
 
 

 

 1                                                                                                                      1/ شماره  43/ دوره  1398مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد / سال 

  Panavia F2.0 ،Clearfil SA فایبر پست های سمان شده با رزین هایمقایسه استحکام کششی 

 شدهدرمان ریشه دندان های در   RelyX U200و 

 
 4 ندا روحی، 3 امین رضایی عدلی، *2 ، سارا کلباسی انارکی1 شیما اعالیی

 قزوین، ایران دانشگاه علوم پزشکی قزوین،دانشیار، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی،  1
 قزوین، ایران قزوین،دانش آموخته دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی  2

 قزوین، ایران قزوین،استادیار، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی  3
 قزوین، ایران قزوین،ندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی استادیار، گروه اندودانتیکس، دانشکده د 4

 10/10/97تاریخ پذیرش:  16/3/97تاریخ ارائه مقاله: 

 

 چکیده

 ادهزیو -های سمان شده توسط چهار سمان رزینی سلفدر این مطالعه استحکام کششی و مدول االستیک مطلق فایبر پستمقدمه: 

Panavia F2.0  اسیداچهمراه با ،Panavia F2.0  اسیداچبدون ،Clearfil SA Cement  وRelyX U200 درمان ریشه شده بدون های در دندان

 . مورد مقایسه قرار گرفتقرارگیری در آکریل 

Comparison of Tensile Strength of Three Resin Cements in Root Canal Treatment: 

Panavia F2.0, Clearfil SA, And Relyx U200  
 

Shima Aalaei 1, Sarah Kalbasi Anaraki 2*, Amin Rezaei Adli 3, Neda Rouhi 4 

1 Associate Professor, Department of Prosthodontics, Faculty of Dentistiry, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, 

Iran. 
2 Dentist, Faculty of Dentistiry, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran. 

3 Assistant Professor, Department of Prosthodontics, Faculty of Dentistiry, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, 

Iran. 
4 Assistant Professor, Department of Endodontics, Faculty of Dentistiry, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, 

Iran. 

Received: 6 June 2018; Accepted: 31 December 2018 

 
Introduction: This study aimed to compare the tensile strength and absolute elastic modulus of cement foamed fibers in 

rooted treatment teeth extracted without acrylics through four self-adhesive resin cements, namely Panavia F2.0 with 

ethanolic acid, Panavia F2.0 without acid etching, Clearfil SA Cement and RelyX U200. 

Materials and Methods: The current study was conducted on 40 healthy central canals or extracted human maxillary 

single-rooted canines prepared by the single length technique and filled in laterally. Post space was prepared by cementing 

the fiber posts through one of the cements. In order to investigate the strength of Panavia F2.0 self-adhesive resin cement 

with Acid etch, Panavia F2.0 without acid etching, Clearfil SA Cement, and RelyX U200, posts were pulled by a universal 

machine at a speed of 0.5 mm/min. they got. The maximum force at break time (Newton) from resin cement was considered 

as tensile strength. Data were analyzed using one-way ANOVA and Tukey's complement test. 

Results: The tensile strength was at its highest in the RelyX U200 group (269.22±23.43 N) and decreased in the Panavia 

F2.0 group with ethanolic acid, Panavia F2.0 without acid etching, and Clearfil SA, respectively. The highest elastic 

modulus per MPa was related to RelyX U200 cement (80.07±10.49 MPa) and the lowest was Clearfil SA cement 

(40.09±8.53 MPa). According to the obtained results, there was a significant difference among the groups (P<0.05).  

