چکیده
مقدمه :پوسیدگی یکی از شایع ترین بیماری های مزمن مردم جهان می باشد .از این رو مطالعات زیاادی بام موراور بررسای
روشهای کاهش ریسک آن انجام شده است .امروزه تأثیر فلوراید بم عووان یک عامل پیشگیری کوواده از پوسایدگی بام اور
قطعی مورد تأکید قرار گرفتم است ولی مشکالتی هم چون عم نامطلوب و نیز خطرات ناشی از بلع آن باعث شده است کم در
سال های اخیر پروتین استخراج شده از شیر با نام کازئین فسفوپپتید -کلسایم فسافات اماور و ناوو فلوریاده آن بام عواوان
جایگزین دهانشا ویم فلورایاد بام خصاور در کودکاان ماورد توجام قارار گیارد .مطالعام ااضار باا هاد ارزیاابی میازان
رمیورالیزاسیون  Flouridated GC tooth mousseبا کاربرد همزماان دهاانشاویم فلورایاد و  GC tooth mousseدر
ضایعات پوسیدگی ابتدایی میوای دندان انجام شده است.

مواد و روش ها :در این مطالعم آزمایشگاهی از بین  03دندان پره مولر سالم انسانی کم بم دو نیمم باکالی و لیوگوالی
تقسیم شده اند تعداد  03نمونم انتخاب و بم ور تصادفی بم پوج گروه تقسیم شدند ( .)n=10در کلیام نمونام هاا باا
استفاده از الک ناخن پوجره ای  2×2 mm2تعبیم شاده مقاادیر میواای ساالم توساگ دساتگاه دیاگوودنات و تسات
ریزسختی سوجی ویکرز ثبت شده و سپس نمونم ها دمیورالیزه گردیده و مجدداً عدد مربو م ثبت گردید .سپس مواد
رمیورالیزه کووده بم مدت دو هفتم بم شرح زیر بر سطح نمونم ها اعمال شد:
گروه اول (کوترل) گروه دوم ( )Fluoridated GC tooth mousseگاروه ساوم ( )GC tooth mousseگاروه چهاارم
(دهانشویم  )NaF 450ppmو گروه پوجم (.)NaF 450ppm + GC tooth mousse
مجدداً مقادیر میوای رمیورالیزه شده نمونم ها ثبت شده و داده ها توسگ نرم افزار  SPSSنسخم  81/33و با آنالیزهای
آماری  one-way ANOVAو  two-way repeated measures ANOVAمورد ارزیابی قرار گرفتود.
یافته ها :نتایج مطالعم ااضر نشان داد کم اختال

آماری معوی داری در میازان رمیورالیزاسایون Fluoridated GC

 tooth mousseو کاربرد همزمان دهانشویم فلورایاد و  GC tooth mousseباا اساتفاده از دیاگوودنات ( )P=3/909و
ریزسختی سوجی ویکرز ( )P=3/118وجود ندارد.
نتیجه گیری :استفاده از  Fluoridated GC tooth mousseباا کااربرد همزماان دهاانشاویم فلورایاد و GC tooth
 mousseتأثیر مشابهی بر رمیورالیزاسیون ضایعات پوسیدگی ابتدایی میوایی دارد.

کلمات کلیدی :رمیورالیزاسیون  GC tooth mousseدهانشویم سدیم فلوراید تست ریزسختی سطحی پوسیدگی
دندان

