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 و پرايمر سلف اچ بر استحكام باند برشي به مينا% 37بررسي اثر اسيد فسفريك 
  **آبادي  دكتر حسن شريفي خاتون- *زاده  دكتر هيال حاجي-  *دكتر عبدالرحيم داوري

  . استاديار گروه آموزشي ترميمي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي يزد-*
  .دندانپزشك -**

  

  چكيده
كه امكانات و قابليت بيشتر و بهتري را پيش روي دندانپزشك قرار وجود دارد در حيطه كار دندانپزشكي مواد جديدي  :زمينه و هدف

  . باشد ميو پرايمر سلف اچ بر استحكام باند برشي كامپوزيت به مينا % 37هدف از اين مطالعه بررسي اثر اسيد فسفريك  .دهد مي
ميناي سطح فاسيال با كاغذ سيليكون  .يين گاو تهيه و در آكريل فوري مانت شدندسي عدد دندان قدامي فك پا :روش بررسي

  :تايي آماده شد نمونه ها به صورت سه دسته دهو كاربايد صاف گرديد 
  ).Colten(و باندينگ مينايي % 37اچ با اسيد فسفريك : Aگروه 
  ).Prompt - LP(عامل اتصال سلف اچ : Bگروه 
  ).Prompt - LP(و عامل اتصال سلف اچ % 37ريك اچ با اسيد فسف: Cگروه 

هاي حرارتي  متر به سطح آماده شده متصل شد، پس از يك هفته نگهداري و انجام چرخه زيتي به قطر دو ميليوسپس يك استوانه كامپ
وانه از نظر نحوه جايگاه جدا شدن است. ها با دستگاه اينسترون تحت نيروي برشي قرار گرفتند و نيروي شكست ثبت گرديد نمونه

 مورد بررسي قرار =05/0P  در سطح LCDها با استفاده از آناليز واريانس يك سويه و آزمون   داده.شكست مورد بررسي قرار گرفت
  . گرفتند
مرز  . مگاپاسكال بود4/25±11 و8/24±7/9، 4/15±5/6 به ترتيب C وA ،Bهاي  ميانگين استحكام باند برشي براي گروه :ها يافته

 و B در كامپوزيت يا مينا، به ترتيب در گروههاي )Cohesive(شكست كوهزيو  . بودA مينا شايعترين محل شكست در گروه - زين ر
Cبين گروه  . بيشترين فراواني را به خود اختصاص دادA با Bو Cدار وجود داشت ولي بين گروه   اختالف معنيBو C اختالف آماري 

  . نبود دار معني
تواند به عنوان جايگزيني براي روش سنتي اچ مينا با اسيد فسفريك مطرح و مورد استفاده  استفاده از عوامل سلف اچ مي: گيري نتيجه

 .قرار گيرد

  . نيروي برشي-  سلف اچ -باندينگ مينائي : ها كليد واژه
  29/11/83: پذيرش مقاله  2/10/83: اصالح نهايي  11/7/83: وصول مقاله

 rdavari2000@yahoo.comترميمي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي يزد وزشي آمگروه : نويسنده مسئول

  
  مقدمه 

پيشرفت در دندانپزشكي مانند هر رشته ديگري از علم در 
فناوريهاي جديد در ساخت مواد و بهبود خواص . جريان است

آنها و يا حتي معرفي مواد جديد در صنايع ديگر بر دندانپزشكي 
اكنون در حيطه كار دندانپزشكي مواد . نبوده استتأثير  بي

جديدي وجود دارد كه امكانات و قابليتهاي بيشتر و وسيعتري 
اين پيشرفتها، چهره . گذارند را پيش روي دندانپزشك مي

بنابراين روشهاي درماني . دندانپزشكي را دگرگون كرده است
لتر تر و سه در حال تغيير بوده و برخي مراحل وقت گير ساده

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ji

da
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               1 / 8

http://jida.ir/article-1-166-en.html


69 
 

 1384تابستان ، 2، شماره 17دوره / دندانپزشكاندندانپزشكي جامعه اسالمي مجله 

و همكارانحيم داوري عبدالردكتر   

تواند به گير ترميم  اتصال بهتر به نسج دندان مي. شده است
نياز به اشكال گيردار سنتي را كه مستلزم تراش  كمك كرده و

