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 (Single Bond) يك سيستم باندينگ از قبل از كيورينگرفع آلودگي  مختلف هاي تأثير روش

 بر روي استحكام برشي پيوند به بزاق آلوده

  
  *لّوو، دكتر رضا د*، دكتر مريم توانگر#*دكتر فريده دارابي

  دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيالنو زيبايي استاديار گروه ترميمي * 

  15/8/88: تاريخ پذيرش  – 22/6/88: اريخ ارائه مقاله ت

  

  چكيده

هدف از اين مطالعه  .اند مورد بررسي قرار داده را هاي باندينگ قبل و بعد از كيور شدن سيستم بزاقي آلودگيتاثير  معدودي مطالعات :مقدمه

  .بود كامپوزيت به مينا و عاج پيوند استحكاماز نظر  ،باندينگ كيور نشده مقايسه چندين روش در رفع آلودگي بزاقي

بترتيب م انساني سال كشيده شده دندان ثنايا 40و  دندان پره مولر 40تعداد  آزمايشگاهي-تجربي در انجام اين مطالعه :مواد و روش ها

مواد مورد استفاده شامل ماده  گروه تقسيم شده و 5 سته بطور تصادفي بهددر هر دو  ها دندان .استفاده گرديد جهت تهيه نمونه عاج و مينا،

باندينگ قبل از كيور شدن با بزاق آلوده  2-5ي ها گروهدر  ،)كنترل( 1گروه بجز  .بودند Z250 (3M)و كامپوزيت  Single bond (3M)باندينگ 

 خشك ،شستشو ،)2 روهگ( باندينگ مجدد كاربرد و پنبه خشك كردن سطح آلوده با :دايي از سطح انجام گرفتزبدين روش ها آلودگي و  شده

بدون  4و مراحل مشابه گروه  )4 گروه( باندينگ كاربرد مجدد وخشك با پنبه  ،شستشو ،اچاسيد، )3گروه ( مجدد باندينگ وبا پنبه  كردن

آزمون  طتوسنتايج  .و نوردهي انجام شد گرفته قرارشده بر روي سطوح آماده  كامپوزيت ،دادناز نور پس .)5گروه (كاربرد مجدد باندينگ 

  .گرديدآناليز HSD Tukey و ANOVA آماري
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Introduction: A few studies have investigated the effect of saliva contamination of cured or uncured adhesive systems. The 

aim of this study was to compare the effect of different decontamination methods of uncured bonding system on the shear 

bond strength of composite to enamel and dentin.  

Materials & Methods: In this in vitro experimental study, 80 extracted sound human teeth, 40 premolars and 40 central 

incisors, were selected for dentin and enamel specimen preparations respectively. Within each of the two test groups, the 

teeth were randomly subdivided into five subgroups. The materials used consisted of Single Bond (3M) and Z250 (3M). 

Except group 1 (Control), in groups 2-5, uncured adhesive was contaminated with saliva (20s). Decontaminating procedures 

were: drying and bonding re-application (Group 2), rinsing, blotdrying and rebonding (Group 3), etching, rinsing, blot drying 

and rebonding (Group 4), and similar to group 4 without bonding reapplication (Group 5). After light curing, composite resin 

was inserted on treated surfaces and cured. The results were subjected to one way ANOVA and Tukey HSD tests.  

Results: Group 5 (etching, rinsing,blot drying) significantly showed lower bond strength to both enamel and dentin surfaces 

in comparison to other groups (P<0.05).  
Conclusion: When the adhesive was re-applied, all decontamination methods in this study seemed sufficient to decrease the 

adverse effect of saliva. 
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نشان  ي ديگرها گروهبه مينا و عاج نسبت به  استحكام پيوندكاهش قابل توجهي در  )شستشو، خشك كردن با پنبه اسيداچ،( 5گروه  :ه هاتياف

  .اما گروه هاي ديگر از لحاظ استحكام پيوند با يكديگر تفاوتي نداشتند .)P>05/0( داد

جهت كاهش اثرات سوء بزاق كافي بنظر  ،با كاربرد مجدد باندينگ هاي رفع آلودگي بزاقي در اين مطالعه همراه تمام روش :گيري نتيجه

   .رسند مي

  .استحكام برشي باند عوامل باندينگ عاجي، آلودگي بزاقي، :ي كليديواژه ها
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  مقدمه 

