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 L6  تحقيقاتيسخنراني 

گالس فايبر پست هاي آماده  push-outتاثيرچند نوع آنتي اكسيدان بر استحكام باند 
  هيدروژن به سمان رزيني سازي شده با پراكسيد

  
  4كچويي ، مرضيه3، حميد مظاهري2، پرديس طريقي1خروشي مريم

  
 پزشكي اصفهان گروه ترميمي، دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه علوم مركزتحقيقات مواد دنداني،استاد،  - 1
  خصوصي بخشمتخصص ترميمي، مركزتحقيقات مواد دنداني،  - 2
  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان مركز تحقيقات ترابي نژاد،گروه ترميمي، دانشكده دندانپزشكي، استاديار، - 3
 پژوهشهاي دانشجويان، دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهانكميته  دانشجو، - 4
  

هيدروژن پراكسايد ماده اي شيميايي است كه به منظورافزايش استحكام باند فايبرپست به سمان : مقدمه وهدف
تواند از با اين حال راديكال هاي آزاد اكسيژن حاصل از آن مي  .رزيني براي آماده سازي سطح پست بكار مي رود

در اين مطالعه تاثير سه آنتي اكسيدان بر استحكام باند پست به سمان هاي  .پليمريزاسيون سمان جلوگيري كند
 .معمولي و رزيني مورد بررسي قرار گرفت

بدون آماده ):كنترل(گروه اول .گروه تقسيم شدند5عدد پست بر اساس نحوه آماده سازي سطح به 40:مواد و روشها
هر  H2O2پس از كاربرد : 5و  4، 3گروه هاي . وپس از آن سايلن و باندينگ H2O2%10كاربرد : 2وه گر. سازي سطح

يك از آنتي اكسيدانهاي هسپريدين،سديم آسكوربات و رزمارينيك اسيد بكار رفتند و سپس سايلن و باندينگ 
ازهر .چسبانده شدندBisCemپست با سمان  4و Duo-Link پست با سمان 4در هر گروه .استفاده شد 2نظيرگروه

  .(α=0.05)آناليز شدند  ANOVAداده ها با روش Push out پس از تست .(n=12)ريشه سه مقطع تهيه گرديد
و پس ازآن مربوط به كاربرد رزمارينيك اسيد   (5.07MPa±15.96)بود 2بيشترين استحكام باند مربوط به گروه :نتايج

كه با سمان  1Gكمترين استحكام باند مربوط بود به پست هاي گروه  BisCem..(15.28±4.61MPa)و سمان
BisCem  چسبانده شده بودند(3.10±6.75MPa). نوع سمان بر استحكام باند اثر معني داري نداشت(p=0.282)  اما

  .(p=0.001) تاثير نحوه آماده سازي سطح پست معني دار بود
درميان سه .اند فايبر پست به ريشه بسته به نوع سمان متفاوت استتاثير آنتي اكسيدان بر استحكام ب: نتيجه گيري

  .آنتي اكسيدان مورد مطالعه، رزمارينيك اسيد از همه موثرتر بود
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

