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تاثير زمان برش فايبرپست بر استحكام باند به عاج ريشه دو نوع فايبرپست شفاف و اپك درمقاطع 
  مختلف كانال ريشه

 
  3دكتر ليال پيشه ور  2#تر محمدرضا مالكي پور، دك 1دكتر سلما حبيب آگهي

 متخصص دندانپزشكي ترميمي -1

  دانشيار، گروه آموزشي ترميمي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ايران -2
  استاديار، گروه آموزشي ترميمي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ايران-3

1-  

 :خالصه

: علي رغم مزاياي متعدد گالس فايبرپست هاي پيش ساخته، بخش كرونال اين پست ها بايد جهت امكان استفاده از ابقه و هدفس
آنها در وضعيت هاي كلينيكي مختلف بريده شود. هدف اين پژوهش بررسي تأثير زمان هاي مختلف برش فايبرپست بر استحكام باند 

  طع مختلف كانال ريشه است.دو نوع فايبرپست شفاف و اپك در مقا
گروه  6دندان پره مولر سالم فك پايين انساني كه به صورت تصادفي به  60آزمايشگاهي بر روي  -اين پژوهش تجربي مواد و روش ها: 

 تايي تقسيم شده بودند صورت گرفت. تاج دندان ها قطع شدند، درمان ريشه بر روي دندانها انجام گرفت و فضاي پست در آنها 10
) با فايبرپست اپك با استفاده از سمان 6و5و4)  با فايبرپست شفاف و نيم ديگر (گروه 3و2و1عدد از ريشه ها (گروه  30ايجاد شد. 

)، بالفاصله پس از سمان كردن (گروه 4و1رزيني سلف ادهزيو سمان شدند. پست ها در سه زمان مختلف قبل از سمان كردن ( گروه 
ميليمتر تهيه شد كه  1) قطع شدند. از هر نمونه سه مقطع كرونال، مياني و اپيكال به ضخامت 6و3دآپ (گروه ) و يا بعد از كور بيل5و2

 Tukeys post وThree-way ANOVA قرار گرفتند. نهايتاً تجزيه و تحليل داده ها از طريق آزمون push-out در معرض تست

hoc test  .انجام شد  
زماني كه پست ها قبل از سمان كردن برش خورده بودند باالتر از استحكام باند بدست آمده در  :  استحكام باند پوش اوتيافته ها

همچنين متوسط مقادير استحكام باند براي پست  )=004/0p(زماني بود كه پست ها بالفاصله پس از سمان كردن برش خورده بودند 
طع برش خورده ي ريشه اثري بر مقادير استحكام باند نداشت اما مق ) =025/0p(هاي شفاف باالتر از پست هاي اپك بدست آمد 

)62/0p=(  
: زمانيكه برش قسمت كرونال پست ها بالفاصله پس از سمان كردن آنها انجام شود، اثر منفي بر استحكام باند ريشه نتيجه گيري

  .ه مي گرددخواهد داشت. همچنين ترانسلوسنسي فايبرپست منجر به افزايش ميانگين استحكام باند ريش
  باندينگ دنداني، سمان رزيني، تكنيك پست و كور، دندان هاي درمان ريشه شده واژگان كليدي:

  10/12/96:پذيرش مقاله  6/12/٩۶   اصالح نهايي:    24/10/96  وصول مقاله:
  

 : مقدمه

دندان هاي درمان ريشه شده با ساختارهاي تاجي به شدت از 
) 1(ك ترميمي است.دست رفته، از جمله معضالت دندانپزش

زنده شكست باالتري نسبت به دندان هاي  خطراين دندان ها 
دارند كه اين به دليل از دست رفتن ساختار آنها بعلت 
پوسيدگي هاي قبلي و يا تراش آنها جهت دسترسي به كانال 

بنابراين زمانيكه تخريب وسيعي اتفاق  )2(هاي ريشه است.

ت و كورها جهت تقويت گير افتاده، اغلب موارد استفاده از پس
  )3(رستوريشن ها ضروري است.

از نظر خصوصيات مكانيكي، پست هاي تقويت شده با فايبر  
) 4(داراي استحكام خستگي و كششي بااليي هستند.

فايبرپست ها از يك ماتريكس اپوكسي رزيني تقويت شده با 
فايبرها (كربن، گالس، كوارتز) و يك سايلن در بين اين اجزا 

فايبر ها با خصوصيات مكانيكي اين  )5(كيل شده است.تش
پستها مثل االستيك مدولوس و مقاومت به شكست ارتباط 

و اهميت ماتريكس رزيني بدليل باندينگ شيميايي با  )6( دارند



 19   و همكاراندكتر سلما حبيب آگهي  

  

  55/پياپي 1397  بهار /اول/شماره  پانزدهممجله تحقيق در علوم دندانپزشكي/دوره  
 

عوامل لوتينگ رزيني مورد استفاده براي سمان كردن پست 
نبال ابتدا پست هاي كربن فايبر و بد )7(در كانال ريشه است.

