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هاي شده با رشتهکامپوزیتی تقویت هاياستحکام باند پست یشگاهیآزما ۀمقایس
  فایبر با سه نوع سمان رزینی مختلف

  
  3، ایلناز طاهري بید زرد2، فاطمه دباغی تبریز 2، هنگامه علی نژاد*1آزیتا کاویانی

  

  
منجر به  ،ي زيباترهاي ترميم تقاضاي رو به افزايش براي درمان :هدفنه و یزم

هاي  است كه پست فاقد فلز شده Coreهاي پست و  روز افزون سيستم ةتوسع
هدف از اين .   يكي از آنهاست (FRC)هاي فايبر  شده با رشتهكامپوزيتي تقويت

نوع سمان رزيني مختلف  سهبا  FRCهاي  استحكام باند پست ةمقايس ،مطالعه
 .  استدر محيط آزمايشگاه 

اندو دندان  عدد ۳۰د اتعد ،يشگاهيآزما يتجرب ةن مطالعيدر ا :یروش بررس
 ۳۰ .گروه تقسيم شدند سهطور تصادفي به هب ها نمونه .انتخاب شدند  شده
،  Rely X ARCهاي رزيني  توسط يكي از سمان هابه نمونه  FRC پست

PANAVIA F2  وMultilink پست هر كرونالي مترميلي ۸ .  چسبانده شدند 
 تقسيم مساوي قسمت سه بهدستگاه برش  ةلوسي به ريشه كانال در شده سيمان
 ۲ ضخامت به و شدند پرداخت خيس نرم ةسمباد كاغذ توسط قطعات و شد
 زمان تا mm/min ۱ دستگاه در اپيكال به سمت نيرو سپس .رسيدند مترميلي
-Post hoc آماري هايآزمون از هاداده آناليز براي .شد وارد پست مكان تغيير
test  و ANOVA  استفاده شد .  

ها  در بررسي مناطق ريشه با يكديگر قطعات مياني و كرونالي تمام سمان :هاافتهی
اپيكالي سمان  ة، اما در قطع فاقد تفاوت قابل مالحظه آماري با يكديگر بودند

Rely X ARC  استحكام باند قابل مالحظه بهتري نسبت بهMultilink  از
   )=۰۳۲/۰P( .  خود نشان داد

ثر است و مؤ FRCهاي  نوع سمان رزيني بر استحكام باند پست :يریگجهینت
نسبت به سمان  يشترياستحکام باند ب Rely X ARC ينيرز  سمان

Multilink  كرونالي  ةاستحكام باند در منطقن، يبه خود اختصاص داد، همچن
  .ستااپيكالي  آبيشتر از ناحي ياطور قابل مالحظههريشه ب

  
 سمان ، فايبر  رشته با  شدهتقويت پست كامپوزيتي ، باند  استحكام :گانواژد یکل

.رزيني 
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  مقدمه 
اند از نظر  هايي كه تحت درمان ريشه قرار گرفته دندان

كه  هستندهاي زنده هايي با دندان راي تفاوتساختاري دا
- پست.   طلبند مالحظات ترميمي خاصي را براي درمان مي

هايي هستند كه در مواقعي كه  درمان ،هاي اندودونتيك
دندان براي نگهداري ترميم تاجي نهايي  ةساختار باقيماند

ها را در مقابل  شوند تا اين دندان استفاده مي ،ناكافي باشد
  .)۲، ۱( . اي فانكشنال مقاومتر سازندنيروه

هاي ترميمي زيباتر  تقاضاي رو به افزايش براي درمان
 Coreهاي پست و  روز افزون سيستم ةمنجر به توسع

  .)۳( فاقد فلز شده است
هاي فايبر  شده با رشتههاي كامپوزيتي تقويت پست

(Fiber reinforced composite post)  از جمله
- معمول نگه  هاي كه به سيستم هستند يجديد يهاراهكار

اضافه   شدت تخريب شده هاي بهدر دندان Coreداري 
  .)۵و۴( اند شده

ها داشتن ضريب كشساني كمتر  اين پست ةمزيت اولي
هاي فلزي و زيركونيايي و نزديكتر به عاج نسبت به پست

دندان در مقابل شكستن  ةباشد كه باعث حفاظت ريش مي
ال نيروها از طريق پست به ريشه از طريق كاهش انتق

-چسب ها در تركيب با ، اين پست ينعالوه بر ا.   شوند مي

تشكيل يك ساختار  ،هاي رزيني و سمان يعاج يها
دهند كه توانايي توزيع يكنواخت  همگن و يكپارچه را مي

