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  بررسي تأثير مواد باندينگ عاجي با حاللهاي مختلف بر نانوليكيج و ضخامت اليه هيبريد
  

 **  دكتر محمدجواد مقدس– **دكتر حميده عامري -   *فاطمه ملك نژاددكتر  - *مرجانه قوام نصيريدكتر 
  .مشهددانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي ترميمي گروه آموزشي دانشيار  -*

  . علوم پزشكي مشهدهاديار گروه آموزشي ترميمي دانشكده دندانپزشكي دانشگااست -**
  

 چكيده
باشد ولي درجه رطوبت مورد نياز مشخص  مهم در حصول باند مؤثر ميعامل مرطوب بودن سطح عاج اچ شده يك  :زمينه و هدف

 براي حصول يك اليه هايبريد با بهترين  ميزان متفاوتي از آب،در سيستم هاي چسبنده عاجي مختلف. استنبوده و مورد بحث 
ارزيابي اثر ميزان رطوبت سطح عاج اچ شده بر نانوليكيج و ضخامت اليه با هدف مطالعه به همين جهت اين  .كيفيت الزم مي باشد

  .  انجام گرديدهيبريد 
 One-Coat Bondهاي چسبنده عاجي  ستماز سيمطالعه در اين . گرانه موازي انجام گرديد به روش  مداخلهحاضر  مطالعه :روش بررسي
Single Bond ،Prime & Bond 2.1و سه روش مختلف خشك كردن عاج اچ شده  :wet) خشك كردن با گلوله پنبه( ،Semidry 

  .استفاده شد)  ثانيه15خشك كردن با پوار هواي شديد به مدت  ( Dryو ) ثانيهسه خشك كردن با پوار هواي ماليم به مدت (
وسيله يك ه بعد از ترميم حفرات ب.   تهيه شدClVكه در آنها حفرات گرديد شده استفاده خارج د دندان پرمولر سالم  عد54از 

 SEMوسيله ه  سپس ب،وسيله نيترات نقره، ارزيابي نانوليكيج و ضخامت اليه هيبريد انجام شده  و رنگ آميزي بFlowableكامپازيت 
و تست همبستگي  DUNCANعاملي و آزمون  از آناليز واريانس دوعاملي و يك. گرديدزه گيري نانوليكيج و ضخامت اليه هيبريد اندا

  . ها استفاده شد جهت آناليز داده% 95با ضريب اطمينان 
همچنين در .  در همه نمونه ها نانوليكيج اتفاق افتاد و با افزايش خشكي سطح عاج مقدار آن به طور معني دار افزايش يافت:يافته ها

كمترين ميزان نانوليكيج در سيستم . داري كاهش يافت ونه هايي كه بيشتر خشك شده بود ضخامت اليه هيبريد به طور معنينم
 و بيشترين ميزان نانوليكيج در سيستم چسبنده عاجي با حالل استون Wet  و در روش(One Coat Bond)چسبنده عاجي با حالل آب 

(Prime & Bond 2.1) و روش Dryهاي مورد مطالعه كمترين نانوليكيج و بيشترين اليه هيبريد در روش  در همه سيستم.  شد مشاهده
Wetيعني در حضور ضخامت بيشتر اليه هيبريد، سيل عاجي نسبتا ً بهتر بود،  ديده شد.  

نوليكيج را در  كمترين نا(One Coat Bond)هاي چسبنده عاجي مورد آزمايش سيستم با حالل آب   در بين سيستم-1 :نتيجه گيري
  .هر سه روش خشك كردن عاج نشان داد

  . و در سطح عاجي كامالً خشك شده اتفاق افتاد(Prime & Bond 2.1) بيشترين ميزان نانوليكيج در سيستم چسبنده با حالل استون -2
  . در هر سيستم چسبنده عاجي بين نانوليكيج سه روش خشك كردن ، تفاوت آماري معني داري وجود داشت-3
 بين افزايش نانوليكيج و كاهش ضخامت اليه هيبريد در هر سه سيستم و هر سه روش خشك كردن عاچ اچ شده همبستگي -4

