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تعریف مفهومی و عملیاتی واژه ها

1-طول کارکرد: فاصله ي بین یک نقطه رفرنس تاجی ازقبل تعیین شده(در دندان هاي قدامی،لبه اینسایزال و در دندان هاي خلفی،نوك یکی از کاسپ ها) تا نقطه اي است که باید پاکسازي،شکل دهی
و پرکردن خاتمه یابد. 

2-پرکردن کانال:پرکردن کانال توسط گوتاپرکا به اندازه طول کارکرد مطلوب. 
3-پرکردگی کوتاه(Under filling):زمانی که هم آماده سازي و هم پرکردگی کانال نسبت به طول کارکرد مطلوب کوتاه باشند یا مواد پرکردگی به طول آماده شده نفوذ نکرده باشند،پرکردگی کوتاه رخ

می دهد. 
4-پرکردگی بلند(Over filling):زمانی که هم آماده سازي و هم پرکردگی کانال نسبت به طول کارکرد مطلوب بلند باشند یا مواد پرکردگی به طول بیشتري از طول آماده شده نفوذ کرده

باشند،پرکردگی بلند رخ می دهد. 
5-پاکسازي و شکل دهی کانال:به آماده سازي کانال جهت پرکردن کانال،پاکسازي و شکل دهی کانال می گویند. 

6-اپکس لوکیتور: ابزار دیجیتالی بکاررفته براي تعیین طول کانال در درمان هاي اندودنتیک می باشد.اساس کار اپکس لوکیتورهاي جدید،بر این اساس است که عبور جریان متناوب با فرکانس باالتر
درمقایسه با فرکانس هاي پایین تر در محیط بیولوژیک تسهیل می شود.وقتی دو فرکانس متفاوت از کانال عبور می کنند،فرکانس باالتر مانع عبور فرکانس پایین تر می شود.تغییرات امپدانس هرکدام

اندازه گیري می شود وتبدیل به اطالعات طولی می شود. 
7-سنسور دیجیتال PSP:نوعی تصویربرداري دیجیتال است.پلیت هاي PSP انرژي اشعه ي ایکس را جذب و ذخیره کرده وسپس این انرژي را به صورت نور(فسفرسانس)هنگامی که توسط نور دیگر با

طول موج مناسب تحریک شود آزاد می کند. 

بیان مساله

نگرش افراد نسبت به سالمت دهان و دندان تغییر یافته است و کمتر کسی حاضر به از دست دادن دندان هاي خود می باشد. درمان ریشه، فرآیندي محافظه کارانه است که براي حفظ بافت سالم دندان ،
( Abrasion ,Erosion ,Attrition) پالپ آسیب دیده وعفونی را حذف می کند(1). آسیب پالپی می تواند به وسیله عوامل مختلفی مانند پوسیدگی، عفونت میکروبی، تروما، شکستگی عاج، سایش
فرایندهاي دندانی مختلف و یا علل ناشناخته ایجاد شود(2). از جمله شایع ترین عوارض عدم درمان به موقع ریشه ، پریودونتیت پري اپیکال می باشد . این ضایعات پري اپیکالی می توانند منجر به ایجاد
مشکالت پریودنتال از قبیل تحلیل استخوان ، لقی دندان و نیز درد حین جویدن شوند(3) . تاکنون مطالعات مقطعی متعددي با هدف تعیین شیوع پریودنتیت اپیکالی در کشورهاي مختلف انجام گرفته
است. یک مطالعه مرور سیستماتیک بر روي بیش از 300000 دندان از 33 مقاله ي مقطعی که شیوع پریودنتیت اپیکالی را در کشورهاي مختلف سنجیده بودند، انجام گرفت. نتایج این مطالعه
سیستماتیک نشان داد که پریودونتیت اپیکال شیوع بسیارباالیی دارد که به ازاي هر بیمار، یک رادیولوسنسی اپیکالی (تقریبا 5 درصد از تمام دندان ها) وجود دارد . این نتیجه نشان می دهد که تقریبا
تمامی افراد جامعه داراي پریودنتیت اپیکالی هستند. همچنین در این مطالعه نشان داده شد که درمان ریشه ي دندان نیز شیوع بسیار باالیی دارد و براي هر بیمار، دو درمان ریشه ( تقریبا 10 درصد

