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   ترمیمی واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی استادیار بخش - 1

   عضو هیات علمی دانشگا ه آزاد اسالمی و دانشگاه شهید بهشتی -2

   دندانپزشک - 3

  

  :خالصه

وجود تنـاقض  در نتـایج اسـتحکام    با توجه به و ریز نشت و استحکام باند برشی دو چالش بزرگ در ترمیم هاي کامپوزیتی بوده  :سابقه و هدف

 ,Prompt L-pop مقایسـه سـه نـوع بانـدینگ     این مطالعه با هـدف ،نوع از باندینگ هاي خود اچ شونده و برخی کاستی ها در مطالعات قبلیسه 

AdheSE - وSE bond  شدانجام  آزمایشگاهیدر حفرات کامپوزیتی به صورت و ریزنشت استحکام باند برشی   از نظر.  

دنـدان جهـت اسـتحکام     30دندان جهت ریزنشت و  30.( شددندان پرمولر انسان انجام  60این تحقیق به روش تجربی برروي  :ها مواد و روش

میلـی متـر در    5/0  عرض و بـول   ،میلی متر 2طول ،میلی متر 3عمق،میلی متر 2با ابعاد V در سطح با کال دندانها حفرات کالس). باند برشی 

ـا بطـور    .  و لبه اکلوزال بر روي مینا قرار گرفت CEJلبه مارژین ژنژیوالی بر روي سمان و یک میلیمتر زیر .مارژین هاي مینایی تهیه شد نمونـه ه

-3M ESPE, USA (Prompt L(زا Bدرگـروه   ; SE bond (Kuraray Japan)از بانـدینگ    Aدر گروه : ندتایی تقسیم شد 10گروه  3تصادفی به 

pop گروه  دروC ازAdheSE (Vivadent Liechtenstein)  تمامی نمونه ها با کامپوزیـت   واستفاده شدZ100(3M, ESPE,USA)   تـرمیم شـدند .

 1میلـی متـر از    2/0بـه قطـر    )Diatec,Germany(سطوح اکلوزال هر دندان با دیسک الماسـی  ،نمونه جهت مقایسه استحکام باند برشی30در 

ـا   . ندباند شد،میلی متر زیر شیار مرکزي قطع وتیوب هاي کامپوزیتی بر روي سطح عاج  با استفاده از باندینگ هاي مذکور میزان استحکام بانـد ب

زان ریز نشست  در سـه نـوع   می.و میزان ریزنشت با استریو میکروسکوپ   به روش استاندارد اندازه گیري شد zwick (roel, Germany)دستگاه 

حکام  باند برشـی  در سـه گـروه  بـا آزمـون      ستو میزان  ا mann-U-whitney ,وKruskalwallisباندینگ و در دولبه اکلوزال و ژنژیوال  با آزمون 

ANOVA  و مقایسه  چندگانهTukey مورد قضاوت آماري قرار گرفتند.  

  AdheSEوسپس  ) SE bond  )75/0±1که کمترین ریزنشت مربوط به در سه گروه  نشان داد میزان ریز نشت مقایسه  :ها افتهی

( . بودو این اختالف به لحاظ آماري معنی دار بود  )15/1±15/2( Prompt-L-popو بیشترین میزان ریزنشت مربوط به ) 76/1±8/1(

005/0<p( ه بیشترین میزان استحکام مربوط به نمونهک دادمیزان استحکام باند برشی نمونه ها نشان مقایسهSEbondدو گروه بوده و

 SEbondاین اختالف در گروه .)P>0001( .بودمیزان اختالف استحکام باند برشی به لحاظ آماري معنی دار.تقریبا مشابه بودند دیگر

  .بود مشابه   P-L-Pو  AdheSEومیزان  استحکام باند برشی  بوده  P-L-Pبیشتر از گروه % 68و AdheSEبیشتر از باند گروه % 65حدود 

داراي بیشـترین   SE bondseدر بین باندینگ هاي مورد استفاده در این تحقیـق   با توجه به محدودیت هاي این مطالعه :گیري  نتیجه

    .بود ریز نشتمیزان کمترین  و استحکام باند برشی
  

.باندینگ هاي عاجی خود اچ شونده -ریز نشت -استحکام باند برشی :ها واژه کلید

  15/8/89 :پذیرش مقاله  10/7/89: اصالح نهایی  13/5/89  : وصول مقاله

  

  

  مقدمه

استحکام باند برشی و ریزنشت دو ویژگـی مهـم سیسـتم هـاي     

باندینگ عاجی است کـه بـر روي دوام تـرمیم کامپوزیـت مـوثر      

سیستمهاي باندینگ عاجی براي اتصـال کامپوزیـت بـه    . هستند

دندان بکار برده می شوند و ضعیف بـودن بانـد ایـن سیسـتمها     

یکی از مشکالت موجـود در دندانپزشـکی بخصـوص درمانهـاي     

پروتز و ترمیمی می باشد که پیامد آن ضعف ترمیم مـی باشـد،   

طبق تحقیقات انجام شده میزان باندینگ در سیسـتمهاي چنـد   
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مگا پاسکال و در سیستمهاي تک مرحلـه   3/5-2/32مرحله اي 