  .داري وجود داشت معني
  عاج- اليه هيبريد -  نانوليكيج :كليد واژه ها
  6/5/84: پذيرش مقاله  27/2/84: اصالح نهايي  1/11/83: وصول مقاله

  ameri-52@yahoo.com مشهددانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي ترميمي  آموزشيگروه :نويسنده مسئول
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وام نصيري و همكارانمرجانه قدكتر 

  

  مقدمه 
در هنگام بحث در مورد ريزنشت در حفرات ترميمي 

كه در زمينه كاربرد مواد چسبنده كرد بايستي بدين نكته اشاره 
 يكي ريز نشت در فضاي حد، دو نوع ريزنشت اهميت مي يابد

ا ميناي تراش خورده مي باشد باج فاصل بين ترميم و سطح ع
 و ديگري ريزنشت از گرددكه به آن مايكروليكيج اطالق مي 

ميان مواد باندينگ عاجي و از طريق خلل و فرج و نواقص اليه 
  .هيبريد كه نانوليكيج ناميده مي شود

مكانيسم پيوند ) 1( و همكارانNakabayashi نخستين بار
اليه هيبريد را تشريح مواد چسبنده عاجي از طريق تشكيل 

تا ساليان بعد تصور بر اين بود كه در صورت عدم وجود .  كردند
 و رعايت نكاتي كه به ايجاد باند بدون درز منتهي (Gap)درز 

) 2(مي شود بتوان به نحوي شايسته جلوي ريزنشت را گرفت 
 و همكاران در سالهاي اخير مقوله Sanoولي با تحقيقات 

 و فرج اليه هيبريد مطرح و نفوذ مواد  ريزنشت از طريق خلل
 كه علت آن ،)5-3(به داخل خود اليه هيبريد به اثبات رسيد

ممكنست وجود بقاياي آب كالژن، كالپس شبكه كالژن، نفوذ 
  .ناقص رزين و يا پليمريزاسيون ناقص رزين باشد

Gwinnett) 6 ( وKanca) 7 ( پيشنهاد كردند كه پس از اچ
كار ه  پرايمر بايد روي عاج مرطوب بكردن و شستشوي عاج،

 اطالق شد كه در آن سطح Wet bondingبه اين روش . رود
عاج بايد به طور قابل رويت مرطوب بماند ولي از طرفي 
تخمين مقدار رطوبت الزم مشكل است به عبارت ديگر اگر 

 اتفاق Overwetمقدار رطوبت از ميزان الزم بيشتر باشد پديده 
يك عامل بروز نانوليكيج است چون از نفوذ مي افتد كه خود 

ه  ب،)8(.رزين به داخل عاج به طور كامل جلوگيري خواهد كرد
هاي چسبنده عاجي با حاللهاي مختلف مقدار   عالوه در سيستم

رطوبت متفاوتي براي نفوذ هر چه بهتر رزين به درون عاج 
در مورد تاثير ميزان رطوبت سطح عاج ) Iwami) 9 .الزم است

ها به عاج تحقيقي انجام داد و  ر استحكام باند برشي كامپوزيتب
كار رفته در هر سيستم چسبنده ه نتيجه گرفت كه نوع حالل ب

  . عاجي با ميزان رطوبت سطحي مورد نياز تاثير مستقيم دارد
اي در مورد اثر نوع حالل  از آنجايي كه تاكنون مطالعه

باط بين نانوليكيج و سيستم باندينگ بر ميزان نانوليكيج و ارت
ضخامت اليه هيبريد انجام نشده است در اين مطالعه دو هدف  

  .دنبال شد
  تاثير رطوبت عاج بر نانوليكيج و ضخامت اليه هيبريد ) 1
هاي چسبنده  يافتن يك هم بستگي بين نانوليكيج سيستم) 2

  عاجي با حاللهاي مختلف و ضخامت اليه هيبريد 
  

 روش بررسي 

. گرانه موازي انجام گرديد به روش  مداخلهاين مطالعه 
 عدد پرمولر انساني 54براي انجام  اين تحقيق آزمايشگاهي از 

در سطح باكال همه دندانها . شده استفاده شدخارج سالم 
براي .  با ابعاد مشخص و مشابه تهيه شدClVحفرات 
ها به فشار پالپي  سازي با شرايط مكانيكي، همه نمونه مشابه

براي اين منظور ريشه تمام دندانها قطع شد و يك . ندوصل شد
ه سر سوزن با گيج باال از انتهاي ريشه وارد شد و اطراف آن ب

