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  )مقاله پژوهشي(
روي استحكام   Immediate Dentin Sealing (IDS)مقايسه اي اثر دو روش 

  برشي باند سمان رزيني به عاج
  

   ****ينب کاونديز ،***ييطباطبا ينيه حسيسم ،**ال گل پسندحقيل ، ۱*يفرامرز زکو
  چكيده 

باندينگ هاي عاجي براي کامپوزيت هـاي مسـتقيم، بانـد    سمان هاي رزيني در مقايسه با باند فراهم شده توسط  :زمينه و هدف
پيشـنهاد شـده   عـاج   يل فـور يسـ براي حل اين مشکل اخيراً تکنيک  .م هاي غير مستقيم فراهم مي کنندضعيف تري براي ترمي

  .روي استحکام باند سمان مي باشدعاج  يل فوريسدو روش سه يمقاهدف اين مطالعه . است
آماده سازي بـه   ةمولر انسان به طور تصادفي و بر اساس نحوسوم دندان  ۶۶تجربي آزمايشگاهي، در اين مطالعة  :روش بررسي

چسباندن رادهاي کامپوزيتي به وسيلة سمان دوال کيـور بـه سـطح عـاج     : گروه اول: تايي به شرح زير تقسيم شدند ۲۲گروه  ۳
گـروه   .ان دوال کيور به سطح عـاجي فـوراً سـيل شـده    چسباندن رادهاي کامپوزيتي به وسيلة سم: گروه دوم. تازه تراش خورده

در هـر  . Flowableو کامپوزيـت   چسباندن رادهاي کامپوزيتي به وسيلة سمان دوال کيور به سطح عاجي فوراً سيل شده: سوم
اسـتحكام بانـد گـروه هـا بـا       سـه  يمقا. ارزيابي گرديـد  LMT 100گروه استحکام باند برشي توسط دستگاه تست يونيورسال 

  .انجام گرديد TUKEY و ANOVA ياز آزمون ها استفاده
تفاوت استحكام برشـي بانـد   . نتايج نشان داد كه بين ميانگين استحكام برشي باند گروه ها تفاوت معناداري وجود دارد يافته ها

.                                                                                                                            تفاوت معنادار بود  ۳ و ۲و گروه  ۳ و۱معنادار نبود  ولي بين گروه  ۲ و۱گروه 
. به عاج نـدارد تأثيري روي استحكام برشي باند سمان رزيني   Dentin Bondingسيل فوري عاج با استفاده از : نتيجه گيري

استحكام باند سمان رزيني به عاج    Flowableبه همراه  كامپوزيت   Dentin Bondingولي سيل فوري عاج با استفاده از 
  .را افزايش مي دهد

 ۳۵۳ -٣۵٨): ۴( ٩ ؛١٣٨٩م ع پ  
  

  استحکام باند برشي، رزين ادهزيو، رزين كامپوزيت، سيل فوري عاج :کليد واژگان
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  مقدمه
 ه هــاي مختلــف روش هــاي چســباندنبــجن
هاي غير مستقيم مورد تحقيق قرار گرفته  رستوريشن

تا بهترين روش را که تأمين کننده نتايج باليني خوبي 
با توجـه بـه ايـن کـه در ايـن      . باشد مشخص سازند
با عامل چسـباننده   Interface ةحفرات، سطح عمد

را عاج تشکيل مـي دهـد، اسـتفاده از سيسـتم هـاي      
 Dentin Bonding Agent (DBA)عـاجي   هچسبانند

جهت چسباندن اينله، انله و روکش هاي کـامپوزيتي  
).  ۱،۲،۳،۴(و پرسلني بـه دنـدان توجيـه شـده اسـت     
  :براي اين منظور دو روش ارائه شده است

چسباننده عاجي روش کالسيک که طي آن عامل  -۱
در مرحلة آخر، يعني هنگـام چسـباندن رستوريشـن    

ــه کــار مــي رود در ايــن روش ادعــا . روي دنــدان ب
ــي ــباندن      م ــين چس ــده ح ــال ش ــار اعم ــود فش ش

فيبرهـاي  (رستوريشن، موجب کالپس عاج دمينراليزه 
شده که نهايتاً منجر به کاهش اسـتحکام بانـد   ) کالژن

  .) ۵،۱،۴،۶(سمان رزيني به عاج مي شود
 Immediate Dentin روش جديدتر يا-۲

Sealing (IDS)      يا سيل فوري عـاج بعـد از تهيـه
اصلي ترين و  مهم ترين مزيت ايـن  . حفره مي باشد

