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  کانال  درونایرانی پست گیر اثر آماده سازي سطحی بر 
  
  

  * نسرین سرابی، * مجید اکبري، * محمدجواد مقدس
  

  مشهددانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دندانپزشکی  يدانشکدهدندانپزشکی و مرکز تحقیقات  يترمیمی دانشکدهگروه آموزشی استادیار  *
  
 

  چکیده
به علت خواص فیزیکی و مکانیکی مناسب همراه با زیبایی و مقاومت به واکنش شیمیایی  گالس فایبر يهاي پیش ساختهپست :بیان مساله

  تولیـد  . ها در کانـال ریشـه باشـد   تواند یکی از عوامل موثر بر میزان گیر پستهاي سطحی میسازيآماده. قرار گرفته استهمگان  قبولمورد 
  . گرفته است انجامدر ایران  رباستین نخهاي گالس فایبر براي پست
به دست آوردن باالترین  برايپست ایرانی در کانال ریشه  یک گونهسازي سطحی بر میزان گیر بررسی اثر آماده پژوهش،این از هدف : هدف

  . بودمیزان گیر 
  هــا از تــاج دنــدان. انتخــاب شـدند  بــاالسـی و دو دنــدان ســالم ثنایــاي میـانی فــک    ،اي مــوازيمداخلــه بررســیدر ایـن   :روش مــواد و

و بخـش گردیـد   تایی  8ها به چهار گروه نمونه. ها تحت درمان ریشه قرار گرفتندپروگزیمالی قطع شد و ریشه) CEJ(مینا -جاي تالقی سمان
سازي سطحی زیر انجام هاي ایرانی هتکو یکی از چهار آماده براي پست. شد فراهممتر میلی 10 کانال به طول درونفضاي جاگذاري پست در 

 .و با سایلن پوشیده شد پاكبا الکل : 3گروه . پاك گردیدهواسایی شده و سپس با الکل : 2گروه  .شد پاكسطح پست با الکل : 1گروه  :دگردی
 .دگردیبا سایلین پوشیده  از آن و پس پاكهواسایی شده، با الکل : 4گروه 
. ها سمان شدنددر کانال دندان) ED-Primer( پرایمر اداز آماده سازي سطح عاج کانال ریشه با  پسهر گروه با کمک سمان رزینی پاناویا  ،سپس
گیـر  . درجه قرار گرفتند 55و  5 میانحرارتی  يچرخه 7500و سپس تحت گذاشته شدند درجه  37روز در آب  30ها به مدت نمونه از آن، پس

واریانس  آزموندست آمده به کمک ه اطالعات ب. گیري شدمتر بر دقیقه اندازهمیلی 2کشش با سرعت کشش آزمون دستگاه  يوسیلهه ها بپست
  .گردیددرصد بررسی  5دانکن در سطح اطمینان آزمون  یک سویه و

) الکـل ( 1گـروه   :بـه قـرار زیـر بـود     گونـاگون هـاي  کانـال در گـروه   درونمیانگین نیروهاي الزم براي بیـرون کشـیدن پسـت از     :هایافته
 53/166±32/40) هواسـایی بـا سـایلن   ( 4گروه  و 87/167±49/42) سایلن( 3، گروه 53/171±80/47) هواسایی( 2گروه ، 91/39±63/157

  ).  p< 05/0( وجود ندارد گوناگونهاي گروهاداري میان که تفاوت آماري معن ،نشان داد هاآزمایش .نیوتن
کردن با الکل  پاكکانال نداشت و تنها  درونزایش گیر پست گالس فایبر  هتکو در سازي سطحی انجام شده تاثیري در افآماده :گیرينتیجه

  .رسدنظر میه ها کافی برفع آلودگی براي
  گیر، حرارتی يچرخه، سازي سطحیآماده، پست گالس فایبر: کلیديگان ژوا
  
  
  
 
  
  
  
  

     Shiraz Univ Dent J 2010; 10(4): 293-298               2/8/88: ،  تاریخ پذیرش مقاله14/12/87: تاریخ دریافت مقاله
  

   0511-8829525 :تلفن   ترمیمیدانشگاه علوم پزشکی مشهد، گروه آموزشی دندانپزشکی ي هدانشکد، میدان آزادي، مشهد. اکبريمجید : ي مسوول مکاتباتنویسنده
 akbarim@mums.ac.ir : پست الکترونیک

 ي پژوهشی اصیلمقاله
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  درآمد
هـاي درمـان   تـرمیم دنـدان   ها به صورت گسترده درپست

