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 چكيده

هدف از اين مطالعه بررسي  .امروزه بسياري از تحقيقات و تحوالت در زمينه مواد دنداني بر روي ساده سازي مراحل باندينگ متمركز شده است :مقدمه

 (Class V Embrace Embrace Wetbond,Pulpdent,Watertown,USA) يد خود باند شونده و قابل سيالن جدكامپازيتاستحكام برشي پيوند يك 

   .بودبه عاج دندان 

 تايي 10به طور تصادفي در چهار گروه  و  انتخاب شده سالم انسانمولر سومدندان  40 ، آزمايشگاهي–در اين تحقيق تجربي  :مواد و روش ها

قرار  به داخل استوانه هاي پالستيكي Tetric Flow (TF) كامپازيت ،Excite (Ex)مال باندينگ اچينگ و اع) گروه كنترل( اول گروهدر . بندي شدند تقسيم

 (EW) كامپازيت ،(Ex)بعد از اچينگ و اعمال باندينگ  دوم گروهدر . (Etch/Ex/TF) گرديد و كيور هتزريق شدگرفته بر روي سطح آماده شده عاج، 

Embrace Wetbondدگردي و كيور هيكي تزريق شد به داخل استوانه هاي پالست(Etch/Ex/EW)  . كامپازيتاچينگ،  سوم گروهدر EW به داخل 

د گردييور ك به داخل استوانه هاي پالستيكي تزريق شد و EW  كامپازيت چهارم گروهدر . (Etch/EW)د گردي و كيور ههاي پالستيكي تزريق شد استوانه

  . مورد آناليز قرار گرفتندScheffe و ANOVAنتايح با آزمونهاي آماري . (EW)) مل شددر اين گروه مطابق با دستور كمپاني سازنده ع(

  ،38/13 )82/0( ه ترتيب اول، دوم، سوم و چهارم ببراي گروه هاي) داخل پرانتزها( و انحراف معيار استحكام برشي پيوند ميانگين :افته هاي

  در گروه هايEW كامپازيت استحكام برشي پيوند ميانگين  كهنشان داد آناليز آماري .بودمگاپاسكال  08/3 )85/0(، 42/2 )58/0(، 99/9 )30/1(

به  سوم و چهارم هاي در گروه EW كامپازيت استحكام برشي پيوندميانگين  .)>05/0P( بوداول ه طور معني داري كمتر از گروه دوم، سوم و چهارم ب

  همتفاوت آماري معني داري با سوم و چهارم  در گروهاستحكام برشي پيوندميانگين  .)>05/0P( بود اول و دوم  هايداري كمتر از گروه طور معني

  .نداشت
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Introduction: Today, much of the researches and innovations in dental materials are focused on simplification of the bonding 

procedures.The aim of this study was to assess the shear bond strength(SBS) of a new self-adhesive flowable composite(Class V 

Embrace Wetbond, Pulpdent, Watertown, USA) to dentin.  

Materials & Methods: In this in vitro experimental study, 40 intact human third molars were selected and randomly divided into 4 

groups of 10 teeth. Group I(Control group): After etching and application of Excite Bond(Ex), Tetric Flow(TF) composite was 

injected into the plastic ring over the prepared dentin surface and light cured(Etch/Ex/TF).Group II:After etching and application of 

Ex, Embrace Wetbond(EW) composite was injected into the plastic ring and light cured(Etch/Ex/EW).Group III:After etching, EW 

was injected into the plastic ring and light cured(Etch/EW). Group IV:EW was injected into the plastic ring and light cured according 

to manufacturer's instruction (EW).The data were analysed by ANOVA and Scheffe tests. 

Results: The mean SBS and Standard deviations for groups I,II,III,IV were 13.38±0.82,9.99±1.30,2.42±0.58 and 3.08±0.85 MPa 

respectively.Statistical analysis revealed that:1.The mean SBS of EW composite in groups II,III,IV was significantly lower than 

groups I(P<0.05).2.The mean SBS of EW composite in group III and IV was significantly lower than group II(P<0.05).3.The mean 

SBS of groups III,IV were not significantly different(P>0.05). 

Conclusion: Bond strength of EW composite without application of bonding agents was much lower than TF composite combined 

with Ex bond.Application of EW composite over the total etch adhesive improved SBS.Application of EW composite over the etched 

dentin did not improve SBS.  

