
86-79، 1390نتابستا،2، شماره23دوره/ مجله دندانپزشكي جامعه اسالمي دندانپزشكانتحقيقي

با بررسي استحكام باند سمان و بيس متال  هاي رزيني به آلياژهاي نابل

 سازي سطحي دو روش آماده

3ساداتالدكتر فرخنده رئيس-2سكينه آراميدكتر-1معصومه حسني طباطباييدكتر-1مريم قوامدكتر

و-1 و زيباييگروه آموزشي دانشيارعضو مركز تحقيقات دندانپزشكي  علوم پزشكي تهرانشكده دندانپزشكي دانشگاه دان ترميمي
و زيبايي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهراناستاديار-2  گروه آموزشي ترميمي
 متخصص دندانپزشكي ترميمي-3

 چكيده
و هدف و ترك نتايج مطالعات انجام شده در مورد استحكام باند آلياژها با سمان:زمينه يب آلياژ، روش آماده سازي سطحي ها براساس نوع

وهاي رزيني هدف از اين مطالعه مقايسه استحكام باند سمان.ان به كار رفته بسيار متفاوت استو نوع سم نابل به آلياژهاي بيس متال

)Verabond ( و)Degubond 4 (ب . باشدمي Silano-Penوسيله سندبالست يا دستگاهه پس ازآماده سازي

دودر:روش بررسي و ضخامت دس متر ميلي اين مطالعه آزمايشگاهي هشتاد ديسك با قطر شش تور كارخانه سازنده از دو آلياژ طبق

از. آماده شدند آك پس و پاليش، نيمي از نمونهمانت در و پنجاه Al2O3هاي هر آلياژ با ذرات ريل فوري در دستگاه ميكرون سندبالست

دين. سونيك تميز گرديدنداولترا ده Al2O3 گر پس از سندبالست با ذراتيمي و قرار Silano – penدر معرض دستگاه ميكرون،صد

و  سه استوانه. با سيليكا پوشانده شدندگرفته  Panavia F2هاي با يكي از سمان) Z250( از كامپوزيت متر ميليسهو ارتفاع هايي با قطر

و درجه سانتي37 ساعت در آب مقطر24ابتداها نمونه. باند شدندمستقيما عمود به سطح آلياژها، RelyX Unicem يا بعد گراد نگهداري

با سرعت  Universal testingمون استحكام باند برشي در دستگاهآز). گراد درجه سانتي55و دو هزار سيكل پنج( گرديدند،ترموسايكل 

شدمت ميلي5/0 د 3way ANOVA آزمون.ر در دقيقه انجام سطح شكست توسط استريوميكروسكوپ ).α=05/0( گرديدها انجام ادهبر روي

.مشاهده شد

هر RelyX Unicemسمان.)>001/0p(بودDegubond 4باالتر از آلياژ Verabondهاي رزيني به آلياژ استحكام باند سمان:ها يافته با

ب Silicoatingپس از Degubond 4و Verabondدو نوع آلياژ  استحكام ).=021/0pو>001/0p( اند باالتري را نشان داد استحكام

با Verabondباند  از Panavia F2پس از سندبالست، به Silano-penكاربرد ).P=003/0(بود Relyx Unicemباالتر استحكام باند

Unicem 011/0(را باالبرد=P.( 

از Degubond 4و Verabondدر Silano-Penكاربرد دستگاه:گيري نتيجه  RelyXباند باالتري نسبت به سندبالست هنگام استفاده

Unicem در صورت كاربرد ايجاد كرد، اماPanavia F2 داري با سند بالست نشان نداد تفاوت معني.

.سازي سطحي آماده– سمان رزيني– باند–دنداني آلياژهاي:ها كليد واژه

ن5/3/1389/1383:وصول مقاله  17/7/1389/1385:پذيرش مقاله17/7/1389:هايياصالح
، متخصص دندانپزشكي ترميميالدكتر فرخنده رئيس:نويسنده مسئول  e.mail: Faris772001@ yahoo.com سادات

 مقدمه

موترميم رد استفاده قرار هاي غيرمستقيم به داليل مختلفي

آگيرند كه مهم مي ر دندان به نها از دست رفتن ساختاترين

و تراما (ستدليل پوسيـدگي اژهاي موردـتركيب آلي،)1.