در حـال حاضـر   . )2,1(مگا پاسکال مـی باشـد   6/7-5/26اي بین 

گ در دسـت  تحقیقات زیادي به منظور باال بردن میـزان بانـدین  

ضعیف بـودن بانـد و مشـکل بـودن مراحـل کـاربرد       . انجام است

سیستمهاي باندینگ عاجی پیامدهاي نامطلوبی از قبیل افزایش 

حساسیت تکنیکی، زیـاد شـدن تعـداد مراحـل و در نتیجـه آن      

افزایش خطا در حین کار، اتالف وقت دندانپزشک و بیمار، تغییر 

رف ترمیم و در نهایت از رنگ دندان بدلیل عود پوسیدگی در اط

تـا کنـون سیسـتمهاي    . )3(دست رفـتن تـرمیم را بـدنبال دارد    

مختلفی ارائه شده است که در انواع جدیـدتر همـواره سـعی در    

ساده کردن مراحل کلینیکی توسط سازندگان وجـود دارد ولـی   

ساده شـدن مراحـل کلینیکـی     ،بدلیل اهمیت تفاوت مینا و عاج

استحکام باند عاج و افزایش ریزنشـت  می تواند به قیمت کاهش 

حال اگر یک سیستم باندینگ عاجی کـه مراحـل    .)3(تمام شود 

کاربرد کلینیکی آن ساده شده است بتواند استحکام باند برشـی  

معادل یا بیشتر از سیستم قدیمی و یا ریزنشتی برابر یا کمتـر از  

سیستم قدیمی تر داشـته باشـد منطقـی بنظـر مـی رسـد کـه        

از آنجـایی کـه   . شک از سیستم جدیدتر اسـتفاده نمایـد  دندانپز

تهیه هر کدام از این مواد براي دندانپزشک و در نتیجه بیمار بـا  

هزینه زیادي همراه است طبیعی است که به دنبال بهترین ماده 

باشیم و از آنجا که در تحقیقات مختلـف تناقضـات بسـیاري در    

زنشت و استحکام باند مورد بهترین نوع باندینگ از نظر میزان ری

برشی وجود دارد و هر کدام از مطالعات یک نوع بانـدینگ را بـا   

و برخی نیز تفاوتی بین  )4-9(  ،قدرت باند بیشتر معرفی کرده اند

ایـن مسـئله بـه معضـلی بـراي         )10-12(،  آنها گزارش نکرده اند

با توجه به شـیوع ریـز نشـت و     . دندانپزشکان تبدیل شده است

زیتی و وجـود  وحکام بانـد برشـی در ترمیمهـاي کـامپ    عدم اسـت 

استحکام سه نوع از بانـدینگ   درباره اعالم شده نتایج درتناقض 

هاي خود اچ شونده و برخی کاستی ها در مطالعات قبلـی و بـه   

 Prompt L-pop clearfil SE گباندین منظور مقایسه سه نوع

bond,  وAdhese      در و ریزنشــت بــر اسـتحکام بانــد برشـی

ــورت    ــه ص ــق ب ــن تحقی ــامپوزیتی ای ــرات ک ــگاهیحف در  ازمایش

   .شدانجام  1388سال

  ها روش مواد و

دندان پرمـولر انسـان    60این تحقیق بصورت تجربی برروي 

و بـیش از یـک مـاه از    که بدلیل مراحل ارتودنسی خارج شـدند  

تمام دنـدانها بـا رابرکـپ و    . شدانجام  ،کشیدن آنها نگذشته بود

دنـدان   30. پامیس تمیز شده و در دماي اتاق  نگهداري شـدند 

دنـدان جهـت انـدازه گیـري      30جهت اندازه گیري ریزنشـت و  

قبل از شـروع بـه   . گرفت قراراستحکام باند برشی مورد استفاده 

% 2/0سـاعت در محلـول تیمـول     24کار نمونه ها بـراي مـدت   

018 (D&Z)ز و فر 008با استفاده از فرز فیشور .نگهداري شدند

flame  در سطح با کال دندانها حفرات کالسV میلـی   2با ابعاد

میلـی   5/0 عرض و بـول  میلی متر 2پنها،  میلی متر3عمق، متر

بطوریکـه لبـه مـارژین     ،در مارژین هاي مینـایی تهیـه شـد    متر

