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Introduction: Developed synthetic resin cement are recommended for cementation of crown and bridges. Bonding 
of adhensive resins to ceramic, metal, enamel and dentin is an important factor for a successful clinical restoration. 
The purpose of this study was to determine the shear bond strength of 3 luting cement systems (Dual cure, self Cure 
and resin modified glass inomer) for bonding the base metal alloy, Ceramco and Inceram porcelain to dentin. 
Materials & Methods: In this experimental study, 90 extracted human teeth were prepared and buried in self cure 
acrylic resin while the buccal surface remained out of the acrylic material. The enamel of the buccal surface were 
removed and a flat surface was obtained on the dentin. Thirty blocks of base metal alloy, Ceramco laminate porcelain 
and Inceram were prepared with the dimensions of 6x4x2mm, and divided into 3 subgroups. Each subgroup was 
cemented with C & B Metabond, Panavia F and Rely X to dentin. After that, they were thermocycled between 5oc to 
50oc for 500 cycles, the shear bond strengths were measured in an universal testing machine.  Finally, the specimens 
were inspected under a stereomicroscope with a magnification of 40 to determine the modes of failure. The data 
were analysed using SPSS software (2-way ANOVA, Duncan's test and Fisher's Exact test). 
Results: Maximum shear bond strength in bonding of 3 experimental plates to dentin with 3 adhesive resin systems 
are as follows: Panavia F for base metal plates (15.316±2.925 MPa), C&B Metabond for Ceramco porcelains 
(11.789±1.730 MPa) and Inceram porcelains (10.512±3.249 MPa). 
Conclusion: Within the limitation of this study, the best cement for cementation of base metal  plates was Panavia 
F or C & B Metabond cement. Among these three evaluated cements,C&B Metabond cement proved to be better for 
cementation of Ceramco porcelains to dentin and C&B Metabond or Panavia F for cementation of Inceram plates to 
dentin. 
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  چکیده
 عاج  ، باند این سمان ها به فلز، پرسلن       میزان سمان های رزینی تکامل یافته برای سمان کردن بریج ها و کراون ها توصیه می شوند و                   :مقدمه

اسب از نظر استحکام پیوند برشی برای باند هدف از این مطالعه تعیین سمان رزینی من .و مینا در موفقیت کلینیکی رستوریشن نقش مهمی دارد
   بـه عـاج دنـدان از بـین سـه سـمان رزینـی بـا سـه مکانیـسم بانـد متفـاوت             Inceram و پرسـلن  Ceramco پرسـلن  ،Base Metal آلیاژ

Panavia F، C&B Metabond و Rely Xمی باشد .  
ده ین اینسایزور کشیده شدۀ انسان تهیه و مینای سطح باکال آنها تراش دندا90 تعداد ،شگاهی مداخله گریاین مطالعه آزما در: مواد و روش ها  

 صـفحه از  30 و Inceram صـفحه از پرسـلن   Base Metal، 30 صفحه از آلیـاژ  30سپس . شد بطوری که سطحی صاف در عاج ایجاد گردید
   توسـط سـمانهای     هـر زیـر گـروه     . بـه سـه زیـر گـروه تقـسیم شـدند             تهیـه و   mm6×4×2 به ابعاد    Ceramco کارخانه   Laminateپرسلن  

C&B Metabond، Rely X و  Panavia Fبر طبق دستور کارخانه سازنده به سطح آماده شدۀ دندان باند شدند.  

---- ------ ------- ------ ------- ------ ------- ------ ------- ------ ------- ------ -------  
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سپس نمونه هـا    .  تعیین شد  MPa سیکل حرارتی، استحکام باند برشی نمونه ها توسط دستگاه تست یونیورسال بر حسب               500پس از اعمال    
  تحلیل آماری اسـتحکام پیونـد برشـی بـا اسـتفاده از             .   بررسی شدند   40ست توسط استرئومایکروسکوپ با بزرگنمایی    از نظر محل وقوع شک    

