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 چکیده

 و  71٪ (EDTA) دیاس کیتتراست نیآم ید لناتیو  ٪2.0 توزانچی اثر سهیمطالعه مقا نیاهداف: هدف از ا

 .بود  یالکترون کروسکوپیبا استفاده از م الیرریدر حذف اسم endo finisher  XPبا  یفعال ساز

شده  هیشده ته دهیکش نییپرمولر دوم فک پادندان  53آزمایشگاهی  –در این مطالعه تجربی   و روش ها: مواد

 Gold یروتار ستمیبا استفاده از سنمونه ها به دست آمد.  یمتر یلیم 70 شهیاز قطع تاج ، طول ر پسو 

ProTaper   تاF3  با توجه به روش  ها نمونه.  شدند شو و شست ٪3.03 میسد تیپوکلریو با ه یماده سازا

 EDTA ٪ تریل یلیم I: 7 ;( تقسیم شدند  =5nو یک گروه کنترل ) =n)۸) شآزمای گروه 4 به شست شو نهایی

-XPبا  قهیدق 7به مدت  ی+ فعال ساز قهیدق 7مدت به   ٪ EDTA 17 تریل یلیم II :7 ، قهیدق 7به مدت  17

endo finisher  ،: III 7 قهیدق 5به مدت  ٪ 2.0 توزانچی تریل یلیم ،: IV7 به  ٪ 2.0 توزانچی تریل یلیم

برش  ینمونه ها به صورت طولسپس .  XP-endo finisher با قهیدق 7 دتبه م ی+ فعال ساز قهیدق 5مدت 

کرونال ،  سطحسه در  ریرالیاز نظر وجود  اسم 7222با بزرگنمایی  یالکترون کروسکوپیم ریو در ز خوردند

 با سطح معنی داریاسکور و تست کاپا  یکا یها با آزمونها شدند. داده یبررس شهیر کالیو آپ یانیم

 23/2  P< قرار گرفت. لیو تحل هیمورد تجز 

از نظر     4و  5،  0های  گروه نی( بP <23/2) مانده  بود. یباق الیر ریاسم نیکمتر یدارا 7ها: گروه  افتهی

 یدار یتفاوت معن ,کانال یزی( از نظر تم<23/2Pوجود نداشت. ) یدار یمعن یتفاوت آمارحذف اسمیر الیر 

 (<23/2P. )نداشتوجود  یشیآزما یدر همه گروه ها سه سطح کانال نیب

در  EDTA  71٪با محلول  ییشست وشو نهابا در نظر گرفتن محدودیت های مطالعه حاضر ، : یریگ جهینت

الیر نسبت ریدر حذف اسم برتری چیه XP-endo Finisher  با یفعال ساز .کارآمدتر بود  الیر ریف اسمحذ

  ندارد. ییبه تنها چیتوزان ای EDTAاستفاده از   به

 ،  EDTA  ،Scanning Electron Microscopy  ،Smear layer: یدیکل کلمات

XP-endo Finisher 
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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. 

Key words: EDTA, Scanning Electron Microscopy, Smear layer, XP-endo Finisher 
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