Conclusion: The tensile strength and absolute elastic modulus of cemented fiber cured with Rely X U200 were 

significantly higher than those of Panavia F2.0 cements with ethanolic acid, Panavia F2.0 without acid etching, and Clearfil 

SA. 
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آماده و  single lengthدندان سالم سانترال یا کانین تک کانال ماگزیالی انسان پس از کشیدن، با تکنیک  40در این پژوهش  :هامواد و روش

برای بررسی استحکام سمان شدند.  ،هابرای قرارگیری در فضای پست، با استفاده از یکی از سمانها روش جانبی پر شدند. فایبر پستبه 

، RelyX U200و  Clearfil SA Cement، اسیداچبدون  Panavia F2.0، اسیداچهمراه با  Panavia F2.0ادهزیو -رزینی سلفهای سمان

از  در دقیقه تحت کشش قرار گرفتند. حداکثر نیرو در زمان جدا شدن پست )نیوتن( مترمیلی5/0یونیورسال با سرعت به وسیله ماشین ها پست

 Tukey( و آزمون تکمیلی ANOVA) یک طرفه استفاده از آنالیز واریانسبا ها به عنوان استحکام کششی در نظر گرفته شد. دادهسمان رزینی، 

 .(=05/0α) تجزیه و تحلیل شد

 Panavia F2.0نیوتن( دیده شد و به ترتیب در گروه  34/23±82/269) RelyX U200باالترین استحکام کششی مطلق در گروه  :هاافتهی

کاهش نشان داد. باالترین مدول االستیک بر حسب مگاپاسکال مربوط به  Clearfil SAو   اسیداچبدون  Panavia F2.0، اسیداچهمراه با 

. مطابق بودمگاپاسکالClearfil SA  (53/8±09/40  )( و پایین ترین آن مربوط به سمانمگاپاسکال 49/10±07/80)  RelyX U200سمان 

 (. P˂05/0) داشتوجود ها ی بین گروهدارمعنیتمایز  ،با این آنالیز

 Panavia F2.0های سمان در مقایسه با Rely X U200سمان شده با های ستپ استحکام کششی و مدول االستیک مطلق فایبر نتیجه گیری:

  .بودتر ی بیشدارمعنیبه طور   Clearfil SAو  اسیداچبدون  Panavia F2.0،اسیداچهمراه با 

 .، گیر پست، مدول االستیکاچ-سمان سلفادهزیو،  -سلف فایبرپست، سمان کلمات کلیدی:
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 دمهمق
به ها درمان ریشه شده که ساختار تاجی آنهای دندان

