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Abstract 

Background: Mandibular premolars, because of high anatomic variations, are among the most 
difficult teeth for root canal treatment.The aim of this study is to compare and evaluate root canal 
morphology of mandibular first premolars between males and famales in an Iranian population 
applying CBCT imaging. 

Materials and Methods: In this analytical-cross sectional study, 230 CBCT imaging belonged 
to 115 males and 115 females were evaluated in this study. Images were assessed in the three spatial 
planes and the difference in the number of canals and roots were compared and reported statistically. 
Data were analyzed using SPSS 17 software and Chi-square test.The significance level was set as 
p<0.05. 

Results: In total, of 460 mandibular first premolars, 85.7% had one root, 14.3% had two roots, 
63.9% had one canal and 36/1% had two canals. In comparison between two genders, in the males the 
prevalence of one root was 78.7%, two roots 21.3%, one canal 60% and two canals 40%. In the 
females, the prevalence of one root was recorded as 92.6%, two roots 7.4%, one canal 67.8% and two 
canals 32.2%. 

Conclusion: According to the results of this study the number of roots in the mandibular first 
premolars in males was statistically more than in females. 

Keywords: Cone-Beam Computed Tomography(CBCT), Radiography, Root Canal Therapy, 
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مطالعه : هاي پرمولر اول مندیبل ارزیابی ساختار کانال و ریشه در دندان
CBCTدر یک جمعیت ایرانی  

 
  3، صنم میربیگی 2افروز حاجی قاسمی ،*1مریم کاظمی پور
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 دانشجوي دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران -2
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 26/1/94:  تاریخ پذیرش4/12/93: تاریخ دریافت

 

  چکیده
ها در  ترین دندان پرمولرهاي مندیبل به جهت تنوع آناتومیکی زیادي که دارند، احتماالً یکی از مشکل :زمینه و هدف

  اولهاي پرمولر هدف از مطالعه حاضر ارزیابی و مقایسه ساختار کانال ریشه در دندان. آیند درمان ریشه به حساب می
 در یک (CBCT)  توموگرافی کامپیوتري اشعه مخروطی کمک روش تصویربرداريمندیبل در دو جنس مذکر و مونث به

  .استجمعیت ایرانی 
تصویر مربوط به جنس مونث و CBCT) 115 تصویربرداري 230 مقطعی، از –در این مطالعه تحلیلی  :ها مواد و روش

رد ارزیابی قرار گرفته و تفاوت تعداد  فضایی موصفحهتصاویر در هر سه . استفاده گردید)  تصویر مربوط به جنس مذکر115
کاي و آزمون  17نسخه  SPSS ها با استفاده از نرم افزار  دادهتحلیل. کانال و ریشه از نظر آماري مقایسه و گزارش شد

  . شددر نظر گرفته >05/0pداري برابر با   سطح معنیانجام شد ومربع 
 درصد تک 9/63 درصد دو ریشه، 3/14 درصد تک ریشه، 7/85یبل،  دندان پرمولر اول مند460از به طور کلی،  :ها یافته

در مقایسه بین دو جنس مذکر و مونث، در جنس مذکر میزان شیوع تک ریشه در . ه بودند درصد دو کانال1/36 و هکانال
ث شیوع  درصد و در جنس مون40 درصد و دو کانال 60 درصد، تک کانال 3/21 درصد، دو ریشه 7/78پرمولر اول مندیبل 

 .  درصد گزارش شد2/32 درصد و دو کانال 8/67 درصد، تک کانال 4/7 درصد، دو ریشه 6/92تک ریشه 
 در پرمولرهاي اول مندیبل در جنس مذکر نسبت به جنس مونث شیوع دو ریشه ،بر اساس نتایج این مطالعه: گیري نتیجه

  .داري باالتر بود به طور معنی
  ، رادیوگرافی، درمان کانال ریشه، جنسیتCBCTیرتري اشعه مخروطی توموگرافی کامپ :يکلیدواژگان 
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  مقدمه
 ریشه ساختار و کانال آناتومی از کامل آگاهی