وجود اتصال بين ماده . باشند، محدود نمايد نسج سالم دندان مي
دندان در كاهش ريزنشت و عوارض بعدي آن مؤثر  ترميمي و

صل ترميم و دندان با همچنين برقراري باند در حد فا. است
ها مقابله كرده   نيروي انقباضي ناشي از سخت شدن كامپوزيت

ها در نظر  و به عنوان يكي از عوامل حفظ و يكپارچگي لبه
در ابتداي معرفي عوامل باندينگ عاجي شامل . شود گرفته مي

مراحل متعدد كاربرد بوده كه به مرور زمان به منظور سهولت 
تري پيشنهاد   هم ادغام وروشهاي سادهكار باليني مراحل در

وجود يك روش طوالني و پيچيده، كاربرد ماده را . شده است
مشكل، حساسيت تكنيكي را باال برده و امكان خطا را افزايش 

نتيجه اين تالش معرفي نسلهاي پنجم و ششم دنتين . دهد مي
  .باشد ها مي باندينگ

Hannig 1999 در يك مطالعه آزمايشگاهي در سال 
هدف . پرايمرهاي سلف اچ را با اسيد فسفريك مقايسه كرد

مطالعه اين بود كه استحكام باند كامپوزيت به مينا را مورد 
هاي كامپوزيت در  اي ترميم تحقيق قرار دهد و تطابق لبه

 را با استفاده از سه نوع پرايمر سلف اچ در مقايسه Cl IIحفرات 
سلف اچ به كار رفته عبارت پرايمر . با اسيد فسفريك آناليز كند

  : بودند از
   Clearfil liner bond 2: 1گروه 
   Etch& Primer 3: 2گروه 
   Resulcin Aqua Primer: 3گروه 
و % 37باند كامپوزيت با استفاده از اسيد فسفريك : 4گروه 

استحكام . عامل باندينگ مينايي به روش مرسوم انجام شد
   25، 34، 21، 24 : به ترتيب4  تا1باندهاي بدست آمده از گروه 

 .مگا پاسكال بود

  داري بين گروهها  يـبا آناليز واريانس يك طرفه تفاوت معن

  .4 با 1 و گروه 2با 1به دست آمد، به جز گروه 
 در مجموع نتايج نشان داد كه استفاده از پرايمرهاي سلف

سازي با اسيد  آماده اچ ممكن است جانشيني براي روش سنتي 
  )2.( در اتصال كامپازيت به مينا باشدفسفريك

Medina اثر متغيرهاي 2001 و همكارانش در سال 
. مختلف بر استحكام باند برشي به مينا را بررسي كردند

متغيرهاي مورد آزمايش عبارت بودند از ميناي اچ شده يا اچ 
نشده، سطح خشك يا مرطوب و تعداد دفعات كاربرد پرايمر 

.  ساعت بود24ها در اين آزمايش   نمونهزمان نگهداري. اچ سلف
طبق نتايج، قدرت اتصال ميناي اچ شده با يك بار زدن پرايمر 
باالتر بود ولي خشك يا مرطوب بودن سطح مينا تفاوتي در 

  )2.(كرد قدرت اتصال ايجاد نمي
Dorminey استحكام اتصال 2003 و همكارانش در سال 
ا يك سيستم ادهزيو به هاي ارتودنسي را به مينا ب برشي براكت

اچ  اي سنتي و يك سيستم ادهزيو سلف روش چند مرحله
عالوه بر اين گروه سومي هم در مطالعه داخل . مقايسه كردند

شد كه در آن مرحله پخش و نازك كردن ادهزيو در سيستم 
استحكام اتصال برشي متوسط برحسب . اچ حذف شده بود سلف

در گروهي كه .  بود2/8 و9/11، 3/11مگاپاسكال به ترتيب 
ميانگين استحكام ) گروه سوم(نازك كردن با هوا انجام نشد 

ولي . داري كمتر از دو گروه ديگر بود اتصال برشي به طور معني
اچ  سيستم سلف (2و گروه ) روش سنتي (1تفاوت بين گروه 

  )3.(وجود نداشت) وقتي پرايمر به طور صحيح با هوا نازك شد
Hashimotoضمن بررسي 2003نش در سال  و همكارا 