هاي تضعيف  نيرو در دندان را داشته و باعث تقويت ريشه
ساير  .)۶و۴(شوند ميهاي گشاد  شده يا داراي كانال

ها داشتن استحكام كششي و خصوصيات اين پست
، خنثي بودن از نظر )باال(مقاومت به خستگي مطلوب 

 :شيميايي و در نتيجه عدم وجود مشكالتي نظير الكترو
، تغيير رنگ خاكستري  فلزي ة، حساسيت و مز خوردگي

لثه و زيبايي قابل قبول به خصوص در تركيب با 
، ۵. (  باشد مي FRCام سراميك يا از جنس هاي تم روكش

۷(  
معموالً منجر به شكستگي ريشه  FRCهاي  پست

معموالً در سطح  ،شوند و اگر اين شكست رخ دهد نمي

بوده و در ريشه يا دندان رخ   Core-تماس پست 
بيشترين دليل شكست .   دهد و قابل ترميم است نمي

نال ريشه به ها از كا ها جدا شدن آن كلينيكي اين پست
 .   باشد تا شكست ريشه دليل جدا شدن سمان مي

گير تمام  عاملي است كه در ،نوع سمان چسباننده
 .  ثر شناخته شده استهاي اندودونتيك مؤانواع پست

اساسي در  يعاملسمان كردن پست و گير آن به ريشه، 
  .)۱( باشد طوالني شدن عمر ترميم پروتزي مي

باند بين استحکام  يابيارز ياکه بر ييهاروش از يکي
 push-outآزمون  ،شوديپست و عاج ريشه استفاده م

 ةدر اين آزمون شكست موازي با سطح باند شد. باشديم
و  استافتد كه مشابه شرايط كلينيكي  عاج اتفاق مي

  .  سازد تخمين بهتري از استحكام باند فراهم مي
ــ   انجـام  هـدف از  د ايــن مطالعـه بررســي اسـتحكام بان

نـوع سـمان رزينـي     سهباند شده توسط  FRCهاي  پست
 Push-outمختلف در مناطق مختلف ريشه توسط آزمون 

  . ستفك باال يانيم يايثناهاي  در دندان

  
  یروش بررس

ن يمورد استفاده در ا ينيرز يهامشخصات سمان
 ۱مربوطه در جدول  ةچسبانند يهاستميمطالعه به همراه س

  .اندخالصه شده
فـك   يانيـ م يايدندان ثنا ۳۰تعداد : گیرينمونه )الف

مـاه گذشـته   شـش  باال كه بنا بر داليل پريودونتـال و طـي   
، اپكس تكامـل يافتـه و    مستقيم ةكشيده شده و داراي ريش

جهت اين  ،قبلي بودند ةترك و درمان ريش ، فاقد پوسيدگي
  .   مطالعه انتخاب شدند

بـرس نـرم و    ها توسـط  ، دندان ها پس از انتخاب نمونه
ساعت در  دوها به مدت  و دندان  شو داده شدهوآب شست

جهـت ضـدعفوني   درصـد   ۵/۲محلول هيپوكلريت سديم 
سپس تا زمان مطالعه در محلـول سـرم    .شدن قرار گرفتند

  .   فيزيولوژي نگهداري شدند
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ها از محل  ج تمام نمونهتا:  درمان ریشه ۀمرحل) ب
ماسي و وسط ديسك اللبيال ت CEJمتر باالي ميلي ۲-۱

 ،سازي با آب قطع شدهندپيس كم سرعت و تحت خنك
 ۱۴هايي با طول يكسان  نمونهها  كه از تمام دندانطوريهب

  .   دست آمدهمتر بميلي
كانال  Patencyخارج شد و  فت پالپي باقيماندهبا

 (K-File , Mani , Japan #۱۰ توسط عبور يك فايل
  .   از فورامن اپيكالي مشخص شد

شوي نهايي كانال با نرمال سالين و وپس از شست
كانال ريشه توسط  خشك كردن كانال با مخروط كاغذي

و سيلر  (Dentsply Asia, Hong kong)گوتاپركا 
به روش تراكم  (AH 26,Dentsply , USA)رزيني 

سپس جهت تكميل سخت شدن سيلر .   جانبي پر شد
طوب و در محيط روز درون گاز مر کيها به مدت  نمونه

  . )۸(   داري شدندگراد نگهسانتي ۳۷°فاقد نور در دماي 
گوتاي موجود در كانال  : فضاي پست ۀتهی ۀمرحل) ج