Key words: Shear bond strength, self-adhesive composite, flowable composite. 
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 .مي باشد Ex باندينگ به همراه TF كامپازيتاز  تر پايينبسيار  دون اعمال عوامل باندينگ عاجي بEW كامپازيت استحكام برشي پيوند :نتيجه گيري

بر روي عاج اچ EW  كامپازيتاعمال  .فزايش مي دهد را اكامپازيتاين  استحكام برشي پيوند، چسباننده تمام اچ  عواملبر رويEW  كامپازيت عمالا

  . را افزايش نمي دهدكامپازيتشده، استحكام برشي پيوند اين 

 .سيالن قابل كامپازيت،  خود باند شوندهكامپازيت، استحكام برشي پيوند :واژه هاي كليدي

  .1-8 : 1شماره  / 33 دوره 1388سال / پزشكي مشهد مجله دانشكده دندان

  
  مقدمه 

Buonocore از زماني كه
سطح   اسيد را بر1955 در سال )1(

دندان اعمال كرد تا امروز تحوالت بسياري در زمينه 
Adhesive Dentistryبه طوري كه امروز را .  رخ داده است

  .توان دوران تكامل اين زمينه از علم دانست مي
وز مواد چسباننده جديدي به بازار عرضه مي شود كه هر ر

 و كاهش تعداد مراحل آماده سازي پيوندهدف آن بهبود 
 زيرا كلينيسين ها ترجيح مي دهند از موادي ؛دندان است

 (User-friendly) استفاده كنند كه كار كردن با آن ها راحتتر
ر و  تركيب پرايم)2(.و به زمان كمتري نياز داشته باشدبوده 

باندينگ در سيستم هاي سه مرحله اي تمام اچ و توليد 
چسباننده هاي تك بطري تمام اچ و بعد از آن توليد 

  .هاي سلف اچ با همين هدف صورت گرفت چسباننده
سازي سيستم هاي  جديدترين ابداع در زمينه ساده

و  هاي خود باندشونده است كامپازيتچسباننده، توليد 
  Class V Embrace Wetbond دهكامپازيت خود باندشون

(Pulpdent, Watertown, USA) اولين كامپازيت ارائه شده 
هدف با كه . جهت ترميم دندان در اين دسته از مواد است

كاهش تعداد مراحل آماده سازي سطح دندان و راحتتر بودن 
متأسفانه  )3(.به بازار عرضه گرديداستفاده توسط دندانپزشك 

ماده و مواد  در مورد اين منتشرشده اي تاكنون هيچ مطالعه
 هدف آزمودن اين پژوهش با بنابراين.  ندارد وجودمشابه

 دندان و مقايسه كفايت عاجبا اين كامپازيت  پيوند استحكام
  و باندينگ نسل پنجم تمام اچ  مرسومتمسبا سيچسبندگي آن 

Excite (Ivoclar Vivadent, Liechtenstein)  كامپازيتبه همراه 
Tetric Flow (Ivoclar Vivadent,  Liechtenstein) طراحي شد 

تا بتواند زمينه اي را براي انجام تحقيقات بيشتر بر روي اين 
مواد فراهم نموده و راهنمايي براي استفاده دندانپزشكان از اين 

 خاص يكي كامپازيت يك پيونداستحكام چرا كه  ؛مواد باشد

 و استفاده باليني از ازيتكامپي اساسي در پذيرش هااز فاكتور
اي عالي   وسيلهاستحكام برشي پيوندآن بوده و آزمون سنجش 

براي غربالگري مواد جديد موجود در بازار و مقايسه كفايت 
همچنين در  )4(. سيستم هاي مختلف باندينگ مي باشدپيوند

اين مطالعه تأثير اچ كردن عاج به تنهايي و اچ كردن به همراه 
 عاجي را بر استحكام برشي پيوند كامپازيت اعمال باندينگ

  . فوق مورد بررسي قرار خواهيم داد
 در اياالت Pulp Dent محصول كمپاني كامپازيتاين 

با توجه به توضيحات موجود در . متحده آمريكا مي باشد
كاتالوگ اين محصول، طرز استفاده از اين ماده در حفرات 

ه از فرم گيردار  بدين صورت است كه توصيه شده كV كالس
 ،پس از ايزوالسيون و شستشو. براي حفره استفاده شود

مينا و . رطوبت اضافي سطح با گلوله هاي پنبه گرفته شود
 ثانيه اچ شود يا 15به مدت % 38سمنتوم با ژل اسيد فسفريك 

. سپس حفره به خوبي شسته شود. اينكه ميكروابريد گردد
هرچند كه . ي باشدنيازي به اچ عاج و اعمال باندينگ نم

  از باندينگاگر. كنترانديكاسيوني هم براي آن وجود ندارد
 استفاده مي شود توصيه شده كه تنها محدود به كف عاجي