SEM نشان دادند كه كمپلكس تركيبي نازكي از رزين در مينا 
هاي  توسط پرايمرهاي سلف اچ ايجاد شد بدون اينكه استطاله

رزيني معمول در ابعاد ميكروني كه توسط اچ مينا با اسيد 
مورفولوژيكي  هاي جنبه.شود وجود داشته باشد فسفريك ديده مي

رزين در پرايمرهاي سلف اچ مورد آزمايش از  - اتصاالت مينا
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  . . .و پرايمر سلف اچ%37بررسي اثر اسيد فسفريك

متفاوت   ايجاد مي شودTotal-etchآنچه كه توسط ادهزيوهاي 
  )4.(بود

Perdigao اي كه روي دندانهاي   با مطالعه2003 در سال
سازي سطح مينا را با فرز  خارج شده گاو انجام گرفت اثر آماده

ختلف هاي باندينگ م زدن و يا بدون آن بر اتصال سيستم
پس از چسباندن يك استوانه كامپوزيتي روي . بررسي كرد
طبق .  قرار گرفتندMicro-Tensile ها تحت نيروي سطح، نمونه

 داري يـور معنـ به طSingle Bondده، ـت آمـج به دسـتايـن
استحكام اتصال باالتري نسبت به ديگر ادهزيوها از خود نشان 

وقتي مينا ) Promptله منجم(اچ مورد آزمايش  ادهزيو سلف. داد
تراش داده شد نسبت به وقتي كه مينا دست نخورده باقي ماند، 

به عبارت ديگر ادهزيوها . استحكام باند باالتري نشان داد
اچ روي ميناي تراش خورده بهتر از ميناي دست نخورده  سلف

عمل كردند در مورد سيستم ادهزيو توتال اچ ميانگين استحكام 
داري  راش خورده باالتر بود ولي اختالف معنيباند روي ميناي ت

 براي ادهزيو توتال اچ، SEM. با ميناي تراش نخورده نداشت
  در حالي كه . الگوي اچ عميق بين منشوري را نشان داد

بندي  هاي سلف اچ از غايب تا متوسط رده الگوي اچ سيستم
  )5( .شد

Glasspoole سازيهاي مختلف   اثر آماده2001 در سال
.  روي استحكام باند يك كامپومر به مينا را بررسي كردسطح

ه به كار ـسازي مينا در اين مطالع روشهايي كه براي آماده
  : گرفته شد به اين ترتيب بود

اچ به طور ايستا   با پرايمر سلفadhesiveكاربرد : 1گروه 
)Static ( كاربرد : 2گروهadhesiveاچ به طور   با پرايمر سلف

اچ بعد از اچ با  كاربرد پرايمر سلف: 3گروه ) Dynamic(پويا 
كاربرد اسيد فسفريك با يك رزين : 4اسيد فسفريك گروه 

 ساعت نگهداري 24استحكام باند برشي بعد از ) روش سنتي(
نتايج حاكي از اين . گيري شد گراد اندازه  درجه سانتي37در آب 

از پرايمر بود كه كاربرد ديناميك پرايمر استحكام باند باالتري 
زدن استاتيك به دست داده و بهترين استحكام باند وقتي به 

 آناليز. دست آمد كه مينا با اسيد فسفريك نيز اچ شده بود
SEMنفوذ رزين مستقيماً با استحكام   نشان داد كه عمق اچ و
 همچنين استحكام باند. گيري شده مرتبط است اندازه باند

سازي   تأثير روش آمادهكامپومر به مينا به طور مشخص تحت
  واص ـر خـت بهتـور شناخـا به منظـدر اينج )6.(گيرد يـقرار م

   را Prompt-LPمواد يكي از عوامل باندينگ عاجي به نام 
 ابي قرارـورد ارزيـگ مـاندينـوم بـرسـبا روشهاي اثبات شده م

  .دهيم مي
  

  روش بررسي
ري آو سي عدد دندان انسيزور دائمي فك پايين گاو جمع

تاج دندانها در . بقاياي بافت نرم از روي دندانها تميز شد. شد
آكريل فوري مانت و سطح فاسيال دندانها با كاغذ سمباده 