این ترمیم . روندمی به کار ،تاجی اندکی دارندبافت ریشه شده که 
هـاي  تـرمیم  برايتواند به عنوان ترمیم نهایی و یا زیر ساختی می

هاي پیش ساخته بـه  استفاده از انواع پست. )2 و 1(غیرمستقیم باشد 
کمتر  کاريهاي هجلسشمار کمتر، ي ههزین همچونعلت مزایایی 

  .)3( همراه با نتایج رضایت بخش رو به گسترش است
هاي گالس فایبر، بـه  پست مانندهاي همرنگ دندان پست

دندان همراه با زیبایی همانند مکانیکی  -علت خصوصیات فیزیکی
 بـر آن افـزون  . انـد بیشتري قـرار گرفتـه   قبول افرادظاهري مورد 

 برتـري . )5 و 4(دهنـد  شکست ریشه را نیـز کـاهش مـی   هاي خطر
کـاهش   یـادآوري بـوده  ها قابـل  دیگري که براي این گروه پست

 به دست آمده کروژن  هايفرآوردهایجاد  همچونمشکالت زیستی 
در محـیط بـدن    حساسـیت زا از حل شدن شیمیایی و یا تحریک 

ها در صورت نیاز بـه خـارج شـدن از    این پستافزون بر . )6(است 
  . )8و  7(آیند ي بیرون میا دشواري کمتردندان، ب يریشه

مـوثر بـر گیـر ایـن     ي معیارهاي هزیادي دربارهاي بررسی
کانال ریشه انجام شده و عوامل زیادي همچون درون ها در پست

 )12و  10، 9، 3( ستپقطر ) 13و  12، 11، 3(طرح پست  )10و  9، 3(طول پست 
سازي هدر این میان اثر آماد. شناخته شده است موثردر افزایش گیر 

 هاي غیرمستقیم بررسیسطحی نیز در افزایش گیر پست و ترمیم
بر افـزایش   افزونسمان رزینی به کار رفته نیز . )15 و 14(شده است 

  . )17 و 16، 13( دهدمی افزایش را شده ترمیم دندان استحکام پست، گیر
پـاك  هـا  آماده سازي سطحی می تواند سطح را از آلودگی

رات فیزیکی و شیمیایی امکـان درگیـري بیشـتر    کرده و یا با تغیی
  .)19 و 18(سمان رزینی با سطح پست را افزایش دهند 

مـاتریکس رزینـی    میانبسیاري استحکام باند هاي بررسی
گر چه  .)22-20(اند داده سطح پست سمان رزین را تحت بررسی قرار

هـا در کانـال   انجام شده بر روي گیر پست هايبررسیبسیاري از 
ها انجام شده از سمان کردن آن پسهاي درمان ریشه شده داندن

تر جداشدگی سمان رزینی از سطح جدي ولی به طور، )13 و 10(است 
شرایط  دراز قرارگیري  پسپست و کاهش گیر آن در کانال ریشه 

،18( دهدمی رخمحیط دهان همانند  و تغییرات حرارتی بالینی
 

23
 

و
 

24(. 
 هايبررسی ،محیط دهانهمانند یرات حرارتی ایجاد تغی ،از این رو

 .)25(کند تر میها را به واقعیت نزدیکانجام شده بر روي پست
  اي ایرانی از نمونه وهتک يریشه درونایبر ـت گالس فـپس

که با آزمون و خطاهـاي بسـیار و پـس از     بوده،هاي شفاف پست
رضی شامل بررسی استحکام ع ISO فیزیکیهاي آغازین آزمایش

ـ  آغازینمطابق با استانداردهاي و ضریب االستیک  ي ه، بـه مرحل
  .تولید رسیده است

با توجه به نیاز روز افزون کشور براي اسـتقالل از مصـرف   
با کیفیت تولید داخل  هايفرآورده به شدن متکی و خارجی تولیدات

هـاي  بررسیي هکه کیفیت تولیدات تنها در سای و با توجه به این
بررسی اثر  ،پژوهشدارد، هدف از انجام این  افزایشلیت علمی قاب

کانال این پسـت   درونبر روي گیر  گوناگونسازي سطحی آماده
  .بوددستیابی به بهترین کیفیت کاربردي آن براي گالس فایبر 

  
  د و روش موا

آزمایشگاهی  به صورت که گرانهمداخله موازي بررسی این در
سالم کشیده  بااليثنایاي میانی فک هاي انجام شد، از میان دندان