گرچه اين سه  )8(آن پست هاي كوارتز و گالس ابداع شدند.
نوع پست خصوصيات بيومكانيكي مشابهي دارند، اما پست 

  )5(هاي گالس فايبر زيبايي بيشتري دارند.

چالش اصلي در ارتباط با پست هاي فايبر، دستيابي به يك  
و مطالعات مختلف گزارش  )9(باند رضايت بخش با عاج است 

كه شايعترين دليل شكست، دباندينگ پست از كانال كردند 
در كانال ريشه  (C-Factor)از آنجا كه  )10-13(ريشه است.

هم تجاوز ميكند، انقباض  200حين سمان كردن پست از 
پليمريزاسيون در داخل كانال ممكن است از استحكام باند 
بين عامل لوتينگ رزيني و عاج فراتر رود و منجر به جدا 

  )14(مل لوتينگ از سطح ريشه  شود.شدن عا

فايبر پست ها به طور غيرفعال در داخل كانال هاي ريشه   
نگه داشته مي شوند پس نياز به يك سمان ادهزيو قوي دارند 
اما عملكرد تكنيك هاي ادهزيو در كانال هاي ريشه به داليلي 
چون كنترل ضعيف رطوبت، اليه اسمير ضخيم، دسترسي 

مواد، مشكل در اليت كيورينگ سيستم  ضعيف حين كاربرد
عوامل )  16و15(فاكتور باال به مخاطره مي افتد.- ادهزيو و سي

لوتينگ با بيس رزيني، مواد انتخابي جهت گير باالي اين 
چراكه بدليل دارا بودن االستيك ) 18و17( پست ها هستند

مدولوس مشابه با پست و عاج ، به توزيع استرس ها در كانال 
بعالوه فايبرپست هايي كه با  )20و19(ك مي كنند. ريشه كم

عوامل لوتينگ رزيني سمان مي شوند، ميكروليكج پايين تري 
نسبت به انواع سمان شده با زينك فسفات يا گالس آيونومر 

از نظر پليمريزاسيون، عوامل لوتينگ  )21(نشان مي دهند.
رزيني اليت كيور مناسب نيستند. از اين جهت كه درجه 

لذا  )22(يل پاييني در نواحي اپيكالي كانال ريشه دارند. تبد
سمان هاي دوال كيور جهت فراهم آوردن برخي از محاسن 
تركيبات سلف كيور و اليت كيور ابداع شدند. با اين حال 
برخي سمان هاي رزيني دوال كيور عمدتا وابسته به 
فعالسازي نوري هستند، بنابراين زمانيكه نور دستگاه 

گ در دسترس نباشد، درجه تبديل پاييني نشان مي كيورين

در حين سمان كردن پست، نواحي مارژينال  )23(دهند. 
اكسپوز، به ميزان بااليي توسط مكانيزم هاي سلف كيور و 
اليت كيورينگ پليمريزه مي شوند چراكه نور كيورينگ 
دسترسي راحتي به اين نواحي دارد. با تابش نور، يك كاهش 

ر شدت آن، در نتيجه پخش نور در سمان رزيني قابل توجه د
 )24(وايجاد سايه بواسطه ساختار دندان و پست اتفاق مي افتد. 

در شرايطي كه نور تضعيف شده، سمان هاي دوال كيور 
  بيشتر به مكانيسم سلف كيورينگ خود وابسته 

  )25-28(هستند.

چندين سال پيش سمان هاي رزيني سلف ادهزيو معرفي  
ن را در ن سمان ها تعداد مراحل و زمان كاربرد سماشدند. اي

هاي سلف اچ و توتال اچ كاهش مقايسه با پروتكل  باندينگ
دادند. اين سمان ها مراحل اچينگ و شست و شو را كه در 

اچ انجام مي شد حذف كردند و -سيستم هاي توتال
 )29(حساسيت تكنيكي را به ميزان قابل توجهي كاهش دادند. 