و لبه اکلوزال بـر   CEJژنژیوالی بر روي سمان و یک میلیمتر زیر

فرزهـا پـس ازتهیـه هـر پـنج حفـره       . روي مینا قرار گرفته بـود 

 10گـروه   3بـه  سپس نمونه ها به بطور تصـادفی . تعویض شدند

  .تایی تقسیم گردیدند

ــروه   ــه شــامل  Aدر گ ــولر  10ک ــدان پرم ــوددن ــدینگ ب       از بان

Clear fill SE bond (Kuraray Japan) درگـروه  . استفاده شدB 

ــدینگ ا ،نمونــه بــود 10شــامل  کــه  )3M ESPE, USA(ز بان

Prompt L-pop ــروه  در و ــامل   Cگ ــه ش ــوداز   10ک ــه ب نمون

  .استفاده شد Adhese(Vivadent Liektenstein)باندینگ 

نمونه ها به مالیمت خشک شـده بـا اسـتفاده از بـرس     : Aگروه 

ثانیه در حفره بـه   20به مدت SE bondیکبار مصرف الیه پرایمر

الیـه ادهزیـو روي    ،دیواره ها زده شد و اضافات آن برداشته شـد 

ثانیـه  10به آرامی با پوار هوا خشک و بـراي   ،الیه قبلی بکار رفت

و بـه عنـوان گـروه      ,LED Turbo Japan)  (Apozaکیور شـد  

  .شدکنترل در نظر گرفته 

خشـک شـده بااسـتفاده از بـرس      بـه مالیمـت  نمونه ها: Bگروه 

ــک و دو   روي  promptLpopمخصــوص مخلــوطی از دو مــایع ی

ثانیه به آرامی با هوا خشـک  و   10دیواره ها بکار رفت و پس از 

 ( Apoza, LED Turbo Japan)الیت کیوردستگاه سپس توسط 

  . کیور گردید ثانیه10براي 

ابتـدا   خشـک شـده   مالیمت نمونه هابهدر این گروه نیز: Cگروه

به دیواره ها زده شد سپس بـراي   Adheseثانیه پرایمر  15براي 

ثانیـه الیـه    5ثانیه با فشار زیاد هوا خشک شده بعد به مـدت   3

ثانیه ولی این بار با  3ادهزیو به دیواره ها زده شد و مجدداً براي 

کیـور   ثانیـه  10به مـدت    شدت کم هوا خشک شده و در پایان

 ,Z100(3M ونــه هــا بــا کامپوزیــتســپس تمــامی نم .گردیــد

ESPE,USA)   رنـگA2       بـه صـورت دوالیـه ژنژیـوالی و سـپس

پس از آن سطوح پـر کردگیهـا بـا دیسـک     . اکلوزالی ترمیم  شد

پـولیش و تمـام نمونـه هـا     (sof-lex 3M ESPE, USA)پـالیش  

سـپس  . درجـه قـرار گرفتنـد    37 ساعت در آب مقطـر  24براي 
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 Dwellدرجه سانتیگراد با  5-55دور در دماي بین  1000براي 

time 30     ثانیه ترموسایکل شده و انتهاي ریشه دنـدانها بـا مـوم

چسب سیل شد و سطوح دندانها و تمام دندان به غیـر از سـطح   

با دو الیـه الك نـاخن پوشـیده    میلی لیتر 1پرکردگیها تا فاصله 

)  وزنـی  %50(ات نقـره  ساعت در نیتر 24شد و نمونه ها براي 

سـاعت در محلـول ظهـور     6قرار گرفته و بعـد از آن بـه مـدت    

رادیــوگرافی ماندنــد وبعــد توســط دســتگاه بــرش، بــه صــورت  

باکولینگوالی و از وسط پرکردگی برش داده شده و ریز نشت بـا  

  .)5-7( تقسیم بندي زیر بررسی گردید

  بدون نفوذ ماده رنگی  – 0درجه 

  ه رنگی تا یک سوم دیواره حفره نفوذ ماد -1درجه 

  نفوذ ماده رنگی تا دو سوم دیواره حفره  -2درجه 

ــه  ــایی    -3درجـ ــوم انتهـ ــک سـ ــی در یـ ــاده رنگـ ــوذ مـ                 نفـ