يو خصوصاً در رابطه با زهاي اده كار با سيستم

چسبندگي به عاج ذاتاً حساس و تحت تأثير عوامل 

نياز در  به هر صورت يكي از عوامل پيش. باشد مختلف مي

بخش، برقراري كامل ايزوالسيون  حصول نتايج رضايت

ها در طي مراحل  محيط عمل و جلوگيري از آلودگي

الزم به ذكر است كه در صورت . باشد مختلف كار مي

عدم استفاده از رابردم اين امر در موارد زيادي غير قابل 

باشد از طرفي كاربرد رابردم نيز در بعضي  اجتناب مي

  )1و2(.باشد ميموارد غير ممكن 

لذا اطالع كافي از اثرات بروز هرگونه آلودگي در طي 

براي تمام  ترين راه حل،  مراحل كار و آگاهي از مطمئن

هايي كه  در رابطه با آلودگي .باشد ها الزامي مي نيكلينيس

شوند، تا بحال دستور كار،  پس از مرحلة اچينگ ايجاد مي

كننده بود يزثانيه اچ مجدد سطح بعنوان تم 5-10كاربرد 

هاي قبلي عوامل  كه در ساية تحقيقات بر روي نسل

انواع  با پيشرفت و ظهور سريع )2و3(.باندينگ حاصل شد

هاي باندينگ گزارشاتي مبني بر عدم حساسيت  سيستم

نسبت به ) 6و  5انواعي از نسل (عوامل باندينگ جديد 

البته با بيشتر شدن مطالعات  )4- 8(آلودگي بزاقي ارائه شد

هاي مختلف نتايج ضد و نقيضي نيز  بر روي سيستم

بر روي سطح عاج اچ شده آلوده به بزاق . شود مشاهده مي

Blot dryingبعضي 
Blot drying، شستشو و )9(

، و )2و10و11(

Air-drying يا
  كردند و  گزارش   كافي را  سطح آلوده  )12(

)13(.و تكرار اعمال را الزم دانستند Resurfacingبعضي 
 

Hormati  باند ميناي اچ كاهش استحكام  1998در سال  

مطالعات  )1(شده متعاقب آلودگي بزاقي را نشان داد

، تشكيل پليكل بزاقي روي سطح را نشان ميكروسكوپيك

بهرحال كاربرد  )14(شود داد كه با شستشوي تنها رفع نمي

) غير آلوده(باند را تا حد گروه كنترل  ،ددثانيه اچ مج 10

 .گرداند برمي

EL-Kalla هاي باندينگ نسل پنجم  با تعدادي از سيستم

(Single-bottle) نشان داد كه آلودگي بزاقي مينا و عاج 

شده تأثير منفي در استحكام باند و در تشكيل رزين تگ  اچ

هاي مورد بررسي  سيستم. توسط كاربرد اين عوامل ندارد

 Syntac, Prim & Bond 2.1, One-stop, Tenure quikوي 

خشك كردن سطح آلوده به بزاق  Syntacبودند كه تنها با 

 تعدادي )5(ميناي اچ شده منجر به كاهش استحكام باند شد

تأثير كاربرد عوامل باندينگ عاجي در زير  نيز از مطالعات

در كاهش را  (Sealants)عوامل مهر و موم كننده 

)15- 18(.حساسيت آنها به آلودگي بزاقي نشان دادند
 

Van Schalkwyk،  نوع باندينگ نسل پنجم را  2كاربرد

) دقيقه 1بمدت (بر روي سطح عاج اچ شده آلوده به بزاق 

ردن سطح با هوا، در بهبود استحكام باند پس از خشك ك

مؤثر نشان داد ولي پس از آلودگي با خون استحكام باند 

بدون هيچ عملي براي ه ديگري مطالع در )12(.پايين بود

، كاربرد باندينك سلف اچ بازدودن آلودگي بزاقي، تنها

  گروه آلوده   )بدون تفاوت مهم(  ي در حدپيوند  استحكام
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   )19(.گزارش شده است نشده

