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 یاستحکام باند برش زانیبر م Maxcem Elite Kerrو  Biscem Bisco ینیرز يهاسمان  سهیمقا

  با عاج دندان  بریپست فا

  
  4دکتر پناه صالحی هنگامه جو  4# ودود مالجواديدکتر  3دکتر سپیده بانوا  2 مینو مهشیددکتر  1 نینا رهشناسدکتر 

  
  دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی تهرانواحد   ،بخش پروتز  ثابت یعلم تئیعضو ه -١

  شهید بهشتی  دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی دانشیار بخش پروتز ثابت، دانشکده -2

  واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی تهران ،بخش ترمیمی استادیار -3

  دندانپزشک -4
  

  

  

  خالصه:

باشد. هدف از این مطالعـه   عاج می -سطح سمان دري جدا شدگی بریفا يها علل شکست در درمان با پست نیاز مهمتر سابقه و هدف:

  باشد. میبر استحکام باند برشی پست فایبر با عاج دندان Self adhesiveدو نوع سمان رزینی  ،مقایسه

العـه را داشـتند. بعـد از    دندان پرمولر تک کاناله مندیبل انجام شد که شـرایط ورود بـه مط   20مطالعه به روش تجربی بر روي  مواد و روش ها:

ـاده   دندان  انجام درمان ریشه به روش استاندارد، ـاي پسـت،    ها به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند، پـس از آم ـاي فـایبر    پسـت  سـازي فض ه

Match Post RTD در گروه اول با سمان رزینی  ،سایز دوBiscem (Bisco)    و در گروه دوم با سـمان رزینـیMaxcem Elite kerr 

ـا توسـط دیسـک بـه دو قطعـه تقسـیم شـدند. سـپس توسـط           نمونه سمان و الیت کیور شدند. پس از مانت کردن در آکریل،  Universalه

Testing Machine  ها نیروي مساوي وارد شد تا شکست رخ دهد. پس از ثبت میـانگین اسـتحکام بانـد برشـی و      به کرونال نمونه از آپیکال

  استفاده شد. T-Testها از آزمون  ل آماري یافتهانحراف معیار، جهت تحلی

 Maxcem Elite Kerrو در گروه سمان   )3/7 ±5/2معادل ( Biscem Biscoاستحکام باند برشی در گروه سمان یافته ها: 

  داري دیده نشد.  بود و بین دو گروه تفاوت معنی  )6/6 ± 2/3(

Biscem (سمان کردن پسـت فـایبر از سـمان    دراگر : نتیجه گیري (Bisco   یـاMaxcem Elite Kerr     اسـتفاده کنـیم، تفـاوت

  آید. داري در استحکام باند برشی آن با عاج بوجود نمی معنی

  استحکام باند برشی، عاج   پست فایبر، ،Biscem (Bisco) ،Maxcem Elite Kerr ،ینیسمان رز کلید واژه ها:

15/5/90مقاله: پذیرش 16/4/90 اصالح نهایی:  15/2/90  وصول مقاله:

  

مقدمه:

در خصوص کاربرد  یکیـنیکـل تیعلت عدم موفق نیشتریب

 نیجدا شدن ا ،هاندو شـد يها دندان يدر بازساز ـبریفا يها پست

و قدرت  ینـوع سمـان مصرف )1( .باشد یها از عاج دندان م پـست

باند  تیفیدارد.ک میمستق ریتاث نگیباند تیفیآن در ک یچسبندگ

 ریگ جادیفاکتور در ا نیمهمترعاج -سمان-پست نیه بشد جادیا

  T.W.Richmond   1870در سال  )2(.است بریفا يها پست

داد. امروزه  هیاندو شده ارا يها دندان يکراون را برا-پست کیتکن

 بیبه شدت تخر يها دندان یدرمان يروش ها نیپست از موثرتر

نشان داد که  Cormier)1،2(.باشد یم یشده در علم دندانپزشک

، مشابه عاج تهیسـیاالست بیعلـت دارا بودن ضر هب بریفا يها پست

د شـدن به دندان، توز تیقابـلـ و  روهاین کـنـواختی ـعیباـن

و یکیتمـام سرام يدر کروانها ییبـایز برخـوردار  یخاص تیاز اوـل

 بریپست فا و همکاران مشخص شد صادقیدر مطالعه  )3( .هستند

مجموعه  کیتواند  ی) منگیلوت يها (سمان وید ادهزهمراه موا

 نیفتریضع و دهد لیبا عاج تشک یکیاز لحاظ ساختار مکان کپارچهی

سمان به  یچسبندگ ،عاج -سمان -حلقه اتصال در مجموعه پست

  ) 2( .سطح عاج است
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نا مطلوب حاصل از آن مانند  جیو نتا نگیاجتناب از دباند يبرا

