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 اثر زمان كاركرد فرزهاي الماسي بر استحكام باند كامپوزيت به عاج در يك سيستم

 باندينگ خود اچ كننده

3 دكتر غالمحسين برفر-2دكتر محمدرضا مالكي پور-1فرزانه شيرانيدكتر

و مركز تحقيقات دندانپزشكي دكتر ترابي نژاد دانشگااستاديار گروه آموزشي-1 ه علوم پزشكي اصفهانترميمي دانشكده
و مديرگروه آموزشي ترميمي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان-2  استاديار
 دندانپزشك-3

 چكيده
و هدف ب تحقيقهاي:زمينه  فرزهاي الماسي منجر به كاهش كارآيي آنها در حين تراش حفره گيري مداومه كار بسياري نشان داده است كه

ج در سيـستم هدف از اين مطالعه بررسي تأثير تغييرات ايجاد شده در كارآئي فرزهاي الماسي بر استحكام باند كامپوزيت به عـا.ددگر مي

.باشد مي  SE Bondباندينگ خود اچ كننده

س72در اين مطالعه تجربي آزمايشگاهي تعداد:روش بررسي بر دندان مولر و  جهت اكسپوز شدناش مينالم پس از مانت شدن در آكريل

 عاج با استفاده از كاغذ سمباده سيليكون كاربايد گروه پس از پاليش كردن. يي تقسيم شدندتا18 گروه عاج، به صورت تصادفي به چهار

و گروه چهارم اول توسط فرز الماسي نرم، گروه دوم توسط فرز الماسي خشن نو گروه سوم توسط فرز الماسي خشن دو دقيقه كار كرده

فت تـوسط عـالشكل كامپ هـاي متحد سپس كپسول. راش داده شدندـرز الماسي خشن ده دقيقه كار كرده  امل اتـصالـوزيتي با استفاده از

SE Bondو پس از سخت كردن 24 بـه مـدت گـراد درجه سـانتي37 در محلول سرم فيزيولوژي در دماي به سطح عاج اتصال داده شد

و ا. استحكام باند برشي قرار گرفتنـد توسط دستگاه اينسترون تحت آزمايش از آن پس ساعت نگهداري شدند ز نتـايج بـه دسـت آمـده

و تحليل قرار گرفتندTukeyو ANOVAهاي آماري استحكام باند با استفاده از آزمون . مورد تجزيه

در) انحراف معيار( ميانگين:ها يافته نو، فرز الماس1986/22)38/3(گروه فرز الماسي نرم استحكام باند برشي ،04643/18)54/4(ي خشن

با آناليز. دست آمدهب35581/22)52/4(سي خشن ده دقيقه كار كردهو گروه فرز الما47949/24)69/5(فرز الماسي دو دقيقه كار كرده

گTukeyوANOVAآماري  با مشخص  داري معنياختالفعاج تراش خورده با فرز الماسي خشن نو با رديد، استحكام باند كامپوزيت

)001/0<Pv (و بقيه گروهها اختالف معنيكمتر از ساير گروهه .داري در استحكام باند برشي از خود نشان ندادندا بود

اچ:گيري نتيجه زمانهاي كاركرد متفاوت فرزهاي الماسي مورد استفاده استحكام باند برشي كامپوزيت به عاج را در سيستم باندينگ خود

ميانتخاب فرز مناسب براي چسبندگي عوامل باندين.تحت تأثير قرار داد SE Bondكننده  .باشدگ سلف اچ به عاج يك اصل ضروري

. فرز الماسي- كارايي برشي- عامل باندينگ خود اچ كننده–كامپوزيت رزين- استحكام باند برشي-عاج:ها كليد واژه

 6/2/1388/1385:پذيرش مقاله 2/11/1387:يياصالح نها25/6/1387/1383:وصول مقاله
 e.mail:fshirani48@yahoo.com دانشگاه علوم پزشكي اصفهانه دندانپزشكيدانشكدترميمي گروه آموزشي دكتر فرزانه شيراني،:نويسنده مسئول

 مقدمه
بهها عواملي كه استحكام باند كامپوزيتثرترين يكي از مؤ را

ت تراش خورده دهد شرايط سطح أثير قرارميسطح عاج تحت
مي عاج مي توان به خشونت باشد كه از جمله خصوصيات آن
هاي عاجي، ميزان ميزان رطوبت سطح، قطر توبولسطحي،

و نيز كيف و نوع عاج و كميت، اليه اسمير عاج اينترتوبوالر يت

هي است كه با شناخت دقيق عوامل مؤثر بر بدي. اشاره كرد
توان شرايط سطحي عاج را به حد مطلوبميموارد فوق
دي در زمينه كاربرد فرزهاي تا كنون مطالعات زيا.تغيير داد
ب سرعت)ايديـالماسي يا كارب(مختلف   گيريكارههاي مختلف

و سرعت باال( رزهاـف دهـدهن عوامل اتصالو)سرعت پايين
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.اثر زمان كاركرد فرزهاي الماسي بر استحكام باند كامپوزيت به عاج . .