. هاي غيرمستقيم فلزي بسيار مختلف استه در ترميماستفاد

و به دليل بيس متال ها انرژي آزاد سطحي بيشتري دارند

تشكيل اليه اكسيد ضخيمتر نسبت به آلياژهاي نابل واكنش 
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و بيس متال استحكام باند سمانبررسي . هاي رزيني به آلياژهاي نابل . .

(پذيرتر هستند آلياژ، قدرت باند nobilityبا باالرفتن،)2.

(كمتر گزارش شده است از سوي ديگر آلياژهاي نابل،)3.

نسبت به آلياژهاي بيس متال مزاياي زيادي دارند از جمله 

و ايجاد حساسيت كمتر (زيبايي، باند با سراميك .4(

و دوام طوالني مدت ترميم مهم است چسبندگي از جهت گير

و Taperingردي كه گير ترميم به دليل به خصوص در موا

(ارتفاع نامناسب تراش به خطر افتاده است .2(

و ترميم اساس نوع آماده بر سازي سطحي سطح دندان

و تركيب شيميايي عامل سمان كننده، چسبندگي  غيرمستقيم

ايي يا گيريممكن است به وسيله فرآيند لوتينگ، واكنش شيم

اطالعات زيادي در مورد،)1(. ميكرومكانيكال به دست آيد

آماده سازي سطح دندان جهت به دست آوردن حداكثر گير 

هاي هاي دنتين باندينگ، موفقيت وجود دارد، بسياري از نسل

(اند اي در اين مقوله به دست آورده فزاينده .5(

هاي سطحي مختلفي بر روي دن، آماده سازيقبل از سمان كر

ب اند آنها با سمان توصيه آلياژها جهت باال بردن قدرت

قلع شده، از جمله سندبالست، استفاده از پرايمرهاي فلزي،

تكنيك سندبالست كم هزينه است.Silicoatingو اندود شده

 Wettingهاي سطحي،و به دليل برداشت مكانيكال دبري

و ادهزيو را بهبود مي (بخشد سمان .2(

به مطالعات قدرت باند عالي سيستم آلياژهاي هاي رزيني

(اند بيس متال سندبالست شده را نشان داده .6-8(

و Tillerتوسط Silicoaterتكنولوژي 1984در سال

اساس آن ايجاد اليه حد واسط. همكارانش ارائه شد

است كه از طريق عامل باندينگ ) SiO2(سيليكون دي اكسيد 

Silane مي ندبا فناورياين. آورد باند كافي با رزين را فراهم

و بيس متال ايجاد و آلياژ نابل و با دوامي را بين رزين قوي

و پيشرفته آن دستگاه نوع. كرد باشدمي Silano-Penجديد

از Silicoater اساس همان فناوري كه بر بوده اما استفاده

و حتي امكان استفاده آن بسيار راحت  Chairsideتر است

و مقرون به آن وجود دارد، كمتر حساس به تكنيك بوده

مي صرفه )10-9(.باشد تر هم

ها به آلياژهاي دنداني به طور در طول دهه اخير باند رزين

 Dual Cure هاي رزيني سمان. بهبود يافته استقابل توجهي 

مريزاسيون شيميايي، پليمريزه توانند به وسيله نور يا پلي مي

ا. شوند ساس استفاده وسيع الطيف اين اين دو مكانيسم

به عنوان سمان دائم انواع ترميمهاي غيرمستقيم لوتينگوادم

عالوه بر آن اين. هاي با بيس فلزي استاز جمله ترميم

و مقاومت سمان ها از قدرت مكانيكال بااليي برخوردار بوده

ها از جمله زينك جايي بيشتري نسبت به ديگر سمانهبه جاب

و گالس آينومر دارند (فسفات اندن دادهمطالعات نشا،)1.

