
 

 مقدمه 

لو با استفاده از دو ماده باندينگ عاجي نشت كامپازيتهاي ايده آل ماكو و تتريك ف هدف اصلي از اين تحقيق بررسي ريز
(SBMP) Scotch Bond Multipurpose  وExcite  . در مارجينهاي اكلوزالي و جينجيوالي بود 

 مواد و روشها

تعبيه شد. گروه اول  CEJدر  Vتايي تقسيم شدند. در تمامي دندانها حفرات كالس  51دندان پره مولر به چهار گروه  06 
و  (IE)و ايده ال ماكو Excite، گروه سوم با (TS)وتتريك فلو SBMP،  گروه دوم با   (IS)آل ماكوو ايده  SBMPبا 

برابر، براي ميزان  نفوذ  06ترميم گشتند.ميكروسكوپ استرئو با بزرگنمايي (TE)و تتريك فلو  Exciteگروه چهارم با 
 مون هاي  آماري  كي دو پيرسون و آزمون دقيق فيشر رنگ در لبه هاي اكلوزال و جينجيوال استفاده شد. داده ها توسط آز

 α= 0.05).مورد بررسي قرار گرفتند ) 

 يافته ها 

 نشت به نوع كامپازيت مرتبط نمي باشد.  نوع  ريز -5

 نشت به نوع ماده باندينگ مرتبط نمي باشد . نوع  ريز -2
 يك از انواع ترميم نشان داد كه فراواني مشاهدات ريزفراواني مشاهده شده دو نوع ديواره جينجيوال و اكلوزال با هر  -3

 نشت در ديواره جينجيوالي  بطور معني داري بيشتر  از اكلوزالي است.

 نتيجه گيري 

نشت ندارد . عامل مهم، نوع ديواره است بدين معني  كه  نوع كامپازيت و ماده چسبنده عاجي تاثيري  در ميزان ريز 
 ديواره جينجيوال ريز نشت بيشتري نسبت به ديواره اكلوزال نشان مي دهند.هميشه  در  Vترميمهاي كالس

  ها هواژ كليد

 .ماده چسبنده عاجي  ،كامپازيت  ،نشت  ريز 
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Abstract 
Introduction 

This study evaluated the degree of microleakage  of Ideal Makoo and Tetric Flow composites 

using two dentin adhesives of Scotch Bond Multipurpose (SBMP) and Excite.  

Materials &Methods 

Sixty premolar teeth were divided into four groups of 15 and class V cavity preparations were 

done in CEJ.  Group 1 was restorated with SBMP and Ideal Makoo, Group II with SBMP and 

Tetric Flow, Group III with Excite and Ideal Makoo, and Group IV with Excite and Tetric 

Flow. Stereomicroscope (X40) was used to evaluate and dye penetration in occlusal and 

gingival margins.Chi Square test,Pearson’s correlation test and Fisher`s  exact test were used for 

data analysis (α= 0.05). 

Results 

The degree of leakage was not in correspondence to the type of composite. 

1-The degree of leakage was not in correspondence to the type of dentin adhesive. 

2- In four groups, the degree of leakage in gingival wall was significantly more than occlusal 

wall. 

Conclusion 

The type of composite and dentin adhesive have no effect on degree of leakage. The important 

factor was the type of wall. It means that in class V restorations, gingival wall is always 

observed to have more microleakage than occlusal wall. 
Key Words: Microleakage, composite resin  , dentin adhesive bonding. 
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 مقدمه 