بعد از  يا در رابطه با آلودگي اليه باندينگ قبل

آن مطالعات  در مطالعات كمي موجود است كه كيورينگ

 آلودگي در ساير مراحل باندينگ،سي رربه علت بنيز 

نقش عوامل  ي كمي مورد بررسي قرار گرفته وها گروه

 .مشخص نشده است هاي آلودگي زدايي در روش مختلف

ي اليه باندينگ قبل از كيورينگ، بعضي در رابطه با آلودگ

  تحقيقات كاربرد مجدد باندينگ پس از شستشو و

Blot drying 2و10(.را كافي گزارش كردند(
 

سلف اچ يك  بر روي يك باندينگ Parkنتيجه كار  

نشان داد كه در صورت بروز آلودگي پس از  اي مرحله

 كاربرد پرايمر، در صورت كاربرد دوبارة پرايمر، خشك

كردن سطح آلوده يا شستن و خشك كردن آن تفاوتي 

ندارد و استحكام باند را مشابه گروه غيرآلوده خواهد 

 all-in-oneنيز بر روي دو ادهزيو مطالعه ديگري  )9(.كرد

  )20(.همين نتيجه را بدست آورد

رابطه با آلودگي باندينگ قبل از  در در مطالعه ديگري

يا ر مقايسه با شستشو كاربرد اسيدفسفريك د ،كيور شدن

 ،قبل از كاربرد مجدد باندينگ خشك كردن آلودگي،

 )21(.گرديد استحكام پيوندموجب افزايش بيشتر 

Townsend نيز پس از آلودگي بزاقي يك  )22(و همكاران

باندينگ سلف اچ كيور نشده بدون هيچگونه روش 

آلودگي زدايي مانند شستشو يا خشك كردن سطح آلوده 

كاهش قابل توجه  )كيور كردن باندينگ آلوده شدهتنها با (

  .گزارش كردند را فقط در باند به مينا، استحكام پيوند

هاي باندينگ رايج و  بهرحال با توجه به تنوع سيستم

كافي نبودن اطالعات بدست آمده تنها در سايه مطالعات 

امكان دسترسي به پروتكلي ساده  ،خاص در مورد هر يك

لذا  .به نتايج رضايت بخش خواهد بود و مطمئن جهت نيل

هاي باندينگ  در اين مطالعه آلودگي بزاقي يكي از سيستم

نسل پنجم قبل از كيور شدن با چندين روش 

جهت مقايسه و روشن شدن نقش آنها مورد زدايي  آلودگي

يك روش  پيوندبررسي استحكام  .بررسي قرار گرفت

باشد  ندينگ ميهاي با معمول براي ارزيابي كارايي سيستم

هاي  كه در اين مطالعه جهت ارزيابي هر يك از روش

بكار  ،درماني جهت رفع آلودگي در طي مراحل باندينگ

  .رفته است

 ها مواد و روش

 40تعداد آزمايشگاهي -تجربيدر انجام اين مطالعه 

كه  كشيده شده اينسيزور بااليدندان  40پره مولر و  دندان

پس ها  دندان .استفاده گرديد بودند، سالم و دست نخورده

پس از آن تا  به مدت يك هفته در تيمول واز دبريدمنت 

در آب معمولي نگهداري  )كمتر از سه ماه(زمان آزمايش 

   .شدند

استحكام به جهت آزمايش  ي پره مولراه در دندان

يك سوم اكلوزالي تاج عالمت گذاري ابتدا  ،به عاج پيوند

الماسي تحت جريان  پس از آن با يك ديسك و شده

قطع  ها دندانيك سوم اكلوزالي تاج  كننده آب، خنك

به شكل مكعب  هاي پالستيكيمولدس با كمك سپ .گرديد

خود  برش خورده درآكريل يهها تا ناح ريشه يلمستط

 5حدد (پس از شروع واكنش گرمازا  .شدندت مانت خس

از  دقيقه 20ا به آب سرد منتقل و پس از ه نمونه) دقيقه بعد

 استحكام پيوند جهت انجام آزمايش. شدند مولدها خارج

پس از قطع ريشه طوري در  دندان اينسيزور 40، به مينا به

كه سطح  پر از آكريل مانت گرديدندمذكور مولدهاي 

به منظور ايجاد  .نها رو به كف مولد قرار گرفته بودباكال آ

سطحي صاف و برداشت هر گونه آكريل اضافي از سطوح 

در شرايط مرطوب  از ديسك سيليكون كاربايد دانيدن

ا بدنداني سطوح  ها دندانسپس در تمامي  .استفاده گرديد

  .نديدپاليش گرد grit 600 Sand paper ده بار حركت بر
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 عاج سته جهت آزمايش بر مينا وددر هر دو  ها دندان

