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 مقدمه
، ســازمطمــئن و زیباروش تــرمیم نیــاز بــه یــک 

تمایـل  سـویی،   بوده و از    ی پژوهش های بسیار     انگیزه  
پژوهشـگران  دندان،  ی  مانده  نگهداری ساختار برجا    به  

  افزون از روش های محافظه کارانه      روزی  را به استفاده    
، شوندهپیوند  ترمیم های سرامیکی    . رهنمون می سازد  

تـوان   از   ، همراه بـا حـداقل تـراش       بر نمای زیبا،  افزون  
خوب برخوردار بوده و پاسخ بافت پریودنتـال        کارکردی  

  . است عالی ،نیزآن 
  گونــه بــا وجــود اصــالحات انجــام شــده در ایــن

شکستگی گوناگون به   به دالیل   و  ترمیم ها، در مواردی     
منجـر  به شکستن پرسلن    عواملی که   . می گردند دچار  

، طـرح   خشـکی مـاده   ،  فشـار اکلـوژن   می شوند، شامل    
 . استماده در  درمانی و نقص های ریز مناسبنا

 میـزان پرسـلن شکسـته شــده    ،در مـواردی کـه  
 بـه   ،نباشد، جایگزینی ترمیم شکسـت خـورده      گسترده  

بــاال و مشــکالت اقتصــادی و ماهیــت ی علــت هزینــه 
و نبـوده   وقت زیاد، الزم    هدر رفتن   ترمیم و   ی  پیچیده  

تـرمیم پرسـلن    نوین بـرای    های درمانی     راه ،بهتر است 
 در اینجا   ،کهپرسشی  . کار گرفته شوند  ه  شکسته شده ب  

ـ   ،مطرح می شود، این است که     کـار رفتـه   ه  آیـا مـواد ب
 پذیرفتنی قدرت باند     شکسته شده،  نپرسل تعمیر   برای

 ؟ کند یا نهرا در محیط دهانی ایجاد می 
نیرها و   و ،اینله، مانند   رامیکیستمام  ترمیم های   

 از لحـاظ    ،کـه مـی باشـند     سرامیکی  تمام   روکش های 
دندان طبیعـی   ، همانند   سطحی و شفافیت  نمای  رنگ،  
و اینله هـای سـرامیکی در   روکش ها  نخستین  . هستند
) C.H.Land(لنـد   .اچ.ی سـی  وسـیله   ه  ب،  1886سال  

 1887فویل پالتینی را در سـال       وی روش   . ساخته شد 
هـم   هنـوز    ،است که  همانند روش هایی      برد که  ربه کا 

 بـا پیشـرفت مـواد و       بـه تـازگی،     . )1(استفاده می شود    
. استپیشین از میان رفته     معایب روش های    روش ها،   

توان استفاده از سرامیک های با      ، به ویژه    این اصالحات 
پرکردگـی  پیونـد   بـرای   ی نوین،   باالتر و مواد چسبنده     

 باعـث تجدیـد حیـات و توجـه بـه         ،سرامیکی به دندان  
 تــرمیم هــای ، بــه ویــژه یکیرامســتمــام  تــرمیم هــای

  .پرسلنی شده استی  و اینله ونیرمانند تر  کارانه محافظه

، به 1975پرسلن در سال کردن اسید اچ دیدگاه  
پس از  چندی  . ه شد یارا) Rochette(وسیله ی روشت    

 های به نامپژوهشگر نامدار، دو ، 1981 در سال یعنیآن، 
با ایـن   ) Simonsene(  سیمونسن و) Clamia( کالمیا
 گیر مکانیکی از گیـر شـیمیایی در محـیط           ، که دیدگاه
خود را برای یافتن راهـی      است، بررسی   مقاوم تر   دهان  

 .کردنداچینگ آغاز در 
ــی از راه ــکننده  یک ــرامیک ش ــت س ــای تقوی  ، ه

 ،آن است، کـه   درونی   پرسلن در سطح      ی اچینگ ساده 
پرسـلن پـس از      پایـانی    هم موجب گیر و هـم تقویـت       

 افزون بـر    .می گردد رزینی  های    سمان باچسباندن آن   
 اچ کردن پرسلن موجـب مـی شـود کـه نیروهـا و             آن،  
حد فاصل ترمیم برداشته شده و در       ی  ها از ناحیه    فشار

.  دنــدان منتشــر گــردد- رزیــن- پرســلن یکــل تــوده
ــده  ــیله ی پرســـلن اچ شـ ــه وسـ ــولبـ ــید محلـ  اسـ

حدود ده هزار میکروپروزیتی    در   HF)( هیدروفلوریک  
را ل با نمای النه زنبوری در هر میلی متر مربع           و تخلخ 

 . دارا می باشد
مهم در به دسـت آوردن موفقیـت در         عامل  یک  

ـ   شکسته شـده   ترمیم پرسلن   فضـای   دسـت آوردن  ه  ، ب
 از لحاظ میکروسکوپی می توان ،کافی است کهسطحی 

 الماسـی،    ی با ایجاد سطح زبر و خشن با یـک وسـیله          
ید آلومینیـوم و یـا اچ       با ذرات اکس  را  ل سندبالست   مع