  . فیشر و دانکن انجام گردید،واریانس دو عاملی آزمونهای  وSPSSنرم افزار آماری 
  :  بـود  بـه تفکیـک سـمان رزینـی بترتیـب ذیـل       حداکثر استحکام پیوند برشی در اتصال سه نوع صفحه مورد آزمایش به عاج دندان:یافته ها 
ــزی  Panavia Fســمان  ــرای صــفحات فل ــلنی  C&B Metabond ســمان ،)MPa 925/2±316/15( ب ــرای صــفحات پرس    Ceramco ب

)MPa  730/1±789/11 ( و صفحات پرسلنیInceram  )MPa 249/3±512/10(.  
 C&B یا Panavia F سمان ، به عاج دندان Baseدن صفحات از جنس فلزمطالعه فوق بهترین سمان برای سمان کر در محدودۀ : نتیجه گیری

Metabond می باشد، برای سمان کردن صفحات پرسلن Ceramco  سـمان   ، به عـاج دنـدانC&B Metabond    و بـرای صـفحات پرسـلن 
Inceramسمان، به عاج دندان  C&B Metabond  یا Panavia Fاست .  

  .باند به پرسلن، باند به عاج، باند به فلز، کام پیوند برشیاستح،  سمان رزینی:واژه های کلیدی
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  مقدمه
امروزه پروتزهای ثابت بیشتر از جنس فلـزات و یـا       

برای سمان نمودن این پروتزها به عـاج        . پرسلن هستند 
اسب می تواند طول عمر پروتز را دندان، یافتن سمان من

  .افزایش دهد
Cooley میزان استحکام پیوند 1991 در سال C&B 

Metabond     بریلیوم بـه    - کروم - را در اتصال آلیاژ نیکل 
وی در تحقــیقش بــرای .  اعــالم کــردMpa 1/20 ،دنتــین

ــا ذرات    50آمــاده ســازی ســطح فلــز از سندبالســت ب
  )1(.میکرونی آلومینا استفاده نمود

Kolodney      با تحقیق بـر     1992 و همکارانش در سال 
 -روی استحکام باند برشی پاناویا در اتصال آلیاژ نیکل

 بریلیوم به دندان نتیجه گرفتنـد کـه در صـورت            -کروم
 و  Silicoaterاستفاده از سیستم آمـاده سـازی سـطحی          

 بـاالترین اسـتحکام بانـد برشـی     Unfilled resinیک الیه 
   )2(.بدست می آید

 و همکــارانش بــرای ایجــاد Russell، 1994 ســال در
باند مستحکم رزین کامپوزیت بـه پرسـلن فلدسـپاتیک،          

 از ترکیب پرایمـر     ،بدون استفاده از اسید هیدروفلوریک    
 یا اچ با آمونیوم بای C&B Metabond  رزین بدون اچ و

 و سایلن اسـتفاده نمودنـد و مـشاهده          (NH5F2)فلوراید  
 هنگام استفاده از پرایمـر بـدون     کردند که استحکام باند   

 کمتر از مواردی است کـه  C&B Metabond اچ و سمان 

. بــا آمونیــوم بــای فلورایــد و ســایلن آمــاده شــده انــد 
همچنین ترموسایکل کردن مهمترین نقش را در کـاهش         

  )3(.شتاستحکام برشی پیوند دا
 و همکارانش   Blatzآماده سازی سطحی پیشنهادی       

سندبالست  : عبارت بود ازInceramبرای  2003در سال 
 فـشار   و بـا   µm110-50با انـدازه     (Al2o3بوسیله ذرات   

bar5/2 (    و اســتفاده از ســمان رزینــی فــسفاته مثــل  
21 Panavia یـــــا اســــــتفاده از روش  Tribochemical 

(Rocatec sys.)   ــیس ــا ب ــی ب ــک ســمان رزین ــراه ی   بهم

Bis-GMA.)4(  
Begazo   رشـی   پس از بررسی اسـتحکام ب      2004 در

 -Alumium oxideپیونــد ســمانهای مختلــف بــه یــک   

reinforced glass ceramic اعــالم کــرد کــه اســتفاده از  
سمان رزینی بـرای سـمان کـردن ایـن سـرامیک بهتـر              

