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

  يرانا  – صفهانا
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 L10  تحقيقاتيسخنراني 

  معرفي يك عامل ردياب جديد براي ارزيابي ريزنشت
  

  2يمدرس يل، جل1يآمنه شارق
  
  شهركرد يدانشگاه علوم پزشك ي،دانشكده دندانپزشك يكس،گروه اندودنت يار،استاد - 1
 يزد ي،صدوق يدشه يدانشگاه علوم پزشك ي،دانشكده دندانپزشك يكس،گروه اندودنت يار،استاد - 2

  
  .باشند هاي درمان ريشه، پركردگي ناكامل كانال و فقدان سيل اپيكالي مي ترين علل شكست شايع :هدف و مقدمه
كه اجازه نفوذ يك عامل ردياب به كانال اند كار رفته مواد به يلس يفيتك يابيارز يبراگيري ريزنشت،  اندازه يها روش

در اين مطالعه از روش انتشار يون مس ، ي موجودها روشو پيچيدگي  يبمعابا در نظر گيري  .دهند پرشده را مي
  .استفاده و نتايج را با روش نفوذ رنگ مقايسه نموديم

 يها ها در لوله ها، دندان كانال يپس از آماده ساز. قطع شد CEjشده در سطح  يدهدندان كش 21تاج   :ها مواد و روش
 .شدند تقسيم منفيكنترل  3و  مثبتكنترل  3 ، يشه آزمادندان گرو 15به  يو بصورت تصادفه قرار داده شد ينسال

روش  يلهبوس ي،و كنترل منف يشگروه آزما يها و دندان يلرو بدون س Single Cone يلهثبت، بوسمكنترل  هاي دندان
ك ناخن الهر دندان با  يسطح خارج. بماند يترگوتا باق يليم 9كه طوريكرونال گوتا خارج شد  بخش .لترال پر شدند
. شد يقسولفات مس در بخش كرونال تزر cc3/0 ور شد و آب مقطر غوطه cc9در  يكالاپ متري يليم 2 ،پوشانده شده

ها در  دندان سپس .شد يريگ اندازه يجذب اتم متر به روشاسپكتروفكو دستگاه سولفات مس با غلظت روز،  2پس از 
  .شد يريگ اندازه يكروسكوپم يواستر عت نفوذ رنگ بابرش زده شدند و وسور شده و  غوطه )ساعت 24 (% 2 متيلن بلو

حداكثر و  و  ppm87/2و  ppm37/18ها براي يون مس ، به ترتيب  يش، حداكثر و حداقل غلظتدر گروه آزما :نتايج
را ميان متوسط  ، همبستگي ضعيفي Tآناليز آماري با روش تست  .بود mm5/3و  mm5/8حداقل مقادير نفوذ رنگ 

  .وش نشان دادمقادير دو ر
  .وجود نداشت  روشدو داري ميان  هاي ما، همبستگي معني طبق يافته :نتيجه گيري
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