عـاج را سـيل    -پالـپ   عـه روش اين است که مجمو
محافظت کرده، از حساسيت دندان و نشت باکتريايي 
ــوگيري    ــت جل ــتفاده از رستوريشــن موق ــاز اس در ف

در . بـه دو روش قابـل انجـام اسـت     IDS .کنـد  مي
فقـط از عامـل    ،دندان ده نمودناآمروش اول بعد از 

استفاده مي شـود ولـي در روش    IDSباندينگ براي 
دوم  عالوه بر کـاربرد عامـل بانـدينگ از کامپوزيـت     

Flowable     نيز استفاده مي شود که ايـن حالـت بـه
خاطر تشکيل اليه هيبريد ضـخيم تـر، اثـر حفـاظتي     

. پالپ فراهم مـي کنـد   -عاج  عهبيشتري براي مجمو
تـأثير   شـود  يمـ اين روش ايجـاد  در تنها مشکلي که 

منفــي روي اســتحکام بانــد ســمان رزينــي بــه عــاج 
باشد، چرا که در مرحلـة چسـباندن رستوريشـن     مي

به رزين کامپوزيـت  بايد واقع سمان رزيني  نهايي در
تحقيقـاتي کـه تـاکنون در ايـن     . کيور شده باند شـود 

در عين حال از نظـر  و  مورد انجام شده محدود است
ــ   ــي باش ــاقض م ــايج متن بعضــي از  ).۵،۱،۷،۸(د ننت

مطالعات عدم تأثير يا افزايش اسـتحکام بانـد سـمان    
، )۱،۵(شده را نشـان مـي دهنـد     IDSرزيني به عاج 

در حالي که ساير مطالعات کاهش اسـتحکام بانـد را   
با توجه به اين تناقض ها در اين ). ۷(نشان  داده اند 

روي استحکام براي باند  IDSمطالعه تأثير دو روش 
سمان رزيني به عاج دندان انسان مورد مطالعـه قـرار   

 : مزاياي اين مطالعه نسبت به مطالعـات قبلـي   .گرفت
همسان بـا سـمان    Flowableاز کامپوزيت استفاده 
و قرار با هم  IDSهمزمان دو روش سه ي،  مقارزيني

 .بودنمونه ها بعد از باند تحت سيکل حرارتي گرفتن 

  
  روش بررسي

با توجه به تجربي بودن مطالعه، با نظر مشاور 
نمونه براي هر يـک از گـروه هـاي     ۲۲آماري تعداد 

دندان ها  ،آغاز پژوهشدر . مطالعه در نظر گرفته شد
از قســمت ريشــه در يــک بلــوک آکريلــي بــه ابعــاد 

نمونه ها بـه طـور   . مانت شدندمتر  يليم ۲۰×۲۰×۳۰
تاج  دندان . تايي تقسيم شدند ۲۲گروه  ۳تصادفي به 

ها توسط تريمر به صورت عرضي تـا اکسـپوز بـدن    
سپس سـطح بـه   . عاج در محيط مرطوب ساييده شد

سـيليکون   ةکاغـذ سـمباد  دست آمـده دنـدان هـا بـا     
در زير جريـان آب تـا بـه دسـت      دگري ۶۰۰کاربايد 

آمدن سطحي صاف و اليه اسمير يکنواخت پرداخت 
بـدون سـيل فـوري    (گروه اول يا گـروه كنتـرل   . شد
دنـدان بـه    ۲۲در اين گروه بعد از آماده سازي ): عاج

روش ذکر شده رادهاي کامپوزيتي از قبل كيور شـده  
طبــق دســتورالعمل  Rely XARCتوســط ســمان 

کارخانه سازنده، به سطح اکسپوز شده عـاجي بـدون   
به ايـن ترتيـب   . هيچ گونه پيش درماني متصل شدند
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 درصـد  ۳۷که ابتدا سطح عاج توسط اسيد فسـفريک  
ثانيـه بـا    ۳۰ثانيـه اچ شـده و بـه مـدت      ۱۵به مدت 

سـپس رطوبـت عـاج     .اسپري آب شستشو داده شـد 
اليـه   ۲شـده و بعـد   توسط جريـان ماليـم هـوا کـم     

single bond 3M   در . روي سطح اعمـال گرديـد
 Relyمرحلة بعد رادهاي کامپوزيتي با واسطه سمان 

XARC(3M ESPE )  و به صورت عمودي روي
و بـا دسـتگاه اليـت كيـور     شد سطح دندان چسبانده 

