
              

  

  69            1شماره  / 33 دوره / 1388سال / مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد 

 

: هاي كامپوزيتي تقويت شده با كوارتز  مختلف آماده سازي سطحي بر استحكام باند پستهاي  روشتاثير

  بررسي آزمايشگاهي

  
  #*دكتر عليرضا بروزي نيت ، *دكتر محمد جواد مقدس

  استاديار گروه ترميمي و زيبايي دانشكده دندانپزشكي و مركز تحقيقات دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد*

  21/11/87:  تاريخ پذيرش – 20/8/87: تاريخ ارائه مقاله 

  

  چكيده 

 هاي تأثير روشارزيابي هدف اين مطالعه  . مي باشد در داخل كانال از بين رفتن گير پست،ترين نوع شكست پست هاي همرنگ دندان شايع :مقدمه

   .بود  كوارتز فايبرFRC آماده سازي سطحي بر ميزان استحكام پست هاي مختلف

 انتخاب گرديدند و ،تك كانال منديبول كه فاقد هر گونه پوسيدگي يا ترك بودند دندان پرمولر 70 ،آزمايشگاهي-در اين مطالعه تجربي :ها مواد و روش

تز فايبر  كوارFRC (Fiber reinforced composite)  عدد پست70 . انجام گرفتmm 9 تهيه فضاي پست در اين دندانها به طول .درمان ريشه شدند

محلول  ،%21محلول سديم اتوكسيد  ،% 24پر اكسيد هيدروژن  ،Air abrasion استفاده از  شامل روش آماده سازي سطحي5تحت به طور تصادفي 

مونه ها تحت نداده و قرار  ها در هر گروه يك اليه سايلن بر روي نيمي از پست . قرار گرفتند)گروه كنترل(بدون آماده سازي  ،% 20پرمنگنات پتاسيم 

 جهت بررسي  Tukeyو از آناليز واريانس دو عاملي .بررسي گرديدند SEM  و  نوع شكست به وسيله استروميكروسكوپ. قرار گرفتندPull outتست 

   .)=05/0α ( شداستفاده داده ها

استفاده از سايلن به طور ). >05/0P (ايجاد شد پرمنگنات پتاسيم در مقايسه با گروه كنترل افزايش مشخص استحكام باند  تنها در گروه:يافته ها

 .مي يابدافزايش  Mixedباند ميزان شكست  بررسي نوع شكست نشان داد كه با افزايش استحكام .)>05/0P(داري استحكام باند را كاهش داد  معني

   . مي شودFRCهاي  لياف كوارتز پست باعث ايجاد آسيب در ا، و پرمنگنات پتاسيمAir abrasion نشان داد كه استفاده از SEM بررسي

 استفاده از سايلن استحكام باند را به طور . مي گرددFRCاستحكام باند پست هاي معني دار  استفاده از پرمنگنات پتاسيم باعث افزايش :نتيجه گيري

   . مي گرددارتز باعث آسيب ديدگي الياف كوAir abrasion استفاده از پرمنگنات پتاسيم و .داري كاهش مي دهد معني
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Introduction: The most common failure of tooth color posts is retention failure of posts. The aim of this study was to evaluate the 

effect of different surface treatments on the bond strength of quartz fibere posts. 

Materials & Methods: In this experimental in vitro study, 70 mandibular single root canal premolar teeth that had no decay or 

crack, were selected and then endodontically treated. Post space preparation was made 9 mm long. 70 quartz fiber reinforced 

composite (FRC) posts were randomly divided into five groups for applying different surface treatments: Air abrasion, 24% 

Hydrogen peroxide, 21% sodium ethoxide, Potassium permanganate 20%, no treatment (control). Then, a single layer of silane was 

applied to post surface of half of the specimens in each group. Next, the specimens were submitted to the pull out test. The failure 

mode was determined by stereomicroscope and SEM. The statistical analysis was performed using Two-Way ANOVA and Tukey’s 

test (α=0.05). 

Results: Only bond strength of Potassium permanganate group was significantly greater than those obtained with other groups 

(P<0.05). Use of silane decreased the bond strength significantly (P<0.05). Assessment of failure mode showed as the bond strength 

increased, the mixed failure mode increased. SEM evaluation revealed that application of air abrasion and potassium permanganate 

damaged the quartz fibers. 

