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  هاي چسبنده عاجي استحكام باند برشي آمالگام به عاج با استفاده از سيستم
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Background and Aims: The aim of this in vitro study was to assess the shear bond strength of amalgam to dentin 

using four dentin adhesive systems. 

Materials and Methods: One hundred human molars were selected. After enamel removal, a dentin cylinder with 

3 mm thickness was prepared. Eighty specimens were resorted with amalgam and four dentin adhesive systems as 

follows (n=20): group 1, Scotch Bond Multi-Purpose; group 2, One Coat Bond; group 3, PQ1; and group 4, 

Panavia–F. In group 5, 20 specimens were resorted with amalgam and varnish as control group. The specimens 

were incubated at 37°C for 24 h. The shear bond strengths were then measured by using push out method. The 

data were analyzed by one-way ANOVA and post hoc Duncan’s tests. 

Results: Mean values for bond strengths of test groups were as follows: group 1=21.03±8.9, group 2=23.47±9, 

group 3=13.16±8.8, group 4=20.07±8.9 and group 5=14.15±8.7 MPa±SD. One-way ANOVA showed the 

statistically significant difference between the bond strengths of five groups (P=0.001). Post hoc Duncan’s test 

showed significant difference between groups 1and 3 (P=0.008), groups 1 and 5 (P=0.019), groups 2 and 5 

(P=0.008), groups 4 and 5 (P=0.042), and groups 3 and 4 (P=0.018). 

Conclusion: Results of this study showed that the bond strength of amalgam to dentin using One Coat Bond as 

dentin adhesive system was higher than that observed in other dentin adhesive systems. 

Key Words: Amalgam; Shear bond strength; Dentin bonding agents 
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  چكيده

  .سيستم چسبنده عاجي بود 4هدف از مطالعه حاضر بررسي آزمايشگاهي استحكام باند برشي آمالگام به عاج با استفاده از  :و هدف زمينه

از ايـن   هشتاد مـورد  .به دست آمد متر ميلي 3پس از حذف مينا قرصي از عاج به ضخامت انتخاب و عدد دندان مولر  100 در اين مطالعه تعداد :بررسي روش

  و PQ1: 3؛ گـروه  One Coat Bond: 2؛ گـروه  Scotch Bond Multi-Purpose: 1گـروه   :به ترتيـب  )n=20( سيستم چسبنده 4و  آمالگامبا استفاده از قطعات 
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قرار  گراد سانتيدرجه  37ساعت در انكوباتور  24پس از ترميم به مدت  ها سپس نمونه. و وارنيش ترميم شدند آمالگاممورد با استفاده از  20و  Panavia–F: 4 گروه

 Duncanو  One Way ANOVAهـاي   اطالعات به دست آمده با استفاده از آزمـون  .شد گيري ازهاند  Push out به روشاستحكام باند برشي  درنهايتگرفتند و 

  .ناليز قرار گرفتندآمورد 

معـادل   4 ، در گـروه 16/13±8/8معـادل   3 در گـروه  ،47/23±9معـادل   2 گـروه  در ،03/21±9/8معـادل   1ميانگين استحكام باند برشـي در گـروه    :ها يافته

ي تحـت مطالعـه تفـاوت    ها گروهنشان داد كه بين  طرفه  يكنتايج آزمون آناليز واريانس . دست آمده ب مگاپاسكال 15/14±7/8معادل  5 و در گروه 9/8±07/20

 5 و 2ي هـا  گـروه ، )=019/0P( 5 و 1ي هـا  گـروه ، )=008/0P( 3 و 1ي هـا  گـروه ايـن تفـاوت بـين     Duncanكه براسـاس آزمـون    شتآماري وجود دا دار معني

)008/0P=( ،3 و 4ي ها گروه )018/0P= ( 5 و 4ي ها گروهو )042/0P= ( بود دار معنياز نظر آماري.  

