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 چکیده

و   71٪ (EDTAو اتیلن دی آمین تتراستیک اسید ) ٪2.0چیتوزان  اهداف: هدف از این مطالعه مقایسه اثر

 در حذف اسمیرالیر با استفاده از میکروسکوپ الکترونی  بود. endo finisher  XPفعال سازی با 

ک پایین کشیده شده تهیه شده دندان پرمولر دوم ف 53آزمایشگاهی  –مواد و روش ها:  در این مطالعه تجربی 

 Goldمیلی متری به دست آمد. نمونه ها با استفاده از سیستم روتاری  70و پس از قطع تاج ، طول ریشه 

ProTaper   تاF3   شست و شو شدند.  نمونه ها با توجه به روش  ٪3.03اماده سازی و با هیپوکلریت سدیم

 EDTA ٪میلی لیتر  I :7 ;( تقسیم شدند  =5nروه کنترل )و یک گ =n)۸گروه آزمایش ) 4شست شو نهایی به 

-XPدقیقه با  7دقیقه + فعال سازی به مدت  7به مدت   ٪ EDTA 17میلی لیتر  II :7 دقیقه ، 7به مدت  17

endo finisher  ،: III 7  دقیقه ، 5به مدت  ٪ 2.0میلی لیتر چیتوزان: IV7  به  ٪ 2.0میلی لیتر چیتوزان

. سپس نمونه ها به صورت طولی برش  XP-endo finisherدقیقه با  7+ فعال سازی به مدت دقیقه  5مدت 

از نظر وجود  اسمیرالیر در سه سطح کرونال ،  7222خوردند و در زیر میکروسکوپ الکترونی با بزرگنمایی 

 نی داریها با آزمونهای کای اسکور و تست کاپا با سطح مع میانی و آپیکال ریشه بررسی شدند. داده

 23/2  P< .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 

از نظر     4و  5،  0( بین گروه های P <23/2دارای کمترین اسمیر الیر باقی مانده  بود. ) 7یافته ها: گروه 

تفاوت معنی داری  ,( از نظر تمیزی کانال<23/2Pحذف اسمیر الیر تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت. )

 (<23/2Pنال در همه گروه های آزمایشی وجود نداشت. )بین سه سطح کا

در  EDTA  71٪نتیجه گیری: با در نظر گرفتن محدودیت های مطالعه حاضر ، شست وشو نهایی با محلول 

هیچ برتری در حذف اسمیرالیر نسبت  XP-endo Finisher حذف اسمیر الیر کارآمدتر بود . فعال سازی با 

 یتوزان به تنهایی ندارد. یا چ EDTAاستفاده از   به

 ،  EDTA  ،Scanning Electron Microscopy  ،Smear layerکلمات کلیدی: 

XP-endo Finisher 
 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract  

Objectives: The aim of this study was to compare the efficacy of 0.2% chitosan and 17% 

ethylene diamine tetra acetic acid (EDTA) by XP endo finisher activation on smear layer 

removal using Scanning Electron Microscope. 

Materials and Methods: In this experimental-laboratory study 35 extracted second mandibular 

premolars were decoronated to a root length of 12 mm. samples were cleaned and shaped using 

ProTaper gold system up to size F3 and 5.25% sodium hypochlorite irrigation throughout 

instrumentation.The specimens were divided into 4 experimental groups(n=8) and one control 

group(n=3) according to the final irrigation. 1:1ml EDTA 17% for 1 minute, II:1ml EDTA 17%  

for 1 minute + activation for 1 minute with XP-endo finisher , III:1ml chitosan 0.2% for 3 

minutes, IV:1ml chitosan 0.2% for 3 minutes + activation for 1 minute with XP-endo finisher. 

Then Samples were split longitudinally and examined under scanning electron microscope 

under the × 1000 magnifications for smear layer presence at coronal, middle and apical root 

canal levels. Data were analyzed with Chi-square and kappa tests at a P< 0.05. 

Results: Group 1 had the lowest residual smear layer (P<0.05). There was no statistically 

significant difference in smear layer removal between 2 , 3 and 4 groups.(P> 0.05) With respect 

to canal cleanliness at different root thirds, there was no statistically significant difference 

between different areas in all experimental groups.(P> 0.05) 

Conclusion: Within the limitations of this study Final irrigation with 17% EDTA solution was 

more efficient in smear layer removal, and activation with XP-endo finisher has no advantage 

in removing smear layer from using EDTA or chitosan alone. 
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