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  مقايسه استحكام باند عوامل اتصال دهندة عاجي در دو مقطع تاج و ريشه دندان
  

 **پور پريا فرجام دكتر  - *پور رضا مالكيمحمددكتر   -*مهرداد بركتيندكتر 
  .)خوراسگان(آزاد اسالمي دانشگاه دندانپزشكي دانشكده و مواد دنداني ترميمي آموزشي گروه استاديار  -*

  .ندانپزشك د- **
  

 چكيده
جمله  ي چسبنده از  ترميمهاهاي گوناگون    جنبه اي بر  بررسي و تأثيرگذاري دو طرفه عوامل اتصال دهنده عاجي و ماده زمينه            :زمينه و  هدف   

 & Excite،Primeنوع عامل اتصال دهنده سه هدف از اين مطالعه مقايسه استحكام باند برشي  .باشد استحكام باند از مهمترين توجهات مي

bond NT و  Clearfil SE-bond باشد در دو مقطع تاج و ريشه دندان انسان در شرايط آزمايشگاه مي  .  
دندان در گروه   سي  تقسيم شد، سطح باكال      يك و دو     گروه تصادفي  دو   بهدندان پرمولر سالم    شصت  مطالعه تجربي   در اين    :روش بررسي 

جهت نمايان  دو  گروه   دندان در سي   تا پالپ و سطح پروگزيمال       DEJل  جهت نمايان شدن قسمت مياني عاج در مقطع تاجي حد فاص          يك  
سطوح عاجي نمايـان شـده بـراي    .  تا پالپ توسط دستگاه تريمر برش داده شدCEJاي حد فاصل  هريش مقطع شدن قسمت مياني عاج در

. جهت تـراش مختـصري داده شـد       سه  ين در   نزديكتر شدن به شرايط تراش عاج در دهان و ايجاد اليه اسمير با فرز الماسي فيشور و تورب                 
 بعـد از    Exciteاز عامل اتصال دهنده     ) 2-1( و) 1-1( در گروه . تايي تقسيم گرديد    ده گروه تصادفي سه  آكريل به    هاي مانت شده در    نمونه

 بـا  اسـيد فـسفريك     بعد از اچ كردنPrime & bond NTاز عامل ) 2-2( و) 1-2( در گروه.  استفاده شد%35اچ كردن با اسيد فسفريك 
متـر    ميلـي  3×5سپس با استفاده از مولدهاي پالسـتيكي        گرديد،   استفاده   SE-bond Clearfilاز  ) 2 -3(و   )1-3(گروه    استفاده و در   35%

 يـك   هـا بـا سـرعت      مونه و بعد از يك هفته نگهداري در آب مقطر، ميزان استحكام اتصال برشي ن              شدها متصل    ه به نمون  100Zكامپوزيت  
راي مقايسه اين سه گـروه در هـر   بLSD يك طرفه و پس آزمون ANOVA از آزمون . گرديددر دستگاه اينسترون بررسي متر در دقيقه  ميلي

  .شدمقطع استفاده 
 بود و اختالف    P.v=967/0ميزان  ) 96/12) (1-2(و  ) 86/12) (1-1( در مقاطع تاجي در مقايسه استحكام اتصال بين گروهي ميان         : ها يافته

بـود  P.v =001/0) 1-3( و )1-2( و بين گروههاي P.v=001/0) 51/12 ) (1-3( و )1-1( دار وجود نداشت، اما بين گروههاي آماري معني
  گروههـاي   ، P.v=017/0 )49/6) (2-2(و  ) 40/11( )2-1( اي در مقايـسه هـر سـه گـروه          در مقاطع ريشه  . دار بود  و اختالف آماري معني   

  .دار بود  اختالف آماري معني P.v=0 )2-3(و ) 2-2(  و گروههايP.v=0 )71/19) (2-3( و )1-2(
 اتصال به عاج چه در ناحيه تاج و چه در ناحيه ريشه با كاربرد عامل اتصال دهنده خود اچ كننده اسـتحكام اتـصال بـاالتري               :گيري نتيجه