عنوان سيستم چسبنده تـرميم  ه ب One Coat Bond يي كه توسط مواد ترميمي وها دنداننتايج مطالعه حاضر نشان داد كه استحكام باند برشي در  :گيري نتيجه

  .ي چسبنده بوده استها بيشتر از ساير سيستم اند شده

  ؛ سيستم چسبنده عاجيبرشي آمالگام؛ استحكام باند :ها واژهكليد 

 09/06/91: تأييد چاپ 08/06/91: اصالح نهايي 23/09/90: وصول

  

  مقدمه

 ،باليني عالوه بر آمالگامبازسازي  جهت ،يك دندان رميمت براي

و مواد ريختگي  ها ، كامپوزيتها مواد ترميمي ديگر مثل سراميك

آمالگام  ،اما در بين مواد ترميمي. روند ميكار ه بهمچون طال و مس 

). 1(سال استفاده شده است  160نقره از نظر كلينيكي براي بيش از 

آمالگام دنداني يك ماده ترميمي مناسب با كاربرد وسيع در دندانپزشكي 

توان كاربرد راحت، قيمت مناسب، در دسترس بودن،  ميباشد كه  مي

ش را بخ استحكام ثانويه باال، عدم تغييرات ابعادي و دوام باليني رضايت

  ).3،2(ترين مزاياي آن برشمرد  از مهم

ي خلفي به ويژه ها دندانآمالگام نقره اولين انتخاب براي ترميم 

نياز به در برابر نيروهاي جويدن  ها اين دندانچرا كه  ،ستها مولر

آمالگام براي  باالي تيسيتههرچند ضريب االس؛ مقاومت زيادي دارند

استفاده از آن  محدوديتهاي ضعيف مناسب نيست و اين  تقويت كاسپ

 .شود ميتوسط عاج ساپورت ن ي دنداندر حفراتي است كه مينا

ي دنداني به طراحي ها فقدان چسبندگي آمالگام به ساختمان همچنين

گسترش بيشتر به  مستلزمكه  دارد نيازاي با گير مكانيكي باال  حفره

به دنبال آن احتمال شكستگي  و استي سالم دنداني ها ساختمان

همواره سعي بر اين بوده است تا به به اين دليل . يابد ميافزايش 

  .)5،4( طريقي اتصال ماده ترميمي به دندان افزايش يابد

ماده زير چسب كه  براساسدر دندانپزشكي ي چسبنده ها سيستم

 اين مواد چسبنده. گردند ميبندي  شود طبقه ميچسبندگي به آن انجام 

بالعكس آب دوست  آمالگام دنداني وشديد  يبه دليل خاصيت آب گريز

بنابراين اين . بودن ميناي دندان احتياج به خاصيت دوگانه دوستي دارند

كننده استفاده گردند كه قابليت  مواد بايد همراه با عاملي مرطوب

  ).6(آب گريز را داشته باشند  سازي هر دو سطح آب دوست و مرطوب

ضر مزيت اساسي مواد چسبنده آمالگام مسدود نمودن در حال حا

 ؛گرچه چسبندگي به عاج به وضوح چسبندگي به مينا نيستا .عاج است

بيشترين توجه به چسبندگي مكانيكي آمالگام به ساختمان ضعيف شده 

اكثر . استكلي دندان ترميم شده  تدندان به منظور بهبود مقاوم

ي چسبنده خويش ها سيستمبراي سهولت، سازندگان مواد دندانپزشكي 

كه يا قادر به اتصال به  اند و به شكل تك قسمتي درآورده يكپارچه را

مواد بوده يا به شكلي تغيير داده شده است كه حداكثر قابليت  تمام

 . )7( چسبندگي را به مواد خاصي ايجاد نمايد

 Smalesو  Wetherellاي كه توسط  ساله 5در مطالعه كلينيكي 

يك نوع وارنيش با هم  نوع باندينگ عاجي و 5انجام گرفت  )8(

عدد از  5ترميم انجام شده توسط آمالگام تنها  366از . مقايسه شدند

گونه حساسيت يا  سال دچار شكست شدند و هيچ 5س از آنها پ

 نيز و) 9(و همكاران  Eakleهمچنين . پوسيدگي ثانويه مشاهده نشد

Ianzano  افزايش  ،با استفاده از روش آمالگام باند شده) 10(و همكاران

  .مقاومت به شكستگي دندان را نشان دادند

ي به جاي چند ي چسبنده عاجي تك جزيها استفاده از سيستم

شود كه اگر بتواند جايگزين مناسبي از  ميي از اين جهت مطرح يجز

تري را  لحاظ نتايج فيزيكي و مكانيكي باشد كاربرد كلينيكي آسان

اي استحكام باند  لذا مطالعه حاضر به بررسي مقايسه. كند ميفراهم 

و  جزييي چسبنده عاجي اعم از تك ها برشي به عاج با انواع سيستم

  .پرداخته است جزييچند 
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  روش بررسي

