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 اشد.بو شیمیایی مواد مورد استفاده می نتایج درمان های کلینیکی تحت تاثیر خواص فیزیکی: و هدف زمینه

    دف ازهباعث ایجاد ویژگی های مطلوب کلینیکی می شوند.، با ایجاد محیطی قلیایی  هاکلسیم  سیلیکات 

 حاللیت و ، هدایت الکتریکی ،یون کلسیم  رهایش، pHاین مطالعه ارزیابی و مقایسه میزان 

 موادبلور های هیدروکسی آپاتیت بر سطح  تشکیل  بررسی 
enriched mixture) CEM(Calcium  و دو نوعMTA (Mineral Trioxide Aggregate)      

 می باشد.

 

پلی  هایی از جنسبا استفاده از لوله  ماننمونه از هر س هشت در این مطالعه آزمایشگاهی،:مواد و روش ها

و سه نمونه از هر  pHرهایش یون کلسیم،رسانایی و  برایمتر  یلیم ۰۱متر و طول  یلیم ۰به قطر  اتیلن

میلی متر برای تست حالل 2میلی متر و ارتفاع  ۰قطر به   از جنس پلی اتیلن هایی با استفاده از لوله سمان 

 ،۹پس از .قرار داده شدند زهیونیآب د تریل یلیم ۰۱ یحاو فالسک شیشه ای کیشد. هر نمونه در  هیته یت

و حاللیت مورد بررسی  میکلس هایش یونر، یکیالکتر تی، هداpH ی تست های ، براهفته ۰،2ساعت و  2۰

منظور ارزیابی بایومینرالیزاسیون، نمونه های دیسکی شکل )قطر  تند. همچنین بهقرار گرف لیو تحل هیتجزو 

(  با  simulated body fluidمیلیمتر( در مایع شبیه سازی شده بدن انسان،) 2میلیمتر و ضخامت  ۰۱

pH:7.45 لیل تجزیه و تح توسط میکروسکوپ الکترونی مجهز به آنالیزور شیمیایی ایدکس غوطه ور شده و

 .شدند

 

،رسرررانایی و رهرررایش یرررون pHمرررورد مطالعررره از نظرررر میرررزان ت ییررررات   مرررادههرررر سررره : نتاااا  

( (P<0.05کلسررریم در طرررول دوره آزمرررایش برررا یکررردیگر اخرررتالف معنرررا دار آمررراری داشرررتند.      

، رهررررایش یررررون کلسرررریم و   pHدر رتبرررره اول از نظررررر میررررزان   Angelusهمچنررررین گررررروه 

لیررت مشرراهده شررد کرره بررا یکرردیگر از     در تمررامی گررروه هررا برره میررزان جزیرری حال     رسررانایی بررود. 

در نهایررررت تشررررکیل بلررررور هررررای   (P>0.05)نظررررر آمرررراری اخررررتالف معنررررا داری نداشررررتند. 

 لیرررداده هرررا توسرررط تحل زیآنرررال هیدروکسررری آپاتیرررت برررر سرررطح هرررر سررره گرررروه مشررراهده شرررد.

 یبرررری( و آزمررررون تعقrepeated measure ANOVAمکرررررر ) یانرررردازه هررررا  انسیرررروار

(post hoc tukey در نرم افزار )r  شدند. لیتحل 

 

، هررردایت الکتریکررری  وآزاد سرررازی  کلسررریم بررردون   pHدر مطالعررره حاضرررر برررین   :نتیجاااه ییااا  

 .توجه به نوع سمان همبستگی وجود دارد

  

  :واژیان کلید 

  ,pH ،رسانایی الکتریکی ، رهایش یون کلسیم ،سمان های کلسیم سیلیکات هیدرولیک



 

Absteract 

 

Introduction and Aim : The results of clinical treatments are influenced by the physical 

and chemical properties of the materials used. Calcium silicates create clinically desirable 
properties by creating an alkaline environment. The aim of this study was to evaluate and 
compare pH, calcium ion release, electrical conductivity, solubility and to investigate the 
formation of hydroxyapatite crystals on the surface of materials Calcium enriched mixture 
(CEM) and two types of MTA (Mineral Trioxide Aggregate) 

 

Material and Methods :Eight samples of each cement using polyethylene pipes with a 

diameter of 1 mm and a length of 10 mm for the release of calcium ions, conductivity and 
pH and three samples of each cement using polyethylene pipes with a diameter of 4 mm 
and a height of 2 mm were prepared for solubility testing.Each sample was placed in a glass 
flask containing 10 ml of deionized water. After 3, 24 hours and 1.2 weeks, pH, electrical 
conductivity, calcium and solubility tests were analyzed .Also, in order to evaluate 
biomineralization, disk-shaped samples (diameter 10 mm and thickness 2 mm) were 
immersed in simulated body fluid (pH: 7.45) and analyzed by electron microscope equipped 
with IDEX chemical analyzer.  

 

Results :All three groups had a statistically significant difference in terms of changes in pH, 

conductivity and release of calcium ions during the experimental period. P <0.05 The 
Angelus group also ranked first in terms of pH, calcium ion release, and conductivity.In all 
groups, a small amount of solubility was observed, which were not statistically significant 
with each other. (P> 0.05) Finally, the formation of hydroxyapatite crystals was observed on 
the surface of all three groups. Data were analyzed by repeated measures ANOVA and post 
hoc tukey in( r) software. 

 

Conclusion :All studied materials increase pH, conductivity, release of calcium ions and 

solubility over time and create an alkaline environment. Also, hydroxyapatite crystals are 
formed on all groups over time. 
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