 . ورددست آه  بHFبا 
بــرای چســباندن مــواد تــرمیم آغــازین کوشــش 

  شـامل اسـتفاده از یـک       ،رزینـی بـه پرسـلن     ی  کننده  
در ســطح زبــری زبــر بــرای ایجــاد الماســی ی وســیله 
ی مـاده   کی  پرسـلن و افـزایش گیـر مکـانی        ی  شکسته  

 مـواد اچ کننـده   ،از آنپـس   . ترمیمی بـه پرسـلن بـود      
 بــا افــزایش گیــر ،راقــدرت بانــد ، دند کــهمعرفــی شــ
، اچ کننده ی  ماده  گونه ی   .  باال می برند   یمیکرومکانیک

شو و خشک کردن  وغلظت آن و زمان اچینگ و شست      
 .)3( هستندقدرت باند   مؤثر بر   مهم  عوامل   از   ،کافی هم 

 اچ شده   HF پرسلن با محلول     ،در زمانی که  قدرت باند   
ایسه با نمونه های اچ     در مق گونه ای چشمگیر    است، به   

 .)4(نشده باال می رود 
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ــک  ــژوهش در ی ــر پ ــر دیگ ــر روی ب ــر تعمی ونی
هنگـام   ،برشـی  قـدرت بانـد      ،مشخص شد که  ،  پرسلنی

در  درصـد،  8 اسـید هیـدروفلوریک     استفاده از محلـول   
.  اسـت   بیشـتر بـوده    ،از آن نکـردن   مقایسه با اسـتفاده     

مـاه   سـه     سـاعت و   24از  پـس   قـدرت بانـد     ،  همچنین
 یهای  در گروه  ،که در حالی . نداشتندچشمگیر   یالفاخت
بـدون  ) Air-abrasion(  خشونت سـطحی     از، تنها   که

قدرت ی آشکار در     استفاده شده بود، تفاوت    ،کاربرد اسید 
 .)5(ماه دیده شد سه  ساعت و 24در باند 

روی ســطح بــر بــا اســتفاده از اســید فســفریک 
، HF اثرات اچینـگ دیـده نمـی شـود و اچ بـا               ،پرسلن

ــر بیشــترین ناصــافی را  ــاد  ب  روی ســطح پرســلن ایج
مکانیکی رزیـن   با قفل    باند   افزایش استحکام . کنندمی  

  بـه دسـت     HF پـس از اچ بـا        ،در پرسـلن  سخت شده   
آشکار ماهه  سه  در یک بررسی    ه گونه ای،    ب. )6( می آید 
قـدرت  ،  HFو اچ بـا      خشونت سـطحی      ترکیب ،شد که 

 درصد شکست ها بـه      60باالیی را به دست داده و        باند
در پرسلن بوده اسـت، در      ) Cohesive ( کوهزیر صورت

از اسید فسـفریک اسـتفاده شـد،        ، زمانی که،    حالی که 
 .)7(درصد کاهش یافت 20بهکوهزیو درصد شکست 

ــت   ــرای تقوی ــایلن ب ــتفاده از س ــد  اس ــان بان  می
شناخته شده  گذشته ها    از   ،دندان های چینی و آکریل    

  پــامیجرو) Newbury(بری نیــوبررســی هــای بــود و 
)Pameijer (های  سیستمدر   بودن سایلن  مؤید مؤثر  ،نیز

 در  ،و همکـاران  ) Fischer(فـیش   . پرسلن است ترمیم  
عامـل  اچینـگ پرسـلن      ،خود اعالم کردند کـه    بررسی  

اصلی برای دستیابی به گیر خـوب اسـت و اسـتفاده از             
سـایلن  امـا اثـر     دوم اهمیت است،    ی   در درجه    ،سایلن

 اثـری   ، ارزشمند بوده و اثـر آن همـراه بـا اچینـگ            ،نیز
 ترکیب اثر اچینگ و استفاده از     بنابراین،  است و    تجمعی

 .)8( شود میباند  قدرت باالترینبه  بیدستیا موجب ،سایلن
 از  اثر عمل اچینگ و اسـتفاده     پژوهش هایی،   در  

کششــی کامپوزیــت و  قــدرت بانــد رویبــر ســایلن را 
 اچ  ،آشکارا بیان کرد که   فته ها   یا. پرسلن مقایسه کردند  

به استفاده از سایلن اهمیت     سطح پرسلن نسبت    کردن  
ـ     قدرت باند     دارد، اما بیشترین   بیشتر ه کششی زمـانی ب

 ، از سـایلن نیـز     ،از اچینـگ  ، پـس    دست مـی آیـد کـه      

، قـدرت بانـد    به گونه ای که، این       ،)10 و   9(استفاده شود   
پرسـلن  یـو    کوهز  بیشتر از نیروی    مگاپاسکال 28 تا   14

 .)12، 11(می شود 
انجـام  ها و آزمایش هایی کـه       همه ی آزمون    در  

 سـایلن نداشـتند،     ،در نمونه هایی که    قدرت باند    شده،
 بـا   ،همچنین. تر از نمونه های دارای سایلن بود       ضعیف