Conclusion: Application of Potassium permanganate increased the bond strength and application of silane decreased bond strength 

significantly. Application of potassium permanganate and air abrasion damaged quartz fibers.  
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  مقدمه

 استفاده از پست هاي همرنگ دندان ،هاي اخير در سال

اي اين مزاي. جهت گير ترميم بشدت رو به افزايش مي باشد

 زيبايي و توزيع بهتر ،پست ها نسبت به پست هاي ريختگي

 عدم وجود خطر خوردگي و تقويت ريشه دندان ،استرس

 از بين رفتن ،شايع ترين نوع شكست اين نوع پست. باشد مي

كه شامل دباند شدن  (Retentive Failure)گير پست مي باشد 

 )hsj.)4-1عاج ريشه –رزين يا رزين–در محل اتصال پست

هاي مختلفي جهت افزايش ميزان استحكام باند  روش

FRCهاي  پست
 مورد مطالعه قرار گرفته است كه شامل 1

 استفاده از ، ادهزيوهاي متفاوت،استفاده از سمان هاي مختلف

 با جنس متفاوت و استفاده از سايلن جهت FRCهاي  پست

افزايش خاصيت مرطوب شوندگي سطح پست و ايجاد باند 

 FRCهاي   با سمان رزيني و الياف معدني پستشيميايي

 ،هاي افزايش استحكام باند  از جمله ديگر روش.باشند مي

 جهت افزايش FRCهاي  ايجاد خشونت سطحي در پست

 جهت ايجاد .سطح باند و ايجاد گير ميكرومكانيكال مي باشد

هاي مختلفي مورد بررسي  اين خشونت هاي سطحي روش

 اچ با اسيد ،ل اچ با اسيد فسفريكقرار گرفته است كه شام

استفاده از ذرات ردن و  سندبالست ك،هيدروفلوريدريك

 ،FRC يكي از مشكالت پست هاي . مي باشد)Cojet(سيليكا 

 ؛ماتريكس رزيني آنهاست كه معموالً اپوكسي رزين مي باشد

 ماده داراي درجه پلي مريزاسيون و ميزان كراس لينك باال اين

 )5-7(. كمتر مي تواند پيوند شيميايي برقرار نمايدبوده و بنابراين

 هاي پيشنهادي جهت ايجاد خشونت سطحي يكي از روش

 .هاي آماده سازي سطحي شيميايي مي باشد استفاده از روش

با استفاده از مواد اكسيدكننده مي توان اليه اپوكسي رزين 

را حذف نمود كه اين باعث  FRCهاي  موجود در سطح پست

 بعالوه حذف .واحي گيردار در سطح پست مي گرددايجاد ن

اپوكسي رزين باعث نمايان شدن فيبرهاي تشكيل دهنده پست 

                                                 
1. Fiber Reinforced Composite 

 ايجاد پيوند شيميايي بين اين فيبرها و سمان ،مي شود كه اين

هدف اين مطالعه  .دسازمي ممكن زيني را با واسطه سايلن ر

ي ها بررسي اثر انواع مواد اكسيدكننده ها برروي سطح پست

FRC و تاثير استفاده از آنها بر استحكام باند ايجاد شده بين 

هم چنين در اين مطالعه  .بود و سمان رزيني FRCهاي  پست

 كه در Air abrasion  روش اثر اكسيدكننده ها با استفاده از

مقاالت مختلف بعنوان روشي مناسب جهت ايجاد گير 

 مقايسه ،مكانيكي و افزايش استحكام باند معرفي شده است

.گرديده است
 اين مطالعه تاثير سايلن در ردعالوه به  )10-8(

افزايش استحكام باند بعنوان عاملي كه توانايي ايجاد باند 

 نيز ،شيميايي بين فيبرهاي نمايان شده و سمان رزيني را دارد

  . مورد بررسي قرار گرفت

  ها مواد و روش

 رمولر دندان پ70 ،آزمايشگاهي-در اين مطالعه تجربي

 منديبول كه جهت انجام درمان ارتودنسي كشيده كانال تك

 انتخاب ، فاقد هر گونه پوسيدگي يا ترك بودندشده بودند و

ضدعفوني گرديدند و تا زمان % 5و به وسيله فرمالين  هگرديد

 درمان دندانها .استفاده در محلول نرمال سالين نگهداري شدند

  ن دندانها به طول تهيه فضاي پست در ايگرديده وريشه 

mm 9درمان ريشه از سيلر جهت . انجام گرفت AH26 

 (Dentsply/ Mailefer , Switzerland) استفاده گرديد تا تداخلي

 FRC عدد پست 70 .سمان رزيني ايجاد نشودمريزيشن  با پلي

 14هر گروه (  گروه5به  )D.T Light #2 , RTD(كوارتز فايبر 

 آماده سازي سطحي قرار  روش5 تحت تقسيم شده و )عدد

  : گرفتند

ور از دستگاه ظبدين من:  Air abrasionاستفاده از ) 1

 نوك دستگاه . استفاده شد2سندبالست داخل دهاني

از پست و با  mm 5-3سندبالست داخل دهاني در فاصله 

 10نسبت به آن نگه داشته شد و پست به مدت  90° زاوية

                                                 
2. (Kolo Multi Functional Micro blaster, Sun Ring Dental 

Medical Instrument. Co, Japan) 
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ها ابتدا به وسيله الكل   سطح پست)11(.ثانيه سندبالست گرديد