  )بدون درگیري اگزیال(

   نفوذ مواد رنگی در طول اگزیال -4درجه 

هر دنـدان بـه صـورت    ،جهت بررسی میزان استحکام باند برشـی 

در ) آلمـان (آکریل خود پخت سـاخت کارخانـه بـایر   جداگانه در 

میلـی متـر زیـر     1سانتی متـر تـا    5/1به قطر  PVCحلقه اي از

CEJ       ــک ــا دیس ــدان ب ــر دن ــوزال ه ــطوح اکل ــد، س ــت ش مان

میلـی   1میلـی متـر از    2/0به قطر ) Diatec,Germany(الماسی

متر زیر شیار مرکزي قطع شده تـا کـامالً عـاج اکسـپوز شـده و      

. ي از حرارت دائماً بوسیله آب روان خنـک گردیـد  براي جلوگیر

به دنبال آن سطوح عاجی بادیسـکهاي کاغـذي سـیلیکون کـار     

ثانیه ساییده شـد تـا    20بار و حدوداً به مدت  grit 600 ،6باید 

الیه اسمیر یکسان ایجاد شـود، سـپس شسـته و توسـط هـواي      

 پـس از آمـاده   .به طور مالیم خشک گردید  ،متراکم فیلتر شده

سازي، نمونه ها به صورت تصادفی به سه گروه ده تـایی تقسـیم   

ودر هر گروه از یـک بانـدینگ جهـت بانـد کامپوزیـت اسـتفاده       

روشـی  ( باندینگ ها طبق دستور کارخانه سـازنده  همه )4-6(.شد

پـس از انجـام   . بر سطوح عاجی به کار رفتند) که قبالً گفته شد

له پالستیکی شفاف به یک لو 3و  2، 1این مراحل، در سه گروه 

میلی متر کـه توسـط کامپوزیـت     3میلی متر و ارتفاع  5/2قطر 

Z100(3M,ESPE)  رنگA2  روي هـر نمونـه بانـد    ،پر شده بـود

ثانیه از سـه جهـت    120ثانیه از هر طرف و در کل  40گردید و 

کل نمونه هاي باند شده به مدت یـک روز در  .مختلف  کیور شد

دور  1000گهـداري شـده و سـپس   درجه سانتی گـراد ن  37آب 

براي  .درجه سانتی گراد ترموسایکل شدند+ 55و + 5بین دماي 

اندازه گیري میزان استحکام بانـد برشـی نمونـه هـا از دسـتگاه      

zwick  ساخت شرکت Roel   آلمان استفاده شد به ایـن صـورت

که هر نمونه در جایگاه مخصوصی از دستگاه به صورتی قرار می 

عاجی دندان با چیزل دستگاه به صورت موازي گرفت  که سطح 

در ایــن حالــت ایــن چیــزل در حــد فاصــل محــل اتصــال  .بــود

کامپوزیت به سطح عاجی، با زاویه عمود، نسبت به محور طـولی  

میلـی متـر بـر     5/0دندان، با نمونه تماس وبه تدریج با سـرعت  

دقیقه به نمونه نیرو وارد کرده و در جایی کـه شکسـت رخ مـی    

استحکام باند برشـی نمونـه هـا    . قدار نیرو ثبت می گردیدم ،داد

بتدا بر حسب نیوتون ثبت شده و سپس با تقسیم کردن به سطح ا

میلی متر بـه مگـا پاسـکال     5/2مقطع سیلندر کامپوزیتی به قطر 

میزان ریزنشت با اسـتریو میکروسـکوپ   بـه روش    . تبدیل گردید

ـایج حاصـله   .)8(شدگیري اندازه  برابر 20با بزرگنمایی استاندارد  نت

-mann-Uو  kruskal wallisدر سـه نــوع بانــدینگ بــا آزمــون  

whitney     ـاوت آمـاري قـرار در دو لبه اکلوزال و ژنژیوال مورد قض

ANOVAمیزان استحکام باند برشی در سه گروه با آزمون .گرفت

  .قضاوت شدند  TUKEYو مقایسه چندگانه  

  ها افتهی

دندان پرمولر سـالم و واجـد شـرایط     60این تحقیق بر روي 

 30دندان بـراي بررسـی ریزنشـت و     30تعداد  .انسان انجام شد

میـزان   .دندان براي بررسی استحکام باند برشی اختصاص یافتند

ریز نشت در دو سطح لبه اکلوزال و ژنژیـوال دنـدان هـا در سـه     

میزان ریز نشت بر حسـب  .نوع باندینگ مورد بررسی قرار گرفت

ارائه گردیده است و نشان مـی   1اندینگ در نمودار شماره نوع ب

Clear fill SEدهد که کمترین میزان ریزنشت مربوط به  bond 

ــا  AdheSEو در رده دوم  1±73/0و برابــــر   و   8/1±76/1بــ

بـه میـزان    Prompt-L-popبیشترین میزان ریزنشت مربوط به 

%  SE bond 53بوده و اینکـه بانـدینگ جدیـد تـر      15/1±15/2

ریـز نشـت کمتـري    % 44و  P-L-Pریز نشت کمتري نسبت به 

 AdheSEنشان داده است و نیز ریزنشـت    AdheSEنسبت به 

  بـوده و ایـن اخـتالف بـه لحـاظ آمـاري       P-L-Pکمتر از  % 16

  .)p>005/0. ( معنی دار بود
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ریزنشت لبه اکلوزالی و ژنژیوالی  بر حسب میزان  60توزیع : 1نمودار 