های طور قابل توجهی از دست رفته است، غالباً به ترمیم

های استفاده از پست (1).متکی به پست و کور نیاز دارند

تقویت شده با فایبر به دلیل زیبایی، مقاومت در برابر 

خستگی مطلوب و توانایی در تقویت ریشه به سرعت در 

سعی شده ها در ساخت فایبر پست (2).ال افزایش استح

است ضریب االستیک آن با عاج دندان در یک محدوده 

ترمیم های بنابراین، توزیع  استرس در دندان (3).قرار گیرد

های شده با فایبر پست شبیه به توزیع استرس در دندان

طبیعی خواهد بود و به همین دلیل خطر شکستگی ریشه 

ها به استحکام باند بین بد. ریتنشن فایبر پستیاکاهش می

پست و سمان و نیز استحکام باند بین سمان و عاج ریشه 

هایی که عالوه لذا استفاده از سمان (4).دندان بستگی دارد

بر تشابه پارامترهای االستیک با ریشه، استحکام باند 

مطلوبی را با پست و عاج ریشه فراهم آورند، موجب 

 شوند.می شن پست در ریشه دندانثبات و ریتن

های ادهزیو شامل چندین های رزینی به سیستمسمان

مرحله مانند کاربرد عوامل اچ کننده، پرایمر و باندینگ 

نیاز دارند که موجب حساسیت تکنیکی در این نوع 

های شود. مراحل متعدد باندینگ در سمانمی هاسمان

و موجب دهد رزینی، چسبندگی مطلوب را کاهش می

شود. بر همین اختالل در تأمین گیر مناسب پست می

یی که عالوه بر خواص االستیک هااساس، کاربرد سمان

مشابه با ریشه، به مراحل باندینگ کم تری نیاز دارد، رو به 

 (6).گسترش است

ادهزیو زیرگروه جدید سمان رزینی -سلفهای سمان

دان ندارد و سازی اولیه ساختار دناست که نیاز به آماده

پس از اختالط سمان، منحصراً طی یک مرحله به کار برده 

شوند. لذا خطاهای ناشی از حساسیت تکنیکی کاهش می

-سلفهای برای بررسی استحکام باند سمان (7).یابدمی

 ادهزیو، از پارامتر مکانیکی استحکام کششی استفاده

متر، شود. در مطالعات مشابه برای دستیابی به این پارامی

شوند و سپس توسط می داخل مانت سفتها ابتدا دندان

کشیده شده و پارامتر ها یبر پستادستگاه کشش، ف

گردد. این پارامتر در واقع می استحکام کششی استخراج

تلفیقی از استحکام کششی اتصال دندان به مانت و نیز 



 
 

 

 3                                                                                                                      1/ شماره  43/ دوره  1398مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد / سال 

مواقع کشش تر فایبرپست با سمان به دندان است. در بیش

، پیش از جدا شدن از دندان، موجب جدا یبرپستاف

شود. لذا بازه می شدگی اولیه دندان از داخل مانت

شده و نتایج از تر تغییرات استحکام کششی گسترده

باالیی برخوردار است. هرچند در شرایط مقایسه تغییرات 

 ،به عنوان پارامتر نسبی استحکام کششیها میان سمان

ام سمان باشد، اما قادر به تواند گویای سفتی و استحکمی

ارائه این پارامتر و ضریب االستیک به صورت مطلق 

 (8و9).نخواهد بود

در مطالعه حاضر استحکام کششی و مدول االستیک 

های سمان شده توسط چهار سمان رزینی مطلق فایبر پست

 Panavia، اسیداچهمراه با  Panavia F2.0ادهزیو -سلف

F2.0  اسیداچبدون ،Clearfil SA Cement  وRelyX U200 

درمان ریشه شده بدون قرارگیری در های را در دندان

 د. بررسی گردیآکریل استخراج 

 هامواد و روش

دندان سالم سانترال یا کانین تک  40 ،در این پژوهش

کانال ماگزیالی انسان پس از کشیدن، درمان ریشه شدند. 

ها دندان. بود مترمیلی 15±1مورد بررسی های طول ریشه

 2/0ساعت در محلول  48قبل از شروع کار به مدت 

درجه سانتی گراد ضدعفونی و  4درصد تیمول در دمای 

سپس شسته و در محلول نرمال سالین قرارگرفتند. تاج 

با استفاده از دیسک الماسه متصل به هندپیس ها دندان

مستقیم با سرعت پایین قطع شد؛ به طوری که طول بخش 

به عنوان  15بود. ابتدا فایل  مترمیلی 15ریشه باقیمانده 

از اپکس حقیقی تر کوتاه مترمیلی 1فایل اولیه انتخاب و 

تر از مطالعه حذف یی با کانال وسیعهاقرار گرفت. دندان

 Single lengthتکنیک از ریشه با استفاده های شدند. کانال

له از فورامن اپیکال، به وسی مترمیلی 1تا طول کارکرد 

طبق دستورالعمل  (Mylife, Swiss) سیستم روتاری پروتیپر

 5/0سازی و با محلول هیپوکلریت سدیم آماده F3تا فایل 

درصد بعد از هر بار فایلینگ شست و شو داده شد. در 

به روش تراکم  AH26با گوتاپرکا و سیلر ها انتها کانال

از  جانبی پر شدند و از هر دندان رادیوگرافی تهیه شد تا

مناسب بودن پرکردگی اطمینان حاصل شود. جهت 

استفاده  2سازی فضای پست، از پیزوریمر شماره آماده

ی انتهای مترمیلی گردید و گوتای درون کانال تا چهار

ها به صورت تصادفی بر حسب نوع کانال خالی شد. نمونه

 تایی تقسیم شدند:  10گروه  چهارسمان به 

 بدون اسیداچ  Panavia F2.0( سمان 1گروه 
(Kuraray, Japan)  

