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مقدمه

اگـر علـم دندانپزشـکی را همچـون یـک اقیانـوس عظیـم در نظـر بگیریـد که شـامل ترمیم ، کشـیدن 
و عصـب کشـی دنـدان باشـد قطعـا عظیـم تریـن بخـش ایـن اقیانـوس پهنـاور همـان عصب کشـی 
یـا درمـان ریشـه اسـت. چراکـه درمـان ریشـه همچـون کـوه یخی اسـت که بخـش اعظـم آن پنهان 
از دیـد بیمـار و حتـی دندانپزشـک اسـت. بـه عنـوان مثـال اگـر یـک ترمیـم بـد انجـام دهیـد بیمـار 
بالفاصلـه متوجـه آن مـی شـود و اعتـراض مـی کنـد امـا در رابطـه بـا درمـان ریشـه غیراصولـی 
ممکـن اسـت بیمـار تـا مـدت هـا متوجـه نگـردد و بعدها بـر اثـر ضایعـه و درد متعاقـب آن، متوجه 
درمـان ناصحیـح شـود. یـا اگـر یـک عکـس از درمان ریشـه را به مـن نشـان دهید که تمـام اصول 
صحیـح از نظـر طـول و شـکل مخروطـی و پرکردگی را داشـته باشـد باز نمـی توانم بگویـم که این 
درمـان صـد درصـد صحیـح اسـت چراکـه از ایزوالسـیون حیـن کار کـه بسـیار هـم حائـز اهمیت 
اسـت اطالعـی نـدارم. مجموعـه پیـش روی ، مجموعـه ای اسـت سـه جلدی با نـام معجـزه اندو که 
سـعی بـر آن شـده تمـام نـکات ریـز و درشـت درمـان ریشـه را بـه سـاده ترین شـکل ممکـن و با 

بیانـی شـیوا و رسـا بـه کمـک مثالهایـی ملمـوس توضیح داده شـود. 
شـیوه نـگارش ایـن مجموعـه بـه شـکل پرسـش و پاسـخ بین یـک دانشـجو و اسـتاد بـوده و برای 

درک بهتـر و احسـاس راحتـی خواننـده بـه طـور محـاوره ای تنظیم شـده اسـت. 
در جلـد اول مفاهیـم بنیـادی تهیـه حفـره دسترسـی و آناتومـی دندان هـا مـورد بحـث و بررسـی 
قـرار گرفـت. در جلـد دوم مجموعـه معجـزه اندو، پاکسـازی و شـکل دهی مـورد بحث قـرار خواهد 
گرفـت. بدیـن سـان کـه ابتـدا مفاهیـم بنیـادی در رابطـه با پاکسـازی و شـکل دهـی کانـال توضیح 
داده می گـردد. سـپس مبحث شـکل دهی به طور گسـترده بررسـی مـی گردد. روش هـا و ابزارهای 
مختلفـی کـه حیـن شـکل دهـی کانـال بایـد بـه کار بـرد با زبانـی شـیوا توضیـح داده خواهد شـد و 
سـپس انـواع محلول های شسـت و شـو با ذکـر خصوصیات منحصر به فردشـان، بیـان می گردند.

در پایـان از مدیریـت انتشـارات شـایان نمـودار ، جنـاب مهنـدس خزعلـی و همچنیـن سـرکار خانم 
آقـازاده کـه کمـک شـایانی در بـه چاپ رسـیدن ایـن مجموعـه کردند، تشـکر مـی نمایم.



تقدیم به

استاد عزیز و همیشه ماندگار در خاطرم

جناب آقای دکتر محمد رستگار خسروی



 فهرست مطالب

6 .......................................................................................  Cleaning & shapingمقدمه ای بر

آشنایی با فایل .............................................................................................................................. 8

13 ............................................................... نحوهCleaning & shaping در سانترال ماگزیال 

29 .................................................................................................................................. چالش گرافی 

33 ....................................................................................................................... چالش آنتی کروچر

چالش کانالهای کرودار ................................................................................................................ 35

چالش محلول های شستشودهنده ............................................................................................ 56



6
معجزهاندو:پاکسازیوشکلدهی

                                            Cleaning & shaping

ابتـدا بهتـون تبریـک میگـم کـه موفق شـدید مهمترین مرحلـه ی درمان ریشـه یعنـی تهیه حفره دسترسـی 
را پشـت سـر بگذاریـد و وارد مرحلـه ی دوم آن یعنـی cleaning & shaping شـوید. 