ها به عاج صورت لف بر روي استحكام باند كامپوزيتمخت
،Ogata ،Tani در مطالعات انجام شده توسط. استگرفته

Oliveria Waiter,  وHosoya و نوع باندينگ تأثير انواع فرز
مورد استفاده بر روي استحكام باند كامپوزيت به عاج مورد 

كه. بررسي قرار گرفت نتايج اين مطالعات حاكي از آن بود
 سينگل باند در مقايسه باSE Bondاستفاده از عامل باندينگ 

و همين طور فرزهاي الماسي نرم در مقايسه با انواع خشن
د ر مقايسه با فرزهاي با سرعت فرزهاي با سرعت پايين

ب،باال مياستحكام باند بيشتري را (آورنده وجود در،)1-5.
تمامي اين مطالعات آماده كردن سطوح عاجي جهت اتصال

در(ون كاربايد كامپوزيت با استفاده از كاغذهاي سيليك كه
يا با استفاده از فرزهايو)بردي نداردشرايط كلينيكي كار

 Vonfraunاي فقط در مطالعه.و صورت گرفته استنكامالً
hofer چند بار استفاده از فرزهاي الماسي 2005 در سال
 حفرات كامپوزيتي مورد بار مصرف را بر روي ريزنشت يك

باكهو مشخص كردارزيابي قرار داد حفرات تراشيده شده
آ فرز نو ماده شده با فرز ريزنشت كمتري نسبت به حفرات

(اند داشتهكار كرده  از آنجا كه فرزهاي الماسي به علل،)6.
ك ادر دندانپزشكي به گوناگون طرفداران زيادي را در بين

ب خود اختصاص مي و ه طور مكرر مورد استفاده قرار دهند
ث مي و از طرف ديگر كه اين فرزها در طول ابت گرديده گيرند
و با سرعتهاي متفاوت كارز دست آيي خود را از مان
(دهند مي ، اين مطالعـه در پي آن بـرآمد تا تـأثيـر)7-15.

متتغييـرات ابتـدايي در كارآيـي فـرز برـهاي الماسي داول را
ها به عاج مورد بررسي قرار روي استحكام باند كامپوزيت

. دهد

ب  ررسي روش
ت  جربـي آزمايـشكاهي جامعـه مـورد بررسـي در اين مطالعه

 از دندانهاي مولر سوم سـالم خـارج شـده كـه از عبارت بود
آوري شدهي دندانپزشكي سطح شهر اصفهان جمعها كلينيك

ت  ازه دندان.نگهداري شده بودند%2/0يمولو در محلول ا قبل
ت پس%2/0يمول آغاز مطالعه از محلول و  از آنكه خارج شده

هرتوســط گونــه بافــت اضــافه تيــغ بيــستوري تميــز شــدند
و سپس توسط سمباده كامالً تميز شدند . برداشته شد

 در دسـتگاه جهـت ها به منظـور قرارگيـري از آنجا كه نمونه
مي برش بايد در پايه س اي سوار رنگ تزريق استفاده شدند از

و دندان  ر ها داخل سرنگ بـه وسـيله رزيـن سـلف كيـو گرديد
.مانت گرديدند)Acropars-Iran( فوري

در)Vita-Germany( جهت تهيه چيني مورد نياز براي تغييـر
و متـر سـانتي1×1ا فريم فلـزي بـه ابعـاد كارآيي فرزها ابتد 

 پـس از تهيـه فـريم در يـك.متر تهيه شـد ميلي5/0ضخامت
ب وه جهت سـپس بـا عمـل وسيله فـرز مولـت پرداخـت شـد

وت ده اولتراسونيك به مد   دقيقه ناخالصيهاي فلز خارج شـد
 جهـت حـذف%05/0پس از آن عمل شستشو با اتيل اسـتات

و ده عمل اكسيداسيون در دماي. چربيها انجام گرفت  هـزار
و درجه سانتي گراد در خالء پس از طي مراحل باال انجام شد

و پخـت آن، اپـك دوم روي سـطح  پس از قرار دادن اپك اول
و پس  نـي گـذاري در از پخت اپك دوم مرحلـه چي قرار گرفت