اه  دقيقه در دستگ2ها به مدت  تميز گرديد و سپس پست

Pc لتراسونيكوا
+ Medisafe SI Digital, Medisafe, Usa)       ( 

    .قرار گرفتند تا هر گونه آلودگي سطحي برطرف گردد

در گروه دوم :  %21سديم اتوكسيد استفاده از محلول ) 2

قيقه و در دماي اتاق در محلول  د20 به مدت FRCهاي  پست

 5ها به مدت   سپس پست. قرار گرفتند%21سديم اتوكسيد 

 ،(Bidestan Company, Iran) دقيقه به ترتيب در اتانول خالص

 اتانول در آب مقطر و سرانجام در آب مقطر %50محلول 

   . برسند)7حدود ( ثابت و خنثي PHخالص قرار گرفتند تا به 

ها  پست:  %24ول پر اكسيد هيدروژن محلاستفاده از ) 3

   دقيقه و در دماي اتاق در محلول پراكسيد20به مدت 

قرار گرفتند و سپس به   (MerK, Germany)%24 هيدروژن

   .وسيله آب مقطر شستشو داده شدند

ها  ابتدا پست:  %20استفاده از محلول پرمنگنات پتاسيم ) 4

  ر آب مقطر د%60در محلول كانديشنر متيل پيروليدون 

(1-Methyl-2-Pyrolidone, Merck, Germany) 3 به مدت 

 متيل پيروليدون .قرار گرفتند c 60-50° دقيقه و در دماي

ها شده و در  باعث متورم شدن ماتريس اپوكسي رزين پست

نتيجه توانايي پرمنگنات پتاسيم در حذف اپوكسي رزين 

 دقيقه 3مدت ها به  بعد از اين مرحله دندان .يابد افزايش مي

با آب مقطر شستشو داده شده و سپس به وسيله محلول 

 به (Merck, Germany) در آب مقطر %20پرمنگنات پتاسيم 

 جهت .اچ گرديدند c 80-70° دقيقه و در دماي 10مدت 

خنثي سازي پرمنگنات پتاسيم باقي مانده بر روي سطح 

 % 10 دقيقه در محلول سولفات فريك 5 آنها به مدت ،ها پست

قرار  c 50-40°  و در دماي(Merck, Germany) در آب مقطر

 دقيقه به وسيله 3ها به مدت   در نهايت سطح پست.گرفتند

   )12(.آب مقطر شستشو داده و خشك گرديدند

گروه ( گروه آماده سازي سطحي انجام نشد در اين )5

  .)كنترل

هاي آماده سازي شده در هر گروه با استفاده از  پست

 در Panavia F2.0 (KURARAY Medical Inc, Japan)سمان 

بر قبل از سمان كردن .  سمان گرديدند،ها داخل كانال دندان

هاي آماده شده در هر گروه به وسيله برس  روي نيمي از پست

 ,Rely X ceramic primer , 3M ESPE) يك اليه سايلن

Germany)  به  ثانيه به وسيله پوآر هوا 60قرار گرفت و بعد از

                          .آرامي خشك گرديد

 37 نمونه هاي آماده شده به مدت يك هفته در آب مقطر

 Zwick 250درجه نگهداري شدند و سپس به وسيله ماشين 

(Universal testing machine zwick /Z250, Germany)  تحت

mm  با سرعتPull outتست 
/min 1  گرفتند و مقدار قرار

نوع شكست ايجاد شده به وسيله . د ثبت گرديدانبم استحكا

 گروه 5نوع شكست به  .استروميكروسكوپ بررسي گرديد

  )13(:تقسيم شد

 بين پست و سمان رزيني كه در آن Adhesiveشكست . 1

  .هيچ سماني بر روي پست مشاهده نشد

سطح % 0-%50 كه در آن سمان رزيني Mixedشكست . 2

  .پست را بپوشاند

% 50 كه در آن سمان رزيني بيشتر از Mixedشكست . 3

  .سطح پست را بپوشاند

