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 فارسی دهیچک

 بعنوان دتوانن یم اند داده نشان خود از که یمناسب یکیولوژیب خواص لیدل به که اند شده یمعرف MTA یلرهایس رایاخ. :نهیزم

هنوز به طور  MTAدرمان مجدد برای خارج سازی سیلر کارایی تکنیک های  .شوند استفاده اندو یها درمان در مواد پرکننده

  کامل ارزیابی نشده است.

 لریس با سهیمقا در MTA بر پایه ی لریس کانال های آبچوره شده مجدد درمان قابلیت یابیارز مطالعه نیا از هدف :هدف

 .باشد یم  ProTaper مجدد درمان ستمیس از استفاده با بلیمند مولر پره یها دندان در AH-26 ینیرز

 از استفاده باتک ریشه  بلیمند مولر پره شده دهیکش دندان 96 ،یشگاهیآزما-یتجرب ی مطالعه نیا در :ها روش و مواد

 ود به استفاده مورد لریس نوع براساس و یتصادف بصورت و شده یساز آماده F3[30,9%] سایز تا  ProTaper ستمیس

-AH) ینیرز لریس از استفاده با اول گروه یها کانال، پرشدند سازنده ی کارخانه دستور طبق و شدند میتقس ییتا 93 گروه

 روش بهMTA (Endoseal MTA ) لریس و گوتاپرکا از استفاده با دوم گروه وی جانب تراکم روش با گوتاپرکا و  (26

.single cone  درمان مجددی روتار ستمیس از استفاده با ها نمونه یتمامپرکردگی ProTaper  زمان وخالی شده 

 خورده قطعم یطول بصورت یالماس سکید از استفاده با ها نمونه سپس. دیگرد ثبتالزم برای خارج سازی مواد پرکننده کانال 

 استفاده با یرافوگیراد تصویر در یپرکردگ ی ماده ی ماندهیباق زانیم. دیگرد هیته تالیجید کالیاپ یپر یوگرافیراد مهین هر از و

 سطح. شد محاسبهMann-whitney ی ناپارامتر آزمون استفاده با ها داده. دیگرد محاسبه AutoCAD افزار نرم از

 .شد گرفته نظر در (P<0.05) بودن دار یمعن

 یمعن اختالف با AH-26 لریس با سهیمقا در  MTA بر پایه ی لریس با پرشده درگروه لر،یس ی ماندهیباق زانیم :ها افتهی

 یمعن طرزبه  MTA لریس با پرشده گروه در کانال پرکننده مواد یساز خارج یبرا الزم زمان.  (p<0.05) بود باالتر یدار

 (p<0.05).بود باالتر اول گروه از یدار

 یشتریب  ماندهیباق یا مالحظه قابل بطور ینیرز لریس به نسبت MTA لریس که داد نشان مطالعه نیا جینتا :یریگ جهینت

 نیا کامل حذف به قادر ProTaper مجدد درمانسیستم  و. اردذگ یم یبرجا کانال یها وارهید در مجدد درمان از پس

 .نمی باشد شهیر کانال از لریس

  ProTaper مجدد، درمان،AH-26 سیلر ،MTAلریس :دواژهیکل



 

 

Abstract 

Introduction: Recently Mineral Trioxide Aggregate -based sealers have 

been proposed as endodontic filling materials because of their excellent 

biologic properties. The efficacy of retreatment techniques for MTA 

sealer removal has not been assessed well. 

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

canals obturated with Mineral Trioxide Aggregate -based sealer 

(Endoseal MTA) in comparison with conventional epoxy resin-based 

sealer (AH-26) using ProTaper Universal Retreatment (PTR) system. 

Methods and Materials:In this clinical trial study, Sixty four extracted 

single-rooted mandibular premolars  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 

technique GP/Endoseal MTA. Root fillings were removed with PTR. The 

total operating time was evaluated. Roots were longitudinally sectioned 

and analyzed on digitized images. Amount of filling residual materials 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(p< 0.05) 

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

AH-26 group.(p<0.05). Furthermore, the total operating time was 

significantly longer in Endoseal MTA group.(p<0.05) 

Conclusion: the results of this study demonstrate that Mineral Trioxide 

Aggregate-based sealer group had significantly more residual filling 

material than the resin-based group after canal retreatment. And PTUR 

techniques are unable to remove  it completely from root canal walls. 

Keywords: MTA sealer; AH-26 sealer; retreatment ;ProTaper  
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