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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان قزوین

 09شماره پایان نامه:     دانشکده دندانپزشکی                              

د در زینک اکسای -ارزیابی کیفیت پرکردگی ترکیب کلسیم هیدروکساید عنوان:

درمان ریشه دندان های قدامی شیری با استفاده از توموگرافی کامپیوتری با دسته اشعه 

 مخروطی: یک مطالعه آزمایشگاهی

 دکتر سارا ملکی کامبخش، دکتر علی کریمخانی اساتید راهنما:

 دکتر مریم تفنگچی ها استاد مشاور:

 معصومه خوشدل سالکجانی پژوهش و نگارش:

از آنجایی که کیفیت پرکردگی ریشه در موفقیت درمان پالپ دندان شیری تاثیر بسزایی دارد، مطالعه هدف: 

 Zinc Oxide( با دو ماده CH-ZnOزینک اکساید ) -حاضر با هدف مقایسه ترکیب کلسیم هیدروکساید

Eugenol (ZOE و )Metapex .به عنوان ماده پرکردگی ریشه انجام شده است 

دندان قدامی شیری پس از مطابقت با معیارهای ورود جهت درمان ریشه، توسط فایل  04روش اجرا: 

و  Metapex ،ZOEتایی تقسیم شدند. کانال ها توسط سه ماده  04روتاری آماده سازی شده و به سه گروه 

مورد  CBCTبوسیله  Void،  به کمک لنتولو پر شدند. طول پرکردگی، تعداد و محل CH-ZnOترکیب 

، Chi-Squareآنالیز شدند. تست های  04نسخه  SPSSارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار 

ANOVA  وTukey  40/4جهت آنالیز داده ها در سطح معنی داری < P  .استفاده شدند 

(. گروه P=  490/4برتری معنی داری نشان داد )  ZOEدر داخل ماده،  Voidاز لحاظ وجود یافته ها: 

CH-ZnO  بطور معنی داری تعدادVoid  ( 440/4کمتر در حدفاصل ماده پرکردگی و دیواره کانال  =P نشان )

در مقایسه با گروه متاپکس برتری  Voidدر ارتباط با متغیر میانگین تعداد   ZOEو  CH-ZnO  داد. دو گروه

-CHدر نواحی بحرانی )سرویکال/ اپیکال(، گروه  Void(. از لحاظ حضور P < 40/4معنی داری نشان دادند ) 

ZnO  .بهترین نتایج را داشت. از نظر طول پرکردگی تفاوت معنی داری میان سه گروه مشاهده نشد 

می تواند ماده مناسبی جهت پرکردگی  CH-ZnOترکیب با توجه به نتایج به دست آمده،   نتیجه گیری:

 ریشه در درمان پالپکتومی دندان های شیری باشد.

 پالپکتومی، حباب، ماده پرکننده ریشه، کلسیم هیدروکساید، دندان شیریکلیدواژه: 
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Aim: As the quality of root filling is seriously effective in primary tooth pulp therapy 

success, present study aimed to compare the mixture of Calcium Hydroxide (CH)  - Zinc 

Oxide (ZnO) with Zinc Oxide Eugenol (ZOE) and Metapex as a root canal filling 

material. 

Methods: Sixty anterior primary teeth matching inclusion criteria were prepared 

using rotary files and were divided into three groups of twenty. Canals were filled using 

Metapex, ZOE and CH-ZnO mixture using Lentulo.  Filling length, quantity and location 

of voids were assessed using CBCTs. Data were analyzed using SPSS ver. 20. Chi-

Square, ANOVA and Tukey test were used. P<0.05 was considered for the level of 

significance.  

Results: Evaluating intra-material void, ZOE showed significant superiority 

(P=0.036). CH-ZnO showed significantly lower voids in margin of material and canal (P 

= 0.005). CH-ZnO and ZOE groups showed significant superiority in comparison to 

Metapex group assessing mean value of voids (P<0.05).  In case of void presence in 

critical areas (Cervical/Apical), CH-ZnO showed the best results. No difference was 

reported about obturation length. 

Conclusion: Considering the outcomes, mixture of CH-ZnO can be suggested as a 

suitable root filling material during pulpectomy for primary tooth. 

Keywords: Pulpectomy, Void, Root Filling Material, Calcium Hydroxide, Primary 

Tooth 
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