  . نسبت به عوامل توتال اچ داشت
   اليه اسمير-  خود اچ كننده-  توتال اچ-  سيستم اتصال دهنده عاجي- م اتصال برشياستحكا :ها كليد واژه

  8/3/1386 :پذيرش مقاله      30/10/1385 :اصالح نهايي      8/5/1385 :وصول مقاله
  e.mail:Dr_Mehrdad_B@yahoo.com  خوراسگان–آزاد اسالمي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه و مواد دنداني ترميمي  گروه آموزشي :نويسنده مسئول

  

  مقدمه 
با افزايش روزافزون كاربرد ترميمهـاي چـسبنده و نيـاز بـه             
ــدان، بررســي و تأثيرگــذاري   اتــصال بــه نــسوج مختلــف دن

هـاي   اي بـر جنبـه   دوطرفه عوامل اتصال دهنده و ماده زمينـه   
گوناگون ايـن ترميمهـا از جملـه اسـتحكام بانـد از مهمتـرين               

گيـري اسـتحكام برشـي     نـدازه روشـهاي ا . باشـد  توجهات مي 
، )1(. باشند شايعترين ارزيابيهاي گزارش شده در مقاالت مي      

تفاوتهاي ساختاري و محتواي آلي و معـدني عـاج دنـدان در             
ناحيه تاج و ريشه از يك طـرف و تفاوتهـاي عوامـل اتـصال               
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مهرداد بركتين و همكاراندكتر 

دهنده عاجي از نظر مراحل كاربرد و تركيبات از طرف ديگـر            
ند ترميمهاي رزين كامپوزيـت مـوثر       توانند بر استحكام با    مي

از جمله اين تفاوتها نوع حالل به كـار رفتـه در            ،  )4-2(.باشند
  )5(.عامل اتصال دهنده است

 ايده  1955 در سال    Bonocorنزديك به نيم قرن از زماني كه        
استفاده از اسيد براي ايجـاد تخلخـل در سـطح مينـا و نفـوذ                

ال آن را مطـرح     بهتر و اتصال محكمتر مـواد رزينـي بـه دنبـ           
ولي تالش پژوهشگران پيرامون چسبندگي     ،  )6(.گذرد مي كرد،

 ،1979 در سال    .سال پس از آن ناموفق ماند     بيست  به عاج تا    
Fusayama    سازي عاج و حذف      و همكارانش پيشگامان آماده

  ) 7(.اليه اسمير گرديدند
 و Akagawa توســط 2002در تحقيــق انجــام شــده در ســال 

نوع از عوامل اتصال دهنـده  دو امهاي باند  همكارانش، استحك 
Clearfil liner bond 2v و Single bond در عاج تاجي و كف 

گيري شد كه اسـتحكام بانـد       نتيجه،  پالپ چمبر بررسي گرديد   
پـذيرد،   عـاج ناحيـه مـورد نظـر تـأثير مـي            وسيله مـواد و   ه  ب

 از طرفي در ايـن      .چنانچه استحكام عاج سطحي بيشترين بود     
سيستم خود اچ شونده استحكام باند باالتري در هـر          مطالعه  

  )2(.سه ناحيه نشان داد
 2003 و همكارانش در سـال       Naughtonاي توسط    در مطالعه 

نـوع  پـنج   كامپوزيـت بـه عـاج بـا اسـتفاده از             استحكام بانـد  
 باالترين SE- Bondسيستم خود اچ شونده مقايسه گرديد كه 

  )8(.استحكام را نشان داد
اي توتـال اچ كـه عوامـل         اي چسباننده تك شيشه   ه در سيستم 

انـد بـراي     آغازگر و اتصال دهنده در يك محلول، جمـع شـده          
كاهش خاصيت چسبندگي مونومر از حاللهايي با فراريت باال        

