
 



 کودکان دندانپزشکی انجمن کنگره ھجدھمین مقاالت خالصھ

 سخنرانی تھران 1398 ماه مرداد 4 تا 1 ایران
 شیری مولر ھای دندان مینای بر سیلین آموكسي و استامینوفن شربت اروزیو اثرات بررسي

 2 مظفر صدیقه ، 1 حقگو رزا

 شاهد دانشگاه دندانپزشکی، دانشکده کودکان، دندانپزشکی گروه استاد، - 1
 شاهد دانشگاه دندانپزشکی، دانشکده کودکان، دندانپزشکی گروه استادیار، - 2

 چکیده
 بر مؤثر عوامل اگر.شود می مینا دمینرالیزاسیون موجب که است دندان میناي تخریب عمده دالیل از یکی اروژن :هدف و مقدمه

 نهایت در پالپ و شده اکسپوز عاج و رفته بین از کامل طور به مینا و کرده پیشرفت دمینرالیزاسیون ، نشوند مهار دمینرالیزاسیون
 می شیري مولر هاي دندان میناي بر سیلین آموکسی و استامینوفن شربت اروزیو اثرات بررسی مطالعه این از هدف.شود می درگیر
 .باشد
 انتخاب شده کشیده قبل از پوسیدگی فاقد شیري مولر دندان 60 مطالعه این در :پژوهش اجراي روش ¬ آزمایشگاهی و تجربی ي
 شیشه ظرفهاي در شدن خارج از بعد دندانها .گردید ¬ ایجاد از جلوگیري براي .شدند داده قرار تهران کشی لوله آب حاوي اي

 می تعویض بار یک روز ¬ دبري، هرگونه شدن پاك و دندانها برساژ از پس .شد 2 هر شیشه داخل آب آلودگی و سطحی تغییرات
 در نمونهها میکروهاردنس صحیح سنجش براي و شدند مانت ترمیم مخصوص پخت خود آکریل با مخصوص قالبهاي در نمونهها
 خشک نمونهها سطح سپس .آمد دست به میکروهاردنس سنجش براي مناسبی و صاف سطح و شدند پرداخت سمباده با آب حضور

 .)ثانیه ¬ گروه دو در تصادفی طور به ها 10 مدت به گرم 50 نیروي( شد سنجیده ها نمونه اولیه ویکرزمیکروهاردنس روش با و
 نمونه
 در دیگر گروه در و سیلین آموکسی شربت داخل در گروه یک در روز 7 مدت به و روز در بار 3 دقیقه، 1 مدت به و گرفتند قرار
 میکروهاردنس سپس و گرفته قرار استامینوفن شربت ¬ داده نهایتا .شد گیري اندازه مجدداً ها ¬ واریانس آنالیز از استفاده با ها

 نمونه
 .شد تلقی دار معنی % 0 / 05 کمتر آماري سطح و شد آنالیز repeated measure ANOVA اندازه ¬ تکراري هاي
 دادند کاهش را ها نمونه میکروهاردنس داري معنی طور به آزمایش مورد شربت دو هر که داد نشان مطالعه هاي داده :ها یافته
 دهند می کاهش را شیري دندان میناي سختی سیلین آموکسی و استامینوفن شربت مطالعه این نتایج اساس بر :گیري نتیجه
 سختی ریز سیلین، آموکسی شربت ، استامینوفن شربت ، دمینرالیزاسیون ، شیري دندان :واژه کلید