 به .باشد  میاندودنتیک هاي درمان در یاساس مراحل از یکی
 همه یافتن در پزشکان و پزشکان دندان توانایی عدم علت
 هاي واریاسیون داراي هاي دندان در خصوص به ها، کانال

 از برخی ،اضافی هاي کانال داراي هاي دندان یا آناتومیک
  .مانند می باقی نشده درمان ها کانال

 رادیوگرافی زا استفاده با نامحقق از بسیاري
 ،مندیبل اول پرمولر هاي دندان در که اند کرده مشخص

 به رسیدن براي .است پذیر امکان متعدد هاي کانال وجود
 نادیده را ریشه کانال - آناتومی توان نمی درمان، در موفقیت
 یکی ریشه کانال آناتومی از کافی اطالعات نداشتن و گرفت

 درمان از اصلی دفه .)1(باشد  میدرمان شکست دالیل از
 3 فضاي این پرکردن و ریشه کانال کامل سازي پاك ،ریشه
 میکرو ورود از جلوگیري براي خنثی ماده یک با بعدي

 بسیاري .)2(باشد  میاپیکال پري و کانال فضاي به ها ارگانیسم
 این با را پایین فک اول پرمولر ریشه درمان پزشکان، دندان از

 کانال یک و ریشه یک فقط ها دندان این که فرض پیش
 مختلف حاکی مطالعات که حالی در دهند، می انجام دارند

 مورفولوژي و آناتومی در از گوناگونی و تنوع بسیار گسترده
 همین به .)3(پرمولرهاي اول مندیبل هستند ریشه کانال سیستم
 یک نیاز پیش کانال مورفولوژي از کامل آگاهی منظور
 این در کانال مورفولوژي .باشد  میموفق دنتیکاندو درمان
 سن، نژاد، جمله از بسیاري فاکتورهاي تاثیر تحت ها دندان

 ژنتیک نقش امروزه .)4( غیره استو دندان موقعیت جنسیت،
 ساختار تغییر روي بر نژاد تاثیر و ها دندان مورفولوژي در

 مطالعات وجود این با .)5-7(است شده شناخته خوبی به کانال
 در مندیبل پرمولرهاي ریشه کانال ساختار وير بر اندکی

هاي  پژوهش تاکنون .)9 ،8(است گرفته انجام ایرانی نژاد
 گروه این در ریشه و کانال ساختار بر را جنسیت تاثیرکمی 
 بسیاري براساس .)10 ،4 ،2(اند قرارداده ارزیابی مورد دندانی

 روي بر کانال مورفولوژي کدکننده هاي ژن ،مطالعات از
 روي بر تاثیر این و دارند قرار جنسی هاي روموزومک

 شده بررسی پیچیده مورفولوژي علت به مندیبل پرمولرهاي
  .)10(است

 براي یمختلف هاي روش ،گذشته سال 30 طی
 شده برده کاره ب انسان در دندان ریشه کانال ساختار ارزیابی

 سازي، مدل سازي، شفاف شامل ها روش این .است
 .باشند  میغیره و گرافی رادیو لوژیک،هیستو هاي روش

 بعدي 2 ارزیابی یک و بوده مخرب ها روش این از بسیاري
  .)10(باشند  میدارا را ریشه کانال ساختار از

 توان می را معمولی هاي رادیوگرافی تکنولوژي
 مفید که اندازه همان به اغلب و نامید بزرگ هاي فریبنده
 هاي روش ،رو این از .باشند نیز کننده گمراه توانند می هستند

 .باشند  میتوسعه حال در و مطرح رادیوگرافی در جدیدي
  توموگرافی کامپیوتري اشعه مخروطیتصویربرداري اخیراً

(CBCT) کیفیت با را ریشه کانال بعدي سه ارزیابی امکان 
 .)1(است نموده فراهم دندان ساختار تخریب بدون و باال

 پرمولر ریشه کانال ساختار بیارزیا ،حاضر مطالعه از هدف
 ریقطاز  مونث و مذکر جنس دو در مندیبل اول

 .است ایرانی نژاد در CBCT بعدي سه تصویربرداري

  
 ها مواد و روش

 شرایط در ،مقطعی -تحلیلی مطالعه این در
 با مندیبل اول پرمولر شامل CBCT تصویر 230 کلینیکی،