اي كـه    طبق مطالعه . همانند اتانول يا استن استفاده شده است      
Maciel بــر روي اثــر اتــانول، 1996 و همكــارانش در ســال 
زدايــي عــاج   و هــوا بــر روي ســختي كلــسيمHEMAاســتن، 

هاي اتصال دهنده    گيري شد سيستم   نتيجه. انسان انجام دادند  
دوست با حضور حاللهايي با فراريت باال اتصال بـه عـاج             آب

بهينه و نفـوذ عميقتـر و كـاملتر مونـومر در عـاج را خواهنـد        
  )5(.داشت

Lopes اســتحكام بانــد برشــي 2006 و همكــارانش در ســال 
اي را   دهنده با بيس استن و تـك شيـشه         سيستم اتصال چهار  

ه و  كـرد به عاج و مينا بـا يـك سيـستم اتانـل بـيس مقايـسه                 
گيري كردند كه نوع حالل بر روي استحكام باند به مينا     نتيجه

تأثير زيادي ندارد امـا اثـر مهمـي بـر روي اتـصال بـه عـاج                  
 بـه   گذارد و سيستم اتصال دهنده بـا حـالل اتانـل نـسبت             مي

  )9(.هايي با بيس استن اتصال محكمتري دارد سيستم
 تـــأثيرات آزمايـــشگاهي  Jacopson نيـــز 2003در ســـال 

پرايمرهايي با بيس استني يا آب را بر روي استحكام اتصال           
گيري كرد كه يـك      برشي عاج  مورد مطالعه قرار داد و نتيجه        

پرايمر با بيس استني بيشتر از سيستم اتصال دهنده با بـيس      
آب به تكنيك اتصال مرطوب وابسته است اگرچـه آب ممكـن            
است با مزاحمت در پليميريزاسيون رزين بر اتـصال آن اثـر            
مخرب بگذارد، همچنين مشخص شد نـوع حاللهـاي اسـتفاده           

 هاي چسباننده بـر نحـوه عملكـرد و احتمـاالً           شده در سيستم  
  )10(.ميزان حساسيت تكنيكي آنها موثر است

 ريــشه و مقــاطع متفــاوت تــاج و ج درتفــاوت ســاختاري عــا
  مــوردPashleyتاثيرگــذاري براســتحكام اتــصال توســط    

نكه اتصال بـه عـاج در نـواحي         آنتيجه   گرفت و  ارزيابي قرار 
  )3(.باشد مي تاج نسبت به ريشه مستحكمتر دربيروني و 

هدف از اين مطالعـه مقايـسه اسـتحكام بانـد برشـي عوامـل               
حاللهـاي   وتـال اج عـاجي بـا      ت اچ كننـده و    اتصال دهنده خود  

متفاوت در دو مقطع تاج و ريـشه دنـدان انـسان در شـرايط               
  .  آزمايشگاهي است

  
  روش بررسي

در ايـن   . اين مطالعه تحليل تجربـي چنـد متغيـري مـي باشـد            
مـولر انـساني سـالم و فاقـد هـر گونـه              دندانهاي پـره  مطالعه  

اي پوسيدگي، ترميم، سايش يا ترك كه به دليل انجام درمانهـ          
خارج شدن   ماه از    شششده بود و حداكثر     خارج  ارتودنسي  

گيري  روش نمونه  .آنها گذشته بود مورد استفاده قرار گرفت      
باشـد و    گيـري آسـان مـي       به صـورت نمونـه     بررسياين   در

آوري شـده در     هـا بـا توجـه بـه اطالعـات جمـع            تعداد نمونـه  
 گـروه   شـش  عدد و در مجمـوع       دهمطالعات قبل در هر گروه      

ها ابتـدا بـا آب و       پس از انتخاب نمونه    .باشد نمونه مي  شصت
 در  %2/0برس تميز شدند و تا پايان كـار در محلـول تيمـول              