دو1×1ابعاد  پـودر. متـر انجـام گرديـد سـانتيو ضـخامت
و چيني اس  تفاده شده پودر ويتا بـا عـدد سـختي چهـار صـد
و ضـريب كيلوگرم بر ميليشصت  متر مربع در مقياس نـوپ

و فلــز8/82كشــساني   گيگــا پاســكال ســاخت كــشور آلمــان
سـازي جهـت آمـاده.بـود استفاده شده از نـوع سوپركـست

فرزهاي دو دقيقه كار كرده، فرزها به مدت دو دقيقه با فشار 
هـزار 350-320و دور تـوربين پوند بر اينچ مربع28هواي 

دور در دقيقه بر روي سطح چيني آماده شده مورد اسـتفاده 
و براي آماده سازي فرزهاي ده دقيقه كار كرده  قرار گرفتند

ه بر روي چيني مذكور با فشار هـواي فرزها به مدت ده دقيق 
هـزار دور 350-320و دور تـوربين پوند بر اينچ مربـع 28

فرزهاي كار كـرده پـس.در دقيقه مورد استفاده قرار گرفتند 
و شستشو به منظـور خـارج كـردن ذرات گيـر از برس   زدن

مخ افتاده بين دانه تلـف مـورد هـاي المـاس بـراي گروههـاي
.مطالعه استفاده شدند

براي رسيدن به سطح عاج بـا اسـتفاده از دسـتگاه بـرش بـه
و وزال برشي از فاصلهـموازات سطح اكل  اكلوزالي

و عاج سـطح اكلـوزال دنـدان مياني تاج دندان صورت گرفت
سپس عاج برش داده شده با استفاده از كاغـذ. آشكار گرديد 

و آمــاده  و صــيقلي شــد ســمباده ســيليكون كاربايــد صــاف
پس از تقـسيم دنـدانها بـه چهـار گـروه، هـر.ستفاده گرديدا

و در هر گروه هر نمونه فقط بـه  گروه به وسيله يك نوع فرز
از. وسيله يك فرز تراش داده شد   فرز بـراي تـراش72يعني

ت. دندان استفاده شد 72 يكـبراي راش دندانها عمل كننده از
توـرز جداگانـف باه براي هر نمونه واقع بر روي  ربين همراه
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و همكارانفرزانه شيرانيدكتر

و هـوا بـا حـداكثر دور در 350-320اسپري آب هـزار دور
و فشار هواي   با فشار يكنواخـت پوند بر اينچ مربع28دقيقه

و  برگـشتي دست بر روي عاج برش داده شده به طور رفـت
در. كرد بار استفاده به دفعات ده به ترتيب زير بـدين ترتيـب

 دنـدان18ح اكلـوزال گروه اول عاج عريان شده بر روي سط 
بـا انـدازه ذرات)Kormet-Japan( نرم الماسي به وسيله فرز

شد ميكروني الماس25 . تراش داده
18در گروه دوم عاج عريـان شـده بـر روي سـطح اكلـوزال

 ) Tizkavan-Iran( دندان به وسيله يك فرز نو الماسي خـشن
و پنجاه با اندازه ذرات ساينده  شصد .دميكرون تراش داده

18در گروه سوم عاج عريان شـده بـر روي سـطح اكلـوزال
 دقيقـهدو) Tizkavan-Iran(دندان به وسيله يـك فـرز خـشن

.كاركرده تراش داده شد
18در گروه چهارم عاج عريان شده بر روي سـطح اكلـوزال

ده) Tizkavan-Iran(دندان به وسيله يك فرز الماسـي خـشن
.دقيقه كار كرده تراش داده شد

ازـازي سطح عاج براي كامپـس بـراي آماده  SE Bondوزيت
)Clearfis SE Bond–Kurary-Japan (ور كارخانهـق دستـطب

مـر روي سـطح قـرار ابتدا مـاده پراي. سازنده استفاده گرديد 
و به مدت بيست   ثانيه عمـل مـالش پرايمـر بـه وسـيله گرفت

سـپس توسـط. برس مخصوص بر روي سطح انجام گرفـت
ض   ثانيه پرايمـر بـر روي سـطح عيف هوا به مدت سه جريان
و. پخش شد بعد از آن ماده باندينگ روي سطح قـرار گرفـت

ا  بـز پخش كردن با جريان هـوا بـه مـدت سـه پس و ه ثانيـه
دست آوردن ضخامت مناسب با دستگاه اليت كيور با طـول

ده470-460 موج آبي . ثانيه كيور گرديد نانومتر به مدت
و بانـدينگ پس از آماده سازي سطح عاج بـه وسـيله پرايمـر