  به تفکیک نوع باندینگ

  
, PLP :Prompt – L- pop ASE :Adhese , CF:Clearfill SE Bond  

بانـدینگ و  میزان ریزنشت دندانهاي مورد بررسی بر حسب نـوع  

لبه ها در جدول شماره ا ارائه شده است و نشان   می دهد کـه  

ت در گـروه  شهم در لبه اکلوزال و هم در لبه ژنژیوال میزان ریزن

SE bond    001/0(کمتر از دو نوع باندینگ دیگـر اسـت<P ( و

میزان ریزنشت صرف نظر از نوع باندینگ در لبه ژنژیوالی بیشتر 

  .از اکلوزال است

میزان ریزنشت گروههاي مورد مطالعه بر حسب نوع : 1جدول

  باندینگ و به تفکیک لبه ها

  

میزان استحکام باند برشی نمونه ها بر حسب نوع باندینگ خـود  

می دهـد  ارائه شده است و نشان  2اچ شونده در جدول شماره 

و بـه   SEbondکه بیشترین میزان اسـتحکام مربـوط بـه نمونـه     

مگــا پاســکال بــوده و دو گــروه دیگــر یعنــی  32 ± 2/4میــزان 

AdheSE وP-L-P    تقریبا میزان استحکام مشابهی داشـتند و

. مگاپاسکال بودنـد  19 ± 61/1و   4/19 ± 96/1به ترتیب برابر 

نشان داد که ایـن میـزان اخـتالف اسـتحکام      ANOVAآزمون 

  .)P>0001(باند برشی به لحاظ آماري معنی دار است 

 SEbondنشـان داد ایـن اخـتالف در گـروه      TUKEYو آزمون 

     بیشـتر از گـروه  % 68و AdheSEبیشـتر از گـروه    %65حـدود  

P-L-P  میزان استحکام بانـد برشـی    است وAdheSE  وP-L-P   

ضمنا ضـریب تغییـرات اسـتحکام بانـد برشـی سـه       .مشابه است

  .درصد بود 13تا  8باندینگ مشابه و در محدوده 

  

ه هاي مورد مطالعه به تفکیک نوع ومیزان استحکام باند برشی گر 2 جدول

(MPA)باندینگ خود اچ شونده بر حسب مگا پاسکال 

  

  :بحث

 آزمایشـگاهی و بصورت  تجربی بودهمطالعه حاضر که از نوع 

انجــام شــد نشــان داد کــه از نظــر میــزان ریزنشــت در قســمت 

اکلوزالی و ژنژیوالی حفـره تفـاوت معنـا داري بـین گـروه هـاي       

Clearfil SE Bond ،Prompt Lpop  وAdhese  بـــا برتـــري

Clearfil SE Bond موجود بوده و نیز از نظر استحکام باند برشی

   .داراي بیشترین میزان می باشد SE bondنیز گروه 

و همکـاران   Pradelle plasseدر راسـتاي مطالعـه  حاضر مطالعه 

بود که نشان دادند اختالف معنا داري در ریزنشت بین دو گـروه  

وجـود دارد   Prompt Lpopو  Clearfil SE Bondباندینگ هـاي  

 Clearfil SE Bondو میزان ریزنشت در نمونه هاي باند شده بـا  

بود Prompt Lpopکمتر از 
 )5(

.  

و   Gagliardi RMمطالعه دیگري در تضاد با مطالعه ما از سوي 

 Prompt L popانجـام شـد کـه نشـان داده شـد کـه       همکـاران  

دیگر مورد مطالعـه دارد   هايریزنشت بسیار کمتري از باندینگ

و دلیلی که براي این اختالف فاحش ذکـر شـده بـود آبدوسـت     

بود Self etchبودن باندینگ هاي 
 )8(

.  