آماده سازی سـطحی شـامل       وی در تحقیق خود   . است
اچ و یا سندبالسـت کـردن و بـه دنبـال آن اسـتفاده از                

برشی پیوند سمانهای    استحکام   .سایلن را توصیه نمود   
ــب   ــه ترتی ــق ب ــن تحقی ــورد اســتفاده در ای   ، Ketacem م

Rely X luting، Fuji puls،  Panavia F و Xeno cem 
  )5(.افزایش یافته بود

 و Kalender توســط 2005در تحقیقــی کــه در ســال 
 Variolink IIهمکارانش بر روی استحکام برشی پیوند   

 ل صـــفحات در اتـــصاPanavia F و Rely X ARC و
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پرسلنی به عاج و مینای دندان گـاو انجـام شـد، معلـوم              
 Variolink IIگردید که استحکام برشی پیوند مربوط به 

   بـرای مینـا و عـاج    Panavia F و Rely X ARCبـاالتر از  
   )6(.می باشد و استحکام پیوند به مینا باالتر از عاج است

 بـصورت آزمایـشگاهی   کـه    مطالعه حاضر    هدف از 
 اسـتحکام پیونـد     پذیرفته است بررسی و مقایسه    انجام  

  برشی سه سیستم چسباننده رزینی شامل رزیـن هـای         
Dual cure ) (Panvia F، Self cure  (C&B Metabond) و 

Resin modified glass ionomer  (Rely X) در اتصال فلز 
Base، ــلن ــلن Ceramco پرس ــاج Inceram و پرس ــه ع    ب

  .بوده استدندان  
  ش ها  مواد و رو

 90تعـداد   کارآزمـایی آزمایـشگاهی      این مطالعـه  در  
دندان اینسایزور دائمی انسان که تـازه کـشیده شـده و            

ــد نواقــصی چــون پوســیدگی، عــاج اســکلروتیک     وفاق
ایـن  . بودند جمع آوری گردیدنـد    هیپوپالزی مینا یا عاج     

دندانها که به دلیل مشکالت پریودنتال یا رویـش نابجـا           
 پـس از شستـشو و حـذف زوائـد           کشیده شـده بودنـد،    

 توسـط    بـصورت مکـانیکی    شـدند و  نسجی، جرمگیری   
منظـور  ه   تمیز گردیدند و تا قبل از شروع کار ب         مسواک

جلوگیری از خشک شدن در آب مقطر و در دمای اتـاق            
 گروه اصلی   3دندانها بطور تصادفی به     . نگهداری شدند 

 و پرسـلن    Ceramco پرسـلن    ،برای اتصال به فلـز بـیس      
Inceram    به سه زیرگروه    هر گروه    و سپس  تقسیم شده

 .گردیدنـد  تائی بر حسب نوع سمان مصرفی تقـسیم          10
 ،مدفون شـدند یل فوری دندانها در بلوکهایی از آکر    کلیه  

  .  دندانها از آکریل خارج بودلیبیالطوری که سطح به 
 از  mm2 و بـه ضـخامت     mm6×4با ابعـاد    صفحاتی  

 ،  پرسـلن المینیـت  Ni-Cr (Super cast)جنس آلیاژ بـیس  
Ceramco )ســاخت کارخانــه  (Vitaو پرســلنInceram 

از آنجــا کــه در . ســاخته شــدVita)  ســاخت کارخانــه(
 پرســلن از جــنس آلومینــا اســت کــه ،Inceramسیــستم 

نهایتاً به دندان باند می شـود در ایـن تحقیـق بلوکهـای              
  .  انفیلتره گردیدAl2آلومینا ساخته شده و با گالس 

 دنـدانهای مـدفون در آکریـل را         لیبیـال  سطح   مینای
بــه ازاء هــر ده دنــدان یــک فــرز ( توســط فــرز الماســی

ــا  )الماســی ــده آب و هــوا برداشــته ت  همــراه خنــک کنن
نمونـه هـا تـا زمـان        . سطحی صاف در عاج ایجاد گردد     