در چند سال اخير بدليل تغييرات قابل مالحظه اي كه در فرمول 

كامپازيت ها رخ داده است استفاده كلينيكي از آنها گسترده تر 

شده است هر چند مواد با افزودن فيلرها و تغيير تركيب رزين 

نشدن ناكافي ،  كيور  بهبود پيدا كرده اند، ولي پوسيدگي ثانويه ،

نشت لبه اي از  مقاومت سايشي كم، تغيير رنگ ، شكستگي و ريز

علل عدم موفقيت در ترميم با اين مواد بوده است. بزرگترين 

محدوديت مواد كامپازيتي انفباض ناشي از پلي مريزاسيون 

كه همراه اختالف ضريب انبساط حرارتي با دندان باعث  باشد مي

آن ميشود  و بديهي است براي يك ماده  كاهش آداپتاسيون

ترميمي انقباض زياد در حين سخت شدن تطابق آن را با ديواره 

هاي حفره دچار اشكال مي كند. براي فائق آمدن بر اين مشكل 

در جائيكه مارجين حفره در مينا باشد، تكنيك اسيد اچ مينا جهت 

ه  قرار  ايجاد گير مايكرومكانيكال و سيل  بهتر  مورد  استفاد

گيرد.  در  حاليكه  مارجين  حفره  در  عاج  قرار داشته باشد  مي

پلي مريزاسيون رزين كامپازيتها حتي با وجود مواد چسبنده عاجي 

استرس قابل مالحظه اي در محل اتصال ماده و ديواره حفره 

ايجاد مي نمايد مخصوصاً اگر باند بين عاج و كامپازيت ضعيف 

نيروي قدرتمند باعث ايجاد جدايي در محل باشد در نتيجه اين 

 اتصال كامپازيت و عاج مي گردد.

كامپازيت  رزين هاي داراي ذرات پر كنندة درشت يك  

پيشرفت عمده پس از سمان سيليكات و رزين آكريليك  بوده 

بعنوان ماتريكس  و از سيليكا  Bis-GMAدر اين مواد از  (1)اند. 

ات پر كننده استفاده ميشود. اين گالس يا مواد مشابه بعنوان ذر

مواد بدليل استحكام باال، جذب آب و حالليت پايين و مقاومت 

سايشي  قابل قبول ، متمايز مي گردند. با اين وجود معايبي نيز 

 (2.)باشد مينشت و عود پوسيدگي  دارند كه مهمترين آن ريز

اچ  آميزي به ميناي   كامپازيت رزين ها را ميتوان بصورت موفقيت

انتقال همان ميزان اتصال به عاج يا  شده  باند  نمود  با اين وجود

سمنتوم ، با اشكال مواجه ميشود . كامپازيت يك ماده آب گزير 

عمدتاً دنتين باندينگ  (3.)است و سطح عاج مرطوب عمل مي كند

ها مولكولهاي دو منظوره هستند با يك گروه متاكريالت كه به 

ايي متصل ميشوند و يك گروه رزين توسط واكنش شيمي

 (4)فانكشنال كه به اجزاء معدني و يا آلي عاج متصل مي گردند. 

يك دنتين باندينگ موفق مي بايد قادر باشد تا از يك طرف 

پيوند محكمي با عاج ايجاد نمايد تا در مقابل انقباض ناشي از  پلي 

مريزاسيون و تشكيل ميكروگپ ها در مرز عاج جلوگيري 

 نشت را تقويت  اين شكاف هاي ريز  گسترش ريز (5.)نمايد

حساسيت  كه به نوبه خود منجر به تغيير رنگ لبه ها ، كنند مي

 (6.)شود پالپي و عود پوسيدگي مي

Asmussen  مشخص  نمودند  كه  جهت  فائق   ( 4) و همكاران

آمدن  به نيروي ناشي از انقباض  پلي مريزاسيون ، قدرت اتصال 

ل در يك دنتين باندينگ نياز است كه با اين قدرت مگاپاسكا 22

نشت دست خواهيم  اتصال به ترميمي بدون گپ و فارغ ريز

يافت. همچنين مهمترين علت گپ در ترميمهاي كامپازيت را 

ضريب انبساط حرارتي زياد رزين دانسته اند. اختالف ضريب 

 بيشتر برابر  5انبساط حرارتي كامپازيت ها با دندان كه به ميزان 

سيل ترميم را در نواحي مارجين بهم مي زند. امروزه  باشد مي

استفاده از مواد چسبنده عاجي براي كامپازيتها در جائيكه حفره 

 داراي عاج باشد كامالُ ضروري است.

نشت پنج ادهزيو  در تحقيقي به منظور كارآيي پيشگيري از ريز 

نشت  ز ريزعاجي  ، مشخص گرديد كه كليه اين مواد درجاتي ا

را نشان ميدهند . بطرز جالب توجهي حتي در محصوالت با 

نشت  باالترين نيروي پيوند، بيشترين كارآيي در كاهش ريز

 مشاهده نشد اين مطالعه ارتباط مشخصي را بين قدرت باند و ريز

 (7.)نشت بدست نياورد

چنانچه انقباض پلي مريزاسيون توليد شده بتوسط كامپازيت زياد  

ميتواند اتصال دنتين باندينگ را تحت تاثير قرار داده و گپ باشد 

ايجاد گردد عالوه  بر اين بايد گفت خصوصيات جذب آب و 

نشتي را تحت تاثير قرار  قابليت انحالل نيز نمي توانند رفتار ريز

 (8.)دهند

Grossman  نشان داده اند كه زمانيكه نواحي  (9)و همكاران 

زيت در مجاورت عاج وجود داشته باشد پلي مريزه نشده از كامپا

 نشت را تشديد نمايند. ميزان استرسها ي حرارتي مي توانند ريز
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در يك مقايسه ديگر كه ميان رزين كامپازيتهاي مايكروفيلد و 