متر  ميلي ۱۰ريشه توسط فرزهاي گيتس گليدن به طول 
متر گوتا جهت  ميلي ۴ كه حداقل به نحوي ،خارج شد

پس س .  ماند برقراري سيل اپيكالي در انتهاي كانال باقي
 (France ةكانال ريشه توسط دريل پيشنهادي كارخان

(RTD  سازي نهايي شدسازي با آب آمادهو تحت خنك   .  
پست با الياف  ۳۰ تعداد:  ها پست  قرار دادن  ۀمرحل) د

 ۳سايز  (RTD light post , RTD , France)شيشه 
متر توسط ميلي ۲/۱متر و اپيكال ميلي ۲/۲به قطر كرونال 

تميز شده و با فشار هوا خشك  درصد ۷۰تانول الكل ا
تايي تقسيم  ۱۰گروه سه طور تصادفي به هها ب دندان.   شدند

  ها به هر گروه توسط يكي از سمانهاي شده و پست
Rely x ARC (3M , Germany) (Kuraray, 
Japan) Panavia F2 ,  Multi link (Ivoclar , 

Lichtenstein) ده سمان سازن ةطبق دستور كارخان
كه پست در مركز حفره قرار بگيرد و  به نحوي.   شدند

  .  محور طولي آن موازي محور طولي دندان باشد
پس از سمان كردن :  سازي شرایط بالینیشبیه) ه
روز در محلول سرم فيزيولوژي و در  کيها به مدت  نمونه

و داري شدند و در محيط فاقد نور نگه co37دماي 

سپس به منظور نزديكتر شدن به شرايط باليني تحت 
ترموسايكلينگ  هاي حرارتي با استفاده از دستگاه استرس

گراد سانتي ةدرج ۵۵-۵بين ) ايران –گروه صنعتي وفايي(
ثانيه براي هر حمام قرار  ۳۰دور با زمان  ۱۰۰۰به تعداد 
  .   گرفتند
هاي حاوي پست توسط  ريشه : برش ۀمرحل )و
 (SP1600,Leitz,Wetzlar,Germany)ه برشدستگا

نظر صرف(متر يليدو مي به ضخامت يها براي ايجاد نمونه
،  هاي سرويكالاز قسمت) متر اول هر دندانز دو ميليا

مياني و اپيكالي عمود بر محور طولي دندان تحت برش 
به  .)تعيين شد متريليم ۵/۰ هر برش  ةفاصل(قرار گرفتند 

دست آمد كه ههايي از ريشه ب ان ديسككه در پاي نحوي
قسمت اپيكال هر برش .   پست در مركز آنها واقع شده بود

 گذاري شده و ضخامتا استفاده از يك ماژيك نشانهب
   (Japanبا استفاده از يك كوليس ديجيتال ها  برش

(Mitutoyo    گيري شدمتر اندازهميلي ۰۰۱/۰با دقت   .  
هـا قبـل از    نمونه : ها مونهپیک نوبررسی میکروسک )ز
گيــري تحــت دســتگاه اعمــال نيــرو توســط دســتگاه  قرار

نمـايي  با بـزرگ  Caten,Thiland)( پواستريوميكروسك
-هـاي پـيش   ها و ترك ررسي وجود شكستجهت ب*  ۴۰

بـرش و ايجـاد تـداخل در     ةها حـين مرحلـ   رس در نمونه
هـاي معيـوب و مشـكوك حـذف      نتايج مشـاهده و نمونـه  

شه در هـر دو سـطح بـرش    ين قطر کانال ريچنهم ،گرديد
  .شد يريگن دستگاه اندازهيتوسط ا
جهت اعمال نيرو يك پـين از  :  اعمال نیرو ۀمرحل) ح

متـر كـه روي   ک ميلـي يـ زنـگ بـه قطـر    ضد جنس فوالد 
ر مركـز آن  فلزي كـه د  ةشد و يك استوان دستگاه نصب مي

ار دادن براي قـر  ،متر تعبيه شده بودميلي ۳اي با قطر  حفره
  .   ها درون دستگاه طراحي و ساخته شد نمونه

ها بالفاصـله تحـت دسـتگاه آزمـون يونيورسـال       برش
(Universal Test Machine, Dartec, UK)  
جهت بررسي استحكام بانـد قـرار گرفتنـد و بـه پسـتهاي      

-Pushها از جهت اپيكال به كرونال نيروهـاي  درون نمونه
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out  دنـدان جهـت بيـرون     موازي با محور طولي پسـت و
  .   راندن پست از فضاي ريشه اعمال شد

