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  هاي سخت شده هنگام آلودگي به خون و بزاق بررسي ميزان استحكام باند برشي دنتين باندينگ
  

  **دكتر الهام شيدوش  - *اسماعيل ياسينيدكتر 
  .تهراندندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و مركز تحقيقات  دانشكده ترميميآموزشي گروه استاد  -*

  .دندانپزشك - **
  

 چكيده
تواند باعث مشكل در اتصال كامپازيت به دندان بخصوص  ها آلودگي به بزاق و خون مي م استفاده از دنتين باندينگهنگا :هدف وزمينه 

بررسي استحكام باند برشي كامپازيت به مطالعه هدف از اين . پس از سخت شدن باندينگ توسط نور و قبل از قرار دادن كامپازيت شود
  . شدن به بزاق و خون با روشهاي درماني مختلف استدنتين باندينگ پس از سخت شدن و آلوده

 دندان پرمولر و مولر انسان را پس از دبريدمان در آب مقطر حاوي 35، تعداد آزمايشگاهي در اين مطالعه مداخله اي و :روش بررسي
لماسي برداشته شد تا يك به مدت يك هفته نگهداري شدند، سپس سطوح باكال و لينگوال كليه دندانها توسط ديسك ا% 5/0كلرآمين 

ثانيه شستشو و با يك گلوله بيست مدت ه  ثانيه اچ و ب15مدت ه ب% 37 اين سطوح توسط اسيد فسفريك .سطح صاف در عاج ايجاد شود
در سطح اچ شده قرارداده و ) Excite(بار مصرف از مواد چسبنده عاجي نسل پنجم   سپس با يك برس يك،اي، آب اضافي گرفته شد پنبه
عددي هفت گروه پنج طور تصادفي به ه بار ديگر تكرار و دندانها ب  جهت باندينگ بهتر عمل باندينگ يك.ثانيه كيور شدندبيست مدت ه ب

  .تقسيم و درمانهاي زير انجام شد
وده شسته و  سطوح آل:گروه سه.  سطوح باند شده با بزاق و خون آلوده شدند:گروه دو.  گروه كنترل فاقد هرگونه آلودگي:گروه يك

ثانيه استفاده و سطح ده مدت ه سطوح آلوده ابتدا شسته و خشك سپس براي رفع آلودگي از اسيد فسفريك ب: گروه چهار. خشك شدند
 شسته و خشك گرديد و سپس از ،اسيد قرار دادهدر ثانيه ده مدت ه  سطوح آلوده شسته و خشك و ب:گروه پنج. خشك گرديد شسته و

دو ارتفاع  اي به قطر و سپس در كليه سطوح استوانه. ثانيه كيور شدبيست مدت ه پنجم استفاده شد و اين سطح بدنتين باندينگ نسل 
لينك تحت بررسي تست برشي با دستگاه كها پس از ترموساي  كليه نمونه.ثانيه كيور شدچهل مدت ه داده و ب زيت قرارومتر كامپ ميلي

  .اطمينان بررسي شدند% 95 با ضريب ANOVA (One way)ز واريانس قرار گرفته و نتايج توسط آنالياينسترون 
  ).>001/0P(داري مشاهده شد   بين متوسط استحكام باند برشي گروههاي آلوده و غيرآلوده اختالف معني:ها يافته
د و باندينگ مجدد، استحكام باند ، آلودگي به بزاق و خون و قبل از استفاده از اسي)Single Bottle(هاي   بعد از كيور باندينگ:گيري نتيجه

  .يابد داري كاهش مي برشي كامپازيت به عاج به طور معني
   استحكام باند برشي- آلودگي به خون -  آلودگي بزاق- اي  تك مرحله  باندينگ:ها كليد واژه

  2/7/84 7/4/85 :پذيرش مقاله  29/5/84    11/2/85/8/1384 :اصالح نهايي  19/12/83   1/9/84/1384 :وصول مقاله
  e-mail:yassini_e@hotmail.com تهراندانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي ترميمي گروه آموزشي :نويسنده مسئول

