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Abstract  
Background: Both nickel titanium and stainless-steel spreaders are available. The obvious 
advantage of nickel titanium spreader over stainless steel spreaders is greater penetration in curved 
canals. 
Objective: To compare the radiographic density and compaction index of root canal obturation 
using nickel-titanium or stainless-steel spreaders in curved canals. 
Methods: In this experimental study the primary weight of 30 acrylic blocks with 45o degrees of 
apical curvature were measured by a scale (W1). After canals were prepared by step back master 
apical up to file #30 all blocks were weighed again (W2) and randomly divided in two groups of 
15each. All canals were obturated by Cold lateral compaction technique (with nickel-titanium in 
one group and stainless-steel finger spreaders in another group). 
After all blocks were reweighed (W3), compaction index (W3-W2/W1-W2) was calculated. One 
radiograph was taken for each sample. Apical density of the apical third of each canal was measured 
by digital transmission densitometer. Data were analyzed statistically using T-test. 
Findings: Mean compaction index for nickel-titanium group was 7.67±2.38 and for stainless-steel 
group was 9.14±4.06. There was no significant difference between two groups. Mean radiographic 
density of obturation was 2.05±0.14 in nickel-titanium group and was 2.07±0.21 in stainless-steel 
group. There was no significant difference between two groups. 
Conclusion: It is concluded that nickel-titanium spreaders are not superior than stainless-steel 
spreaders in obturating curved canal.  
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چکیده 

 هاي گوتاپرکا نقش مهمی دارند.  کردن کانال، فشردن جانبی است و اسپریدرها در فشردن مخروطترین روش براي پررایجزمینه: 
هاي نیکل تیتانیوم و فوالد ضـدزنگ انجـام    مطالعه به منظور مقایسه تراکم رادیوگرافیک و پرکردگی نهایی کانال ریشه با استفاده از اسپریدر هدف:

  .شد
بلوك آکریلی حاوي کانال  30پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام شد. دانشکده دندان در 1392این مطالعه تجربی در سال  ها:مواد و روش

دهی به روش استپ بک تـا فایـل   سازي و شکلها پس از آماده . نمونه)W1(گرم وزن شدند  0001/0درجه به وسیله ترازویی با دقت  45با انحناي 
تایی قرار گرفتند و با استفاده از روش فشردن جانبی پر  15گروه  2 ادفی درسپس به طور تص .)W2(مجدداً وزن شدند  30اصلی ناحیه اپیکال شماره 

انـدازه اسـتفاده و سـپس    هاي یک گروه، از اسپریدر نیکل تیتانیوم و در گروه دیگر از اسپریدر فوالد ضدزنگ هم نمونه کردن کانال درشدند. جهت پر
 . نسبت )W3(ها وزن شدند  دوباره بلوك

W3-W2/W1-W2 ربهکردگی اسـتفاده شـد. سـپس از هـر بلـوك کلیشـه رادیـوگرافی             عنوان شاخص تراکم پ
هـا بـا آزمـون آمـاري تـی      کردگی هر کانال با استفاده از دستگاه دانسیتومتر تعیین و دادهاپیکال تهیه و تراکم رادیوگرافیک یک سوم اپیکالی پرپري

 تحلیل شدند. 
بود. میانگین  14/9±06/4و  67/7±38/2هاي نیکل تیتانیوم و فوالد ضدزنگ به ترتیب رکردگی کانال براي گروهمیانگین شاخص تراکم پ ها:یافته

ـ بود. مقایسه بین  07/2±21/0و  05/2±14/0هاي نیکل تیتانیوم و فوالد ضدزنگ به ترتیب تراکم رادیوگرافیک پرکردگی کانال در گروه هـاي   راکمت
 داري را نشان نداد.  دو گروه تفاوت معنیرادیوگرافیک و پرکردگی در 

هـاي  رسد استفاده از اسپریدرهاي نیکل تیتانیوم جهـت پرکـردن کانـال    هاي مطالعه حاضر، به نظر میها و محدودیتبا توجه به یافته گیري:نتیجه
 هاي فوالد ضدزنگ مزیتی نداشته باشد. دار نسبت به اسپریدرانحنا