 از  ،درنمونه هـایی کـه    قدرت باند    کاهش   ،گذشت زمان 
  .)5( کمتر دیده می شود ،سایلن استفاده شده بود

گونـاگون  کامپوزیـت   بررسی، از سه گونه     در این   
بـه  بانـد   مربوطـه بـرای     ی  شـونده   باند  به همراه عامل    
خمشـی  توان   و به عنوان معیار از    شده  پرسلن استفاده   

سـنجش  عوامـل   یکـی از    کـه،   کمک گرفته شـده     باند  
 . استباند کیفیت 
 

 مواد و روش
پرسلنی مستطیل شـکل  ی  عدد نمونه   50شمار  

  کولوروژیـک  پرسلنجنس   میلی متر از     8×5×3با ابعاد   
)Colorogic (رنـگ هـای    سرامکو  ی  خت کارخانه   سا

C4   و B4   نمونه ها در سطح مقطع     همه ی    .شدفراهم
بـا فـرز الماسـی      ، در آغـاز،     ) میلی متر  3×5(تر   کوچک

اسید هیـدروفلوریک   ی   به وسیله    ،خشن شده و سپس   
(HF) 5/9 نددقیقـه اچ شـد    چهـار    بـه مـدت      ، درصد .

و شـد   ب و هـوا شسـته       آ افشـانه ی     طح مورد نظر با   س
 . گردید به طور کامل خشک ،هواافشانه ی  با ،سپس

و کامپوزیت در  باندینگ عاملبرای ارزیابی نقش  
ــد  ــدرت بان ــه ی در ، ق ــا هم ــه ه ــک ،نمون ــه  از ی  گون

چنــد منظــوره  مربــوط بــه اســکاچ بانــد    ســایلن 
)Scotchbond Multi-Purpose ()  کارخانـه  سـاخت

 نمونه ها به طور     ،از آن پس  . استفاده شد ،  بود) 3Mی  
نمونه پنج   .شدند بندی بخشتایی  15گروه سهتصادفی به   

در نظـر گرفتـه شـد       شـاهد    به عنوان گروه     ،اندهرجامب
 ).4گروه (

بانـدینگ   عامـل    از، در آغاز،    کامپوزیتباند  برای  
 ،سـپس . استفاده شد زیت  وکامپگونه  مربوطه به همان    

کامپوزیتی نمونه ها در همه به یک       ش   بخ برای این که  
اندازه بود و با یک نیرو کامپوزیت هـای مـورد نظـر در              

 جدا شـونده    قرار داده شوند، یک قالب فلزی     جای خود   



  و همکارعلی اصغر علوی                 کامپوزیتگونه  و سه )پرسلن( پیوند میان یک گونه سرامیک دهانی استحکام خمشیبررسی بیرون 

 72

کشویی بوده و به    ی   دارای دو زایده     ،از جنس فوالد که   
 در  ،ایـن قالـب   . گردید، فراهم   هم قفل می شدند   درون  

ا داشـت و توخـالی       میلی متـر ر    8×5×3ابعاد  سمت  هر  
 جـا  ایـن فضـا     سـمت   پرسلن ساخته شده در یک      . بود

مانـده کامپوزیـت قـرار      ی برجـا    می گرفت و در حفره      

ارد  بـدون و   ،با جدا شدن دو زایده از هـم       . داده می شد  
یـا مـواد مـورد نظـر،        حـد فاصـل     شدن نیرو و فشار بر      

بیـرون آورده    کامپوزیـت از قالـب       -پرسلنی  مجموعه  
  نشان،به طور خالصه ،  1جدول  . )2و   1شکل  (می شد   
 .استمورد آزمایش گوناگون های  گروهی دهنده 

  
 مورد آزمایشگوناگون های  گروه: 1جدول 

 

 کامپوزیت شونده باند عامل سایلن  سطحیدرمان  شمار گروه
 HF S.C.P. XP-Bond Adhesiveاچ با + فرز الماسی 15 1

 (Kerr) 
Herculite 

(Kerr) 
  HF S.C.P. S.Multi-Purpose Adhesiveاچ با + لماسیفرز ا 15 2

(3M) 
Brilliant 
(Sltene) 

  HF S.C.P. Syntac single- componentاچ با + فرز الماسی 15 3
(Vivadent) 

Tetric Flow 
(Vivadent) 
S.C.P: Scotch Bond Ceramic Primer 

 
 1گروه 

  اسید ی وسیله بهپرسلن   یها نمونه کردن از اچ پس  
 و شسـتن و خشـک کـردن سـطح یـک            هیدروفلوریک  

، SCP (Scothchbond Ceramic Primer)الیـه از  
روی بر  است،  اتانول  دارای   که،   3Mی  ساخت کارخانه   

 ثانیه صبر کـرده و      60حدود  در  . سطح پرسلن زده شد   
 هوا به آرامی خشک   افشانه  ثانیه با   پنج   به مدت    ،سپس

 در تـرمیم هـای      سـازنده ی  بنا به ادعای کارخانـه      . شد
به اچ پرسـلن    ،   است ی چون این ترکیب اسید    ،پرسلنی

 سـطح پرسـلن بـا       ،نیست و کافی است کـه     نیاز   HFبا  
 درصد به 10یا اسید مالئیک درصد  37اسید فسفریک 