  
  مقدمه 

هدف از ترميم يك دندان با مواد همرنگ ايجاد اتصال و 
 اين اتصال بايستي در محيطي تميز و عاري .چسبندگي است

صورت ه تواند ب آلودگي مياز آلودگي انجام شود و هرگونه 
 در زمان كار .سد يا مانعي جهت ايجاد اين اتصال تلقي شود

با مواد همرنگ در هر يك از مراحل كار آلودگي به بزاق و 
  .تواند اختالل ايجاد كند خون مي

زيادي از جمله رطوبت، ترشح مايع از عوامل از نظر كلينيكي 
اند در ايجاد گير تو اي، خون و يا روغن هندپيس مي شيار لثه
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و همكاراسماعيل ياسيني دكتر 

و چسبندگي رزين به نسج دندان تأثير بگذارد بخصوص 
 تواند در كيفيت باند ايجاد شده اثر خون و بزاق كه مي

عنوان يك سد سبب از دست رفتن ترميم، عود ه گذارده و ب
پوسيدگي، حساسيتهاي پس از ترميم و تغيير رنگ ماده 

  ).2- 1(ترميمي شود
Xie درصدي باند بين50- 40 و همكارانش كاهش  

گزارش را هاي باندينگ و عاج و ميناي آلوده به بزاق  سيستم
در گزارش ديگري درجات مختلفي از كاهش باند در . كردند

  ).5-3(ندكرداثر آلودگي با بزاق مشاهده 
Pashleyدند كرهمكارانش نيز در تحقيقات خود گزارش   و

م و هاي بزاق يك مشكل مه كه آلودگي دندان به پروتئين
 كه نزديك cl vهاي  اساسي است بخصوص زماني كه حفره

  )6(.لثه هستند و امكان آلودگي آنها با بزاق زياد است
ها وجود دارد  هاي باندينگ تفاوتي كه در قدرت باند سيستم

علت تفاوت در تركيب آنها نيز باشد كه بعضي ه تواند ب مي
ه  ب هستندEthanol Base يا Acetone Baseها كه  سيستم
 به  يعني استون كمك به جاباشند مي Water Chaserعنوان 

كند و وقتي پرايمرهاي استون  ي آب توسط پرايمر ميياج
در تماس با رطوبت عاج ) Acetone – Based Primer(بيس 

گيرند نقطه جوش استون باال رفته و آب و استون  قرار مي
 Water – Basedهاي   برعكس در سيستم،شود تبخير مي

مكن است آب باعث رقيق شدن ماده ادهزيو و كاهش تأثير م
  )8- 7(.آنها شود

 نيز اين عقيده وجود دارد One Bottleهاي  در مورد سيستم
ها اينكه بايستي در محيط  كه يكي از مشكالت اين سيستم

هاي  كار روند ولي اگر آلودگي توسط پروتئينه مرطوب ب
 از نفوذ بزاق در محيط ايجاد شود، ممكن است مانع

داخل خلل و فرج ناحيه مينا و شبكه الياف ه مونومرها ب
مورد سيستم ادهزيو   البته اين فرضيه نيز در،كالژن شود

هاي حاوي  وجود دارد كه سيستم) آب دوست(هيدروفيليك 
 يي يا نفوذ از ورايجا به توانند باعث جا اتانول يا استون مي

روكسي اپاتيت يا بزاق شده و در نهايت به اليه زيرين هيد
طور كلي در اكثر ه ب، )9(. و ايجاد باند كندكردهكالژن نفوذ 

مطالعات اثر آلودگي بزاق به استحكام باند برشي كامپازيت 
ها بررسي شده است  قبل از كيورينگ باندينگ  به مينا و عاج

و كمتر به بررسي اثر بزاق و خون بخصوص پس از سخت 
 مطالعه حاضر با هدف .ها توجه شده است شدن باندينگ

بررسي استحكام باند برشي كامپازيت به دنتين باندينگ پس 
  .از سخت شدن و آلودگي به بزاق و خون انجام شده است

