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  در عاج سطحي و عمقي  Self-etchاستحكام پيوند برشي سيستم هاي مقايسه 
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  چكيده
هدف از اين . بعنوان روش كلينيكي ارزيابي استحكام پيوند حد فاصل كامپوزيت به عاج مورد توجه مي باشندشكست  اخيراً آزمايشات مقاومت: مقدمه

  . مي باشد Self-etchبا استفاده از سيستم هايبر ميزان استحكام پيوند برشي  مطالعه، بررسي تاثير عمق
مولر انساني ه  دندان پر48در اين مطالعه . بودموازي  روش اين مطالعه تجربي، از نوع آزمايشگاهي و نوع تحقيق تحليلي و با طرح : هامواد و روش

.  دقيقه قرار گرفتند5جهت ضدعفوني به مدت % 25/5سديم بعد از تميز كردن مكانيكي دندانها، نمونه ها در هيپوكلريت . مورد استفاده قرار گرفت
 سطح باكال  B و Aدر گروه .  بصورت مساوي تقسيم شدندA,B,C,D گروه 4نمونه ها به . دندانها از ناحيه ريشه بوسيله رزين آكريلي مانت شدند

 گروه 2در اين مطالعه .  تراشيده شدندDEJ ميلي متر عميق تر از 3ا  ت سطح باكال،Dو   Cنمونه ها تا ناحيه اتصال عاج و مينا تراشيده شدند و در گروه 
 از Dو   Bو در گروه  Prompt-Lpop ، از عامل اتصالCو   Aدر گروه .Prime & Bond NT و Prompt-Lpop .شدند به كار برده Self-etchاز سيستم هاي 

   ميلي متر بر روي سطح باكال 2 ميلي متر و ارتفاع 5/1عاتي از كامپوزيت با قطر قط.  طبق دستور كارخانه استفاده شدPrime & Bond NT  عامل اتصال
.  تا نقطه شكست بارگذاري شدندmm/min1 و در نهايت نمونه ها تحت نيروي برشي و با سرعت ند شدكيور قرار داده وآماده سازي شده دندانها 

  . استفاده گرديدANOVAن آناليز واريانس دو عاملي جهت مقايسه استحكام پيوند برشي گروه ها با يكديگر از آزمو
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Introduction: The appearance of superficial and deep dentin differs and this may affect the bond strength of adhesive 
system. The aim of this study was to evaluate the shear bond strength of superficial and deep dentin using self-etch 
system. 
Materials & Methods: This in vitro and experimental study was done on 48 human extracted premolar teeth. After 
mechanical cleaning, they were disinfected with hypochlorite 5.25 % and the roots mounted in acrylic resin. Teeth were 
divided into 4 groups: A, B, C, D. In A and B groups, buccal surface was reduced until dentino-enamel junction (DEJ). In 
C and D groups, buccal surface was reduced 3 mm deeper than DEJ. We used 2 groups of self-etch systems: Prompt-Lpop 
and Prime & Bond NT. Prompt-Lpop was used in A and C groups, and Prime& Bond NT was used in B and D, according 
to their manufacturers’ instructions. Pieces of composite with 1.5 mm diameter and 2 mm height were bonded on treated 
buccal surface of teeth. Finally specimens were loaded to failure in a universal testing machine at a crosshead speed of 
1mm/min. The two-way analysis of variance was used for comparing the shear bond strength among the various 
groups.  
Result: The mean value of shear bond strength of Prompt-Lpop in superficial dentin was 26.42±3.40 MPa and in deep 
dentin was 11.83±2.62, and of Prime & Bond NT in superfacial dentin was 24.33±4.70 MPa and in deep dentin was 
12.91±2.21. The mean value of shear bond strength of superficial dentin was 25.37±4.10 MPa and deep dentin was 
12.35±2.42 Mpa. Statistical analysis of the data showed that there was not a significant difference in shear bond strength 
between Prompt-Lpop and Prime & Bond NT (P=0.613). There was a statistically significant difference in shear bond strength 
between superficial and deep dentin in each self etch system separately. 
Conclusion: According to data analysis conservative cavity preparation with less depth is recommended for efficient 
restoration when using self etchant dentin adhesive systems.  
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 درو  MPa62/2±83/11، در عاج عمقي و MPa40/3±42/26،  در عاج سطحيPrompt-Lpop ميانگين استحكام پيوند برشي در سيستم :يافته ها
همچنين مجموع ميانگين استحكام .  بودMPa21/2±91/12، در عاج عمقي و MPa70/4±33/24، در عاج سطحي ، Prime & Bond NTسيستم