سطح را به آرامي خشك نموده و اضافات . ناحيه ترميم باشد
جهت ايجاد . آب موجود در حفره با گلوله پنبه گرفته مي شود

رطوبت .  اندكي مرطوب باشد سطح دندان بايد،پيوند مناسب
 كامپازيت. بيش از حد نيز استحكام اتصال را كاهش مي دهد

در داخل حفره تزريق مي شود و مدت زمان كيورينگ با 
 ميلي وات بر سانتي متر 300دستگاه هاي با برون ده حداقل 

 با توان باالتر ثانيه مي باشد كه براي دستگاه هاي 20 ،مربع
تركيبات اين ماده در . باشد ثانيه هم 20 ازتواند كوتاهتر  مي

   )3(. آمده است1جدول 
  مواد و روش ها

www.SID.ir   سوم مولر دندان  40 آزمايشگاهي –در اين مطالعه تجربي 
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انسان كه فاقد هر گونه ترك، پوسيدگي، شكستگي و ترميم 
 در طول  ساله به دست آمدند و25 تا 18و از افراد بودند 

 مون سنجش استحكام پيوند،قبل از انجام آزمدت يك ماه 
 در آب ،ها ، بعد از پاكسازي از دبريكشيده شده بودند

 جمع آوري )گراد درجه سانتي 23(اتاق در دماي  معمولي و
 تايي 10 گروه چهار به طور تصادفي در نمونه ها .ندشد

ميناي . نددتقسيم بندي ش)  اول، دوم، سوم و چهارمهاي گروه(
ي مورد آزمايش به طور كامل به سطح باكال تمامي دندان ها

و  837-016 (Swhite, USA)وسيله فرز الماسي سيلندريك 
تحت خنك كننده آب، با زاويه اي موازي با محور طولي 

توالي كاغذهاي سپس سطح عاجي با  .دندان برداشته شد
 با درجه (Matador, Germany)ساينده سيليكون كاربايد 

در زير خنك كننده آب به  و 600 و grit 240، 400 سايندگي
بر  )2و5و6و7(.ديپرداخت گردمنظور ايجاد يك سطح صاف، 

روي سطح پرداخت شده تمامي دندان ها استوانه شفاف 
 ميلي متر، 2 ميلي متر و طول 35/3  داخليپالستيكي به قطر

 باكال دندان، قرار داده شد و يِعاجسطح صاف شده عمود بر 
 مدت زمان اچينگ،.  شدبا موم چسب از سمت خارجي ثابت

كيورينگ اليه باندينگ و كيورينگ كامپازيت به ، خشك كردن
با  ثانيه در نظر گرفته شد كه مطابق 40 و 20 ، 5 ، 15ترتيب 

   )3و8(.دستور كمپاني سازنده وسايل بود

 ثانيه شستشو، سطح به آرامي به 20، پس از اول  گروه در
د و سپس به مدت  ثانيه خشك ش5وسيله جريان هوا به مدت 

 ثانيه 20 اچ و بعد از %37 ثانيه با ژل اسيد فسفريك 15
 ثانيه خشك كردن با جريان هوا، با اليه نازكي از 5شستشو و 

اليه باندينگ به وسيله جريان . آغشته شد Excite (Ex) باندينگ
پس از .  ثانيه، كيور شد20ماليم هوا، نازك شده و به مدت 

  (TF)  قابل جريانكامپازيتيكي با آن استوانه شفاف پالست
Tetric Flow  مراحل  . گرديد ثانيه، كيور40پر شده و  به مدت

 و مواد استفاده شده در اين گروه از اين پس به اختصار كاري
  . نمايش داده مي شود (Etch/Ex/TF)به صورت

 ثانيه شستشو، سطح به آرامي به 20، پس از دوم گروه در
 و سپس به گرديد ثانيه خشك 5مدت وسيله جريان هوا به 

 اچ و بعد از (EW) %37  ثانيه با ژل اسيد فسفريك15مدت 

 ثانيه خشك كردن با جريان هوا، با اليه 5 ثانيه شستشو و 20
اليه باندينگ به وسيله . آغشته شد Excite نازكي از باندينگ

.  ثانيه، كيور شد20 و به مدت گرديدجريان ماليم هوا، نازك 
   قابل جريانكامپازيت آن استوانه شفاف پالستيكي با پس از

Embrace Wetbond (EW)  كيور يه ثان40پر شده و به مدت ،
 و مواد استفاده شده در اين گروه از اين مراحل كاري .شد