)Foto Cure-Kurary-Japan( وزيتـرد كامپــنوبت بـه كاربـ 
 كـار از لولـه سـرم بـا قطـر داخلـي سـه رسيد كه بـراي ايـن

شد ميلي شد. متر استفاده لوله سرم در قطعات مساوي بريده
پوزيت به قـدري درون لولـه كام.و مورد استفاده قرار گرفت 

و در مراكز دايـره كمـيگر قرار مي  فت كه لوله كامالً پر شده
حـهب اوي صورت محدب باشـد تـا پـس از قـرار دادن لولـه

. اي بدون اتصال باقي نماند كامپوزيت روي دندان هيچ نقطه
پس از آن لوله حاوي كامپوزيت روي سطح عاج آماده شـده
و با دست بـر روي آن  و ادهزيو قرار داده شد توسط پرايمر

و اضافاتي كه از اطـراف لولـه بيـرون زده فشار  وارد گرديد
لـه سـخت كـردن بود با سر تيغ بيستوري برداشته شد، مرح 

ابتـدا از انتهـاي. اليت كيور آغاز گرديد كامپوزيت با دستگاه 
كامپوزيـت بـه. وزيـت آغـاز شـد لوله عمل سخت كردن كامپ 

و پـس از تثبيـت ) Coltene-USA( شـد كيور ثانيه مدت چهل 
وســيله يــك تيــغه وزيــت در جــاي خــود لولــه ســرم بــكامپ

بيستوري با دقت از روي كامپوزيت ست شده برداشـته مـي 
و مراحل سخت كردن كامل بدون وجود لولـه از اطـراف  شد

در هر مرحله چهـل ثانيـه كيور زمان.كامپوزيت انجام گرفت 
و بيست  و جمعاً هر نمونه به صد . ثانيه نور دريافت كرد بود

هـا درون نرمـال سـالين يان يافتن اين مرحله نمونـه از پا پس
كـار از دسـتگاه انكوبـاتور درجه منتقل شد كه براي ايـن 37

سـاعت بعـد24. اد اسـتفاده شـد البراتور پروفسور ترابي نـژ 
 Shear bond اسـتحكام بانـد برشـي ها جهت آزمـايش نمونه

)Strength (از محلول خارج شدند.
ب كامپوزيت ه عاج براي بررسي اسـتحكام هاي چسبانده شده

) DARTEC)NCIO-Englandبانــد برشــي توســط دســتگاه
هـا بـه ترتيـب در دسـتگاه قـرار تمـام نمونـه. شكسته شـدند 

و با استفاده از يك تيغه واقـع بـر روي فـك متحـرك  گرفتند
متـر بـر دقيقـه ميلـي5/0دستگاه كه با سـرعت تنظـيم شـده 

ــي  ــت م ش حرك ــت ــروي الزم جه ــرد، ني ــه ك ــست لول ــا ك ي ه
شد كامپوزيتي از عاج دندان اندازه نيروهاي ثبت شده. گيري

دستگاه بر حسب نيوتن بود كه با تقسيم نيرو بر سطح مقطع 
كامپوزيت استحكام باند برشـي بـر حـسب مگـا پاسـكال بـه 

در مرحلــه پايــاني بررســي نــوع شكــست بــين.دســت آمــد
و عــاج صــورت گرفــت، ايــن كــار بــا اســتفا ده از كامپوزيــت

32بـا بزرگنمـايي ) Maticam-Russian(ميكروسكوپ نوري 
ا. انجام شد هـا از نـرم افـزار ين مطالعه بـراي آنـاليز داده در

SPSSاستفاده گرديد .
و اسـتفاده شـد طرفـه آناليز واريانس يك در ابتدا از آزمون
داري از لحـاظ مقاومـت بـه شكـست بـين اگر اختالف معنـي

 جهت تعيين Tukeyم بود از آزمون گروهها وجود داشت الز 
گ اختالف معني روه به طـور جداگانـه اسـتفاده دار بين هر دو

. گردد

ها يافته
بـه ) ANOVA)Analysis of varianceابتـدا توسـط آزمـون

مقايسه نتايج حاصـل از مقاومـت بـه شكـست در گروههـاي 
آناليز آماري نشان داد كه بين. چهارگانه آزمون پرداخته شد 

ــيگ دار وجــود دارد روههــاي مختلــف مطالعــه اخــتالف معن
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.اثر زمان كاركرد فرزهاي الماسي بر استحكام باند كامپوزيت به عاج . .