 اسیداچهمراه با   Panavia F2.0 سمان (2گروه 
(Kuraray, Japan)  

 Clearfil SA  (Kuraray, Japan)( سمان3گروه 

  RelyX U200 (3M  ESPE, USA)( سمان  4گروه 

مطابق با دستورالعمل ها در هر گروه فایبر پست

درون فضای پست مورد نظر،  سمانی کارخانه سازنده

یک قطره از گروه اول، بدین ترتیب که در  ،سمان شدند

در داخل ظرف مخصوص  B و یک قطره از مایع A مایع

د. سپس دیواره یریخته شده، با برس مربوطه مخلوط گرد

 30. پس از دداخلی کانال توسط برس با مخلوط آغشته ش

ان د. ماده سمیثانیه با اسپری هوا، مواد اضافی خارج گرد

د که به طول مساوی روی پد وبه صورت دو خمیر ب

ثانیه هر دو خمیر  40مخصوص قرار داده شد و به مدت 

د. شدند و به سطح پست آغشته یبا هم مخلوط گرد

پست به  و مقداری از مخلوط هم داخل کانال برده شد

کانال به طور کامل نشانده شد. در محل آرامی در داخل 

توسط اضافه حذف مواد ست و کامل پ قرارگیریبعد از 

 Coltolux II, Coltene)کیورالیتاکسکویتور، با دستگاه 

Brilliant Estheticlinc, Germany, Berlin)  40به مدت 

 . ثانیه عمل کیورینگ انجام شد
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شود. می ابتدا داخل کانال با اسید، اچدر گروه دوم، 

ثانیه شست و شو، با کن کاغذی کانال خشک  15بعد از 

 انجام شد.  سازیآمادهسپس مشابه گروه اول د. یردگ

سمان دیگر نیازی به تیوب اختالط در گروه سوم، 

، ساخت مخلوط در سر سرنگ تزریق و در هنگام شتندا

داخل فضای  Nozzle شود. سمان توسط بخشمی انجام

پست قرار داده شد و بالفاصله پست آغشته به سمان 

 .درون فضای پست قرار داده شد

. نداشتسمان نیازی به تیوب اختالط در گروه چهارم، 

و روی پد مخصوص ریخته  Extention سمان توسط بخش

پست آغشته به سمان درون فضای کانال قرار مخلوط شد. 

قاشقی   Excavetor. مواد اضافی سمان توسط یکگرفت

شکل کوچک برداشته شد. سمان درون فضای کانال به 

کیور شد. در موارد نیاز به ثانیه در هر سطح  20مدت 

وات بر میلی 600ها، کیورینگ با شدت کیور کردن سمان

 کیورالیتسانتیمتر مربع به وسیله یک دستگاه 

.(Coltolux II, Coltene Brilliant Estheticlinc, Germany) 

سانتی متری  1و در حالی که نوک دستگاه در فاصله 

 پس از سماند. ش ، انجامداشتانتهای کرونالی پست قرار 

روز  6به مدت ها ، نمونهمربوطهکردن پست درون فضای 

( cycle)5000 s dwell time,15 ˚,2˚±55-5در ترموسایکلر 

گیری استحکام کششی و قرار گرفتند. به منظور اندازه

های دندانی بدون مانت کردن مدول االستیک مطلق، نمونه

 ,Zwick Z2.5)مستقیما در دستگاه تست یونیورسال 

German( قرار گرفتند  )1 تصویر.)  