اسـتفاده در   مـورد     باند عامل.  ثانیه تمیز شود   15مدت  
 XR) XR-Bond Adhesiveادهزیــو  ایــن گــروه 

 . است) آلمان) Kerr(کر ی  کارخانهساخت 
بـا  سطح مورد نظر زده و      بر  یک الیه از این ماده      

 ثانیـه بـا     20پوار هوا به آرامی نازک شـد و بـه مـدت             
 ،سـپس . گردید سخت   *تاباندن نور دستگاه الیت کیور    

پیونـد   دست به سطح     ،کهگونه ای   پرسلن به   ی  نمونه  
قالـب فلـزی    سمت  برخورد نکند و آلوده نشود، در یک        

الـب را در هـم      بخـش ق   دو   ،از آن پـس    شد و    قرار داده 
، Incremental)(  الیــه ایجفــت کــرده و بــه صــورت

قالـب   در   A1رنـگ   ) Herculite(  هرکولیت کامپوزیت

                                                           
* Coltolux. Coltene company 

انسـور  و کند  اسپاتول مخصـوص      ی وسیلهه  بمورد نظر   
 .شد تابانده ثانیه نور20به مدت، داده شد و به هرالیه قرار

حــد ی  کامپوزیـت در ناحیـه  ی الیـه  نخسـتین  
ت در ایـن    یـ کامپوزسـازگاری   قرار داده شد تا از       فاصل

این عمل ادامه یافت تا کـل فضـای        . شدناحیه مطمئن   
 .)2و1شکل  (گردیدکامپوزیت اشغال ی  قالب به وسیله

 
 
 
 
 
 

 

  به سرامیکشیوه ی افزودن کامپوزیت:1شکل 
 

 
 
 
 
 

 
آماده قطعه پیوند شده ی کامپوزیت به سرامیک،  :2شکل 

 آزمون با دستگاه اینسترونجهت 
قالـب فلـزی از     زایده هـای    از بیرون آوردن    پس  

سـطوحی  همـه ی   به ،نمونه ها بیرون آوردن    و   یکدیگر
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از پـس   . ثانیه نور تابانده شـد  40 نور نبود،    برابر در   ،که
به مدت یک   ، همه ی آنها     پایان یافتن ساخت نمونه ها    

 عمــل ،و ســپس شــده هفتــه در آب مقطــر نگهــداری
ر بـار د   500، به شمار    )ترموسیکلینگ (دماییش  چرخ

. گرفــتســانتی گــراد انجــام ی  درجــه 55و  5دمــای 
، دوبـاره   نمونه ها تا زمان انجام آزمایش     ، همه ی    سپس

 .در آب مقطر قرار داده شدند
 

 2گروه 
ی  تا مرحله  آغاز   مراحل انجام کار در این گروه از      

 بانـده  عامـل .  بـود  1 گـروه ، هماننـد    استفاده از سایلن  
اســکاچ چنــد منظــوره  ادهزیــو شــونده در ایــن گــروه

)Scotchbond Multi- Purpose Adhesive( بـود  .
از ، امـا    بـود نخسـت    هماننـد گـروه      ،مراحل بعدی نیـز   

 .استفاده شد) Brilliant(بریالنت کامپوزیت 
 

 3گروه 
  پیشـین اسـت،     کار همانند دو گـروه     انجام مراحل

ــا  ــتفاده  امـ ــورد اسـ ــت مـ ــو  تتکامپوزیـ ــک فلـ  ریـ
 Tetric Flow (Vivadent) در این گـروه نیـز  .  بود، 

ــه ــا مرحل ــایلن یت ــتفاده از س ــد  اس ــروه ، همانن  دو گ
 در ایــــن گــــروه بانــــد عامــــل . اســــتپیشــــین 

Syntac Single-Component  یکارخانــهســاخت  
به وسـیله ی    از این مراحل، نمونه ها      پس   . بود ویوادنت

 به روش باند متحت آزمایش استحکا دستگاه اینسترون

 . ای قرار گرفتند نقطه آزمایش خمش سه
میلی متر در دقیقه بـود      ، دو   سرعت حرکت تیغه  

حـد  ی   و با حرکت خود به پـایین و تمـاس بـا ناحیـه             
مـورد نظـر در   ی  نیرو اعمال می شـد تـا نمونـه      فاصل

شکســت حــداکثر ی در لحظــه  .تمــاس بشــکندجــای 
شـد و   دسـتگاه ثبـت     به وسـیله ی     نیروی اعمال شده    

از ، پـس    همچنـین . ه نیرو ترسـیم شـد      ب وطبنمودار مر 
بـه وسـیله ی      در هر گروه، نمونه هـا         ها انجام آزمایش 

چگـونگی و   تـا   شد  به دقت ارزیابی    میکروسکوپ نوری   
 .شودآشکار دقیق شکست جای 

 
 4گروه 

بـی  ی  پرسلنهای   بلوک   ،نمونه، پنج   گروهدر این   
 . شمار آمد بهت مثب شاهدگروه  عنوان به ،ترمیم هیچگونه