  
  روش بررسي 

انجام آزمايشگاهي اي و  در اين مطالعه كه به صورت مداخله
 دندان پرمولر و مولر انسان كه فاقد هرگونه 35شد، تعداد 

 ديگري بوده و Defect پركردگي و يا هرنوع ترك، پوسيدگي،
خارج  فاصله زماني بين ISOTR، 11405طبق استاندارد 

شدن دندانها و شروع تحقيق حداكثر سه ماه بود را انتخاب 
و دندانها بالفاصله بعد از دبريدمان از نسوج سخت و نرم 

مدت يك هفته قرار داده ه كلرامين ب% 5/0در آب مقطر حاوي 
ز آن در آب مقطر تا زمان آزمايش نگهداري شدند و بعد ا

چهار و طول سه  با قطر داخلي PVCسپس دندانها در لوله 
سطوح باكال و لينگوال كليه . متر در اكريل مانت شدند سانتي

دندانهاي مانت شده توسط ديسك الماسي تراشيده شد تا 
متر از عاج براي قرار گرفتن   ميلي2×2سطحي به ابعاد 

 سپس سطوح تراش داده .اي كامپازيتي آماده شوده بلوك
  .شده توسط كاغذ سيليكون كاربايد پرداخت شدند

لينگوال دندانها توسط ژل اسيد فسفريك  كليه سطوح باكال و
37 %Total etch (Ivoclar, Vivadent)ثانيه اچ 15مدت ه  ب 

ثانيه بيست مدت ه سپس با اسپري آب و هواي فراوان ب
اي رطوبت اضافي  و با يك گلوله پنبهشستشو داده شد 
توسط  ) Ivoclar و Excite ) Vivadentخارج و از باندينگ 

بار مصرف در سطوح اچ شده باكال و لينگوال  برس يك
مدت ه ثانيه با هواي ماليم دميده و بسي قرار داده و پس از 

 و Vivadent(انيه توسط دستگاه اليت كيور بيست ث
Coltolux (اين عمل جهت باندينگ بهتر . ر شدباندينگ كيو

طور تصادفي در ه  سپس دندانها ب.بار ديگر تكرار شد يك
طوري كه هر گروه حاوي ه عددي تقسيم بهفت گروه پنج 

  .دندان پرمولر بودندسه دندان مولر و چهار 
در اين گروه دندانها فاقد هرگونه ) گروه كنترل: (1گروه 

 از كيور كردن اليه دوم آلودگي با خون و بزاق بودند و بعد
اي از مولد پالستيكي از لوله سرم با قطر و  باندينگ، قطعه
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 . . . هاي سخت شده هنگام آلودگي ميزان استحكام باند برشي دنتين باندينگ بررسي 

متر را روي سطوح عاجي قرار داده و سپس  ميليدو ارتفاع 
كه ) Ivoclar و Heliomolar) Vivadentبا كامپازيت 

ثانيه از تمام چهل مدت ه كامپازيت هايبريد است پر و ب
ستيكي بريده و از  سپس مولد پال،جهات كيور شدند
  .كامپازيت جدا گرديد

سطوح باندينگ زده شده در سطح باكال با بزاق : 2گروه 
ثانيه پنج مدت ه انسان و سطح لينگوال به خون تازه انسان ب

 كامپازيت در 1سپس مطابق روش گروه . با برس، آلوده شد
  .روي آنها قرار داده شد

ال آلوده به بزاق مانند گروه دو سطوح باكال و لينگو: 3گروه 
ثانيه شسته و ده مدت ه و خون شدند سپس سطوح آلوده ب

، كامپازيت قرار داده 1ثانيه خشك و مانند گروه ده مدت ه ب
  .شد

سپس . شدندسطوح آلوده ابتدا شسته و خشك : 4گروه 
ه ب) Total etch% (37براي رفع آلودگي از اسيد فسفريك 