دانشـجو: پـس بعـد از یـک تهیه حفره دسترسـی مناسـب، کار مـا خیلی راحت میشـه و مراحل بعـدی چندان 
ندارند؟! اهمیتی 

بـه هیـچ وجـه! اصـًا چنیـن تصور اشـتباهی نکنید! درواقع درسـت اسـت کـه تهیه حفـره دسترسـی مهمترین 
مرحلـه در درمـان ریشـه محسـوب میشـود ولـی ایـن امـر، هیـچ چیـز از اهمیـت دو مرحلـه ی بعـدی یعنـی 
Cleaning & shaping و آبچوریشـن کـم نمیکنـد چـرا کـه ایـن سـه مرحله در واقع سـه زاویـه یک مثلث 
هسـتند بـا ایـن فـرض کـه مثلث مـا قائـم الزاویه بـوده و زاویـه قائمـه آن )مهمتریـن زاویـه اش( مرحلـه تهیه 
حفـره دسترسـی اسـت ولـی بـدون وجـود دو زاویـه دیگـر یعنـی )Cleaning & shaping( و آبچوریشـن ، 
مثلـث مـا ناقـص مـی گردد! پـس در یک کام می تـوان گفت که درمان ریشـه موفـق همانند مثلثی اسـت که 
مراحـل تهیـه حفـره دسترسـی ، Cleaning & shaping و آبچوریشـن سـه ضلـع آن را تشـکیل می دهند. 

 

آبچوریشن

تهیه حفره دسترسی  Cleaning & shaping

جالـب اسـت بدانیـد بیشـتر خطاهایی کـه قبا ذکر شـد از قبیل لج، ترانسـپورت، پرفوریشـن نـواری و اپیکال 
در ایـن مرحلـه روی میدهنـد، پس بایـد دربارهی مرحلـه ی Cleaning & shaping اطاعات کافی کسـب 

کنیـد و بـا تمرین زیـاد، از بروز ایـن خطاها پیشـگیری کنید. 
 Cleaning :داشـته باشـیم Cleaning & shaping اجـازه دهیـد در ابتـدا یک نیـم نگاه کلی بـه مرحلهی
shaping & از دو واژه ی  Cleaning بـه معنـای پاک سـازی و shaping بـه معنـای شـکل دهی تشـکیل 

شـده است.
دانشجو: چرا پاکسازی و شکل دهی؟! امکانش هست بیشتر توضیح بدید؟! 

بلـه ... ببینیـد cleaning )پاکسـازی( اشـاره بـه ایـن نکته دارد کـه با محلول هـای شستشـودهنده )که بعداً 
بـه طـور مفصـل دربـاره ی آنهـا بحـث خواهیم کرد( میکـروب ها و بافـت پالپی آلـوده را از بین مـی بریم و در 

 واقـع کانـال را عـاری و پـاک از وجود ایـن افراد پلید مـی کنیم
دانشجو: این عمل ضروری است؟ 

قبـًا نیـز این سـوال را پرسـیدید )در مبحـث مقدمه ای بـر اندودانتیکس( کـه بنده عرض کـردم طبق مطالعه 
آقـای Peters کـه روی مولرهـای ماگزیـا انجام شـد در بهتریـن حالت فایلینـگ ، 35 درصد یا حتی بیشـتر 
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از سـطح کانـال ریشـه دسـت نخـورده باقی می مانـد و حتما باید شستشـو هم انجام شـود.
قسـمت Shapping )شـکل دهـی( هـم اشـاره دارد بـه اینکـه در این مرحله با یکسـری وسـایل مخصوص به 
نـام فایـل )کـه بـه زودی زود! بـا آنهـا آشـنا خواهید شـد( کـه دارای سـطوح برنـده هسـتند، با تـراش دیواره 
هـای کانـال، کانـال را بـه شـکل یـک مخروط متقـارب پیوسـته )که از سـرویکال به اپیـکال باریـک و متقارب 
میگـردد( درآورده و در واقـع شـکل دهـی مـی کنیـم کـه در جریـان ایـن عمـل، بافـت پالپـی و دبـری ها نیز 

خـارج مـی گردند. 
دانشجو: چرا به شکل یک مخروط متقارب پیوسته؟ 

چون خود کانال مخروطی شکل می باشد و در واقع ما از فرم اولیه کانال تبعیت می کنیم. 
دانشـجو: یعنـی در حقیقـت مـا بـا ایـن وسـایل برنـده، دیـواره هـای عاجی اطـراف کانال ریشـه را تـراش می 

