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  ايرانهاي  لمللي انجمن اندودنتيستا شانزدهمين همايش بين
  1393مرداد ماه  22- 24

  يرانا  – صفهانا
  

 

95 

 P30  پوستر

  

توموگرافي كامپيوتري با اشعه مخروطي براي ارزيابي ميزان جابجايي آپيكالي در 
  هاي ريشه اماده شده بوسيله دو سيستم چرخشي كانال

  
  4، علي بيژني3سينا حقاني فر، 2اعظم حدادي ،1زهراسادات مدني

  
  بابل پزشكي علوم دانشگاه دندانپزشكي، دانشكده اندودنتيكس، گروه دنداني، مواد تحقيقات مركز استاديار، -1
  مازندراندانشگاه علوم پزشكي ، دانشكده دندانپزشكي، گروه اندودنتيكساستاديار،  -2
  پزشكي بابلدانشگاه علوم ، دانشكده دندانپزشكي، گروه راديولوژي دهان و فك و صورتدانشيار،  -3
  بابل پزشكي علوم دانشگاه پزشكي، دانشكدهپزشك، مركز تحقيقات بيماري هاي غير واگير كودكان،  -6
  

سازي كانال ريشه ،هدف از مطالعه اخير   با توجه به اهميت ميزان جابجايي اپيكالي كانال در طول آماده :هدف مقدمه و
جهت  Cone Beam Computed Tomography (CBCT( استفاده از توموگرافي كامپيوتري با اشعة مخروطي 
  .است ProTaperو  Mtwoهاي  ارزيابي ميزان جابجايي اپيكالي ايجاد شده توسط فايل

 .انتخاب شده بودند 20-40متر و درجه انحناي  ميلي 19-22مولراول فك باال كشيده شده با طول  40 :ها مواد و روش
 CBCTتصاوير n=20  .سازي شدند آماده ProTaperو  Mtwoهاي چرخشي  كانال هاي مزيو باكال با استفاده از فايل

بجايي اپيكالي در مقاطع عرضي مختلف از سطوح مزيال و ماده سازي كانال براي مقايسه ميزان جاآقبل و بعد از 
و من ويتني مقايسه student s -tنتايج با آزمون .اناليز شد SPSSميزان جابجايي اپيكالي با نرم افزار . ديستال تهيه شد

  .شد
 ProTaperو  Mtwoداري در ميزان جابجايي اپيكالي در مقاطع عرضي مختلف با دو سيستم  تفاوت معني :يافته ها
  .متربود،كه از نظر باليني قابل قبول بوده است ميلي 1/0در بيشتر نمونه ها، ميزان جابجايي اپيكالي كمتر از . ديده نشد
توان به اين نتيجه  رسيد كه هر دو سيستم مقادير  دار بين دوسيستم مي با توجه به نبود تفاوت معني :گيري نتيجه

 .و مي توان در شرايط كلينيكي استفاده كرد.كمي از جابجايي اپيكالي را دارند
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