انجام بقیه مراحل، در آب مقطر و در درجه حرارت اتاق 
  .نگهداری شدند

 از سه    دندان فحات به عاج  برای سمان کردن این ص    
 برطبــق Rely Xو Panavia F،  C&B Metabonســمان 

دستور کارخانه سازنده برای عـاج و صـفحه مربوطـه           
 در حین سخت شـدن سـمان نمونـه هـا            .استفاده گردید 

 کیلـوگرم بـر سـانتیمتر مربـع بـه           2تحت نیروئی برابر    
       . دقیقه قرار گرفتند10مدت 

ــه مــد  ــه هــا ب  ســاعت در آب 24ت پــس از آن نمون
نگهداری شدند و سـپس آنهـا در دسـتگاه ترموسـایکل             

 درجـه سـانتیگراد بـا       5-55 سـیکل حرارتـی      500تحت  
 ثانیه در هر درجه حرارت و به فاصله زمـانی            30زمان  

در نهایت استحکام برشـی     .  ثانیه از هم  قرار گرفتند      30
  بــاUniversal دســتگاه تــست توســطپیونــد نمونــه هــا 

و در جهت عمود به نمونـه        mm/min1 س هد سرعت کرا 
و در محل اتصال نمونه به دندان توسط تیغه با لبۀ بول      

  .تعیین شد ،Mpaشده و برحسب 
ــا     ــه هـ ــست نمونـ ــوع شکـ ــین نـ ــرای تعیـ  از ، بـ

.  اســتفاده شــد40بــا بزرگنمــایی  استرئومیکروســکوپ
 در سـطح خطـای      SPSSآنالیز آماری توسط نرم افـزار       

5) %05/0=α (ــالی ــن و  و آن ــاملی، دانک ــانس دو ع ز واری
  .تست فیشر انجام گردید

   یافته ها 
ــد     ــی پیون ــتحکام برش ــزان اس ــین می ــرای تعی   در ب

ــانس هــای آزمایــشی گــروه ــالیز واری  عــاملی دو از آن
اخـتالف  % 5 که در سـطح  ه شداستفاده شد و نشان داد   
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 سـه سـمان   میزان استحکام پیوند برشی     معنی دار بین    
 آزمــون .)=000/0P-value(ارد  وجــود دبــه عــاج دنــدان

دانکن بیانگر این موضـوع بـود کـه میـانگین اسـتحکام             
 در اتصال فلز بیس بـه عـاج   Rely Xبرشی پیوند سمان 

ــا دو ســمان  ــدان ب  Panavia F و C&B Metabond دن
ولـی دو   . اختالف معنی دار داشته و از آنها کمتر اسـت         

 در اتـصال بـه فلـز    C&B Metabond, Panavia Fسـمان  
Baseبا یکدیگر اختالف معنی دار نداشتند .  

در بررسی استحکام برشی پیوند صفحات فلز بیس        
) نـوع سـمان   ( آنالیز واریانس یک عـاملی       ،به عاج دندان  

نشان داد که بین سه نوع سمان اختالف معنی دار بـود            
)000/0P-value = (    و آزمون دانکـن مربوطـه نـشان داد

 از C&B Metabondکه اسـتحکام برشـی پیونـد سـمان     
 Rely X از همه کمتر است و گروه Rely Xهمه بیشتر و 

 C&B Metabond و Panavia Fاز یک طرف و گروههـای  
  . از طرف دیگر در زیردسته های جداگانه قرار می گیرد

در بررســی اســتحکام اتــصال برشــی صــفحات     
Ceramco           به عاج دندان آزمون آنـالیز واریـانس نـشان 

ســمان اخــتالف معنــی دار بــود داد کــه بــین ســه نــوع 
)000/0P-value=(.         آزمون دانکن مربوطه نـشان داد کـه 

از همه بیـشتر و   C&B Metabond استحکام باند سمان 
Rely X  از همــه کمتــر اســت و هــر یــک از گروههــای   

  .سه گانۀ سمان در یک زیردسته قرار گرفته اند
در بررسی استحکام پیوند برشی صـفحات پرسـلن         

Inceram عاج دندان نیز آزمـون واریـانس نـشان داد            به 
ــود       ــی دار ب ــتالف معن ــمان اخ ــوع س ــه ن ــین س ــه ب   ک

