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

  يرانا  – صفهانا
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 L16  تحقيقاتيسخنراني 

  معرفي سيمان نسل جديد زيست فعال به منظور پوشش مستقيم پالپ
  

  4، سيد علي موسوي3، مريم خروشي2، عباسعلي خادمي1محمدرضا فروغي
  
 دانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهاندانشجوي دكتري، مركز تحقيقات مواد دنداني، دانشكده دن - 1
  استاد، مركز تحقيقات ترابي نژاد، گروه اندودنتيكس، دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - 2
 استاد، مركز تحقيقات مواد دنداني، گروه ترميمي، دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - 3
 ايمپلنت دنداني، دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان دانشجوي دكتري، مركز تحقيقات =4
  

ترين هدف در همه درمانهاي اندودنتيكس، حذف عوامل اتيولوژيك ايجادكننده بيماريهاي پالپ و  اصلي :و هدف مقدمه
كاربرد مواد گوناگوني به عنوان ماده پركننده ريشه  .باشد اپيكال، سپس حفظ اين شرايط با ايجاد سيل كامل مي پري

  . دندان مورد استفاده قرار گرفته است
در اين تحقيق نوعي سيمان بيواكتيو تهيه شد و جهت افزايش زيست سازگاري و خواص مكانيكي آن  :هامواد و روش 

پودر نانوكامپوزيتي به روش طبيعي و ذوبي تهيه شده و سپس همراه با اين . از نانوپودرهاي بيواكتيو استفاده شد
در نهايت آزمونهاي مختلفي از . آمدند سيمان، ماده اي جهت كاهش زمان گيرش و ماده اپك به صورت كامپوزيت در

  . سازگاري و جذب آب بر روي آن انجام شد جمله، آزمون سايش، استحكام فشاري، زيست
نشان داد كه نانوكامپوزيت مذكور در شرايط ) سايش و استحكام فشاري(نتايج بدست آمده از خواص مكانيكي  :نتايج

سازگاري بهتري نسبت به نمونه بدون  د و اين سيمان از زيستبهتري نسبت به سيمانهاي ترميم ريشه وجود دار
اين محصول به دليل وجود نانوذرات كاهش  shrinkageميكروليكيج و  ، Setting time. باشد كامپوزيت برخوردار مي

   . گيري نسبت به سيمانهاي مشابه از خود نشان داد چشم
هاي مشابه بدست  كه نسبت به نمونه كمتري Setting time سازگاري مناسب و با توجه به خواص زيست: نتيجه گيري

از . باشد توان نتيجه گرفت كه اين ماده جايگزين مناسبي براي مواد ترميم و پوشاننده سطح كانال ريشه نيز مي آمد، مي
  .طرفي با توجه به قيمت پايين اين محصول نسبت به مواد مشابه، توجيه اقتصادي بهتري جهت توليد نيز دارد
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