شـد كـه مركـز پـين      ها دقت مـي  حين قرار دادن نمونه
دستگاه مطابق با مركز پست باشـد و حـداكثر نيرويـي كـه     

توسـط   ،شـد  تحت آن پست كامالً از فضاي ريشه جدا مي
  .   شد كامپيوتر و بر حسب نيوتن ثبت مي

ـ  :  تبدیل نیروها ۀمرحل )ط دسـت آمـده بـر    همقـادير ب

حسب نيوتن طبق فرمول 
A
FP فشار بر  Pكه در آن  =

 Aميزان نيـرو بـر حسـب نيـوتن و      F،  حسب مگاپاسكال
باشـد بـه    متر مربع ميمساحت سطح تماس بر حسب ميلي

  .   واحد مگاپاسكال تبديل شد
بودن  يمخروطگيري سطح تماس به دليل جهت اندازه

ا از فرمول مساحت جانبي مخروط نـاقص اسـتفاده   ه پست
  :  شد

2
21221

2222 





 −






 +=

DDhDDA π  

  كه در آن 
A  =متر مربع ح تماس بر حسب ميليمساحت سط  

D1  =  قســمت كرونـال هــر بـرش بــر    قطـر كانـال در
  متر حسب ميلي

D2  =قسمت اپيكال هر برش بر حسب  قطر كانال در
  متر ميلي

π = ۱۴/۳عدد ثابت  
H  =متر ارتفاع هر برش بر حسب ميلي  

دست آمـده جهـت بررسـي آمـاري مـورد      هو مقادير ب
  .   استفاده قرار گرفتند

  :  )هاي آماري روش(تجزیه و تحلیل اطالعات  )ي
و  SPSSافزار نرم ۱۳ ةدست آمده توسط نسخههاي ب داده

ــون  ــط آزم ــاتوس ــاري يه  و  Post Hoc Test آم

ANOVA رد تجزيه و تحليل قرار گرفتندمو    
  
  هاافتهی

دست آمده در اين مطالعه به همقادير استحكام باند ب
،  ، مياني كرونال(مورد بررسي  ةتفكيك نوع سمان و قطع

  .  اند خالصه شده ۵تا  ۱ يهانمودار  در) اپيكال
در بررسي تفكيكي مناطق ريشه بـا يكـديگر بسـته بـه     

قطعـات ميـاني و كرونـالي تمـام      ، نوع سمان مورد استفاده
،  ها فاقد تفاوت قابل مالحظه آماري با يكديگر بودند سمان

استحكام باند  Rely X ARCاپيكالي سمان  ةاما در قطع
از خـود نشـان    Multilinkبهتري نسبت به  ةقابل مالحظ

  )=۰۳۲/۰P(.   داد
،  هاي در تمام مناطق ريشه با هم در بررسي كلي سمان

خـود  ه بيشترين استحكام باند را ب Rely X ARCسمان 
اختصــاص داد كــه داراي تفــاوت قابــل مالحظــه بــا      

Multilink )۰۰۸/۰P= (  ــا ــتالف معن ــد اخ ــا و فاق دار ب
PANAVIA F2 ۶۴۸/۰. (  بودP=(  

در بررسي اثر مناطق ريشه بر استحكام بانـد بـدون در   
-هب را كرونالي بيشترين مقدار ة، قطع نظر گرفتن نوع سمان

 ةآماري با قطعـ  ةكه داراي تفاوت قابل مالحظ آورد دست
ميـاني   ةدار با قطعـ و فاقد تفاوت معنا) =۰۱۷/۰P(اپيكالي 

  .   بود
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  بحث
هاي فايبر  شده با رشتههاي كامپوزيتي تقويت پست
(FRC)  يالديم ۱۹۹۰ ةكه از ده استراه حل جديدي 

  .  شده معرفي شدندهاي به شدت تخريب اي ترميم دندانبر
د شون ها معموالً منجر به شكستگي ريشه نمي اين پست

ها جدا شدن آنها از  و بيشترين دليل شكست كلينيكي آن
  .   باشد كانال ريشه به دليل جدا شدن سمان مي

ها را تحت  از عواملي كه باند شدن موفق اين پست
، نوع  سيون عاج ريشهتاهيدرا ةدرج ،دهد قرار مي ريتأث

، شكل نامطلوب  سيستم باندينگ و سمان مورد استفاده
 C )( Cavity نتيجه وجود فاكتوركانال ريشه و در 