دهیم؟ 
بله 

دانشجو: خب آیا این کار اوالً ضروری است؟! ثانیاً منجر به تضعیف ساختار دندان نمی گردد؟ 
بلـه کـه ضـروری اسـت! چرا کـه اوالً شـما در حین ایـن کار باید کانـال را عاری از میکروارگانیسـم هـا کنید و 
تصـور نکنیـد کـه میکروب هـا فقـط داخـل بافـت پالپی قـرار دارنـد بلکه بسـیار زرنگ تـر از این حرفا هسـتند 
و هماننـد مجرمـی کـه پناهـگاه مخفـی دارد بـه داخل توبـول های عاجـی اطراف کانـال نفوذ کـرده و آنجا 
را پناهگاهـی ایمـن مـی کننـد غافـل از اینکـه مـا با تـراش توبول های عاجـی آلوده، خانه شـان را بر سرشـان 
آوار مـی کنیـم ثانیـاً بـدون ایجـاد یک شـکل مخروطـی خوب! نه تنهـا محلول هـای شستشـو نمیتوانند به 
خوبـی بـه کانـال نفـوذ کنند و عمـل پاکسـازی را انجام دهند بلکـه در مرحله ی سـوم یعنی آبچوریشـن نمی 
تـوان مـواد پرکردگـی را بـه خوبی داخل کانال قرار داد و سـیل مناسـب و کافـی ایجاد کرد. در رابطه با سـوال 
دومتـان نیـز بایـد عـرض کنـم که یکسـری قوانیـن خاص وجـود دارد که تـا چه حد دنـدان را تـراش دهیم تا 
منجـر بـه تضعیـف سـاختار آن یـا مثًا پرفوریشـن نواری نگـردد کـه در ادامه فصل با آنها آشـنا خواهید شـد. 
هرکـه او دور مانـد از اصـل خویـش... بـاز جویـد روزگار وصل خویـش  برگردیم بـه مثال خودمـون! درواقع 
اآلن شـما بعـد از تهیـه حفـره دسترسـی مناسـب موفق شـدید بـه سـاختمانی کـه در آن گروگانگیری شـده، 

نفـوذ کنیـد! حـاال باید چیـکار کنید؟ 
دانشجو: گروگانگیرها را دستگیر و اسیرها را نجات دهیم. 

دقیقـاً ... کـه ایـن کار نیازمنـد ایـن اسـت که شـما یک سـری ابزارهایی از قبیل اسـلحه، دسـتبند، گاز اشـک 
آور و ... داشـته و نحـوه ی بکارگیـری صحیـح آنهـا را بدانیـد. درواقـع مـا یـک سـری سـاح سـرد )مثـل فایل 
دسـتی( و گـرم )مثـل فایـل روتـاری و گیتس( داریـم که با اسـتفاده ی صحیح از آنهـا می توانیـد گروگانگیرها 

)میکروبهـا( را دسـتگیر و خـارج کـرده و اسـیرها )بافـت سـالم دندان( را نجـات دهید.
انـدو در تاریـخ یـا تاریـخ در انـدو از آغـاز پیدایـش علـم انـدو تا  بـه امـروز ابزارهـا و تکنیک هـای مختلفی 
بـرای مرحلـه ی Cleaning & shaping معرفـی و ارائـه گردیـده و سـعی بـرآن شـده کـه آنهـا را هماننـد 

یـک مـوّرخ بیـان کنیم.
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دانشجو: موّرخ؟!
بلـه ... همانطـور کـه یـک مـوّرخ بی طـرف! افراد را بـا ذکر کارهـای مفید و مضرشـان ذکر میکنـد و قضاوت را 
برعهـده ی خـود خواننـده میگـذارد! بنـده نیـز سـعی کـرده ام وسـایل و روش هایی که وجـود دارنـد را با ذکر 
فوایـد و معایـب آنهـا شـرح داده تا خود شـما برحسـب شـرایط تصمیـم بگیرید که ازآنها اسـتفاده کنیـد یا نه! 
قبـل از توضیـح نحوه Cleaning & shaping دندانها باید با یکی از پرکاربردترین اسـلحه های دندانپزشـکی 

شوید.  آشنا 
دانشجو: چی هست؟ 

فایـل! ابـزاری کـه از همیـن االن تـا پایـان عمرتان اسـمش را خواهید شـنید و با آن سـروکار خواهید داشـت! 
پـس الزم اسـت بـه خوبی بـا این ابـزار آشـنا گردید.

* آنچه که باید درباره ی فایلها بدانید: 

 طبـق تعریـف وسـایلی هسـتند کـه بـا حرکـت رفت و برگشـتی بـه داخـل کانـال وارد و خارج میشـوند و 
حیـن ایـن عمـل، کانـال را بزرگ مـی کنند. 