 
 نیکل تیتانیوم، پرکردن کانال ریشه رادیوگرافی،  ها:کلیدواژه

 
 

 

:مقدمه 
سازي امروزه درمان ریشه دندان بر پایه سه اصل پاك     

عدي کانال ریشـه  ب کردن سهردهی، ضدعفونی و پو شکل
از اهمیت بسـیار زیـادي   دو اصل اول استوار است. اگرچه 

 عامـل کردن کانال نیز به عنـوان یـک   رپولی ، ندبرخوردار
 )1(.کننده در موفقیت درمان ریشه نقش داردتعیین

کردن کانال ریشه وجود رهاي گوناگونی جهت پ روش     
هم روش فشردن جـانبی گوتاپرکـا    زهنو ،دارد با این حال

اند که روش تراکم ها نشان دادهبرخی مطالعه )2(.رایج است
هاي پرکردن کانـال داراي  جانبی در مقایسه با سایر روش

  )3-5(تر گوتاپرکا است.حجم کم تر وتخلخل بیش
رکـردن کانـال ریشـه بـا روش     پکیفیـت   بهبود براي     

اسـت.  نیـاز  فشردن جانبی بـه انتخـاب اسـپریدر مناسـب     
فـوالد  دو نـوع  در هـا  نآآلیاژ س اسپریدرها با توجه به جن

ـ  و نیکل تیتـانیوم وجـود   ضدزنگ  1988در سـال   )6(د.دارن



                                                                                                                     و همکارانکانال ریشه با.../ دکتر مامک عادل  کردگی نهاییرپمقایسه تراکم رادیوگرافیک و                                                                                22  

 
والیا و همکـاران نشـان دادنـد کـه آلیـاژ نیکـل تیتـانیوم        

 فـوالد ضـدزنگ  ي نسبت بـه آلیـاژ   ترپذیري بیشانعطاف
در مطالعه لپیز اسپریدر نیکل تیتانیوم براي نفوذ به  )7(.دارد

تـري  فوالد ضدزنگ، نیـروي بـیش  کانال نسبت به داخل 
و همکاران مشـاهده کردنـد    شال حالبا این )8(نیاز داشت.

ر نیکـل  اسـپرید  ،کیلـوگرم  5/1که بـا اسـتفاده از نیـروي    
 تـري در به عمـق بـیش   ضدزنگ فوالدتیتانیوم نسبت به 

کـه   انـد نشـان داده  هـا مطالعه برخی )9(د.کن کانال نفوذ می
پیکـالی  ا 3/1عمق نفـوذ اسـپریدرهاي نیکـل تیتـانیوم در     

تـر  تـر اسـت. عمـق نفـوذ بـیش     هاي انحنادار بـیش  کانال
رکردگـی بـا   یابی به پدستدر  ،اسپریدرهاي نیکل تیتانیوم

از طـرف   )10-12(د.دارمهر و مـوم و تـراکم مناسـب نقـش     
داري در میـزان ریزنشـت بـین    تفاوت آماري معنـی  ،دیگر

فــوالد رشـده بــا اسـپریدر نیکـل تیتـانیوم و     هـاي پ  گـروه 
   )13(شته است.وجود ندا ضدزنگ

ـ با توجه به این      معـدودي بـه منظـور     هـاي هکه مطالع
رکردگی روي کیفیت پبر بررسی تأثیر این دو نوع اسپریدر 

با هدف  حاضر مطالعه ،استانجام شده نال ریشه نهایی کا
رکردگی نهایی کانـال  پرادیوگرافیک و هاي راکمتمقایسه 
هـاي نیکـل تیتـانیوم و     دنبال استفاده از اسـپریدر  ریشه به

 انجام شد. فوالد ضدزنگ
 
هامواد و روش: 

در  1391-92کــه در ســال  در ایــن مطالعــه تجربــی     
پزشکی دانشـگاه علـوم پزشـکی قـزوین و     دانشکده دندان

 بلوك آکریلـی  30از سازمان انرژي اتمی ایران انجام شد، 
کـه  اسـتفاده شـد   آلمـان)   Flex masterساخت شرکت (

متـر  میلـی  20درجـه و طـول    45 يحاوي کانالی با انحنا
 بودند. 