هايبريد انجام  شد. مشخص گشت هيچ اختالف آماري قابل 

نشت  نشت دو ماده نيست . ضمن اينكه ميزان ريز توجهي در ريز

با اين  (12)بيشتر از لبه هاي مينايي بود  لبه جينجيوالي بسيار در

وجود در مطالعات ديگر مشخص شد كه رزين كامپازيتهاي 

 هايبريد در جلوگيري از ريز مايكروفيلد بهتر از كامپازيتهاي 

كامپازيت رزين با ذرات درشت تر ، جذب  نشت عمل مي كند و

چه فيلر در كامپازيت آب و قابليت حالليت كمتري داشته وهر 

   (12، 11)نشت كمتر خواهد بود.  زيادتر باشد ريز

در سالهاي اخير اولين كامپازيتهاي ايراني به بازار عرضه شده اند. 

گو اينكه كارخانه سازنده تستهاي فيزيكي و مكانيكي چندي را 

در مورد آنها انجام داده است. ولي هيچگونه تست آزمايشگاهي 

ابطه با اين مواد انجام نشده است. لذا هدف  اين و كلينيكي در ر

نشت ايده آل ماكو در  مطالعه آزمايشگاهي ، اندازه گيري ريز

مارجينهاي مينايي و سمنتوم و مقايسه نشت آن با يك نوع 

 .باشد ميكامپازيت مايكروفيلد 

 

 مواد و روش ها 

دندان پرمولر سالم انتخاب و تا فرارسيدن زمان آزمايش در  62

  /.% نگهداري گرديد. ابتدا دندانها جرم گيري شد.5فرمالين 

سپس بتوسط خميري از پودر پاميس و آب بهمراه رابركپ 

دندانها كامالً تميز شده و دو باره در محلول فرمالين بر گردانده 

 شدند.

فرز  سطدر سطح فيشيال دندانها به تو Vحفرات كالس 

لوزالي در مينا و ديواره الماسي به صورتي تهيه شد كه ديواره اك

جينجيوالي در سمنتوم قرار گيرد. عمق اگزيالي حفره در 

ميليمتر بود و در ناحيه مجاورت  1مجاورت كف جينجيوالي 

قرار گرفت. به  DEJ/. ميلي متر داخل 5ديواره اكلوزالي حفرات 

شعله اي خشن در ديواره اكلوزالي حفرات ،  يفرز الماس سطتو

/. ميلي متر تعبيه گشت. در حاليكه 5  /.75بولي به عرض 

درجه  بود . سپس دندانها به چهار  گروه  92مارجين جينجيوالي 

 تايي تقسيم گرديدند : 15

بعنوان ماده باندينگ عاجي  استفاده   SBMPدر گروه اول از

 در   (IS)گرديد و سپس با كامپازيت ايده آل ماكو ترميم شد.

 Vivadent)و كامپازيت SBMPدوم از  گروه

Schaan,Liechtenstein) Tetric flow   .استفاده شد(TS)   در

 (Vivadent Schaan,Liechtenstein گروه سوم از ماده باندينگ

Excite  .و كامپازيت ايده آل ماكو استفاده شدIE)  در گروه )