 يك  ها به دو گروه تصادفي     نمونه،  )2(  .دماي اتاق قرار گرفتند   
 يـك عدد دندان در گروه     سي  سطح باكال   . تقسيم شدند و دو   
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 . . .باند عوامل اتصال دهنده عاجي در دو مقطعمقايسه استحكام 

 حـد   جهت نمايان شدن قـسمت ميـاني عـاج در مقطـع تـاجي             
عـدد دنـدان در     سـي    تا پالپ و سطح پروگزيمال       DEJفاصل  
جهـت نمايـان شـدن قـسمت ميـاني عـاج در مقطـع                دو   گروه
  تــا پالــپ توســط دســتگاه تريمــرCEJاي حــد فاصــل  ريــشه

Dandiran) (  برش داده شد. )        به دليل وسعت بيـشتر، عـاج در
، سپس براي مانت كردن     )سطح پروگزيمال ريشه انتخاب شد    

از سرنگ تزريق پالستيكي به عنـوان قالـب اسـتفاده           ها   نمونه
از  شد كه با رزين آكريل خود سخت شونده پر شد و دندانها           

صورت افقي در آن قرار     ه  سمت مخالف سطح برش خورده ب     
براي ممانعت از اثر سوء حرارت ضمن سخت شـدن          . گرفتند

نمونه پس از ايجاد قوام اوليه در ظرف حاوي آب مقطر قرار            
راي برداشت اضـافات آكريـل احتمـالي، ايجـاد اليـه            ب. گرفت

اسمير استاندارد و نزديكتر شدن به شـرايط تـراش عـاج در             
سـه  در ) آب و هـوا  (دهان با فـرز المـاس فيـشور و تـوربين            

جهت بر روي سطح  عريان شده عاج تراش مختصري انجام           
بـه سـه زيـر گـروه        ) 2 و 1(سپس هر كدام از گروههاي      . شد

، 1-2،  1-1( در مقاطع تـاجي      .مونه تقسيم شد   ن دهتصادفي با   
ــشه ) 3-1 ــاطع ري ــروه). 2-3، 2-2،2-1(اي  و در مق  در دو گ
  ثانيـه طبـق دسـتور      15ها به مدت     ابتدا نمونه ) 2-1(و  ) 1-1(

 ,Ultra Etch (Ultradent( %35كارخانه با ژل اسيد فسفريك 

Inc      ًپنج ثانيه با آب شسته شدند، سپس   15 اچ شده و متعاقبا 
ثانيه با پوآر هواي ماليم خشك شـدند بـه نحـوي كـه سـطح          

در مرحلـه بعـد يـك اليـه عامـل           . عاجي مرطوب بـاقي بمانـد     
 كـه توتـال   Excite  (Ivoclar Vivadent, Swis)اتصال دهنده

ب است با حركت ماليم اپليكاتور بـه        آاچ و داراي حالل اتانل      
در وسيله پوآر ماليـم هـوا پخـش گرديـد،       ه  كار برده شد و ب    

 ,Coltolux50 (Colten وسيله دسـتگاه ه ثانيه ببيست نهايت 

USA) متـر    وات بر سانتي    ميلي پانصد و شصت     شدت نور   با
) 2-2( و )1-2( در گروههـاي  . گرفـت   مورد تابش قـرار    مربع

هاي قبل سطح با اسيد اچ كـرده و شستـشو            نيز مشابه نمونه  
 & Primeدهنـده   داده و خشك شد و اين بار از عامل اتصال

Bond NT Dentsply Detrey)(    كه توتـال اچ و داراي حـالل 
از ) 2-3( و )1-3(در گروههـاي    . استني است استفاده گرديـد    

 SE-bond Clearfil Kuraryعامل اتصال دهنده خود اچ كننده 

Mdical Inc, Japan) (  آب اسـتفاده شـد   -داراي حالل اتانـل .