بين سمان رزيني و كانال ريشه  Adhesiveشكست . 4

 .)پست به طور كامل توسط سمان پوشيده شده باشد(

  FRC در عاج يا پست Cohesiveشكست . 5

 آماده SEM از هر زيرگروه دو نمونه جهت بررسي 

  نيو توسط ميكروسكوپ الكترو گرديدند

(LEO,1450 VP ,Germany)  با قدرت تفكيكnm 205 و با 

  . مورد ارزيابي قرار گرفتند)(2000x ,500xبزرگ نمايي 

از روش آناليز واريانس دو عاملي جهت اين مطالعه در 

در صورت وجود . استنباط آماري از داده ها استفاده شد

 جهت بررسي Tukeyها از آزمون  اختالف معني دار بين گروه

سطح معني داري در ها كمك گرفته شد  وهو مقايسه بين گر

 .  در نظر گرفته شد)α=05/0(آزمون ها برابر 

 يافته ها

حاصل از تست استحكام باند در  انحراف معيار ميانگين و

  :مده استآ 1جدول 

جهت بررسي تاثير روش آماده سازي سطحي و استفاده از 

  سايلن بر روي استحكام باند از آناليز واريانس دو عاملي 
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 استفاده از  استفاده يا عدم-2،  روش آماده سازي سطحي-1(

دو عامل فوق روي هم تاثير متقابل . استفاده گرديد) سايلن

روش آماده سازي سطحي بر متوسط . )=290/0P (نداشتند

همچنين . )>001/0P(استحكام باند تاثير معني داري نشان داد 

بر متوسط ) استفاده يا عدم استفاده از سايلن(عامل دوم 

 .  )>001/0P(داد استحكام باند تاثير معني داري نشان 

  سطحي آماده سازي  هاي  روش دو به دو  مقايسه  جهت 

(Air abrasion) ، ،پرمنگنات پراكسيد هيدروژن، سديم اتوكسيد

  . استفاده شدTukeyاز آزمون ) پتاسيم، كنترل

اين آزمون نشان داد كه متوسط استحكام باند در گروهي 

سط استحكام  استفاده شده است، با متوAir abrasionكه از 

 و گروه پرمنگنات )=024/0P (باند گروه هيدروژن پراكسيد

 تفاوت معني دار دارد، اما با گروه كنترل و )>001/0P (پتاسيم

متوسط استحكام . سديم اتوكسيد فاقد تفاوت معني دار بود

باند گروه دوم كه در آن از سديم اتوكسيد استفاده شده بود، 

گروه پرمنگنات پتاسيم تفاوت تنها با متوسط استحكام باند 

 و با گروه كنترل فاقد تفاوت )>001/0P (معني دار داشت

متوسط استحكام باند گروه سوم كه در آن از . بودمعني دار 

پراكسيد هيدروژن استفاده شده بود، با متوسط استحكام باند 

 و پرمنگنات پتاسيم) =Air abrasion )024/0P گروه

)001/0P<(ر داشت، اما با گروه كنترل فاقد  تفاوت معني دا

متوسط استحكام باند گروه چهارم كه در . تفاوت معني دار بود

آن از پرمنگنات پتاسيم استفاده شده بود، با متوسط استحكام 

 اما در ).>001/0P (ها اختالف معني دار داشت باند همه گروه

 آناليز واريانس دو عاملي مشخص نمود كه ،ابطه با سايلنر

اده از سايلن باعث كاهش استحكام باند در تمام گروهها استف

نتايج حاصل از بررسي ). 2جدول  ()>001/0P (گردد مي

 . آورده شده است3نمونه ها با استروميكروسكوپ در جدول 

الزم به ذكر است در اين بررسي در هيچيك از نمونه ها 

 بين سمان رزيني و كانال ريشه و شكست Adhesiveشكست 

Cohesive در عاج يا پست FRCنداشتيم . 