 
 یافته ها

محاسـبات آمـاری    راه  اعداد بـه دسـت آمـده از         
یـک    ANOVA بـا اسـتفاده از آنـالیز         .واکاوی شـدند  

آزمون صفر به دست آمد و برابر  P.valueمیزان سویه،  
از دسـته  یـک  میـان  اختالف ) Duncan test(دونکن 

 2در جدول یافته ها  .دانسته است معنی دار ها را گروه
 تفـاوت معنـی دار و       .آورده شـده انـد     1 نمـودار ز،  نیو  

ــا  ــمگیر بـ ــای >05/0pچشـ ــان گروههـ  و 2 و 1 میـ
 . به دست آمد3 و 1گروههای 

 
 

 های چهارگانه و انحراف معیار در گروه  استحکام باندمیانگین: 2ل جدو
 

 استحکام میانگینآزمایش شده ی  نمونه شمار آماده شدهی نمونه شمار   گروه
 )اپاسکالمگ(باند 

 انحراف معیار 

1 15 14 89/18 34/4 
2 15 15 64/15 54/0 
3 15 15 15 14/4 
4 5 5 5/33 21/7 
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 استحکام باند خمشی در گروههای مختلف :1نمودار 
 

 بحث
 ،کـه نـوین   اگر چه هنگام استفاده از سایلن های        

ا ، امـ نیسـت نیـاز  به اچ پرسلن با اسید هستند،  اسیدی  
بـا افـزایش گیـر      قدرت بانـد    باال بردن    اچ کردن،    نقش

کردن سطح    خشن ،در این موارد   .استی  میکرومکانیک
بـالینی،  پرسلن با استفاده از فرز الماسی بـرای کـاربرد           

آشکار  ،روی این دو ماده   بررسی بر   در یک   . استکافی  
هـای   هنگـام اسـتفاده از سـایلن     ، به   HF اچ با    ،شد که 

این . نمی دهد   قدرت باند  مگیر در ی چش اسیدی افزایش 
سیلوکســان های پیونــد ایجــاد ،محلــول هــای اســیدی

)siloxane (  کامپوزیـت و  پیوند میان را تشدید کرده و
 در  هسـایلن اسـتفاده شـد     . آسان مـی سـازد    پرسلن را   

ادعـای  پایـه ی    و بـر    اسـت    اسیدی   ،نیزبررسی کنونی   
ده هنگام استفاده از این مـا     ،  (3M)سازنده  ی  کارخانه  

سـطح پرسـلن    کـردن   ترمیم های پرسلنی، به اچ       برای
 ی عمل اچینـگ اثـر     ،اما با توجه به این که     . نیستنیاز  
ــو ــر س ــد   ب ــتکام بان ــر   اس ــزایش گی ــرای اف ــدارد، ب ن

 انجـام   HF عمل اچینگ با     ، در نمونه ها   یمیکرومکانیک
، زمــان اچینــگ، غلظــت آن، اچ کننــدهگونــه ی . شــد

 از  ،شو و خشک کردن مناسـب بـه دنبـال آن           و   شست
اچینگ سـطح   . )4(هستند  استحکام باند   مهم در   عوامل  

ها از ناحیـه    فشـار  نیروها و    ،پرسلن موجب می شود که    

ی حد فاصل ترمیم برداشته شـده و در کـل تـوده             ی  پ
 .)5(منتشر گردد ) و احیاناً دندان( پرسلن -رزین

ی  تفـاوت هـای    ،اسـید نیـز   گونـاگون   غلظت های   
 ،کهکنند  را در ریزساختارهای پرسلن ایجاد می       آشکار  

پرسـلن  مراحـل   این بیانگر حل شدن انتخابی یکـی از         
شیشه ای  ، مرحله ی     درصد HF 52برای نمونه،   . است

 کـه   ،در حـالی  . پرسلن را به طور انتخابی حل می کند       
کریستالی مرحله ی   تخابی   به طور ان   ،درصد 20غلظت  

 درصـد   10 با غلظت اسید     ،لبه هر حا  . را حل می کند   
میکرومکـانیکی ایجـاد    پیونـد   بهترین ریز ساختار برای     

اسـید   از همـین غلظـت       ،نیزدر این بررسی    ود و   شمی  
 .)13(شده است برای اچ سطح پرسلن استفاده 

 بـرای ایـن   ،های تمام سرامیکیدرمان در ترمیم   
 کامپوزیـت بـه حـداکثر       -سـرامیک استحکام بانـد    ،  که

ی سـرامیک بـه وسـیله       ی  ح اچ شـده     سطباید  برسد،  
 ، به طـور شـیمیایی     ،این ماده . )14(سایلن پوشیده شود    

و سو  سطح سرامیک از یک     ) سیلیس(اکسید  ی  با الیه   
 به عنـوان یـک      ،دیگرسوی  ماتریکس آلی کامپوزیت از     

اسـتفاده از   . )8(مـی شـود     پیونـد   ترکیب ارگانوسـایلن    
کوواالنسـی  د  پیون باعث ایجاد    ،بر این که  ، افزون   سایلن
 مرطـوب شـدن     سطح سرامیک و رزین می شود،     میان  