ثانيـه در   بيـست   تور  بدين ترتيب كه ابتدا پرايمر توسط اپليكا      
. حفره قرار گرفت و توسط جريان ماليـم هـوا نـازك گرديـد             

وسـيله اپليكـاتور ديگـري در       ه  سپس عامل اتـصال دهنـده بـ       
پخش و نازك گرديـد و نهايتـاً        پوآر   حفره قرار داده شد و با     

پـس از ايـن مراحـل از       .ثانيـه نـوردهي شـد     بيـست   به مـدت    
متـر و    ميلـي ه  سـ مولدهاي پالستيكي شفاف بـا قطـر داخلـي          

كامپوزيـت اسـتفاده     دادن   بـراي قـرار    متـر  ميلـي پـنج   ارتفاع  
بـه  Z (3M,USA) 100مولد پالسـتيكي از كامپوزيـت   . گرديد
 پــر شــد و ســطح كامپوزيــت بــه صــورت محــدب  3Aرنــگ 

درآورده شد تا هنگام تماس با سطح دندان  ابتـدا تمـاس در              
بـراي  ( مركز سـطح و سـپس بـه طـرف محـيط انتـشار يابـد           

ــ ــصال  وگيري ازجل ــه ات ــاب در ناحي ــا). ايجــاد حب ــاط  ب احتي
اضافات ماده ترميمي توسط تيغ بيـستوري از اطـراف محـل            

يك ناحيه در اطراف و     چهار  (ناحيه  پنج  تماس پاك شده و از      
مجموعـاً  (ثانيـه   بيـست   و هر ناحيه به مـدت       ) ناحيه در راس  

در نهايت مولد پالسـتيكي     . گرفت تابش قرار  مورد) ثانيهصد  
 به آرامي بريـده و برداشـته        11توسط تيغ بيستوري شماره     

ها در آب مقطر سرانجام      پس از يك هفته نگهداري نمونه      .شد
  در دستگاه تـست اينـسترون   متر در دقيقه   يك ميلي با سرعت   

) Dartec, England (      جهـت تعيـين ميـزان اسـتحكام اتـصال
نيـروي برشـي توسـط      . گرفتنـد  برشي مورد آزمـايش قـرار     

نزديكتـرين فاصـله     و در متـر     ميلـي  5/0اي بـا ضـخامت       هتيغ
). 1شـكل   ( دندان اعمال گرديـد    - ممكن به محل اتصال ترميم    

با تقسيم نيروي نهايي  شكست بر حسب نيوتن بـه مـساحت             
متر مربع ميزان اسـتحكام      سطح اتصال ترميم بر حسب ميلي     

قطـر  . اتصال برشي بـر حـسب مگاپاسـكال محاسـبه گرديـد           
متـر بـود و مـساحت        ميلـي  سه   داخلي مولد پالستيكي شفاف   

 .مربـع گرديـد    متـر   ميلـي  065/7 =14/3×)5/1(2    سطح مقطـع  
 و پــس ســويه يــك ANOVA نتــايج حاصــل توســط آزمــون

   . مقايسه گرديدLSDآزمون 
  

  ها  يافته
ميانگين استحكام اتـصال برشـي در عـاج ناحيـه تـاج بـراي               

 Prime & bond NTو )Excite) 1-1عوامـل اتـصال دهنـده    
  ده ـه شـارائ) 1(در جدول ) 3-1(Clearfil SE-bond و ) 2-1(
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   به آنKnife Edge نمونه قرار داده شده داخل دستگاه كه توسط تيغه: 1شكل 
  .شود ال مي نيرو اعم

  
ــت ــون .اس ــانگين   ANOVA از آزم ــين مي ــسه ب ــراي مقاي  ب

 چـون . گـروه اسـتفاده شـد     سـه   استحكام اتصال بـرش ايـن       
)001/0=P.v (دســت آمــد لــذا بــين آنهــا اخــتالف آمــاري ه بــ

 اسـتفاده شـد تـا       LSDدار وجود داشت، از پس آزمون        معني
داري  معين گردد كدام گروهها با هـم اخـتالف آمـاري معنـي            