وسيله چسب سيليكون و آكريل سلف كيور سيل شد و بعد 
وصل متر  سانتي 36 ها به ستوني از نرمال سالين به ارتفاع نمونه
  .شدند
عاجي استفاده شد  از سه سيستم چسبنده  مطالعه  اين  در

 & Prime،) با حالل آبيOne Coat Bond) OCB كه شامل

Bond 2.1) PBبا حالل استون  ( وSingle Bond) SB با 
وسيله اسيد فسفريك ه سطح حفرات ب.باشد مي) حالل الكل

اچ شد و بعد در هر زير گروه سطح عاج به يكي از اين % 37
  :n)= 6.(سه روش خشك شد

1( Wet:  وسيله گلوله پنبهه طح تهيه حفره بدن سكرخشك   
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 . . .بررسي تأثير مواد باندينگ عاجي با حاللهاي مختلف

2 (Semidry : ثانيه سه پوار ماليم هوا به مدت ا ن بكردخشك
3( Dry : وسيله پوار شديد هوا به مدت ه ن حفرات بكردخشك

  . ثانيه15
هاي چسبنده عاجي براساس دستور  سپس از سيستم

وسيله ه تمام حفرات باز آن  پس .كارخانه سازنده استفاده شد
 ساعت نگهداري 24يت تتريك فلو ترميم شدند و بعد از كامپاز

آميزي  براي رنگ .ها پاليش شدند  نمونهدرجه 37در دماي 
نمونه ها . وزني استفاده شد% 50ها از محلول نيترات نقره  هنمون

 ساعت در اين محلول در محيط تاريك نگهداري 24به مدت 
ل ساعت در محلوهشت شدند و سپس شسته شده و به مدت 

پوكسي رزين مانت شدند آها در  سپس نمونه. گرفتندظهور قرار 
در بعد باكولينگوال از آنها متر  ميلي 5/0و برشهايي به ضخامت 

ها به  براي مشاهده توپوگرافي اليه هيبريد نمونه. تهيه شد
زدايي  پروتئين% 5/1سديم دقيقه در محلول هيپوكلريتدو مدت 

 در يك ،رحله انجام شد در دو مSEMبررسيهاي . گرديدند
 Backوسيله اشعهه كه بگرديد گيري  مرحله نانوليكيج اندازه

Scattered electron انجام شد و فاصله پانصد  با بزرگنمايي
گيري  دورترين نقطه نفوذ نيترات نقره تا ديواره آگزيال اندازه

گيري ضخامت اليه هيبريد از اشعه  براي اندازه. گرديد

Secondary electron استفاده شد و فاصله هزار  با بزرگنمايي
دهنده نفوذ نيترات نقره در قاعده و  دو خط  اپكي كه نشان

هاي  براي ارزيابي داده. باالي اليه هيبريد بود اندازه گيري شد
مربوط به نانوليكيج و ضخامت اليه هيبريد از آناليز واريانس 

ي هم و براي ارزياب DUNCANتست  يك عاملي، دو عاملي و
بستگي نانوليكيج و ضخامت اليه هيبريد از تست هم بستگي 

  .استفاده شد% 95با ضريب اطمينان 
  

  ها يافته
  نانوليكيج -1

دو عامل كه كرد در ابتدا آناليز واريانس دو عاملي مشخص 
. نوع مواد و روش خشك كردن برروي هم تاثير متقابل دارند

)05/0(P< گين نانوليكيج  نشان مي دهد كه ميان1 نتايج جدول
در روش مرطوب در تمام مواد حداقل و در روش خشك 
حداكثر بود، ميانگين نانوليكيج  در هر سه روش حداقل بود و 

 PBاز  ميانگين نانوليكيج در دو روش مرطوب و نيمه خشك و
  )1جدول . (كمتر ولي در روش خشك از آن بيشتر بود

 