و كامپازيت تتريك فلو استفاده  Excite چهارم از ماده باندينگ 

 .(TE)شد

سازي حفرات براي قرار دادن ماده ترميمي در جهت آماده 

و رابركپ براي تميز كردن سطوح  ابتدا از خمير پودر پاميس

مورد نظر قبل از اچ نمودن استفاده شد سپس براي تمام نواحي با 

ثانيه  32به مدتثانيه اچ  و  15به مدت% 37ژل اسيد  فسفريك 

تفاده از شستشو انجام شد تا نماي گچي حاصل گرديد. براي اس

Excite  طبق دستور كارخانه سازنده در ابتدا با برس به تمام

ثانيه بعد با پوار  هواي  22نواحي عاج از ماده مذكور ماليده، 

ثانيه با دستگاه اليت كيور نور داده شد. در  22ماليم رانده شده ، 

پوشش دوم نيز مقداري از محلول را به نواحي عاج ماليده 

ثانيه نور داده شد. جهت  22هواي ماليم رانده و بالفاصله با پوار 

 22ثانيه اچ و به مدت  15تمام سطح مينا و عاج  SBMPاستفاده از 

ثانيه خشك شد. پرايمينگ عاج توسط زدن پرايمر اسكاچ باند به 

ثانيه انجام گرديد. ادهزيو  5عاج اچ شده و پوار ماليم به مدت 

ثانيه به ادهزيو نور داده   12 اسكاچ باند به عاج پرايم شده اضافه و

شد. در نهايت ماده باندينگ مينا طبق دستور كارخانه سازنده قبل 

از استفاده از هر كامپازيت استفاده شد. كامپازيت تتريك فلو 

بتوسط سرنگ مخصوص در دو قسمت در داخل حفره تزريق 

 ثانيه نور داده شد. 32به مدتگشت و 

ل ماكو ، در ابتدا مقداري از جهت ترميم با كامپازيت ايده آ

كامپازيت با پالستيك اينسترومنت به صورت يك اليه از لبة   

مينايي بطرف الين انگل جينجيواگزيال در حفره جاي گرفته نور 

ثانيه نور داده شد.  42داده شد و اليه دوم روي آن قرار گرفته و 

و  -برداشت اضافات و پاليش ترميم بتوسط فرزا لماسي نوك تيز

مدت ه پوينت هاي الستيكي انجام گرفت. نمونه ها پس از ترميم ب
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oهفته در درجه حرارت  1
c 37  قرار گرفتند. 122و رطوبت %

براي بستن آپكس تمام دندانها از موم استفاده شده سپس از 

دو اليه الك ناخن براي تمام نواحي دندانها بجز ناحيه ترميم 

به ستفاده شد و دندانها ميليمتر وراي آن ناحيه  ا 1شده و 

/.% قرار گرفتند. ريشه 5ساعت در فوشين بازي  24مدت

بتوسط ديسك قطع شده و به  CEJميلي متري  3دندانها از 

صورت مزيوديستالي در يك جعبه فلزي مكعب مستطيلي 

ساعت بعد آماده براي  24درون اپوكسي رزين مدفون شدند. 

لينگوالي به ضخامت برش بودند. برش نمونه ها به صورت باكو

نشت  بر اساس  طبقه  ارزيابي  ريز. ميلي متر انجام گرفت 2

برابر  42توسط استرئوميكروسكپ با بزرگنمايي ه بندي زير ب

 انجام گرفت.

 نشت بدون ريز  - 2

 نشت تا نصف ضخامت ديواره اكلوزالي يا جينجيوالي ريز -1

 نجيوالينشت در تمام ضخامت ديواره اكلوزالي يا جي ريز -2

 نشت منتشر شده در ديواره اگزيال ريز -3

 

 يافته ها 

در قسمت اول از آموزن كي دو پيرسون مربوط به جداول 

توافقي استفاده شد و در قسمت دوم از آزمون كي دو  كه 

مربوط به فراواني هاي مشاهده شده  يا فراواني هاي مورد 

  (α=0.05)انتظار مي باشد استفاده شد  

در ابتدا اين سوال مطرح مي گردد كه آيا  قسمت اول،

( به نوع كامپازيت  مرتبط 3و2و1و2نشت )  ميزان  نوع ريز

است يا خير ؟ در توزيع مشاهدات براي دو نوع كامپازيت 

% در 34نشت درجة صفر به ميزان  مشخص شد كه ريز

% در بقيه درجات و در 66كامپازيت ايده آل ماكو و 

% درجة 63نشت درجه صفر و  % ريز12فلو تتريك   كامپازيت

وجود دارد. آماره آزمون كي دو  3% درجه 27و  2و 1

 مشخص نمود كه توزيع فراواني انواع ريز α=0.05) (پيرسون

 نشت به نوع كامپازيت مرتبط نمي باشد. 