  .اند تهداش
و بين گروههـاي    ) P.v=001/0) (1-3( و )1-1(بين گروههاي   

دار بـود،    اختالف آمـاري معنـي    ) P.v=001/0) (1-3( و )2-1(
داري وجــود  اخــتالف آمــاري معنــي) 1-2( و )1-1( امــا بــين
در مــورد ميــانگين حاضــر مطالعــه هــاي  امــا يافتــه. نداشــت

امـل  استحكام اتصال برشي در عـاج ناحيـه ريـشه بـراي عو            
و ) Excite) 1-2( ،Prime & bond NT) 2-2اتـصال دهنـده   

Clearfil SE-bond )3-2 ( جــدول در)بــراي .  آمــده اســت)1
مقايسه ميانگين استحكام اتـصال برشـي ايـن سـه گـروه از              

استفاده شـد و اخـتالف   ANOVA  سويهآناليز واريانس يك 
، سپس بـراي تعيـين گروههـاي        )P.v=0( دار بود  آماري معني 

ــون   دار ــس آزم ــتالف از پ ــد LSDاي اخ ــتفاده ش ــين .  اس ب
 )2-1(، بين گروههاي    )P.v=017/0) (2-2(و  ) 2-1(گروههاي  

) P.v=0) (2-3( و )2-2(و بــين گروههــاي  ) P.v=0) (2-3( و
  . داري وجود داشت اختالف آماري معني

  
  

  بحث
در مقايسه بين گروههاي عاج تاجي، استحكام اتصال برشـي          

  از هر دو گروه ديگر بيشتر بوده وClearfil SE-Bondگروه 
توجيــه ايــن نتيجــه  در .باشــد دار مــي اخــتالف آمــاري معنــي

 عامل اتصال دهنده خود اچ Clearfil SE-Bondتوان گفت  مي
اچ و   كننده است كه در اين سيستم به دليل حذف مرحله اسيد 

شستشو احتمال خشك شدن عـاج دمينراليـزه و انقبـاض آن            
امـا در   . كم شدن شـبكه كالژنـي وجـود نـدارد         در نتيجه مترا  

اي اگر شستشو كم باشد، اسـيد بـاقي          هاي چندمرحله  سيستم
تواند عاج را بـيش از انـدازه اچ كنـد يـا محـصوالت                مانده مي 

باقي مانده واكنش، فضاهاي انتشاري اطراف الياف كالژن را         
 عالوه برآن، احتمال عدم نفوذ رزيـن در تمـام           ،مسدود نمايد 

ــخامت ــود دارد  ض ــاج وج ــزه ع ــه دمينرالي ــي ،)11(. ناحي  ول
پرايمرهاي اسيدي، از نظر تئوريك اجزا غيرآلـي را دكلـسيفه           

شوند در نتيجه احتمـال      كرده همزمان وارد شبكه كالژني مي     
ايجاد ناحيه آغشته نشده به رزيـن بـين ناحيـه دمينراليـزه و              

  )12(.رسد ناحيه نفوذ رزين به حداقل مي
 سيــستم 2002 و همكــارانش در ســال Akagawaدر تحقيــق 

  اسـتحكام بانـد   Clearfil liner bond – 2vاچ شـونده  خـود 
 نـشان داد و بـه دنبـال آن    Single bondبـاالتري نـسبت بـه    

مشاهدات با ميكروسكوپ الكتروني روي سطح عاج اچ شـده          
  اوت ـبا اسيد فسفريك كامالً با عاج اچ شده توسط پرايمر متف
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 . . .باند عوامل اتصال دهنده عاجي در دو مقطعمقايسه استحكام 

  

  ه ميانگين استحكام اتصال برشي به عاج در ناحيه تاج و ريشهمقايس :1 جدول

  P.v  حداكثر  حداقل  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  گروه
  (ANOVA)آزمون 

1-1  10  8662/12  6777/2  78/8  14/16  
2-1 10  9653/12  3556/3  51/6  56/16  
3-1 10  5145/21  2265/8  18/11  67/35  