Configuration factor وشو، اثر شست نامطلوب -

و سيلرهاي اندودونتيك ) Naoclنظير (هاي كانال  دهنده
هاي آناتوميك در  ، تفاوت حاوي اوژنول حين درمان ريشه

،  هاي عاجي در مناطق مختلف ريشه توبول ةمقدار و انداز
سترسي مطلوب به كنترل رطوبت مشكل و عدم ديد و د

  .)۸، ۶، ۱( باشد كانال ريشه مي
 هاي كامپوزيتي رزيني ضريب كشساني سمان  

Elastic Module) ( هاي  تقريباً مشابهي با پستFRC 
براي چسباندن اين  معموالً و همچنين عاج ريشه دارند و

ها به منظور تشكيل يك ساختار بيومكانيكي همگن  پست
گير پست و مقاومت در برابر افزايش  .  روند كار ميهب

شكست هنگام استفاده از اين سمانها براي چسباندن 

هاي معمول گزارش شده  هاي مذكور نسبت به سمانپست
  .)۶(   است

هاي مختلفي براي بررسي استحكام باند  روش
مورد استفاده قرار  هبه كانال ريش FRCهاي  پست
  .  اند گرفته

كه با استفاده روشي جديد است  Push-out  آزمون
متر با مورد آزمون قرار ميلي ۱-۲مت هايي به ضخا از برش

سازي كوچكتر در قياس با خارج ةدادن نواحي باند شد
، امكان بررسي افتراقي نواحي مختلف ريشه را  كامل پست

ها  سازي نمونهاجتناب از مشكالت موجود در آمادهبا 
رت صوه، اعمال نيرو ب Microtensileمانند روش 

موازي با سطح باند شده و در نتيجه مشابهت با شرايط 
  .)۱۲-۹( رسد تر به نظر مي كلينيكال دقيق

دست آمده هانحراف معيار كم در نتايج ب ،عالوه بر اين
با اين روش امكان استفاده از حجم كوچك نمونه و 

  .)۹(   سازد پارامتري را ممكن مي ANOVAآزمون 
ن جهت بررسي بنا به داليل فوق اين آزمو

هاي رزيني ذكر شده به  آزمايشگاهي استحكام باند سمان
  .   در اين مطالعه مورد استفاده قرار گرفت FRCهاي  پست

، مياني و  دست آمده براي قطعات كروناله نتايج ب
اپيكال به تفكيك نوع سمان بيانگر برتري استحكام باند 

با  كه  نسبت به دو سمان ديگر بود Rely x ARCسمان 

 Mpaميانگين   نوع سمان رزيني  ناحيه

  Rely XRC ۲/۱۳  تاجي
  Panavia F  ۱/۱۲  
  Multilink  ۱/۱۲  

  Rely XRC ۱۳  مياني
  Panavia F  ۱۲  
  Multilink  ۸  
  Rely XRC ۹/۱۰  اييانته
  Panavia F  ۱/۱۰  
  Multilink  ۸  
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دست آمده براي قطعات كرونال و مياني دو همقادير ب
 .است آماري بوده ةسمان ديگر فاقد اختالف قابل مالحظ

به طور  Rely x ARCاپيكال سمان رزيني  ةاما در قطع
-د باالتري را نسبت به سمان مولتيدار استحكام بانمعنا

  .   لينك از خود نشان داد
هاي  دن تعداد توبولتوان باالتر بو در توجيه آن مي

، در دسترس بودن بهتر  عاجي در مناطق كرونال و مياني
اپيكال و امكان نفوذ نور بيشتر  ةاين قطعات نسبت به قطع

، ۱۱( شود را مؤثر دانست كه منجر به باندينگ بهتر مي
۱۲(.  

هاي عاجي كمتر بوده و  اپيكالي كميت توبول ةدر قطع
ه مطلوب به سختي ب باندينگ ،تر به دليل دسترسي مشكل

بنابراين امكان اينكه در اين منطقه اثر نوع  .آيد دست مي
سمان اهميت بيشتري نسبت به كيفيت باندينگ در 

  .   وجود دارد ،استحكام باند بيابد
التر لينك به دليل ويسكوزيته باسمان رزيني مولتي

پذيري كمتري با سطح نسبت به دو سمان ديگر تطابق
عالوه اين ويسكوزيته باالتر شانس تشكيل ه، ب پست داشته

ويژه در ه، ب حباب حين نشاندن پست را در اين سمان
  .)۶(   دهد اپيكال افزايش مي ةناحي