الف( و -1تصویر های مکانیکی )پس از انجام تست

های ب(، شاخص-1تصویر جابجایی ) –رسم نمودار نیرو 

حداکثر ، (Fmax)حداکثر نیروی شکست  مکانیکی شامل

کند )بر می نیرویی که نمونه تا مرحله شکست تحمل

شیب  به صورت ،(Stiffness) سفتیو  (Nحسب نیوتن 

ی خطی این منحنی )بر در ناحیه ،جابجایی –منحنی نیرو 

 .اندازه گیری و ثبت شد (N/mm مترحسب نیوتن بر میلی

 

 
 )الف(

 
 )ب(

 الف( سامانه قرارگیری دندان در دستگاه کشش،  : 1 تصویر

( mm( بر حسب کشش )Nب(  نتیجه کشش به صورت منحنی نیرو )

ی در ناحیه خطی معرف مدول االستیک است شود. شیب منحنارائه می

 شود.که بر حسب پاسکال محاسبه می

 

 

، مشخص شد (2 تصویر) دست آمدهه بهای در منحنی

درصد نیروی حداکثر،  70 درصد تا 30که در حد فاصل 

 فتار خطی داشته و از یک شیب مشخصاین منحنی ر

ی با شیب منحن ،هانماید. بنابراین در کلیه نمونهمی تبعیت

درصد نیروی  70تا  30روش رگرسیون در حد فاصل 

   .عنوان سفتی استخوان برآورد شدحداکثر به
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 و پارامترهای استخراج شدهنمونه  جابجایی -منحنی نیرو : 2 تصویر

 

 

در دقیقه اعمال  مترمیلی 5/0نیروی کششی با سرعت 

در لحظه جدا  د.یردشد تا زمانی که پست از دندان جدا گ

. حداکثر نیرو شددن، میزان نیرو توسط دستگاه ثبت ش

حین جدا شدن پست و خروج آن از ریشه دندان به عنوان 

استحکام کششی در نظر گرفته شد. به عالوه جهت مقایسه 

ها با ریشه دندان، مدول االستیک استخراج شد. آنالیز داده

تجزیه و  17ی نسخه SPSSبا استفاده از نرم افزار آماری 

لیل شد. میانگین و انحراف معیار استحکام کششی و تح

مدول االستیک سمان بدون قرار گیری دندان در آکریل 

گزارش شد. تفاوت میانگین استحکام کششی و مدول 

االستیک بین چهار گروه با استفاده از آنالیز واریانس 

(ANOVAو آزمون تکمیلی ) Tukey  مورد ارزیابی آماری

در نظر  05/0ی دارمعنیطالعه سطح قرار گرفت. در این م

 گرفته شد.

 هایافته

پارامترهای  معیار، میانگین و خطای 1در جدول 

بیومکانیکی شامل مدول االستیک )مگاپاسکال( و استحکام 

کششی )نیوتن( در چهار گروه مورد مطالعه نشان داده 

 .شده است

 

 

 

 مورد مطالعههای ی گروهپارامترهای بیومکانیک خطای معیارمیانگین و :  1جدول 

 نتیجه آزمون میانگین±خطای معیار گروه پارامترهای بیومکانیکی

 مدول االستیک 

MPa 

H 43/4±72/73 035/0P= 

48/8F= NH 60/9±17/54 

SA 53/8±09/40 

X 49/10±07/80 

 استحکام کششی

N 

H 50/40±99/175 007/0P= 

76/11F= NH 39/25±17/88 

SA 04/25±19/74 

X 34/23±82/269 

H : سمانPanavia F2.0  همراه با اسیداچ   NH : سمانPanavia F2.0 بدون اسیداچ 

SA :سمانClearfil SA      X :  سمانRelyX U200  
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، باالترین استحکام کششی )نیوتن( در 1مطابق جدول 

