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  ايرانهاي  اندودنتيستلمللي انجمن ا شانزدهمين همايش بين
  1393مرداد ماه  22- 24

  يرانا  – صفهانا
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 P33  پوستر

 بررسي اثر طول دندان بر روي شكست بي حسي بالك در دندان هاي 

  مولر اول و دوم منديبل
  

  3نعيمه خادمي ،2الهام شادمهر ،1عباسعلي خادمي
  
  پزشكي اصفهاناستاد، گروه اندودنتيكس، دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه علوم  -1
  استاديار، گروه اندودنتيكس، دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - 2
  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان دانشجو، دانشكده دندانپزشكي، - 3
  

مطالعات نشان داده است كه ميزان شكست بي حسي بالك فك تحتاني در دندانهاي دچار پالپيت  :مقدمه و هدف
عوامل  مختلفي براي شكست بيحسي عصب آلوئوالر تحتاني دردندانهاي داراي پالپيت برگشت . برگشت ناپذير باال است
برروي شكست بيحسي بالك فك در اين مطالعه بررسي مي شود كه آياطول دندان ميتواند  .ناپذير ذكرشده است

 تحتاني اثر بگذارد يا خير؟

بيمار داراي دندانهاي مولر اول ودوم منديبل باپالپيت برگشت 90دراين مطالعه مقطعي بدون جهت : مواد و روش ها
 .استفاده شد 100000/1درصد بااپي نفرين 2 به منظور تزريق بالك از ليدوكائين. ناپذير مورد مطالعه قرار گرفتند

داشتن . براي اندازه گيري ميزان درد بيمار به كار رفت Heft-Parker Visual Analogue Scale (HPVAS)مقياس
ميزان دردبيمار قبل . دقيقه معيار ايجاد بي حسي بود 15بي حسي لب وعدم پاسخ به حداكثرتحريك پالپ تستر بعد از 

اندازه گيري شد و طول دندان هم  با فايل وگيج پالپ  ودرحين ورود به تهيه حفره دسترسياز شروع درمان، در حين 
 ,SPSS, version 14 (SPSS  Inc Chicagoجمع آوري شده وارد نرم افزار يداده ها. دندانپزشكي اندازه گرفته شد

IL) شدند و با آناليز Repeated Measure ANOVA مورد ارزيابي قرار گرفتند. 

درصد  22/62سي بالك فك تحتاني دردندانهاي دچار پالپيت برگشت ناپذير در اين مطالعه ميزان شكست بيح :نتايج
ميليمتر ميزان شكست بيحسي بالك بيشتر است واين  21 دندانهايي باطول بيشتر از نتيجه گرفته شد كه در و. بود

  )Pvalue=05/0(.كارپول بيشتري جهت دستيابي به بيحسي احتياج دارند دندان ها به تعداد
ميزان شكست بي حسي بالك فك تحتاني در مبني بر باال بودن اين مطالعه نتايج مطالعات قبلي : نتيجه گيري

همچنين نتيجه گرفت كه طول دندان مي تواند عامل موثري در . درتائيد ك راهاي دچار پالپيت برگشت ناپذير  دندان
 .ميزان اين شكست باشد
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