 به ترتيب تحت جريان 600-220سيليكون كاربايد شماره هاي 
. آب سائيده شدند تا يك سطح صاف مينايي به دست آمد

  :تايي تقسيم شد سپس دندانها به سه گروه ده
% 37ابتدا سطح دندان با اسيد فسفريك ) A(در گروه 

به مدت بيست ثانيه اچ شده سپس با اسپري آب و هوا ) كيميا(
به مدت بيست ثانيه شسته شد تا اسيد كامالً از سطح حذف 

روي سطح به كار ) Colten(سپس عامل باندينگ مينايي . شود
ي با رفته با فشار ماليم هوا نازك شد و بيست ثانيه نورده

  . دستگاه آريالوكس انجام شد
سازي مينا با كاغذ سيليكون كار  پس از آماده) B(در گروه 

 مطابق دستور كارخانه روي - LP Promptبايد عامل باندينگ 
سطح به كار رفت بدين ترتيب كه سطح مينا شسته و خشك 

  ه روي ـ ثاني15دت ـوط وبه مـشد و سپس عامل باندينگ مخل
  دهي به  شد سپس با فشار ماليم هوا نازك و نورسطح قرار داده 
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و همكارانحيم داوري عبدالردكتر   

  . مدت ده ثانيه انجام شد
سازي مينا با كاغذ سيليكون كار بايد  پس از آماده) C(گروه 

 ثانيه اچ و نيز به 20و مدت % 37ابتدا سطح با اسيد فسفريك 
  گ ـل باندينـرديد، عامـك گـخش ته وـثانيه شس 20دت ـم

LP Prompt -ثانيه روي سطح قرار داده 15ت به مد  آماده و 
به مدت ده ثانيه نوردهي  شد سپس با پوار ماليم هوا نازك و

  . انجام شد
براي هر نمونه يك استوانه پالستيكي به قطر داخلي دو 

متر روي سطح مينا ثابت گرديد و  متر و ارتفاع سه ميلي ميلي
 پر A2 رنگ Synergy Deoshadeداخل آن با كامپوزيت نوري 

 ابتدا از سطح اكلوزال به مدت چهل ثانيه نوردهي انجام .شد
سپس استوانه پالستيكي از اطراف كامپوزيت جدا و چهل . شد

شدت . ثانيه نوردهي اضافه از سمت چپ وراست انجام گرفت
نوردهي دستگاه با اليت متر كنترل شده و در تمام مراحل 

  .نوردهي دستگاه اليت كيور روي پايه ثابت بود
و % 100ها به مدت يك هفته در رطوبت ليه نمونهسپس ك

 55-5در دماي اتاق نگهداري شده و بعد پانصد چرخه حرارتي 
ها تحت نيروي  گراد روي آنها انجام شد و نمونه درجه سانتي

متر در دقيقه  برشي با دستگاه اينسترون تحت سرعت يك ميلي
  .تا نقطه شكست بارگذاري شدند
ها از طريق  حل شكستن در نمونهپس از انجام بارگذاري م

آناليز كيفي و با استفاده از استرئو ميكروسكوپ مورد بررسي 
نيروي شكست به دست آمده از هر نمونه با تقسيم . قرار گرفت

  بر سطح مقطع آن بر حسب مگاپاسكال ثبت شد، سپس 
 تحت ويندوز مورد آناليز 11 روايت SPSSافزار  ها با نرم داده
 P = 05/0ح ـ در سطLCD ون ـرفه و آزمـس يك طـواريان

  .ندـرار گرفتـق
  

  ها يافته
  ام ـگـدر هن) Mpa(وط به حداكثر تنش ـاي خام مربـه داده

ها براي گروههاي مختلف آزمايش در جدول  شكست نمونه
  .  آمده است1شماره 

  
تنش الزم براي شكست نمونه ها بر حسب : 1جدول 

  مگاپاسكال در گروههاي مختلف
 

 C گروه B گروه  Aگروه  ره نمونهشما

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10 

63/21  
59/25  
77/14  
88/16  
63/21  
62/16  
34/11  
08/11  
13/12  
90/2 

92/31  
67/17  
80/24  
66/12  
69/22  
56/34  
45/32  
28/29  
62/35  
12/7 

09/16  
75/28  
13/31  
27/24  
84/39  
81/10  
10/40  
78/19  
30/34  
76/9 

  
 هـه دستـست در سـوه شكـ نحذاريـارگـ ام بـس از انجـپ
  ناـل ميـو داخـزيـت كوهـشكس): Type I( :دي شدـبن مـتقسي