تمامی دندان ها )انجام شده است .با توجه به سطح باالي نیاز جامعه به درمان ریشه ، انجام هر چه دقیق تر این فرآیند براي افزایش سطح سالمت دهان و دندان افراد جامعه ضروري می باشد(4). 
جهت انجام هر چه دقیق تر فرآیند درمان ریشه، تعیین موقعیت و طول کارکرد کانال ها ضروري است(5) . اندازه گیري دقیق طول کارکرد کانال ، یک اصل مهم در موفقیت درمان ریشه است ، زیـرا
طـول کـارکرد کانال ، تعیین کننده ي میـزان پاکسـازي و شـکل دهـی کانـال و آشـکار کننده ي حد نهایی پرکردگی ریشـه اسـت . اگـر انـدازه گیـري بـه شیوه ي نادرست انجام شـود،منجر بـه
آمـاده سـازي نـاقص و پرکردگـی نامناسب کانال میشود(6). پر کردگی هاي کوتاه ( Under filling) و بلند (Over filling ) نسبت به طول صحیح کارکرد کانال مطلوب نیستند. مطالعات مربوط به
پیش آگهی همواره نشان می دهند که در پر کردگی هاي بلند یا کوتاه میزان شکست درمان ریشه ، با گذشت زمان افزایش می یابد(7) . این شکست درمان منجر به تحمیل هزینه هاي اقتصادي و نیز

ایجاد مشکالت روانی و اجتماعی براي بیمار می گردد(8).  
رادیوگرافی در رشته هاي مختلف دندانپزشکی از جمله در درمانهاي کانال ریشه ي دندان، نقش بسیار مهمی دارد. این کلیشه ها در سه مرحله تشخیص، درمان و کنترل درمانهاي اندودنتیک انجام شده
مورد نیاز می باشد(9). ریشه دندانها توسط بافتهایی مانند بافت سخت استخوان و بافت نرم لثه احاطه شده است، ازاین رو براي تعیین طول ریشه دندان، تصویربرداري به کمک اشعه ایکس مورد نیاز
میباشد. علی رغم وجود روشهاي نوین مانند اپکسلوکیتورهاي مختلف در مطبهاي دندانپزشکی ، هنوز تهیه رادیوگرافی به عنوان مطمئن ترین روش جهت تعیین طول کانال ریشه محسوب می شود



(10). اما رادیوگرافی نیز مشکالتی را در حین درمان هاي ریشه دارا می باشد.از آن جمله می توان به صرف وقت براي آماده سازي کلیشه ي موردنظر و میزان اشعه تابیده شده اشاره نمود (11) ،
همچنین بررسی ها نشان داده است که رادیوگرافی همیشه با موقعیت واقعی فورامن اپیکال هماهنگ نیست(12). 

تاکنون تکنیک انتخابی بـراي تعیـین طـول کـارکرد کانال، رادیوگرافی معمـولی بـوده اسـت . ولـی فنـاوري جدیـد رادیوگرافی دیجیتال در علم رادیولوژي, انقالبی را در تهیه ي کلیشه هاي
رادیـــوگرافی بوجـــود آورده اســـت و امروزه این دستگاه ها محاسنی دارند که بطور مشهودي آنها را از دستگاه هاي معمول متمـایز می سازد از جمله : حذف فیلم رادیوگرافی استاندارد (13) ، ایجاد
تصویر فوري و دسترسی سـریع بـه آن جهــت نمــایش ،عدم نیاز به داروهاي ظهور و ثبوت (14) و مراحل تاریک خانه اي (15) ، کاهش میزان پرتو دریافتی (16)، صرفه جویی در زمان (17)، بزرگ
نمایی و وارونه سازي تصویر (15)، ذخیــره ســازي و انتقــال ســریع تصاویر و امکــان حصول اطالعات بیشتر با استفاده از امکانات پـردازش و کاهش Noise تصویر توسط رایانه که همگـی مــی
تواننــد دالیــلی مــوجه بــراي اســتفاده از فنــاوري دســتگاههاي رادیــوگرافی دیجیتــال در دندانپزشــکی و بخصوص در رشته اندودنتیکس باشند(18). اما یکی از معایب دستگاه هاي رادیوگرافی