  

  

   بر حسب نيوتنميانگين و انحراف معيار استحكام باند بر حسب روش و وجود و عدم وجود سايلن : 1جدول 

 روش سايلن  ميانگين انحراف معيار

 سايلنبدون    5/249  5/18

 سايلنبا   9/227  9/24
Air abrasion 

 سايلنبدون   4/246  1/22

 سايلنبا    0/226  5/22

  

 يم اتوكسيدسد

 سايلنبدون    6/221  0/24

 سايلنبا    8/205  8/15
 پر اكسيد هيدروژن

 سايلنبدون    0/338  1/26

 سايلنبا    5/289  5/21
 پرمنگنات پتاسيم

 سايلنبدون    0/229  5/20

 سايلنبا   9/204  5/13

  

 كنترل

  

  بر حسب نيوتنوجود يا عدم وجود سايلننگين و انحراف معيار استحكام باند به تفكيك ميا : 2 جدول

  انحراف معيار ميانگين  تعداد  روش

  4/47  9/256  35  سايلن بدون  آماده سازي سطحي

  6/36  8/230  35  آماده سازي سطحي همراه با سايلن

  0/44  9/243  70  كل
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 ها ك از زيرگروهتوزيع فراواني نوع شكست در هر ي:  3جدول 

 گروه

Air abrasion  سديم اتوكسيد  پراكسيد هيدروژن  پرمنگنات پتاسيم  كنترل 

  

  

  بدون سايلن  با سايلن  بدون سايلن  با سايلن  بدون سايلن  با سايلن  بدون سايلن  با سايلن  بدون سايلن  با سايلن  نوع شكست*

1  3  1  5  4  0  0  6  5  4  5  

2  3  5  2  3  3  1  1  2  3  2  

3  1  1  0  0  4  6  0  0  0  0  

  . بين پست و سمان رزيني كه در آن هيچ سماني بر روي پست مشاهده نشدAdhesiveشكست  - 1* 

  . سطح پست را بپوشاند% 0-%50  كه در آن سمان رزينيMixedشكست  - 2* 

 .سطح پست را بپوشاند% 50 بيشتر از  كه در آن سمان رزينيMixed شكست – 3* 

 