نتايج آزمون آماري نشان داد كه تفاوت .  بودMPa42/2±35/12 و در عاج عمقي MPa10/4±37/25در عاج سطحي   باندينگو سيستمپيوند برشي د
 تفاوت آماري  ولي.شتاوجود ندو در عاج سطحي و عمقي  Prime & Bond NT  و Prompt-Lpopمعني دار آماري بين استحكام پيوند برشي دو ماده

  .مشاهده شددر هر دو سيستم بطور جداگانه معني داري بين استحكام پيوند برشي در عاج سطحي و عاج عمقي 
تراش محافظه كارانه حفره و با عمق كمتر براي بهبود كارائي ترميم هائي كه از سيستم هاي چسباننده   با توجه به آناليز آماري داده ها:نتيجه گيري

  .   استفاده مي كنند توصيه مي گرددSelf-etch عاجي
  .د اچ كننده، عاج سطحي، عاج عمقي استحكام برشي، سيستم هاي خو:واژه هاي كليدي
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  مقدمه
  ي با مواد چسبنده به سر دندانپزشك ما در عصر امروزه
يمي به ترماي مكانيكي مرسوم براي گير مواد روشه. مي بريم

ميزان زيادي با روشهاي استفاده از مواد چسبنده كه نسوج 
روشهاي خاص  . جايگزين شده اندكنند،دنداني را حفظ مي 

استفاده از مواد چسباننده، دامنه احتمال كاربرد دندان پزشكي 
 قبول قابل اتصال )1(.ترميمي زيبايي را گسترش داده است

رميمهاي رزين كامپوزيت، هدفي آرماني براي سازندگان مواد ت
مقوله هاي دندانپزشكي . ي بوده استدندانپزشكو تجهيزات 

   حال تغيير درترميمي در دهه هاي قبل به شكلي مداوم 
 اهميت سالهاي اين ط اًفناوري مواد چسباننده، متداوم. بوده اند

ه، بازار هاي چسبند امروزه سيستم. بيشتري يافته است
، يطره خويش درآورده اند كه اصطالحاًسدندانپزشكي را تحت 

 ادعاي وهمه گير، همه منظوره يا چند منظوره خوانده شده 
 )2(.اتصال به مينا، عاج، آمالگام، فلز و چيني را دارند

تواند  يزان ضخامت عاج باقي مانده پس از تهيه حفره مي         م
استحكام  يشتر مطالعاتدر ب. ير قرار دهدتاثچسبندگي را تحت   

بيـان شـده     در عاج عمقي كمتر از عاج سـطحي          پيوند عموماً 
 عمقي تعداد توبولها بيشتر و قطر دهانه آنهـا           عاج در )3(.است

 بين توبولي مورد نيـاز      عاجزيادتر است، بدين ترتيب از ميزان       
 )4(.براي اتصال كاسته مي شود

نجـام   ا )1997( همكـارانش    و  Tam توسط تحقيقي كه    در
، بـا اسـتفاده از   Fracture toughnessشد، تاثير عمق عاج بـر  

  انجـام  . عاج مورد بررسي قرار گرفـت      بهسيستم هاي چسبنده    
ي را مشخـص  تفاوت ،Interfacial fracture toughnessآزمايش 

بين عوامل اتصال به عاج مورد استفاده و همچنين بـين عـاج             

از عوامل اتصال بـه     با استفاده   . ددا نشانسطحي و عاج عمقي     
 در Interfacial fracture toughnessعاج كاهش مشخـصي در  

 در مطالعـه اي     )5(.ي در مقابل عاج سطحي ديده شد      عمقعاج  
فاكتورهاي مهـم در    «با عنوان   ) 2003( و همكاران    Pawersكه  

انجام دادنـد،   » Invitroقدرت باندينگ به عاج انسان در محيط        
 درت اتــصال سيــستمهاي اثــر عــاج عمقــي و ســطحي در قــ

نتيجه نشان داد كـه قـدرت       . توتال اچ و سلف اچ بررسي شد      
 MPa12 و در عاج سطحي MPa22 در مينا Prompt Lpopباند 