دیجیتال، هزینه ي باالي نصب و راه اندازي آن است(19). 
گونه ي دیگري از فناوري هاي نوین رادیولوژي ، فیلم هاي داخل دهانی خود ظهور هستند که اندازه اي مشابه با فیلم هاي معمولی پري اپیکال دارند اما از جهاتی نیز با آنها متفاوت اند. فیلم هاي خود
ظهور به آسـانی در دسـترس هسـتند و زمـان آمـاده شدن آنها نیز کوتاه است. در یـک انتهاي پاکت این فیلم ها کیسه ي ظهور و ثبوتی وجود دارد که حاوي 3 میلی لیتر محلول Monobath می

باشد.پس از تابش به فیلم با فشار انگشت روي کیسه و هدایت آن به سـمت فیلم پرتونگاري باعث ظهور و ثبوت فـیلم مـی شـود(20) . 
با توجه به این که تعدادي از مطالعات به مقایسه ي دقت رادیوگرافی معمولی و دیجیتال در تعیین طول کارکرد کانال پرداخته اند (21،22،23،24،25،26) و در تعداد دیگري از مطالعات به مقایسه ي
دقت رادیوگرافی معمولی و خود ظهور پرداخته شده است (28، 27) . اما تاکنون مطالعه اي به مقایسه ي فناوري هاي نوین رادیو گرافی با یک دیگر نپرداخته است. بنابراین با توجه به فقدان مطالعه اي
PSP که به مقایسه ي فناوري هاي نوین رادیوگرافی در تعیین طول کارکرد کانال بپردازد ، بر آن شدیم که در این مطالعه ،به مقایسه دو فناوري نوین رادیوگرافی خود ظهور و رادیوگرافی دیجیتال

بپردازیم.

بررسی متون

مطالعه اي که در سال 2011 توسط محتوي پور و همکارانش انجام شد، دقت رادیوگرافی معمولی و دیجیتالCMOS درتعیین طول کارکرد کانال هاي انحنادار را مورد بررسی قرار داد. در این مطالعه
60 دندان مولر انتخاب و براساس میزان انحناي کانال(کمتر از 15درجه،30-15 درجه،بیشتر از30 درجه) طبقه بندي شدند. K-file شماره 15در داخل کانال ها قرار داده شد و سپس رادیوگرافی
معمولی(F-speed) و دیجیتال CMOS از دندان ها تهیه شد.نتایج این مطالعه نشان می دهد که دقت اندازه گیري طول کارکرد کانال هاي انحنادار با استفاده از رادیوگرافی دیجیتال CMOS و

رادیوگرافی معمولی اختالف آماري معناداري ندارد(21). 
 

در مطالعه اي که در سال 2016 توسط تفاخري و همکارانش انجام شد ، دقت رادیوگرافی هاي معمولی (E-speed ) و دیجیتال(CMOS) در تعیین طول کارکرد کانال هاي ریشه دندان مولر فک
K- ، پایین مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه برون تنی، 25 دندان بالغ مولر اول دائمی فک پایین دو ریشه انتخاب و سپس حفره دسترسی تهیه گردید. جهت تعیین طول کارکرد واقعی دندان ها
file هاي شماره 15 داخل کانال دندان ها قرار داده شدند. پس از جایگذاري دندان ها در داخل ساکت دندانی، از آنها رادیوگرافی معمولی و دیجیتال تهیه گردید و بر روي رادیوگرافی هاي معمولی و
تصاویر CMOS،از فاصله نوك کاسپ هاي هم سطح شده تا نوك فایل به ترتیب به وسیله کولیس با دقت 01 /0 میلی متر و نرم افزار اندازه گیري شد. یافته ها نشان دادند که اختالف معنی داري بین
دقت رادیوگرافی هاي معمولی و دیجیتال در تعیین طول کارکرد کانال ریشه دندان هاي مولر اول فک پایین با انحناي کمتر از 25 درجه وجود ندارد ؛ اما در ریشه هاي با بیشتر از 25 درجه انحناء، طول