دیده شد و به ترتیب در گروه  RelyX U200گروه 

Panavia F2.0  اسیداچبا همراه ،Panavia F2.0  بدون

 (.P=007/0) کاهش نشان داد Clearfil SAو   اسیداچ

باالترین مدول االستیک بر حسب مگاپاسکال مربوط به 

ترین آن مربوط به و پایین  RelyX U200سمان 

تمایز  ANOVA. مطابق با آنالیز بود  Clearfil SAسمان

. بر اساس (P=035/0) شتوجود داها بین گروه یدارمعنی

استحکام کششی بین  یدارمعنی، تمایز Tukeyنتایج آزمون 

 Panavia F2.0و  اسیداچهمراه با  Panavia F2.0دو سمان 

استحکام اما بین  (،P=080/0) مشاهده نشد اسیداچبدون 

تمایز ها با بقیه سمان RelyX U200سمان کششی 

 (. P=007/0مالحظه شد ) یدارمعنی

مشاهده شد که  Tukeyتکمیلی با کاربرد آزمون 

نسبت به  RelyX U200استحکام کششی در گروه 

همراه  Panavia F2.0 ( و>001/0P)  Clearfil SAیهاگروه

، اما بودباالتر ی دارمعنیبه طور  (>001/0P) اسیداچبا 

 اسیداچبدون  Panavia F2.0با نتایج  دارمعنیتمایز 

 (P=210/0) .نداشت

 بحث

و بدون مانت کردن  مستقیماًها دنداندر مطالعه حاضر 

تحت کشش قرار گرفتند. نتایج عددی پارامترهای 

بیومکانیکی در این شرایط مطلق است و به میزان گیر 

 رسدمی در داخل کانال وابسته است. به نظرها فایبرپست

تحت ها بایست نتایج متفاوت از روش کشش دندانمی

ت گذشته توسط حمایت و گیر مانت باشد. در مطالعا

ها ، استحکام کششی سمان(8)همین نویسندگان و دیگران

در شرایطی بررسی شد که دندان داخل آکریل مانت شده 

دست ه بود و پارامتر استحکام کششی به صورت نسبی ب

 آمد. 

حاضر باالترین استحکام کششی )نیوتن( ی در مطالعه

دیده شد و به ترتیب در گروه  RelyX U200در گروه 

Panavia F2.0  اسیداچهمراه با ،Panavia F2.0  بدون

کاهش نشان داد. باالترین مدول  Clearfil SAو   اسیداچ

 االستیک بر حسب مگاپاسکال مربوط به سمان 

RelyX U200 ترین آن مربوط به سمانو پایین 

Clearfil SA  بود . 

و شست و شو، شدیدًا  اسیداچپروتکل استفاده از 

 وابسته به میزان رطوبت باقیمانده سطح عاجی ریشه

دهد. می باشد. لذا حساسیت تکنیکی را شدیداً افزایشمی

باقیمانده در  اسیداچ هم چنین امکان شست و شو ضعیف

ایجاد خطا در اتصال سمان به احتمال در  ،کانال ریشه

ادهزیو -فسلهای ریشه دخیل باشد. به همین دلیل سیستم

 .دنایارائه گشتند تا امکان کاهش این خطا را فراهم نم

 Panaviaیهاسمان (9)و همکاران Pereiraدر مطالعه 

F2.0 ،Rely X unicem  ،Biscemگالس آنیومر ، RelyX 

luting و گالس آنیومر GC کشش  تحت نیروی(Pull-out) 

 در ، Pull-outقرار گرفتند. در این مطالعه میزان نیروی

Panavia F2.0  نیوتن( بود که این  229±33) اسیداچبدون

 بود،نیوتن(  3/502±7برابر با )  Pereivaمیزان در مطالعه 

نتایج  در مطالعه آنهاها که به دلیل مانت شدن دندان

 .بودنیکسان 

، استحکام کششی (10)و همکاران Gulveدر مطالعه 

مورد دندان پره مولر  120سمان شده در های فایبرپست

ارزیابی قرار گرفت و حاکی از استحکام کششی و 

نسبت به  اسیداچهمراه با  Panavia F2.0تر االستیسیته کم

با نتایج  کامالً این مطالعه . نتایجبود اسیداچحالت بدون 

 مطالعه حاضر هم خوانی دارد. 