جهت ساخت  ،زمان و نهیر رفتن هزهد خارج شدن پست و کور،

 ازین يدر موارد یحت و شهیاحتمال شکستن ر د،یپست وکور جد

ها در اتصال پست  استحکام باند سمان یبررس ،دندان دنیبه کش

بدست آمده  جیدر نتا )4( .درس یبنظر م يضرور شهیبه عاج ر بریفا

با  سهیدر مـقا ویادهـز ینیرز يها سمان Nosratقاتیاز تحق

را  يشتریب ریگـ  یمعمول ینـیرز يها سمان ایفـسفات  نکیز

 یبررس يبرا يمتعددآزمایشگاهیقاتیتحق )5( .دهند ینشان م

گوناگون در  ینیرز يسمانها (Bond Strength)استحکام اتصال

-Le Bellـقیدر تحق به عاج انجام شده است. بریاتصال پست فا

Ronnlof يها که با سمان بریاف يپستها نیب ياختالف معنا دار 

در مطالعه )6(.امدیبودند بدست ن هسمان شد ویادهز ینیرز

Succaria  انجام شده است، سمان ینینوع سمان رز 6 يکه رو  

Biscem (Bisco)استحکام باند را داشته  زانیم نیشتریب

 )7(.است

وجود دارد که منجر به  یمشکالت بریفا يها کاربرد پست در

در  یکینیکل تیعلت عدم موفق نیشتریشود. ب یشکست درمان م

 )1( است. شدن پست از عاج دندانجدا  ،بریفا يکاربرد پستها

-باند در سه جزء پست تیفیعلت ضعف که تواند ب یم نگیدباند

 يها پست ریگ جادیموثر در اعوامل   )4،6(دهد. يعاج رو -سمان

ل پست، طو نوع سمان، طرح و در داخل کانال عبارتند از: بریفا

ما  قیتحق نیدر ا )7-9(.و شکل کانال ینیسمان رز ينحوه آماده ساز

 Biscem ویسلف ادهز ینیرز يها سمان سهیتا به  مقا میقصد دار

(Bisco)  باMaxcem Elite Kerr استحکام باند  زانیبر م

در  یشگاهیمطالعه آزما در یک با عاج دندان بریپست فا یبرش

  .میبپرداز 1389سال  یاسالم آزاده دانشگا یدانشکده دندانپزشک

  

  :ها مواد و روش

 قیها از طر داده بوده وآزمایشگاهی  -تجربی قیروش تحق

  Universalتوسط  یابیپس از ارز یفرم اطالعات لیتکم

Testing Machine (push out test) يآور جمع   

 نییفک پا شده پرمولر تک کانال دهیعدد دندان کش20شدند. 