 و بعد با پوار آب و ثانيه در اين سطوح قرار دادهده مدت 
ثانيه ده مدت ه ثانيه شستشو و بعد ببيست مدت ه هوا ب

  .خشك شدند و مانند گروه يك، كامپازيت قرار داده شد
سطوح آلوده همانند گروه چهار شستشو و خشك : 5گروه 

داده و پس از  شدند سپس اسيدفسفريك در اين سطوح قرار
 Excite شستشو و خشك كردن اين سطوح دنتين باندينگ

بار مصرف قرار داده  در سطوح باكال و لينگوال با برس يك
ثانيه بيست مدت ه ثانيه و دميدن هواي ماليم، بسي و پس از 

، كامپازيت بر روي آنها قرار داده 1كيور شدند و مانند گروه 
  .شد

گراد   درجه سانتي37 ساعت در آب مقطر 24ها  كليه نمونه
هزار ستگاه ترموسايكلين ها در د نگهداري و سپس نمونه

 سيگراد با زمان اكسپوژر   درجه سانتي55- 5سيكل در آب 
از پس . ثانيه قرار داده شدندده ثانيه و زمان بين دو حمام 

آزمون تحت  1195اينسترون ها توسط دستگاه  نمونهآن 
متر در دقيقه و   ميلي5/0استحكام باند برشي با سرعت 

 به حد ISOTR، 11405ارد نيوتن طبق استاندپنجاه نيروي 
  .فاصل عاج و كامپازيت وارد شد

افزار  اطالعات مربوط به استحكام باند برشي توسط نرم
SPSS آناليز واريانس يك طرفه آزمون  و ازANOVA 

 Post Hocاستفاده شد و مقايسه گروهها نيز توسط آزمون 
  . انجام شدTukey HSDاز نوع 

  
  ها يافته

هاي  شي و انحراف معيارهاي نمونهمتوسط استحكام باند بر
.  آورده شده است2 و 1گروههاي مورد مطالعه در جداول 

نشان داد % 95 با ضريب اطمينان ANOVAآناليز واريانس 
و ) گروه كنترل (1كه بين استحكام باند برشي گروه 

) گروههاي آلوده به بزاق و خون( 5و  4، 3، 2اي هگروه
  .)P=001/0(داردداري وجود  اختالف آماري معني

  

  متوسط استحكام باند برشي گروههاي مورد مطالعه : 1جدول 
  برحسب مگاپاسكال در گروه آلوده به بزاق

)  انحراف معيار±ميانگين (استحكام باند برشي 
 برحسب مگاپاسكال

  گروهها

11/3± 68/11  1  
75/1±78/5  2  
41/1±30/8  3  
24/1±19/9  4  
75/0±23/11  5  

  متوسط استحكام باند برشي گروههاي مورد مطالعه : 2جدول 
  برحسب مگاپاسكال در گروه آلوده به خون

)  انحراف معيار±ميانگين (استحكام باند برشي 
 برحسب مگاپاسكال

  گروهها

11/3±68/11  1  
23/1± 3/5  2  
62/0±41/7  3  
74/1±24/9  4  
34/4±82/12  5  

  
 با بزاق Single Bottleدينگ نتايج نشان داد آلودگي دنتين بان

و خون بعد از سخت شدن در صورتي كه بزاق و يا خون از 
كار برود استحكام باند كاهش ه دوباره اچ ب سطح شسته و

يابد ولي در صورتي كه ابتدا محل آلوده شسته و خشك  مي
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و همكاراسماعيل ياسيني دكتر 

سپس اسيد و باند زده شود استحكام باند مانند گروه كنترل 
  . خواهد شد

 Hoc Postه بين گروهها با توجه به آناليز همچنين مقايس

 3و  2 با گروه 1شان داد استحكام باند برشي گروه ن
 و )P=001/0(دهد داري را نشان مي اختالف آماري معني

دار  اختالف آماري معني 5و  4 با گروههاي 1مقايسه گروه 
 Tukey از نوع Post Hocآزمون  همچنين .دهد را نشان نمي