005/0=P.نتايج حاصل از مطالعه در بررسي اسـتحكام بانـد
. آورده شده است1در جدول 

ين كـداميك از گروههـا اخـتالف براي مشخص شدن اينكه بـ
و HSD Tukeyدار وجود دارد از آزمون معني  اسـتفاده شـد
نشــنت اـايج به دست آمده بان داد كه بـانـستحكام يـرشـد

 بحث
ا  هـاي سـتحكام بـاالي چـسبندگي سيـستم مطالعات متعـددي

را نوين چسباننده نظير سيـستم  هـاي پرايمـر خـود اچ كننـده
 ها دنـدانها بـا در بـسياري از ايـن پژوهـش. كننـد گزارش مـي

هــاي ســاينده ســيليكون كاربايــد آمــاده اســتفاده از ديــسك
هـا حالي است كه در بـسياري از كلينيـكو اين در اند گرديده
يا وسايل و الماسي متفاوتي نظير فرزهاي فوالدي، كاربايدي
ميمورد  وسايل چرخنده مختلف به طرز. گيرند استفاده قرار
و ايـن مينراليزه را تحت تأثير قـرار مـي اوتي بافتـمتف دهنـد
و عاج را تحت تأثي مي .ر قرار دهدتواند ارتباط بين چسباننده

اش خـورده بـا فـرز الماسـي خـشن نـو كامپوزيت به عاج تر
داري از اســتحكام بانــد برشــي بــه طــور معنــي) دومگــروه(

و(امپوزيــت بــه عــاج در ســاير گروههــاك گــروه اول، ســوم
و بين پايين) چهارم بقيـه گروههـاي مطالعـه اخـتالف تر است
.داري وجود ندارد معني

هـاي مـورد شكست در نمونه صل از بررسي الگوي نتايج حا
. آمده است2مطالعه در جدول شماره 

و بنابراين اطالع از تأثير روشهاي تراش بر بانـد بـين رزيـن
ميعاج از نظ (باشدر كلينيكي خيلي مطرح .5(
هاي ساينده سيليكون كاربايـدي از ديسكاستفادهاز آنجا كه

و در بــسياري از نــواحي  در كارهــاي كلينيكــي رايــج نيــست
مي حفره دسترسي براي استفاده از اين ديسك   باشـد ها اندك

و ــشد ــتفاده ن ــشنا از آن اس ــي خ ــاي الماس ــاب فرزه نتخ
و فرزهـاي نـرم استوانه اي بلند به علت كاربرد فـراوان آنهـا

ك جانـشين بـراي انـواع خـشن در حـين الماسي به عنوان يـ 
.اختتام تراش صورت گرفت

بـه منظـور ايجــاد تغييـر در كـارائي فرزهــاي خـشن مــورد
استفاده، با بررسي متون مشخص گرديد كه فرزهاي الماسي 

٪95دامنه اطمينان 

استحكام حداكثر حداقل
 پايين

استحكام
 باال

 ميانگين انحراف معيار
 استحكام باند

 گروههاي
 مورد مطالعه

12/16 83/30 51/20 88/23 38/3 19/22  نرم الماسيگروههاي فرز
32/10 17/25 70/15 38/20 54/4 04/18  گروه فرز الماسي خشن نو

17/11 38/33 64/20 31/26 69/5 47/23
گروه فرز الماسي خشن دو

 دقيقه كار كرده 

00/14 71/28 10/20 60/24 52/4 35/22
گروه فرز الماسي خشن ده

 دقيقه كار كرده 
32/10 38/33 39/20 74/22 95/4 56/21  جمع

 گروه اول گروه دوم گروه سوم گروه چهارم
 گروه

 نوع شكست
 ادهزيو 13 15 17 16
2 1 3 5  كوهزيو

ا:1دولج و انحراف معيار هاي مورد مطالعهستحكام باند نمونهميانگين

هاي مورد مطالعهگوي شكست در نمونهفراواني ال:2جدول
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و همكارانفرزانه شيرانيدكتر

ا هــاي ول تــراش بيــرون زدگيهـاي بــزرگ دانــه در دو دقيقـه
و تعداد دانه الماس خود را از دست مي  از دهند  هاي بيـشتري

و الماس در واحد سطح، با سطح تراش در تماس خواهد بود
(يابد كارآئي تراش افزايش مي سؤ)10و7. ال، بدين ترتيب اين

و مطرح شد كه چه تفاوتي ممكن اسـت در كـاربرد فـرز نـو
فرزي كه قبالً دو دقيقه بر روي يك سوبسترا كار كرده است 

وجودهببه هنگام بررسي استحكام اتصال كامپوزيت به عاج 
كراستفاده از سوبستراي چيني برا آيد؟ دن فرزها بـهي كهنه

منظور ايجاد شرايط يكنواخت در بين فرزهاي مورد استفاده، 
در ســاير مطالعــات نيــز بــه كــرات از مــواد. صــورت گرفــت