  .)4(یابد    بهبود می  ، رزین نیز  ی سطح سرامیک به وسیله   
 

 ـــ 4روه    گ  ـــ 3گروه      ـــ  2گروه    ........  1گروه 
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 شـامل محلـول اسـیدی       ،سـایلن نوین  ترکیبات  بیشتر  
واکنش سایلن با سـطح پرسـلن       آسانی   باعث   ،است که 

 .)6(می گردد 
استحکام باند   سایلن در باال بردن      ینقش کاربرد 

و اســت  کامپوزیــت کــامالً شــناخته شــده -ســرامیک
بـا  . آن را به اثبات رسانیده است     پژوهش های پیشین،    

 اچینـگ   ،د کـه  نـ یـد مـی کن    اکت، بررسی هـا     این همه 
اصلی برای دستیابی به گیر خوب است و     ، عامل   پرسلن

، امـا  داردجا  دوم اهمیت  یاستفاده از سایلن در درجه    
و اثر آن بـا کـاربرد        بسیار ارزشمند بوده     ،سایلن نیز اثر  

ترکیـب عمـل    بنـابراین،   اچینگ اثری تجمعی اسـت و       
 موجب رسیدن به باالترین     ،اچینگ و استفاده از سایلن    

 .)8و5(می شود استحکام باند 
 انجام  و آزمایش هایی که   همه ی پژوهش ها     در  

ــد شــده،  ــایی کــه اســتحکام یان ــه ه  ســایلن ،در نمون
از نمونه های   ضعیف تر   گونه ای چشمگیر    نداشتند، به   

 بـا گذشـت زمـان ذخیـره         ،همچنین. دارای سایلن بود  
 از  ،در نمونه هایی که   توان پیوند   سازی در آب، کاهش     

 .)12و5( کمتر دیده می شود ،سایلن استفاده شده بود
رزین به پرسـلن    ، توان پیوند    بدون کاربرد سایلن  

شکست در نمونه های    گونه ی   نسبت ضعیف بوده و     به  
رزیـن  میان  در مرز   ادهزیو  یشتر از گونه    ، ب بدون سایلن 

 .)11(و پرسلن بود 
و همکــارانش در ســال ) Thurmond(تورمونــد 

 هــای  درمــانتــرمیم رویبــر در یـک بررســی  ، 1994
 نیمــی از ، All-Bond2 بــا اســتفاده از   وســرامیکی
 24 به مدت    ،را) همانندنمونه های   (بررسی  نمونه های   

ی  نیمـه ی گراد و سانتی   درجه37ساعت در آب مقطر     
 برای  ،ماه نگهداری کرده و سپس    سه   به مدت    ،دیگر را 
 ســانتی گــراد و 5+2دماهــای چرخــه ی میــان  2500

با مدت زمان یـک     دمایی  ای  فشاره سانتی گراد،    2+55
 سـه   درکششـی   .  به آنها وارد کردنـد     ،دقیقه در هر دما   

 24تـوان پیونـد     کمتـر از    گونـه ای چشـمگیر،       به   ،ماه
توان حداقل ، عنوان کرد کهبررسی نیز، ین ا. ساعت بود

 ، در بـرای تـرمیم پرسـلن بـا کامپوزیـت         کششی  پیوند  
 .)7(است مگاپاسکال  13حدود 

 و) Mitteleman(، میتــــل مــــن )Lei(لــــی 
روی بـر   را  دمایی  چرخش  اثر  ) Thompson( تامپسون
 پژوهشـی   در. )15و2(کید کردنـد    اتاستحکام باند   کاهش  

از گذشـت سـه مـاه       پـس   نـد    استحکام با  کاهش،  دیگر
 روز دیده شد و به علت تفاوت در ضرایب          48نسبت به   

در کاهش  دمایی  چرخش  نقش  به  مواد،  دمایی  انبساط  
 .)16( گردیدتاکید قدرت باند 

 نقـــش ی  اره دربـــزیـــاد دیگـــرهـــای  بررســـی
 در کـاهش  دمایی   چرخش   ذخیره سازی در آب و عمل     

 دن  بـه علـت یکسـان بـو        ،انجـام شـده کـه     قدرت باند   
 .آنها خودداری شده استیافته ها از بیان 

پرسـلن و کامپوزیـت در      قدرت باند   برای ارزیابی   
هـایی بـرای    آزمـون    معمـوالً از     ،دهـان محیط بیرونـی    

. شوداستفاده می   پیوند  کششی یا خمشی     توان   ارزیابی
 خمـش سـه     ازپیوند،  برای ارزیابی   در پژوهش کنونی،    

ــه ای ــتفاده نقط ــد  اس ــهش ــد ،ک ــرای ان ــری  ب ازه گی
Transverse Strength  یـا Flexural Strength  یـا 
Modulus of Repture کار می رود، به. 