 مربوط رتصوی 115( مونث و مذکر جنس دو مساوي نسبت
 استفاده )مونث جنس به مربوط تصویر 115 و مذکر جنس به

 60تا  15 بین سنین در بیمار 230 به مربوط تصاویر .گردید
 از صورت و فک و دهان مشکالت دلیل به که بود سال

 یک به 1392 تا 1390هاي   بین سالایمپلنت گذاشتن جمله
 تصاویر  .بودند کرده مراجعه تهران در رادیولوژي کلینیک

 تفاوت و ندگرفت قرار ارزیابی مورد فضایی صفحه سه هر در
 جنس دو در مندیبل اول پرمولر در ریشه و کانال تعداد
  .شد گزارش و مقایسه آماري نظر از مونث و مذکر

 220 ،بررسی مورد CBCT تصویر 450 بین از
ها درمان  آن ي ریشه  کههایی  دندانبودن دارا دلیل به تصویر

 اپیکال، پري ضایعه وجود شده، کشیده هاي دندان یا شده
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 و سایش کانال، کلسیفیکاسیون باز، اپکس ریشه، تحلیل
 و پست حضور پرکردگی، قبلی، ریشه درمان فرسایش،

 از مجاور هاي دندان در ریشه درمان و وسیع ترمیم کراون،
  .گردیدند خارج مطالعه

 مورفولوژي و آناتومی بعدي سه ارزیابی جهت
 دستگاهاز طریق  شده تهیه CBCT تصاویر ها، ندندا

Scanora 3D )پارامترهاي با )سوردکس، توسوال، فنالند 
، زمان قرارگیري در معرض 13mA(تصویربرداري

 کامپیوتر یک از استفاده با و ) ثانیه3.75/16اسکن /محیط
 نرم محیط  در)، چینBشرکت توشیبا، کالس  (شخصی

 ، OnDemand 3D نرم افزار (OnDemand3D افزار
 قرار ارزیابی مورد) ، سایبرمد، سئول، کره جنوبی1نسخه 
 اگزیال، صفحه سه هر در شده تهیه هاي برش .گرفتند

 بودند، شده ذخیره DICOM فرمت با که کرونال و ساژیتال
 میزان به توجه با .گردیدند تحلیل تاریک نیمه اتاق یک در

 تر دقیق رزیابیا جهت  فیلتر وضوح دهندهتصویر، هر وضوح
 filter off  هاي گزینه روي بر تصاویر وضوح افزایش و

1x2 وx حالت سه هر درساختار ریشه  و گردید تنظیم 
 در دید و دقت افزایش نمایی، بزرگ جهت .شد بررسی
چنین   همو افزار نرم داخلی زوم از تصاویر، تفسیر و ارزیابی

  .گردید استفاده X 5/2 نمایی بزرگ با دستی بین ذره
 افزار نرم شرایط در داخلی تنظیمات انجام از بعد

OnDemand3D، تصاویر CBCT و ریشه تعداد نظر از 
 و مذکر جنس دو در مندیبل اول پرمولرهاي کانال تعداد
  .گرفتند قرار ارزیابی مورد صفحه سه در مونث

 یک توسط زمان هم CBCT تصاویر بررسی
 انجام عمومی رايدکت آخر سال دانشجوي و اندودونتیست

 شرایط با یکسان شرایطی در توافق عدم صورت در و گردید

 تصاویر  نظر، اجماع یک به رسیدن جهت اولیه، ارزیابی
  .ارزیابی شدند رادیولوژیست یک توسط اًمجدد

 این از حاصل هاي دادهتجزیه و تحلیل آماري 
 ارزیابی مورد 17نسخه  SPSS افزار نرم محیط در بررسی

 و شد تهیه نیاز مورد هاي شاخص و جداول .فتگر قرار
 کاي آزمون از آماري هاي مقایسه و تحلیلی بررسی جهت

تعین  >05/0pي برابر با دار معنی سطح و گردید استفاده مربع
 .شد

  
 ها یافته

 جنس دو در مندیبل اول پرمولرهاي ریشه تعداد مقایسه )1
  :مونث و مذکر

 مندیبل اول پرمولر 460 مجموع از ،کلی طور به
 مساوي نسبت به که مونث و مذکر جنس دو در بررسی مورد