باندينگ سمان هاي رزيني سلف ادهزيو، هم به مكانيسم 
واكنش شيميايي بين فسفات متاكريالت ها و هيدروكسي 
آپاتيت و هم به اينفيلتراسيون اين مواد به بافت هاي دنداني 

مطالعات متعددي نشان داده اند كه  )30(نسبت داده مي شود.
سمان هاي رزيني سلف ادهزيو، اينترفيس باند با ثبات تري 

  )31،32(مقايسه با سمان هاي رزيني كانونشنال دارند در 
درجه تبديل ناكافي يك رزين منجر به حالليت و نفوذ  

پذيري اليه سمان رزيني و متعاقبا ميكروليكج خواهد شد. لذا 
گالس فايبرپست هاي شفاف عبور دهنده نور جهت بهبود 
پليمريزاسيون عوامل لوتينگ  رزيني دوال كيور در كانال 

شه از طريق افزايش درجه تبديل آنها معرفي شدند و ري
استفاده از پست هاي عبور دهنده نور جهت فراهم آوردن 
امكان پليمريزاسيون در كل عمق فضاي پست پيشنهاد شد 

اما با اين وجود نقايصي در پليمريزاسيون رزين در اعماق  ).33(
  )31(كانال گزارش شده است. 

هاي استاندارد در دسترس  پست هاي پيش ساخته در طول 
هستند و برش بخش تاجي آنها جهت تنظيم شرايط كلينيكي 
انجام مي شود. برش دادن پست را مي توان قبل از قراردهي 
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پست در كانال، بالفاصله پس از سمان كردن پست يا پس از 
انجام بيلدآپ انجام داد. اين مطالعه در ارتباط با تعيين 

ها جهت دستيابي به حداكثر  بهترين زمان برش اين پست
  استحكام باند مطلوب انجام شده است.

  
  مواد و روش ها:

 60آزمايشگاهي است و –ي تجربياين تحقيق يك مطالعه
دندان پره مولر اول پايين با شكل مشابه كه عاري از هرگونه 
پوسيدگي، شكستگي و ترك بودند براي انجام اين مطالعه 

رساندن خطا در آزمون، نمونه  انتخاب شدند. براي به حداقل
هايي انتخاب شدند كه ابعاد مزيوديستالي و اكلوزوژنژوالي 
تقريبا برابري هم در تاج و هم در ريشه داشتند. جهت 
جلوگيري از آلودگي، دندان هاي جمع آوري شده تا زمان 

در دماي اتاق  2/0انجام آزمايش در  محلول تيمول %
ز شروع مطالعه از محلول نگهداري شدند. دندان ها قبل ا

 10گروه  6خارج شده و به صورت رندوم به  2/0تيمول %
 بخش تاجي اين دندان ها در فاصله ي )34(تايي تقسيم شدند. 

 با استفاده از يك ديسك الماسي CEJميليمتر باالتر از  1

(Spring health products, PA, USA)   در يك
كل  شد. وا قطعهندپيس با دور آهسته، تحت اسپري آب/ه

طول كانال دندان ها با استفاده از دريل هاي گيتس گليدن 
تنها در  3اينسترومنت شدند. از دريل شماره  2و  1شماره 

يك سوم سرويكال كانال ريشه استفاده شد. سپس كانال ها 
% سديم هيپوكلريت  شست و شو داده شده و 1با محلول 

 گوتاپركا كانال هاي اينسترومنت شده با مخروط هاي

(Gapadent, P.R.China)  و سيلر(AH26, Densply 

Detrey GmbH,78467Konstanz-Germany)  با
استفاده از تكنيك تراكم جانبي آبچوره شدند. ريشه هاي پر 

ساعت در محيطي با رطوبت نسبي قرار گرفتند  72شده براي 
   تا از ست شدن سيلر اطمينان حاصل شود.

 exactoليمتر با استفاده از دريل مي 9فضاي پست به عمق  

bur     براي فايبرپست هاي شفاف  2شماره(Exacto, 

Angelus, Londria, PR, Brazil)  و با استفاده  2شماره

 ,Reforpost)پست هاي اپك براي 4شماره  largo drillاز 

Angelus,  Londria, PR, Brazil)   تهيه شد. 2شماره 

ي شده، در داخل مولد هايي سپس اين ريشه هاي آماده ساز
استوانه اي شكل داخل رزين متيل متاكريالت سلف كيور 

) قرار گرفتند. در طي فرايند CEJشفاف (تا دو ميليمتري 
ستينگ براي مقابله با شرينكج ناشي از واكنش ستينگ، 

 قرار  گرفتند. pressure cookنمونه ها در داخل دستگاه 

قبلي و با استفاده از فرمول  با در نظر گرفتن مقاالت مشابه 
  عدد فايبرپست شماره 60محاسبه حجم نمونه تعداد 

تايي  10گروه  6عدد اپك) به  30عدد شفاف و  30( 2
ردن تقسيم شدند. پروسه آماده سازي سطح پست و سمان ك