 نیروی   بیشترین مقدار  1گروه  کنونی،  در بررسی   
در . نشان دادنـد  مگاپاسکال   8/18حدود  را در   خمشی  

مقـداری  پیونـد،   شکسـت   از  ، پـس    نمونـه هـا   ی  همه  
به . نده بودما پیوند پرسلن یا کامپوزیت در سطح مقطع

سـطح  بخشـی زیـاد از    در ، نمونههفتدر  گونه ای که،    
 در )cohesive(کوهزیــو گونــه ی  شکســت از ،مقطــع

 شکسـت بـه     ،نمونـه چهار  در  . پرسلن یا کامپوزیت بود   
 در  ،کامل در پرسلن یا کامپوزیت و تنها      کوهزیو  صورت  

  شکسـت  بـه  سـطح مقطـع بیشـتر        ،نمونه بود کـه   سه  
 کوچـک از سـطح      ی در نقـاط   شده بـود و   دچار  ادهزیو  

 .مقطع، کامپوزیت و یا پرسلن دیده می شد
، پیوند  این مطلب شاید بیانگر این نکته است که       

XR-Bond/Herculiteــلن ــه پرس ــوب  ب ــدی خ  پیون
در هـر سـه     ، ساز و کار پیونـد       با توجه به این که    . است

و  بنـد عامـل   گونه ی    در   ،هم بوده و تنها   همانند  گروه  
 تفـاوت هـای     ،فاوت دارنـد، بنـابراین    کامپوزیت با هم ت   

له امـی توانـد بـه ایـن مسـ         قدرت باند   میان  موجود در   
ــردد ــای  . برگ ــت ه ــود در کامپوزی ــر موج ــزان فیل   می
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درصـد حجـم و در       68حـدود   هرکولیت و بریلیانت در     
درصد  53 تا 21حدود در ، )Tetric flow(تتریک فلو 

  شاید تفاوت های موجود در     ، پس .استحجم کل ماده    
ذرات فیلـر و پراکنـدگی      ی  به انـدازه    قدرت باند   میان  
ی اندازه    هرکولیت در کامپوزیت . ذرات برگردد ی   اندازه

 ،در حــالی کــهاســت،  میکــرون 2 تــا 1/0 ،ذرات فیلــر
 میکــرون 5/0حــدود در  بریلیانــتدر انــدازه میــانگین 

 میکرون  8/2 تا   04/0 اندازه ای در حد      ،است، اما ذرات  
ذرات ی  اندازه  میانگین   تتریک فلو    ر د ،همچنین. دارند
ی  پراکندگی اندازه اما  ،  است میکرون   7/0حدود   در فیلر

 ،دیگرسخنی به .  میکرون است 3 تا   04/0ذرات در حد    
 ، دو کامپوزیت دیگـر    فبر خال  هرکولیت،   در کامپوزیت 

ریز کمتر است و ایـن  ی بسیار  میزان فیلرهای با اندازه     
 کامپوزیـت و بـاال بـردن      می تواند عاملی برای تقویـت       

ی  بـه دلیـل انـدازه        ،این کامپوزیـت  . (باشدقدرت باند   
 میـان  علـت ایـن کـه   ). بـاالیی دارد سختی  ،ذرات فیلر 

دیده نمی شـود، مـی توانـد        ی آشکار    تفاوت 3 و   2گروه  
 . اندازه ذرات فیلر در کامپوزیت ها باشدی لهاهمین مس

ــا   ،در گــروه دوم ــا قــدرت بانــد برابــر ب  64/15ب
 در   جـدا شـدن    از، پـس    نمونـه هـا   ، بیشتر   اپاسکالمگ

دارای شکسـت   پیونـد،   مقطـع   بخشی بـزرگ از سـطح       
ـ . بودنـد ادهزیو    نمونـه   10حـدود   ه گونـه ای کـه، در        ب

  کوچـک  ی در نقـاط   ، تنهـا   و بوده ادهزیو   دارای شکست 
از کامپوزیت یا پرسلن در سـطح مقطـع         بازمانده هایی   

ه طـور تقریبـاً      سطح مقطع ب   ،نمونهچهار  در  . مانده بود 
 یـک نمونـه   ،بـوده و تنهـا  مخلـوط   دارای شکست برابر  

 .در کامپوزیت بودکوهزیو دارای شکست 
 15تـوان    بـا    ،نمونه هـای گـروه سـوم      بیشتر  در  
شـدن در   جـدا   از  ، پـس    2 مانند گـروه     ، نیز مگاپاسکال

 ادهزیـو   شکسـت پیونـد،   از سـطح مقطـع      بخش بزرگ   
ی بـزرگ از  ، بخشـ  نمونـه 11 در گونه ای که  . دیده شد 

بـوده، در    ادهزیـو    دارای شکسـت  پیونـد،   سطح مقطـع    
پرسـلن یـا کامپوزیـت بـه        هـای     بازمانده کوچک ینقاط

 شکسـت ، به    به طور کامل   ،یک نمونه . چشم می خورد  
کوهزیـو  شکسـت   به   به طور کامل     ،و یک نمونه  ادهزیو  

  .ندشددچار در پرسلن 

 بـه   ،شکسـت ، بخش بزرگـی از      تنها در دو نمونه   
 ، در کـل   ،بنـابراین . در کامپوزیـت بـود    هزیو   کو صورت

 ،به چشم می خورد و شاید ایـن        ادهزیو   بیشتر شکست 
در گـروه دو و     قـدرت بانـد     ،  بیانگر این مطلب است که    