 RelyXنوع جديدتر محصوالت با پايه رزين فسفاته مانند

Unicem )3M ESPE(به صورت شيميايي با سطح ترميم ،

و گير كراون را باال مي (برد واكنش داده .1،11(

نتايج مطالعات انجام شده در مورد استحكام باند آلياژها با

بر سمان و تركيب آلياژ، روش آماده ها سازي اساس نوع

و  نيز روش آزمايش بسيار سطحي، نوع سمان به كار رفته

با توجه به اينكه براي داشتن يك ترميم. متفاوت است

غيرمستقيم با باند قابل قبول وجود همزمان چندين عامل 

باشد، اين مطالعه آزمايشگاهي با هدف ضروري مي

ي رزيني به دو نوع آلياژها بررسي استحكام باند سمان

موامت بيس و نابل با تركيب رايج پس رد استفاده در كشورل

و دستگاه از آماده  Silano-Penسازي به وسيله سندبالست

.صورت گرفت

 روش بررسي

نمونه ديسك شكل با در اين مطالعه آزمايشگاهي، هشتاد

از دو آلياژ نيكل متر دو ميليو ضخامت متر شش ميليقطر 

و طال پاالديوم)Verabond; Alba Dent, USA(كروم 

)Degubond 4; DeguDent GmbH, Germany ( طبق دستور

وريـف شدنـد سپس در آكـريل سازنده آمادههـكارخان

وت مولد گرديدند تا انجام بقيه مراحل راحت) آكروپارس( ر

ها توسط كاغذ ساينده همه نمونه. دقيقتر صورت گيرد

ازني. ششصد گريت پاليش شدندسيليكون كاربايد  مي

هر نمونه نوع آلياژ با ذرات ها به صورت تصادفي از

Al2O3 و14بار به مدتسهميكرون با فشار پنجاه ثانيه

و در دستگاه ميليدهاز فاصله  متري سندبالست شدند

باولترا به مدت سه دقيقه%96ا الكل ايزوپروپانول سونيك
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و همكاران مريم قوامدكتر