، از دندان گوساله (8)و همکاران Soejimaدر مطالعه 

سمان شده های فایبرپست برای بررسی استحکام کششی
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 و Panavia F2.0  ،Super bond C & Bیهاتوسط سمان

Clearfil SA  استفاده شد. در این مطالعه جهت تطابق

استفاده  Core materialکانال از مواد  ، درونهابیشتر پست

 روز میزان استحکام کششی  14گردید. پس از 

Clearfil SA ،238 عه نیوتن گزارش گردید. در مطال

. این بودنیوتن  Clearfil SA  ،74حاضر، این میزان برای

تواند به علت فاکتورهایی هم چون نوع دستگاه می تفاوت

 Zwick Z 2.5اضر حکه در مطالعه  ،تست یونیورسال باشد

د. رطوبت باقیمانده بو Sejima ،Zwick Z 0.55 و در مطالعه

م و در داخل کانال که در حالت نرمال بیش ترین استحکا

تواند می کم ترین استحکام را دارد، نیز Moistدر حالت 

به دلیل استخراج پارامتر مطلق استحکام کششی باشد. هم 

لیک در این مطالعه کدر ترموسایها چنین قرار دادن دندان

 تواند دلیل این تفاوت باشد. می کیورالیتو نوع دستگاه 

از چهار  (11)و همکاران Hipolitoدر مطالعه 

 RelyX U100, RelyX U200 Clearfil SA, Smartمانس

cem-2  به منظور ارزیابی استحکام باند به سطح عاج دندان

شده بود، استفاده  سازیآمادهمختلف های مولر که به روش

به تنهایی و ها گردید. در این مطالعه هر چند خود سمان

ا بدون استفاده از فایبرپست مورد ارزیابی قرار گرفتند؛ ام

را در هر نوع  Rely X U200نتیجه این مطالعه برتری سمان 

ی نسبت به سه دارمعنیسطح عاج با تفاوت  سازیآماده

دهدکه با نتیجه مطالعه ما همخوانی می گروه دیگر نشان

 دارد.