 نمايش داده  (Etch/Ex/EW)پس به اختصار به صورت
  .شود مي

ه سطح به آرامي ب،  ثانيه شستشو20، پس از سوم در گروه
 به سپس ،گرديد ثانيه خشك 5وسيله جريان هوا به مدت 

 ثانيه 20 اچ و بعد از %37  ثانيه با ژل اسيد فسفريك15مدت 
. شستشو، رطوبت اضافي سطح به وسيله گلوله پنبه گرفته شد

در داخل استوانه  Embrace Wetbond  قابل جريانكامپازيت
 .گرديد كيور ، ثانيه40، به مدت  ثانيه30 و بعد از تزريق شد

 و مواد استفاده شده در اين گروه از اين پس به مراحل كاري
   .شود  نمايش داده مي (Etch /EW)اختصار به صورت

براي استفاده از بق دستور كارخانه اطم، چهارم در گروه
 ثانيه شستشو، رطوبت 20پس از .  عمل شدكامپازيتاين 

 قابل امپازيتك. اضافي سطح به وسيله گلوله پنبه، گرفته شد
و بعد  تزريق شددر داخل استوانه  Embrace Wetbond جريان

و مراحل كاري  .گرديد ثانيه، كيور 40 ثانيه، به مدت 30از 
مواد استفاده شده در اين گروه از اين پس به اختصار به 

   . نمايش داده مي شود (EW)صورت
ي  و كمپان، تركيبات آن هامواد به كار رفته در اين مطالعه

  . آمده است1سازنده در جدول 
Coltolux  نوردهي با دستگاه اليت كيورفرايندتمامي 

®
75  

(Coltene/Whaledent) وات بر   ميلي700 با توان معادل
توان خروجي دستگاه . متر مربع صورت گرفت سانتي
كيور در تمام طول پروسه آماده سازي نمونه ها، به  اليت

 . چك گرديد(APOZA, China)صورت مرتب با اليت متر 
 قرار داده معمولي ساعت در آب 24تمامي نمونه ها به مدت 

،  و سرماسيكل گرما 1000  سپس نمونه ها تحت)5-7(.ندشد
كلينگ قرار ي در دستگاه ترموسا درجه سانتي گراد،55 تا 5بين 

.  ثانيه اعمال گرديد75هر سيكل حرارتي در مدت . گرفتند  www.SID.ir
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 ثانيه و 30رگيري در هر حمام بدين صورت كه مدت زمان قرا
مدت زمان تاخير، جهت انتقال نمونه ها از يك حمام به حمام 

 در نمونه ها )2و5-7(. ثانيه در نظر گرفته شد15ديگر، 
 آكريلي خود سخت شونده به نحوي قرار هايي از جنس بلوك

ند كه استوانه هاي كامپازيتي در روي دندان، دداده مي ش
 نمونه ها با دستگاه .كننده نيرو قرار گيردعمود بر چيزل اعمال 

 Zwick/Roell) سنجش استحكام برشي پيوند

Z020,A.S.T.GmbH Dresden, Germany) موجود در مركز 
تحقيقات دانشكده دندانپزشكي شاهد تهران، با سرعت چيزل 

 نيوتون 5 و پيش بار معادل mm/min 5/0 معادل
(Preload=5N) تون تحت اعمال  نيو1500 و حداكثر نيروي

 ،(MPa) نتايج بر حسب واحد مگاپاسكال. نيرو قرار گرفتند
 نمونه ها در تمامي زمان آزمايشات بجز در )6(.گزارش گرديد

دوره اعمال نيرو، در آب معمولي و در دماي محيط نگهداري 
 (KS)جهت بررسي توزيع داده ها از آزمون . شدند

Kolmogorov-Smirnovه به نرمال بودن با توج.  استفاده شد
توزيع داده ها در هر چهار گروه مراحل بعدي آناليز انجام 

اطالعات به دست آمده از دستگاه سنجش استحكام . گرفت
برشي پيوند براي هر چهار گروه به وسيله آزمون آماري 

ANOVAدر نرم افزار  SPSS (Chicago, USA)  15ويرايش 
ي دار بودن براي بررسي معن. مورد ارزيابي قرار گرفت

 و سطح معني داري Scheffeاختالفات بين گروه ها، از تست 
   . استفاده شد05/0

  يافته ها

 نمونه و در چهار گروه با تعداد مساوي 40تحقيق بر روي 
تمامي دندان ها، . انجام گرديد)  نمونه در هر گروه10(نمونه 
 كه  ساله بودند25 تا 18و مربوط به بيماران انسان سوم مولر 

  .بودندفاقد هر گونه ترك، پوسيدگي، شكستگي و ترميم 
استحكام برشي حداقل، حداكثر، ميانگين و انحراف معيار 