BONART   ــور ــدت ن ــه  mW/cm2 ۴۰۰و ش ب
سـو تحـت تـابش نـور قـرار       ۴ثانيه از هر  ۲۰مدت 
در ايـن   ): توسط ماده ادهزيـو  IDS( ۲گروه . تگرف

گروه بعد از آماده سازي عاج، سطح عاج توسط ماده 
 IDSادهزيو، طبق دسـتور العمـل کارخانـه سـازنده     

به اين ترتيب که ابتدا سطح عاج توسط اسيد  .گرديد
ثانيـه اچ شـد و بـه     ۱۵درصد به مدت  ۳۷فسفريک 

سـپس  . شدثانيه با اسپري آب شستشو داده  ۳۰مدت 
 رطوبت عاج توسط جريان ماليم هوا کم شد و بعـد 

. روي سطح اعمـال شـد   single bond 3Mاليه  ۲
 يـه ثانيه بـا جريـان ماليـم اسـپري هـوا ال      ۲۰بعد از 

. ثانيه کيـور گرديـد   ۲۰باندينگ نازک شد و به مدت 
بعد از آن با کشيدن يک گاز روي سطح کيـور شـده   

شته شـد و در  بردا OI(Oxygen Inhibited)اليه 
مرحلة بعـد رادهـاي کـامپوزيتي از قبـل كيـور شـده       

بـه   Rely XARCمشابه گروه کنترل توسط سـمان  
توسـط   IDS(  ۳گـروه  . سطح عاجي متصـل شـدند  

در ايـن گــروه  ): Flowableبانـدينگ و کامپوزيــت  
 sinlgبعد از آماده سازي عاج، سطح عـاج توسـط   

bond 3M  و کامپوزيتFlowable   سـيل شـدند .
 singleه ايـن ترتيـب کـه ابتـدا ماننـد گـروه دوم       ب

bond   روي سطح عاج قرار داده شد و بعد از كيـور
نيز   Flowableنازک کامپوزيت  يهكردن آن، يک ال

ــد  ــرار داده ش ــر و  . روي ســطح ق ــتن قط ــراي داش ب
ضخامت يکنواخت از کامپوزيت با ويسکوزيته پايين 

  ۵ر از يک قطعه نوار پلي استر کـه سـوراخي بـه قطـ    

به ايـن   .شد در مرکز آن قرار داشت استفادهمتر  يليم
 Flowableترتيب که بعد از قـرار دادن کامپوزيـت   

يک نوار ديگـر پلـي اسـتر     ،در سوراخ نوار پلي استر
بدون سـوراخ روي آن قـرار داده شـد تـا ضـخامت      

سـپس  . نمونـه هـا يکسـان باشـد     مهکامپوزيت در ه
کامپوزيت قرار داده شده توسط دستگاه اليـت کيـور   

BONART   و شـدتmW/cm2 ۴۰۰   بـه مــدت
ثانيه تحت تابش نور قرار گرفت و بعد با کشيدن  ۲۰

در . برداشـته شـد   OIگاز روي سطح كامپوزيت اليه 
مرحله بعدي مشابه گروه كنترل رادهاي كامپوزيتي از 

بـه   Rely XARCسـط سـمان   قبل كيـور شـده تو  
سطح عاجي متصل شدند و تا انجام تست اسـتحکام  

پـس از آن تحـت   . باند در آب مقطر نگهداري شدند
 دهسـيکل در محـدو   ۵۰۰ترموسايکلينگ بـا دفعـات   

. گراد قرار گرفتنـد  سانتي جهدر ۵±۲-۵۵±۲حرارتي 
هــر کــدام از نمونــه هــا جهــت بررســي  در نهايــت 

گاه تسـت يونيورسـال   استحکام برشي بانـد بـه دسـت   
LMT100  متصـل  قه يمتر در دق يليک ميبا سرعت

  . شدند
  يافته ها

 ۱نتايج محاسبات آماري داده هـا در جـدول   
براي مقايسـه ميـانگين اسـتحكام برشـي     . آمده است

  بانــد، در هــر ســه گــروه از آزمــون آنــاليز واريــانس
 )ANOVA  ( استفاده شد% ۵در سطح.  