و بلوك  هاي سـراميكي اسـتفاده شـده ديگري مثل دندان گاو
(است .7-9(

گرديد كه سطوح عـاجي بر اساس نتايج اين مطالعه مشخص
تراش خورده با فرزهاي الماسي خشن نو كمترين اسـتحكام 

را  ــت ــد برشــي كامپوزي ــتفاده از بان ــا اس ــاج ب ــا ســطح ع  ب
نتـايج ايـن. آورنـد فراهم مـي SE Bondهاي باندينگ سيستم

مطالعه نشان داد كه استحكام چسبندگي كامپوزيـت بـه عـاج 
ده دقيقه كـار كـرده تراش خورده با فرز دو دقيقه كار كرده، 

فـرز الماسـي خـشن بـا اخـتالفو فرزهاي الماسي نـرم، از 
در. داري بيشتر است معني اين اختالف در استحكام بانـد را

و فرز نرم الماسي مي بين انواع  تواند به تفـاوت فرز خشن نو
و  در ضخامت اليه اسمير ايجاد شده در فرزهـاي خـشن نـو

 قـسمت از مطالعـه بـا اكثـر نتـايج ايـن. برگردد نرم الماسي 
هاي مختلف براي زهاي الماسي با خشونت مطالعاتي كه از فر

ت شـرايط بررسي استحكام باند برشي كامپوزيت به عاج تح 
مي اين پژوهش استفاده كرده و نشان دهد اند هم خواني دارد

،ترخشن نو با ايجاد اليه اسـمير ضـخيم فرزهاي الماسي كه
نSE Bondتوانائي و نفـوذ فوذ براي در ضخامت اليه اسمير

د  و استحكام باند كمتري را به اخل عاج زيرين را كاهش داده
ميب تـدر بيشتر مطالعات،)5-1(.دـآورنه وجود رـأثيــي كه

SE Bond هاي مختلـف ـر بـا ضـخامت هاي اسمي بر روي اليه
و نتـايج   اسـتحكام بانـد مـشابه در مورد بررسي قرار گرفته

اي كـه مختلف گـزارش گرديـده اسـت، وسـيلهيهابين گروه
ي هـا براي تراش عاج مورد استفاده قرار گرفته است ديـسك 

. هـاي متفـاوت بـوده اسـت كاغذي سيليكون كاربايد با گريت
كـه هاي مختلـف كه اليه اسمير با ضـخامت در حالي)16-17(

هاي با دور باال بـه وجـود توسط فرزهاي الماسي با هندپيس 
 تواند به لحاظ كمي مشابه اليه اسمير ايجاده مي آيند اگرچ مي

به شده توسط ديسك هاي كاغذي سيليكون كاربايد باشد، اما
اين اليه اسمير به علت فـشار. لحاظ كيفي با آن متفاوت است 

و فـشردگي  و حرارت ايجاد شده در حين تـراش، چـسبندگي
و انحــالل كمتــري را در مقابــل يــك عامــل بيــشتري داشــته

 از خـود نـشان SE Bondگ پرايمر خود اچ كننده مثـل باندين
 نتايج اين قسمت از مطالعه با نتايج مطالعه،)24-18(.دهد مي

Hosoya 2004 در ،Koas 2004 در ،Dias 2004 در،Oliveria 
 در Semeraro،2008در Yiu،2001 در Ogataو 2003در

2006،Sattabanasuk ام بانـد كه به بررسي استحك 2007در
و كشــشي( كامپوزيــت بــه عــاج تــراش خــورده بــا) برشــي

انـد همخـواني هاي مختلف پرداختـه با گريت مختلففرزهاي 
ب. دارد دست آمده از استحكام باند بـا عامـل بانـدينگه نتايج

SE Bond در مطالعــه Hosoya بــا فرزهــاي 2004 در ســال 
و نرم به ترتيـب  مگاپاسـكال6/27±4/6و3/23±5خشن

ب بود در حالي دست آمده در مطالعه حاضر مقاديره كه نتايج
و خشن نو به ترتيب  استحكام باند براي فرزهاي الماسي نرم

مي.بود22±4/1و5/4±18 توان به روش علت اختالف را
ب آماده وهسازي سطوح عاج قبل از كار گيري عامل بانـدينگ
و سطح دندانهايي كه به كار همين  گرفته شده اسـت طور نوع

سـ  Hosoya در مطالعه.مربوط دانست طح عـاج بعد از تراش
اولتراسـونيك هـا بـا دسـتگاه با فـرز هـاي گونـاگون نمونـه 