 و ریشه کت ) درصد7/85( دندان 394 ،بودند شده انتخاب
 تک احتمال که بودند ریشه دو ) درصد3/14( دندان 66

  .بود اي ریشه دو از بیشتر مندیبل اول پرمولر بودن اي ریشه
 اول پرمولر دندان 230 بین از ،حاضر مطالعه در

 یک ) درصد6/92( دندان 213 ،مونث جنس در شده بررسی
 این به .داشتند ریشه دو ) درصد4/7( دندان 17 و ریشه

 پرمولر در ریشه یک حضور احتمال ،مونث جنس در ترتیب
 پرمولر دندان 230 بین از و بود ریشه دو از بیشتر مندیبل اول
 ) درصد7/78( دندان 181 ،مذکر جنس در شده بررسی اول

 این به .داشتند ریشه دو ) درصد3/21( دندان 49 و ریشه یک
 پرمولر بودن ریشه کت احتمال نیز مذکر جنس در ترتیب

  .ن آن بودبود اي ریشه دو از بیشتر مندیبل اول
 يدار  به طور معنیریشه دو شیوع ،جنس دو بین مقایسه در
جدول ()p=01/0(بود مونث جنس از بیش مذکر جنس در
1.(  

  
  مونث و مذکر جنس دو در مندیبل اول پرمولر هاي دندان ریشه تعداد فراوانی توزیع .1 جدول

 جنس  بررسی روش  مجموع  مذکر  مونث
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  مقدارریشه

 7/85 394 7/78 181 6/92 213 ریشه یک
 3/14 66 3/21 49 4/7 17 ریشه دو

  CBCTتکنیک

 100 460 100 230 100 230 مجموع
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 جنس دو در مندیبل اول پرمولرهاي کانال تعداد مقایسه )2
  :مونث و مذکر

 مجموع از ،کانال تعداد بررسی دربه طور کلی، 
 جنس دو در بررسی مورد مندیبل اول پرمولر دندان 460

 ) درصد9/63( دندان 294 ،مساوي نسبت به مونث و مذکر
 که داشتند انالک دو ) درصد1/36( دندان 166 و کانال یک

 کانال تک با مندیبل پرمولر هاي دندان شیوع مجموع در
   .شد ارزیابی کانال دو از بیش

 در شده بررسی اول پرمولر دندان 230 بین از
 74 و کانال کی ) درصد8/67( دندان 156 مونث، جنس
 احتمال اساس این بر .داشتند کانال دو ) درصد2/32( دندان
 جنس این در مندیبل اول پرمولر هاي دندان بودن کاناله تک

 بررسی اول پرمولر دندان 230 بین از و بود کاناله دو از بیشتر
 و کانال تک ) درصد60( دندان 138 مذکر، جنس در شده

 کاناله تک احتمال و داشتند کانال دو ) درصد40( دندان 92
 از بیشتر نیز جنس این در مندیبل اول پرمولر هاي دندان بودن

  .)2جدول (بود نالهکا دو
  

  مونث و مذکر جنس دو در مندیبل اول پرمولر هاي دندان کانال تعداد فراوانی توزیع .2 جدول
   جنس  بررسی روش  مجموع  مذکر  مونث

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد  کانال تعداد
 9/63 294 60 138 8/67 156 کانال تک

 1/36 166 40 92 2/32 74 دوکانال
  CBCTتکنیک

 100 460 100 230 100 230 مجموع
  

 شیوع مونث، و مذکر جنس دو بین مقایسه در
 از بیشتر مردان در مندیبل اول پرمولر در کانال یک از بیش
 دار معنی آماري نظر از تفاوت این که بود زنان
  ).p=081/0(نبود

  
  بحث

 نژاد در کلی به طور مطالعه، این نتایج اساس بر
 و ریشه یک مندیبل اول پرمولرهاي از رصدد 7/85 ایرانی