در همکاران  و) Pest(پست  مطابق نظر ،عالوه بر اين
به دليل داشتن  Rely x ARCسمان  SEMمطالعات 

ر طول هاي رزيني متعدد و بلندي را د اچ مجزا تگ ةمرحل
اپيكال نشان داده است كه بيانگر  ةويژه ناحيه كانال ب

ضخيم اسمير  ةموفقيت باالي اين سيستم در حذف الي
که با  )۱۳( باشد فضاي پست مي ةايجاد شده حين تهي

  .باشديحاضر هماهنگ م ةطالعم
نظير سيستم  Self etchهاي ادهزيو  از طرفي سيستم

اسمير به خصوص در  ةالي مؤثرلينك قادر به حذف مولتي
  )۹. (  باشند قسمت اپيكال كانال نمي

 ةها بدون در نظر گرفتن منطق در بررسي كلي سمان -
 Rely xمتعلق به سمان  استحکام باند ريشه بيشترين

ARC  بودنک يليمولت   ن متعلق به سمانيکمترو   .  

- با سمان مولتي Rely x ARCتفاوت بين سمان 

فاقد تفاوت سمان پاناويا با دار و لينك از نظر آماري معنا
  .  بود دارمعنا

توان با سيستم چسب  اول مي ةدرجرا در  ن امريادليل 
مرتبط  Rely x ARCمورد استفاده براي سمان  يعاج

اچ مجزا قادر به حذف  ةدانست كه به دليل داشتن مرحل
-شكل SEMباشد كه در مطالعات  اسمير مي ةمؤثرتر الي

، طويل و يكنواختي را با  هاي رزيني پر تعداد گيري تگ
 , Scotch bond (3M-Germany)استفاده دو ماه 

single bond ۱۳( نشان داده است(.  
سيستم ( self-etch ةدر مقايسه با سيستم چسبانند

كه در ) لينكهاي پاناويا و مولتي ه براي سمانمورد استفاد
ه سيستم فوق از توانايي اسمير نسبت ب ةحذف مؤثر الي

عالوه بر اين ممكن  )۱۶، ۱۵، ۸(كمتري برخوردارند 
 ةبودن اين سمان و داشتن مرحل ياکه دو هستهاست 
شونده ت شدن نوري نسبت به سمان خود سختسخ
  .از داليل ديگر اين استحكام باند باالتر باشد نکيليمولت

ا ب Panavia F2استحكام كلي باند سمان  ،با اين حال
فاقد  Self-etch ةگيري از سيستم چسبانندوجود بهره

بود  Rely x ARCآماري با سمان  ةتفاوت قابل مالحظ
 ةبا پاي فعال يهادليل آن ممكن است وجود گروه كه

 MDP۱۰ )10 Methacriloxyفسفات

decyldihydrogen phosphate (تم چسب در سيس
 ED Primer)مورد استفاده براي اين سمان باشد  يعاج

II) نش كه ادعا شده است داراي توانايي ايجاد واك
مانده در اطراف آپاتايت باقيشيميايي با هيدروكسي

نمك حاصل . باشد هيبريد مي ةهاي كالژن درون الي رشته
حالليت كمي در آب ) Ca– MDP(از اين واكنش 

مدت اين ؤول برقراري باند قوي و طوالنيداشته و مس
  .)۱۳و۶( تسيستم شناخته شده اس

در خمير اين  MDPوجود تركيب  ،عالوه بر اين
هاي  ، كه توانايي ايجاد پيوند شيميايي با سطح پست سمان

توان از داليل استحكام باند  باشد را مي فايبر را دارا مي
ترين در نهايت ضعيف.   مطلوب اين سمان دانست
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تواند  لينك بود كه ميستحكام باند متعلق به سمان مولتيا
اين سمان  Self-etchبه دليل عدم توانايي سيستم ادهزيو 

اين احتمال وجود دارد .   اسمير باشد ةدر حذف مؤثر الي
توانند به ميزان كافي در  كه مواد موجود در اين ادهزيو نمي

نفوذ كنند و  ،،طور كامل حل نشده استه اسمير كه ب ةالي
كمتر در  منجر به تشكيل درزهاي بينابيني و استحكام باند

  .)۹( محيط آزمايشگاه شوند
) Bitter(تر يب هاي ييد يافتهدست آمده در تأهنتايج ب

هاي  در آلمان بوده كه استحكام باند سمان ۲۰۰۷در سال 
 F  ،Permaflo DC  ،Vario link II  ،Rely xپاناويا 

unicem  ،Multi link  ،Clear fill core  را به
هاي مختلف  س از روشونيا سپپستهاي فايبر و زير ك