و همکاران انجـام شـد بیـان    Tjanعه دیگري که توسط در مطال

شد که سیستمهاي بانـدینگ خـود اچ کننـده میـزان ریزنشـت      

.فراوان و میزان چسبندگی ضعیفی در مینا و عاج دارنـد 
 )4(

کـه   

و  Prompt Lpopنتـایج بدسـت آمـده در مـورد بانـدینگ هـاي       

AdheSE بانـدینگ ، مطابقت داشت ولـی در مـورد   ما با تحقیق

Clearfil SE Bondحاضـر   با نتایج بدست آمده از تحقیق متضاد 

بعلـت انـدازه مناسـب    % 50نیترات نقـره  در تحقیق حاضر  . بود

 مطالعـات  . براي اندازه گیري میزان ریزنشت بکار برده شد ،ذرات

٢/١۵

١/٨

١

0

0.5

1

1.5

2

2.5

PLP Adhese sebond

P-L-P 

Adhese

SE bond

نوع 

  باندینگ
میزان ریزنشت  دندانیلبه

  ضریب تغییرات

C.V

AdheSE
  135  1/ 2±62/1  اکلوزال

  79  4/2±9/1  ژنژیوال

Prompt-
L-pop

  56  8/1 ±1  اکلوزال

  51  5/2 ± 72/1  ژنژیوال

SE bond
  52  8/0 ± 24/0  اکلوزال

  83  2/1 ± 1  ژنژیوال

میزان   نوع باندینگ

استحکام 

  باند برشی

  ضریب تغییرات

C.V  

AdheSE  9/1± 4/19  10  

Prompt-L-pop6/1± 19  5/8  

SE bond2/4± 32  13  

PIP                              ASE                                CF
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بهتـرین قابلیـت نفـوذ قابـل     % 50نشان دادند که نیتـرات نقـره   

ریزنشــت را بــه مــا  مشــاهده را دارد و بهتــرین مــالك ســنجش

میدهد
)6 ،8و  9 ( 

از سوي دیگر بول مینایی جهت کـاهش میـزان    .

کـاهش  مطالعـات متعـددي   در . ریزنشت پیشـنهاد شـده اسـت   

میزان ریزنشت  با بکاربردن بول مینایی نشان داده شـد 
 )12-10 (

. 