و قـرار  ها و بقایـاي بـافتی،   شدن جرم پاكاز  پسانسانی ي هشد
سی ، (Caelo, Hilden, Germany) درصد 1/0دادن در محلول تیمول 

تـا  شـد   پرتونگـاري هـا  از ایـن دنـدان  . گردیدو دو دندان انتخاب 
لحـاظ  در سیستم کانـال ریشـه نداشـته و از     کالبديهاي آنومالی
  .داشته باشند هماننديیکدیگر با تاج و دندان  ،کالبدي

ــاس   ــرش المــ ــک بــ ــط دیســ ــه توســ ــر نمونــ   هــ
; Brasseler GmbH, Lemgo, Gremany) 012.KR837 (  تحـت

ــان  ــانهجری ــايآب از ي افش ــمان  ج ــی س ــا -تالق ــرش  مین   ب
   ازتــر پهــنهــایی کــه شــکل بیضــی داشــته و یــا کانــال. خــورد

کنـار  پالـپ   .ن دیگـري جـایگزین شـدند   متر بودند با دندامیلی 2
ــده   ــته شـــــ ــه وگذاشـــــ ــا تحـــــــت ریشـــــ    هـــــ

 ریشـه تـا   نـوك  يناحیـه  ها دردنداني همه. قرار گرفتند درمان
ــماره ــل  يشـــــــ ــاده 50فایـــــــ ــازيآمـــــــ   ســـــــ

(K-file; Dentsply detray GmbH, Constance, Germany)   و بـا
  . شـــو داده شـــدندو  شســـت درصـــد5/0هیپوکلریـــت ســـدیم 

  خشــک و ) آریادنــت، ایــران (کاغــذي بــا مخــروط   ،ســپس
  . دنـد گردیجـانبی پـر   ي هبـه طریقـ  ) آریادنت، ایـران (با گوتاپرکا 

   .ســـیلر مـــورد اســـتفاده از انـــواع بـــدون اوژنـــول بـــود      
(AH plus Sealer, Dentsply Detray GmbH, Germany) از  پس

دسترسی و انتهاي ریشـه بـا کمـک    ي هتکمیل درمان ریشه، حفر
 ها بهو ریشه (Demedis, Duesseldor, Germany)شد بسته وم ـم

 درجه 37درصد در دماي  100وز در رطوبت رشبانه سه حداقل مدت
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 هـا برداشـته و گوتاهـا بـه کمـک دریـل      موم ،سپس .قرار گرفتند
بـه  هـا  کانال ریشههنکو بیرون آورده شد و ي هپیشنهادي کارخان

خصـوص  متر از محل قطع ریشه با کمک دریـل م میلی 10طول 
 8براي هر . ندسازي گردیدآماده) هتکو، مشهد، ایران( 2ي هشمار

ها با کمـک  کانال از آن، پس. استفاده شد تازهنمونه از یک دریل 
با مخروط کاغذي خشک دوباره شو و و  سرنگ و آب مقطر شست

  .گردید
   بخـش تـایی   8ها به طـور اتفـاقی بـه چهـار گـروه      نمونه

هتکو  2ي هد پست گالس فایبر شمارعد 8شدند و براي هر گروه 
سازي از سمان کردن آمادهپیش به روش زیر ) هتکو، مشهد، ایران(

  .گردید
درصد  96در گروه اول تنها سطح پست با کمک الکل طبی 

ایـن   بـه . شـد پـاك  هاي سطحی از آلودگی) رازي؛ تهران، ایران(
 وراشنالکل  دارايثانیه درون ظرف  30ها به مدت ترتیب که پست

 (ED-Primer; Kuraray, Osaka, Japan) رمیپرا اد ،سپس .دندگردی
  . زده شد هاپستثانیه به سطح  60به مدت 

ــروه دوم  ــهدر گـــ ــه  ي همـــ ــت بـــ ــطح پســـ   ســـ
   میکرومتـــــري اکســـــید آلومینیـــــوم   50ذرات  کمـــــک

(Heraus Kulzer, Wehrheim, Germany)  بار از  5/2تحت فشار
پـس از   .ثانیه هواسایی گردیـد  5متري به مدت سانتی 3ي هفاصل

سـازي  آمـاده اد پرایمـر  شده و با  پاكگروه اول با الکل آن، مانند 
  .گردید

پـاك  ها مانند گروه اول بـا الکـل   در گروه سوم ابتدا پست
-Monobond-S, IVOclar)با یـک الیـه سـایلن     ،و سپس گردید