 
در گروه ) SEM(پ الكتروني نتايج بررسي ميكروسكو

كنترل نشان داد كه تنها تعداد بسيار كمي از الياف كوارتز 

 بر روي سطح پست مقادير بسيار اندكي .نمايان شده بودند

سمان مشاهده مي شد كه اين بقاياي سمان بيشتر در مناطقي 

 اكثر الياف كوارتز .ديده شد كه الياف كوارتز نمايان بودند

در گروه دوم در مقايسه با گروه .  بودندسالم دست نخورده

 در ،كنترل ميزان بيشتري از الياف كوارتز نمايان شده بودند

اين گروه نيز بقاياي سمان بيشتر در نواحي ديده شد كه الياف 

 الياف كوارتز در اين گروه مانند، .كوارتز نمايان شده بودند

ديدگي  بگروه كنترل بودند و به جز در موارد معدود فاقد آسي

 گروه سوم از نظر نماي .يا از بين رفتن پيوستگي بودند

ميكروسكوپ الكتروني بسيار مشابه با گروه كنترل بود و تنها 

اندكي بيشتر بودن الياف كوارتز نمايان شده   مقدار،تفاوت

بيشترين ميزان الياف كوارتز نمايان شده در گروه چهارم  .بود

 تعدادي از الياف كوارتز  ،ديده شد و عالوه بر الياف سطحي

 در اين گروه نيز نفوذ سمان در .عمقي تر نيز نمايان شده بودند

 بيشترين آسيب به الياف .الي الياف كوارتز مشاهده شد البه

 بطوريكه الياف كوارتز ،كوارتز در اين گروه ديده شد

  .پيوستگي و يكپارچگي خود را از دست داده بودند

  حثب

نزديك تر كردن شرايط مطالعه به در اين مطالعه جهت 

نداني طبيعي ها در داخل كانال ريشه د  پست،شرايط كلينيكي

 به دليل اينكه ،در هنگام درمان ريشه .انسان سمان گرديدند

سيلرهاي محتوي اوژنول از پلي مريزاسيون سمان رزيني 

 AH26 در اين مطالعه از سيلر رزيني ،جلوگيري مي كنند

(Dentsply/Maillefer) اپوكسي رزين )14و15(.استفاده شد 

اي است كه در صنعت و هم چنين در البراتوارهاي  ماده

 در صنعت جهت بهبود باند بين .پزشكي استفاده فراواني دارد

بردهاي الكترونيكي ساخته شده از اپوكسي رزين و مدارهاي 

فلزي چسبانده شده بر روي آن از پرمنگنات پتاسيم استفاده 

اد اكسيد كننده باعث شكستن باند هاي اپوكسيد مي شود و مو

 در اين مطالعه )12(.و اكسيده شدن اپوكسي رزين مي شوند

 ،ها استفاده شد تنها از يك اليه سايلن بر روي سطح پست

 و همكارانش نشان داد كه درصورتيكه Vanoچرا كه مطالعات 

 ميزان كارايي آن به ،ن به صورت چند اليه استفاده شوديلسا

هاي متاكريالت كاهش مي يابد و  ليل كاهش تعداد گروهد

 در )16(. در داخل سايلن وجود داردCohesiveامكان شكست 

 نيروها موازي با ناحيه اتصال Push out و Pull outتست 

 در اين تستها ميكروريتنشن )13(.رزين وارد مي گردند-عاج

حاصل از شكل نمونه و خشونت سطحي آن و همچنين 

يتنشن حاصل از تماس نزديك و اصطكاك تماسي دو ر ماكرو

 داراي نقش مهمي در استحكام باند ايجاد ،سطح مجاور هم

  )17(.شده مي باشند

نتايج حاصل از استحكام باند نشان داد كه استفاده از 

پرمنگنات پتاسيم به طور معني داري باعث افزايش استحكام 

ف كوارتز  داراي الياFRCهاي  باند سمان رزيني به پست
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 كه اين نتايج مشابه نتايج حاصل از تحقيق ،گردد مي