 متر یلیم 14آنها حداقل  شهیکه طول ر شهیر یدگیبدون پوس

 سکیتاج آنها با د یکانال تراپ و پس از روت شده ابانتخ بود

به طول  شهیکه ر يبه نحو شدندقطع  CEJ هیاز ناح یالماس

 يولوژیزیدر سرم فها  نمونه )10،1(ماند. یباق متر یلیم 14

 مخصوص لیله بعد با استفاده از درحدر مر نگهداري شدند و

پست به طول  ي) فضامتریلیم 2/1قطربا  ( 2زیسا بریپست فا

ها  نمونه .ندشد يها آماده ساز از نمونه کی در هر متر یلیم10

تمام  يشدند. برا میتقس  2و  1 ییتا5به دو گروه  یبطور تصادف

به قطر  2زیسا Matchpost(RTD) بریها از پست فا نمونه

 ینیبا سمان رز 1گروه ها در استفاده شد. نمونه متر یلیم 2/1

با  2گروه  درو Biscem(Bisco) سلف ادهزیو و دوال کیور

  Maxcem Elite Kerrسلف ادهزیو و دوال کیور ینیسمان رز

 ) art L3 curing light(شدند.  وریک تیال هیثان 40 و سمان

 يها توسط مولدها نمونه هیسپس کل) لندیساخت کشور تا(

 و پس ازشدهشفاف مانت  لیآکرشکل در  يلندریس کیپالست

  به  متر یلیم 2/0ت مابا ضخ یالماس سکیساعت با د 24

 شهیاز ر یکه از  قسمت يبه نحو شدداده  یها مقطع عرض نمونه

 4) دو نمونه متریلیم 10(به طول باشد یپست م يکه دارا

   . سپس نمونه ها در دستگاهآمد بدست يمتریلیم

Instron5500R(UNIVERSAL TESTING MACHINE)  ریز 

اند  میلی متر طوري قرار گرفته 1شکل به قطر  يلندریپالنگر س

از سمت  روین کرد.دایبا پست تماس پکه نوك پالنگر فقط 

که شکست اتصال  یتا زماندندان به هر قطعه وارد شد کالیاپ

 يرویدستگاه حداکثر ن افتاد. از عاج دندان اتفاق بریپست فا

سپس استحکام باند  )12،11(نمود. را ثبتوارده در لحظه شکست 

هر  يبرا اریو انحراف مع نیانگی، پس از بدست آوردن میبرش

 لیجهت تحل در مقیاس مگاپاسکال محاسبه شد و  دو گروه

 T test يو آزمون آمار SPSS 17ها از نرم افزار داده يآمار

  گردید.استفاده 
  

  

  :ها افتهی

ینیسمان رز دو یاستحکام باند برش قیتحق نیا در

Biscem Bisco   وMaxcem Elite kerr  قیاز طر 

 سهیآنها  با هم مقا نیانگیمحاسبه و سپس م push outتست
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بدست آمده  اریو انحراف مع نیانگیدهنده م نشان 1 جدول

  ها هستند: از گروه کیهر  يبرا

میانگین و انحراف معیار استحکام باند برشی  -1جدول 

گروه هابه تفکیک  

نام گروه

استحکام

باند برشی

(Mpa)

انحراف 

(sd)معیار
CV

  :Aگروه 

Biscem Biscoسمان 
3/75/22/34

  :Bگروه 

Maxcem Elite Kerrسمان 
6/62/32/49

  

  

 یاستحکام باند برش انیآزمون نشان داد که م نیا جینتا

     Kerr Maxcem Eliteو  Biscem(Bisco) ینیرز يها سمان

). P= 4/0(وجود ندارد يدار یاختالف معن شهیعاج ربا 

استحکام باند  زانیحاضر بعد از بدست آوردن م قیدر تحق

وارده در  برشی يرویهر نمونه که عبارت است از ن يبرا یبرش

  یجانب افتهیشد که به عنوان  دهیشکست، الزم د ظهلح

Mode of failure شود تا مشخص گردد شکست  یبررس زین

به منظور بررسی سطح دندان و  بوده است. یاز چه نوعغالب 

 ویها توسط استر نمونه قسمت جدا شده در دو گروه،

حاصله  جیشدند و نتا یبررس 40 ییبزرگنمابا کروسکوپیم

درصد و   Biscem(Bisco)  ،75نشان داد: در گروه سمان 

Maxcemسمان   گروهدر  Elite Kerr،80  درصد شکست

شکست ها در هر  ریو سا سمان و عاج نیب دگیچسبنها از نوع 

 يها افتهی دکنندهییبوده است که تا مختلطگروه از نوع   2

ها شکست   از نمونه کی چیدر ه )12-14( .باشد یم یقبل قاتیتحق

نشد که  دهدی سمان–در سطح پست از نوع چسبندگی

و  بریپست فا ینیرز کسیماتر نیمناسب ب انددهنده ب نشان

ست.ا ینیرز يها سمان

  

  :بحث

 یاستحکام باند برش نیحاضر نشان داد که ب قیتحق جینتا

 Maxem Elite  و  Biscem (Bisco)ینیرز يها سمان

Kerr   در وجود ندارد يدار یبا عاج کانال دندان تفاوت معن .