نشت به  همچنين مشخص شد كه توزيع  فراواني انواع ريز

ت دوم،  فراواني عامل نوع باندينگ نيز مرتبط نمي باشد قسم

مشاهدات در دو ديواره اكلوزالي و جينجيوالي براي هر يك 

از انواع مواد باندينگ عاجي و كامپازيتها مشخص شد كه در 

همه موارد فراواني مشاهده شده  مربوط به ديواره جينجيوال به 

طور معني داري  بيشتر از اكلوزال مي باشد بنابراين در هريك 

و دو نوع كامپازيت فراواني نفوذ رنگ به از دو نوع باندينگ 

 . P<0.05نوع ديواره بطورمعني داري مرتبط مي باشد  

 (1و نمودار  1)جدول  

بنابراين مشخص گرديد كه دو نوع ماده باندينگ و دو نوع 

كامپازيت اختالف قابل مالحظه اي از نظر ريزنشت با يكديگر 

 نوع ديواره ندارند و عامل مهم در مسئلة ريز نشت عامل 

 مي باشد.

0

10

20

30

IS IE TS TE

Wall

g

o

: مقايسه مربوط به فراواني  ريزنشت در چهار گروه  1نمودار 

 آزمايشي با توجه به نوع  ديواره حفره 

 

براي مقايسه فراواني  square  Chi: تست آماري  1جدول 

ريزنشت در  دو ديواره اكلوزالي و جينجيوالي به تفكيك دو ماده 

 دو باندينگ   و

ماده  

باندينگ 

SBMP 

ماده 

 باندينگ

 Excite 

 كامپازيت

Tetric 

Flow 

 كامپازيت

Ideal 

Makoo 

Chi-Square 

a.b
 

828/5 348/7 538/7 538/5 

 1 1 1 1 درجه آزادي

 /.219 /.226 /.227 /.216 معني داري 
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 بحث 

هدف اصلي  ا ز اين مقاله ، بررسي رابطه بين ريز نشت با دو 

ع كامپازيت مايكروفيلد و دو ماده باندينگ عاجي از نسل نو

چهارم و پنجم بود. در اين مطالعه جهت ارزيابي ريزنشت از 

استفاده شد كه  لبه  جينجيوالي آن در سمنتوم  Vحفرات كالس 

قرار  داشت تا بتوان تاثير نوع لبه را در نشت با اين مواد باندينگ 

هت پرايمينگ عاج از عاجي و كامپازيتها مشخص نمود. ج

SBMP  استفاده شد كه داراي پرايمر و ادهزيو جداگانه

  Syntacبهتر از  SBMP. يك مطالعه مشخص نمود كهباشد مي

بعنوان يك  Excite. از (7)مي تواند از ريزنشت جلوگيري نمايد

ماده باندينگ  Exciteماده باندينگ عاجي استفاده گشت. 

اين ماده باندينگ به  است  total etchعاجي تك  جزئي

صورت يك اليه در يك مرحله در تمام نواحي مينا و عاج 

 شود. حفره استفاده مي

مطالعات مشخص نموده اند كه هنگاميكه مواد باندينگ عاجي 

چند مرحله اي بكار روند، قدرت باند كامپازيت به عاج بيشتر از 

زماني است كه مواد باندينگ عاجي تك جزئي استفاده شود. 

ولي چون رابطه اي بين قدرت باند و ميزان ريزنشت وجود 

ندارد لذا  نميتوان  اين مسئله را براي پيشگيري از ريزنشت مواد 

(13)باندينگ عاجي نيز تعميم داد 
. در مطالعه ما مشخص شد  

كه رابطه اي بين ميزان ريزنشت و نوع ماده باندينگ عاجي 

ستگي دارد. اين مسئله نيست .و ميزان ريزنشت به نوع ديواره ب

. از طرفي اختالفي  (12)باشد مي 1995در  Fitchieمطابق با يافته 

در جلوگيري از ريزنشت توسط دو نوع ماده باندينگ مشاهده 

و  Piloو همكاران و  Yapنشد كه اين نيز مطابق با يافتة  

(14،13)باشد ميهمكاران 
 . 