 پرسـلن یـا    کوهزیـو  عمدتاً پـایین تـر از نیروهـای     ،سه
 . استکامپوزیت 

ــه   علــت شکســت در کامپوزیــت را مــی تــوان ب
 با ایجاد   ،بط داد که   ر ،سخت شدن نیز  هنگام  های  فشار

 باعـث ضـعیف شـدن آن مـی          ،ترک های ریز در مـاده     
آزمایش یک مسیر شکست   ، هنگام   شوند و این ترک ها    

 همـین نقـش     ،وجود حباب نیز  . )17( کنندرا دیکته می    
ر درون تکه هـای کـامپوزیتی        نارسایی د  وجود. را دارد 

بـرای  آن نواحی گشـته، مسـیری       فشار در   باعث تجمع   
خوردگی و شکست به وجود مـی آورنـد و          ک  رانتشار ت 

هنگام فشار، تمایل به شکست در این نواحی بیشـتر       به  
ــت ــار از . اسـ ــویی فشـ ــاض سـ ــی از انقبـ  های ناشـ

 باعـث ایجـاد کشـیدگی و احتمـاالً          ،پلیمریزاسیون نیز 
گشته و اعمـال نیـرو در        پیوند   ترک های ریز در سطح    

این . باعث گسترش این ترک ها می شود      میانی،  سطح  
 ،ترمیمیی  امل به همراه حباب های موجود در ماده         ع

شکستگی در آن نواحی شده و سبب مـی         آسانی  باعث  
ترمیمی در  ی  از ماده    بازمانده هایی    ،پایان در   ،شود که 

 .)18(بماند برجا سطح زمینه ای و یا بر عکس 
کامپوزیـت   ، الیه الیـه   به روش در بررسی کنونی    

 ناشـی از انقبـاض      هایداده شد تـا فشـار     در قالب قرار    
و کمتـرین فشـار در      رسـیده   به حـداقل     پلیمریزاسیون

 هـدف دیگـر از قـرار        ،البتـه . باشـد  حد فاصل     ی ناحیه
ی  کاهش حباب در توده ،   الیه الیه  دادن ماده به روش   

 .کامپوزیت بود
 

 نتیجه گیری
 ،که گفت توان  می ،بررسی های این   یافته به با توجه 

X-R Bond/Herculite تـرمیم هـای    ازسازیب  برای
  ،پرسـلن و کامپوزیـت    پیونـد میـان     سرامیکی و ایجـاد     

 توجه به ایـن     ،البته. پذیرفتنی است مناسب و   ای  ماده  
 پـژوهش در بیـرون      این   ،اهمیت است که  دارای  مطلب  
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بـا شـرایط     دهان انجام گرفته است و محـیط آزمـایش        
، نیروهای  ریزجاندارانوجود بزاق،   ، مانند   طبیعی دهان 

ه، عادات شخصی و عادات تغذیه ای تفاوت هـای          جوند

بیشـتر و آزمـایش هـای       ، به بررسی های     زیاد دارند که  
 . دارد نیازدهانیدرون 

 
****** 
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Abstract 

An In Vitro Comparison Study of Flexural Bond Strength of Porcelain Ceramic with 
Three Types of Composites 

 
Alavi AA.* - Tavangar M.** 
* Associate Professor, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Shiraz University of 
Medical Sciences 
** Assistant Professor, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Gilan University of 
Medical Sciences 
 
Statement of Problem: Ceramic materials with excellent biocompatibility are widely used 
to achieve highly esthetic ceramic restorations. Although these ceramic materials usually 
provide an excellent restorations but failures do occur, and it is a challenge to the dentist. A 
number of composite resin systems are marketed for repair of failed porcelain restorations. 
Repair of failed porcelain restorations typically involves adhesion of a composite resin to 
the fractured porcelain. The porcelain surface can by physically altered with air abrasion, a 
diamond bur, or hydrofluoric acid (HF). Silanization of porcelain and viscosity of bonding 
agent is an important factor in this respect. 
Purpose: The goal of this study is to compare three commercially available composite resin 
materials and one type of porcelain, in relation to their bond strength under a flexural load 
with an instron testing machine. 
Materials and Methods: Fifty porcelain blocks of 8×5×3 mm were divided into 3 groups 
of 15 experimental blocks (repaired with 3 different composites) and 5 blocks as control 
group and their bond strength were evaluated under a flexural load with an instron testing 
machine. 
Results: The result revealed that flexural bond strength as follows: XR-Bond/Herculite 
(group 1)>Scotchbond Multi-Purpose/Brilliant (group 2)>Syntac Single-Component/Tetric 
Flow (group 3). Bond strength in group 1 was significantly different from groups 2 and 3, 
however differences between group 2 and 3 was not significant. 
Conclusion: Physical and mechanical Properties of composite resin are important factors 
on flexural bond strength. Highly-filled composite produces higher bond strength. In 
addition to the size of filler particles, range of the particle size, is very important. In 
evaluating the bond strength, stresses of polymerization shrinkage and voids are very 
important too. XR-Bond/Herculit system has also the ability to mature the bonds. This 
ability may be responsible for the higher bond strength. It seems that XR Bond/Heraclites is 
a proper composite for repair of this type of ceramic.  
 
Key words: Ceramic, Composite, Flexural strength 
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