بدون  پايينعدد دندان مولر اول  100 در اين مطالعه تعداد

 نمودن منظور ضدعفوني بهو گرديد پوسيدگي تازه كشيده شده، انتخاب 

قرار ) با تعويض روزانه محلول% (1/0هفته در محلول تيمول  1به مدت 

اي تمام  بخش ريشه .نگهداري شد سالين نرمالدر محلول داده و سپس 

ديسك قطع شده و ميناي با  CEJباالي  متر ميلي 1از  ها دندان

توسط فرز همراه با آب فراوان تا اكسپوز  ،در بخش تاج دندان اندهم باقي

توسط كاغذ سمباده  ها سپس سطح نمونه .شدن عاج برداشته شد

با  متر ميلي 3 به ضخامت دندان قرصي از عاج نهايتاً پرداخت شد و

در هر  ،ساز توسط دستگاه موازي. )1 شكل( سطح صيقلي به دست آمد

سپس . )2 شكل( ايجاد گرديد متر ميلي 3/3قرص يك سوراخ به قطر 

براي  .ب به خوبي شسته و خشك شدندآي ايجاد شده با ها سوراخ

  ي كپسوليها ي موجود از آمالگامها ترميم سوراخ

   كلتن و (Sina, Shahid Faghihi, Iran) كروي سينا

(Coltene, Coltene-whaledent, USA) جهت اختالط  .استفاده شد

  Duomat دستگاه آمالگاماتورسولي فوق از ي كپها آمالگام

(Duomat 2 amalgamator, Germany)  دور در  4000فركانس با

ثانيه براي نوع كلتن استفاده  7ثانيه براي نوع سينا و  12زمان  دقيقه و

ند و در هر تايي قرار داده شد 20گروه  5ي ساخته شده در ها قرص .شد

 10آمالگام كلتن براي دندان و  10تايي آمالگام سينا براي  20گروه 

  . كار رفته دندان ب

ي ايجاد ها سوراخ: (Scotch Bond Multi-Purpose) 1 گروه

 ,Product Inc %37ثانيه با اسيد فسفريك  30به مدت  در عاج شده

USA) (Ultra-Etch, Ultradent  5ثانيه شستشو و  30اچ و پس از 

 (SBMP)پرايمر سيستم  5/1دن يك اليه از محلول ثانيه خشك نمو

Scotch Bond Multi-Purpose (3M ESPE, USA)  با برس به

 پوارثانيه به آرامي توسط  3ديواره داخلي حفره ماليده شد و به مدت 

 اين 5/3و  3، 2 يها سپس يك اليه از محلول .هوا پخش گرديد

قرص بر روي سطح بالفاصله . سيستم به ديواره حفره ماليده شد

  .با تراكم مناسب ترميم شد متوسط آمالگا اي قرار گرفته شد و شيشه

  پس از: OCB (One Coat Bond) 2 گروه

  % 37ثانيه توسط اسيد فسفريك  30اچينگ به مدت  

(Ultra-Etch, Ultradent Product Inc, USA) ثانيه شستشو  20 و

ثانيه خشك شد  2ر هوا به مدت ابا آب سطح داخلي حفره توسط پو

 One Coat Bondيك اليه از ادهزيو سيستم  سپس

(Coltene, Coltene-Whaledent, USA) حفرهعاج داخلي  ر رويب 

ثانيه توسط دستگاه  30سپس به مدت  .هوا پخش شدتوسط پوار ماليم 

ده  يا برون (Coltulux 75, Coltene-Whaledent, USA) كيور اليت

mW/cm نوري
قرار گرفت و بالفاصله مانند گروه  تحت تابش1000 2

  .اول ترميم شد

  %37اچينگ توسط اسيد فسفريك  :(PQ1) 3 گروه

 Ultradent Product Inc, USA) (Ultra-Etch,  ثانيه  15به مدت

يك اليه از پرايمر باند . خشك شدسپس  و ثانيه شسته 5 ،گرديد انجام

PQ1 (Ultradent Product Inc, USA) به سطح  

  كيور اليت توسط دستگاه ثانيه 20 .زده شد حفرهداخلي 

(Coltulux 75, Coltene-Whaledent, USA)  تحت تابش مستقيم

  .دو گروه قبل مورد ترميم قرار گرفتبه همان روش  نور قرار گرفت و

 Panavia-F طبق دستور كارخانه سازنده: (Panavia–F) 4 گروه