در تمامی نمونه ها بول  لذا در این مطالعه در لبه اکلوزالی حفره

تا شرایط هر چه بیشـتر بـه کـاربرد کلینیکـی      مینایی انجام شد

و سمت  میناحفراتی که یک سمت آن در  در مورد .نزدیک شود

 CEJکـه تـا زیـر     CLVدیگر فقط در عاج اسـت نظیـر حفـرات    

در صورت عـدم اسـتفاده   ) مانند مطالعه حاضر( ،کشیده شده اند

ه هنگام انقباض پلیمریزاسیون به دلیـل  ، بIncrementalاز روش 

باند قوي تر با مینـاي اکلـوزالی از مارژینهـاي ژنژیـوالی جـدا و      

منجر بـه ریزنشـت و شکسـت کلینیکـی مـی شـود کـه جهـت         

جلوگیري از این مشکل تمام نمونه ها بـه صـورت الیـه اي و در    

کامپوزیـت تـرمیم و کیـور    بـا  ) اکلوزالی و ژنژیوالی(دو الیه جدا 

باندینگ هاي بکار رفته در مطالعه حاضر همگی جزء نسـل  . شدند

که جهت جلـوگیري از  ، دنمی باش Self etchششم و یا به عبارتی 

مینا و عـاج را  ، کردن کالپس کالژن و مشکالت شستشو و خشک

عامل بانـدینگ را بـه دنبـال خـود وارد     وهمزمان اچ و پرایم کرده 

و  Clearfil SE Bondبا این تفاوت کـه در مـورد   . شبکه می نماید

AdheSE     در دو مرحله اینکار انجام می شـود یکـی اچ و پـرایم و

 Prompt Lpopدیگري استفاده از بانـدینگ در حالیکـه در مـورد    

طح هر سه عامل مخلوط شده و به یکبـاره بـر سـ    ،قبل از استفاده

  .)5و6(دندان بکار می روند 

مطالعات متعدد نشان دادند که ضخامت عامـل بانـدینگ اثـري    

لذا یکی از . انکار ناپذیر بر موفقیت در کاربرد کامپوزیت ها دارند

را می توان در عدم وجـود فیلـر در    Prompt Lpopعوامل ضعف 

آن در نتیجه ایجاد الیه اي نازك در سطح دنـدان دانسـت چـرا    

نیروهـاي  در برابـر  ن الیه نـازك کمتـر قـادر بـه مقاومـت      که ای

انقباضی حین پلیمریزاسیون بوده، دچار شکسـتگی درون خـود   

و  AdheSEدر حالیکـه در  . ریزنشت ایجـاد خواهـد شـد   و شده 

Clearfil SE Bond   بــه دلیــل وجــود فیلــر از نــوع ســیلیکون

ضخامت الیه اي بیشـتري ایجـاد شـده و حـین پلیمریزاسـیون      

نیروها تـا حـدي خنثـی    و مشابه به بالشتک صورت گرفته عمل 

انقبـاض  از طرفی بانـدینگ هـاي حـاوي فیلـر داراي     . دنمی شو

می باشند که منجر به سیل بهتـر حفـره     کمتري در درون خود

  .)6( خواهند شد

بنابراین به نظر می رسد که سـاده سـازي مراحـل و توصـیه بـه      

استفاده از یک الیه باندینگ در صورتی که باندینگ حاوي فیلـر  

از . با اندازه مناسب نباشد می تواند اثـر معکوسـی داشـته باشـد    

طرفی وجود فیلر با اندازه نامناسب در بسـیاري از بانـدینگ هـا    

شـدن آنهـا و مـانع ورود    باعث تجمع، بهم چسبیدن و ته نشین 

آنها به فضاي بین توبولی شده و از قدرت باند خواهـد کاسـت و   

  . متعاقبا منجر به ریز نشت بیشتري می شود

پرایمرهاي  ،ارائه شده استدر کتب مرجع  تقسیم بندي که در

self etch   بر اساس قدرتetching  قوي، ضعیف(گروه درآنها، 

  .)13(قرار گرفته اند  )متوسط 

Prompt Lpop  باPH  و 4/0در حدودAdheSE  4/1با=ph  جزء

 و متوسط  عوامل باندینگ نسل ششم با ماهیت اسیدي قوي

 PH=2با  Clearfil SE Bondد در حالیکه  نمحسوب می شو

اسیدي باعث  PH. جزء انواع مالیم به شمار می رود

بنابراین در عاج رشته هاي  ،دمینرالیزاسیون مینا و عاج شده

ژن اکسپوز شده و تقریباً تمام عوامل معدنی مثل کال

هیدروکسی آپاتیت حل می شود لذا مکانیسم این گروه مشابه 

در حالیکه گروه مالیم . با اسید اچ با اسید فسفریک می باشد

می شود  میکرون 1باعث دمینرالیزاسیون نسبی عاج تا عمق 

بنابراین مقادیري از عوامل معدنی نظیر هیدروکسی آپاتیت در 

تخلخل مناسبی و لذا محل باقی مانده و با کالژن اتصال دارند 

  . براي ایجاد گیر ریز مکانیکی ایجاد می شود

این گروه پتانسیل ایجاد باند شیمیایی را نیز خواهد داشـت کـه   

ــ  نال در ســطح بــین هیدروکســی آپاتیــت و مونومرهــاي فانکش

اگرچـه ایـن بانـد در مقایسـه بـا بانـد        .مولکولی اتفاق می افتـد 

میکرومکانیکی باندي ضعیف است ولی اعتقاد بر ایـن اسـت کـه    

این اثر می تواند علت  .)14(در مقابل ریزنشت مارژینال موثر است

را توجیـه   AdheSEو    Prompt Lpopریزنشت بیشتر در گـروه  

بانـدینگ  اگرچـه   ،مانطور که ذکر شدبطور کلی در عاج ه  .کند

بطور کامل ریزنشت را متوقف کننـد   ها در هیچ گروه نتوانستند

 Clearfil SEاما  .هر سه نتایج قابل قبولی به همراه داشتند لیو

Bond    داراي اخـتالف معنــی داري بــا بقیـه در توانــائی کــاهش

همچنین در آزمایش میزان اسـتحکام بانـد برشـی    . ریزنشت بود

 Loding rate. ترین روش آزمایش میزان باندینگ است شایعکه 

مورد هاي  با سرعت باالتر موجب افزایش استحکام اتصال نمونه 

شود و نیز دماي باالتر بـا کمـک بـه پلیمریزاسـیون      آزمایش می

میـزان بانـد همچنـین بـه     . شـود  باعث افزایش استحکام باند می

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ds
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               5 / 7

https://jrds.ir/article-1-5-fa.html


  

  