  
 (µm)اد سه گانه مورد آزمايش ميانگين نانوليكيج در روشها و مو: 1جدول 

  مرز باالين       يمرز پا انحراف معيار ميانگين ماده روش  %95بازه اطمينان 

 مرطوب

OCB 
SB  
PB 

817/50  
150/86  
383/92 

538/1  
538/1  
538/1 

152/48  
485/83  
719/89  

481/53  
815/88  
048/95 

 نيمه خشك

OCB 
SB 
PB 

633/81  
667/105  
000/114 

538/1  
538/1  
538/1 

969/78  
002/103  
335/111 

298/84  
331/108  
665/116 

 خشك

OCB 
SB 
PB 

333/103  
000/141  
000/119 

538/1  
538/1  
538/1 

669/100  
335/138  
335/116 

998/105  
665/143  
665/121 
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وام نصيري و همكارانمرجانه قدكتر 

 (µm)ميانگين ضخامت اليه هيبريد در روشها و مواد سه گانه مورد آزمايش: 2جدول 
  مرز باالين      يمرز پا انحراف معيار ينميانگ  ماده روش  %95بازه اطمينان 

 مرطوب

OCB 
PB  
SB 

447/2  
602/1  
643/3  

142/0  
142/0  
142/0 

337/2  
492/1  
534/3  

556/2  
711/1  
753/3 

 نيمه خشك

OCB 
PB  
SB 

042/1  
850/0  
375/2 

142/0  
142/0  
142/0 

932./  
741./  
266/2 

151/1  
959/0  
484/2 

 كخش

OCB 
PB  
SB 

808/0  
750/0  
518/1 

142/0  
142/0  
142/0 

699./  
641./  
409/1 

918/0  
859/0  
628/1 

  
هاي چسبنده  عاملي در هريك از سيستم آناليز واريانس يك

عاجي مورد مطالعه نشان داد كه نوع روش خشك كردن بر 
ميانگين نانوليكيج تاثير معني داري داشت و با كاهش رطوبت 

 .داري افزايش يافت دار نانوليكيج به طور معنيدر سطح عاج مق
)05/0 (P<  

 مشخص گرديد كه در هر يك DUNCANتوسط آزمون 
از روشهاي خشك كردن با سه ماده مورد آزمايش از نظر 
نانوليكيج دو به دو اختالف معني داري با يكديگر داشتند و 
همچنين در هريك از مواد مورد آزمايش مقادير ميانگين 

يج در سه روش خشك كردن دو به دو اختالف نانوليك
  >P) 05/0(.داري با يكديگر داشتند معني
   ضخامت اليه هيبريد-2

محاسبه ميانگين ضخامت اليه هيبريد در روشها و مواد 
مورد آزمايش نشان داد كه ضخامت اليه هيبريد در هر سه 
ماده در روش مرطوب حداكثر و در روش خشك حداقل بود و 

 PB در هر سه روش حداكثر و در SBضخامت اليه هيبريد در 
 OCBدر هر سه روش حداقل بود و ضخامت اليه هيبريد در 

  ) 2جدول (اسط اين دو ماده بود حد و

هاي چسبنده  عاملي درهر يك از سيستم آناليز واريانس يك
عاجي نشان داد كه نوع روش خشك كردن بر ضخامت اليه 

 و با افزايش رطوبت >P)05/0(داري داشت هيبريد تاثير معني
سطح عاج در هر سيستم چسبنده عاجي ضخامت اليه هيبريد 

 مشخص گرديد كه در DUNCANن توسط آزمو .افزايش يافت
هر يك از روشهاي خشك كردن، سه ما ده مورد آزمايش از 

با يكديگر اختالف  نظر ضخامت اليه هيبريد دو به دو
داري داشتند و در هر يك از  مواد مورد آزمايش نيز  معني

ضخامت اليه هيبريد در سه روش خشك كردن دو به دو 
  .داري با يكديگر داشتند اختالف معني

مشخص شد كه بين پيرسون توسط آزمون همبستگي 
نانوليكيج و ضخامت اليه هيبريد هر ماده همبستگي 

  >P)05/0.(داري وجود داشت و اين همبستگي منفي بود معني
  

  بحث 
انجام شده، در مورد سه مطالعه با بررسي نتايج حاصله از 

 ،سيستم چسبنده عاجي و روشهاي مختلف خشك كردن عاج
ها جديد و برخي از نتايج مويد آزمايشات قبلي  ز يافتهاي ا پاره
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 . . .بررسي تأثير مواد باندينگ عاجي با حاللهاي مختلف

از آنجا كه عاج  زنده بعد از برداشت اليه اسمير . باشد مي
مرطوب است، جلوگيري از كالپس ماتريكس كالژني بعد از 