(Kuraray Medical Inc, Japan) ، نياز به اچ كردن سطوح عاجي

 ED primerبه نام  B و Aلذا يك اليه از مخلوط دو محلول  .ندارند

به  ه وماليده شد بر روي ديواره داخلي ثانيه توسط برس 60به مدت 

ي ها سپس خمير .ثانيه خشك شد 5به آرامي به مدت  هوا رپوآوسيله 

A و B درنهايت .با يكديگر مخلوط و با برس به داخل حفره زده شد 

ي فوق ترميم ها ي ايجاد شده توسط آمالگام همانند روشها سوراخ

آمالگام پس از نور دادن  ي اضافي حذف شده وها سمان نهايتاً ،گرديدند

  .ثانيه برنيش شد 20به مدت 

 .اين گروه به عنوان كنترل درنظر گرفته شد: (Varnish) 5 گروه

به سطح  (Copalex varnish, Dentsply, USA)دواليه وارنيش 

ي اين گروه زده و پس از خشك ها ي موجود در قرصها داخلي سوراخ

  . ي فوق با آمالگام ترميم شدها گروه همانند ،كردن

  ساعت در انكوباتور 24پس از ترميم به مدت  ها سپس نمونه

در دستگاه  ها هركدام از نمونهند و قرار گرفت گراد سانتيدرجه  37

 داراي (Universal Testing Machine, Instron, USA)اينسترون 

Load cell 250 ليتر در  ميلي 5/0سرعت با  هقرار گرفت كيلوگرمي

 متر ميلي 3اي با سر مسطح به قطر  نهاستوا Cross headدقيقه توسط 

از  ها ي نمونهها آمالگام موجود در سوراخ هقطع فشار آمد تا ها به نمونه
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ميزان نيروي الزم براي اين كار  .)Push outبه روش ( آن بيرون آيد

 ،دقيق ضخامت هر نمونه گيري ازهاند  با در مورد هر نمونه ثبت شد و

و استحكام باند  ها ميزان فشار الزم براي خارج ساختن آمالگام از سوراخ

   .)11( با استفاده از فرمول زير محاسبه گرديدبرشي 
  

  

  (N)نيرو 

  (MPa) استحكام باند برشي =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  π× (mm)قطر دايره مركزي  ×(mm)ضخامت نمونه      
  

  
  

  -16SPSSدست آمده با استفاده از نرم افزار ه اطالعات ب

(SPSS Inc, Chicago, USA)  به  نتايج. گرفت قرارآناليز مورد

گزارش  )%95اطمينان  فاصله(انحراف معيار و  ± صورت ميانگين

  از آزمون ها گروهبرشي بين  باند استحكامدر مقايسه  .اند شده

One Way ANOVA كليه موارد ي در دار معنيسطح . استفاده گرديد

دوي  براي مقايسه دوبه Duncan آزموندرنظر گرفته شد، از  05/0

   .)2و 1اشكال ( استفاده شد ها گروه

  

  

  
  

  

  

  

 

 

  
هاي عاجي  و قرص) سمت چپ(هاي عاجي پانچ شده  قرص - 1 شكل

  )سمت راست(ترميم شده 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  ها ساز جهت پانچ نمونه دستگاه موازي - 2 شكل
  

  ها يافته

مورد مطالعه مشاهده گرديد ي ها گروهدر آناليز اطالعات بين زير 

آمالگام ي در ميانگين استحكام باند برشي دار معنيكه تفاوت آماري 

دندان حاوي آمالگام كلتن در  10دندان حاوي آمالگام سينا و  10بين 

اطالعات مربوط به  لذا در آناليز نهايي ،)P<05/0( هر گروه وجود ندارد

  . دندان بدون درنظر گرفتن نوع آمالگام مورد مقايسه قرار گرفت 20

 گروه تحت 5ميانگين استحكام باند برشي آمالگام در  1در جدول 

كه بيشترين ميانگين استحكام در گروه دوم  ه شده استيمطالعه ارا

MPa 9±47/23 و كمترين ميانگين استحكام در گروه سوم  

MPa 8/8±16/13 مشاهده گرديد .  