در بررسی  استحکام برشی پیوند مطالعه آصف زاده و همکاران 

ه عاج دندان مشخص شد، سه سمان رزینی خود باند شونده ب

هاي  بیشتر از سمان RelyX Unicemاستحکام برشی پیوند 

Maxcem  وMultilink Sprint  هاي  باشد و بین سمان می

Maxcem  وMultilink Sprint  داري وجود  تفاوت معنی

   )15(ندارد.

انجام دادند  یقیتحق 2010و همکارانش در    Onayنیهمچن

استحکام  شود می يریگ جهیه حاضر نتمطالع دییکه از آن در تا

يدر سمانها یو کرونال یکالیسرو هیباند به عاج ناح

Biscem (BC)  وAll bond SE/Duo-link (ABSE) تفاوت

 )11(. ندارد يردا یعنم

و همکارانش صورت   Bonfante  که توسط یقیتحق

استحکام  نیب يدار یاز آن است که تفاوت معن یگرفته حاک

  Enforce  و Rely X ARC  ینیوع سمان رزباند دو ن

 نیا .باشد یپژوهش حاضر م دیمو جینتا نیوجود ندارد که ا

 ینیسمان رز 2استحکام باند هر  دهد یهمچنان نشان م قیتحق

 resinنومریگالس آ يها سمان شترازیب يدار یبه طور معن

modified  12( .باشد یم یمورد بررس(  

Le Bell-Ronnlof  در  2007و همکارانش در سال

استحکام  نیب يدار یخود نشان دادند که تفاوت معن قیتحق

 برینوع پست فا کیو  ینوع سمان مورد بررس 6 یباند برش

 يبا وجود تفاوت در مواد و روش ها جهینت نیوجود ندارد که ا

 مطالعه ماهمسو با  یو پژوهش حاضر به نوع قیتحق نیا

انجام  یقیو همکارانش تحق   Bitterگرید ياز سو )6( .باشد یم

   نوع سمان ریاستحکام باند، تحت تاث نشان می داددادند که 

  )13( باشد. می

که از باشد یهمسو م ریبا مطالعه حاضر غ قیتحق نیا جینتا

  همزمان  سهیو مقا یتوان به بررس یتفاوت م نیعلل ا

 .ددر پژوهش فوق اشاره کر ویسلف اچ و سلف ادهز يها سمان
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 ویحاضر هر دو سمان از نوع سلف ادهز قیدر تحق کهیدر حال

  . اند بوده

 سهیو همکارانش که به مقاSenقیتحق جینتا نیهمچن

   اپک و وینوع پست راد 2استحکام باند به عاج در 

conventional   مختلف  ینینوع سمان رز 6با  کیکه هر

  از یاکاند پرداخته است، بر خالف پژوهش حاضر ح شده نسما

نوع  ریتحت تاث يدار یکه استحکام باند به طور معن بود آن

تفاوت در  نیا )14( باشد. می صرف نظر از جنس پست سمان،

 نیوارده در ا يرویاز تفاوت در جهت ن یتواند ناش یم جینتا

)یبرش يرویحاضر(ن قی) با تحقنیروي کششیپژوهش(

ها در  هنمون يبرانگیکلیاستفاده از روش ترموسا نیهمچن

  به  2010و همکاران در سال   Tonial .فوق باشد قیتحق

و تاثیر عوامل محیطی برمیزان کلینیسین  بررسی تاثیر مهارت

و نتایج حاصل نشان  پرداختند میکروریتنشن و مقاومت باندها

در تحقیق ما با   )17،16(دهنده تاثیر معنی دار این دو عامل بود.

نقش کلینسین و عوامل محیطی  ،ها سازي نمونه توجه به یکسان

و فقط به بررسی میزان استحکام دو نوع سمان در  شده حذف

شرایط کامال یکسان پرداختیم. 