و به مدت سه ش تميز گرديدند .دنددقيقه ديگر با هوا خشك

از يمين ميكرون صدوده Al2O3سندبالست با ذراتديگر پس

 معرضدر )  Silano–Penسازنده دستگاه دستور شركت طبق(

قرار Silano–Pen (Bredent GmbH senden Germany) دستگاه

پوشانده تا با ذرات سيليكا) مربعمتر نتيپنج ثانيه بر سا(گرفتند 

اتاق رسيدند عامل ها به دماي پس از اينكه نمونه.شوند

به با برس Silano – Penباندينگ  و با هوا بر سطح زده شد

هاي پالستيكي با قطر تيوب. دقيقه خشك گرديد مدت سه

Zبا رزين كامپوزيتمتر سه ميليو ارتفاع داخلي 250 

Filtek  )3M ESPE ( باShade A3/5 و به منظور پر شدند

اي پوشاندهه دست آوردن سطحي صاف با الم شيشهب

تـشدن و با نـانـابـد تــدن اليـوسط دستگــور كيـاه ورـــت

(Bluephase 16 i Ivoclar Vivadent) با حداقل شدت

دو چهلبه مدت ششصد ميلي وات بر سانتي متر مربع  ثانيه از

، سپس با يكي از دو نوع سمان جهت كيور گرديدند

سلف يا سمان رزيني) Panavia F2 )Kurarayرزيني

RelyX Unicem )3Mادهزيو  ESPE (كه هر كدام طبق 

به اند مستقيماً دستور كارخانه سازنده آماده شده عمود

گروههاي دو نوع كدام از زيرهر(سوبستراي آماده شده 

بپس از انجام كيور اوليه. ند شدندبا) آلياژ ه، اضافات سمان

و ژل ممانعت كننده وسيله برس كوچكي برداشت ه شد

∏ Oxyguard(سيژن اك kuraray(دقيقه در سه به مدت

 بيستبه كار رفت كيور نهايي Panavia F2مورد سمان

24ها به مدت چهار جهت صورت گرفت همه نمونهثانيه از

و درجه سانتي37 ساعت در آب مقطر گراد نگهداري شدند

درجه دو هزار سيكل حرارتي بين پنج تحتاز آن پس 

سي گراد درجه سانتي55و گراد سانتي ثانيه زمان با

دهاكس و زمان انتقال . ثانيه قرار گرفتند پوژر در هر حمام

باقي ها در دماي اتاق پس از انجام ترموسايكل، مدتي نمونه

و بعد و جهت آزمون استحكام باند ماندند خشك شده

 Universal testing  Zwick / Roell Zo 50 برشي در دستگاه

قطر سطح باند.قرار گرفتند متر در دقيقه ميلي5/0 با سرعت

و ونه با كوليس در سه ناحيه اندازهبراي هر نم  گيري شد

ب اين اساس استحكامبر،ه دست آمده ثبت گرديدميانگين

بباند برحسب مگا .دست آمده پاسكال

 Nikon( ها توسط استريوميكروسكوپت نمونهسطح شكس

smz800(وبربا بزرگنمايي چهل نحوه ابر مشاهده شد

با توجه به مشاهدات در زير.نمونه ثبت گرديد شكست هر

:استريوميكروسكوپ نوع شكست به دو دسته تقسيم شد

 رزين-فيس فلزادهزيو در اينتر)1

در( تركيبي)2 و كامپوزيت  وجود بقاياي سمان يا سمان

)سطح فلز

  ANOVAي مورد استفاده، واريانس سه طرفهآزمون آمار

و تقابلهاي دار شدن اثرتوجه به معنابا.بود دوتايي

هرتايي سه  مورد اشارهكدام از متغيرهاي، براي بررسي اثر

اي از آزمونهاي متغير ديگر از مجموعه به تفكيك سطوح دو

tبا داده و خطاي نوع اول به هاي مستقل استفاده شد توجه

شد Boneferroniبه روش آزمونها .تصحيح

ها يافته

براي) انحراف معيار±ميانگين(استحكام باند به مگاپاسكال

.ليست شده است1هاي مورد مطالعه در جدول همه گروه

كدام از روشهايهر با هر دو نوع سمان وپس از استفاده از

يا( سازي سطحي آماده ، مقادير Silano-Pen) سندبالست

به طور Verabondهاي رزيني به آلياژ استحكام باند سمان

در.)>001/0p(بودDegubond 4داري باالتر از آلياژ معني

و مقايسه بين دو روش آماده سازي سطحي با سندبالست

با هر دو نوع آلياژ Unicem، سمان Silano-Penدستگاه 

Verabond وDegubond 4به، وقتي آماده سازي سطحي

تري انجام شد مقادير استحكام باند باال Silicoatingروش 

(را نشان داد ليكن تفاوت)P=021/0و>001/0Pبه ترتيب.

داري در استحكام باند سمان پاناويا با هر دو نوع آلياژ معني

Verabond وDegubond 4 پس از اين دو روش ،

وP=899/0به ترتيب(.سازي سطحي مشاهده نشد آماده

291/0=P(در مورد آلياژVerabond سازي پس از آماده

ي به روش سندبالست، مقادير استحكام باند به دست سطح
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و بيس متال استحكام باند سمانبررسي . هاي رزيني به آلياژهاي نابل . .