کارکرد در تصاویر دیجیتال (CMOS) به طور معنی داري بیشتر از رادیوگرافی معمولی(E-speed) و واقعی بودند (22). 
در مطالعه اي که Ezoddini و همکارانش در سال 2005 انجام دادند ، دقت رادیوگرافی دیجیتال و رادیوگرافی معمولی در ارزیابی طول کانال هاي انحنادار مورد مقایسه قرار گرفت . در این مطالعه 40
دندان مولر اول فک پایین به دو گروه با انحناي کمتر از 25درجه و بیشتر از 25 درجه تقسیم شدند؛ سپس همه نمونه ها در بلوك هاي گچی ثابت شدند و طول کانال با استفاده از سیستم رادیوگرافی
دیجیتال و رادیوگرافی معمولی اندازه گیري شد. نتایج این مطالعه نشان داد که در دندان هاي با انحناي کمتر از 25 درجه، رادیوگرافی معمولی طول کارکرد کانال را بهتر نشان می دهد ولی در
دندانهایی با انحناي بیشتر از 25 درجه، رادیوگرافی دیجیتال جهت تعیین طول کارکرد مناسب تر می باشد. این اختالف در نتیجه گیري می تواند به دلیل تفاوت در دقت نوع دستگاه رادیوگرافی

دیجیتال باشد. که در مطالعه آنها رادیوگرافی دیجیتال از نوع CCD بوده است(23). 
 

Lozano و همکارانش در مطالعه اي آزمایشگاهی در سال 2002 به مقایسه دقت رادیو گرافی معمولی و دیجیتال PSP در تعیین طول کارکرد کانال پرداختند.در این مطالعه آزمایشگاهی 70 دندان
که به دالیل پریودنتال و ارتودنتیک کشیده شده بودند انتخاب و سپس حفره دسترسی با فرز روند تهیه گردید. ابتدا با استفاده از k-file هاي 15 و 10 ،8 طول کارکرد کانال تا اپیکال فورامن تعیین
گردید و سپس دندان ها در پست نگه دارنده مانت شدند و از آنها رادیوگرافی هاي معمولی و دیجیتالPSP تهیه شد.بر اساس یافته هاي این مطالعه ، رادیوگرافی معمولی نتایج بهتري را نسبت به

رادیوگرافی دیجیتال PSP در تخمین طول کارکرد نشان داد(24).  
 

مطالعه اي که در سال 2001 توسط Lamus و همکارانش انجام شد به مقایسه ي دقت رادیوگرافی معمولی و دیجیتال در تعیین طول کارکرد کانال پرداخت. در این مطالعه از دندانهایی با درجات
مختلف انحناي ریشه استفاده شد.نتایج این بررسی نشان داد که مقادیر اندازه گیري شده با رادیوگرافی معمولی، نسبت به رادیوگرافی دیجیتال ، به مقادیر واقعی نزدیکتر است(25). 

درسال 2005 مطالعه اي توسط Akdeniz و همکارش انجام شد که دقت رادیوگرافی دیجیتال ( اصالح شده و اصالح نشده )و رادیوگرافی معمولی را در تعیین طول کارکرد کانال مقایسه کرد.در این
مطالعه درمان ریشه بر روي 20 دندان مولر اول دائمی فک پایین انجام شد.از دندان هاي درمان شده رادیوگرافی هاي معمولی و دیجیتال تهیه شد.براي اصالح تصاویر دیجیتال،افزایش کنتراست و
روشنایی تصویر جهت ایحاد تصویر واضح تر از کانال دندان صورت گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که تصاویر دیجیتال اصالح شده در تخمین طول کارکرد به طور معنی داري بهتر از رادیوگرافی هاي

معمولی و دیجیتال اصالح نشده عمل می کردند(26).  
 

سخدري و همکارانش در سال 2011 در مطالعه اي به مقایسه ي فیلم هاي پرتونگاري معمولی و خودظهور در برآورد طول کارکرد کانال پرداختند. در این بررسی توصیفی به منظور تعیین طول کارکرد
کانال، با دو گونه فیلم معمولی و خود ظهور در شرایط آزمایشگاهی از 45کانال مزیوباکال دندان هاي مولر نخست فک باال که در فانتوم هد مانت شدند پرتونگاري فراهم گردید. فیلم هاي معمولی در
پروسسور خودکار ظاهر و فیلم هاي خود ظهور بر پایه ي روش پیشنهادي کارخانه ي سازنده آماده شدند . طول کارکرد حقیقی بر روي دندان هاي کشیده شده مشخص شد و سپس اختالف میان طول

کارکرد در دو روش پرتونگاري با یکدیگر و با طول کارکرد حقیقی تعیین گردید.بررسی ها نشان داد که اختالف معناداري میان این دوگونه فیلم در تعیین طول کارکرد وجود ندارد(27). 
 