در سال . باشد  حائز اهميت ميIn - Vivoاسيد اچينگ عاج در 
2003 ،Ferrari و Tayه هيچ در مطالعه خود فرض كردند ك 

 انجام شده (Wet bonding)گونه تفاوتي بين باندينگ مرطوب 
 وجود ندارد و اينكه خشك كردن In - Vivo و In - Vitroدر 

عاج بيش از حد (Over drying)و يا مرطوب  سازي بيش از حد 
(Over wetting) عاج زنده اچ شده نتايج نامطلوبي را موجب 

ا روش بانديتگ مرطوب  رزين كه ب - فاصل عاج حد. شود مي
 با و بدون نفوذ In - Vitro و هم In - Vivoباند شده بود هم در 

  هاي  همچنين نمونه.  قرار گرفتTEMردياب مورد بررسي 
In - Vivo تحت شرايط Overdrying و Over wetting هم 

نتيجه حاصله اين بود كه هيچ اليه هايبريدي . مطالعه شدند
و از طرفي .  مشاهده نشدIn - Vivo در Over dryingبعد از 

Over wetting موجب بروز نانوليكيج وسيعتر و نيز ايجاد 
Water treeاين نتيجه . رزين شد - فاصل عاج  در طول حد

 روي عاج اچ Wet  bondingمؤيد حساسيت تكنيكي روش 
 )10.(باشد  ميIn - Vitro و In - Vivoصورت ه شده ب

د كه بيشترين نانوليكيج مربوط نتايج مطالعه حاضر نشان دا
باشد و در تركيب  مي  بود كه سيستمي با حالل استونPBبه 
كار رفته ه  بUDMA و PENTA تركيب HEMAجاي ه آن ب

 PENTAو شايد علت نانوليكيج زياد اين سيستم اين باشد كه 
.  رزين ادهزيو را به عاج متصل كندHEMAتواند به خوبي  نمي

علت حالل ه ين سيستم در محيط خشك بنانوليكيج زياد در ا
بسيار فرار آن است كه در حالت خشك چون شبكه كالژن 

ه تواند رزين را به درون آن شبكه ب كالپس كرده استون نمي
 را شايد OCBوجود آب در سيستم  .جا كنده ب طور كامل جا

چون آب موجود در . بتوان علت نانوليكيج كمتر آن فرض كرد
ند با دوباره مرطوب كردن شبكه كالژن از توا اين سيستم مي

كالپس آن جلوگيري كرده و باعث هدايت بهتر رزين به درون 
البته اين سيستم هم در ايجاد سيل كامل ناتوان بود . آن شود

علت گير افتادن حباب هوا در طي تماس اين ماده ه كه شايد ب
روي سطح عاج باشد كه اين حبابهاي هوا باعث مهاركيورينگ 

  .زين مي شوندر
علت وجود بقاياي ه  ب هم احتماالSBًنانوليكيج در سيستم 

اتانول در اليه هيبريد است كه باعث بروز اشكال در كيورينگ 
  .آن شده است

با توجه به اينكه كمترين نانوليكيج در هر سه نوع سيستم 
در محيط مرطوب مشاهده شد بنابراين كاربرد آنها به روش 

رسد و بروز نانوليكيج در روش نيمه  ر ميمرطوب ضروري به نظ
خشك هم مؤيد اين مطلب است كه خشك كردن عاج اچ شده 

اي بر  تواند اثر قابل مالحظه ثانيه هم ميسه حتي به ميزان 
  .نانوليكيج بگذارد

ضخامتهاي اليه هيبريد در هر سه نوع سيستم با نتايج 
ه كه بيشترين ضخامت الي) 11( مطابقت داردLiمطالعات 

 OCB و كمترين آن متعلق به SBهيبريد متعلق به سيستم 
هم عالوه بر اين نتايج بيشترين ضخامت حاضر در مطالعه . بود

در هر سه سيستم در روش مرطوب و كمترين ضخامت در 
روش خشك بود و از روش مرطوب به سمت روش خشك 