)Type II :(شكست ادهزيو و )Type III :( شكست ادهزيو داخل
  . كامپوزيت

 توزيع فراواني هر يك از انواع شكست را 2جدول شماره 
  .دهد در گروههاي آزمايش نشان مي

نتايج استحكام آزمون باند برشي در گروههاي مختلف در 
دهد كه در اين  ها نشان مي يافته.  آمده است3جدول شماره 

اسيد  (Cمطالعه بيشترين استحكام باند برشي متعلق به گروه 
 Bبود و بعد از آن به ترتيب گروه ) Prompt-LP +فسفريك
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)Prompt - LP ( و گروهA)  اسيد فسفريك +Marginbond (
  .باشد مي

  
  مختلف توزيع فراواني انواع شكست در گروههاي: 2جدول

 

نوع   ها گروه
1 

نوع 
2 

نوع 
3 

 Marginbond(  3 7 0 +اسيد فسفريك (Aگروه

 B )Prompt – LP(  3 2 5گروه 

 Prompt - LP(  7 0 3+اسيد فسفريك (Cگروه 

  
  انحراف معيار گروههاي آزمايش ميانگين و: 3جدول 

 
 انحراف معيار ميانگين تعداد گروه

A 

B 

C 

10  
10  
10 

457/15  
877/24  
482/25 

56/6  
75/9  
17/11 

  
 =05/0αدار آماري در سطح  بين سه گروه اختالف معني

مقايسه دو به دوي ). = 041/0P.Value>05/0(وجود دارد 
 با Aگروه :  نشان داد كهLCDگروهها با استفاده از آزمون 

 C با گروه Aگروه ). >05/0P (داري دارد  تفاوت معنيBگروه 
 C  با گروهBولي بين گروه ). >05/0P(داري دارد  تفاوت معني

، بيشترين Aدر گروه ). <05/0P(دار نيست  اختالف آماري معني
 Bدر گروه . شكست از نوع دو يعني شكست ادهزيو است

بيشترين شكست از نوع سه يعني شكست كوهزيو داخل 
بيشترين شكست از نوع يك يعني  Cدر گروه . كامپوزيت است

  .شكست كوهزيو داخل مينا است
 ميــانگين تــنش و انحــراف معيــار را بــر حــسب 1نمــودار 

 به حـداكثر تـنش    (N)مگاپاسكال پس از تبديل حداكثر نيروي       
(Mpa)در گروههاي مختلف نشان مي دهد .  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 انحراف معيار بر حسب مگاپاسكال ميانگين تنش و: 1نمودار 
  در هر يك از گروههاي آزمايش 

  
  بحث

هاي  هاي جديد چسبنده به عاج يكي از استراتژي سيستم
  :كنند زير را پيروي مي

 كه شامل يك ژل اسيدي Total - etchهاي  سيستم* 
براي حذف اليه اسمير و حل كردن هيدروكسي آپاتيت هستند 

  ). ثانيه30-15براي % 40-%30اغلب اسيد فسفريك (
 كه عاج ومينا را با يك محلول Self - etchي ها سيستم*

آماده ) شود كه بعداً شسته نمي(از منومرهاي اسيدي در آب 
  . سازند بدون اينكه اليه اسمير حذف شود مي

تالشهاي اخير براي ساده كردن مراحل اتصال به دندان 
هايي شده است كه از يك مرحله اسيد  منجر به معرفي سيستم

برند و بنابراين اچينگ مينا به همان  ه نمياچينگ جداگانه بهر
شود  هاي متكي بر اسيد فسفريك اچ مي عمقي كه با سيستم

اچ  مشاهده شده است كه پرايمرهاي سلف) 7.(نخواهد بود
توانند روي مينا اثر بگذارند اما الگوي اچ پيدا شده كم  مي

عمقتر از اچينگ سنتي خواهد بود بنابراين يك الگوي اچ 
، توجيه )8.(تواند عملكرد كلينيكي را متأثر كند نا ميضعيف مي