از به طور معني Panavia F2سمان آمده با داري باالتر

بود RelyX Unicemمقادير به دست آمده با سمان 

)003/0=P(سازي سطحي با دستگاه در حالي كه وقتي آماده

Silano-Pen با انجام شد مقادير استحكام باند به دست آمده

در)P=011/0(داري باالتر بود به طور معني Unicemسمان 

سازي سطحي به روش پس از آماده Degobond 4مورد آلياژ

سندبالست، مقادير استحكام باند به دست آمده با دو نوع 

پس،)P=59/0(داري نداشتند سمان تفاوت معني در حالي كه

 Unicem، سمان Silano-Penسازي سطحي با دستگاه از آماده

ب  ايجـنت،)P=035/0(.ري را نشان دادـد باالتـانـاستحكام

استريوميكروسكوپ ها توسطهـشكست نمونارزيابي سطح

از نوع Verabondا در گروه آلياژ شكستهنشان داد كه اكثر 

، هر دو Degubond 4تركيبي بود در حالي كه در گروه آلياژ 

و تركيبي( نوع شكست شد) ادهزيو .مشاهده

 بحث

ب راين مطالعه به منظور يافتن زيني با هترين تركيب سمان

 (Verabond)سازي سطحي براي باند به دو نوع آلياژ آماده

NiCr و(Degubond 4) AuPd كه از آلياژهاي رايج مورد

مشاهده شد كه نوعوفاده در ايران هستند، انجام گرفت است

كه. آلياژ تأثير بسزايي در استحكام باند داشت به طوري

و آماد Verabondآلياژ  سازي سطحي،هبا هر دو نوع سمان

 سمان آماده سازي سطحي آلياژ
 انحراف معيار± ميانگين
)مگاپاسكال(

Verabond 

 سندبالست

Unicem23/1±06/13a

Panavia 92/4±66/18b

 سيالنوپن

Unicem36/3±88/22c

Panavia 91/2±89/18b

Degubond

 سندبالست
Unicem 

 
15/2±62/8d

Panavia 69/1±14/8d

 سيالنوپن

Unicem31/1±63/10e

Panavia 89/1±97/8d

پس از آماده سازي Degubond 4و Verabondبه آلياژهاي Panaviaو RelyX Unicemهاي رزيني استحكام باند سمان–1جدول
)حروف مشابه نشانه عدم معني داري است( Silano-Penا دستگاهبسطحي به روش سندبالست 
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نشان Degubond 4استحكام باند باالتري نسبت به آلياژ

كه. داد اين نتيجه در توافق با نتايج مطالعات بسياري است

به بررسي تأثير نوع آلياژ بر استحكام باند آن به سمان 

 Abreuناخالف اين محققبر)15-3،12(.اند رزيني پرداخته

دو معنيتو همكاران در دو مطالعه خود تفاو داري بين

Co(آلياژ بيس متال  Cr(و نابل)PdAg(از نظر استحكام

مشاهده RelyX Unicemو سمان RelyX ARCباند با سمان 

مي)16و2(. نكردند تواند ناشي از تفاوت نوع، اين اختالف

و استفاده در مطالعه آنها با نابل مورد آلياژ بيس متال

.باشدن محققامطالعات ديگر

ميس متالبي و ها به سرعت در دماي اتاق اكسيد ايجاد كنند

(نسبت به آلياژهاي نابل واكنش پذيرتر هستند اين،)12.

و تشكيل باند Wettabilityاكسيدهاي سطحي نقش مهمي در 

(هاي رزيني دارند يايي با سمانشيم نتايج ارزيابي،)3،15.