Vivadent, Liechtenstein) پس از آن، . با کمک برس پوشیده شد
اد و سپس با  ثانیه خشک گردید 60ه آرامی با کمک هوا به مدت ب

  .آماده سازي شدپرایمر 
ـ ها مانند گروه دوم هواسـایی  در گروه چهارم پست . دگردی

پس و با سایلن پوشیده شد و  پاكمانند گروه سوم با الکل  ،سپس
  . سازي گردیدآمادهاد پرایمر با از آن، 

ــه ــا پســت يهم ــیه ــس ب ــگ پ ــ درن ــازي درادهاز آم    س
ــی ي هریشــ ــا ســمان رزین ــر ب ــه روش زی ــدان آمــاده شــده ب   دن

(Panavia F; Kuraray, Osaka, Japan)  عاج کانال . گردیدندسمان
که یک اد پرایمر سازنده با کمک ي هدستور کارخاني پایه برریشه 

و خود سخت شونده است به مـدت  ) Self-etch(سلف اچ باندینگ 
دستور  يپایه برتیوب سمان رزینی دو  ،سسپ. ثانیه آغشته شد 60

ثانیه در یک سطح  20سازنده به میزان مساوي به مدت ي هکارخان
و سازي آمادهپس از آن . دگردیوسیع با اسپاتول پالستیکی مخلوط 

تا زمان آماده شدن به آرامی درون به سمان رزینی آغشته شده و 
  . کانال قرار گرفت

 (Oxygurd H; Kuraray, Japan) کسیژنمحافظ اي هسپس الی      
از پس . پست گذاشته شدي هبر روي مناطق باز سمان رزینی و لب

د گردیشیار ایجاد شماري سمان کردن بر روي هر ریشه ي همرحل
در ) آکروپـارس، ایـران  (و درون رزین آکریل خود سـخت شـونده   

متر به میلی 40متر و ارتفاع میلی 10 اي به قطرهایی استوانهقالب
که محور طولی ریشه و استوانه موازي بوده و  ،شداي مدفون گونه

  .تاجی ریشه بیرون قرار گرفته باشدي همتر از لبمیلی 2
درصد  100روز در رطوبت  30ها به مدت دندانپس از آن 

حرارتی ي هدر دستگاه چرخسپس درجه قرار گرفت و  37در دماي 
 30درجه بـا زمـان توقـف     55 و 5دماي  میانبار  7500 شماربه 

  .قرار داده شد حرارتیي هچرخزیر ثانیه  15ثانیه و زمان انتقال 
  هـا از یـک دسـتگاه    پسـت ي هریش درونبراي بررسی گیر 

   .نیــرو بــه صــورت کششــی اســتفاده گردیــد     ي هوارد کننــد
(Zwick; Ulm, Germany)     قرارگیـري   نیرو هـم راسـتا بـا جهـت

ي هسرعت حرکـت سـرگیر  . ی وارد شدهاي آکریلها و بلوكپست
بیرونـی   يقسـمت امتـداد یافتـه   . متر بر دقیقه بودمیلی 2ه کشند

و ضمن رسم نمـودار وارد  دستگاه گرفته شده ي هپست توسط گیر
این . شد تا مقدار نیرو ناگهان افت کندشدن نیرو، پست کشیده می

پست در  کانال هر دروننقطه، مقدار نیروي الزم براي غلبه بر گیر 
  .نظر گرفته و ثبت گردید

میانگین مقادیر به دست آمده بـراي هـر گـروه بـا      ،سپس
واریانس یک سویه و دانکن با یکدیگر مقایسـه شـد    آزمونکمک 

)05/0  α =.(  
  
  ها یافته

هاي میانگین نیروي الزم براي بیرون آوردن پست در گروه
   :قرار زیر بود به گوناگون

  ، نیــــــوتن 63/157 ± 91/39: )الکــــــل( 1گــــــروه 
: )سـایلن ( 3، گـروه  نیوتن 53/171 ± 80/47: )هواسایی( 2گروه 

: )سـایلن  -گـروه هواسـایی  ( 4و گـروه   نیوتن 87/167 ± 49/42
  .نیوتن 53/166 ± 32/40