 تک درصد 9/63 چنین  هم، داشتندریشه دو درصد 3/14
 بین آماري مقایسه در .ه بودندکانال دو درصد 1/36 و هکانال

 اول پرمولرهاي از درصد 7/78 مذکر جنس در جنس، دو
 کی درصد 0/60 ریشه، دو درصد 3/21 ریشه، کی مندیبل

 مونث جنس در و داشتند کانال دو درصد 0/40 و کانال
 8/67 اي، ریشه دو درصد 4/7 اي، ریشه تک درصد 6/92

  .بودند کاناله دو درصد 2/32 و کاناله تک درصد
 1925 سال در یرزورچ و هس اولیه مطالعات نتایج

 تشریحی هاي پیچیدگی دهنده نشان که اخیر تحقیقات تا
 با ریشه یک کهدهند  نشان می هستند، ریشه کانال مجموعه

 است استثناء بیشتر آپیکال فورامن یک و متقارب کانال یک
  .)11(قانون یک تا

 جنس، سن، نژاد، جمله از مختلفی فاکتورهاي
 روش و )درون تنی با برون تنی( مطالعه نوع دندان، موقعیت
 این در ریشه و کانال ساختار ارزیابی روي بر آناتومی بررسی
 تاثیر اندکی مطالعات که جا نآ از .)12(است موثر ها دندان

 مورد دندانی گروه این در کانال ساختار روي بر را جنسیت
 روي بر مطالعه این در توجه بیشترین اند، داده قرار ارزیابی
 کانال و ریشه مورفولوژي و ساختار در موجود هاي تفاوت

 و مذکر جنس دو بین در مندیبل اول پرمولر هاي دندان ریشه
 مورفولوژي کننده کد هاي ژن کهتوجه به آن با  .بود مونث
 ها ژن این و دارند قرار جنسی هاي کروموزوم روي بر کانال

 اند، شده توزیع نابرابر طور به مونث و مذکر جنس در
 دو بین در ها دندان مورفولوژي و ساختار در هایی تفاوت
  .)13(شود  میدیده مونث و مذکر جنس

 و روانشاد توسط رانای در که مشابهی مطالعه نتایج
 انجام (FMS) رادیوگرافی تصویر 1052 روي بر همکاران

  درصد داراي89/18 که در جنس مذکر، داد نشان شده،
 درصد 18/2 و کانال یک از بیش با مندیبل اول پرمولر
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 74/12 چنین در جنس مونث، هم. داراي چند ریشه بودند
ي چند درصد دارا 33/1 و  داراي بیش از یک کانالدرصد

 مطالعه با حاضر مطالعه نتایج خوانی هم عدم .)14(ریشه بودند
 متفاوت روش  حاکی ازاست ممکن همکاران و روانشاد

 دندان کانال و ریشه مورفولوژي بررسی در استفاده مورد
 روي بر همکاران و سرت بررسی نتایج .باشد مندیبل پرمولر
 اول رمولرپ میزان  کهداد نشان ترك جمعیت از دندان 2800

 جنس در و درصد 65 مذکر جنس در کاناله تک مندیبل
 حضور احتمال ،نتیجه در .باشد  میدرصد 56 مونث
 مونث جنس در کانال یک از بیش اول پرمولر هاي دندان
 نتایج مغایرت دلیل .)15(است بوده مذکر جنس از بیشتر

 تفاوت تواند می مذکور مطالعات نتایج با حاضر مطالعه
 بررسی مورد هاي نمونه متفاوت حجمچنین   همو نژادي
  .باشد

 منظور بهاي   مطالعه)16(همکاران و سبحانی امین
 یک در مندیبل دوم و اول پرمولرهاي مورفولوژي بررسی

 تصویر 400 ،مطالعه این طی  کهدادند انجام ایرانی جمعیت
CBCT با  سال 60تا  20 سنین بین بیماران از شده تهیه

 براساس .گرفت قرار ارزیابی مورد CBCTوش استفاده از ر
 مندیبل اول پرمولرهاياز  درصد 4/98 ،مطالعه این نتایج

 2/98 چنین بودند، هم ریشه دو درصد 6/1  وریشه کت
 دو درصد 8/1 و ریشه یک مندیبل دوم پرمولرهاياز  درصد