د مثـل ترکیـب   متغیرهاي درونی عوامـل بانـدینگ بسـتگی دار   

  .)13و14(شیمیایی آنها و نحوه تأثیر بر الیه اسمیر

-Prompt Lاین احتمال وجود دارد که قدرت کمتر از طرفی 

pop  بیانگر این نکته باشد که یکی کردن همه اجزاء و کاهش

زمان کاربرد کلینیکی هنوز نتوانسته است تمام خصوصیات 

اربرد کلینیکی زیرا کاهش زمان ک تامین کندمورد نیاز را 

تواند باعث کاهش زمان واکنش اجزاء با یکدیگر شده و  می

-Prompt Lدر مورد . کاهش باند را به دنبال داشته باشد Pop 

انجام شده دربرخی موارد  میکروسکوپ الکترونی مطالعات

رزین  توسط که الیه اسمیر به خوبی نکته بوده نیزمؤیداین

ولی اینکه آیا با افزایش زمان اختالط یا  )15(انفیلتره نشده است 

توان به باند قویتري دست یافت  زمان کاربرد برروي سطح می

 .اي جداگانه دارد اي است که نیاز به مطالعه مسئله

مخالفان این مسئله بر این نکته تأکید دارند که کاربرد همزمان 

ه که شود تا به همان انداز باعث می adhesiveپرایمر و  و اچینگ

رزین نیز وارد ناحیه شود و  ،کند اسید عاج را دمینرالیزه می

بدون ورود رزین باقی نخواهد  ،اي از عاج دمینرالیزه هیچ ناحیه

ادهزیوهاي سلف اچ دو مرحله اي به این صورت طراحی  .ماند

شده اند که الیه اسمیر و عاج سطحی را اچ کرده وهمزمان 

خیرا کاربرد سیستمهاي تک ا.مونومرهاي رزینی نفوذ می کنند

به جهت آسان و کوتاه شدن مراحل کار )  all In one(قسمتی

به  all In oneبه هر حال قدرت باند ادهزیوهاي .رایج شده است

به از طرفی  )13(طور نسبی پایین گزارش شده است 

 ،منظورحذف  تاثیر احتمالی کامپوزیتهاي مختلف در قدرت باند

با رزین  در ترکیب ر این مطالعهتمام عوامل باندینگ د

  .به کار برده شدند Z100کامپوزیت 

که قدرت باند به  شده است نشان داده  ،مطالعاتبر اساس    

تاثیر  ،phاثر میزان : شامل که  فاکتورهاي مختلفی بستگی دارد

  )5- 7(می باشد حالل و تاثیر ادهزیوهاي فیلردار و بدون فیلر

SE bond همانطوري که ذکر شد جزء گروه مالیم بوده، 

بنابراین ماده معدنی کافی براي  باند شیمیایی باقی می گذارد 

دمینرالیزه می کند واین به  میکرومتر 1وعاج را تنها تا عمق 

معناي الیه هیبرید نازك تر است ولی از آنجا که کیفیت الیه 

از قدرت باند  SEbond )14(هیبرید بسیار مهمتر از عمق آن است

دراین باندینگ  دمینرالیزاسیون،  خوبی برخوردار می باشد

که فقط به صورت مقطعی وپارسیل انجام می  سطحی می باشد

 شود، لذا هیدروکسی آپاتیت باقیمانده هنوز به کالژن متصل

می ماند و در نتیجه  تخلخلهاي سطحی کافی براي دستیابی به 

. یدیزاسیون به وجود می آیدگیر میکرومکانیکال از طریق هیبر

        حفظ هیدروکسی آپاتیت در الیه هیبرید ساب میکرون

جهت باند شیمیایی اضافی عمل گیرنده اي می تواند به عنوان 

 methacryloxy( MPDحاوي SEbondهمچنین . )16(کند 

decyl dihydrogen phosphate ( ساختمان خاص  ،است

مولکولی این مونومر سبب  می شود که ادهزیو بتواند نسج 

 و دندان را همزمان دکلسیفیه کرده و به داخل آن نفوذ کند

هیدروکسی داراي پتانسیل باند شیمیایی با کلسیم در 

در بررسیهاي انجام شده توسط . )16(باقیمانده است )HA(آپاتیت

کاهش تدریجی در  یک SEbondدر  میکروسکوپ الکترونی 

از عاج به سمت ادهزیو دیده می  هیدرکسی آپاتیتکریستالهاي 

به نظر می . شود که نمایانگر یک مرحله تغییر مناسب است

رسد این اثر داراي پتانسیلی براي باند خوب بین عاج و ادهزیو 

 ،میزان ارتشاح رزین به داخل کالژنهاي اکسپوز شده .است

سیستمهاي . تحت تاثیر قرار می دهد رزین را - کیفیت باند عاج

-Pادهزیو سلف اچ تک قسمتی نظیر  L- P  حاوي غلظت

استرهاي اسید فسفریک  ،باالتري از مشتقات اسیدي

آب و حاللهاي ارگانیک  نسبت به باندینگهاي  ،متاکریالته

معمول هستند،تا بتوانند به طور همزمان در یک مرحله سطوح 

به دلیل طبیعت  .ل آن ارتشاح یابندعاجی را اچ کرده و به داخ

این ادهزیوها ممکن است به عنوان غشاهایی   هیدروفیلیک،

نفوذپذیر عمل کرده و هنگامی که پلیمریزه می شوند، مقدار 

سیستمهاي  پایین این  Ph.)17(قابل توجهی آب جذب  کنند

به دلیل  اجزائی با اساس  ،ادهزیو سلف اچ تک بطري

 )18و19(از لحاظ هیدرولیتیک ناپایدار می کند آنها را ،متاکریالتی

به دلیل تخلخلهایی به اندازه نانومتر در الیه هیبرید، و 

میزان نانولیکیج در الیه باند شده . نانولیکیج  نیز دیده می شود

ولی به هر حال همین میزان  ممکن است بسیار کوچک باشد

این . می تواند راهی براي عبور آب در طی زمان باشد هم

 placticizationباند منجر به  محل اتصالحرکت آب در 

ماتریکس رزینی و حذف مونومرهاي بدون پوشش شده و منجر 

  .)20(به کاهش قدرت باند می شود

  نتیجه گیري

  SE bondدر بین باندینگ هاي مورد استفاده در این تحقیق 

  .باشداستحکام باند برشی و کمترین ریز نشت می داراي بیشترین
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