 درج گرديده 2  در جدول،در چهار گروه مورد بررسيپيوند 
همانگونه كه مشاهده مي گردد در بين گروه ها، بيشترين . است

 و (Etch/Ex/TF) اول ميانگين استحكام پيوند مربوط به گروه
  چهارم و گروه(Etch/Ex/EW)  دومگروه سپس به ترتيب،

(EW)سوم و كمترين ميانگين مربوط به گروه  (Etch/EW) 

  اولبه گونه اي كه ميانگين استحكام پيوند گروه. بود
(Etch/Ex/TF) ،33/1دومگروه تر ازيش برابر ب  (Etch/Ex/EW)، 

تر از يش برابر ب52/5 و (EW)  چهارمتر از گروهيش برابر ب34/4
و انحراف معيار ، ميانگين 1 نمودار. بود (Etch/EW) سوم گروه

نشان را استحكام برشي پيوند در چهار گروه مورد بررسي 
  .دهد مي

با ضريب  (Etch/Ex/TF)  اولبيشترين همگني در گروه
  و(Etch/Ex/EW)  دومو سپس به ترتيب گروه% 2/6تغييرات 

 ين همگني مربوط به گروه و كمتر(Etch/EW)  سومگروه
نحوه توزيع . بود% 7/27 با ضريب تغييرات (EW) چهارم

ها در چهار گروه آزمايشي، نسبت به يكديگر در نمودار  داده
نتايج آناليز واريانس، حاكي از وجود اختالف . ، آمده است1

  .)>001/0P(معني دار بين چهار گروه مورد بررسي بود 
05/0 P<ها   كه حداقل يكي از گروهنشان دهنده اين است

براي يافتن . با سه گروه ديگر، اختالف معني دار دارد
  .  استفاده شدScheffeاي مسئول اين تفاوت، از آزمون ه  گروه

 Scheffeبا سايرگروه ها به وسيله آزمون اول مقايسه گروه 
) گروه كنترل(اول نشان داد كه استحكام برشي پيوند در گروه 

سوم ، گروه )P>001/0(دوم ري بيشتر از گروه به طور معني دا
)001/0<P ( چهارم و گروه)001/0<P (مقايسه گروه . است

 نشان داد كه Scheffeگروه ها به وسيله آزمون  با ساير دوم
به طور معني داري كمتر از دوم استحكام برشي پيوند در گروه 

و ) P>001/0(سوم و بيشتر از گروه ) P>001/0(اول گروه 
 با سايرسوم مقايسه گروه . مي باشد) P>001/0(چهارم ه گرو

 نشان داد كه استحكام برشي Scheffeگروه ها به وسيله آزمون 
اول به طور معني داري كمتر از گروه سوم پيوند در گروه 

)001/0<P (دوم و گروه) 001/0<P ( است و تفاوت
مقايسه گروه . ندارد) P=437/0(چهارم داري با گروه  معني

 نشان داد كه Scheffeبا سايرگروه ها به وسيله آزمون هارم چ
به طور معني داري چهارم استحكام برشي پيوند در گروه 

است ) P>001/0 (دوم و گروه) P>001/0(اول كمتر از گروه 
  .  ندارد) P=437/0(سوم و تفاوت معني داري با گروه 
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  مواد و تركيبات مورد استفاده در مطالعه : 1 جدول
Manufacture Composition

1
 Material 

Pulpdent 

Monomers: Di-, tri- and multi-functional 

acrylate monomers into an advanced, 

hydrophilic, Resin Acid-Integrating Network 

(R.A.I.N.) 
Fillers:  - 

Fillers Size:  - 
Percent Filler by Weight:65% 

Class V  Embrace
®
  

Wetbond
®
  Flowable 

Composite 

Ivoclar Vivadent 

Monomers: Bis- GMA, UDMA, TEG-DMA  
fillers: barium glass, ytterbium trifluoride, Ba-

Alfluorosilicate 

glass, highlydispersed silicon dioxide, and 

spheroid mixed oxide 
Fillers Size:0.04-3 µm 
Percent Filler by Weight:64.6% 

Tetric Flow
®
 composite 

Ivoclar Vivadent 

  %37 اسيد فسفريك
Standard Composition: (in weight %) 

Water dist:42.3% 

Phosphoric acid (85 %): 43.5% 

Thickener: 14.0% 

Pigments < 0.2% 

 اسيد اچ

Ivoclar Vivadent 

phosphonic acid acrylate, HEMA, 

dimethacrylate, highly dispersed silicon 

dioxide, initiators 

And stabilizers in an alcohol solution. 