)000/0P-value=(.         آزمون دانکن مربوطه نـشان داد کـه 
 از دو سـمان دیگـر کمتـر    Rely Xاستحکام باند سـمان  

 Panavia F   و C&B Metabondولـی بـین سـمان هـای    
  .)1نمودار (اختالف معنی دار وجود نداشت 

الیز واریــانس دو عاملــه نیــز نــشان داد کــه بــین آنــ
میانگین استحکام پیوند برشـی برحـسب متغیـر جـنس           

). =000/0P-value(صفحه اختالف بشدت معنی دار است     

و نیــز برحــسب متغیــر نــوع ســمان نیــز اخــتالف بــین 
ــای    ــین گروهه ــد برشــی در ب ــانگین اســتحکام پیون می
ــت   ــی دار اســ ــشدت معنــ ــتالف بــ ــشی اخــ   آزمایــ

)000/0P-value= (          و نیز دو متغیر جنس صـفحه و نـوع
   انـــدســـمان نیـــز اثـــر متقابـــل بـــر یکـــدیگر داشـــته

)000/0P-value=.(  
 بـرای سـمان   Panavia Fدر صـورتی کـه از سـمان    

  اخـــتالف  ،کـــردن صـــفحات مختلـــف اســـتفاده کنـــیم
  معنــــی داری بــــین ســــه صــــفحه وجــــود دارد     

)002/0P-value=.(  
 استحکام پیوند   با انجام آزمون دانکن معلوم شد که      

برشی این سمان در اتصال صـفحات از جـنس پرسـلن            
Inceram    و پرسلن Ceramco        به عاج دنـدان از صـفحات 

Base Metal    کمتر است و این دو گروه بـا هـم اخـتالف 
ــد  ــی داری ندارنـ ــمان  . معنـ ــه از سـ ــورتی کـ   در صـ

C&B Metabond     برای سـمان کـردن صـفحات مختلـف 
ی بین سه صفحه وجود     استفاده کنیم اختالف معنی دار    

  ).= 002/0P-value( دارد
با انجام آزمون دانکن معلوم شد کـه در ایـن حالـت             
حداکثر میانگین اسـتحکام بانـد برشـی ایـن سـمان در              
اتصال فلز بیس به عاج دندان است که با دو گروه دیگر            

اما بـین دو    ). =002/0P-value(اختالف معنی داری دارد     
  . داری وجود نداردصفحه پرسلنی اختالف معنی 

 برای سـمان کـردن   Rely Xهنگام استفاده از سمان 
 آزمـون آمـاری اخـتالف معنـی داری          ،صفحات مختلف 

  .)2نمودار (بین سه نوع صفحه نشان نداد 
برای تعیین ارتبـاط بـین اسـتحکام پیونـد برشـی و             

 از جداول توافقی و (Mode of failur) محل وقوع شکست
نتـایج مطالعـه پـس از       . ه شـد  آزمون دقیق فیشر استفاد   

 در  برآوردهای آمـاری بـه تفکیـک صـفحات و سـمانها           
 آورده شده است و نشان دهنده این موضـوع          3نمودار  

است که در مورد صفحات از جنس فلز بیس و پرسـلن            
Inceram،  نــوع شکــست بــه نــوع ســمان مــرتبط اســت   
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 ،Ceramcoحالیکه در مورد صفحات از جنس پرسلن         در
ست بــه نــوع ســمان ارتبــاط نــدارد و محــل وقــوع شکــ

هنگامی که از سه نوع سمان برای چـسباندن صـفحات           

 محل وقـوع شکـست      ،مختلف به عاج دندان استفاده شد     
   .به نوع صفحه مرتبط نیست
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  ه تفکیک در اتصال صفحات  بRely X و Panavia F، C&B Metabondمیانگین استحکام پیوند برشی سمانهای :  1نمودار
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 به عاج دندان به تفکیک سمانهای Inceram وCeramco، پرسلن Base Metal میانگین استحکام پیوند برشی صفحات :  2نمودار 