قبل از سمان كردن،  گروه كامال مشابه بود. 6در هر 
% 24اكسيد فايبرپست ها با غوطه ور شدن در هيدرژن پر

(Etch gel, DentoInc., St. Paul, MN,  USA)  براي
يك دقيقه اچ شده و با آب شسته و خشك شدند. يك اليه 

بر سطح اچ شده ي پست  Maquira, Brazil)  (سايلن
ثانيه با فشار هواي ماليم خشك  30اعمال شده و پس از 

گرديد. فايبرپست ها با استفاده از سمان رزيني سلف 
در كانال  (clearfil SA luting, Kuraray, Japan)ادهزيو

ريشه سمان شدند به اين صورت كه ديواره هاي كانال ريشه 
توسط يك سرنگ با آب شست و شو داده شده و توسط كن 

 10هاي كاغذي خشك گرديد. سمان سلف ادهزيو به مدت 
و پست ها  ندثانيه مخلوط شده روي سطح پست قرار داده شد

داده شد. اضافات ماده لوتينگ برداشته شده و  در كانال قرار
 40فعالسازي نوري از وراي بخش سرويكالي پست به مدت 

ثانيه از هر كدام از سطوح باكال و لينگوال به فاصله يك 
ثانيه) انجام  80ميليمتري از سطح پست ( كال به مدت 

 mw/cm2فعالسازي نوري با شدت تابش حدودا  گرديد.

 (Dentamerical, Litex695C,Tiwan) انجام شد. 800

ميليمتر زير حد بااليي  6: فايبرپست ها تا گروه اول و چهارم 
پست، قبل از سمان كردن، با استفاده از يك فرز 

  (KG Sorensen, Barueri, SP, Brazil) 2200الماسي
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در يك هندپيس دور تند با استفاده از اسپري آب فراوان 
  بريده شده بودند. 

  
در اين گروه ها پست ها قبل از سمان م و پنجم: گروه دو

كردن ابعاد اوليه خود را حفظ كرده و برش نخورده بودند. 
پروسه آماده سازي سطح پست ها و سمان كردن انجام شد 

 6منتها بالفاصله پس از سمان كردن، پست ها از ناحيه 
ميليمتري باالي ريشه با استفاده از همان فرز قبلي قطع 

  شدند. 
: فايبرپست هاي اين گروه با ابعاد اوليه خود روه سوم و ششمگ

بدون برش خوردن سمان شدند. پس از سمنتيشن  براي هر 
ميليمتر با استفاده از كامپوزيت  6دندان يك كور به ارتفاع 

قبل از قطع كردن پست ساخته شد. جهت استاندارد كردن 
استفاده كور در تمامي نمونه ها از يك ماتريكس سلولوئيدي 

شد  به اين شكل كه كراون از كامپوزيت پر شد روي ريشه 
قرار داده شد و كيور شد و نهايتا پست ها هم سطح با كور 

  كامپوزيتي قطع شدند.
انجام تست پوش آوت: پس از ذخيره سازي نمونه ها در آب 

ساعت، استوانه هاي رزيني  24براي  درجه 37مقطر با دماي 
گاه برش مانت شدند و با استفاده از جهت قرارگيري در دست

دستگاه برش با سرعت آهسته ، برش هايي عمود  اره الماسي
برش ( كرونال، مياني و  3بر محور طولي ريشه جهت تهيه ي 

ميليمتر انجام گرفت. برش ها در زير  1اپيكال) به ضخامت 
برابر جهت تعيين  32يك ميكروسكوپ نوري با بزرگنمايي 

ين ضخامت پست بر حسب ميليمتر و نيز بيشترين و كمتر
جهت شناسايي نقايص احتمالي ايجاد شده در اثر برش ريشه 

قرار گرفت و   push-out jig ارزيابي شدند. هر برش در يك
 ,K-21046, Walter+bai) در دستگاه يونيورسال

Switzerland)  5/0در معرض يك نيروي فشاري با سرعت 
ت تا زمانيكه پست از ريشه جدا قرار گرف ليتر در دقيقهميلي

شد. مقدار استحكام باند براي هر برش بر حسب مگاپاسكال 
در  r,R,hمحاسبه گرديد. قبل از شكست نمونه ها مقادير 

سه مقطع تهيه شده بوسيله كوليس 

اندازه گيري شده، مساحت  (Mitutoyo,Japan)ديجيتال
نيرو را  تحت لود بر طبق فرمول زير محاسبه و  نهايتا مقدار

بر سطح تقسيم و فشار بر حسب مگاپاسكال براي هر نمونه 
  محاسبه گرديد.