  سـاعت نگـه داري در آب اتـصال در مينـا            24بود و پس از     

MPa22     و عاج سطحي MPa8     و عاج عمقي MPa6 بطور .  بود
زيت به دندان در    كلي در محيط خارج دهان قدرت باند كامپو       

مينا بيش از عاج سطحي بود و قدرت اتصال به عاج عمقي هم 
همكـاران    و Farahهمچنـين    )6(.كمتر از عـاج سـطحي بـود       

عاج  طي مطالعه اي دريافتند كه قدرت باند در مينا و         ) 2003(
با اين حال ) 7(.سطحي بطور معني داري بيش از عاج عمقي بود      

شد باندينگهاي سـلف اچ     مشخص  ) Keefe) 2003در مطالعه   
 لـذا بـدليل     )8(.به عاج عمقي بهتر از عاج سطحي مي چـسبند         

ايـن  . آنكه نتايج تحقيقاتي متفاوتي در اين زمينـه وجـود دارد          
تحقيق با هدف ارزيابي تاثير عمق عـاج بـر ميـزان اسـتحكام              

 طراحي و انجام    Self-etchپيوند برشي با استفاده از سيستمهاي       
  .گرديد

  هاروشمواد و 

تحليلي و با طرح - آزمايشگاهي-تجربي اين مطالعه روش
مولر فك ه  دندان پر48 اين تحقيق، انجام جهت. موازي بود

 بدونباال، عاري از ترك، سايش و نواقص تكاملي و 
بقاياي بافت نرم . پوسيدگي در سطح باكال جمع آوري گرديد
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بعدي،  و جهت كنترل عفونت شدهاز روي دندان ها پاك 
هيپوكلريت سديم % 25/5 دقيقه در محلول 5ن ها به مدت دندا
  . گرفتندقرار
 و انجام شده توسط ديگر محققين به مطالعات توجه با

 نمونه در هر گروه مورد بررسي 12حداكثر امكانات تعداد 
 طور به A,B,C,D گروه 4 دندان بين 48جمعاَ . گرفتقرار 

  اكال  بسطح B و A  گروههايدر .تصادفي تقسيم شدند
محل اتصال عاج  (DEJ شدن عاج در ناحية نماياندندان ها تا 

  باكال سطح D و Cدر گروههاي .  تراشيده شد )و مينا

بعد .  شدتراشيده DEJعميق تر از ناحية ميلي متر  3دندان ها، 
 بودن مساحت سطح دقيق  براي. شدندمانتاز تراش نمونه ها 

كدام از آنها مورد بررسي، از برچسپ هايي كه در هر 
 ايجاد شده بود، پانچ بوسيله ميلي متر 5/1 قطرسوراخي به 

 شدة هر دندان يكي از تراشيدهاستفاده گرديد بر روي سطح 
در نتيجه مقدار مساحت دندان كه . ها چسبانده شدب برچس
 شد در تمام گذاري كامپوزيت عامل اتصال آغشته و بوسيله
 . بود يكسان  ها نمونه

آماده سازي سطح طبق يكي از دو روش  عمليات سپس
  :زير در هر گروه انجام شد

 بر روي سطح تراشيده شده، عامل C و Aدر گروه ) 1
 كار به Prompt Lpop (ESPE dental 3M Germany)اتصال 
براي فعال سازي دو جزء به هم فشرده شدند و تركيب . رفت

سپس با .  ثانيه روي سطح قرار داده شد20 مدت بهحاصل 
 دوم اين تركيب به باربراي . فشار ماليم هوا نازك گرديد

 دستگاه با  ثانيه روي سطح قرار داده شد و نوردهي3مدت 
و با  ثانيه 10 مدت  بهTaiwan 78111 LED)(اليت كيور 

   ميلي وات بر 400شدت  سطح و  ميليمتر از2فاصله 
  .انجام گرديد سانتي متر مربع

ح تراشيده شده، عامل  سطروي بر D و B گروه در  )2
 كار رفت طبق دستور كارخانه به Prime & Bond NTاتصال 

 سپس.  ثانيه روي سطح قرار داده شد20عامل اتصال، به مدت 
و  ثانيه 10با فشار ماليم هوا نازك گرديد و نوردهي به مدت 

   ميلي وات بر 400 ميليمتر از سطح و شدت2با فاصله 
 نمونه يك استوانة هر ايبر .انجام شد سانتي متر مربع

ميلي متر  2 و ارتفاع ميلي متر 5/1پالستيكي به قطر داخلي 
 شد پر Specterum B1داخل هر استوانه با كامپوزيت .  شدتهيه