و براي شناسايي  شده تقسيم گروه 5 بطور تصادفي به

قبل از آماده سازي  .ا كدگذاري گرديدنده نمونه ها گروه

بودن مساحت مورد بررسي  و يكسان جهت دقيق ،سطوح

بر روي سطوح صاف مينايي و عاجي يك  ،در هر نمونه

ميلي متر  3كه از پيش با پانچ به قطر دروني  چسبرعدد ب

مطابق با سپس هر گروه  .سوراخ شده بود، چسبانده شد

 شود ح آن در زير داده ميرگانه كه ش 5ي ها گروهيكي از 

  .، آماده گرديد)1 تصوير(

ثانيه و سطوح  15سطوح مينايي  -)كنترل( 1گروه 

 ,3M/ESPE) %35ثانيه تحت تأثير اسيد فسفريك  5عاجي 

St Paul, MN, USA) ،ثانيه شستشو با آب، 20 قرار گرفته 

ماده  دو اليه. آب اضافي آنها با پنبه گرفته شد بعد

 ,Single bond (3M/ESPE, St Paul باندينگ عاجي

MN,USA)  به تمام سطوح عاجي و مينايي آماده شده با

 5تا  2برس ماليده و به آرامي با جريان ماليم هوا به مدت 

 Optilux 500سپس با دستگاه اليت. ثانيه خشك شد

(Demeton-Kerr, Orange, CA, USA)  ثانيه،  10بمدت

هاي  نمونه استوانه براي هر. الية باندينگ كيور گرديد

 .ميلي متر تهيه شد 2 و ارتفاع 3 با قطر داخليپالستيكي 

 ,Z250(3M ESPE, St. Paulدرون هر استوانه با كامپوزيت 

Minn., USA) ) رنگA3(  بر روي سطوح پر شد و استوانه

مينايي و عاجي آغشته به عامل باندينگ قرارگرفته و به 

  .انجام گرديدثانيه نوردهي به كامپوزيت  40مدت 

  

 مينا/عاج

) ثانيه10 ثانيه، عاج 15اسيد اچ ( مينا   

) كاربرد باندينگ ( سينگل باند  

)  ثانيه20آلودگي بزاقي( 

 ثانيه اسيد اچ، 5

شستشو و خشك 

 با پنبه

شستشو، 

خشك    

با پنبه 

خشك 

كردن با 

پنبه 

 ثانيه 20

نوردهي 

 ثانيه 20كاربرد مجدد باندينگ و نوردهي 

  ثانيه نوردهي                                 40قراردادن كامپوزيت و 

2گروه  3گروه  4گروه   

 ثانيه اسيد اچ، 5

شستشو،خشك با پنبه 

  

  ثانيه نوردهي20

5گروه     1گروه  
  

 و روش كار در هر كدام ها گروهشكل شماتيك :  1تصوير 
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پس از قرار دادن الية باندينگ و قبل از كيور  -2گروه 