 گروه

25/482

15/457

24/877

0

5

10

15

20

25

30

35

40

A B C

 ميانگين
)مگاپاسكال(  
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پرايمرهاي .  مواد قابل بيان استPHاين مسئله با توجه به 
در مقايسه با اسيد فسفريك ) 5/1-3( باالتر PHاسيدي به دليل

  )9.(دارند توانايي اچ كمتري) 6/0(
در مطالعاتي كه روي عاج انجام شده است مشاهده گرديد 

 اسيد فسفريك، تفاوت در نوع فرز به كار رفته كه با كاربرد
اثري در استحكام باند نداشت اما در پرايمرهاي اسيدي كاربرد 

سازي استحكام باندهاي متفاوتي  فرزهاي مختلف براي آماده
پس از تراش عاج، روي سطح به جا مانده اليه . به دست آمد

قبيل از (شود و تفاوت در فرز به كار رفته اسمير تشكيل مي
به نوبه خود منجر به ايجاد اليه اسمير با ) درجه خشونت

 كيفيت اليه اسمير بر 10.خصوصيات متفاوت خواهد شد
تواند اثر بگذارد به دليل اثر حذفي اسيد بر مي استحكام باند

باند سيستم هاي توتال اچ  اليه اسمير اختالفي در استحكام
هده نشده است فرزهاي مختلف مشا سازي عاج با پس از آماده
پرايمرهاي اسيدي با توانايي اچ كمتر كيفيت اليه  اما در مورد

 پيشنهاد Agataبنابراين . گذارداسمير بر استحكام باند اثر مي
كرد كه براي به دست آوردن اتصال خوب به عاج با هر نوع 
سيستم چسبنده بهتر است اليه اسمير با يك كانديشنر به طور 

  )10-9.(كامل حذف شود
دهد كه در مورد مينا نتايج برخي از مطالعات نشان مي

اتصال به مينا با پرايمرهاي سلف اچ به اندازه اچ كردن با اسيد 
  )11، 1.(فسفريك مؤثر است

  اي استحكام باند كششي پرايمر سلف اچ  طي مطالعه
LP Prompt - كه ) 12( .آمد  مگاپاسكال به دست4/22 به مينا

  . همخواني دارد) Mpa 8/24(لعه حاضر با نتايج حاصل از مطا
ازجمله مواردي كه در دندانپزشكي با چسبندگي به مينا 

هاي ارتودنسي به سطح  مستقيماً مرتبط است اتصال براكت
براي اتصال براكت به دندان روش سنتي . باشد لبيال دندانها مي

 شامل اچ كردن مينا با اسيد فسفريك، به كار بردن پرايمر و

. باشد ال براكت با يك كامپوزيت رزين ميسپس اتص
هاي جديد در يك كاربرد منفرد به طور همزمان در  سيستم

اين مسئله . دهند سطح دندان عمل اچ و پرايمر را انجام مي
در يك مطالعه كلينيكي . شود جويي در وقت مي باعث صرفه

زمان الزم براي روش سنتي باندينگ به مينا به طور متوسط 
) 13.( دقيقه به دست آمد8/1 و براي پرايمر سلف اچ  دقيقه1/3

هاي ارتودنسي به دندان  نكته ديگري كه در اتصال براكت
اهميت دارد سهولت حذف براكت با كمترين صدمه به ميناي 

در مطالعه ديگري عالوه بر استحكام اتصال . باشد دندانها مي
وي دنسي جايگاه جدا شدن و بقاياي ادهزيو روارت براكتهاي

شايعترين جايگاه شكست براي پرايمر سلف . دندان بررسي شد
بعد از حذف  اچ مورد مطالعه حد فاصل مينا به رزين بود و

  )14.(ماند براكت رزين كمتري روي دندان باقي مي
در . هاي مطالعه ما همخواني ندارد اين موضوع با يافته

ا در بيشترين فراواني ر مطالعه حاضر شكست از دو نوع ادهزيو
 Bداشت و نحوه شكست در گروههاي ) روش سنتي (Aگروه 

 كه از پرايمر سلف اچ براي اتصال استوانه كامپوزيتي به C و
در ) type I(دندان استفاده شده بود، يا از نوع كوهزيو در مينا 