HSD2 هايه بين استحكام باند برشي بين گروه نشان داد ك 
 دار وجود ندارد اختالف آماري معني 5و  4و گروههاي  3و 

  .)4 و 3جدول (
  

  بحث
آلودگي به بزاق و خون يك مشكل كلينيكي در ترميمهاي 

هايي كه  ها و يا مارژين آلودگي بيشتر در حفره. دنداني است
  .افتد زير لثه قرار دارند اتفاق مي

 اتصال يا چسبندگي خوب نياز به محيطي عاري از براي يك

بهترين روش كنترل آلودگي . باشد ميهرگونه آلودگي 
دهد حداكثر  ولي آمار نشان مي) 10(استفاده از رابردم است 

، )7(.كنند از دندانپزشكان در دنيا از رابردم استفاده مي% 10
مواد جامد . مواد جامد است% 6/0آب و % 4/99بزاق حاوي 

ها،  ي نظير پروتئينيها يز شامل ماكرو مولكولن
ها و آميالز و مواد غيرآلي مثل كلسيم، سديم،  گليكوپروتئين

كلرايد و مواد آلي نظير اوره، اسيدهاي آمينه، اسيدهاي چرب 
مطالعات ميكروسكوپي ناحيه آلوده به ، )11(.و قند آزاد است

ي كه در هاي آل بزاق پس از اچينگ نشان داده است كه پليكل
توانند با شستشو با آب  گيرند نمي منطقه اچ شده قرار مي

ثانيه ناحيه آلوده پيشنهاد ده بنابراين اچ ) 2(برداشته شوند
همچنين عقيده بر اين است كه وقتي بزاق و ، )12(.شده است

گيرند مانع از نفوذ  پالسما در سطح عاج اچ شده قرار مي
رده و اليه هايبريد ادهزيو به اليه كالژن اكسپوز شده ك

  )13،8(.شود تشكيل نمي

  
   براي تعيين معني دار بودن اختالف بين گروه كنترل و ساير گروههاي آلوده به بزاقPost Hocآناليز : 3جدول 

Reetch & Rebond  
 )گروه پنج(

Reetch  
  )گروه چهار(

Washing  
  )گروه سه(

No Treatment  
  )گروه دو(

  گروه كنترل
 )گروه يك(

 

 )گروه يك( گروه كنترل 0 * * - -

* *  - 0 * No Treatment )گروه دو( 

- - 0 - * Washing )گروه سه( 

- 0 - * - Reetch )گروه چهار( 

0 - - * - Reetch & Rebond )گروه پنج( 

*: PV < 005/0 دار نيست اختالف معني < PV :-                  005/0اختالف معني دار   
 

   براي تعيين معني دار بودن اختالف بين گروه كنترل و ساير گروههاي آلوده به خونPost Hocآناليز : 4جدول

Reetch & Rebond  
 )گروه پنج(

Reetch  
  )گروه چهار(

Washing  
  )گروه سه(

No Treatment  
  )گروه دو(

  گروه كنترل
 )گروه يك(

 

 )گروه يك( گروه كنترل 0 * * - -

* * - 0 * No Treatment )گروه دو( 

* - 0 - * Washing )گروه سه( 

- 0 - * - Reetch )گروه چهار( 

0 - * * - Reetch & Rebond )گروه پنج( 

*: PV < 005/0 دار نيست اختالف معني < PV :-                  005/0اختالف معني دار   
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 . . . هاي سخت شده هنگام آلودگي ميزان استحكام باند برشي دنتين باندينگ بررسي 

  

دهد وجود پالسما در سطح  بررسيهاي انجام شده نشان مي
در مقايسه . شود درصدي باند مي 70- 30دندان باعث كاهش 

پروتئين % 7- %6آلودگي بين بزاق و خون چون خون حاوي 
پروتئين بزاق است بنابراين احتمال آلودگي با % 2/0در مقابل 