 مندیبل اول پرمولر احتمال  تک کاناله بودن.داشتند ریشه
 .بود درصد 7/12 ه بودن آنکانال دو تمالاح  ودرصد 3/87

 دو و درصد 1/93 کاناله تک مندیبل دوم پرمولر احتمال
 تفاوت بررسی به نیز مطالعه این در .بود درصد 9/6 کاناله

نشان  نتایج .است شده پرداخته مونث و مذکر جنس دو بین
 تک مندیبل اول پرمولرداد که در جنس مذکر، احتمال 

 60 کانال تک درصد، 3/21 ریشه دو درصد، 7/78 ریشه
، مونث جنس در و است درصد 40 کانال دو و درصد
 تک درصد، 4/7 ریشه دو درصد، 6/92 ریشه تک احتمال

باشد و در   میدرصد 2/32 کانال دو و درصد 8/67 کانال
 5/93 ریشه تک میزان مندیبل دوم پرمولر در و جنس مذکر

 دو و درصد 77 کانال تک درصد، 5/6 ریشه دو درصد،

 درصد، 1/96 ریشه تک مونث جنس در و درصد 23 کانال
 کانال دو و درصد 6/79 کانال تک و درصد 9/3 ریشه دو
 جنس دو در که هایی تفاوت وجود با .بود درصد 4/20

 .نبود يدار  معنیآماري نظر از اختالفات این شد، مشاهده
 نرم وعن در حاضر مطالعه و سبحانی امین مطالعه تفاوت علت

 و مذکر جنس دو مساوي نسبت و شده استفاده افزارهاي
 در برابر ها نسبت سبحانی امین مطالعه در  زیرا،است مونث

  .بود نشده گرفته نظر
 اي، کره جمعیت روي بر مشابه اي مطالعه در

 CBCT روش کمک به را تصویر 430 همکاران، و پارك
 درصد 9/99  کهنمودند گزارش و داده قرار بررسی مورد

 ریشه دو درصد 1/0  وریشه تک مندیبل اول پرمولرهاي
 جنس بین ریشه و کانال ساختار نظر از جمعیت این در .بودند
 نظر از ، اما این تفاوتداشت وجود تفاوت مؤنث و مذکر

 حجم و روش این که به توجه با .)4(نبوددار   معنیآماري
 و رك پامطالعه با حاضر مطالعه در بررسی مورد نمونه

 عامل تواند می نژادي تفاوت باشد، می یکسان تقریبا همکاران
 از خاصی انواع ، زیراباشد مطالعه دو نتایج همسویی عدم

 شده دیده مختلف نژادي يها گروهدر ها کانال مورفولوژي
 در که )17( همکاران و والکر و )2( لو مطالعات طبق بر .است

 از بیش شیوع ژادن این در است، گرفته انجام چینی جمعیت
 بروز احتمال و درصد 36 مندیبل اول پرمولر در کانال دو

 براساسچنین   هم.باشد  میدرصد 54 کانال یک با دندان
 در ریشه و کانال ساختار ،همکاران وتروپ  مطالعه
 و آمریکایی -آفریقایی نژاد در مندیبل پرمولرهاي هاي دندان

 نظر به و است اوتمتف کانال و ریشه تعداد نظر از قفقازي
 بیماران در کانال یک و ریشه یک از بیش بروز رسد می

 بیشتر قفقازي بیماران به نسبت آمریکایی -آفریقایی
  .)18(است

 روي بر تواند می نیز سن ،نژاد بر عالوه
 وروزیتو  مطالعه نتایج .بگذارد تاثیر دندان مورفولوژي

 اول رمولرپ يها دندان ریشه مورفولوژي بررسی در همکاران
 تک )درصد 3/89( مندیبل پرمولرهاي اکثر که داد نشان بالغ

 پرمولرهاي از کدام هیچ و بوده ریشه دو درصد 7/10 و ریشه
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 گزارش بر بنا .)19(نبودند ریشه 3 داراي مطالعه مورد مندیبل
 در اغلب کانال ساختار تغییرات مولر هاي دندان درپیتدا 