در سطح شكست نمونه ها توسط استريوميكروسكوپ

تأمط ميالعه حاضر، نيز اين يافته را كه ييد كند به طوري

از نوع تركيبي Verabondها در گروه آلياژ اكثر شكست

)Mixed(يكي از آماده سازيهاي سطحي مورد استفاده.بود

اين روش سبب تغييرات. سندبالست بود در اين مطالعه،

پيچيده مورفولوژيك در سطوح فلزي همراه با تجمع عناصر 

ميفلز ب)17( گرددي خاصي بر سطح فلز عالوه به دليله،

مي برداشت مكانيكي دبري را Wettingتواند ها بهبود سمان

سازي سطح اين روش نسبت به روشهاي ديگر آماده. بخشد

و هزينه  آلياژ، از حساسيت تكنيكي كمتري برخوردار است

(كمتري نيز دارد از لذا در اين مطالعه تمام نمونه،)16. ها قبل

اكسيد آلومينيوم پنجاه ميكرون. دبالست گرديدندباند سن

ترين ماده براي سندبالست سطح فلز گزارش شده مناسب

(كند است كه استحكام باند بااليي را ايجاد مي .6،18(

سندبالست شده باند خوبي Verabondدر اين مطالعه آلياژ

بسياري)مگاپاسكال18(.نشان داد Panavia F2را با سمان 

از مطالعات استحكام باند باالي سمان پاناويا به آلياژهاي 

)8-6(. اند بيس متال سندبالست شده را نشان داده

يك سيستم هاي ادهزيوي كه مونومرهاي موجود در آنها در

هاي اسيدي اعم از اسيدفسفريك،د حاوي گروهانتهاي خو

مي اسيد تيوفسفريك درو يا اسيد كربوكسيليك باشند توانند

.ايجاد باند با اكسيدهاي فلزي سطحي وارد واكنش شوند

Panaviaارگانيك، حاوي يك استرMethacryloyloxydecyl 

Dihydrogen Phosphate )MDP(تواند به طور است كه مي

شيميايي با اليه اكسيد موجود روي سطوح فلزي از طريق 

و نيز توسط گير مكانيكي با سطوح باندهاي كوواالنت

از. شودسندبالست شده فلزي، باند به عالوه تعدادي

ادهزيو ند كه يك اتصال شيميايي بين اجزاين معتقدمحققا

و آلومينا كه مقدار قابل توجهي از آن پس از سندبالست  آن

(كند وجود دارد روي سطوح فلزي رسوب مي .19-20(

و جويي به منظور صرفه امروزه كاهش مراحل در وقت

هاي اي به استفاده از سمان حساس به تكنيك تمايل فزاينده

ها با هدف تركيب اين سيستم. سلف ادهزيو وجود دارد

مخ خواص مطلوب سمان و هاي تلف در يك محصول واحد

و كاهش حساسيت تكنيكي نيز ساده سازي فرايند لوتينگ

م،)23-21(. اند ايجاد شده عرفي شده از اين در اولين سمان

وRelyX Unicemگروه، سمان  روش، از يك مونومر، فيلر

Initiation طبق ادعاي كارخانه،. جديد استفاده شده است

كاره هاي اسيدفسفريك چند ماتريكس آلي حاوي متاكريالت

با متاكريالت. باشد مي هاي اسيدفسفريك قادر به واكنش

و هيدروك سي آپاتيت بافت فيلرهاي بازي در سمان لوتينگ

)25-24(. سخت دندان است

باند خوبي را به آلياژ RelyX Unicemدر اين مطالعه سمان

Verabond كه) مگاپاسكال13( سندبالست شده نشان داد

هاي اسيدفسفريك ذكر شده احتماالً به دليل متاكريالت

.باشد مي

هاي رزيني مطالعات مختلفي بر روي استحكام باند سيستم

مقادير استحكام باند.ف به آلياژها انجام شده استمختل

هاي تفاوت در فلز مورد استفاده، روش گزارش شده به دليل

و رزين ادهزيو متفاوت است آماده بخشي،)28-26(. سازي

. روشهاي آزمايش است از تفاوت نيز مربوط به گوناگوني

مختلف سه ارقام به دست آمده از آزمايشهاياين مقايبنابر

(ي نداردـار چندانـتباع هر)29. ت، به  وجه به استحكامـحال با
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استحكام) پاسكالمگا20تا13(هاي رزيني به مينا باند سيستم