واريانس يك طرفه نشـان  نتايج آزمون تحليل 
داد كه بين ميانگين استحكام برشي بانـد گـروه هـاي    
  مـــورد مطالعـــه، تفـــاوت معنـــاداري وجـــود دارد 

)۰۵/۰<P .(  
بررسي تفاوت بين ميانگين دو به دوي گـروه  

 Tukeyهاي تحت مطالعه از طريق آزمـون تعقيبـي   
نشان داد كه بين ميـانگين اسـتحكام برشـي بانـد دو     

). =۲۶/۰P( ت معناداري وجود ندارد، تفاو۲و۱گروه 
ــين گــروه  ــي ب    ۳و ۲و گــروه )  =۰۰۱/۰P(  ۳و۱ول

 )۰۰۱/۰P=  (دار استاتفاوت معن.  
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  نتايج محاسبات آماري داده ها: ۱جدول

  
  

  بحث
 که  ما نشان داد عهيافته هاي حاصل از مطال

IDS  با استفاده ازsingle bond  به تنهايي، تأثيري
 دهروي استحکام باند سمان رزيني ندارد ولي استفا

 النيقابل س و کامپوزيت single bondهمزمان 
  .دهد يم استحکام باند را افزايش

وس و ـگ -دنتايج اين مطالعه مشابه مطالعه 
د و يدرـآن -دعه ـطالـو م ۲۰۰۰ال ـدر س ارانـمکـه
و وس ـگ -د .دـباش مي ۲۰۰۷ال ـدر سکاران ـهم

 singleبا استفاده از  IDSهمکاران نشان دادند که 

bond  و کامپوزيتLow viscosity  استحکام
  ) .۹(باند را افزايش مي دهد

و همکاران نيز به اين نتيجه  ديآندر -د
 Dentin Adhesiveبا استفاده از IDSرسيدند که 

پايين استحکام  تهو يک اليه کامپوزيت با ويسکوزي
  ).۸(باند را در ديواره هاي باکال افزايش مي دهد 

داليل احتمالي اين افزايش استحکام باند 
 يهافزايش ضخامت ال -۱: موارد زير است شامل

 lowو کامپوزيت  DBAبا  IDSهيبريد در موقع 

viscosity )۱.( ۲-  کيورينگ جداگانه و پيش از
 low viscosityو کامپوزيت DBAگيري  قالب
باعث جلوگيري از کالپس الياف کالژن در حين که 

باعث از بين  ونشاندن رستوريشن غير مستقيم شده 
کامپوزيت با  -۳ ).۴(ضعف باند مي شود طهرفتن نق
بخشي از استرسي را که در اثر  ،کم تهويسکوزي

shrinkage  سمان رزيني در موقع پليمريزاسيون
که  را اري از استرسياتفاق مي افتد و همين طور مقد

وارد  µTBSدر موقع اعمال نيرو حين انجام تست 
مي شود جذب مي کند، پس نيروي کمتري به 

  ).۸(سطوح باند شده وارد مي شود 
در سال ) ۴( يمگنمطالعه ما با مطالعه  جهنتي
در سال ) ۱۰(و همکاران و مطالعه ديگر وي ۲۰۰۵
 ۲۰۰۳در سال  دويکاينو همين طور مطالعه  ۲۰۰۷

به اين نتيجه رسيد که  يمگن). ۵(همخواني نداشت
IDS  با استفاده ازDentin Adhesive  استحکام ،

باند ترميم هاي غير مستقيم به عاج را افزايش مي 
که با نتايج به دست آمده در مطالعه ما ) ۴(دهد 

انجام داد به  دويکايندر مطالعه اي که .مغايرت داشت
و  Dentin Adhesive با IDSکهاين نتيجه رسيد 

کامپوزيت قابل سيالن استحکام باند سمان رزيني 
Rely X که با نتايج مطالعه ما ) ۵(دهد را تغيير نمي

  .همخواني نداشت
داليل احتمالي افزايش استحکام باند در موقع 

IDS با استفاده ازDBA: باشد يشامل اين موارد م :
آل  ايده يعاج تازه تراش خورده يک سوبسترا -۱

است که اين سوبسترا با  Dentin Bondingبراي 
IDS ۲). ۱۱،۱۲(ماند سالم باقي مي- IDS  با

DBA شود پليمريزاسيون  باعث ميDBA  به طور
جداگانه بعد از تراش انجام شود ولي در زماني که 

DBA يهو سمان با هم پليمريزه مي شوند کالپس ال 
در موقع فشار دادن ) الياف کالژن(هيبريد کيور نشده 

کامپوزيت غير مستقيم حين نشاندن، کاهش استحکام 
و  DBAزماني که  -۳ ).۴( به دنبال داردرا باند 

 ميانگين انحراف معيار حداكثر حداقل تعداد نمونه ها گروه 

 ۵۵/۸ ۱۸/۳ ۱۸/۱۴ ۰۹/۴ ۲۲ بدون سيل عاجي
 ۶۷/۶ ۲۱/۲ ۲۲/۱۱ ۳۹/۳ ۲۲ سيل فوري با ادهزيو