 0001/0ها توسـط ترازویـی بـا دقـت      ابتدا تمام بلوك     
. )w1یـا   (وزن اولیـه  ن) وزن شدندآلما -Sartoriusگرم (
قسمت فوقانی کانال در هر بلوك به ترتیب توسـط   سپس

گشاد شـد.   4و  3و  2ژاپن) شماره  -Maniگیتس گلیدن(
ــاده ــک   آم ــا کم ــال ب ــه اپیک ــازي ناحی  K-Flexofileس

)Maillefere-     پیکـالی  اسوئیس) تا فایـل اصـلی ناحیـه
ده از روش هـا بـا اسـتفا    انجام شد. سپس کانال 30شماره 

ــا    ــک ب ــتپ ب ــماره K-Flexofileاس ــاي  ش  40و  35ه
)Maillefere- سـازي  آمـاده دهی شـدند.  سوئیس) شکل

ها توسط یک نفر (متخصص درمـان ریشـه)   تمامی کانال
دهـی،  سـازي و شـکل  در پایـان مرحلـه آمـاده   انجام شد. 

و آب مقطر شستشـوي نهـایی داده    لیترمیلی 5ا ها ب کانال
 طـور ایـران) بـه   -(سـینادنت  25شماره  با مخروط کاغذي

ساعت (به منظور اطمینـان   24کامل خشک شدند. پس از 
هـا مجـدداً وزن    از خشک شدن کامل کانال) تمامی بلوك

  .)w2یا  (وزن دوم شدند
دو گروه  بهها به صورت تصادفی  نمونه ،در این مرحله     
رکردن کانـال ریشـه در   به منظور پتایی تقسیم شدند.  15

از اسپریدر نیکل تیتانیوم انگشتی شماره  1هاي گروه  نمونه
B )Maillefere-  از  2هـاي گـروه    سوئیس) و در نمونـه

 -B )Maillefereشماره  انگشتی فوالد ضدزنگ اسپریدر
ابتـدا مخـروط اصـلی    منظور،  بدینسوئیس) استفاده شد. 

ره) به انـدازه  ک -Meta( 02/0 تقارب با 30شماره  يگوتا
ها  متر) وارد کانال شد. سپس کانالمیلی 19( طول کارکرد

 تقـارب بـا   20هاي فرعـی گوتـاي شـماره     توسط مخروط
02/0 )Meta-     کره) با اسـتفاده از روش تـراکم جـانبی و

 کننــدهتوســط یــک فــرد عمــل بــدون اســتفاده از ســیلر
ر شدند. الزم به ذکـر اسـت در   پ (متخصص درمان ریشه)

رکردن هر کانال از یک اسپریدر جدید استفاده شد. زمانیپ 
متـر بـه داخـل    میلی 4تر از که اسپریدر قادر به نفوذ بیش

شـد. سـپس    رکردن به صـورت کامـل تلقـی    کانال نبود پ
گوتاپرکا طوري قطع شدند که قسمت فوقـانی   هايهاضاف

طح شـد. در ایـن   مسـ هگوتاپرکا با سـطح فوقـانی بلـوك    
  .)w3یا  (وزن نهایی ها وزن شدند بلوك مرحله مجدداً

 3 نفـر توسط یـک  هر بلوك تمامی مراحل ثبت وزن      
ثبـت  آن بلـوك  به عنـوان وزن  ها نآبار تکرار و میانگین 

 از فرمـول   لرکردگـی کانـا  تعیین میزان تراکم پبراي  شد. 
W3-W2/W1-W2  .استفاده شد 

، با دستگاه رادیوگرافی تک دنـدان (بهـار   از هر بلوك     
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رافی پـري اپیکـال بـه روش    کلیشه رادیوگ ایران)، -آرین