از بزاق تازه انساني كه در برس يكبار مصرف كردن آن، با 

 آوري شده ها از يك فرد جمع همان زمان ساخت نمونه

ثانيه دست  20 روي باندينگ قرار گرفته وبر ، )4(بود

 سپس با پنبه محل آلوده خشك شده و. ماند نخورده باقي 

زده  بر روي سطح آلوده باندينگ با برس اليه 2مجدداً 

 هديثانيه به آرامي خشك گرد 2-5 باندينگ هر اليه .شد

سپس مراحل كيور كردن باندينگ و قرار دادن و كيور 

  .شد انجام 1كردن كامپوزيت مطابق گروه 

پس از آلوده شدن سطح باندينگ كيور نشده  -3گروه 

ثانيه با آب شستشو و با  20، محل 2با بزاق مطابق گروه 

باندينگ  مجدد گرفته شده و كاربرد آن پنبه خشك رطوبت

  .انجام شد 2پوزيت مطابق گروه و قرار دادن كام

ابتدا   كيور نشده و آلوده شده سطح باندينگ -4گروه 

 شستشو با آب ثانيه 20 ه،دگردي اچثانيه با اسيدفسفريك  5

سپس كاربرد مجدد باندينگ و قرار  .شد خشكو با پنبه 

  .انجام گرفت 3و  2دادن كامپوزيت مطابق گروه 

بجز اينكه كاربرد مجدد  4مشابه گروه  -5گروه 

تنها باندينگ كيور نشده و آلوده كه  .باندينگ انجام نگرفت

ثانيه  20بمدت ود، مطابق گروه قبلي آلودگي زدايي شده ب

كيورشده و مراحل قرار دادن كامپوزيت و كيور آن مطابق 

هاي  رينگ ،ها پس از نوردهي كامپوزيت .قبل انجام گرديد

تا  ،به مدت يك هفته نمونه ها پالستيكي برداشته شده و

درجه سانتي  37و دماي  در آب مرحلة ترموسايكلينگ

 2000كلر تحت در ترموساي نمونه ها .گراد نگهداري شدند

گراد قرار داده  درجه سانتي 55و  5سيكل حرارتي بين 

قبل از آزمايش ده بعد در آب با حرارت اتاق تا ش

  .گرفتند استحكام باند قرار

 Zwick Z010; Zwich( نوها در دستگاه اينستر نمونه

Gmbh & Co. KG,Ulm, Germany)  تحت نيروي برشي

 ع شدن اتصال قرارتا قط ميلي متر در دقيقه 1 سرعت با

نيرو توسط ميله فوالدي كه به موازات سطح . گرفتند

اتصال و مماس با سطح صاف دنداني قرار گرفته به حد 

به مگاپاسكال  ونهاسترس برشي هر نم شده و فاصل اعمال

يك طرفه  ANOVA آماريسپس از آزمون  .يدردگثبت 

  آزمون آماري و ها گروهبراي بررسي تفاوت بين 

Tukey استفاده گرديد ها گروههت بررسي دو به دو ج. 

توسط  سطوح شكست نيز جهت تعيين نوع شكست

مورد بررسي  برابر 40 با بزرگنمايي ميكروسكوپاستريو 

  .گرفتندقرار

  يافته ها

هر يك از  استحكام پيوندميانگين و انحراف معيار 

آورده  1ي مورد آزمايش به مينا و عاج در جدول ها گروه

به  ها گروهكل  استحكام پيوندمقايسه ميانگين  .شده است

 ANOVA آزمون آماري توسط مينا و عاج بطور جداگانه،

نشان  ها گروهآماري بين  معني داراختالف  انجام گرديده و

 .)001/0و  003/0 بترتيب معادل P-value( ه شدداد

 Tukey نيز توسط آزمون آماري ها گروهدو  مقايسه دو به

اهش قابل ك 5گروه كه تنها ) 3 و 2ول جد(انجام گرفت 

نسبت به گروه و عاج  به مينا استحكام پيوندتوجهي در 

 2ي ها گروه .(P<0.05) نشان داد ي ديگرها گروهو  كنترل

 استحكام پيوندباهم و با گروه كنترل تفاوت مهمي در  4تا 

پي سطوح وپس از بررسي ميكروسك .نشان ندادند

شكست در  -1: آمد گروه شكست بدست 4 ،شكستگي

 شكست در -2، )ادهزيو( كامپوزيتاينترفيس دندان و 

 شكست در -3 )كامپوزيت كوهزيو(داخل كامپوزيت 

هاي  ادغامي از شكست - 4 و) دندان كوهزيو(داخل دندان 

 نمونه 6( نمونه ها اكثر گروه اول 4در . )Mixed( شده ذكر

 )4 و 3، 1ي ها گروههر يك از  نمونه در 5 ، و2در گروه 

شامل شكست ادهزيو به همراه ( الگوي مخلوط شكست
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 5در گروه . را نشان دادند )كامپوزيت شكست كوهزيو در

ادهزيو بوده و در سطح  بصورت ها شكست در همه نمونه

  .خورد چشم نميه ماده اي ب) Bonding area(باندينگ 

  

  

  

  

  

  

  

 بر حسب استحكام پيوند انحراف معيار وميانگين  : 1 جدول

  ي تحت مطالعهها گروهدر  مگاپاسكال

  گروه
  عاج  مينا

  ميانگين ±انحراف معيار  ميانگين ±انحراف معيار

1*  24/4±18/21  78/1±25/16  

2  66/6±56/21  47/6±11/20  

3  75/3±57/19  38/5±94/19  

4  73/5±65/20  09/2±99/16  

5  09/1±02/12  23/2±51/10  

  F  545/6=F=99/4  نتيجه آزمون
ANOVA  003/0=P  001/0=P  

  باندينگ آلودگي، خشك كردن =2آلودگي  بدون =1 گروه*

  ، بقيه مانند گروه قبلاسيد =4باندينگ  خشك كردن، شستشو، =3

  بدون باندينگ 4گروه مانند =5

 

  

  

  

  

  

  