(رسد باند در اين محدوده، مطلوب به نظر مي .28(

هاي باند مطلوب كلينيكي ترميم به منظور اطمينان از دوام

هاد مگاپاسكال پيشن13-10ونده، حداقل استحكام باندش

(شده است .30(

چند در مقايسه استحكام باند بين با توجه به اين مطالب، هر

، Verabondبا آلياژ RelyX Unicemو Panavia F2دو سمان 

به طور Panaviaاستحكام باند به دست آمده با سمان

مي معني تواند تأييدكننده نقش داري باالتر بود، كه خود

MDP به دست آمده با سمان باشد، استحكام باند برشي

Unicem مي در مورد آلياژ.رسد نيز قابل قبول به نظر

Degubond 4 سازي سطحي به روش پس از آماده

آمده با دو نوع سندبالست، مقادير استحكام باند به دست

و همكاران Piwowarczyk. داري نداشت سمان تفاوت معني

ه دست به همين نتيج نيز با شرايطي مشابه مطالعه حاضر

)1(.يافتند

سازي سطحي ديگري كه در اين مطالعه استفاده روش آماده

اين دستگاه،.بود Silano-Penبا دستگاه Silicoating شد،

است كه با يك فندك Silicoater فناوري Chairsideنوع 

در اين. شود به كار برده مي) Handheld device(دستي 

شع وسيله آماده ميسازي سطحي به وسيله . گيرد له صورت

دارد كه در آن تترا اتوكسي سايلن واكنش شعله يك ناحيه

ميـتجزي)SiOx-C(وم آليـسيليسياجزاي به  بهه و شود

ميــاي سطح سوبستهــصورت الي اين.دــانـوشـپ را را

خـالي مـه ماننـواص شيشـه بـوانـتيـد دارد كه نــلـا سايـد

3-Methacryloyloxy Propyl trimethoxy Silane (MPS) 
مريزه شدن از سوي ديگر سايلن قادر به پلي. سايلنيزه شود

تربا گروه و بدين و متاكريليك است تيب باند هاي آكريليك

(شود قابل اطميناني ايجاد مي .31(

با دستگاه Silicoatingاساس نتايج مطالعه حاضر، بر

Silano-Pen ام باند در مقايسه با سندبالست تنها، استحك

نRelyX Unicemانـسم و Verabondاژـوع آليــبا هر دو

Degubond 4 كه در حالي.داري افزايش داد را به طور معني

از. دار نبود معني اين تفاوتPanavia F2 در مورد سمان

آنجايي كه مطالعات اندكي در مورد نحوه اثر اين روش

ر زيني با آلياژ آماده سازي سطحي بر استحكام باند سمان

اين.در دسترس است، امكان مقايسه با مطالعات قبلي نيست

تر در مورد دليل تفاوت مسئله لزوم انجام مطالعات دقيق

دو Silano-Penثير روشٔتا را بر نوع رزين مورد استفاده

. سازد مشخص مي

از روشهاي ايجاد خستگي توجه به اينكه در اين مطالعه با

(Fatigue) ر استـ، بهتاده نشدـسيكليك استفاينيروهو

ري، براي بررسي اثر دراز مدت روشهايـات بيشتـمطالع

، از نظر دوام اتصال رزين به مورد استفاده در اين مطالعه

هـي در اين رابطـات كلينيكـبه عالوه مطالع. ام شودفلز، انج

ميـت .شود وصيه

 گيري نتيجه

و روش آمانوع آل دردهياژ، نوع سمان رزيني سازي سطحي

و در حالت. بادوام مؤثر بود به دست آوردن يك باند خوب

 RelyX Unicem سمان،Silano-Penسازي با دستگاه آماده

باالتري باند Degubond 4و Verabondبا هر دو نوع آلياژ

 سازي اما آماده. به دست دادا،ـنسبت به سندبالست تنه

باند سمان در استحكام ندبالستسيا  Silano-Pen سطحي با

Panavia F2 داري نشان نداد به هر دو نوع آلياژ تفاوت معني.

و تشكر  تقدير

علـاتـه نتيجه طرح تحقيقـاين مقال ومـي مصوب دانشگاه

و خدمات بهداشتـزشكـپ تهران به شمـارهيـي درمانـي

هـوسيل كه بدين باشدمي8/9/88مورخ 847/132قرارداد 

مـسپاسگ ر خرازيـت آقاي دكتاز زحماضمناً. شوديزاري

مي آماري در انجام آزمونهاي .شود تشكر
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