دارای مونومرهای اسیدی است  RelyX U200 سمان

شود و در می که باعث دمینرالیزاسون و نفوذ به دندان

جه گیر میکرومکانیکال و اتصال شیمیایی ثانویه با نتی

دهد. ویژگی منحصر به فرد این می هیدروکسی آپاتیت رخ

باشد که باعث می سمان، روان ساز اصالح شده جدید

کاهش ویسکوزیته آن شده و احتماال دلیل برتری استحکام 

باشد؛ چرا که با می هاباند این سمان نسبت به سایر سمان

از این روان ساز نفوذ بهتری به الیه اسمیر خواهیم استفاده 

 بهتر عاجسازی داشت؛ هم چنین سبب مرطوب

سمان پذیری این سمان انعطافپذیری رطوبت (11).شودمی

سمان ی استفادهی به طوری که نحوهاست؛ کرده تر را بیش

RelyX U200  ؛ خودکار مخلوط می شودکه به صورت

ورد استفاده در این مطالعه که مهای نسبت به سایر سمان

هستند؛ از دالیل احتمالی باالتر دستی  طاختالبه صورت 

باشد. می هابودن استحکام این سمان نسبت به سایر سمان

دستی  طاختالنسبت به روش  Automixاستفاده از سرنگ 

  باعث کاهش تخلخل و احتباس هوا در سمان

سامانه فشار نشاندن پست در طول  (11-13).شودمی

گرانروی  ادهزیو به علت رفتار-سلفهای سمان

(Thixotropic )باعث بهبود تطابق و استحکام باند به عاج 

سبب تر هم چنین فشار نشاندن بیش (11و14و15).شودمی

باقیمانده در مرز بین های کاهش تعداد و وسعت تخلخل

 ممکنرا عاج شده و تطابق بهتر سمان و عاج  -سمان

فیزیکی های ه دنبال آن موجب تقویت واکنشسازد و بمی

 مانند نیروهای واندروالس و پیوندهای هیدروژنی

 (11).شودمی

مطالعه حاضر های با توجه به خواص ذکر شده، یافته

 Rely X U200مبنی بر استحکام و االستیسیته باالتر سمان 

قابل توجیه است. استفاده از سمان ها نسبت به سایر سمان

Panavia F2.0  ی ، منجر به ایجاد الیهاسیداچهمراه با

های هیبریدی قابل مشاهده در زیر میکروسکوپ و تگ

 اسیداچبدون  Panavia F2.0شود. اگر می رزینی منظم

هیبریدی نازک به همراه تعداد کمتری ی استفاده شود، الیه

 اسیداچشود. استفاده از می رزینی منظم مالحظههای تگ

شود. می اسمیری ی سطح و برداشت الیهسبب افزایش زبر

توجه  با (14و15).دهدمی را افزایشپذیری بنابر این رطوبت
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همراه با  Panavia F2.0به دالیل ذکر شده استفاده از 

، استحکام اسیداچبدون  Panavia F2.0نسبت به  اسیداچ

 باالتری دارد. 

های در این مطالعه نسبت به مدل Zwick Z2.5دستگاه 

ر این دستگاه که در مطالعات قبلی برای ارزیابی دیگ

استفاده قرار گرفته است؛ دارای  استحکام کششی مورد

های حد بافت درتر کوچکهای فک و نگه دارنده

های محدودتر و فک یبیولوژیک است. بنابراین اعمال نیرو

بیولوژیک های برای سنجش مکانیکی بافتتر کوچک

بسیاری از مطالعات قبلی برای  است. درتر موثرتر و دقیق

بررسی استحکام کششی، دندان را در بلوک آکریلی مانت 

. بدیهی فتگر کرده و سپس فایبرپست تحت نیرو قرار

است که به دلیل استحکام سمان، اولین نیرو به محل 

شود و مقداری از نیرو صرف می بلوک وارد -اتصال دندان

به  Zwick Z2.5گاه شود. دستمی جدا کردن دندان از بلوک

تر، امکان نگه داشتن دندان را کوچکهای دلیل داشتن فک

به صورت مستقیم دارد؛ بنابراین پارامتر استخراج شده 

ما، ی مطالعههای کامآل مطلق است. با توجه به محدودیت

جهت  Rely X U200رسد که استفاده از سمان می به نظر

سبب افزایش  یدارمعنی، به صورت هاسمان فایبرپست

 ، اسیداچهمراه با  Panavia F2.0گیر در مقایسه با 

Panavia F2.0  و  اسیداچبدونClearfil SA گردد. هم می

ها جهت فایبرپست Clearfil SAچنین استفاده از سمان 

 نماید. می ترین گیر را فراهمکم

 نتیجه گیری

های استحکام کششی و مدول االستیک مطلق فایبرسیت

های در مقایسه با سمان Rely X U200ه با سمان شد

Panavia F2.0  اسیداچهمراه با، Panavia F2.0  بدون

است. تر ی بیشدارمعنیبه طور   Clearfil SAو  اسیداچ

با استخراج مدول االستیک مطلق امکان ساخت انواع 

 مشابه ریشه فراهمپذیری با سفتی و انعطافها سمان

 شود. می

 و قدردانی تشکر

عمومی به این مطالعه قسمتی از پایان نامه دکتری 

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم  ،14001954شماره 

پزشکی قزوین است. از همکاری گروه فیزیوتراپی دانشگاه 

تربیت مدرس خانم دکتر ترکمان و خانم دکتر روانبد برای 

 تنسیومتری سپاسگزارم.های انجام آزمون
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