از نظر آماري تفاوت  One Way ANOVAنتايج آزمون  براساس

ي تحت مطالعه ها گروهي بين ميانگين استحكام باند برشي در دار معني

 Duncan’s Test) (post hoc آزمون دانكنهمچنين . وجود دارد

، )=008/0P( 3 و 1ي ها گروهبين استحكام باند برشي تفاوت ميانگين 

ي ها گروه، )=008/0P( 5 و 2ي ها گروه، )=019/0P( 5 و 1ي ها گروه

را از نظر آماري ) =042/0P( 5 و 4ي ها گروهو ) =018/0P( 3 و 4

   .نشان داد دار معني

 One Coat بنابراين در اين مطالعه بيشترين استحكام باند برشي را

Bond  و كمترين استحكام باند برشي را گروه كنترل(Varnish)  و

استحكام باند برشي گروه كنترل اختالف بين . نشان دادند PQ1گروه 

هاي  در ترميم PQ1دار نبود، به عبارت ديگر كاربرد  يمعن 3تنها با گروه 

  .آمالگام استحكام باند بهتري از وارنيش ايجاد نكرد

  

  گيري ث و نتيجهبح

اي به ماده ديگر است و يك  باندينگ در واقع به معناي اتصال ماده

 اي است كه وقتي بر روي يك سطح قرار ماده باندينگ در واقع ماده

را به سطح ديگر متصل كند و در مقابل جدا گيرد بتواند آن سطح  مي

در مطالعه حاضر كه به بررسي استحكام برشي . شدن مقاومت نمايد

پس از  ،نوع ماده چسبنده عاجي پرداخته است 5آمالگام به عاج توسط 

ي آماري مشخص شد كه نوع آمالگام تاثيري در ها تجزيه و تحليل داده

بنده در استحكام باند موثر بوده استحكام باند نداشته ولي نوع ماده چس

  است و از ميان مواد چسبنده بيشترين استحكام باند مربوط به

One Coat Bond و كمترين  جزييتك  عاجي يها از باندينگ
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  دندان مولر اول پايين تحت مطالعه 100مقايسه استحكام باند برشي آمالگام در چهار سيستم چسبندگي عاجي در  -1جدول 

P-value  %95فاصله اطمينان   )مگاپاسكال(ميانگين  ± انحراف معيار  گروه
 

  )07/17–98/24(  03/21±9/8  1گروه 

001/0  

  )51/19–27/27(  47/23±9  2گروه 

  )2/9–11/17(  16/13±8/8  3گروه 

  )11/16–02/24(  07/20±9/8  4گروه 

  )19/10–1/18(  15/14±7/8  5گروه 
  )كنترل( Varnish: 5؛ گروه Panavia–F: 4؛ گروه PQ1: 3؛ گروه One Coat Bond: 2؛ گروه Scotch Bond Multi-Purpose: 1گروه 

  >05/0P: داري آزمون  و سطح معني One Way ANOVA: نوع آزمون آماري

  

 جزييتك  عاجي يها از باندينگ PQ1استحكام باند نيز مربوط به 

 .بوده است

Scotch Bond Multi-Purpose (SBMP)  باندينگي از نسل

 در نسل اول به Scotch Bondاز  ايي شكل تغيير يافتهچهارم است كه 

Scotch Bond 2 درنهايتو  در نسل دوم SBMP اين ماده . است

يك چسبيده به يك پلي وينيل اسيد مالئ% 10داراي يك محلول رقيق 

براي اچ  2برابر با  pHالكل به عنوان غليظ كننده است كه اين ماده با 

  رود و به آن ميكار ه كردن همزمان مينا و عاج ب

Total Etch System 12(گويند  مي(. 