Excite
®
 Bond 

 . تركيبات موجود در هر ماده بر اساس كاتالوگ ارائه شده توسط شركت سازنده نوشته شده است– 1

  
  در گروه هاي آزمايشي) مگاپاسكال(برشي پيوند ميانگين، انحراف معيار، حداقل، حداكثر و ضريب تغييرات استحكام  : 2جدول 

  ضريب تغييرات درصد   انحراف معيار  ميانگين  حداكثر  حداقل  گروه آزمايشي
  92/11  40/14  38/13  82/0  2/6 (Etch / Ex / TF)گروه اول 
  20/8  93/11  99/9  30/1  0/13  (Etch / Ex / EW)گروه دوم 
  75/1  34/3  42/2  58/0  9/23 (Etch / EW) گروه سوم 

  98/1  08/4  08/3  85/0  7/27 (EW) گروه چهارم 
 

  
   در چهار گروه آزمايشي(MPa) نتايج آزمون سنجش استحكام برشي پيوند : 1نمودار 

    
 www.SID.ir
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  )همكاران و  فرخ آصف زادهدكتر (                          ...بررسي استحكام برشي پيوند يك كامپازيت               6

 

 

  بحث

 Class V Embrace WetBondكامپازيت خود باند شونده 
اولين كامپازيت خودباندشونده مي باشد كه اخيراً به بازار 

 از توليد اين كامپازيت كاهش مراحل هدف. عرضه شده است
آماده سازي سطح حفره جهت قراردادن ترميم كامپازيتي 

اين كامپازيت متشكل از يك شبكه رزيني پيشرفته . باشد مي
-Advanced, hydrophilic, Resin Acid) اسيدي و هيدروفيل

Integrating Network) است كه با نام اختصاري R.A.I.N 
كه به خاطر ماهيت  .معرفي شده است Pulpdentتوسط كمپاني 

اسيدي خود سطح دندان را دمينراليزه مي كند و موجب نفوذ 
بر طبق نظر كمپاني . كامپازيت به داخل ساختار دندان مي شود

سازنده، اين كامپازيت مشابه با سمان گالس آينومر با تشكيل 
 به سطح دندان متصل شده پيوندهاي شيميايي و ميكرومكانيكي

  )3(. داراي قابليت آزاد كردن فلورايد نيز مي باشدو

اتصال به عاج دندان موضوع تحقيقات بسياري بوده است 
كه هدف آنها ارائه سيستم هاي چسباننده اي است كه بتوانند 

زيرا در مقايسه با . پيوند مناسبي با اين سوبسترا برقرار نمايند
از مواد آلي و  سطح عاج به دليل درصد باالتر با پيوندمينا، 

 همچنين )9و10(. دشوارتر مي باشد،دارا بودن ساختمان توبولي
 ،وجود اليه اسمير كه توبول هاي عاجي را مسدود نموده

، بنابراين موجب كاهش نفوذپذيري سطح عاجي مي شود
سيستم هاي چسباننده نمي توانند به ميزان كافي با عاج داخل 

يوند برقرار كنند كه اين توبولي و بين توبولي تماس داشته و پ
مورد، دليل ديگري براي كاهش قدرت پيوند سيستم هاي 

 )11(.چسباننده با سطح عاج است

آزمون سنجش استحكام باند برشي شايعترين روش جهت 
تعيين ميزان استحكام پيوند مواد ترميمي به بافت دندان 

 اگرچه اين آزمون ها به سبب در نظر نگرفتن )12(.باشد مي
ي سه بعدي حفرات ترميمي و انقباض ناشي از ويژگ

پليمريزاسيون در اين حفرات ابزار دقيقي براي ارزيابي كفايت 
 مواد نمي باشند و نتايج حاصل از اين مطالعات همراه با پيوند

نتايج ارزيابي باليني بايد مورد بررسي و نتيجه گيري قرار گيرد 
د جديد اما يك وسيله بسيار مناسب جهت غربالگري موا

  بين ه، ـ مشاب ارامترهايـ پ مقايسه و  بازار  به  شده  ه ـعرض

  )2(.هاي چسباننده مختلف هستند سيستم
 Exciteدر گروه شاهد در اين مطالعه از سيستم باندينگ 

 كه نسل پنجم بوده ، متعلق به عامل باندينگاين. استفاده شد
  پيوند،بررسي استحكام در تحقيقات Golden Sampleبه عنوان 