  . و استوانه بر روي سطح آغشته به عامل اتصال قرار داده شد
جهت تكميل عمل كيورينگ و اطمينان از رسيدن  نمونه هر

 ثانيه و سپس از 30 سطح باكال نگ درنور به سطح باندي
 ميليمتر از سطح 2و با فاصله  ثانيه 10سمت مزيال و ديستال، 

سپس .  شدنوردهي  ميلي وات بر سانتي متر مربع400شدت و
 درصد و در 100 ساعت در رطوبت 48تمام نمونه ها به مدت 

 برشي تمام نمونه ها تحت نيروي و.  شدنگهداريدماي اتاق 
 با سرعت و) ساخت كشور آلمان (DARTEK با دستگاه

mm/min1نيروي شكست هر .  تا نقطة شكست بارگذاري شدند
 . ثبت شددستگاهنمونه بوسيله 

  يافته ها
داده ها بر اساس اثر محل اتصال و نـوع مـاده بـر ميـزان                
ــاليز واريــانس دوطرفــه   ــد برشــي بوســيله آن اســتحكام پيون

(ANOVA)            001/0بـا    مورد آزمـون قـرار گرفـت و مـدلP=   
  . آورده شده است1كه نتايج در جدول معني دار بود 

  
  مگاپاسكال عمقي بر حسب  ميانگين استحكام پيوند برشي عامل اتصال در عاج سطحي و : 1جدول 

  انحراف معيار  ميانگين  حداقل  حداكثر  تعداد  محل اتصال  عامل اتصال
 Promt-Lpop  4/3  42/26  21  32  12  عاج سطحي

  62/2  83/11  8  16  12  يعاج عمق
 Prime & Bond NT  7/4  33/24  20  35  12  عاج سطحي
  21/2  91/12  10  18  12  عاج عمقي
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ــصال     ــل ات ــي در عام ــد برش ــتحكام پيون ــانگين اس  مي

Prompt-Lpop        12/19±03/3 بدون در نظر گرفتن محل اتصال 
ــود ــصال   .ب ــل ات ــي در عام ــد برش ــتحكام پيون ــانگين اس   مي

Prime & Bond NT بــدون در نظــر گــرفتن محــل اتــصال 
Mpa67/3±87/18بـــين دو نـــوع عامـــل اتـــصال .  بـــود 

Prompt-Lpop و Prime & Bond NT   از نظر اسـتحكام پيونـد 
بدين معني كه ميزان ). P=613/0( برشي تفاوتي وجود نداشت

 Prompt-Lpop ،504/0اســتحكام پيونــد برشــي در مــادة    
ونـد برشـي در مـادة       مگاپاسكال بيشتر از ميـزان اسـتحكام پي       

Prime & Bond NT كـه ايـن اخـتالف از نظـر آمـاري      .  بـود 

 ). 2جدول (معني دار نبود 

ميانگين استحكام پيوند برشي در عـاج سـطحي بـدون در            
 مگاپاسـكال   37/25±10/4 نظر گرفتن نوع ماده مورد اسـتفاده      

ميانگين استحكام پيوند برشي در عاج عمقي بدون در نظر          . بود
از نظر  .  مگاپاسكال بود  35/12±42/2ه مورد استفاده    گرفتن ماد 

محل اتصال يعني در عاج سطحي و در عاج عمقي اسـتحكام            
يعنـي اسـتحكام پيونـد      . )P=001/0(پيوند برشي متفاوت بود     

ــاظ آمــاري بــه طــور         برشــي در عــاج ســطحي از لح

. معني داري از استحكام پيوند برشي در عاج عمقي بيشتر بـود           
 مگاپاسـكال   004/13 برشي در عـاج سـطحي        استحكام پيوند 

  كـه  . بيشتر از اسـتحكام پيونـد برشـي در عـاج عمقـي بـود              
نشان دهنده دو برابر بودن استحكام پيوند برشي عاج سـطحي           

  .)3جدول (نسبت به استحكام پيوند برشي در عاج عمقي بود 
  
  
  

ميانگين مجموع استحكام پيوند برشي در عاج سطحي و عمقي  : 2جدول 
  مگاپاسكال  تفكيك عامل اتصال بر حسب به

  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  عامل اتصال
Prompt-Lpop  24  12/19  03/3  