One Coat Bond  چند منظوره بدون اتانول  كيور اليتيك ادهزيو

واد مختلف مانند كامپوزيت به چسباندن ماستن است كه از آن براي و 

گردد  مينسج دندان يا به كامپوزيت و يا به فلز و سراميك استفاده 

)13(. Panavia ها يكي از موادي است كه براي چسباندن بريج ،

ودنتيك و كورهاي اند  يها ، ونيرهاي چيني، پستها ها، اسپلينت كرون

 كيور اليتيك ادهزيو رزيني  PQ1 .)14(شود  ميريختگي استفاده 

اين . باشد ميفيلر راديو اپك با خاصيت آزادسازي فلورايد % 40حاوي 

ماده قادر است با عاج، پرسلن، فلزات ريختگي، آمالگام و كامپوزيت باند 

  .)15( شود

Wakefield را  استحكام برشيبيشترين ميزان  )16( همكاران و

ماده باندينگ مورد  تنها. اند گزارش كرده Opti Bond FL براي

  ما بودآزمايش آنها كه مشابه يكي از موارد مورد استفاده 

Scotch Bond Multi Purpose از يك روز استحكام  باشد كه بعد مي

   .را براي آن گزارش كردند مگاپاسكال 5/25 يفشار

 (Push out)به روش مشابه  )17(و همكاران  Nemeدر مطالعه 

كه بيشترين  شدبررسي  سيستم چسبندهنوع  7استحكام برشي 

باند استحكام  و نيز بود Opti bond FL استحكام باند برشي مربوط به

 جزييتك عاجي  باندينگبه عنوان  PQ1و  One Coat Bond برشي

چند  عاجي باندينگبه عنوان  Scotch Bond Multi-Purpose و

تفاوت توان  مين نتايج به دست آمده براساس. بررسي شد جزيي

 يا تك جزييچند(مشخصي را بين استحكام برشي و نوع سيستم 

) 18( و همكاران Devaneyاين نتايج مشابه نتايج  .قائل شد) جزيي

  .باشد مياي  تك مرحله عاجي گزارش شده بر روي سه نوع باندينگ

انجام شد  )19( همكاران و Cohen اي كه توسط در مطالعه

ماده چسبنده چند  5 تقويت شده تيتانيوم كه با روكاستحكام برشي يك 

 گيري ازهاند  شده بود آماده اي معادل آنها نوع تك مرحله 5 اي و مرحله

پيشرفت  ،اي تك مرحلهعاجي ي ها باندينگدر اين بررسي  .شد

   .ددندر استحكام برشي نشان ندا ها اي ي را نسبت به چند مرحلهدار معني

 جزييي تك ها برشي باند در سيستمدر مطالعه حاضر استحكام 

One Coat Bond  و PQ1 اي كه به گونه ،تفاوت چشمگيري داشتند 

 بيشترين استحكام برشي باند رادر بين مواد چسبنده مورد آزمايش 

One Coat Bond  مشابه استحكام  تقريباً(و كمترين استحكام برشي

بنابراين از نظر . نشان داد PQ1را  )برشي وارنيش به عنوان گروه كنترل

 جزييندينگ عاجي تك توان گفت كه يك ماده با ميبودن ن جزييتك 

و  Gallo در مطالعه .كند ميقدرت باند باالتري براي آمالگام فراهم 

قدرت  One Coat Bondنيز نشان داده شده كه  )13( همكاران

قدرت باند به . باالتري به عاج نسبت به ديگر مواد باندينگ عاجي دارد

مشابه با مقدار به  كه تقريباً ،بود مگاپاسكال 5/25دست آمده توسط او 

 .باشد ميدست آمده در مطالعه حاضر 
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 جزييچند  عاجي يها باندينگ ،از آنجايي كه در مطالعات متعدد

  عاجي آمالگام نسبت به باندينگمزيت آشكاري در استحكام باند 

، بنابراين ارجحيت در تر استگير آنها وقتنداشتند و كاربرد  جزيي  تك

   .است جزييهاي تك  كاربرد باليني باندينگ

هاي  ع آمالگامانوادهد كه  ميطوركلي نتايج مطالعه حاضر نشان ه ب

تاثيري در استحكام باند نداشته ولي نوع  مورد استفاده در اين مطالعه

باشد و از ميان مواد چسبنده  ميماده چسبنده در استحكام باند موثر 

  مورد مطالعه در اين پژوهش بيشترين استحكام باند مربوط به

One Coat Bond بوده است جزييتك  عاجي يها از باندينگ .  

  

  قدردانيتشكر و 

دانشكده دندانپزشكي و هاي مادي و معنوي  حمايت وسيله از بدين

 .گردد ميقدرداني  مشهددانشگاه علوم پزشكي معاونت محترم پژوهشي 

هاي دانشگاه علوم پزشكي مشهد و به  اين طرح با حمايتهمچنين 

به انجام رسيده  1736نامه دندانپزشكي عمومي به شماره  صورت پايان

  .است
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