  .  بودBدر گروه ) type III(  و يا كوهزيو در كامپوزيتCگروه 
 نوع سيستم باندينگ به تواند اختالف علت اين تفاوت مي

كار رفته و مواد در دو مطالعه و يا تفاوت در طراحي آزمايش 
اما احتماالً نكته ديگري نيز در اين امر . ها باشد شكست نمونه
در مطالعه حاضر قبل از مراحل باندينگ براي . دخيل است

سازي مينا و به دست آوردن يك سطح صاف از كاغذ آماده
مطالعات چندي .  استفاده شده بودgrit 600سيليكون كاربايد 

نشان دادند كه اتصال پرايمرهاي سلف اچ به ميناي دست 
نخورده با ميناي تراش خورده متفاوت است و قدرت اتصال 
پرايمرهاي سلف اچ با تراش سطحي و تازه كردن سطح مينا 

سازي دندان بنابراين مراحل اوليه آماده) 15-5.(افزايش مي يابد

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ji

da
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               6 / 8

http://jida.ir/article-1-166-en.html


74  
 

  1384تابستان ، 2، شماره 17دوره / دندانپزشكي جامعه اسالمي دندانپزشكانمجله 

  . . .و پرايمر سلف اچ%37بررسي اثر اسيد فسفريك

وجود شكست كوهزيو در . تأثير نبوده است ه نهايي بيدر نتيج
دهنده برقراري  نشانC وBماده ترميمي يا مينا در گروههاي 
 مينا به وسيله سيستم اتصال اتصال خوب بين ماده ترميمي و

  . دهنده است 
باشد اين است  سؤال ديگري كه در اين مطالعه مطرح مي

راه با پرايمرهاي ـمك هـد فسفريـه اسيـرد اضافـكه آيا كارب
  سلف اچ مزيتي از نظر استحكام باند فراهم خواهد آورد؟ 

 مشخص C وBبا مقايسه ميانگين استحكام باند گروه 
 موجب - LP Promptشود كه كاربرد اسيد فسفريك قبل از  مي

افزايش ميانگين استحكام باند شد هر چند اين اختالف 
 Tate وMedinaمطالعات دار نبوده اما اين مطلب با نتايج  معني

 از مطالعه خود Belliولي ) 2،6،8.( همخواني داردGlasspooleو
نتيجه گرفت كه اچ كردن اضافي با اسيد فسفريك هنگام 
كاربرد پرايمر سلف اچ، تفاوتي در گپ لبه جينجيوالي در 

علت اين امر شايد اين باشد كه ) 16.( ايجاد نكردCl II حفرات
هاي  ه بررسي شده، كف جينجيوال ترميم ناحيBelliدر مطالعه 

Cl IIدر لبه جينجيوال حفرات .  استCl II ضخامت ميناي ،
توان نوعي اتصال به اين ناحيه را بيشتر مي موجود بسيار كم و

ديگر  اتصال به عاج محسوب كرد ولي در مطالعه حاضر و
كه نتايج حاكي از افزايش باندينگ با كاربرد اسيد (مطالعات 
ناحيه آزمايش سطح لبيال )  قبل از پرايمر سلف اچ بودفسفريك

 . دندان است كه تماماً از مينا پوشيده شده است

  
  گيري نتيجه

توان نتيجه گرفت كه  هاي حاصل از مطالعه مي بنا به يافته
تواند براي برقراري  سيستم پرايمر سلف اچ به كار رفته مي

چ با اسيد اتصال كامپوزيت به مينا جايگزين روش سنتي ا
فسفريك باشد و مزيت آن استحكام اتصال باالتر وروش كار 

كاربرد اسيد فسفريك . باشد آسانتر و صرفه جويي در وقت مي
همراه اين سيستم هر چند استحكام باند را افزايش داد اما 

. باشد اختالف آن چشمگير نبود بنابراين قابل صرف نظر مي
  اچ خصوصاً درهاي سلف همچنين سهولت كاربرد سيستم

تواند مفيد و مؤثر باشد معذالك  هنگام كار براي اطفال مي
ها در درازمدت و در مطالعات  ميزان پايداري و دوام اين سيستم

  .طلبد كلينيكي كنترل شده بررسي و تحقيقات بيشتري را مي
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