  
 rشعاع كوچك پست=

 Rشعاع بزرگ پست=

                                                                             hپست=ارتفاع

  

 ي الگوي شكست توسط استريو ميكروسكوپبررسجهت 

(SMP-200, HP, USA) مدخل كانال و عاج به همراه :
قطعه پست جدا شده در بزرگنمايي هاي مختلف ارزيابي شد 

 .گروه طبقه بندي شد 5شكست آنها در  لو مد

-Three هاي به دست آمده از آزمون  داده تحليل جهت

way ANOVA  وTukeys post hoc test اده شد استف
در نظر  05/0ميزان خطاي قابل قبول در تحقيق معادل  و 

  گرفته شد.
  

  :يافته ها
آزمون آناليز واريانس سه طرفه نشان داد كه مقـدار اسـتحكام   

به  ) p=62/0معني دار نيست ( "مقطع ريشه"باند براي فاكتور
اين معنا كه يـك سـوم هـاي مختلـف ريشـه از نظـر ميـزان        

گر تفاوت معنـي داري ندارنـد بطوريكـه    استحكام باند با يكدي
 36/6±17/3ميانگين استحكام باند كلي در مقطـع سـرويكال   

مگاپاســكال و در  78/6±61/4مگاپاســكال، در مقطــع ميــاني 
  مگاپاسكال بدست آمد. 08/7±64/4مقطع اپيكال 
 اما اين ميزان معني دار بود  "نوع فايبرپست  "براي فاكتور 

)025/0=pگين استحكام باند براي فايبرپست ) بطوريكه ميان
مگاپاسكال و براي فايبرپست هاي  42/7±57/4هاي شفاف 

  مگاپاسكال بدست آمد. 06/6±66/3اپك
زمان برش "همچنين مقدار استحكام باند براي فاكتور  

). اين ميزان p=006/0نيز معني دار شد ( "فايبرپست 
زمانيكه پست ها قبل از سمان كردن برش خورده 
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مگاپاسكال، زمانيكه بالفاصله پس از سمان  87/7±43/5دبودن
مگاپاسكال و زمانيكه  47/5±32/2كردن برش خورده بودند

 88/6±92/3پس از انجام كور بيلداپ برش خورده بودند
  .مگاپاسكال بدست آمد

 "زمان برش فايبرپست "با توجه به معني دار شدن فاكتور 
ز آزمون تعقيبي براي مقايسه زمان هاي مختلف برش پست ا

 "توكي استفاده شد و نتيجه اين شد كه بين دو زمان برش 
 "بالفاصله پس از سمان كردن "و  "قبل از سمان كردن

)، اما بين دو زمان p=004/0اختالف معني دار وجود داشت (
 "پس از كور بيلداپ "و  "قبل از سمان كردن "برش 

)375/0=p ه پس از بالفاصل ")، و نيز بين دو زمان برش
) اختالف p=144/0( "پس از كور بيلداپ "و  "سمان كردن

استحكام باند متعلق  ميزانمعني داري وجود نداشت. باالترين 
 ميزانمگاپاسكال) و كمترين  05/9±82/5به گروه اول (

 07/5 ±98/1استحكام باند متعلق به گروه پنجم (
 ناي بررسي ). براي 1و نمودار  1مگاپاسكال) بود (جدول

 از بوده معني دار اختالف گروهها كداميك از  بين كه موضوع

  شد.  استفاده توكي مقايسات زوجي آزمون
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

) و نيز بين گروه هاي p=033/0بين گروه هاي اول و دوم (
) از لحاظ ميانگين استحكام باند p=003/0اول و پنجم (

  اختالف معني دار وجود داشت. 
بين ساير گروه هاي مطالعه يافت نشد.  اما اختالف معني دار

(شكست ادهزيو   ad1شكست غالب در هر شش گروه، نوع 
، در گروه دوم  6/56بين سمان و عاج) بود كه در گروه اول %

، در  3/63، در گروه چهارم % 53%/3، در گروه سوم  %6/46
كل شكست هاي  50و در گروه ششم % 6/36گروه پنجم %

  شد. مي اين گروه ها را شامل
شكست كوهزيو داخل سمان در هيچ يك از گروه هاي 

(كوهزيو داخل پست) در كل  co1مطالعه ديده نشد و نوع 
كل شكست ها را به خود  3/3نمونه رخ داد كه % 6تنها در 

  اختصاص داد. 
مورد در  1مورد در سرويكال گروه سوم،  1مورد،  6از اين 

 1ال گروه ششم، مورد در سرويك 1سرويكال گروه چهارم، 
مورد در اپيكال گروه اول 1مورد در قسمت مياني گروه سوم، 

مورد هم در اپيكال گروه سوم مشاهده شد. شكست هاي  1و 
mixed  6و5و4بيشتر در پست هاي اپك ( گروه هاي (

  مشاهده شد تا شفاف. 
  