از مزاياي سيستم هاي نسل پنجم  .مي گيرندمورد استفاده قرار 
سادگي پروسه كاري، امكان بسته بندي در يك بطري، تركيب 
مقاوم و پايدار و امكان توليد چسباننده هاي فيلردار به عنوان 

Shock Absorberاين خصوصيات باعث شده تا اين .  است
  )13(.خوردار باشندقبوليت عمومي نيز برسيستم ها از م

  در گروه كنترل اين Tetric Flow ،كامپازيتدليل انتخاب 
 يك Embrace Wetbond كامپازيتبود كه اوالً همانند 

محتوي فيلري تقريباً است و ثانياً  قابل جريان كامپازيت
 مورد تحقيق دارد و همچنين به عنوان كامپازيتيكساني با 

، استفاده كلينيكي يك محصول تجاري معروف و در دسترس
  .زيادي دارد

 ميلي متر مي تواند 5/4  تا3قطر سطح تحت باند در دامنه 
 با پيوند هر چند كه ديده شده است كه سطوح .متغير باشد

 ميلي متر از تغييرات كمتري در نتايج برخوردار 3قطر 
 بنابراين سعي شد از تيوب هايي براي مهار )12(.هستند

روي نمونه ها استفاده شود كه قطر  حين اعمال بر كامپازيت
  .  ميلي متر نزديك باشد3سطح تحت باند به عدد 

، ارتفاع تيوب استحكام برشي پيونددر آزمايشات تعيين 
.  ميليمتر ذكر شده است5 ميليمتر تا 2، از كامپازيتمهاركننده 

كه ما با توجه به اين نكته كه ضخامت ميزان كيورينگ 
 ميلي متر كمتر از حد قابل قبول 2 در عمق باالي كامپازيت

 ميلي متري را براي تيوب ها انتخاب 2 ارتفاع )14(.خواهد بود
  . نموديم

تحقيقات نشان داده اند كه اعمال سيكل هاي حرارتي 
متناوب و مدت زمان نگهداري نمونه ها پس از باندينگ 

تواند داراي تأثير مهمي بر روي ميزان استحكام باند و  مي
و اين تاثير به نوع سيستم چسباننده نيز . ثبات آن باشدتداوم و 

 بنابراين معموالً قبل از انجام آزمون تعيين )15و16(.بستگي دارد
، از اعمال سيكل هاي حرارتي متناوب استحكام برشي پيوند

هر چند كه در برخي مقاالت اختالف نتايج . استفاده مي شود  www.SID.ir
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 سيكل معني دار 10000تا با و بدون ترموسايكلينگ را حتي 
، استحكام برشي پيونددر آزمايشات تعيين  )17(.نمي دانند
 درجه 55 تا 5 سيكل حرارتي بين 1000 تا 500معموالً از 

 ثانيه در هر حمام و زمان 30سانتي گراد با زمان نگهداري 
كه ما نيز از اين الگو تبعيت   ثانيه استفاده مي شود15تاخير 
در مطالعه اي بر روي دو نوع ماده  2001 در سال Xie. كرديم

چسباننده در شرايط با و بدون ترموسايكلينگ نتيجه گرفت كه 
 )18(.گ استحكام باند چسپ ها را كاهش دادنانجام ترموسايكلي

Bedran-de Castro به 2004 نيز در پژوهش خود در سال 
  )19(. رسيدII در حفرات كالس كامپازيتهمين نتيجه در مورد 

ي آزمايشي  هارات بدست آمده در كلية گروهضريب تغيي
نشان دهندة گوناگوني و  ، ضريب تغييرات.بود% 28كمتر از 

در تحقيقات مربوط به . پراكندگي اطالعات بدست آمده است
قابل قبول % 60سنجش استحكام برشي باند ضريب تغييرات تا 

  )12(.است
يت در نتايج آزمايش ما ديده شد كه استحكام پيوند كامپاز

 به ميزان كامالً معني داري Embrace Wetbondخودباند شونده 
 چسباننده تمام اچ  هايكمتر از استحكام پيوند سيستم

از آن جا كه هيچ مطالعه مشابهي در اين زمينه . باشد مي
در اين  كاهش استحكام پيوند ،موجود نبود به نظر نويسندگان

امپازيت به سطح كافي كنانفوذ دليل  به كامپازيت را مي توان
ويسكوزيته باالي اين مواد نسبت به سبب  به ،عاج

همچنين باقي ماندن اليه اسمير نيز . دانستهاي عاجي  باندينگ
كاهش استحكام پيوند در از علل به عنوان يكي ديگر تواند  مي

و همكارانش  De Munckچنانچه . اين كامپازيت مطرح گردد
سمان رزيني مطالعه خود بر روي استحكام پيوند 

