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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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  .شد

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

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
84

67
6.

13
90

.8
.3

.5
.8

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ds
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               4 / 5

https://dorl.net/dor/20.1001.1.20084676.1390.8.3.5.8
https://jrds.ir/article-1-65-fa.html


  

با عاج دندان بریپست فا یاستحکام باند برش زانیبر م Maxcem Elite Kerrو  Biscem Bisco ینیرز يسمان ها  سهیمقا                                     155

  

  29 / پیاپی1390 پائیز/ سوم/ شماره هشتممجله تحقیق در علوم دندانپزشکی/ دوره  

References:

1. Nourbakhsh M , Salari M H, Esfahani GH, Sajjadi born A, Sarah Tabari.Investigate the Effect of Zinc Phosphate 
Cements, Glass Ionomer And resin  Base  Cement on FRC Posts Retention. Journal of Research in Dental Sciences. 
2010 Aut; 7(3):47-58.

2. Sadeghi M. A Comparison of the Fracture Resistance of Endodontically Treated Teeth Using Three Different Post 
Systems.Journal of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences. 2006 Feb;( 2): 69-76.

3.Cormier CJ, Burns DR, Moon P. Invitro Comparison  of the Fracture Resistance And Failure Mode of Fiber Ceramic 
& Conventional Post System At Various Stages of Restoration. J  Prosthodont. 2001 Mar;10(1):26-36.

4-Kurer HG,Combe Ec,Gront AA. Factors Influencing the Retention of Dowels.J prosthet Dent.1977Nov; 38(5) : 515-
25

5.Nosrat A,Ali khasi M,Khami M R, haji mhr agha H, Kermanshah H,Cements in Contemporary Dentistry.Shaian 
Nemodar Publisher.2000;1,2,4 

6- Le Bell-Ronnlof M, Lahdenpera M, Lassila L , Vallittu P .Bond Strength of Composite Resin Luting Cement to Fiber 
Reinforced Composite Root Canal Post. J Contemp Dent Pract. 2007 Sep; 1;8(6):17-24.

7- Succaria F, Al-Badawi E, Nathanson O.In Vitro Shear Bond And Retention Test of Self Adhesive Resin Cements.
Journal Of Boston University School of Dental Medicine.2007 march

8. Ronald L, Sakaguchi, Powers, John M. Craig’a Restorative Dental Materials. 13th ed. New York: Mosby 
Elsevier;2011.

9- Powers J.M,Tate W.H.In: Eliad G. Dental Hard Tissues And Bonding. Springer 2005 ch 3:35,ch7:156-8-158-91

10 Aguiar TR, Di Francescantonio M,  Ambrosano G M. Giannini M.Effect of Curing Mode on Bond Strength Of Self-
Adhesive Resin Lutin Cements to  DentinJ Biomed Mater Res B Appl Biomater. 2010 Apr;93(1):122-7.

11- Onay EO, Korkmaz Y, Kiremitci A.effect of Adhesive System Type And Root Region On The Push-Out Bond 
Strength of glass-fibre posts to radicular dentine Int Endod J. 2010 Apr;43(4):259-6

12- Bonfante G,Kaizer OB, Pegoraro LF,DoValle.Tensile Bond Strength of Glass Fiber Ppost Luted With Different 
Cements. Braz Oral Res. 2007 Apr-Jun;21(2):159-64.

13-    Bitter  K,  Priehn K, Martus P, Kielbassa A . In Vitro Evaluation Of Push-Out Bond Strengths Of Various Luting 
Agents To Tooth  Colored Posts . J Prosthet Dent. 2006 Apr;95(4):302-10.

14- Sen H, Schmage P, Platzer U, Nergiz I. Retentive Bond Strength of Conventional and Radiopaque FRC 
Posts.[dissertation]. University of Hamburg, Germany. 2005.Pages:23-7

15- Asefzadeh F,Merati M.Shear Bond Strength of three auto-adhesive resin cements to dentin.J Mash Dent Sch
2009;33(3):183-90

16-Tonial D, Ghiggi PC, Lise AA, Burnett LH Jr, Oshima HM, Spohr AM. Effect of Conditioner On Microtensile Bond 
Strength Of  Self-Adhesive Resin Cements To Dentin. Stomatologija. 2010;12(3):73-9.

17 -Blatz MB, Sadan A, Kern M. .Resin –Ceramic Bonding: A Review Of Literature. J Prosthet Dent . 2003
Mar;89(3):268-74.

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
84

67
6.

13
90

.8
.3

.5
.8

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ds
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               5 / 5

https://dorl.net/dor/20.1001.1.20084676.1390.8.3.5.8
https://jrds.ir/article-1-65-fa.html
http://www.tcpdf.org