 
 

 رد مطالعه (بر حسب مگاپاسكال)ميزان استحكام باند پست به عاج ريشه در مقاطع مختلف گروه هاي مو - 1جدول

  
 اپيكال مياني سرويكال 

 96/10±86/7 65/8±16/5 54/7±76/3 1گروه

 20/6±98/1 80/5±89/2 62/5±00/3 2گروه 

 53/8/3±76/3 20/8/5±24/5 31/5±27/3 3گروه 

 43/6±70/3 15/7±26/7 49/6±82/2 4گروه 

 53/4±11/2 68/4±08/2 01/6±55/1 5گروه 

 83/5±74/3 18/6±73/2 20/7±17/4 6گروه 
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. نمودار خطي ميانگين استحكام باند گروه هاي مورد 1نمودار 
 مطالعه

  
  بحث:

در مطالعه حاضر به بررسي اثر زمان هاي مختلف برش 
فايبرپست بر روي استحكام باند آن به كانال ريشه پرداختيم 
و زمانيكه فايبرپست بالفاصله پس از سمان كردن برش 
خورده بود، كاهش معني داري در ميزان استحكام باند در 
مقايسه با زمانيكه قبل از سمان كردن برش خورده بود 

برش دادن پست هاي سمان شده مي تواند مشاهده شد. 
منجر به توليد استرس از طريق لرزش هاي فرز در اينترفيس 
باندينگ بين ماده لوتينگ و عاج شود. اين استرس مي تواند 
منجر به كاهش استحكام باند يا ايجاد نواحي از دباندينگ 
گردد كه طول عمر رستوريشن هاي نگه داشته شده با پست 

اين آثار مخرب عمدتا زماني اتفاق  )35(را به مخاطره مي اندازد.
مي افتد كه برش پست بالفاصله پس از سمان كردن آن انجام 
مي شود. از آنجا كه ستينگ سمان عمدتا از طريق واكنش 

، سمان )26(شيميايي حين سمان كردن پست فعال مي شود 
فاصله پس هاي رزيني معموال درجات پاييني از تبديل را بال

از سمان كردن نشان مي دهند كه اين گوياي كاهش 
بالعكس زمانيكه برش  )36(.استحكام باند آنها به عاج است

دادن پست بعد از بيلدآپ كور انجام مي شود، سمان رزيني 
درجه تبديل بااليي نشان مي دهد. به عالوه كور كه به عاج 

ي ايجاد شده تاجي باقي مانده باند شده، به توزيع استرس ها
زمانيكه در اين مطالعه  )35(بواسطه لرزش فرز كمك مي كند. 

پست بعد از كور بيلدآپ برش خورده بود، ميزان استحكام 
باند پست ها مشابه با زماني بود كه قبل از سمان كردن برش 
خورده بودند. مدت زمانيكه بين نوردهي سمان و انجام كور 

فزايش پليمريزاسيون بيلدآپ سپري شده بود، منجر به ا
و ثبات باند را افزايش داد. بعالوه، ساختمان ) 30( سمان شد

كور در اطراف ساختمان باقيمانده دندان، مي تواند ثبات 
  و همكاران Borgesدر مطالعه ي پست را افزايش داده باشد. 

زمانيكه از سمان رزيني سلف ادهزيو استفاده شده بود، زمان 
بر استحكام باند نداشت و تنها  برش پست ها هيچ اثري

زمانيكه از سمان رزيني كانونشنال استفاده شده بود، با برش 
پست بالفاصله پس از سمان كردن، استحكام باند كاهش 

ي حاضر  كه براي سمان در حاليكه در مطالعه )35( نشان داد.
كردن تمامي پست ها از سمان رزيني سلف ادهزيو استفاده 

اين كاهش استحكام باند زمانيكه پست ها شده بود باز هم 
  بالفاصله پس از سمان كردن برش خورده بودند مشاهده شد.