 همين داليل را براي توجيه RelyX Unicemخودباندشونده 
استحكام پيوند كاهش يافته ي اين سمان خودباندشونده به 

  )20(.عاج دندان پيشنهاد كرده اند

علي رغم اين موضوع كه انتظار مي رفت كاربرد اچينگ 
 بتواند استحكام Embrace Wetbondقبل از اعمال كامپازيت 

اين در نتايج  ماده را با عاج دندان افزايش دهد اما پيوند اين
حتي موجب  ،كاربرد اچينگ بر روي عاجكه ديده شد مطالعه 

 هر چند كه اين كاهش .كاهش استحكام پيوند نيز مي گردد

كامپازيت فوق مستقيماً بر نسبت به گروه چهارم كه در آن 
لحاظ روي سطح غيركانديشن شده عاج قرار مي گرفت، از 

ماري معني دار نبود اما اين موضوع با تاثير مثبت اچينگ بر آ
شايد اين اختالف بدين دليل .  همخواني نداردپيونداستحكام 

باشد كه اچينگ اليه اسمير و چندين ميكرون از اجزاي معدني 
عاج را برداشته و اليه اي متراكم از كالژن را اكسپوز 

خود  كامپازيتز نفوذ اين اليه متراكم كالژن، مانع ا. نمايد مي
 نمي تواند به اليه هاي كامپازيتويسكوز شده و د شونده نبا

عمقي تر نفوذ نمايد و اليه كالژني كه بلورهاي 
 و عاجي كامپازيتآپاتيت آن حذف شده بين اليه  هيدروكسي

كه تحت تاثير اچينگ قرار نگرفته، به عنوان يك نقطه ضعف 
    )20(. با عاج عمل مي نمايدپيونددر 

در اين مطالعه ديده شد كاربرد اچينگ و اعمال باندينگ 
 Embrace Wetbond خود باند شونده كامپازيتقبل از اعمال 

 به نحو  را به عاجكامپازيت اين پيوندميزان استحكام 
اين نتيجه قابل پيش بيني بود زيرا . داري افزايش مي دهد معني

 داخل شبكه برداشت اليه اسمير و نفوذ باندينگ عاجي در
كالژن و تشكيل اليه هيبريد به عنوان يك عامل مهم در 

اين همچنين . افزايش استحكام پيوند با عاج محسوب مي شود
اچينگ و اعمال كاربرد كه در تطابق با مطالعاتي است موضوع 

سيستم هاي خود  پيونداستحكام را در افزايش باندينگ 
البته استحكام  )20-25(.تاييد مي كنند عاج دندان،به  چسبنده

استحكام پيوند اندازه  به ،(Etch/Ex/EW)  دومپيوند در گروه
 به دليل چسبندگي ضعيفتر د كه شاينبوددر گروه كنترل 

به ماتريكس Embrace Wetbond ماتريكس اسيدي كامپازيت 
  . باشدExرزيني باندينگ 
  نتيجه گيري

  استحكامEmbrace Wetbond خود باند شونده كامپازيت
 رايج نسبت به سيستم هاي  به عاج دندان، قابل اطمينانيپيوند

و بهترين استحكام وقتي حاصل مي شودكه از عوامل نداشته 
 پيوندهر چند كه . باندينگ عاجي همراه با آن استفاده شود

رزين اسيدي و هيدروفيل  كه داراي كامپازيتمناسب اين 
 چرا كهاست باشد با اليه باندينگ هاي رايج زير سؤال  مي

Etch/Ex/EW  www.SID.ir پايين تري را در گروه پيوندمطالعه ما استحكام 
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همچنين با توجه به قيمت .  نشان دادكنترلنسبت به گروه 
 استفاده از ، هاي رايجكامپازيتباالتر اين محصول نسبت به 

از لحاظ  ،پيونداچ و اعمال باندينگ به هدف بهبودي استحكام 
  .نمي باشداقتصادي نيز مقرون به صرفه 

 بايد به خاطر سپرد كه نتايج فوق حاصل از يك مطالعه 

In vitro تنها يكي استحكام برشي پيوند است بعالوه كه آزمون 

از آزمون هاي كنترل كيفيت يك محصول است و براي اظهار 
  .نظر نهايي نياز به آزمايشات بيشتري مي باشد

   و قدردانيتشكر

ركز تحقيقات دانشكده بدين وسيله از همكاري مسئولين م
و تمامي دست اندركاران مجله دندانپزشكي شاهد تهران 

  .تشكر را داريمتقدير و كمال دندانپزشكي مشهد دانشكده 
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