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 و بیان مسئله مقدمه 1-1

سیدگی یافته شیوع پوهاي توسعهکه در بسیاري از کشور انداگرچه مطالعات اپیدمیولوژیک نشان داده

شواهد  داري افزایش یافته است.به طور معنی )(RCT کانال ریشههاي اما تعداد درماناست کاهش یافته 

 و وجود دارد مختلف نیاز اساسی براي درمان کانال ریشه در بین جوامع دهد کهمی علمی نشان

 را در تمام دنیا فراهم کانال ریشههاي عمومی به احتمال بسیار زیاد قسمت بزرگی از درماندندانپزشکان 

 قیدقیی وي در انجام درمان و توانامند آگاهی ازیندندان توسط دندانپزشک  شهیر درمان کانال )1(.کنندمی

سطح آگاهی ناکافی نسبت به و  یدرمانهاي پروتکل تیعدم رعا ،یناتوانخطاهاي درمانی از  .باشدمی

 ی و یا مهارت در هر یک از مراحل درمان ریشهگیرد. کمبود آگاهمی صحیح درمان ریشه منشاءاصول 

 درمان را در معرض خطر قرار یآگهشیکه پي شود دیشد و پیامدهاي عواقبتواند منجر به می

مختلف دبریدمان یک عمل هاي کانال ریشه توسط تکنیکهاي دهی سیستمو شکلسازي پاك )2(دهد.می

زا باشد. در هرصورت حیطه اندودنتیک یک هردو استرستواند براي بیمار و کلینسین می پیچیده است که

 )3(.عمومی استدندانپزشکان  گرایش اصلی در مطب

و  شهیرهاي تعداد کانال شه،یر از نظر تعداد کیآناتومتنوعات  .یکسانی ندارند یآناتوم شهیهمها دندان

را به روش ها دندان تمامدندانپزشکان  از ياریشود. بسمی مشاهدهاغلب  شهیشکل کانال ر یحت ای

ریشه هاي یابد. طی درمانمی درمان افزایش شکستبا این شیوه، تعداد موارد . کنندمی یکسان درمان

 جینتانظر گرفته شود تا  درها آنآناتومیک  راتییو تغ شهیکانال ر ستمیسساختار  دندان باید تنوعات

 )4(.بیابدحاصل از درمان بهبود 

بطور مطلوب بستگی دارد.  شهیکانال ر ستمیو پرکردن سدهی شکل ،اك سازيپبه  شهیدرمان رموفقیت 

انجام نگیرد که در ها آنسازي آماده وسازي پاك شود تامی موجود موجبهاي عدم شناسایی همه کانال