حاضر بدست  قیو تحق نهیشینکات قابل ذکر موجود در پ از

 ینسبتاً باال به معنانحراف معیار اریانحراف مع ریآمدن مقاد

  .باشد یها م وع دادهن نیا ینسب یپراکندگ

 یبستگآزمایشگاهیالعاتدر مط یاستحکام باند برش زانیم

 و،یادهز هیال ضخامت ،يمتدولوژ از جمله: یبه عوامل گوناگون

 رویو سرعت دستگاه وارد کننده ن يو مدت زمان نگهدار محلول

  آزمایشات استحکام برشی  يدرصد خطا یدارد. به طور کل

  )17( .ستدرصد گزارش شده ا 20-60

 کسانی يبرا یحاضر حد اکثر سع قیگرچه در تحق نیبنابرا

با  کنیل ها اعمال شده است، تمام نمونه يبرا طیشرا يساز

 ینسب یپراکندگ موجود و حجم نمونه، يها تیتوجه به محدود

 نیحاضر ا قیاز تحق یبه طور کل .باشد یها دور از انتظار نم داده

 یاستحکام باند برش انیبدست آمده است که م جهینت

با   Maxcem Elite Kerrو ) Biscem )Bisco يها سمان

  وجود ندارد. يدار یعاج کانال دندان تفاوت معن
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مقایسه  سمان های رزینی Biscem Bisco و Maxcem Elite Kerr بر میزان استحکام باند برشی پست فایبر با عاج دندان 

دکتر نينا رهشناس 1  دکترمينو مهشيد 2  دكتر سپيده بانوا3 دکتر ودود ملاجوادي #4 دكتر پناه صلاحي هنگامه جو 4

1- عضو هیئت علمی بخش پروتز  ثابت،  واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران

2- دانشيار بخش پروتز ثابت، دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 

3- استاديار بخش ترميمي، واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران

4- دندانپزشك


خلاصه:


سابقه و هدف: از مهمترین علل شکست در درمان با پستهای فایبري جدا شدگي در سطح سمان- عاج ميباشد. هدف از اين مطالعه مقايسه، دو نوع سمان رزيني Self adhesive بر استحكام باند برشي پست فايبر با عاج دندان ميباشد.

مواد و روش ها: مطالعه به روش تجربي بر روي 20 دندان پرمولر تك كاناله منديبل انجام شد كه شرايط ورود به مطالعه را داشتند. بعد از انجام درمان ريشه به روش استاندارد، دندانها به طور تصادفي به دو گروه تقسيم شدند، پس از آمادهسازي فضاي پست، پستهاي فايبر Match Post RTD سايز دو، در گروه اول با سمان رزيني Biscem  (Bisco) و در گروه دوم با سمان رزيني Maxcem Elite kerr سمان و لايت كيور شدند. پس از مانت كردن در آكريل، نمونهها توسط ديسك به دو قطعه تقسيم شدند. سپس توسط Universal Testing Machine  از آپيكال به كرونال نمونهها نيروي مساوي وارد شد تا شكست رخ دهد. پس از ثبت ميانگين استحكام باند برشي و انحراف معيار، جهت تحليل آماري يافتهها از آزمون T-Test استفاده شد.

يافته ها: استحكام باند برشي در گروه سمان Biscem Bisco معادل (5/2± 3/7) و در گروه سمان Maxcem Elite Kerr 
(2/3 ± 6/6) بود و بين دو گروه تفاوت معنيداري ديده نشد. 

نتيجه گيري: اگر در سمان كردن پست فايبر از سمان) Biscem (Bisco يا Maxcem Elite Kerr استفاده كنيم، تفاوت معنيداري در استحكام باند برشي آن با عاج بوجود نميآيد.

کلید واژه ها: سمان رزینی، Biscem (Bisco)، Maxcem Elite Kerr،پست فايبر، استحكام باند برشي، عاج 

وصول مقاله:
15/2/90
اصلاح نهايي:
16/4/90
پذيرش مقاله: 15/5/90

مقدمه:

بیشترین علت عدم موفقیت کـلیـنیکی در خصوص کاربرد پستهای فایـبر در بازسازی دندانهای اندو شـده،  جدا شدن این پـستها از عاج دندان میباشد. (1) نـوع سمـان مصرفی و قدرت چسبندگی آن در کیفیت باندینگ تاثیر مستقیم دارد.کیفیت باند ایجاد شده بین پست- سمان- عاج مهمترین فاکتور در ایجاد گیر پستهای فایبر است.(2) در سال 1870    T.W.Richmond  تکنیک پست-کراون را برای دندانهای اندو شده ارایه داد. امروزه پست از موثرترین روش های درمانی دندانهای به شدت تخریب شده در علم دندانپزشکی میباشد.(1،2) Cormier  نشان داد كه پستهای فایبر به علـت دارا بودن ضریب الاستیسـیته مشابه عاج، قابـلـیت بانـد شـدن به دندان، توزیـع یکـنـواخت نیروها و زیبـایی در کروانهای تمـام سرامیکی از اولـویت خاصی برخـوردار هستند. (3) در مطالعه صادقي و همكاران مشخص شد پست فایبر همراه مواد ادهزیو (سمانهای لوتینگ) میتواند یک مجموعه یکپارچه از لحاظ ساختار مکانیکی با عاج تشکیل دهد و ضعیفترین حلقه اتصال در مجموعه پست- سمان- عاج، چسبندگی سمان به سطح عاج است. (2) 

برای اجتناب از دباندینگ و نتایج نا مطلوب حاصل از آن مانند خارج شدن پست و کور، هدر رفتن هزینه و زمان، جهت ساخت پست وکور جدید، احتمال شکستن ریشه و حتی در مواردی نیاز به کشیدن دندان، بررسی استحکام باند سمانها در اتصال پست فایبر به عاج ریشه ضروری بنظر میرسد. (4) در نتایج بدست آمده از تحقیقات Nosrat سمانهای رزینی ادهـزیو در مـقایسه با زینک فـسفات یا سمانهای رزینـی معمولی  گـیر بیشتری را نشان میدهند. (5) تحقیقات آزمايشگاهي متعددی برای بررسی استحکام اتصال (Bond Strength) سمانهای رزینی گوناگون در اتصال پست فایبر به عاج انجام شده است. در تحقیـق Le Bell-Ronnlof اختلاف معنا داری بین پستهای فایبر که با سمانهای رزینی ادهزیو سمان شده بودند بدست نیامد.(6) در مطالعه Succaria  که روی 6 نوع سمان رزینی انجام شده است، سمان    Biscem (Bisco) بیشترین میزان استحکام باند را داشته است.(7) 

در کاربرد پستهای فایبر مشکلاتی وجود دارد که منجر به شکست درمان می شود. بیشترین علت عدم موفقیت کلینیکی در کاربرد پستهای فایبر، جدا شدن پست از عاج دندان است. (1) دباندینگ میتواند به علت ضعف کیفیت باند در سه جزء پست-سمان- عاج روی دهد.(4،6)  عوامل موثر در ایجاد گیر پستهای فایبر در داخل کانال عبارتند از: نوع سمان، طرح و طول پست، نحوه آماده سازی سمان رزینی و شکل کانال.(9-7) در این تحقیق ما قصد داریم تا به  مقایسه سمانهای رزینی سلف ادهزیو Biscem (Bisco) با Maxcem Elite Kerr بر میزان استحکام باند برشی پست فایبر با عاج دندان در يك مطالعه آزمایشگاهی در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی سال 1389 بپردازیم.

مواد و روشها:

روش تحقیق تجربي- آزمايشگاهي بوده و دادهها از طریق تکمیل فرم اطلاعاتی پس از ارزیابی توسط Universal  Testing Machine (push out test) جمعآوری 
 شدند.20عدد دندان کشیده شده پرمولر تک کانال فک پایین بدون پوسیدگی ریشه که طول ریشه آنها حداقل 14 میلیمتر بود انتخاب شده و پس از روتکانال تراپی تاج آنها با دیسک الماسی از ناحیه CEJ قطع شدند به نحوی که ریشه به طول 14 میلیمتر باقی ماند.(10،1) نمونهها در سرم فیزیولوژی نگهداري شدند و در مرحله بعد با استفاده از دریل مخصوص پست فایبر سایز2 ( با قطر2/1 میلیمتر) فضای پست به طول 10میلیمتر در هر یک از نمونهها آماده سازی شدند. نمونهها بطور تصادفی به دو گروه 5تایی 1 و 2  تقسیم شدند. برای تمام نمونهها از پست فایبر Matchpost(RTD) سایز2 به قطر 2/1 میلیمتر استفاده شد. نمونهها درگروه 1 با سمان رزینی سلف ادهزيو و دوال كيور Biscem(Bisco)  و در گروه 2 با سمان رزینی سلف ادهزيو و دوال كيور Maxcem Elite Kerr  سمان و 40 ثانیه لایت کیور  شدند. (art L3 curing light ) (ساخت کشور تایلند) سپس کلیه نمونهها توسط مولدهای پلاستیک سیلندری شکل در آکریل شفاف مانت شده و پس از 24 ساعت با دیسک الماسی با ضخامت 2/0 میلیمتر به 
نمونهها مقطع عرضی داده شد به نحوی که از  قسمتی از ریشه که دارای پست میباشد (به طول 10 میلیمتر) دو نمونه 4 میلیمتری بدست آمد. سپس نمونه ها در دستگاه 