Monticelli و Toledano مي باشد كه در آن استفاده از 

پرمنگنات پتاسيم همراه با سايلن باعث افزايش استحكام باند 

 داراي الياف كوارتز FRCكور كامپوزيتي به پست هاي 

 در ، شده ولي برخالف نتايج حاصل از تحقيق ذكر)12(.گرديد

اين مطالعه استفاده از سايلن همراه با پرمنگنات پتاسيم باعث 

كاهش استحكام باند ايجاد شده در مقايسه با استفاده از 

 در اين مطالعه استفاده از .پرمنگنات پتاسيم به تنهايي گرديد

Air abrasion باعث افزايش استحكام باند گرديد، ولي تفاوت 

 اين .ا گروه كنترل معني دار نبوداستحكام باند ايجاد شده ب

 و همكارانش بود Sahafiنتايج مشابه نتايج حاصل از تحقيق 

كه در آن استفاده از سندبالست تأثيري در بهبود استحكام باند 

برخالف نتايج  )8(. داراي الياف گالس نداشتFRCهاي  پست

 و همكارانش نشان دادند D' Arcangelo حاصل از اين تحقيق

سندبالست باعث افزايش استحكام باند كششي كه روش 

هم چنين  )9(. داراي الياف كوارتز مي گرددFRCهاي  پست

Radovic و همكارانش در تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند 

 Microtensileكه سندبالست باعث افزايش استحكام باند 

يالت داراي الياف گالس  با بيس متاكرFRCهاي  پست

 و همكارانش در تحقيق خود به اين نتيجه Magni )10(.گردد مي

رسيدند كه سندبالست همراه با سايلن باعث افزايش استحكام 

تأثير  )18(. داراي الياف گالس مي گرددFRCهاي  باند پست

Air abrasionمدت زمان و ، به اندازه ذرات به كار گرفته شده 

 در اين مطالعه )19(.فاصله نوك دستگاه از پست بستگي دارد

استفاده از سديم اتوكسيد همراه با سايلن و بدون سايلن باعث 

افزايش معني دار استحكام باند نگرديد كه اين بر خالف نتايج 

 و همكارانش بود كه در آن Monticelliحاصل از تحقيق 

همراه با سايلن باعث افزايش % 21استفاده از سديم اتوكسيد 

 داراي الياف FRC بين پست هاي Microtensileاستحكام باند 

نتايج اين مطالعه نشان داد  )12(.كوارتز و كور كامپوزيتي گرديد

همراه با سايلن و بدون % 24كه استفاده از پراكسيد هيدروژن 

 FRCسايلن تأثيري در استحكام باند سمان رزيني و پست 

 در اين مطالعه استفاده از سايلن بدون توجه به .كند ايجاد نمي

سازي اوليه به طور معني داري باعث كاهش استحكام  آماده

كه سايلن   در مقايسه با هنگاميFRCباند سمان رزيني پست 

 لعات مختلف نشان دادند كهمطا .استفاده نشده بود گرديد

هاي  استفاده از سايلن تأثيري در گير كور كامپوزيتي به پست

FRC13و20-23(. داراي الياف كوارتز ندارد( 
Perdigao  و

همكارانش در تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند كه در واقع 

شود  مكانيزمي كه در آن سايلن باعث افزايش استحكام باند مي

 برخي تحقيقات استفاده از سايلن )13(.مبهم و نامفهوم مي باشد

  را روشي مؤثر در افزايش استحكام باند ارزيابي 

  )16و17و24و25(.كرده اند

 (3M ESPE)لعه استفاده شد سايلني كه در اين مطا

Ceramic primer Rely X بود كه محتوي كمتر از يك درصد 

3MPS،% 80-70 نكته قابل .آب مي باشد %20-30 اتانول و 

 اين است كه ،Ceramic primer Rely Xتوجه در مورد سايلن 

PH مي باشد كه در مقايسه با ساير 4 اين سايلن در حدود 

  ) 26(.تري داردها خاصيت اسيدي بيشسايلن 

افزايش خاصيت اسيدي تمايل به جذب آب را در اين 

و هم چنين  3MPS  ميزان كمتر)27(.سايلن افزايش مي دهد

تمايل به جذب آب بيشتر در اين سايلن در مقايسه با ساير 

 مي توانند ،ها و متعاقب آن افزايش تخريب هيدروليتيك سايلن

 هنگام كاربرد ،د شدهداليل احتمالي كاهش استحكام باند ايجا

   .سايلن در اين مطالعه باشند

 اين گروه نشان داد كه استفاده از پراكسيد SEMبررسي  

هيدروژن تنها قادر به حذف مقادير اندكي از اپوكسي رزين 

سطحي بوده است و مقدار اندكي از الياف كوارتز نمايان 

اند حذف اپوكسي رزين سطحي و نمايان شدن الياف  شده

الي الياف كوارتز   اجازه نفوذ رزين كامپوزيت در البه،زكوارت

را مي دهد و در نتيجه ساختاري مشابه ناحيه هيبريد در عاج 

الياف كالژن الي  البهايجاد مي كند كه در آن رزين در 

 ، ايجاد اين ناحيه هيبريد مانند)12(.دمينراليزه شده نفوذ مي كند

گروه اول و گروه  در .باعث افزايش استحكام باند مي شود

چهارم ميزان الياف آسيب ديده به طور مشخصي افزايش يافت 

و بيشترين آسيب ديدگي به الياف در گروه چهارم مشاهده شد 

 اين يافته .به طوريكه پيوستگي الياف كوارتز از بين رفته بود

 و همكارانش بود كه در آن Montecelliبرخالف نتيجه تحقيق 
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وي الياف كوارتز بي تأثير بوده و آسيبي پرمنگنات پتاسيم بر ر