درباند  ها گروهبراي مقايسه دو به دو توكي  نتايج آزمون : 2جدول 

  به مينا

 P-value  ميانگين اختالف  گروه

 0/1  3762/0  2با  1گروه 

  96/0  6175/1  3با 1گروه 

  99/0  5375/0  4با  1گروه 

 *006/0  1648/9  5با  1گروه 

  917/0  9937/1  3با  2گروه 

  995/0  9138/0  4با  2گروه 

  *004/0  5410/9  5با  2گروه 

  991/0  0800/1  4با  3گروه 

  *033/0  5473/7  5با  3 گروه

  *011/0  6273/8  5با  4گروه 

 

  

  

  

  

باند  در ها گروهبراي مقايسه دو به دو توكي نتايج آزمون  : 3جدول 

  به عاج

 P-value  ميانگين اختالف  گروه

  35/0  8687/3  2با  1گروه 

  395/0  6862/3  3 با 1گروه 

  996/0  7488/0  4با  1گروه 

  *04/0  7329/5  5با  1گروه 

  0/1  1725/0  3با  2گروه 

  562/0  1200/3  4با  2گروه 

  *001/0  6016/9  5با  2گروه 

  614/0  9475/2  4با  3گروه 

  *001/0  4291/9  5با  3گروه

  *035/0  4816/6  5با  4گروه 
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  بحث