يل كشساني مشخص شده است كه كامپازيتهاي مايكروفيلد بدل

شبيه عاج براي نواحي طوق دندان مناسبتر هستند چون همانند 

دندان خمش دارند.  به اين دليل از اين نوع كامپازيت در مطالعه 

فوق استفاده شد و از طرفي چون كامپازيتهاي قدامي  ايده آل 

ماكو مايكروفيلد هستند جهت مقايسه ريزنشت آن از  يك 

استفاده شد .  Tetric Flowيعني كامپازيت مايكروفيلد ديگر 

طريقه قرار گيري كامپازيت ايده آل ماكو به صورت دو اليه 

مايل بود چون ثابت شده است كه ريزنشت  را كاهش ميدهد. 

ولي كامپازيت تتريك چون داراي فلوي زيادي هست بايد در 

حفره تزريق گردد. در اين مطالعه مشخص شد كه رابطه اي بين 

و ريزنشت نيست و هر دو كامپازيت ريزنشت نوع كامپازيت 

يكساني را نشان دادند. جهت شبيه سازي  رفتار ريزنشت در 

داخل  دهان  از سيكل حرارتي استفاده شد ولي نتايج مطالعات 

 (15). باشند ميدر مورد تاثير حرارتي بر افزايش ريزنشت متفاوت 

كه هنگامي سيكل حرارتي مي تواند ريزنشت را افزايش دهد 

نواحي پلي مريزه نشده از كامپازيت در مجاورت عاج وجود 

داشته باشد. از طرفي سيكل حرارتي كه معموال ً در مطالعات 

ريزنشت بكار ميرود داراي يك زمان نسبتا طوالني در هر حمام 

است كه اين نمي تواند موقعيت كلينيكي را شبيه سازي نمايد 
(17و16)

 . 

كامپازيت مايكروفيلد بهتر از ديگر  مطالعات نشان داده اند كه 

كامپازيتها در جلوگيري از ريزنشت عمل مي كند كه  بدليل 

انبساط هيگروسكوپيك بيشتر در اين كامپازيت ها است چون 

(12و18)داراي رزين بيشتر هستند
شايد بدين دليل بوده است كه   

در مطالعه ما نيز رابطه اي بين نوع كامپازيت و ريزنشت بدست 

امد. در مطالعه مذكور مشخص شد كه با هر كدام از ني

كامپازيتها يا مواد باندينگ عاجي ميزان ريزنشت در ديواره 

جينجيوال به ميزان قابل توجه بيشتر از ديواره اكلوزالي است. 

يعني هر دو كامپازيت يكسان  عمل كرده  كه نشانگر اين 

كامپازيت مطلب است كه ميزان انقباض پلي مريزاسيون  هر دو 

يكسان بوده است  و از نظرميزان ريزنشت  تفاوتي بين يك  ماده 

باندينگ چند مرحله اي و تك مرحله اي نيست. اين مسئله به 

اثبات ميرساند كه با وجود يك چسبندگي خوب و قابل قبول از 

 22مواد باندينگ عاجي در نسلهاي جديد ) در حدود 

يتهاي مايكروفيلد كه ضريب مگاپاسكال ( و با استفاده از كامپاز

كشساني همگون با عاج دارند هنوز ريزنشت ناحيه كف 

 جينجيوال بعنوان يك مسئله غير قابل حل باقيمانده است.

 



 

 

 بتوسط كاربرد دو ادهزيو عاجي Tetric Flowو  Ideal Makooنشت كامپازيت هاي  مقايسه آزمايشگاهي ريز 
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 نتيجه گيري 

با توجه به نتايج حاصله از اين مطالعه مشخص شد كه نوع 

كامپازيت يعني كامپازيت ايده آل ماكو و تتريك فلو و مواد 

تاثيري بر ميزان ريز نشت  Exciteو  SBMPچسبنده عاجي 

ترميم نداشته و تنها عامل مهم نوع ديواره مي باشد بدين معنا 

هميشه ريزنشت  Vكه ديواره جينجيوالي در حفرات كالس 

بيشتري را  نسبت  به  ديواره اكلوزالي نشان مي دهد. به 

عبارتي هر دو كامپازيت يكسان عمل كرده اند و ميزان 

صل از پلي مريزاسيون هر دو كامپازيت يكي است انقباض حا

 و از نظر ميزان ريزنشت تفاوتي بين ماده باندينگ چند 

 مرحله اي و يك مرحله اي نمي باشد .

 

 تشكر و قدرداني              

با سپاس و تشكر از شوراي پژوهشي دانشكده دندانپزشكي 

اين طرح دانشگاه كه هزينه هاي مربوط به   پژوهشي و معاونت

 را متقبل شده اند.
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