مطالعات ديگر نيز نشان داده بودند  )12(.به آنها وارد نكرده بود

 باعث ايجاد آسيب در الياف Air abrasionكه استفاده از 

 آسيب ديدگي الياف كوارتز و )9و28( مي شودFRC هاي  پست

هم چنين از دست رفتن اپوكسي رزين سطحي ممكن است بر 

 اثر گذاشته و باعث تضعيف FRCاستحكام خود پست روي 

از طرف ديگر از دست رفتن اپوكسي رزين سطحي  .آن گردد

باعث كوچكتر شدن سايز پست و افزايش سمان در فضاي بين 

   )28(.پست و كانال ريشه مي گردد

بررسي نوع شكست با استروميكروسكوپ نتايج حاصل از 

 در گروه پرمنگنات .ار دادتست استحكام باند را مورد تأييد قر

 بيشترين نوع ،باند بودپتاسيم كه داراي بيشترين استحكام 

سطح % 50 بود كه در آن بيشتر از Mixed شكست ،شكست

ها  در هيچيك از گروه .پست توسط سمان پوشيده شده بود

 بين سمان و عاج ريشه اي و شكست Adhesiveشكست 

Cohesiveبيشترين شكست . در عاج يا در پست مشاهده نشد 

Adhesive  بين پست و سمان در گروه سوم و كمترين شكست

Adhesive در .بين پست و سمان در گروه چهارم مشاهده شد 

هاي  هر گروه استفاده از سايلن باعث افزايش تعداد شكست

Adhesive بين پست و سمان شده بود و نوع شكست Mixed 

 Pull outه در تست هايي ك  در واقع در گروه.كاهش يافته بود

 Mixedداراي استحكام باند باالتري بودند، ميزان شكست 

افزايش پيدا كرده بود كه مي تواند نشان دهنده اين باشد كه 

تر بوده است روش آماده سازي سطحي به كار گرفته شده مؤثر

و سمان رزيني بيشتر توانسته است در داخل خشونت سطحي 

 Wrbas KT .د مانند ايجاد نمايدحاصل نفوذ كند و ناحيه هيبري

ها را  در بين نمونه Adhesiveدر مطالعه خود شكست 

دهنده عدم وجود باند شيميايي بين ماتريكس پست و  نشان

 اما با اين حال نمي توان وجود )20(.كور كامپوزيتي دانسته بود

را دليلي قاطع بر وجود يا ايجاد پيوند  Mixedشكست 

 به محدوديت هاي موجود در اين هبا توج .شيميايي دانست

هاي آماده سازي سطحي تنها بر روي يك نوع   روش،مطالعه

 و نوع FRCبا توجه به اينكه نوع پست .  انجام شدFRCپست 

سمان استفاده شده مي توانند در ميزان گير و استحكام باند 

هاي آماده سازي بر روي   تأثير اين روش،مؤثر باشد

 هاي مختلف نيازمند تحقيق و هاي مختلف و سمان پست

بررسي بيشتري در مطالعات بعدي مي باشد هم چنين تأثير 

پرمنگنات پتاسيم با غلظت هاي كمتر جهت جلوگيري از 

 Fatigue تأثير حرارت و نيروهاي ،FRCآسيب الياف در پست 

  .نيازمند بررسي بيشتر مي باشد

  نتيجه گيري

ر گرفته هاي آماده سازي سطحي به كا از ميان روش -1

كننده  به عنوان اچ% 20 تنها استفاده از پرمنگنات پتاسيم ،شده

 شيميايي باعث افزايش مشخص استحكام باند گرديد

)05/0P<(.  

   نوع شكست،با افزايش ميزان استحكام باند -2

(Mode of failure)  ازAdhesive  بين پست و سمان به شكست

Mixed تبديل شد.  

ني داري باعث كاهش استفاده از سايلن به طور مع -3

   .)>05/0P (استحكام باند گرديد

 Air abrasion  و% 20استفاده از پرمنگنات پتاسيم  -4

باعث ايجاد آسيب در الياف كوارتز و از بين رفتن پيوستگي 

   .آنها مي گردد

  تشكر و قدرداني

علـوم  با تشكر از همكـاري معاونـت پژوهـشي دانـشگاه            

مذكور و خانم دكتـر     جهت تامين بودجه طرح     پزشكي مشهد،   

 .آرزو حبيبي كه مشاوره آماري تحقيق بر عهده ايشان بود
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