  .داري شد دچار كاهش معني
كه به منظور  و همكاران نيز Liدر مطالعه ديگري از 

هاي  بررسي خصوصيات ريزساختاري و استحكام باند سيستم
چسبنده عاجي با محلول ستون برروي سطوح عاجي خشك و 
مرطوب انجام شد مشخص گرديد كه در صورت كاربرد سيستم 
چسبنده عاجي با محلول استون برروي سطوح عاجي خشك، 

 و نيز طور ناقص صورت گرفتهه ارتشاح ادهزيو در اينترفيس ب
عالوه ه ب. شود اليه هايبريد بسيار نازكتري تشكيل مي

  )12.(يابد داري كاهش مي طور معنيه استحكام باند نيز ب
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وام نصيري و همكارانمرجانه قدكتر 

Gregoire GL و همكاران تفاونهاي ريزساختاري اليه 
هاي چسبنده عاجي با  هايبريد تشكيل شده توسط سيستم

نجام محلول آب و استون را مورد بررسي قرار دادند و بعد از ا
هاي عاجي   نتيجه گرفتند كه در چسبندهSEMبررسيهاي 

هايي  داراي حالل استون، اليه هيبريد ضخيم و پيوسته با تگ
ها ايجاد  به شكل مخروطي معكوس در مجاورت ديواره توبول

هاي با حالل آب موجب ايجاد اليه هايبريد  شود و سيستم مي
 نشده است طور كامل سيله ها كه ب نازكتر با برخي توبول

هاي مطالعه كنوني  نتايج اين مطالعه با يافته) 13. (شود مي
  .مغايرت دارد
Zheng و همكارانش گزارش كرده بودند كه در بعضي 

 بين ضخامت اليه ادهزيو و Single bondها از جمله  سيستم
 Gwinnettهمچنين ) 14.(استحكام باند ارتباطي وجود ندارد

ريد هيچ اثر مستقيمي از نظر كمي نشان داده بود كه اليه هايب
با ) 15.(هاي ادهزيو ندارد بر استحكام باند اينترفيشيال سيستم

حال تشكيل اليه هايبريد يك ناحيه تماس جاذب شوك و  اين
Stress breakingتواند در برابر نيروهاي  كند كه مي  ايجاد مي

بر آن عالوه ) 16.(پليمريزاسيون، انقباض و مضغ مقاومت كند
تايج مطالعه كنوني نشان داد كه در حضور ضخامتهاي بيشتر ن

  .اليه هايبريد سيل عاجي بهتر بود
Sano و همكارانش نفوذ نيترات نقره در باالي اليه هيبريد 

را به علت وجود الياف كالژن بسيار نازك كه به جا مانده از 
دانند كه در سطح عاج تجمع پيدا  اسيد اچينگ اليه اسمير مي

ست در  اممكن)  ميكرون3/0-2/0(اين اليه نازك . ندا كرده

هاي نقره  نفوذ عامل چسبنده عاجي تداخل ايجاد كرده و يون
 و Phrukkanon ،)3.(در اين اليه اسمير كالژني رسوب كنند

همكارانش نيز وجود الياف كالژن متراكم را در بخش سطحي 
 One coat bond و Single bondهاي  اليه هايبريد در سيستم

گزارش كرده بودند و معتقد بودند كه ناشي از كالپس نسبي 
  )17.(باشد اليه سطحي شبكه كالژني مي

نتايج آماري نشان داد كه صرفه نظر از نوع حالل سيستم 
چسبنده عاجي، هر چه سطح عاج اچ شده خشكتر باشد 

  .نانوليكيج بيشتر و ضخامت اليه هيبريد كمتر خواهد شد
  

  گيري  نتيجه
 با حالل استون و PBيشترين نانوليكيج در سيستم  ب-1

  . با حالل آب مشاهده شدOCBكمترين نانوليكيج در سيستم 
هاي مورد مطالعه كمترين نانوليكيج در   در تمام سيستم-2

روش مرطوب و بيشترين نانوليكيج در روش خشك مشاهده 
  .شد

 در هر سه نوع  سيستم افزايش زمان خشك كردن عاج -3
 باعث افزايش نانوليكيج و كاهش ضخامت اليه هيبريد اچ شده

  .شد
  

  تشكر و قدرداني
با تشكر از شوراي پژوهشي دانشكده دندانپزشكي و 

كه هزينه هاي مربوط به طرح مشهد معاونت پژوهشي دانشگاه 
  .را متقبل شده اند
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