  دیده  1 جدولده براي هر گروه در ـت آمـه دسـروهاي بـنی
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 نگینمیااداري میان که تفاوت معنداد دانکن نشان  آزمون .شودمی
  هاي کانال در گروه درونارج کردن پست از ـراي خـیروي الزم بـن
 ها هم تفاوتی دربه دوي گروه دوي همقایس. وجود ندارد وناگونـگ

  ).= p  939/0< 05/0(میزان نیروي الزم نشان نداد 
  
هاي سازياطالعات توصیفی میانگین گیر پست در کانال با آماده: 1جدول 

   .می دهدرا نشان  گوناگون
  

انحراف 
 معیار

 گروه شمار کمینه بیشینه میانگین

 سایلن 8 76/101 20/221 8725/167 49537/42
 هواسایی 8 39/120 62/233 5357/171 80416/47
 سایلن -هواسایی 8 39/120 32/299 5300/166 32943/40
 الکل 8 76/104 41/277 6300/157 91428/39

 
  

  بحث 
   گـالس -ايقویـت شـده بـا الیـاف     هـاي ت استفاده از پست

)E-glass (زیبایی و همسانی با خواص  همچونزیادي هاي رتريب
  کــه اســتفاده از آن را در برخــی  ،)25(کشســانی عــاج ریشــه دارد 

بسیاري براي به حداکثر هاي بررسی .)26(کند ها ضروري میدرمان
ها انجام شده کـه یـک   بهینه از پستي هرساندن کیفیت و استفاد

  هـا در کانـال ریشـه    ها بررسی میزان گیـر ایـن پسـت   گروه از آن
ها در کانال هاي انجام شده براي گیر پستدر بررسی. )16-14(است 

ي گونـه و  )27(نوع سمان رزینی  ،ترین عواملدر ابعاد یکسان مهم
  .)28 و 18، 15، 14(شده است بیان عرضی  سازي سطحآماده

کانال به طـور   دروندر  هاي بررسی میزان گیر پستروش
 ،)30 و 13 ،28 ،29( (Pull-out) هـاي کششـی  آزمـون کلی در سه دسته 

میکروتنسایل  مانند باند استحکام و )32 و 14، 15 ،31( (Push-out) فشاري
(Micro tensile) درمیکروتنسایل گرچـه   آزمون .انجام شده است 

  کـار   صـورت گسـترده بـه    ها بـه مقایسه استحکام باند کامپازیت
و همکـاران در  ) Goracci( سـی اري گهولـی بنـابر عقیـد    ،رودمی

  .)32(کمتري دارد  يکانال کارآمدي هها به دیواربررسی گیر پست
 استحکام بانـد ي ههاي فشاري بیشتر براي مقایسآزموناز 

بـا   آزمـون که در ایـن   ،شودریشه استفاده می گوناگوندر اعماق 
ي هریشه و محاسب گوناگوننواحی قطعات برش خورده از ي هتهی

قطعه، استحکام باند  دروننیروي الزم براي بیرون راندن پست از 
  .)15 و 14(آید به دست می

کششی که به صورت مستقیم به میزان گیر پست در آزمون 
 ،قابل استفاده است مقایسه براي در شرایطی ،شودکانال مربوط می

طح مورد اتصـال کـه متغیـري    ها یکسان باشد تا سنمونهکه ابعاد 
از ایـن رو در  . گذاشته شود کناربراي استحکام باند است از معادله 

  ابعـاد  کـه  شـود  ، دقـت مـی  بررسـی کششی و در این هاي آزمون
 درونها و کانال تقریباً یکسان بوده و میزان ورود پست به دندان
  .)30-28 ،13(ها یکسان باشد نمونه يهها در همکانال

اوژنول باعـث   دارايکه استفاده از سیلرهاي ه به اینبا توج
  درگیـر   ناهنجـاري هـاي رزینـی و   کامـل سـمان  نشدن  هپلیمریز

ایـن عامـل از   کنـار گذاشـتن   بـراي   بررسـی در این ، )33(گردد می
  .استفاده گردید AH plusسیلرهاي رزینی 

آزمایشگاهی شرایط گوناگونی براي هاي گوناگون بررسیدر 
کـه  ولی با توجه بـه ایـن  . قرار گرفته استورد استفاده ها مبررسی

و همچنـین   )25(گردد ها میگیر پست رخه حرارتی باعث کاهشچ
بـراي  ، )34(بـر اسـتحکام الیـاف دارد     نگهداري در آب اثر کاهنـده 

 37حرارتی و نگهداري در آب ي هسازي محیط دهان چرخ همانند
  .درجه مورد استفاده قرار گرفت

