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

  يرانا  – صفهانا
  

 

99 

 P34  پوستر

از نظر ميزان تغيير رنگ تاجي در شرايط   CEM Cementسفيد و MTA مقايسه 
  آزمايشگاهي

  
  4، مرجان آرمان3، كيوان ساعتي2عشريي ، احسان اثن1زهره خليلك

  
  دانشگاه آزاد اسالمي تهراناستاديار، گروه اندودنتيكس، دانشكده دندانپزشكي،  -1
  استاديار، گروه اندودنتيكس، دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه آزاد اسالمي تهران -2
  استاديار، گروه ترميمي، دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه آزاد اسالمي تهران -3
  خصوصي بخشدندانپزشك،  -4
  

تغيير رنگ دندانهاي قدامي به علت نفوذ و پخش مواد اندودانتيك در توبولهاي عاجي پس از درمان  :مقدمه و هدف
سفيد و  MTAهدف از اين مطالعه مقايسه تأثير . ريشه به عنوان شايع ترين علت تغيير رنگ دندان شناخته شده است

CEM Cement  بوده است بر روي تغيير رنگ تاج دندان در دندانهاي كشيده شده انسان.  
از دندانهاي سانترال فك باال تهيه ) ميليمتر 2×7×7( عدد بلوك مكعبي متشكل از مينا و عاج  32تعداد : مواد و روشها

ميليمتر از ضخامت دندان تا سطح لبيال  1حفرات استاندارد در قسمت مياني هر نمونه تعبيه گرديد به طوري كه . شد
تايي براي كنترل مثبت و منفي  4تايي براي آزمايش و دو گروه  12في به دو گروه نمونه ها به صورت تصاد. باقي بماند

:  Cخالي، گروه :  Bخون، گروه :  Aگروه : مواد مورد آزمايش به صورت زير در حفرات قرار گرفتند . تقسيم شدند
MTA  سفيد، گروهD   :CEM  . اندازه گيري . گرفتندسپس حفرات با كامپوزيت سيل شده و در سرم فيزيولوژي قرار

رنگ نمونه ها توسط دستگاه اسپكتروفوتومتر قبل از گذاشتن مواد و بعد از گذاشتن مواد پس از يك هفته، يك ماه، و 
جهت مقايسه ميزان تغييرات  Repeated Measured ANOVAاز آزمون . شش ماه انجام شد و تغييرات محاسبه شد

  .در گروه هاي ازمايش استفاده شد
در ارتباط با تغيير رنگ دندانهاي قدامي  CEMسفيد و  MTAاختالف آماري معني داري دو گروه آازمايشي : نتايج

  .مشاهده نشد
به ميزان مشابه موجب تغيير   CEMو   MTAبر اساس نتايج حاصل از اين مطالعه، استفاده از دو ماده : نتيجه گيري

 .رنگ قابل مشاهده كلينيكي شد و استفاده از اين مواد بخصوص در نواحي قدامي بايد با احتياط بسيار صورت گيرد
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