C&B Metabond، Panavia F و Rely X  
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a شکست در داخل سمان  : c  شکست در حد فاصل سمان و دندان    : b شکست در حد فاصل سمان و صفحه    :

  
 ،Panavia F (PF) توزیع فراوانی نوع شکست در محل اتصال صفحات به تفکیک سمان های مختلف : 3نمودار 

(CBM)C&B Metabond   و(RX) Rely Xبه عاج دندان    
  
  

  بحث  
در ایــن مطالعــه بیــشترین میــزان اســتحکام پیونــد  

نـدان  برشی مربوط به اتصال صفحات فلزی بـه عـاج د          
  و کمتـرین  C&B Metabond و Panavia Fتوسط سمان 

 ایـن در حـالی اسـت    . استRely Xآن مربوط به سمان 
   میـــــزان اســـــتحکام بانـــــد1991 در Cooleyکـــــه 

C&B Metabond ــل ــاژ نیک ــصال آلی ــروم- را در ات  - ک
 کـه از میـانگین      )1( اعالم کرد  26.1MPaبریلیوم به دنتین    

ــربدســت آمــده در مطالعــه   ) Mpa961/2±301/15 (اخی
وی نمونه ها را بالفاصله پس از باند، تحت         . باالتر است 

آزمایش استحکام پیوند برشی قـرار داد در حالیکـه در           
 37 سـاعت در آب مقطـر        24 نمونـه هـا        حاضرمطالعۀ  

 سـیکل   500درجه سانتیگراد نگهـداری و سـپس تحـت          
 و همکـارانش    Russellطبق مطالعه   . حرارتی قرار گرفتند  

یکل کردن مهمترین نقش را در کاهش استحکام        ترموسا

 کـه مـی توانـد مقـادیر پـائین تـر             )3(.پیوند برشـی دارد   
  بدســـت آمـــده در تحقیـــق حاضـــر بـــه علـــت تـــأثیر 

  . ترمال سایکلینگ باشد
در مطالعۀ حاضر بیشترین میـزان اسـتحکام پیونـد          

 بـه عـاج     Ceramcoبرشی در اتـصال صـفحات پرسـلن         
ــدان توســط ســمان  ــرین آن C&B Metabondدن  و کمت

 ایـن در حـالی اسـت کـه     . بـود Rely X مربوط به سمان
Kato   بر روی اسـتحکام بانـد      در مطالعه خود     2001 در

پرسلن فلدسپاتیک به دنتین، استحکام بانـد مناسـبی را          
مانند (به دنبال استفاده از اسید هیدروفلوریک و سایلن         

بانـد پرسـلن بـه عـاج دنـدان توسـط             در   )مطالعه اخیـر  
ــ ــای  س ــی دارای مونومره ــت META-4مان رزین  بدس
  )7(.آورد

 بیشترین میـزان اسـتحکام پیونـد        حاضردر مطالعۀ   
 بــه عــاج Inceramبرشــی در اتــصال صــفحات پرســلن 

-----------------------------------------                  ---------------------------------------                    ---------------------------------------- 
                 Base Metal                                              Ceramco  Porcelain                                       Inceram Porcelain 

 صفحه و نوع سمانجنس
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 و Panavia F و C&B Metabondدنـدان توسـط ســمان   
  . بودRely Xکمترین آن مربوط به سمان 

Kern ــا  1995 در ــه خــود اعــالم کــرد کــه ب  در مقال
اده از سندبالست و یـک رزیـن کـامپوزیتی دارای           استف

 بـرای   Inceramمونومرهای فسفاته باندینگ مناسب بـه       
 که مطالعه حاضـر     )8(،استفاده در کلینیک بدست می آید     

  .نظر وی را تائید می کند
Madani  در تحقیقات خود به     2000 در    و همکارانش

این نتیجه رسیدند که میـانگین اسـتحکام پیونـد برشـی            
 و کورهــای آلومینــایی Panavia F ســمان رزینــی بــین

زمانی که از سندبالست استفاده شود بـاالتر از زمـانی           
 ولـی   )9(.است که از اسید هیدروفلوریک اسـتفاده گـردد        

