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  :خالصه فارسی

  :مقدمه

 روش از استفاده ،دندانی نسوج حد از بیش برداشت از جلوگیري و پوسیدگی تشخیص دقت بهبود منظور به

 مفید تواند می رد اسید ي پایه بر پوسیدگی آشکارسازهاي از استفاده رو این از. گردد محدود باید تهاجمی هاي

 درصدهاي باSNOOP و SEEK پوسیدگی ساز آشکار محلول دو دقت مقایسه مطالعه این از هدف. شود واقع

  .باشد می دندانی پوسیدگی تشخیص در گلیکول پروپیلن حالل متفاوت

  :مواد و روش ها

 دماي در ،سالین نرمال محلول در و شد انتخاب پوسیدگی داراي مولر دندان عدد 150،تجربی بررسی این در

 A گروه هاي دندان سپس. شدند تقسیم مساوي نیمه دو به ضایعه مرکز از ها دندان سپس. شدند نگهداري اتاق

 Acid Red   %1محلول باB  گروه هاي دندان و SEEK گلیکول پروپیلن% 90 درAcid Red   %1محلول با

 نمونه سپس. شدند حذف فرز توسط و ثبت شده رنگ نقاط و آمیزي رنگ SNOOP گلیکول پروپیلن% 47 در

. شدند نامیده  Dگروه و SEEK باB  گروه هاي نمونه و نامیده C گروه و آمیزي رنگ SNOOP با A گروه هاي

  (P<0/05) .گردیدند واکاوي Chi-square آزمون با آمده دست به هاي داده و ثبت گرفته رنگ نقاط

  افته های

 %1 محلول از معناداري طور به گلیکول پروپیلن% 90 درAcid Red  %1دقت تشخیص پوسیدگی محلول 

Acid Red بود بیشتر گلیکول پروپیلن% 47 در. (P<0/05)  

  : نتیجه گیري

 دقت افزایش به منجر Acid Red %1 محلول در گلیکول پروپیلن حالل باالي درصد ،با توجه به نتایج حاصل

 .گردد می پوسیدگی تشخیص

  :کلمات کلیدي

  گلیکول پروپیلن ،پوسیدگی ساز آشکار،اسید رد ،پوسیدگی
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 مقدمه ١-١

 پوسیدگی. اند جهان در مزمن هاي بیماري ترین شایع احتماال پریودنتال هاي بیماري و دندانی هاي پوسیدگی

 هدف .)1(شود می دندان معدنی هاي بافت تخریب و شدن حل موجب که ستها دندان عفونی بیماري ،دندانی

 حیات حفظ و سالم نسج تخریب میزان کمترین با عفونی عاج کامل حذف دندان پوسیدگی درمان در اصلی

 ها روش بهترین از باید دلیل همین به .شود می محسوب ترمیم مهم مراحل از پوسیدگی برداشت .)2(است پالپ

 تنهایی به سوند از استفاده شده مشخص گوناگون هاي بررسی در .شود گرفته بهره هدف این به رسیدن براي

 شده ارایه پوسیدگی تشخیص براي فیمختل هاي روش رو این از ،نیست کافی پوسیدگی تشخیص براي

 Diagnodent،  Fiber Optic Transillumination از استفاده به توان می جمله از ،)3(و)4(است

spectroscopy )6(و)٧( کرد اشاره...و ویژه هاي اندوسکوپ ي شده فلورسنت نور از استفاده ،) 5(.  

 منظور به .است پوسیدگی تشخیص هاي روش از کیی شیمیایی هاي محلول از استفاده با آمیزي رنگ روش

 و مستقیم دید با مقایسه در و بوده مفید پوسیدگی کننده رنگ مواد کلینیک در پوسیدگی تشخیص دقت افزایش

 . )8(باشد انتخابی ماده است ممکن کننده رنگ باکتري ضد محلول ،سوند

 آمیزي رنگ از .است تکامل حال در هدگستر اي گونه به ، پوسیدگی تشخیص روشهاي سایر مانند نیز روش این

 توان می مانده برجاي هاي پوسیدگی تشخیص در کننده کمک عامل یک عنوان به رد اسید درصد یک محلول با

. پذیرد نمی رنگ سالم عاج با نواحی و است پوسیدگی داراي محلول این با شده رنگ نواحی زیرا ،کرد استفاده

)9(و)10( کند می رنگ را  (infected dentin) پوسیدگی بیرونی الیه و کرده عمل اختصاصی رد اسید واقع در
  


