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

  يرانا  – صفهانا
  

 

50 

 L3  تحقيقاتيسخنراني 

  عنوان يك سيلر جديد بهNano ZnO  sealer بررسي واكنش بافتي 
  

  3، سياوش موشخيان2، مينا زارعي2، مريم جاويدي1سلما اميدي
  
  مازندراناندودنتيكس، دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي گروه  ،استاديار - 1
  اندودنتيكس، دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد گروه ،دانشيار - 2
 اندودنتيكس، دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد گروه استاديار، - 3
  

مهمي نقش  سيلرهاي اندودنتيك مي توانند در تماس مستقيم با بافت هاي پري راديكولر قرار گيرند و :مقدمه و هدف
طي دوره  سيلر زينك اكسايد اوژنول تاريخچه استفاده موفق در. پاتوژنز بيماريهاي پري راديكوالر دارند در بازسازي و

هدف از  .ذرات نانوزينك اكسايد به علت مزاياي فراوان در پزشكي به طور گسترده استفاده مي شود. زماني طوالني دارد
 Pulp Dentو  AH26مقايسه آن با سيلرهاي  و جديد نانو زينك اكسايد اوژنولاين مطالعه ارزيابي واكنش بافتي سيلر 

  .مي باشد 
پشت هر  .استفاده شدند) روز 60و  30، 15( موش صحرايي به طور جداگانه در سه دوره زماني 27 :مواد و روشها

. ه عنوان كنترل بوديك تيوب خالي ب موش چهار تيوب پلي اتيلن گذاشته شد كه سه عدد حاوي سيلرهاي مطالعه و
پس از زمانهاي ذكر شده، حيوانات كشته شدند و نمونه هاي به دست آمده جهت بررسي واكنش بافتي استفاده شدند 

رفرنسي براي 0.05 در سطح  P-Value. نتايج بوسيله تست كروسكال واليس و من ويتني مورد تحليل قرار گرفت
  .دار بودن نتايج تعيين شدتعيين معني

واكنش بافتي ايجاد شده بين سيلرها در هر سه بازه تفاوت معناداري با يكديگر نداشت و در همه گروهها واكنش : نتايج
  .ادامه داشت 60كاهش يافت وتا روز  30شديد اوليه در روز 

سيلر جديد نانو زينك اكسايد اوژنول داراي خواص سازگاري نسجي مناسب قابل مقايسه با سيلرهاي  :نتيجه گيري
  .تجاري

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