Instron5500R(UNIVERSAL TESTING MACHINE)  زیر پلانگر سیلندری شكل به قطر 1 ميلي متر طوري قرار گرفتهاند كه نوك پلانگر فقط با پست تماس پیدا كرد. نیرو از سمت اپیکال دندان به هر قطعه وارد شد تا زمانی که شکست اتصال پست فایبر از عاج دندان اتفاق افتاد. دستگاه حداکثر نیروی وارده در لحظه شکست را ثبت نمود.(12،11) سپس استحکام باند برشی، پس از بدست آوردن میانگین و انحراف معیار برای هر دو گروه در مقياس مگاپاسكال محاسبه شد و  جهت تحلیل آماری دادهها از نرم افزار17 SPSS و آزمون آماری T test استفاده گرديد.

یافته ها:

در این تحقیق استحکام باند برشی دو سمان رزینی Biscem Bisco   و Maxcem Elite kerr  از طریق تست push out محاسبه و سپس میانگین آنها  با هم مقایسه شد .

جدول 1 نشاندهنده میانگین و انحراف معیار بدست آمده برای هر یک از گروهها هستند:

جدول 1-  میانگین و انحراف معیار استحکام باند برشی

 به تفکیک گروه ها

		نام گروه

		استحکام

باند برشی

)Mpa(

		انحراف معیار(sd)

		CV



		گروه A:

سمان Biscem Bisco

		3/7

		5/2

		2/34



		گروه B:

سمان Maxcem Elite Kerr

		6/6

		2/3

		2/49





نتایج این آزمون نشان داد که میان استحکام باند برشی سمانهای رزینی Biscem(Bisco)  وKerr Maxcem Elite     با عاج ریشه اختلاف معنیداری وجود ندارد (4/0= P). 

در تحقیق حاضر بعد از بدست آوردن میزان استحکام باند برشی برای هر نمونه که عبارت است از نیروی برشي وارده در لحظه شکست، لازم دیده شد که به عنوان یافته جانبی  Mode of failure نیز بررسی شود تا مشخص گردد شکست غالب از چه نوعی بوده است. به منظور بررسي سطح دندان و قسمت جدا شده در دو گروه، نمونهها توسط استریو میکروسکوپ با بزرگنمایی 40 بررسی شدند و نتایج حاصله نشان داد: در گروه سمان Biscem(Bisco)  ، 75  درصد و در گروه سمان  Maxcem Elite Kerr،80  درصد شکست ها از نوع چسبندگي بین سمان و عاج و سایر شکست ها در هر 2 گروه از نوع  مختلط بوده است که تاییدکننده یافته های تحقیقات قبلی می باشد. (14-12) در هیچ یک از نمونهها شکست  از نوع چسبندگي در سطح پست–سمان دیده نشد که نشاندهنده باند مناسب بین ماتریکس رزینی پست فایبر و سمانهای رزینی است.