در مقايسه ي گروه هاي داراي پست شفاف به طور مجزا 
(گروه اول و دوم و سوم)، ميانگين استحكام باند كلي گروه 
اول باالتر از گروه سوم و آن هم باالتر از گروه دوم بود كه اين 

ف تنها بين گروه اول و دوم معني دار بود. در مقايسه ي اختال
گروه هاي داراي پست اپك به طور مجزا( گروه چهارم و پنجم 
و ششم)، ميانگين استحكام باند كلي گروه چهارم باالتر از 
گروه ششم و آن هم باالتر از گروه پنجم بود كه اختالف هيچ 

تلفي از پست يك از اين سه گروه معني دار نشد. انواع مخ
هاي پيش ساخته با توانايي هاي عبور نور متفاوت در 
دسترس هستند. مواد مورد استفاده در ساخت فايبرپست ها، 
نسبت فايبرها به ماتريكس رزيني، جهت فايبرها و ابعاد آنها؛ 
همه به توانايي عبور نور از آن ها كمك مي كند. پست هاي 

ستند و شفاف به حضور عوامل لومينسنت متكي ه
اپسيفايرهاي كمتري نسبت به پست هاي اپك جهت عبور 
بهتر نور دارند. با تابش نور كيورينگ، آثار پراكنش، انعكاس و 
جذب نور براي پست هاي اپك به طرز چشمگيرتري اتفاق 
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مي افتد كه منجر به پليمريزاسيون ضعيف تر سمان رزيني در 
مي  كانال ريشه، به خصوص در اپيكالي ترين نواحي

فايبرپست ها معموال با استفاده از سمان هاي  ).37،25(شود
رزيني دوال كيور به كانال ريشه باند مي شوند. درحاليكه 
واكنش شيميايي سمان آهسته است، فعالسازي نوري سمان 
پليمريزاسيون آن را در نواحي سرويكالي تر ارتقا مي بخشد 

كردن فراهم لذا گير پست را  در دقايق اوليه پس از سمان 
اما حتي با استفاده از فايبرپست هاي شفاف،  )39،38،30(مي كند.

كاهش قابل توجهي در شدت نور در عميق ترين نواحي كانال 
ريشه اتفاق مي افتد و تنها واكنش آهسته تر پليمريزاسيون 

بنابراين، استحكام مكانيكي  )41و40(شيميايي رخ مي دهد.
عاج كانال ريشه به خصوص  پايين سمان و كاهش باندينگ به

 )42( در مراحل اوليه پس از پروسه سمان كردن مشهود است.
گزارشات متناقضي در مورد توانايي نور براي رسيدن به بخش 
اپيكالي پست وجود دارد. بطور مثال در مطالعه ي ما تفاوت 
معني داري در استحكام باند بين پست هاي شفاف و اپك 

و همكاران   Reginato ا مطالعه ي بدست آمد كه در توافق ب
قرار دارد كه در آن استحكام باند براي پست هاي شفاف در 

اما در  )40( تمامي يك سوم هاي ريشه، از پست اپك باالتر بود.
و همكاران اين نتيجه حاصل   Wangمطالعه اي ديگر توسط 

شد كه نور حتي در صورت استفاده از فايبرپست هاي شفاف 
ميلي متر در ريشه  3-2ي نور، تنها قادر است عبور دهنده 

 )44(و همكاران  Siddiq يهمچنين در مطالعه )43( نفوذ كند.
در قسمت كرونال ريشه تفاوت معني داري بين دو نوع پست 
شفاف و اپك مشاهده شد ولي هيچ تفاوت معني داري در 
مقادير استحكام باند قسمت هاي مياني و اپيكال دندانها بين 

دو نوع پست وجود نداشت و اين مطالعه نشان داد كه  اين
يك ترديد منطقي در ارتباط با توانايي نفوذ نور در عمق بيش 

  ميليمتر وجود دارد. 4از 
بر طبق نتايج اين مطالعه، با در نظر گرفتن نواحي عاجي، 

، با مقايسه "مقطع ريشه"علي رغم معني دار نبودن فاكتور 
ر مقاطع مختلف مشاهده شد كه در ميانگين استحكام باند د

بين پست هاي شفاف باالترين ميانگين استحكام باند مربوط 

به مقطع اپيكال ريشه و پس از آن به ترتيب به مقطع مياني و 
و  Yoshiyamaسرويكال مي باشد. بر خالف اين يافته ي ما، 

استحكام باند پايين تري را در مقطع  1998همكاران در سال 
رش كردند. ذكر اين نكته حائز اهميت است كه آن اپيكال گزا

ها از عاج سطح خارجي دندان استفاده كرده بودند و نه عاج 
ي آن ها داخل كانال ريشه. بعالوه مقطع اپيكالي مورد مطالعه

مقطع اپيكالي مربوط به كل ريشه ي دندان بوده است و نه 
ه از تهيه فضاي پست با استفاد )45(مقطع اپيكالي فضاي پست