آلمان)  E )-Primax سرعت بارادیوگرافیک فیلم  موازي با
 20 لتا فیلم ثابـت و معـاد  مخروط اشعه تهیه شد. فاصله 

کیلوولتـاژ و زمـان    70متر و شرایط تابش با حداکثر سانتی
وسـیله دسـتگاه پـردازش    هها ب کلیشه تمامثانیه بود.  18/0

ظهـور و ثبـوت    انگلستان) با داروي -Velopex( خودکار
)Champion-  گراد ظاهر درجه سانتی 28ایران) و دماي

اپیکـال  یک سـوم  رکردگی در رادیوگرافیک پراکم شدند. ت
ــیتومتر    ــتگاه دانسـ ــتفاده از دسـ ــا اسـ ــال بـ ــر کانـ  هـ

)Transmission DT1505- (ــتان ــا انگلس ــدوده  ب مح
 متر تعیین شد. میلی 5/2به قطر مشاهده 

بـه   P>05/0و  تحلیـل آزمـون آمـاري تـی     باها  داده     
 در نظر گرفته شد. يدارعنوان سطح معنی

 
هایافته: 

     گــروه نیکــل تیتــانیوم رکردگــی درمیــانگین تــراکم پ 
. بـود  14/9±06/4 فوالد ضـدزنگ گروه  و در 38/2±67/7

داري را بین شاخص تـراکم  معنیاوت آزمون آماري تی تف
1(جدول شماره  رکردگی دو گروه نشان ندادپ.( 
 

هاي وزنی و تراکم  گیريمیانگین اندازه -1جدول 
 هاي مورد مطالعه پرکردگی در گروه
 

 اسپریدر
میانگین تراکم 

 پرکردگی 
میانگین وزن 

 اولیه (گرم)
میانگین وزن 

 دوم (گرم)
میانگین وزن 
 نهایی (گرم)

 49/3 40/3 41/3 67/7±38/2 یتانیومتنیکل 
 48/3 40/3 41/3 14/9±06/4 فوالد ضدزنگ

 
رکردگی در گروه نیکـل  رادیوگرافیک پراکم تمیانگین      

ــانیوم ــروه  05/2±14/0 تیتـ ــدزنگ  و در گـ ــوالد ضـ فـ
تفــاوت دســت آمــد. آزمــون آمــاري تــی هبــ 21/0±07/2

رکردگـی  رادیوگرافیـک پ  تـراکم میـانگین   داري بین معنی
 ها در دو گروه نشان نداد. کانال

 
گیري:بحث و نتیجه 

 داري را بـین تـراکم   مطالعه حاضر تفاوت آماري معنی     

دو نوع  توسطنهایی کانال ریشه رکردگی پو رادیوگرافیک 
ایـن  . نشـان نـداد  فوالد ضدزنگ اسپریدر نیکل تیتانیوم و 

ـ گلـیکمن  و  اسـپییر مشابه نتـایج مطالعـه    امر د. نتـایج  وب
ها نشان داد که از نظر کیفیـت حجـم و تـراکم     مطالعه آن

هاي اسپریدر نیکـل   داري بین گروهکردگی تفاوت معنیرپ
ـ  )14(.وجـود نداشـت   فوالد ضدزنگتیتانیوم و   هـاي همطالع

اند با اعمال نیروي یکسان جهـت وارد  متعددي نشان داده
هـاي   عمق نفوذ اسپریدر ،اسپریدر در کانال انحنادارکردن 

با  )9-12(.است فوالد ضدزنگتر از انواع نیکل تیتانیوم بیش
    رکردگـی در گـروه   این حـال در تحقیـق حاضـر تـراکم پ

فوالد  از تر) از نظر عددي کم67/7( اسپریدر نیکل تیتانیوم
کـه جهـت نفـوذ    ) بود. بـا توجـه بـه ایـن    14/9( ضدزنگ

ر نیکل تیتانیوم به عمق مشخص در کانـال نسـبت   اسپرید
تـري نیـاز   بـه نیـروي کـم    فوالد ضدزنگهاي  به اسپریدر