  67/35  51/6  6122/6  7820/15  30 جمع

001/0  

1-2 10  4084/11  2506/4  37/6  68/18  
2-2 10  4967/6  2847/2  97/2  90/10  
3-2 10  7169/19  7231/5  00/15  55/32  

  55/32  97/2  9418/6  5407/12  30 جمع كل

00/0  

1 -1: Excite 1- 2، ناحيه تاج رد : Prime & bond  NT1-3، ناحيه تاج در ::bond Clearfil SE ناحيه تاج در  
1 -2 : Excite2- 2، ناحيه ريشه در : Prime & bond  NT2-3، ناحيه ريشه  در :bond Clearfil SE ناحيه ريشه  در  

  
  

براي اسيد فسفريك اليه اسمير روي عـاج بـين توبـولي            . بود
هاي عاج به مقدار زياد باز شدند،        كامالً برداشته شد و توبول    

ير برداشـته   اچ شونده اليه اسـم     در حالي كه در سيستم خود     
ــالگ  ــي اســمير پ ــد چــون    شــد ول ــاقي ماندن ــا در حــدي ب ه
  )2(.دمينراليزيشن ضعيفتر بود

ناحيه تاج نسبت بـه ريـشه مـورد          در استحكام اتصال باالتر  
نهـا تفـاوتي بـين    آباشـد لـيكن    و همكاران مـي Pashley  تاييد

  )3(.ل نشدندئاچ كننده قا خود عوامل توتال اچ و
ــق   ــق تحقي ــاHaradaطب ــال  و همك ــين 2000رانش در س  چن

  تفاوتهــاي مورفولــوژي پــس از اچ شــدن ســطح عــاج ناشــي 
 اسيديته پرايمر اسـيدي بـا     . باشد از اسيديته متفاوت مواد مي    

2> pH ــر از ــيد    كمت ــد اس ــوي مانن ــده اســيدي ق ــك اچ كنن ي
اچ  هـاي خـود    است بنـابراين در سيـستم   > 1pHفسفريك با 

وبـت، سـطح تحـت      كننده نگراني كمتري در مـورد ميـزان رط        
تأثير قرار گرفته عاج و نفوذپذيري الياف كالژن به رزين پس           

  )13(.از خشك شدن پرايم وجود دارد
اي نيز اسـتحكام اتـصال       در مقايسه بين گروههاي عاج ريشه     

از دو گـروه  Clearfil SE- bond  برشي عامل اتـصال دهنـده  
.  باشد تواند توجيه كننده آن    ديگر باالتر بود كه داليل فوق مي      

 Exciteاما برخالف عاج ناحيه تاج در عاج ناحيه ريشه عامل           
 داشـته و  Prime & bond NTاسـتحكام اتـصال بـاالتري از    

بـه نظـر    . داري بـين آنهـا وجـود دارد        اختالف آمـاري معنـي    

رسد كه نوع حالل عامل اتـصال دهنـده در ايـن موضـوع               مي
اي كـه دار Prime & bond NT  عـواملي ماننـد  . مـوثر باشـد  

باشند قدرت انتشار و تبخير بيـشتري نـسبت          حالل استن مي  
به انواع پايه آبي و يا داراي حالل اتانل دارند كه طبيعتـاً ايـن               

هـا از جملـه اسـتحكام بانـد          تفاوت، پيامدهايي در همـه جنبـه      
  ) 7(.خواهد داشت

 در مـورد    2003 و همكـارانش در سـال        Jacobsonدر تحقيق   
مرهايي با بـيس اسـتني يـا آب بـر           تأثيرات آزمايشگاهي پراي  

روي استحكام اتصال برشي عاج مطرح گرديد كه يك پرايمر          
با بيس استني بيشتر از سيستم اتصال دهنده با بيس آب بـه             

همچنين مشخص شد كه    . تكنيك اتصال مرطوب وابسته است    
هـاي چـسباننده بـر       نوع حاللهاي اسـتفاده شـده در سيـستم        