 عریض باکولینگوالی ابعاد با هایی کانال در و جوان بیماران
 پیدا کاهش ها کانال تعداد سن، افزایش با .)20(دهد می رخ
 خارجی هاي محرك و عوامل تأثیر امر این علت .کند می

 با کهباشد   میترمیمی اعمال و پوسیدگی تروما، مانند
 هاي دیواره روي بر ترمیمی عاج رسوب باعث زمان گذشت

 و سن افزایش با .)21(گردد می رساختا این در تغییر و کانال
 ترین باریک در و کانال هاي دیواره روي بر عاج رسوب

 افزایش ریشه ساختار در کانال دو ایجاد احتمال نقاط
 پیچیدگی کمترین که کرد بیانچنین   هم هس.یابد می

 مشاهده سال 40 از بعد و سال 20 زیر ریشه کانال ساختار
 به  پیچیدگی ساختار کانال،سال 40 باالي سنین در .دوش می

کاهش  کانال، انشعابات کامل کلسیفیکاسیون علت
 60 تا 15 سنی دامنه ،حاضر مطالعه در از این رو، .)11(یابد می

  .گرفت قرار مدنظر بررسی جهت سال
 کانال مورفولوژي مطالعه براي متفاوتی هاي روش

 مطالعه يها  یافته.)22(شود  میاستفاده مندیبل اول پرمولر
 دندان 250 در ریشه و کانال ساختار بررسی به که هاتم

 و سن فاکتور دو گرفتن نظر در بدون مندیبل اول پرمولر
 و سازي شفاف روش از استفاده با مصري جمعت در جنس

 پرمولر دندان 250 ازکه  داد نشان پرداخت، دکلسیفیکاسیون
 درصد 2/3 و ریشه یک داراي درصد 8/98 مندیبل اول

 با گونه پرمولر اول مندیبلی هستند، اما هیچ ریشه ود داراي
 مورفولوژي همکاران ولو یی. نشد مشاهده ریشه دو از بیش

 بارا  چینی جمعیت در پایین فک پرمولر اولین ریشه کانال
 قرار بررسی مورد دندان مقطع سطح ارزیابی روش از استفاده

 اندند درصد 54 که داد نشان آمده به دست نتایج .دادند
 18 و کاناله دو درصد 22 کاناله، یک پایین فک اول پرمولر
 روي بر مطالعه یک در .)2(بودند شکل C فرم داراي درصد

 و سکشنال کراس روش از استفاده با  کهایرانی جمعیت
مشخص  ،شد انجام همکاران و خدمت توسط رادیوگرافی

 مندیبل اول پرمولر هاي دندان  دارايدرصد 47/88  کهشد
 مطالعات این نتایجعلت مغایرت  .)23(باشند  میکاناله تک

 ،نژاد و سن بر عالوه ،حاضر مطالعه بانیز  و یکدیگر با
 مورفولوژي بررسی متفاوت هاي روش از ناشی تواند می

  . باشدریشه کانال
 جمله از مختلفی فاکتورهاي که این به توجه با

 بررسی مطالعات روي بر نژاد و بررسی روش جنس، سن،
 این تفسیر و طراحی در بنابر این، ،باشند  میموثر مورفولوژي

  .نمود توجه گر مداخله فاکتورهاي این به باید مطالعات
  

  گیري نتیجه
، ایرانی نژاد روي بر مطالعه این نتایج اساس بر

 مذکر جنس در مندیبل اول پرمولرهاي در شیوع دو ریشه
 به توجه با .بود باالتر يدار  به طور معنیمونث جنس به نسبت

 این ریشه و کانال ساختار روي بر مختلفی عواملاین که 
 مشابه مطالعات طراحی در ، از این رو،موثرند دندانی گروه

  .شود گرفته نظر در گر مداخله فاکتورهاي این نقش باید
  

  تشکر و قدردانی
بدین وسیله محققان از همکاري صمیمانه معاونت 

 و خدمات بهداشتی درمانی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی
چنین سرکار خانم رقیه حکیمیان که  شهید صدوقی یزد و هم

ي مشاوره آماري مساعدت نمودند تشکر و قدردانی  در زمینه
  .نمایند می
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