ريمرهايي صورت ميگيرد كه مقاطع اپيكال را با شدت 
بيشتري سايش مي دهند. بنابراين ناحيه سرويكال بيشتر در 
معرض اثر عوامل شيميايي و سيلرهاي اندو قرار دارد چرا كه 
سايش كمتر در اين نواحي، آن بخش هايي از عاج را كه در 

اي سمان در تماس با عوامل شيميايي بوده است يا اينكه بقاي
آن وجود دارد، حذف نخواهد كرد. اما سايش بيشتر در مقاطع 
اپيكالي، بخش هايي از عاج را كه در تماس با عوامل شيميايي 
بوده يا داراي بقاياي سمان است، حذف مي كند. در نتيجه 
يك سطح عاجي تميز براي بر هم كنش با عوامل لوتينگ در 

قطع اپيكال، نواحي مقطع اپيكالي وجود دارد. بر عكس م
سرويكال به حجم باالتري از سمان نياز دارند كه اين مسأله 
استرس را در اينترفيس ادهزيو حين انقباض ناشي از 
پليمريزاسيون افزايش ميدهد. همچنين چون سمان ضعيف 
ترين عامل اتصال بين پست و عاج كانال ريشه است، حجم 

ت پايين مشاهده آو-بيشتر سمان ميتواند دليل استحكام پوش
اما برخالف پست هاي شفاف،   شده در مقطع سرويكال باشد.

در بررسي پست هاي اپك ما، مقادير استحكام باند باالتري در 
مقطع سرويكال نسبت به مياني و نيز مياني نسبت به اپيكال 
مشاهده شد. اين يافته احتماال در نتيجه ي انتقال كمتر نور 

ي انكسار، ل ريشه است كه بواسطهدر جهت سرويكال به اپيكا
انعكاس و جذب نور از طريق خود پست اپك و همچنين 

 ساختار دندان توجيه پذير است.          

آوت -آناليز ميكروسكوپي پست ها پس از انجام تست پوش
- نشان داد كه در تمام شش گروه ما، شكست ادهزيو سمان

گ رزيني و عاج شكست غالب است و استحكام باند بين لوتين
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پست باالتر از اين ميزان بين لوتينگ رزيني و عاج است. 
سازگاري شيميايي بين ماتريكس رزيني فايبرپست ها كه 
داراي بيس فنول گليسيديل متاكريالت است با عوامل 
لوتينگ رزيني، مي تواند مسئول وقوع شكست هاي كمتر در 

گالس  بعالوه سايلنيزه كردن )7(پست باشد.-اينترفيس سمان
فايبرپست ها قبل از سمان كردن ممكن است استحكام باند 

  )9(را در اين اينترفيس افزايش داده باشد.

وقوع شكست هاي ميكسد بيشتر در پست هاي اپك ( گروه 
) بواسطه ي درجه تبديل پايين تر سمان در 6و5و4هاي 

نتيجه ي اپسيته ي پست قابل توجيه است. شكست ها زماني 
ر گرفته مي شوند كه بقايايي از سمان رزيني ميكسد در نظ

  پس از جدا شدن پست هنوز به عاج داخل ريشه متصل باشد.
  

  نتيجه گيري
ترانسلوسنسي فايبرپست منجر به افزايش ميانگين استحكام 
باند ريشه مي گردد. همچنين زمانيكه برش قسمت كرونال 

  پست ها بالفاصله پس از سمان كردن آنها انجام شود،
داشت. اختالفي در  ثر منفي بر استحكام باند ريشه خواهدا 

  مقادير استحكام باند بين مقاطع مختلف ريشه وجود ندارد. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  محدوديت ها و پيشنهادات
مطالعات بيشتري با استفاده از ساير انواع پست هاي شـفاف و  
 اپك به همراه ساير انواع سمان هاي رزيني نياز است چرا كـه 

تأثير متقابـل سيسـتم پسـت/ سـمان رزينـي نيـز بـر نتـايج         
استحكام باند اثرگذار است. همچنين اثر روش هـاي مختلـف   
آماده سازي سطح پست بر اسـتحكام بانـد بـه بررسـي هـاي      
بيشتري نيـاز دارد. تـأثير عوامـل ديگـر نظيـر ابعـاد و نحـوة        
ــي در    ــاتريكس رزين ــا در م ــري فايبره ــازماندهي و قرارگي س

استحكام و توانايي انتقال نور اين پست ها و ايجاد باند  افزايش
تر با سمان رزيني و نيز تأثير ضخامت برش ها نيـاز بـه    محكم

بررسي هـاي بيشـتري را توجيـه مـي كنـد. جهـت نزديكتـر        
ساختن شرايط مطالعه به شرايط موجود در دهان، اسـتفاده از  

aged specimens .پيشنهاد مي شود  
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