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 P41  پوستر

  بررسي اثر حالل هاي مختلف گوتاپركا بر ميكروهاردنس عاج ريشه دندان انسان
  

  2، آالله هاشمي1، فاطمه محمديان1فاطمه ديباجي
  
 تهراندندانپزشكي،دانشگاه پرديس بين الملل  استاديار، گروه اندودنتيكس، دانشكده -1
  ، دانشكده پرديس بين الملل تهراندندانپزشكي دانشكده دانشجو، - 2
  

بر ميكروهاردنس عاج   orange oilهدف از اين مطالعه بررسي اثر حالل هاي كلروفرم اوكاليپتول و : مقدمه و هدف
  . باشد ريشه دندان انسان مي

تاج دندان . شده انسان در اين مطالعه استفاده شد هفتاد دندان تك ريشه و تك كانال پره مولر كشيده: مواد و روشها
ريشه ها در بعد باكولينگوالي به قطعات مزيالي و ديستالي تقسيم . ها ازناحيه اتصال مينا به سمان از ريشه جدا شد

امل ،كلروفرم ، اوكاليپتول و دو گروه پنج تايي شorange oil:تايي آزمايشي شامل  20اين نمونه ها درسه گروه . شدند
ابتدا سنجش ميكروهاردنس اوليه در . قرار گرفتند) گروه كنترل مثبت(و اسيد فسفريك ) گروه كنترل منفي(سرم 

سپس نمونه ها بعد از تماس با حالل هابه مدت . انجام شد Vickersنمونه ها توسط دستگاه سنجش ميكروهاردنس  
اطالعات ونتايج بدست آمده ثبت و سپس آناليز . فتندپانزده دقيقه دوباره تحت بررسي مجدد ميكروهاردنس قرار گر

  .داده ها انجام شد
اوكاليپتول،  orange oilنتايج نشان داد كه اختالف آماري معناداري در هيچ كدام از گروه هاي آزمايشي  :نتايج

 = p. (ها ديده نشدكلروفرم و سرم سالين بين ميزان ميكروهاردنس عاج قبل و بعد از در معرض قرارگيري با اين حالل 

كلروفرم و ،  ،اوكاليپتول ، orange oilاز نظر ميزان كاهش ميكروهاردنس عاج هيچكدام از گروه هاي آزمايشي). 0.727
  .هيچ تفاوتي نداشتند) -كنترل(و با گروه سرم  )P= 0/99(. سرم سالين تفاوت عمده اي را نشان ندادند

به عنوان حالل هاي گوتاپركا  orange oilكلروفرم و ،  ، كاربرد اوكاليپتولبا توجه به نتايج اين مطالعه: نتيجه گيري
بنابراين از نظر تأثير بر خواص عاج كاربرد هيچ كدام از حالل هاي ذكر . سبب كاهش ميكروهاردنس عاج ريشه نشد
 .شده در درمان مجدد مزيتي بر ديگري ندارد
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