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

  يرانا  – صفهانا
  

 

 

 L21  تحقيقاتيسخنراني 

استحكام باند سه نوع كامپوزيت  مقايسة تأثيركلرهگزيدين به عنوان داروي داخل كانال بر
  به عاج دندان

  
  3، آرين مشرف فر2جهرمي زارع ، مريم1پروين ميرزاكوچكي بروجني

  
  خوراسگان دانشگاه آزاد اسالمي ، دانشكده دندانپزشكي،ترميمي ، گروهاستاديار - 1
  خوراسگان اسالمي آزاد دانشگاه ،دندانپزشكي دانشكده، اندودنتيكس، گروه استاديار - 2
 دندانپزشك - 3

  
شستشو دهنده ها و داروهاي مورد استفاده حين درمان ريشه مي توانند با تغيير تركيب و ساختمان  :و هدف مقدمه

 عنوان به كلرهگزيدين تأثير مقايسة هدف ازاين مطالعه.عاج سبب بروز اختالالتي در اتصال مواد همرنگ به عاج شوند
  .دندان مي باشد عاج به كامپوزيت نوع سه باند استحكام بر كانال داخل داروي

ميناي تاج دندان ها بصورت موازي بر .دندان پر مولر ، استفاده شد 60از آزمايشگاهي در اين تحقيق :مواد و روش ها
در سه . گروه ده تايي تقسيم شدند 6ها به گاه نمونهآن. محور طولي دندان حذف شده تا سطوح عاجي صاف تهيه شود

ها در مجاورت سرم فيزيولوژي قرار گروه اول، عاج نمونه ها در مجاورت كلرهگزيدين و در سه گروه دوم، عاج دندان
كامپوزيت ها روي سطوح عاجي قرار داده وكيور  وسپس باندينگ مخصوص براي هر كامپوزيت انجام شد.گرفتند
داده ها با آزمون  .گيري شدز آماده سازي،استحكام اتصال برشي در دستگاه اينسترون به واحد نيوتن اندازهپس ا.شدند

  .ندكروسكال واليس و من ويتني آناليز شد
ميانگين استحكام اتصال برشي هنگام استفاده از كلرهگزيدين بيشتر از زمان استفاده از سرم فيزيولوژي  مي : نتايج 

 Z100كمترين ميانگين استحكام اتصال برشي در  كامپوزيت).=074/0P(نيستحاظ آماري معني دار باشد، اما از ل
گروه  Z350و بيشترين ميانگين استحكام اتصال برشي در كامپوزيت )مگاپاسكال18/47(گروه سرم مشاهده گرديد
  ).مگاپاسكال 42/26(كلرهگزيدين مشاهده گرديد

داد استفاده از كلرهگزيدين در درمان اندو سبب افزايش استحكام اتصال برشي نتايج اين مطالعه نشان :نتيجه گيري
در حالي كه نوع كامپوزيت به كار رفته به طور معني داري .كامپوزيت به عاج دنداني هر چند به ميزان كم مي گردد

  .منجر به استحكام اتصال برشي متفاوت مي شود
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