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  ايرانهاي  لمللي انجمن اندودنتيستا شانزدهمين همايش بين
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  يرانا  – صفهانا
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 P56  پوستر

 مقاومت الكتريكي وظرفيت خازني عاج دندانهاي شيري و تعيين

  مقايسه آن با دندانهاي دايمي
  

  3، مهدي رضاييان2مدرسي ، جليل1آمنه شارقي
  
 پزشكي شهركرداستاديار، گروه اندودنتيكس، دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه علوم  -1
 استاديار، گروه اندودنتيكس، دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي، يزد -2
  استاديار، گروه كامپيوتر، دانشكده كامپيوتر، دانشگاه يزد -3
  

مقاومت الكتريكي از مهمترين جنبه هاي خواص فيزيكي عاج است كه از عوامل بسياري تاثير  :مقدمه و هدف
. اين ويژگي در دندانپزشكي در تشخيص پوسيدگي، ارزيابي ريز نشت و بررسي طول ريشه به كار رفته است. پذيرد مي

  . مبحث مقاومت الكتريكي عاج در مقاالت به روشني مورد بحث قرار نگرفته است
ي  به وسيله. شدندي بدون پوسيدگي انتخاب  دندان مولر دايمي كشيده شده 20دندان مولر شيري و  20:مواد و روشها
ميلي متراز سطح باكال تاج  2ميلي متر و ضخامت  3ميلي متر، عرض  4نمونه ي عاجي به طول  40ديسك برنده،

ها در ميان دو قطعه ورق مسي ثابت شدند تا تماس الكتريكي مطلوبي با الكترودها  سپس نمونه. دندانها، تراشيده شد
در نهايت به منظور اندازه . ت بين سطحي، از خمير دندان ژل فرم استفاده شدبراي به حداقل رساندن مقاوم. برقرار شود

زوجي براي Tآزمون . متصل شدند) LCR400دستگاه (  گيري امپدانس، نمونه ها در دماي اتاق به منبع جريان ثابت
  .آناليز آماري به كار رفت

رتز، معني دار بود در حاليكه تفاوت در مقاومت كيلو ه 1هرتز و  100تفاوت در ظرفيت خازني، در دو فركانس : نتايج
  .در هيچكدام از فركانسها تفاوت معني داري ميان دندانهاي شيري و دايمي وجود نداشت.الكتريكي معني دار نبود

با در نظرگيري مشكالت تعيين طول كاركرد دردندانهاي شيري و از آنجايي كه اساس آپكس يابهاي  :گيري نتيجه
باشد،  مي استوار-كه تفاوت معني داري در دندانهاي شيري و دايمي ندارند -ويژگيهاي الكتريكي دندان  الكترونيكي بر

 .شود مي كاربرد آپكس يابهاي الكترونيكي در دندانهاي شيري به صورت معمول پيشنهاد
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