): 696-9. 

20. Ozcelik B, Tasman F, Ogan C. A comparison of the surface tension of calcium hydroxide mixed with different 

vehicles. J Endod 2000; 26(9): 500-2. 

21. Poorni S, Miglani R, Srinivasan MR, Indira R. Comparative evaluation of the surface tension and pH of calcium 

hydroxide mixed with five different vehicles: An in vitro study. Indian J Dent Res 2009; 20(1):  

17-20. 

22. Duarte MA, Demarchi AC, Giaxa MH, Kuga MC, Fraga SC, de Souza LC. Evaluation of pH and calcium ion 

release of three root canal sealers. J Endod 2000; 26(7): 389-90. 

23. Tronstad L, Andreasen JO, Hasselgren G, Kristerson L, Riis I. pH changes in dental tissues after root canal 

filling with calcium hydroxide. J Endod 1981; 7(1): 17-21. 
24. Saiijo Y. Clinico-pathological study on vital amputation with calcium hydroxide added to various kinds of 

antibacterial substances. J Tokyo Dent Coll Soc 1957; 57(4): 357-63. 
25. Grover C, Shetty N. Evaluation of calcium ion release and change in pH on combining calcium hydroxide with 

different vehicles. Contemp Clin Dent 2014; 5(4): 434-9.  

26. Salem Milani A, Froughreyhani M, CharchiAghdam S, Pournaghiazar F, AsghariJafarabadi M. Mixing with 

propylene glycol enhances the bond strength of mineral trioxide aggregate to dentin. J Endod 2013; 39(11): 

1452-5.  

27. Asgary S, Eghbal MJ, Parirokh M, Ghoddusi J, Kheirieh S, Brink F. Comparison of mineral trioxide aggregate's 

composition with Portland cements and a new endodontic cement. J Endod 2009; 35(2): 243-50. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Salem%20Milani%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24139273
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Froughreyhani%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24139273
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Charchi%20Aghdam%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24139273
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pournaghiazar%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24139273
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Asghari%20Jafarabadi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24139273
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24139273


     
              

 

 (محمدفروغ ریحاني و همكاران)                                                           ... های مختلف تاثیر کلسیم هیدروکساید مخلوط شده با حامل            992

28. Asgary S, Eghbal MJ, Parirokh M, Ghoddusi J. Effect of two storage solutions on surface topography of two 

root-end fillings. Aust Endod J 2009; 35(2): 147-52. 

29. Sarkar NK, Caicedo R, Ritwik P, Moiseyeva R, Kawashima I. Physicochemical basis of the biologic properties 

of mineral trioxide aggregate. J Endod 2005; 31(2): 97-100. 

30. Bozeman TB, Lemon RR, Eleazer PD. Elemental analysis of crystal precipitate from gray and white MTA. J 

Endod 2006; 32(5): 425-8. 

31. Hong ST, Bae KS, Baek SH, Kum KY, Shon WJ, Lee W. Effects of root canal irrigants on the push-out strength 

and hydration behavior of accelerated mineral trioxide aggregate in its early setting phase. J Endod 2010; 

36(12): 1995-9. 

32. Nandini S, Natanasabapathy V, ShivannaS.Effect of various chemicals as solvents on the dissolution of set 

white mineral trioxide aggregate: An in vitro study. J Endod 2010; 36(1): 135-8. 

33. Aggarwal V, Jain A, Kabi D. In vitro evaluation of effect of various endodontic solutions on selected physical 

properties of white mineral trioxide aggregate. Aust Endod J 2011; 37(2): 61-4. 

 

 

 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hong%20ST%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21092820
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bae%20KS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21092820
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baek%20SH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21092820
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kum%20KY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21092820
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shon%20WJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21092820
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21092820
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21092820
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nandini%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20003952
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Natanasabapathy%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20003952
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shivanna%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20003952
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20003952
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aggarwal%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21771184
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jain%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21771184
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21771184

