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 intra-orifice barriersبه عنوان   مقایسه آزمایشگاهی ریزنشت کرونالی سه ماده

 

 4فاطمه دیباجی، 3ن آریانژادساسا، 2فاطمه محمدیان، 1فاطمه رمضانعلی

 اندودنتیست  1

 (پردیس بین الملل) ، گروه آموزشی اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهراناستادیار 2

 دندانپزشک عمومی 3

 (پردیس بین الملل) ، گروه آموزشی اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهراناستادیار 4

 

به عنوان یک تکنیک موثر به منظور جلوگیري از ریزنشت در دندانهاي   intra-orifice barriersاستفاده از  مقدمه و هدف:

 mineral trioxideیشود. هدف از این مطالعه مقایسه ریزنشت کرونالی سه مادهدرمان ریشه شده در نظر گرفته م

aggregate (MTA)  ،Biodentine  وcalcium enriched mixture (CEM cement)  به عنوان مسدود کننده

 اوریفیس است.

 

نسترومنتیشن، تمامی کانالها توسط دندان سالم انسیزور ماگزیال استفاده شد. پس از ای 76در این مطالعه از  مواد و روش ها:

 (n=5)و دو گروه کنترل مثبت و منفی  (n=22)ها به طور تصادفی به سه گروه آزمایشگاهی   گوتاپرکا پرگردیدند. ریشه

تقسیم گردیدند. پس از قرار دادن سد اوریفیس، نمونه ها در جوهر هندي غوطه ور شده و بمنظور اندازه گیري میزان نفوذ رنگ، 

 Kruskalاستریومیکروسکوپ مورد ارزیابی قرار گرفتند. در نهایت آنالیز آماري داده ها توسط تست تحت  بعد از شفاف سازي،

–Wallis .انجام شد 

 

. در (P=0.001)روه کنترل مثبت به طور معناداري بیشترین میزان ریزنشت را در بین گروه ها از خود نشان دادگ یافته ها:
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 MTAو   CEM cement (0.175±0.068mm)و بیشترین میزان ریزنشت بترتیب مربوط به  کمترینمیان سه گروه، 

(0.238±0.159mm) د هده نگردیبود، هرچند تفاوت آماري معناداري بین گروه ها مشا(P=0.313). 

 

، CEM cementو  MTA ،Biodentineبراساس نتایج حاصل از این مطالعه به نظر می رسد که سه ماده  نتیجه گیري:

هنگامی که به عنوان سد داخل اوریفیس بکار می روند، توانایی مشابهی در فراهم نمودن سیل کرونالی در دندان هاي درمان 

 ریشه شده دارند.
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