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

  يرانا  – صفهانا
  

 

75 

 P10  پوستر

  

  CEM cementو  MTAمقايسه تغيير رنگ تاجي ناشي از 
  

  2 محمدجعفر اقبال ،1مامك عادل ،1ساره افالكي
  
 ، دانشگاه علوم پزشكي قزويندانشكده دندانپزشكي گروه اندودنتيكس،، استاديار - 1

  ، دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتيدندانپزشكي مركز تحقيقات اندودنتيكس، پژوهشكده تحقيقات علوم ،استاد - 2
  

مي باشد كه البته از معايب آن ايجاد تغيير  MTAيكي از مواد رايج جهت روش درمان پالپ زنده  :مقدمه و هدف
 MTAي است كه در درمان پالپ زنده نتايج قابل مقايسه با جديد ماده CEM cement. باشد رنگ در تاج دندان مي

  .انجام شدCEM cement و MTAمقايسه تغيير رنگ تاجي ناشي از  جهت ين تحقيق ا.دارد

، 40  ها تا فايل شماره دندان. دندان پره مولر جوان تك ريشه و كشيده شده انسان انتخاب شدند 50 :ها مواد و روش
6 %Mtwo تايي و دو گروه پنج تايي كنترل مثبت و  20سپس به طور تصادفي به دو گروه آزمايش . پاكسازي شدند

در گروه كنترل مثبت از . قرارگرفتند CEM cementو  WMTAهاي آزمايش مواد  در گروه. منفي تقسيم شدند
و  24هاي زماني  قراردادن مواد و در بازه ها قبل از تمام نمونه. آمالگام و در گروه كنترل منفي از آب مقطر استفاده شد

هفته پس از قراردادن مواد توسط روش فوتوگرافي ديجيتال و آناليز توسط نرم افزار  16و  8،  4،  2،  1ساعت،  48
 Repeatedهاي  آناليزهاي آماري توسط آزمون. قرار گرفتند) ∆مورد سنجش ميزان تغيير رنگ  CS5فتوشاپ 

Measure ANOVA  وT-testانجام شد.  
و همچنين  (P<0.001)با گذشت زمان، ميزان تغيير رنگ در هر دو گروه آزمايشي رو به افزايش بوده است  :نتايج

  . (P<0.05)بود  CEM cementهاي زماني بيش از  در تمام بازه WMTAبطور كلي تغيير رنگ تاجي ناشي از 
رنگ كمتري درناحيه سرويكال تاج دندان هاايجاد كرده تغييرWMTA در مقايسه با   CEM cement :گيري نتيجه

  .در دندان هاي قدامي مناسب تر به نظر مي رسد WMTAدر مقايسه با  CEM cementاستفاده از . بود
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