دندانپزشكي  آلودگي محيط عمل مشكلي است كه در

و اختالف نظرهاي بسياري در  رخ مي دهد ترميمي مكرراً

 .اردوجود د بر كيفيت باند رابطه با تاثير اين آلودگي

هاي  هايي نيز مبني بر عدم حساسيت سيستم گزارش

 وجودگي بزاقي منسبت به آلود 6 و 5باندينگ نسل 

بررسي استحكام برشي باند روشي معمول  )4و5و14(.است

استحكام جهت ارزيابي موثر بودن باندينگ بوده و اگر اين 

 35تا  15براي كامپوزيت به مينا و عاج بين  پيوند

  )23(.باشد مياز نظر كلينيكي قابل قبول  ،مگاپاسكال باشد

استحكام در اين مطالعه تاثير آلودگي بزاقي بر روي 

 Single bond يك سيستم باندينگ عاجي نسل پنجم پيوند

نشان داد كه آلودگي بزاقي  مورد ارزيابي قرارگرفت و

يو كيور نشده با بزاق در صورت استفاده از هر زرزين اده

 2ي ها گروه درآلودگي ارائه شده از روش هاي رفع يك 

  .نخواهد گذاشت استحكام پيوندبر  منفيتاثير ،4 تا

در اين مطالعه  ها گروهتوجه داشته باشيم كه انتخاب 

مطالعات قبلي و به جهت روشن بر اساس نكات مبهم 

و يا خشك كردن  اسيد كاربرد ،قش شستشو با آبشدن ن

پس از  از باندينگتفاده مجدد و همچنين اس آلودگي با پنبه

در اين مطالعه ضمن  .رفع آلودگي انجام گرفته است

براساس شواهد قطعي  و اجتناب از روش هايي كه منطقاً

در  ،از مطالعات قبلي جهت رفع آلودگي مناسب نبودند

 ،هاي رفع آلودگي پس از هر يك از روش ها گروهاكثر 

ش مثبت آن در ربرد مجدد باندينگ كه تا حدودي نقكا

   .انجام گرفت ،مشخص شده بود )2و5و11و14(طالعات قبليم

آلودگي بزاقي نيز با بكار بردن برس آغشته به بزاق 

آل  يك ماده ايده )2و5و11(تازه انساني كه توسط مطالعات

  .انجام گرفت ،باشد ميجهت آزمايش 

  در  را   بزاقي  آلودگي  بسياري تاثير مطالعات  گرچه 

لودگي اند ولي آ رسي قرار دادهمراحل باندينگ مورد بر

بزاقي باندينگ كيور شده و كيور نشده در مطالعات 

مورد توجه قرار گرفته است كه جهت روشن معدودي 

ي ها گروهبهتر است مقايسه اي از  عواملبعضي شدن تاثير 

  . مشابه در مطالعات مختلف انجام گيرد

Fritzدر مطالعه 
در مورد آلودگي باندينگ كيور  )2(

يك حالت براي باندينگ كيور نشده شامل تنها ده نش

 مشابه( كاربرد مجدد باندينگ ،خشك با پنبه ،شستشو

در مطالعه ما  .در نظر گرفته شده بود) مطالعه ما 2گروه 

با گروه كنترل تفاوت  ،Fritz مشابه مطالعه 2نتايج گروه 

  . باشد مي يد آنيدر تا و مهمي نشان نداده

خود براي آلودگي زدايي باندينگ در مطالعه  )10(قوام

خشك كردن  -1 :سه حالت در نظر گرفت كيور نشده

شستشو  - 2آلودگي با پنبه و كيور كردن باندينگ باقيمانده 

 3مشابه گروه ( كاربرد مجدد باندينگ و خشك كردن و

تكرار مراحل كه تنها اولي كاهش  تراش و -3 )مطالعه ما

 در مطالعه .ل نشان دادنسبت به گروه كنتر استحكام پيوند

 عدم شستشو و ،علت احتمالي اين كاهش باند ايشان

هاي بزاقي از تماس نزديك باندينگ با  ئينممانعت پروت

كامپوزيت يا عدم پليمريزاسيون باندينگ به علت وجود 

در نتيجه  يو وزبزاق و يا همچنين كم شدن ضخامت اده

يكي  ا مشابهدر مطالعه م 3گروه تنها  .ذكر شد ،كاهش باند

نتايج كه البته بود  )2 حالت(در مطالعه ايشان  ها گروهاز 

با گروه كنترل اين گروه در هر دو مطالعه  استحكام پيوند

  .باشد ميو مشابه هم  نشان نداده تفاوت مهمي

 Clearfil SE Primer )24(و همكاران Hiraishiدر مطالعه 

پس از آلودگي با بزاق مصنوعي به دو صورت شامل 

خشك كردن سطح آلوده همراه كاربرد مجدد پرايمر و يا 

آلودگي زدايي شده  ،شستشو به همراه كاربرد مجدد پرايمر

در اين مطالعه . مراحل بعدي مطابق معمول اجرا گرديد
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باند را  كاربرد مجدد پرايمر متعاقب خشك كردن استحكام

