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 فارسی دهیچک

 خود از هک یمناسب یکیولوژیب خواص لیدل به که اند شده یمعرف کیوسرامیب یلرهایس رایاخ: نهیزم

 تیقابل نهیزم در. شوند استفاده اندو یها درمان در موفق لریس کی بعنوان توانند یم اند داده نشان

ی محدود مطالعات تاکنون ها ،که درصورت شکست درمان ریشه ضروری است،لریس نیا مجدد درمان

  انجام شده است.

 در کاتیلیس میکلس هیپا بر یکیوسرامیب لریس مجدد درمان ییکارا یابیارز مطالعه نیا از هدف: هدف

 مجدد درمان ستمیس از استفاده با بلیمند مولر پره یها دندان در AH-26 ینیرز لریس با سهیمقا

ProTaper  باشد یم. 

 با بلیمند مولر پره شده دهیکش دندان 46 ،یشگاهیآزما-یتجرب ی مطالعه نیا در: ها روش و مواد

 براساس و یتصادف بصورت و شده یساز آماده F3[#30,0.09] سایز تا ProTaper ستمیس از استفاده

 :پرشدند سازنده ی کارخانه دستور طبق و شدند میتقس ییتا 23 گروه دو به استفاده مورد لریس نوع

 دوم گروه و ،یجانب تراکم روش با گوتاپرکا و (AH-26) ینیرز لریس از استفاده با اول گروه یها کانال

 نمونه یتمامپرکردگی  single cone. روش به (Sure-seal) کیوسرامیب لریس و گوتاپرکا از استفاده با

 کارکرد طول به دنیرس زمان وخالی شده  ProTaper درمان مجدد یروتار ستمیس از استفاده با ها

 مهین ره از و خورده مقطع یطول بصورت یالماس سکید از استفاده با ها نمونه سپس. دیگرد ثبت هیاول

 یوگرافیراد تصویر در یپرکردگ ی ماده ی ماندهیباق زانیم. دیگرد هیته تالیجید کالیاپ یپر یوگرافیراد

-Mann  کیناپارامتر آزمون استفاده با ها داده. دیگرد محاسبه AutoCAD افزار نرم از استفاده با

whitneyبودن دار یمعن سطح). ارزیابی قرار گرفتورد م ((P<0.05) 

-AH لریس گروه با سهیمقا در کیوسرامیب لریس با پرشده درگروه لر،یس ی ماندهیباق زانیم: ها افتهی

 کالیاپ قسمت در لریس ی ماندهیباق گروه دو هر در (p<0.05) بود باالتر یدار یمعن اختالف با 26

 .و این اختالف از لحاظ آماری معنی دار نبود بود شتریب یانیم و کرونال یها قسمت به نسبت کانال

 یدار یمعن طرز به کیوسرامیب لریس با پرشده گروه در هیاول کارکرد طول به دنیرس یبرا الزم زمان

 (p<0.05).بود باالتر اول گروه از

 مالحظه قابل طورب ینیرز لریس به نسبت کیوسرامیب لریس که داد نشان مطالعه نیا جینتا: یریگ جهینت

 درمانسیستم  و. اردذگ یم یبرجا کانال یها وارهید در مجدد درمان از پس یشتریب ی ماندهیباق یا

 .نمی باشد شهیر کانال از لریس نیا کامل حذف به قادر ProTaper مجدد

 درمان مجدد، سیلر، سیلر رزینی، کلسیم سیلیکات: دواژهیکل

 



Abstract 

Introduction: in cases of root canal treatment failure, endodontic retreatment is 

necessary. Calcium silicate-based sealers have been proposed as endodontic 

filling materials because of their excellent biologic properties. The efficacy of 

retreatment techniques for bioceramic sealer removal has not been assessed well. 

Purpose: The aim of this study was to evaluate the retreatability of root canals 

obturated with calcium silicate-based sealer (sure-seal) in comparison with 

conventional epoxy resin-based sealer (AH-26) using ProTaper Universal 

Retreatment (PTR) system. 

Methods and Materials: Sixty four extracted single-rooted human teeth were 

prepared with Universal ProTaper files up to F3 (30/0.09). Specimens were 

randomly divided into two groups based on obturation technique/material 

according to the manufacture instructions: Lateral compaction of GP/AH-26, 

Single cone GP/Sure-seal. Root fillings were removed with PTR. The time taken 

to reach the working length (TWL) was recorded. Roots were longitudinally 

sectioned and analyzed on digitized images. Amount of filling debris on canal 

walls of each half was evaluated using AutoCAD software. Obtained data were 

analyzed using Mann-whitney U tests. (The level of significance was set at 0.05.) 

Results: There was significantly less residual root canal filling material in AH-

26 group.(p<0.05) In both groups most of the residue was in apical segment of 

the canal. Furthermore, the TWL was significantly longer in Sure-seal 

group.(p<0.05) 

Conclusion: the results of this study demonstrate that calcium silicate-based 

sealer group had significantly more residual filling material than the resin-based 

group. And conventional retreatment techniques are unable to remove  it 

completely from root canal walls. 

Keywords: Calcium silicate, Sealer, epoxy resin-based root canal sealer, 

Retreatment 

 