ایکنبرگ (Eikenberg) و وانـدره (Vandre) در سال 2000 در مطالعه اي ، بـه مقایسـه ي فیلم هاي معمولی و خود ظهور با پرتونگاري سنسور دیجیتال Dexis پرداختند در این مطالعه 45
کانال دندانی مورد مطالعه قرار گرفت و از فایل هاي شماره هاي 8،10،15،20 در تعیین طول کارکرد کانال ها استفاده گردید . نتایج این مطالعه نشان داد که اخـتالف معنـادار میـان روش هـا در

تشخیص انتهاي آ پکس وجود نـدارد و همـواره تکنیک با سـرعت بیشـتر، هزینه ي کمتر و عدم استفاده از سیسـتم هـاي ظهـور و ثبـوت دستی برتر است(28). 
 

شیفر (Sheaffer)و همکارانش در سال 2002 در مطالعه اي،به مقایسه ي دقت رادیوکرافی فیلم هاي معمولی داخل دهانی(E-speed F-speed ,D-speed) در اندازه گیري اندودنتیک
پرداختند. در این مطالعه سه دندان خلفی ماگزیال برروي جسد انتخاب شد. پس از تهیه ي حفره ي دسترسی، ازK-file شماره ي 15 در کانال هاي دندان ها استفاده و از آنها 30 رادیوگرافی( از هرنوع
E و D،F (Direct exposure) فیلم 10 عدد) تهیه شد.نتایج این مطالعه بیانگر این بود که تفـاوت معنادار از نظر خطاهاي اندازه گیري اندودنتیک در استفاده از انـواع فــیلم هــاي داخل دهــانی

، وجــود ندارد(29). 
 

مطالعه اي در سال 2002 توسط منتـز(Mentes) و همکـارانش پیرامون ارزیابی رادیوگرافی معمولی و دیجیتال درتعیین طول کارکرد کانال انجام شد. در این مطالعه 60 دندان مولر اول فک پایین
انتخاب و براساس میزان کرو کانال در سه گروه Slight،Moderate و Severe طبقه بندي شدند. در این مطالعه از K-file شماره ي 10 استفاده شد و این نتیجه را دربرداشت که دقت هر دو

پرتونگاري دیجیتال و معمـولی ،در اندازه گیري طول کارکرد،به واقعیت نزدیک است، اما دقت روش دیجیتال در تعیین طول کانال با افزایش خمیدگی کانال افزایش می یابد(30). 
 

در سال 2006 ، جاویدي و همکاران در پی پاسخ به این پرسش که آیا دقت رادیوگرافی دیجیتالی از رادیوگرافی معمولی بیشتر است یا خیر ،مطالعه اي را انجام دادند. در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی،
17 کانال از دندان هاي مولر فک باال و پایین جمجمه انسان انتخاب و با فایل شماره 15 براي اندازه گیري طول کارکرد فایل گذاري شدند. سپس دو رادیوگرافی، یکی با استفاده از تکنیک معمولی و
دیگري با تکنیک دیجیتالی به روش موازي تاباندن پرتو بوسیله ابزارهاي ویژه تثبیت کننده موقعیت(Xcp) از هر کانال تهیه شدند. در مرحله بعد دندان ها کشیده و طول کارکرد واقعی تعیین شد.در این

مطالعه رادیوگرافی دیجیتال از دقت باالتري برخوردار بود(10). 
 

در سال Avinash ، 2002 و همکارانش دقت رادیوگرافی معمولی و دیجیتال در تعیین طول کارکرد کانال را مقایسه نمودند . نتایج این مقایسه نشان داد که رادیوگرافی دیجیتال، طولی برابر با طول
واقعی کانال نشــان می دهد(31).



روش اجراي مطالعه

شرح کامل روش اجرا

هرگونه بقایاي لیگامان پریودنتال، جرم و رسوبات سطح خارجی ریشه هاي دندان با یک Scaler کامالً تمیز می شوند. پس از ضدعفونی شدن توسط هیپوکلریت سدیم 5%،دندانها تا زمان موردنیاز در
سرم فیزیولوژي نگهداري می شوند. 