كنترل رساند در صورتيكه كاربرد مجدد  به حد گروه

روشي (پرايمر متعاقب شستشو و خشك كردن آب اضافي 

در  .قدرت باند را كاهش داد ،)در مطالعه ما 3مشابه گروه 

 Clearfil SE Primerآلودگي زدايي از  مطالعه ديگري نيز

 )25(.را بدنبال داشت استحكام پيوندبه همين روش كاهش 

بهرحال در  .باشد ميه مطالعه ما مغاير با نتيج نتايج اين

مطالعه ايشان هم باندينگ و هم روش خشك كردن سطح 

با مطالعه ما متفاوت ) جريان ماليم هوا( پس از شتشو

باندينگ بكار رفته در مطالعه ايشان يك سلف اچ  .است

است كه مطابق مطالعات ) Clearfil SE Primer(پرايمر 

پس از شستشو با آب ممكن  باشند لذا دوست مي بسيار آب

است بعلت انحالل باال حذف شده و نواحي دمينراليزه پس 

تا حدودي دچار ) حتي بصورت ماليم(از زدن اسپري هوا 

كالپس شبكه كالژني گرديده باعث عدم نفوذ كامل پرايمر 

در اين  استحكام پيوندالبته . در مرحله بعدي شده باشد

  . ارش شده استگز مگاپاسكال 30گروه نيز باالي 

خشك كردن و  شستشو،قبل از اسيدفسفريك  كاربرد

متعاقب ) 4روش آلودگي زدايي در گروه ( باندينگ مجدد

يك مطالعه مورد آلودگي باندينگ كيور نشده، تنها در 

كه در مقايسه با كاربرد مجدد  )21(بررسي قرار گرفته

) با هوا( هاي خشك كردن هر يك از روش باندينگ بعد از

بيشتري نشان  استحكام پيوندشستشوي سطح آلوده  يا و

عدم وجود تفاوت ( اين نتايج با نتايج مطالعه ما .داده است

در . باشد ميمغاير ) 4 و 3 و 2ي ها گروهآماري در بين 

توجيه اين مسئله مي توان ذكر كرد كه در مطالعه ايشان از 

 استفاده شده است كه پس ازاچ  باندينگ سلفيك 

ثانيه  15ابتدا سطح شسته شده و بعد آلودگي 

فسفريك بكار رفته و پس از شستشو و خشك كردن اسيد

اين روش . باندينگ بكاررفته است اًسطح با پنبه، مجدد

زدايي ممكن است پس از حذف باندينگ اوليه با  آلودگي

زدايي با كاربرد اسيد را  عمق بيشتري از معدني ،شستشو

ي ها گروهبيشتري نسبت به  ونداستحكام پيايجاد و منجر به 

   .ديگر در آن مطالعه شده باشد

Yoo باندينگ سه نوع بزاقي آلودگي )26(همكاران و 

) One Up Bond F, Xeno III, Adper Prompt(سلف اچ 

 .ور شده و كيور نشده مورد بررسي قرار دادنددر حالت كي

خشك كردن با جريان - 1: آلودگي زدايي به سه روش

شستشو، خشك -3و  شستشو و خشك كردن-2 ماليم هوا

براي  .انجام گرفت ،كاربرد مجدد باندينگسپس  كردن و

 مربوط به استحكام پيوندهر سه باندينگ كمترين 

و خشك  سط شستشووتشده نباندينگ كيور  زدايي آلودگي

 در مطالعه ما نيز با وجود تفاوت نوع باندينگ، .كردن، بود

كردن كه به هدف تميز بود  زماني استحكام پيوندكمترين 

شستشو و  ،هاي بزاقي اسيدفسفريك سطح از گليكوپروتئين

 بكار رفت بدون استفاده مجدد از باندينگ خشك كردن

با قرار دادن اين گروه قصد در تعيين نقش  .)5 گروه(

كاربرد مجدد باندينگ پس از حذف آلودگي بزاقي را 

سطح داشتيم و براي حصول اطمينان از تميز شدن 

مطابق نتايج بدست آمده . اسيدفسفريك نيز استفاده گرديد

ي ها گروهبا  در اين گروه در مقايسه استحكام پيوندكاهش 

نشانه نقش مهم كاربرد مجدد باندينگ پس از تميز  ديگر،

 در .باشد ميكردن آلودگي از سطح باندينگ كيور نشده 

اين روش عمده باندينگ بهمراه مراحل شستشو حذف 

باندينگ كافي جهت برقراري اتصال با  يده و ظاهرأگرد

بررسي ميكروسكوپي سطوح  .دندان باقي نمانده است

يا  كامپوزيت(اي  هيچ مادهشكست در اين گروه نيز، 

كه نشانه نقص نداده است دندان نشان سطح  در )باندينگ

   .باشد ميچسبندگي  در

  ا ب 4و  3و  2ي ها گروه  بينتفاوت آماري   وجود عدم



     

             

  

  299                                                                                                  4شماره /  33دوره /  1388سال /  مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد 

  

نشان چه در مينا و چه در عاج همديگر و با گروه كنترل 

و يا  مي دهد كه كاربرد اسيد و شستشو يا شستشو با آب

خشك كردن با پنبه همگي جهت زدودن آلودگي كافي 

 بوده و قسمتي از باندينگ همراه آلودگي را حذف

پس از  ها گروهنمايد و كاربرد مجدد باندينگ در اين  مي

پنبه منجر به افزودن اليه باندينگ و بهبود  حذف رطوبت با

هاي بيشتر در مطالعات  البته بررسي .باند گرديده است

به مينا و عاج  استحكام پيوندانجام تست  ،آزمايشگاهي

قبل از انجام آزمايش  لودسايكلينگكاربرد  يك دندان،

حفرات ترميم شده  بررسي تطابق لبه ايو  استحكام پيوند

همچنين  ميكروسكوپ الكترونيتوسط  دهبا شرايط ذكر ش

و ها  تر شدن تاثير آلودگي جهت روشن ،هاي باليني بررسي

   .باشد ميضروري  هاي آلودگي زدايي روش ؤثر بودنم

  

   نتيجه گيري
هاي رفع  با توجه به نتايج بدست آمده تمامي روش

آلودگي بزاقي از باندينگ كيور نشده مطرح شده در اين 

كاربرد اسيد ( 5 ارائه شده در گروه بجز روش ،مطالعه

سشتشو و خشك كردن با پنبه بدون كاربرد  ،فسفريك

قابل قبول و  ،استحكام پيوند، از نظر ايجاد )مجدد باندينگ

البته بايد  .باشند مي قابل مقايسه با شرايط آلوده نشده

هاي  بخاطر سپرد كه نتايج فوق تنها حاصل يكي از تست

  .باشد مي ي مورد نيازمايشات بيشترآز و آزمايشگاهي بوده

  قدرداني تشكر و

دانشگاه علوم بدين وسيله از معاونت محترم پژوهشي 

پزشكي گيالن كه حمايت مالي اين طرح را تقبل نمودند 
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