دانشجو: عجب تعریف کاملی!!! لطفا بیشتر توضیح دهید! 
در واقـع فایـل ها یکسـری سـیم هـای فلزی هسـتند که با ابزارهـای مخصوصی آنهـا را به شـکلی درمی آورند 
کـه دارای قـدرت بـرش و تـراش گردنـد و بتـوان بـه کمک این ابـزار، بافـت پالپی را خـارج سـاخته و با تراش 

دیواره هـای عاجـی آلـوده، کانال را پاکسـازی و شـکل دهی کرد. 
دانشجو: فلز؟! چه فلزی؟! 

در ابتـدا از کربـن اسـتیل بودنـد ولـی بعدها اسـتنلس اسـتیل )به اختصـار SS( ارائه شـد که آلیـاژی از کربن، 
آهـن و نیـکل اسـت و هنـوز هـم پرکاربرد می باشـد و امروزه نیـکل تیتانیوم )بـه اختصار NiTi ، شـامل آلیاژ 
نیـکل و تیتانیـوم( ارائـه گردیـده کـه در مباحـث آتی ایـن فصل، به طـور مفصل دربـاره ی خـواص فایل های 

SS و NiTi بحـث خواهد شـد. 
 اولیـن بـار در دهـه 1900 توسـط کارخانـه kerr در میشـیگان سـاخته شـدند و از این رو آنهـا را K فایل 

نـام نهادند.
 بررسی ساختار فایل: هر فایل از سه قسمت ساخته شده است: 

1-دسـته: قسـمت پاسـتیکی ابتـدای فایـل کـه به کمـک آن مـی توانیم فایـل را با انگشـتان خـود بگیریم و 
دارای رنـگ و شـماره مخصـوص بـرای هـر فایـل مـی باشـد)جلوتر توضیح داده خواهد شـد( 

2- قسمت فلزی: که خود به دو بخش تقسیم می گردد: 
الـف( بخـش غیرکارگـر )غیربرنـده( کـه در مجـاورت دسـته قـرار داشـته و هماننـد یـک میلـه یا کنـاره های 

سـوزن صـاف و فاقـد توانایـی بـرش یا تـراش می باشـد. 
ب( بخـش کارگـر )برنـده( کـه دارای قـدرت تراش بـوده و شـیارهایی به نام فلـوت )flute( بـرای جمع آوری 

بافـت نـرم و خردههای عاجی برداشـته شـده از دیواره کانـال دارد.
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 3- رابـر اسـتاپ )Rubber stop(: یـک رویـه پاسـتیکی بـوده کـه بـه واسـطه سـوراخ وسـط آن، از درون 
قسـمت فلـزی فایـل رد می شـود و در مجاورت دسـته قـرار گرفته و به کمـک آن، طول کارکرد مناسـب برای 

هـر کانـال را بـرروی فایـل تنظیم مـی کنیم 

 فایـل هـا سـه طـول اسـتاندارد 21، 25 و31 میلیمتـری دارنـد کـه بخش کارگر یـا برنده آنهـا باید حداقل 
16 میلـی متـر باشـد. )طـول هـای کوتـاه بـرای مثـًا مولرهـا که دسترسـی محـدود اسـت و طول هـای بلند 

بـرای دندانی مثـل کانین( 
 فایـل هـا در شـماره هـای مختلفـی وجـود دارند که هـر شـماره دارای رنگ بندی مشـخصی اسـت که در 

ذیل بـه آنها اشـاره گردیده اسـت. 
8= خاکستری                   10= بنفش               15= سفید                 20= زرد                25= قرمز
30= آبی                          35= سبز               40= سیاه                   45= سفید             50= زرد      
55= قرمز                        60= آبی                70= سبز                   80= سیاه               90= سفید
 100= زرد                     110= قرمز              120=آبی                  130= سبز             140= سیاه 

رنگیـن کمـان فایـل ها همانطور که مشـاهده مـی کنید درواقع از فایـل های شـماره )40-15( و )45-80( 
و )140-90( یک ترتیب رنگ تکراری و مشـخص )سـفید- زرد- قرمز- آبی- سـبز- سـیاه( وجود دارد! )البته 

 )دقـت کنیـد رنگین کمان فایل ها شـش رنـگ دارد
سفید= 15-45-90 
زرد= 20-50-100 
قرمز: 25-55-110 
آبی= 30-60-120 
سبز= 35-70-130 
سیاه=40-80-140 