و هرگونه اضافه  اي از تراش يا ذرات فرز شستشو داده شده
ــره از روي آن برداشــته شــده اســت  در در حــالي.و غي كــه

يكـي سـطح مطالعه حاضر براي نزديك شدن به شـرايط كلين 
و هوا شستشو داده  و عاج فقط با استفاده از اسپري آب شد

و شايد دليل اينكه بيشتر الگو  هـاي شكـست بـين كامپوزيـت
و در مطالعه عاج مطالعه حاضر  Hosoyaاز نوع ادهزيو بوده

.از نوع كوهزيو بوده همين امر باشد
هـاي خـشن داليل كاهش استحكام بانـد در فرز يكي ديگر از

مي در نو ون زدگيهـاي تـوان بيـر مقايسه با ساير گروهها را
 اجـازه هاي المـاس دانـست كـه در ابتـداي امـر مشخص دانه 

و تماس تعداد اندكي از دانه احـد سـطح بـر هاي المـاس را در
(آورد روي سوبسترا فراهم مي   ايـن امـر از يـك طـرف،)10.

و بزرگـي بـر روي ممكن است باعث ايجاد شـكافهاي عميـق
و تركهايي را ايجاد نمايـد كـه محـل انتـشار سطح عاج   گردد

و از طـرف ديگـر نيـروي اعمـال)5(خطوط شكستگي گردد
ن ذرات بـه شده بر روي فرز در واحد سطح هـر كـدام از ايـ

ا ميزان زيادي افزايش مي و عمق نفوذ ين ذرات به داخـل يابد
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شود كه اين حالت منجر به كنده شدن ايـن سوبسترا زياد مي
د ــتفاده از ذرات ــار اس ــين ب ــرون زده در اول ــا رشــت بي آنه
و بـر روي سـطح عـاج شـكافهاي مي  خيلـي عميـق امـا گردد

ب كمتري آورد كه ممكن است به خوبي توسـطه وجود مي را
و منجر به كاهش استحكام باند  عامل چسباننده خيس نشوند

اگـر چـه. نـو گردنـد فـرز مپوزيت به عاج تراش خورده با كا
مي SEMهاي بررسي و ضروري ب در اين باب الزم ه باشد اما

مين و خـشونت سـطحي رسد تعـداد خطـوط فرو ظر رفتگـي
ايجاد شده بر روي سـطح عـاج در اسـتفاده از فرزهـاي نـو 

ش  ده است زيرا تعداد كمتر از انواعي است كه قبالً با آنها كار
در كمتري از دانه  دفعـه هاي الماس در تماس بـا سـطح عـاج
گيرنــد امــا در دفعــات بعــدي فــرز قــرار مــياول اســتفاده از

 از روي سطح بيرون زده هاي الماس تفاده از آنجا، كه دانه اس
 بـا شوند تعداد ذرات الماس بيشتري در واحد سـطح كنده مي

و فرورفتگي هـاي بيـشتري را سطح عاج در تماس قرار گرفته
وا  كنند كـه ايـن خـود حد سطح عاج با عمق كمتر ايجاد مي در
د اسـتحكام بانـد بـاالتر كامپوزيـت را در گـروه عـاج توان مي

،)25(.كرده توجيـه نمايـد تراش خورده با فرز دو دقيقه كـار
 SEMالبتـه ايـن نظريــه اسـت كـه بايــد بـا مـشاهدات بعــدي

و سقم آن را تعيين كر .دصحت
در از آنجا كـه تحقيـق مـشابهي در ارتبـاط بـا تـأثير تغييـر

 زمـان كـاركرد مختلـف صـورت كارآيي فرزهاي الماسي بـا 
 ايج مطالعه حاضر، بـا سـاير تحقيقهـا نگرفته است بررسي نت

 اما علت افـزايش اسـتحكام بانـد برشـي،باشد پذير نمي امكان
 بـا فـرز دو دقيقـه كامپوزيت باند شده به عاج تراش خـورده

توان با خشونت سطحي بيـشتر فـرز مـذكور كار كرده را مي
البته نظريه واقعي در اين. دانستدر مقايسه با فرز خشن نو 

 بعـد از تـراش عـاج بـا فرزهـاي SEMهاييمورد بـه بررسـ 
و و باند بـر روي سـطح نامبرده بررسي تأثير عوامل پرايمر

.عاج تراش خورده توسط عامل چسبندگي بستگي دارد
هاي عاج تراش خورده با فرز الماسي استحكام باند در گروه

و ده دقيقـه كـار نرم، فرز الماسي خشن دو دقي  قه كار كـرده
دره نظـر مـيب. كرده از نظر آماري قابل مالحظه نبود  رسـد