هاي  سازي سطحي بررسي كرد و طي آن سمانآماده
Clear fill Core  ،Rely x unicem  و پاناوياF 
بهتري را نسبت به سايرين به خود  ةمقادير قابل مالحظ

  .)۱۰( اختصاص دادند
در بررسي اثر افتراقي نواحي ريشه بر استحكام باند  -

انگين متعلق به رين ميبيشت سمان بدون در نظر گرفتن نوع
  .   بوداپيكال  ةسرويكال و كمترين متعلق به قطع ةقطع

 ةدار قطعهاي آماري بيانگر عدم تفاوت معناآناليز
 ةآن با قطع ةمياني و تفاوت قابل مالحظ ةكرونال با قطع
  .   اپيكال بودند

كرونال  ةداليل باالتر بودن استحكام باند در قطع
هاي عاجي و  دن تعداد توبولبوعمدتاً به دليل بيشتر 

هاي رزيني بلندتر در اين منطقه توجيه  گيري تگشكل
، عالوه بر اين قابليت دسترسي بهتر به اين منطقه  شود مي

 له باشدتواند توجيه ديگر اين مسأ دينگ ميحين روند بان
)۱۲(.  

نفوذ نور به اين منطقه بيشتر از مناطق  همچنين امکان
  .)۱۱(  است ديگر 

ات مياني با وجود اختصاص دادن مقادير كمتر قطع
، فاقد تفاوت  ه قطعه كرونالاستحكام باند به خود نسبت ب

توان با كم  ، كه دليل آن را مي دار آماري با آن بودندمعنا

تر نور نسبت به  هاي عاجي و نفوذ پايين شدن تعداد توبول
   .)۱(كرونال مرتبط دانست  ةمنطق

  و) Gaston(گاستون  )۱۴( و) Mathias(اس يمات  
 آنها .رسيدند متضادي كامالًج  يبه نتا )۱۵( همکاران

 نواحي از بيشتر اپيكالي نواحي در را باند استحكام

-هب كه نتايجي براي آنان توجيه .كردند گزارش كرونالي
 جاي به آنها .بود متفاوت كامالً نيزد، بودن آورده دست

 به  وابسته بيشتر را ندبا استحكام ،يعاج هايلتوبو تراكم

Solid dentin   مورد تست نوع البته ،دانستندمي 

  .بود Microtensileت صور به نيز استفاده
كه  ) Kremeier(ر يکرم اما از آنجا كه طبق تحقيقات

سمان را در فضاي پست با استحكام  ةارتباط ضخامت الي
سمان در  ة، ضخامت الي باند مورد بررسي قرار داده است

باشد  ديگر حداقل مي ةقطع دومياني ريشه نسبت به  ةناحي
تواند در بهبود  طريق مي دوو اين پايين بودن ضخامت از 

اوالً به دليل كم بودن . مؤثر باشداستحكام باند اين منطقه 
هاي حين  ، ميزان استرس حجم سمان رزيني در اين ناحيه

ثر ، ثانياً ا پليمريزاسيون كمتر از نواحي ديگر است
كاك لغزشي كه توسط بسياري از محققان درگير ئاصط
شناخته شده است در اين  مؤثرهاي فايبر عاملي  پست

  .)۱۶، ۱۲(باشد  ناحيه حداكثر مي
شايد بتوان اين دو عامل را در كمرنگ كردن اثرات 

 مؤثرنامطلوب باندينگ و نفوذ كمتر نور به اين قطعه 
 ةبل مالحظدانست كه در نتيجه باعث عدم تفاوت قا

.   شود كرونالي مي ةآماري در استحكام باند در قياس با قطع
ترين استحكام باند را به اپيكالي كه ضعيف ةدر مورد قطع

كه    توان داليل بسياري را برشمرد يم ،خود اختصاص داد
نامطلوب بودن كيفيت عاج  به توان را ميمهمترين علت آن

اين منطقه تعداد  ، چرا كه در نسبت داددر اين ناحيه 
اند طور مستقيم با استحكام به هاي عاجي كه ب توبول

  .)۸(   هستندكمتر  ،اند مرتبط دانسته شده
،  عالوه اين منطقه حاوي نواحي عاري از توبولهب

وجود بافت شبيه سنتوم و عاج ثانويه نامنظم در 
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توانند در روند باندينگ  باشد كه مي هاي كانال مي ديواره
  .)۹، ۶( كل ايجاد كنندموفق مش