. ها به کار رفته استهاي گوناگون بر روي پستيسازآماده
هاي سـطحی و خشـک   چربی، هاآلودگیبردن  میانبراي از الکل 

افزایش قابلیت باند  برايگرچه سایلن . رودکردن سطح به کار می
کـه   ،رودشیمیایی با سطوح داراي پیوندهاي سیلیکونی به کار می

در ایـن   ،ولـی  رودمیبه شمار الیاف گالس هم جزء این ترکیبات 
دیگر استفاده از سایلن اثري در افزایش هاي بررسی همانند بررسی

  .)17 و 15( نداشتکانال  درونگیر 
اسـتفاده از سـایلن را در   ) Bitter(بررسی بیتـر  در حالی که 

) Balbosh(بررسی بالبوش در ، )14(هاي زیرکونیا موثر دانست پست
یی با ذرات اکسید آلومینیوم در که استفاده از هواسا ،نشان داده شد

متـري در  سانتی 3ي هیه از فاصلنثا 5با زمان ) psi 5/2( فشار کم
بـر   بیتـر این نتایج با نظـر  . )18(افزایش گیر پست موثر بوده است 

دیگر  پژوهشیدر حالی که در ، )14(روي پست زیرکونیا یکسان بود 
  .)15(ته نشد موثر شناخ کنونی پژوهشاز هواسایی مانند استفاده 

پست در اسـتفاده از هواسـایی   ي ، که گونهرسدبه نظر می
هواسایی باعث افزایش تضـاریس سـطحی   رچه گ ،زیرا. موثر است
گردد، احتمال بیرون زدگی و جدا شدن قطعاتی از الیاف و پست می

تواند اثر منفی بر گیر که می ،تضعیف سطحی پست نیز وجود دارد
استفاده از هواسایی در مـدت زمـان کـم در    داشته باشد و احتماالً 

هایی که سختی سطحی بیشتر داشته باشد ممکن است اثـر  پست
   .)18(تري نشان دهد مناسب
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   سایلن به علت احتمال بیرون زدگی -اده از گروه هواـفـاست
 شـیمیایی را  احتمـال بانـد   تـا  ،الیاف گالس انجام شـد ) اکسپوژر(

  .در گیر ایجاد نکرد داراایش معنافزچ یک که هی )14(دهد  افزایش
باعث افـزایش   FRCهاي استفاده از سمان رزینی در پست

که در ترمیم  ،بر آن نشان داده شده است افزون ،)27(گردد گیر می
هاي قدیمی استفاده از یک بانـدینگ عـاجی پـر نشـده     کامپازیت

(unfilled) 20(کند به افزایش گیر کمک می(.  
نیز  اد پرایمرربرد سمان رزینی پاناویا از از کاپیش از این رو 
 ،FRCهـاي  بـر روي پسـت  پژوهشـی  گرچـه در  . استفاده گردیـد 

علـت   استفاده از این باندینگ در افزایش گیر موثر شناخته نشـد و 
سطح ترکیبی  هاي قدیمی بااحتمالی آن تفاوت ساختاري کامپازیت

  .)18( پست که شامل رزین و الیاف گالس و فیلر است بیان شد
 از ترکیبات اکسید کننده براي تغییر ترکیـب و پژوهشی در 

 هـا بـراي افـزایش بانـد    فعالیت شیمیایی مونومرهاي سطح پست
   توانـد در کـه مـی   ،)19(شـیمیایی بـا سـمان رزینـی اسـتفاده شـد       

  

  .آینده بر روي این پست نیز بررسی شودهاي پژوهش
  

  گیري نتیجه
 ،رسدیشگاهی به نظر میآزما بررسیهاي این با محدودیت

 با کمک سمان رزینی گالس فایبر هتکو براي استفاده از پست که
 هاي سـطحی نیسـت و پیشـنهاد   نیازي به استفاده از آماده سازي

 هـیچ گونـه  بی کانال  دروندر میزان گیر این پست که  ،گرددمی
. خارجی مقایسه گردد همانندهاي سازي سطحی با گیر پستآماده

  هـا بـر روي افـزایش گیـر هـم      ررسی اثر اکسید کنندهب ،همچنین
  .تواند مورد بررسی قرار گیردمی

  
  سپاسگزاري

با پشتیبانی معاونت پژوهشی دانشـگاه علـوم    پژوهش،این 
  .پزشکی مشهد انجام شده است

****** 
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