شـان    ميـزان حـساسيت تكنيكـي      نحوه عملكرد آنها و احتماالً    
  )10(.موثر است

Van MeerBeek  ــال ــز در سـ ــاران او نيـ  در 2001 و همكـ
هاي چـسبنده بـر روي عـاج و مينـا بـه ايـن                تمسبررسي سي 

كه خطر عدم جـايگزيني كامـل آب در سـطوح            نتيجه رسيدند 
هـاي آب دوسـت، هنگـام        عاجي بيش از حد مرطوب با رزيـن       

 دهنده بـا آغـازگر غيرآبـي از         هاي اتصال  استفاده از سيستم  
اگر آب اضافي حـين اسـتفاده      . جنس استن بيشتر خواهد بود    

ــشده باشــد موجــب جــدايي    ــه خــوبي حــذف ن از آغــازگر ب
 حبـاب در  بخشهاي آب دوست وآب گريز مونومرها و توليـد  
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 .كنـد  اتصال را ضعيف مي    گردد و  عاج مي  حد فاصل رزين و   
ونومرهـاي آن را    از طرفي تبخير سريع حالل استن درصد م       

ــذيري      ــزان نفوذپ ــزايش داده و مي ــوايش اف ــه محت ــسبت ب ن
. دهـد  مونومرها روي شبكه كالژن عريان شده را كاهش مـي         

برخالف اين سيستم آنهايي كه آغازگر با اسـاس آب دارنـد،            
  )7(.باشند داراي حساسيت كاري كمتر مي

Nakabayashi   در بررسي بر 1998 و همكارانش نيز در سال 
كه اسـتن وارد     بريديشن بافتهاي سخت مطرح كردند    روي هي 

شده در تركيب پرايمر، در روشهاي اتصال مرطوب جانشين         
شود كه به سرعت از سطح عاج تبخير   عاج مي  آب موجود در  

ار بودن محلول عيب بزرگـي اسـت چـون امكـان            فرّ. گردد مي
 تبخيــر اســتن از ظــرف نگهــداري وجــود دارد كــه غلظــت و 

  )11(.دهد صال دهنده را تغيير مييي سيستم اتآكار
مشاهده شد كه نوع حالل عامل اتصال دهنـده         مطالعه  در اين   

 و Exciteدر مقايــسه اســتحكام اتــصال برشــي كــه عوامــل  
Prime& bond NT  در عاج ناحيه تاج موثر نيست و اخـتالف 

داري وجود نـدارد امـا در ناحيـه ريـشه مـوثر بـوده و                 معني

 .نول استحكام اتـصال بـاالتري دارد       با حالل اتا   Exciteعامل  
دليل اين تفاوت در نتايج تاج و ريشه شايد بـه ميـزان بـاالتر               
محتواي معدني عاج تاجي مربوط باشد تا حدي كه تاثير نوع           

  .حالل را كمرنگ نمايد
  

  گيري  نتيجه
اتصال به عاج چه در ناحيه تـاج و         مطالعه  هاي اين    طبقه يافته 

رد عوامل اتـصال دهنـده خـود اچ         چه در ناحيه ريشه با كارب     
كننده استحكام اتصال بـاالتري نـسبت بـه عوامـل توتـال اچ              

توانـد بـر     همچنين نوع حالل عامل اتصال دهنده نيز مي       . دارد
حساسيت تكنيكي و استحكام اتصال آن به عاج ناحيه ريـشه           
تاثير بگذارد اما بر اتصال بـه عـاج ناحيـه تـاج چنـدان مـوثر            

 بـا حـالل     Exciteتـصال دهنـده توتـال اچ        نيست مانند عامل ا   
اتانلي كه استحكام اتصال باالتري در ناحيه ريشه نـسبت بـه           

 داراي حـالل اسـتني   Prime &Bond NTعامل اتصال دهنده 
  .دارد
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