به وسیله اسپریدرهاي نیکـل تیتـانیوم   بنابراین  )14و8(است،
جهت تغییر شکل و تراکم بـه گوتاپرکـاي   تري نیروي کم

رسـد  بـه نظـر مـی   در نتیجـه   .شود درون کانال منتقل می
گوتا به شـکل اولیـه وجـود دارد و     ترامکان برگشت سریع

نفوذ کامل گوتاي فرعی به فضاي ایجـاد   احتمالبنابراین 
یابد. تمـامی عوامـل ذکـر     شده توسط اسپریدر، کاهش می

کردگـی کانـال   رپتوانند در کاهش شاخص تراکم  شده می
در نتایج این مطالعه به که  در گروه اسپریدر نیکل تیتانیوم

 تأثیر بگذارند.  دست آمده
کردگی نهـایی  رر این مطالعه جهت بررسی کیفیت پد     

کـه   شـد ارزیـابی  نیز رکردگی رادیوگرافیک پ کانال، تراکم
  )15(نیا و همکاران بود.مشابه مطالعه هاشمی

رکردگـی یـک   رادیوگرافیک پراکم ت ،حاضردر مطالعه      
نظـر عـددي   از سوم اپیکالی کانال در گروه نیکل تیتانیوم 

راکم که تبود. با توجه به این فوالد ضدزنگتر از گروه کم
رادیوگرافیـک آن رابطـه عکـس    راکم تکردگی کانال با رپ

پیکـالی  اکردگی یک سوم رپراکم توان گفت که ت می، دارد
تر از گروه بیش يکانال در گروه نیکل تیتانیوم از نظر عدد

ـ تر بـودن میـانگین   . بیشبوده است فوالد ضدزنگ  راکمت
گروه نیکـل تیتـانیوم در    در پیکالیرکردگی در یک سوم اپ
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 کل کانـال  رکردگیتر بودن میانگین تراکم پتناقض با کم
تـوان بـه    در مورد دلیل این تناقض مـی  د.وب در این گروه

در یـک  د ننتیجه گرفت که  دکراشاره  اههمطالعسایر نتایج 
نقش عمق نفـوذ   )دلیل وجود انحنابه (سوم اپیکالی کانال 

یـابی بـه   تر اسپریدرهاي نیکل تیتانیوم جهـت دسـت  بیش
بـوده  تـر  کردگی با مهر و موم و تـراکم مناسـب، بـیش   رپ

)10-12(.است
ها، برخی مطالعهنتایج  طرف دیگر با توجه به از 

فـوالد  اسـپریدر   سـت ا در بخش تاجی کانال که مسـتقیم 
تواند در جهـت تـراکم    می )به دلیل سخت بودن( ضدزنگ

در کانـال  بـه طـور کلـی     )14و8(.گوتاپرکا بهتـر عمـل کنـد   
نیکل تیتانیوم در مقایسه ر شده توسط اسپریدر هاي پ نمونه

کردگـی در بخـش   رتـراکم پ  ،فـوالد ضـدزنگ   اسپریدربا 
در بخش تاجی و مسـتقیم   پیکالی و انحنادار کانال بهتر وا

 د. وب ترکم ،کانال
سـایر  هـاي تحقیـق حاضـر و نتـایج      با توجه به یافته     

رهاي نیکـل  توان نتیجه گرفت کـه اسـپرید   ، میهاهمطالع
ــا  ــش انحن ــانیوم در بخ ــل  تیت ــر عم ــیدار بهت ــکم و  دن

 ،نیز در بخش مستقیم کانـال  فوالد ضدزنگاسپریدرهاي 
14و 10-12(.کنند تري ایجاد میرکردگی مناسبتراکم پ( 

   بـه نظـر    هـاي مطالعـه حاضـر   محـدودیت با توجه به      
اسـتفاده از اسـپریدرهاي نیکـل تیتـانیوم جهـت      رسـد  می

هـاي فـوالد    دار نسبت به اسپریدرهاي انحنارکردن کانالپ
 .مزیتی نداشته باشد ضدزنگ
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