هر سه گروه در مقايسه با فرز الماسـي خـشن نـو بـا ذرات 
و بـه شتري در واحد سطح با عاج قرار مـي الماسي بي  گيرنـد

هاي بيشتري را در سطح عاج در مقايسه اين ترتيب فرورفتگي 
ميا فرزهاي خشن الماسيب و به اين ترتيـب نو فراهم آورند

 كـامپوزيتي بـه خشونت در واحد سطح افزايش قدرت اتصال 
)26(.گردد چنين سوبسترائي مي

اختالف جزئي در استحكام اتصال كامپوزيت به عـاج تـراش
ه بـا نـوع دو خورده با فرز الماسي خشن ده دقيقه كـار كـرد 

هـاي المـاس بـر توان به نفوذ كمتر دانه دقيقه كاركرده را مي
و كاهش  روي سوبسترا به علت سايش در اثر مستعمل شدن

فرزهاي الماسـي خـشن.كارآيي تراش انواع خشن نسبت داد 
ده دقيقه كار كرده خشونت سطحي كمتري را در مقايـسه بـا 
و هـم بـه علـت  انواع دو دقيقه كار كرده هم به علت فرسايش

در گير افتادن دبري  شـدن فرزهـا مراحـل مـستعمل هايي كه
بـ بين دانه  انـد كـه ايـنه وجـود آورده هاي الماس گير افتـاده

.اختالف در استحكام باند مشاهده گرديده است
Tay و 2000 در سالTani اتي مطالع)27و2(2002 در سال

ــورد ــ در م ــأثير يكنواخ ــر روي ت ــلف اچ ب ــاي س ت پرايمره
و عـدم تغييــهاي مختلف اليه اسمي ضخامت ر در اسـتحكامـر

ضـ. اند برشي كامپوزيت به عاج انجام دادندب هاي خامتشـايد
مختلف اليه اسمير ايجاد شـده توسـط ايـن دو نـوع فـرز بـا 

ت SE Bondاستفاده از پرايمر  و فقـط ايـن فـسير قابـل  بـوده
ه است كه بر روي اسـتحكام بانـد خشونت سطحي ايجاد شد

تـشابه اسـتحكام بانـد عـاج.توانسته تأثير داشـته باشـند مي
و فرز ده دقيقهت كـار كـرده، راش خورده با فرز نرم الماسي

تواند كارآيي تراش كمتر اين نوع فـرز همچنـين خـشونت مي
بـ. سطحي كمتر آنها باشد  ه وجـود آمـده در به علت سـايش

و در عـين حـال گيـر بين دانه هاي الماس واقع بر روي فـرز
ال هاي تراش قبلي بين دانه كردن دبري  و عدم ام هاي كان ماس

 سـؤالي كـه.هاي الماس به سطح عـاج باشـد نفوذ بيشتر دانه 
آيد اين است كه آيا بـا افـزايش كـارايي تـراش اينجا پيش مي

مت فرزهاي الماس دو دقيقه كار كرده احتمال افـزايش ضـخا 
مي. گردد اليه اسمير در آنها بيشتر نمي  تـوان گفـت در پاسخ

ميباليه اسميري كه در اثر فرز الماسي خشن نو   آيده وجود
هاي الماس با واحد سطح ممكن است به علت تماس كمتر دانه

و افزايش حرارت بيـشتري  در ابتداي تراش مركز تجمع تنش
و  و چسبندگي در مقايسه با فرزهاي دو دقيقه كاركرده باشد

با فـرز دو دقيقـه كـار كـرده متفـاوت ماهيت اليه اسمير آن 
و انحالل متفاوتي را نسبت   SEبه پرايمر عامل باندينگ باشد

Bond25(. از خود نشان بدهند(
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و همكارانفرزانه شيرانيدكتر

 گيري نتيجه
گيـري كـرد كـه گونـه نتيجـه توان اينمياين مطالعه از نتايج

فرزهاي الماسي بر روي اسـتحكام زمانهاي كاركرد متفاوت 
ميباند برشي كامپوز   باشـد يت بر روي سطح عاج تأثير گذار

بـ كمتـري زهاي خشن نو استحكام بانـدو فر ا را در مقايـسه
و كار كرده ايجاد مي .نمايند انواع نرم

و قدرداني  تشكر
اين مقاله نتيجه طرح تحقيقاتي جهت اخذ پايان نامـه عمـومي

د  و خـدمات بهداشـتي رمـاني مصوب دانشگاه علوم پزشـكي
كه بدين وسيله باشدمي384176 اصفهان به شماره قرار داد

مياز زحمات دست اندركاران اج . شود راي آن قدرداني
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