بحث:

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که بین استحکام باند برشی سمانهای رزینی Biscem (Bisco)  و  Maxem Elite Kerr   با عاج کانال دندان تفاوت معنیداری وجود ندارد. در مطالعه آصف زاده و همكاران در بررسي  استحكام برشي پيوند سه سمان رزيني خود باند شونده به عاج دندان مشخص شد، استحكام برشي پيوند RelyX Unicem بيشتر از سمانهاي Maxcem و Multilink Sprint  ميباشد و بين سمانهاي Maxcem و Multilink Sprint  تفاوت معنيداري وجود ندارد.(15)

همچنین Onay   و همکارانش در 2010 تحقیقی انجام دادند که از آن در تایید مطالعه حاضر نتیجهگیری ميشود استحکام باند به عاج ناحیه سرویکالی و کرونالی در سمانهای
Biscem (BC)  و All bond SE/Duo-link (ABSE) تفاوت معنیداری ندارد. (11)

تحقیقی که توسط  Bonfante  و همکارانش صورت گرفته حاکی از آن است که تفاوت معنیداری بین استحکام باند دو نوع سمان رزینی  Rely X ARC و  Enforce  وجود ندارد که این نتایج موید پژوهش حاضر میباشد. این تحقیق همچنان نشان میدهد استحکام باند هر 2 سمان رزینی به طور معنیداری بیشتراز سمانهای گلاس آینومرresin modified  مورد بررسی می باشد. (12)

Le Bell-Ronnlof و همکارانش در سال 2007 در تحقیق خود نشان دادند که تفاوت معنیداری بین استحکام باند برشی 6 نوع سمان مورد بررسی و یک نوع پست فایبر وجود ندارد که این نتیجه با وجود تفاوت در مواد و روش های این تحقیق و پژوهش حاضر به نوعی همسو با مطالعه ما میباشد. (6) از سوی دیگرBitter   و همکارانش تحقیقی انجام دادند که نشان مي داد استحکام باند، تحت تاثیر نوع سمان 
ميباشد. (13)

نتایج این تحقیق با مطالعه حاضر غیر همسو میباشد که از علل این تفاوت میتوان به بررسی و مقایسه همزمان 
سمانهای سلف اچ و سلف ادهزیو در پژوهش فوق اشاره کرد. در حالیکه در تحقیق حاضر هر دو سمان از نوع سلف ادهزیو بودهاند. 

همچنین نتایج تحقیق Sen و همکارانش که به مقایسه استحکام باند به عاج در 2 نوع پست رادیو اپک و   conventional  که هر یک با 6 نوع سمان رزینی مختلف سمان شدهاند پرداخته است، بر خلاف پژوهش حاضر حاکی از

آن بود که استحکام باند به طور معنیداری تحت تاثیر نوع سمان، صرف نظر از جنس پست ميباشد. (14) این تفاوت در نتایج می تواند ناشی از تفاوت در جهت نیروی وارده در این پژوهش(نيروي كششي) با تحقیق حاضر(نیروی برشی) همچنین استفاده از روش ترموسایکلینگ برای نمونهها در تحقیق فوق باشد. Tonial  و همكاران در سال 2010 به 
بررسي تاثير مهارت كلينيسين و تاثير عوامل محيطي برميزان ميكروريتنشن و مقاومت باندها پرداختند و نتايج حاصل نشان دهنده تاثير معني دار اين دو عامل بود.(17،16) در تحقيق ما با توجه به يكسانسازي نمونهها، نقش كلينسين و عوامل محيطي حذف شده و فقط به بررسي ميزان استحكام دو نوع سمان در شرايط كاملا يكسان پرداختيم. 

از نکات قابل ذکر موجود در پیشینه و تحقیق حاضر بدست آمدن مقادیر انحراف معیار انحراف معيار نسبتاً بالا به معنی پراکندگی نسبی این نوع دادهها میباشد.


میزان استحکام باند برشی در مطالعات آزمايشگاهي بستگی به عوامل گوناگونی از جمله: متدولوژی، ضخامت لایه ادهزیو، محلول و مدت زمان نگهداری و سرعت دستگاه وارد کننده نیرو دارد. به طور کلی درصد خطای آزمايشات استحكام برشي 
20-60  درصد گزارش شده است. (17) 

بنابراین گرچه در تحقیق حاضر حد اکثر سعی برای یکسان سازی شرایط برای تمام نمونهها اعمال شده است، لیکن با توجه به محدودیتهای موجود و حجم نمونه، پراکندگی نسبی دادهها دور از انتظار نمیباشد. به طور کلی از تحقیق حاضر این نتیجه بدست آمده است که میان استحکام باند برشی سمانهای Biscem (Bisco) و Maxcem Elite Kerr  با عاج کانال دندان تفاوت معنیداری وجود ندارد.
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