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 خالصه فارسی

 مقدمه:

 از پیشگیري براي فلوراید بصورت خمیر دندان ها، دهانشویه ها و ژل هاي حاوي فلوراید از استفاده

 ایمپلنت باشد. همچنین درمان آنها معمول می از پوسیدگی وجلوگیري هادندان برروي پالك بوجودآمدن

 جایگزینی جهت انتخاب اولین عنوان به و شودمی محسوب دندانپزشکی روتین هاي اندرم جزو امروزه

 با توجه به احتمال استفاده فلوراید در حضور ایمپلنت، هدف .گرددپیشنهاد می بیماران به دندانی بی ناحیه

 برساختار   ppm 1000و ppm 200بحث  مورد هايدرغلظت فلوراید تاثیر بررسی تحقیق این از

 .باشدمی دندانی هايایمپلنت

 مواد و روش ها:

) و با TBRعدد ایمپلنت تیتانیومی (شرکت  3کاربردي است که در آن با استفاده از -این یک مقاله بنیادي

بکار گیري روش طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی، عملکرد خوردگی تیتانیوم در سطوح ایمپلنت 

فلوراید مورد بررسی قرار  ppm 1000  و ppm 220هاي دندانی در مجاورت محلول هاي حاوي

 گرفت.

 یافته ها:

نمونه اي که در غلظت با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی 

بود در مقایسه با نمونه اي که در محلول بدون فلوراید بود، از خود خوردگی  ppm 220 حاوي فلوراید 

بر روي نمونه سوم بیشتر بود و با افزایش زمان  ppm1000 نشان داد و این پدیده با افزایش غلظت به  

 زایش پدیده خوردگی بودیم.قرارگیري نمونه ها در محلول هاي حاوي فلوراید شاهد اف

 نتیجه گیري:

رابطه معنی داري میان افزایش غلظت فلوراید و همچنین زمان حضور فلوراید و خوردگی سطوح 

ایمپلنت هاي  تیتانیومی مشاهده شد.با توجه به احتمال روزافزون استفاده از فلوراید به شکلهاي مختلف 

پیشنهاد می گردد تا بررسی و تحقیق جامع تري در آینده    در بیماران داراي ایمپلنت دندانی تیتانیومی،

 صورت گیرد.
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 مقدمه -1-1

درمان توسط محلول هاي حاوي فلوراید براي پیشگیري از بوجود آمدن پالك بر روي دندان ها و 

  )1(.ها یکی از روش هاي معمول می باشدجلوگیري از پوسیدگی آن

 ppm 20000 تا  ppm200  ژلهاي حاوي فلوراید که عموما حاويو هانشویه هاد ،خمیردندان ها

بصورت روزمره درخانه ها ومطب هاي دندانپزشکی براي درمان و از بین بردن  ،باشندفلوراید می

 )3 ،2(پوسیدگی هاي ناشی از باکتري هاي داخل دهان استفاده می شوند.

 

فلوراید و دهانشویه هاي معمول  ppm 1450تا  ppm 1000 خمیر دندان هاي معمول حاوي -1-1شکل

 فلوراید می باشند. ppm 220   حاوي

اي روتین دندانپزشکی محسوب می شود و به عنوان اولین درمان ایمپلنت امروزه جزو درمان ه

انتخاب جهت جایگزینی ناحیه بی دندانی به بیماران پیشنهاد می شود. چون دیگر نیازي به تراشیدن 

که نماي شماتیک درمان  1-2با توجه به شکل  دندان هاي سالم دو طرف ناحیه بی دندانی وجود ندارد،


