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

  يرانا  – صفهانا
  

 

82 

 P17  پوستر

  
و دستگاه راديوگرافي به روش  DELTAمقايسه طول كاركردتعيين شده توسط آپكس ياب 
 In Vitro  

  
  5، فيروز اماني4  فيروز زادفتاح، 3شيما نريماني، 2فريبرز شريفي ،1مهرداد بلوريان

  
  اندودنتيكس، دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اردبيل، گروه استاديار - 1
 خصوصيدندانپزشك، بخش  - 2

 ، گروه اندودنتيكس، دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اردبيلاستاديار - 3
 ، گروه اندودنتيكس، دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اردبيلاستاديار - 4
  دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اردبيل، دانشكده استاديار - 5
  

يكي از مهم ترين مراحل درمان اندودنتيك پاكسازي و شكل دهي مناسب كانال هاي ريشه بر اساس  :مقدمه وهدف
تا امروز روش هاي متعددي براي تعيين طول كاركرد مطرح شده است كه يكي از . طول كاركرد دقيق مي باشد

با اين حال بدليل محدوديت هائي . تعيين طول كاركرد كانال استفاده از راديوگرافي است هاي رايج و متداول براي روش
كه در راديو گرافي وجود دارد تالش براي پبيشبرد تكنولوژي در زمينه تعيين طول كاركرد درجهات مختلفي انجام 

از اين مطالعه تعيين طول كاركرد  هدف ما.شده است و بر اين اساس آپكس يابهاي الكترونيكي به بازار ارائه شده اند
  .ميباشدIn Vitro و مقايسه آن با دستگاه راديوگرافي به روش  DELTA گيري شده توسط آپكس ياب  اندازه

دندان دائمي تك كانال كشيده شده با آپكس بالغ به سه روش مورد بررسي  67در اين مطالعه تعداد  :مواد و روشها
سپس تمامي كانالها يك بار بوسيله راديوگرافي . ابتدا طول واقعي هر كانال ريشه توسط چشم تعيين گرديد. قرارگرفت

يافته هاي بدست آمده جمع آوري و . دتعيين طول شدن DELTAبه روش موازي و يكبار بوسيله دستگاه آپكس ياب 
  .زوجي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند Tبوسيله تست آزمون 

با  DELTAكانال طول تعيين شده توسط دستگاه راديوگرافي و آپكس ياب  44دندان مورد مطالعه در  67از  :نتايج
  .هم همخواني داشتند

 ±/ 5با خطاي % 6/77دقتي معادل  DELTAه آپكس ياب در مطالعه فوق نشان داده شد كه دستگا: نتيجه گيري
  .ميليمتر را داشتند ±/ 5با خطاي % 97ميليمتر و دستگاه راديوگرافي دقتي معادل 
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