در مطالعه حاضر برای آماده سازی سطح پرسـلنها از          
  . سندبالست استفاده شد

 Panavia F، Rely X، C&Bزمـانی کـه از سـمانهای    

Metabond  برای اتصال صفحات از جـنس Base Metal، 
ــلن Ceramcoپرســلن  ــدان  Inceram و پرس ــاج دن ــه ع  ب

استفاده شد محل وقوع شکست به نوع صـفحه مـرتبط           
  .نبود

در مطالعۀ حاضر میـانگین اسـتحکام پیونـد برشـی           
 ،Base Metal در اتصال صفحات از جنس Rely Xسمان 

ــلن  ــدان ا Inceram و Ceramcoپرس ــاج دن ــه ع ــه  ب ز بقی
از . کمتـر بـود  ) Panavia F و (C&B Metabondسـمانها  

آنجا که این سمان فقط به دنـدان بانـد مـی شـود و بـه                 
ســرامیک و یــا فلــز بانــد نمــی شــود کــم بــودن میــزان 

  .استحکام برشی پیوند دور از انتظار نمی باشد
Diaz از ســـمان 1993 در C&B Metabond بـــرای 

زیتی اسـتفاده کـرد     اتصال پرسلن به سیلندرهای کامپو    
ــصورت     ــستها ب ــد، شک ــتحکام بان ــی اس ــه در بررس ک

Cohesive10(. در پرسلن اتفاق افتاد(  
Blatz ــنس  2003 در ــایی از جـــ ــز المینیتهـــ    نیـــ

Porcera all ceram را بوســـیلۀ ســـمان Panavia F و   

Rely X ARC ،بــه ســیلندرهای کــامپوزیتی بانــد کــرد 
بـه پرسـلن    تقریباً همۀ شکستها در محل اتصال سـمان         

  )11(.اتفاق افتاد
در توجیــه ایــن مطلــب مــی تــوان گفــت در ایــن دو  
مطالعــه هــر دو صــفحات پرســلنی را بــه ســیلندرهای  
کامپوزیتی متصل کرده بودند، ولی در مطالعـۀ حاضـر          

محـل  . صفحات پرسلنی به عاج دندان سمان شده بودند       
 Inceram و صفحات Base Metalوقوع شکست صفحات 

اج دندان به نوع سمان مرتبط بـود، ولـی          باند شده به ع   
 باند شده به عاج     Ceramcoمحل وقوع شکست صفحات     

  .دندان به نوع سمان ارتباط نداشت
 بــر روی اســتحکام 2004 در ســال Begazoمطالعــۀ 

ــک    ــه یــ ــف بــ ــمانهای مختلــ ــد ســ ــی پیونــ   برشــ
Aluminum oxide - reinforced glass ceramic نیــز   

حکام پیوند برشـی سـمان      نشان دهندۀ پائین بودن است    
Rely X آنها نیز اعالم کردند کـه اسـتفاده از   .  می باشد

سمان رزینی بـرای سـمان کـردن ایـن سـرامیک بهتـر              
  )5(.است

 برای Rely X ARC  و Panavia F از Blatzزمانی که 
اتصال سرامیکهای زیرکونیوم اکـساید بـه سـیلندرهای        

همـۀ  کامپوزیتی استفاده کرد، محـل وقـوع شکـست در           
 )12( در سطح سرامیک بـود     Adhesiveنمونه ها بصورت    

که در مقایسه با مطالعۀ حاضر نشان مـی دهـد قـدرت             
 به آلومینیوم اکساید بیشتر از Panavia Fپیوندی سمان 

  .قدرت پیوندی آن به زیرکونیوم اکساید است
  نتیجه گیری 

 و  Base برای اتصال رستوریشنها از جـنس فلـز          -1
ــInceramپرســلن   ســمان تــوان از  مــیه عــاج دنــدان ب

Panavia F یا  C&B Metabond استفاده کرد.  
 بهتر   به عاج دندان   Ceramco برای اتصال پرسلن     -2

   . استفاده نمودC&B Metabond است از سمان 
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 بخاطر حمایت های همـه جانبـه تقـدیر و           پزشکی مشهد 
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