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 calcium enrichedمقایسه میزان درد متعاقب پالپتومی دندانهاي مولر شیري با 

material (CEM) cement  و mineral trioxide aggregate (MTA)   یک کار

 آزمایی بالینی تصادفی

 

 ، 3لیلی شفیعی ،2مسعود پریرخ،   1. حمیده برقی

 .پزشکی شیرازعلوم استادیار، گروه اموزشی دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه  1

 استاد تمام ، گروه اموزشی اندودنتیکس، دانشکده  دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان. 2

 .متخصص دندانپزشکی کودکان،  فلوشیب دندانپزشکی بیمارستانی 3

 

 

  Calciumبا هدف مقایسه میزان درد متعاقب استفاده از    split- mouthاین مطالعه کار آزمایی بالینی  مقدمه و هدف:

Enriched Material (CEM) cement  and  Mineral Trioxide Aggregate (MTA)    به عنوان مواد پوشاننده

 پالپ در پالپتومی دندانهاي مولر شیري انجام شد.

 

ساله وارد مطالعه شدند. هر کودك با دو دندان مولرشیري پوسیده نیازمند  6-10کودك  45این مطالعه در  مواد و روش ها:

درمان پالپتومی در این مطالعه شرکت داده شد. بعد از برداشت پوسیدگی و تهیه حفره دسترسی در یکی از دندانها به صورت 

ده شد. در حالی که مولر شیري پوسیده دیگر نیز با ماده دیگر به عنوان  ماده پالپتومی استفا  MTAیا  CEMتصادفی ماده ي 

پوشانده شد. سپس  دندان با روکش  استیل ضد زنگ ترمیم گردید. درد پس از کار توسط کودك و یکی از والدینش با استفاده 

اي آماري   در طول یک هفته پس از درمان گزارش شد.  از آزمونهWong-Baker  facesاز ابزار اندازه گیري درد 

Wilcoxon  ،McNemar,   Chisquare     .05/0به منظور آنالیز داده ها استفاده شد<P  به عنوان سطح معنی دار آماري

 در نظر گرفته شد.

پوستر

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


به عنوان مواد   MTAیا   CEMدندان)، بدون  توجه به کاربرد  90دندان) از کل بیماران  ( 59درصد ( 6/65 یافته ها:

در روزهاي  CEMو   MTAپس از کار را گزارش دادند. نتایج نشان داد که از لحاظ درد پس از کار بین گروه پالپوتومی،  درد 

پس از درمان هیچ تفاوت معنا داري وجود نداشت. میزان درد  =P)  705/0)  و سوم ( P=0/942) ، دوم  (=805/0Pاول  (

گروه  2زمان کاهش یافت. از لحاظ مصرف مسکن بین در طی مدت مطالعه با گذشت  MTAو   CEMپس از پالپتومی با 

CEM  وMTA .تفاوت معنی داري وجود نداشت 

 

 قابل مقایسه میباشد. MTAاز لحاظ درد پس از کار با   CEMیافته هاي این مطالعه نشان داد که    نتیجه گیري:
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