 Flowable ۲۲ ۳۲/۵ ۳۰/۲۴ ۰۲/۵ ۰۷/۱۴  و كامپوزيت سيل فوري با ادهزيو
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 DBAداخلي يه سمان را همزمان کيور مي کنيم ال
پليمريزه شود ولي با  self cureبايد به صورت 

يون شيميايي هميشه توجه به اين که ميزان پليمريزاس
کمتر از نوري است اين اليه مي تواند به عنوان نقطه 

حکام ـاهش استـاعث کـب ،ردهـمل کـعف عـض
اين نقطه ضعف را از  IDSشود، ولي استفاده از  باند

  .بين مي برد
 IDSدر مجموع با توجه به تأثيرات مثبت 

ر محافظتي روي ـاث(يم ـستقـيرمـاي غـيم هـرمـدر ت
پالپ و کاهش حساسيت در فاز  - عاج عهمجمو

استفاده از رستوريشن موقت، راحتي بيمار و کاهش 
عه و از طرفي با توجه به اين که در مطال) ريز نشت

تأثيري  DBAبا استفاده از  IDSما مشخص شد که 
روي استحکام باند سمان رزيني به عاج ندارد 

، استفاده از اين روش )استحكام باند را کم نمي کند(
مايت قرار ـورد حـيم مـستقـر مـاي غيـيم هـدر ترم
با  IDSما نشان داد که عه نتايج مطال. گيرد مي

DBA  مزاياي بيشتري  النيقابل سو کامپوزيت
ي دارد که اين مزايا به تنهاي DBAبا  IDSنسبت به 

حذف  زواياي داخلي تيز  -۱ :شامل موارد زير است
گيري را افزايش  گيري، دقت قالب که در موقع قالب

پالپ  - عاج عهحفاظت بيشتر از مجمو -۲ .مي دهد
در برابر تحريکات وارد شده بعد از تراش حفره 

بيشتر از  DBAشدن  wash outچون احتمال (
DBA ز يرکاهش -۳).است النيسقابل  و کامپوزيت
به دليل استحکام باند باالتر کامپوزيت به سطح نشت 
از طرفي به دليل استحکام بيشتر باند کامپوزيت . عاج

طح عاج نسبت به استحکام باند ـه سـب النـيقابل س
 يريزنشتمان، اگر هم ـبه س النيقابل س کامپوزيت

قابل اتفاق بيفتد در فاصلة بين سمان و کامپوزيت 
اج همچنان محافظت شده ـح عـت و سطـاس النـيس

باقي مي ماند، پس تحريکات کمتري به پالپ وارد 
  .کاهش مي يابد مکررشده و احتمال پوسيدگي 
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Zakavi F*1 , Golpasand L2, Hosseini Tabatabaei S1, Kavandi Z3 

 
1Department of operative dentistry, 2Department of Periodontics, Dental School, Ahvaz 

Jundishapur University Of Medical Sciences Ahvaz,Iran,3Dentist 
 

Abstract  
Background and Objective: Cementation of indirect restorations with resin cements, 
does not always provide better bonding performance to dentin when compared with 
direct dentin bonding systems. Immediate dentin sealing was introduced to overcome 
this problem with some successful reports. The aim of this study was to compare the 
effect of immediate dentin sealing on shear bond strength of resin to dentin.  
Materials and Methods: In this study, 66 human third molars were randomly divided 
in three equal groups: 1- Bonding composite blocks with dual cured RelyX ARC 
cement to dentin without pretreatment. 2- Bonding composite blocks with dual cured 
Rely XARC cement to immediately sealed dentin with single bond and 3- Bonding 
composite blocks with dual cured Rely X ARC cement to immediately sealed dentin 
with single bond and a flowable composite. Shear bond strengths were measured with 
a universal testing machine. Data were analysed by one-way ANOVA and Tukey 
statistical tests.  
Results: Means and standard deviations of tensile bond strengths were as follows:  
group1:8.55 ± 3.18 , group 2: 6.67 ± 2.21 and group 3: 14.07 ± 5.02.  The differences 
in shear bond strength between groups were different significantly only when group 3 
was compared with groups 1 and 2 ( P= 0.000).                                                                                       
Conclusion: Immediate dentin sealing with dentin bonding had no effect on bond 
strength. Use of flowable composite in combination with single bond improved bond 
strength.   
Sci Med J 2010; 9(4):353-358                                  

  
Keywords: Shear bond strength, Adhesive resin, Composite resin, Immediate dentin     
sealing.  
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