هاي  هاي با مولكول خون بيشتر از بزاق است و پروتئين
توانند يك اليه در سطح  بزرگ فيبرينوژن و پالكت مي

داخل ه ده و از نفوذ رزين بهاي عاجي ايجاد كر توبول
 1989در سال ، )14(.هاي عاجي جلوگيري نمايد توبول

Hansenاند كه در صورتي كه سطح   و همكاران گزارش كرده
عاج به بزاق آلوده شود استحكام نيروي برشي كاهش 

كند كه از نظر آماري بدون ارزش است  مختصري پيدا مي
ه شود باند بولي چنانچه بزاق موجود در سطح عاج خشك 

 نيز  Taskonak 2002در سال  ،)4(.كند شدت كاهش پيدا مي
گزارش كرد كه حساسيت كم عاج به آلودگي به بزاق ممكن 

علت وجود آب در اليه بزاق باشد كه نفوذ و حمل ه است ب
  ، )15(.كند مونومرها قابل حل در استون را تسهيل مي

وده به بزاق اي نيز عقيده دارند خشك كردن سطح عاج آل عده
شود كه كالژن حاوي آب دچار كالپس شده و يك  باعث مي

شود و اين عوامل  اليه پروتئين خشك جذب سطح عاج مي
جلوگيري از نفوذ ادهزيو به اليه كالژن اكسپوز شده كرده و 

 1998در سال ، )8(.مانع تشكيل اليه هايبريد سالم شود
Fritiz 2004 و در سال Park ز به اين  در تحقيق خود ني

ها از هر  نتيجه رسيدند كه بايستي در هنگام كار با باندينگ
 One Bottleهاي  نوع آلودگي اجتناب كرد هر چند كه سيستم

نسبت به آلودگي كمتر حساس هستند و در صورت آلودگي 
 ندارد و اين در شرايطي است كه Reetchingبه بزاق نياز به 

د ولي در صورتي  باشUncuredآلودگي به بزاق در ناحيه 

  كه باندينگ كيورشده، سپس به بزاق آلوده شود با كاهش 
كه اين قسمت از تحقيق با گردد  مي درصدي باند مواجه 50

در تحقيقات سال ، )16،9(.همخواني داردمطالعه حاضر 
1999، Hitimi 2004 و همكاران و در سال، Eiriksson و 

ه شدن باندينگ، همكاران نيز ديده شد چنانچه پس از پليمريز
) 11،2(شود  سطح آلوده به بزاق شود، باعث كاهش باند مي

  .همسوئي داردمطالعه حاضر كه اين تحقيق نيز با 
 و همكاران در Eiriksson ،2004همچنين در گزارش سال 

تحقيقي ديگري كه بر روي آلودگي رزين به رزين با خون 
 بين دو انجام شد، به اين نتيجه رسيدند كه استحكام باند

 فعلي كند كه اين تحقيق نيز با مشاهدات  رزين كاهش پيدا مي
 لذا توصيه شده است كه سطح آلوده به خون ،همخواني دارد

 .بايستي كامالً شسته و خشك و سپس باندينگ زده شود
شود چنانچه سطح دنداني كه اچ شده و  لذا پيشنهاد مي، )17(

به بزاق يا خون شود آلوده گرديد باندينگ قرار داده و كيور 
 بعد خشك شده و مجدداً ،كامالً شستهبايد حتماً اين سطح 
ثانيه اچ شده و بعد از شستشو و ده مدت ه سطح دندان ب

 در ،استفاده از باندينگ و كيورينگ، كامپازيت قرار داده شود
صورت استحكام باند بدست آمده مشابه باندي است كه  اين

  .دچار آلودگي نشده است
  

  جه گيرينتي
اي،  نتيجه اينكه پس از كيورينگ باندينگ هاي تك مرحله

چنانچه سطح باندينگ آلوده به بزاق يا خون شوند، عدم 
شستشو و استفاده از اسيد و باندينگ مجدد، استحكام باند 

  . برشي كامپازيت به عاج به طور معني داري كاهش مي يابد
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