به دليل ديد و دسترسي كمتر امكان وجود  نيچنهم  
،  اسمير ة، بقاياي الي ها نواحي منقطع پوشانده شده با دبري

گوتاپركا و سيلرهاي اندودونتيك بيشتر از نواحي ديگر 
،  ريشه بوده كه عالوه بر كاهش دادن سطح مورد باند

هاي  درون توبول و سمان بهها چسبممكن است با نفوذ 
گيري حباب همچنين امكان شكل.   تداخل كنند عاجي

اپيكال ريشه  ةدرون سمان حين نشاندن پست در ناحي
تواند باعث بروز  بيشتر از ساير مناطق بوده كه مي

دست آوردن باند مطلوب پست به كانال همشكالتي در ب
  .)۱۶، ۱( ريشه شود

العات انجام شده اين نتايج در توافق با نتايج اكثر مط
در ) Ohlman(اولمن  براي مثال.   باشند در اين زمينه مي

اي در كشور آلمان براي بررسي  مطالعه ۲۰۰۷سال 
 Varioاستحكام باند پستهاي فايبر با استفاده از سمان 

link II  و كامپوزيتRebuild DC  انجام داد كه طي
الحظه آن استحكام باند قطعات اپيكالي را به طور قابل م

  .)۱۱(كرونالي يافت  ةكمتر از قطع
 هايسمان/ باندينگ ةمجموع كه شودمي توصيه 

 با .دشون مقايسه هم با ريشه مختلف نقاط در متفاوت

 چگونگي و جداشدگي محل بررسي اينكه هب توجه

 باعث الكتروني ميكروسكوپ از هاستفاد با شكست

 اين كه شودمي پيشنهاد ،گرددمي تحقيق دقت افزايش

  .گيرند قرار توجه مورد بعدي تحقيقات در موارد
  
  يریگجهینت

 يسازهينه شبيدر زم موجود هاي با وجود محدوديت
  :  دست آمده اين مطالعه نتايج زير بدر  ط دهانيکامل با مح

هاي فايبر  نوع سمان رزيني بر استحكام باند پست -۱
(FRC) رزيني  مؤثر است و سمان  Rely x ARC  در

- يمولت نسبت به سمان ين مطالعه استحکام باند باالتراي
  .   دست آورده ب نکيل

هاي  هاي رزيني به پست استحكام باند سمان -۲
FRC  ريشه بوده و قسمت كرونالي  ةناحي ريتأثتحت

 ةبيشتري نسبت به قطع ةريشه استحكام باند قابل مالحظ
  .  اپيكالي از خود نشان داد

  
  یدانقدر
- يجند يشگاه علوم پزشکندا يوهشمعاونت پژ از
که برگرفته  قيتحق نيا از يمال تيحما يبرا اهواز شاپور
   .ديآيم تشکر به عمل u -۸۸۰۰۹ان نامه شماره ياز پا
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Abstract 

In vitro Assessment of Bond Strength of three Luting Agents to Fiber  
Reinforced Composite Posts 

 
Azita Kaviani 1*, Hengameh Alinejad2,  Fatemeh Dabaghi Tabriz2, Ilnaz Taheri Bidzard 3 

 
                                                                                                                        

          
Background and Objective:The increasing demand for esthetic 
posts and cores has led to the development of Metal–free post 
and core systems. Fiber–reinforced composite posts are one of 
them. The aim of this study was to evaluate bond strength of 
three adhesive–resin–cements to fiber posts using push– out test.  
Subjects and Methods: In this experimental in vitro study. 
Thirty endodontically treated teeth were randomly divided into 
three groups (n=10 each). Posts were luted with three resin 
cements (Rely x ARC, Multi link, Panavia F2). Cemented posts 
were sectioned in equal thirds using cutting machine. Each slice 
was polished by a soft and wet abrasive paper in order to get a 
2mm thickness. Loading was performed by a testing machineat 
at a speed of 1mm/min until the post was dislodged. Data were 
analyzed using post hoc-test and ANOVA tests with P<0.05 as 
the level of significance. 
Results: The type of cement bond strength did not vary 
significantly between coronal and middle sections. However, 
there were significant differences between apical sections of 
Rely x ARC and Multi link groups (P=0.032).  
Conclusion: Bond strength to the fiber post was affected by the 
type of cement and root regions.  
 
Keywords: Fiber reinforced composite post, Bond strength, 
Resin cement. 
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