سپس نمونه ها در داخل گچ که ضخامت آن در هر طرف از سطح دندان 3 میلیمتر باشد ،ثابت می شوند به نحوي که نوك اپکس از انتهاي گچ نمایان باشد .همه دندانها شماره گذاري می شوند .با
استفاده از فرز فیشور توربین شماره010 حفره دسترسی (access cavity) براي هر دندان ایجاد می شود؛ سپس در همه ي نمونه ها، براي اندازه گیري طول کانالها از K-File شماره ي 15 استفاده
می شود. این فایل ها طوري در داخل کانال قرار می گیرند که نوك فایل از انتهاي اپکس نمایان باشد .در عین حال قسمتی از تاج دندان براي ثابت قرار گرفتن رابراستاپ، به صورت مسطح تراش داده
می شود تا محل قرارگیري فایل ثابت باشد . در صورتی که File-K شماره 15داخل کانال مزیال قرار نگیرد، مسیر کانال به وسیله فایل 10و8 باز میشود تا File- K شماره15داخل کانال قرار گیرد.
پیش از اکسپوز شدن دندانها به اشعه در استفاده از فیلم هاي رادیوگرافی خودظهور و سنسور دیجیتال PSP ، طول واقعی کانال (فاصله بین نقطه استاپ تاجی تا نوك آپکس) در هر نمونه به وسیله
کولیس با دقت اندازهگیري 0.01 میلیمتر روي فایلها اندازه گیري و اعداد به دست آمده ثبت می شود؛ مجدداً فایلها درون کانال در محل اولیه قرار می گیرند و جهت جلوگیري از تغییر محل آنها، به
وسیله پانسمان موقت به دندان ثابت می شوند؛ قبل از انجام رادیوگرافی ، همه فیلم ها شماره گذاري می شوند؛ سپس به وسیله فیلم رادیوگرافی خودظهور از نمونه ها رادیوگرافی پري اپیکال به عمل می
آید؛به این صورت که نمونه ها به صورت افقی از جهت قدامی- خلفی برروي فیلم رادیوگرافی داخل دهانی قرار می گیرند .تیوب به فاصله 4 سانتیمتري باالي نمونه ها تنظیم می شود و رادیوگرافی پري
اپیکال به صورت موازي از تمام نمونه ها به عمل می آید و این مراحل برروي سنسور PSP هم انجام می شود و سپس سنسور به پردازشگر مخصوص منتقل می شود و تصاویر پردازش می گردد.پس از

آن طول کارکرد به صورت جداگانه برروي هرکدام از فیلم هاي خودظهور و سنسور PSP اندازه گیري می شود. 

جمعیت مورد مطالعه

دندان هاي کشیده شده مولر اول دایمی فک پایین

معیارهاي ورود و خروج مطالعه

معیارهاي ورود به مطالعه : 
- آ پکس دندان ها کامال بسته شده باشد.  

- در کانال ریشه انسداد یا کلسیفیکاسیون وجود نداشته باشد .  
-دندان ها بدون شکستگی ریشه یا پوسیدگی در سطح ریشه باشند . 

- تحلیل داخلی و خارجی در دندان ها وجود نداشته باشد.  
معیارهاي خروج از مطالعه : 

- خطاي تهیه حفره دسترسی 
- شکستن فایل در کانال  

 Transportation -
 Ledge -

 Zip -

حجم نمونه و شیوه محاسبه آن

با درنظرگرفتن خطاي نوع اول (α 0.05 = ) ، توان آزمون 0.8 و P=0.7 باتوجه به مطالعه ي تفاخري و همکاران میانگین و انحراف معیار روش اول (1.84± 21.80 ) و روش دوم (± 1.70 21.70 )
حجم نمونه حداقل 24 دندان بالغ مولر اول فک پایین به دست آمد . 

 n=(2δ^2 (z_(1-α/2)+z_(1-β) )^2)/(μ_1-μ_2 )^2 (1-ρ^2)√2
با در نظر گرفتن میزان ریزش ده درصد حجم نمونه نهایی 27 نفر به دست آمد. 
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