Prime & Bond NT  24  87/18  67/3  

  
  

ميانگين مجموع استحكام پيوند برشي دو سيستم باندينگ  : 3جدول 
  به تفكيك محل اتصال بر حسب مگاپاسكال

  حراف معياران  ميانگين  تعداد  محل اتصال
  10/4  37/25  24  عاج سطحي
  42/2  35/12  24  عاج عمقي

  
  
  

  بحث
 عاج يشگاهي كه غالبا براي بررسي چسبندگي بهآزمايار مع

در اين تحقيق . استانتخاب مي شود، استحكام پيوند برشي 
 اتصال، از آزمون استحكام استحكام نيز، براي بررسي ميزان

يوند پ  آزمون استحكاميب اساسيع . شده استاستفادهبرشي 
يي تهيه حفره و تغييرات فضابرشي اين است كه به هندسه 

 روي مي دهد پليمريزاسيون  حينانقباض متعاقب آن كه در اثر
ي آزمونها  اشكاالت اصلياز يكي همچنين )9(.بي توجه است

آزمايشگاهي استحكام پيوند، دامنه وسيع نتايج حاصله از يك 
 اين تحقيق نيز، دامنه در )10(.ت اسمختلف ماده در مواضع

   اتصالعامل به طوريكه براي. يج وجود داردنتاوسيع 
Prime & Bond NT و در عاج 15 نتايج در عاج سطحي دامنه 

 دامنه Prompt-Lpop  مورد عامل اتصالدر  است و8عمقي 
  .است 8 و در عاج عمقي 11يج در عاج سطحي نتا

اتصال امري دائمي كه پيشرفت در توسعه  يآنجائ از اما
  ي شوند، تا مادةم بازار روانه است، و مواد جديد به سرعت

 جديدي در زمان ارائه به بازار، هم زمان آزموده نشود، انجام
ي براي سازنده، اقتصادي باليني روي آن، از نظر آزمونها

 هم مطالعات آزمايشگاهي به هنوز ين ترتيببد .توجيهي ندارد
 يني مواد ساخت هربالرفتار شكل غالب براي تشخيص 

  )2(.ي شودم توسط سازندگان به كار گرفته سازنده،
 سطوح يگري نظير وجود ترك در محل پيوند،د عوامل

ناهموار، ناصحيح بودن محل قرارگيري استوانه هاي حاوي 
يم ناصحيح دستگاه، به كارگيري تنظ يت بر روي دندان،كامپوز

 اطراف  مواد پيوند دراضافاتغلط عوامل پيوند، باقي ماندن 
 ومحل پيوند، عدم ثبات ريشه دندان در محفظه حاوي آكريل 

  دخيل ي تعيين شده استحكام پيوند عدد مي توانند در مقدار.. .



           

  
   193                      3شماره /  31جلد /  1386سال / مشهد مجله دانشكده دندانپزشكي 

 )11(.باشند

 براي كمك به نفوذ رزين به كهكه حاللهايي   آنجائياز
مثل استون يا (ي به كار گرفته مي شود عاج داخل توبول

   حالل بخار زدن، مواد فراري هستند و با پوار) آب / اتانول
  يش پيدا افزا اتصال دهنده عامل  مي شود و ويسكوزيته

 سبب كاهش توانايي سيستم اتصال دهنده عمل اين. مي كند
 .دي عاجي مي شوها  توبولوبه نفوذ در اطراف كالژن 

 سبب  كهشده ناقصي ايجاد و ين اليه هيبريد ضعيفبنابرا
 و Frankenberger )12(.گرددتحكام پيوند مي كاهش اس
  كاربردنحوه در بررسي خود روي اثر 2001در سال  همكاران

Prompt-Lpop، دهنده و تبخير حالل اتصال نازك كردن اليه 
 را عامل ايجاد نقاط خشك و مات در هوا به كمك جريان

مانع ادهزيو   عاج مي دانند و نازك شدن بيش از حد اليهسطح
  . كامل آن مي شوديمريزاسيونپل از

 كمتر باعث Prompt-Lpop  كاربرد چند اليهآنها  مطالعهدر
يش استحكام پيوند افزا  بروز اين مشكل و در نتيجهشدن
 منظور به Prompt-Lpop  اليه2 از ما نيز در اين تحقيق )13(.شد

 و Unterbink . كرديماستفادهدستيابي به اتصال مناسب 
 با ارزيابي كلينكي ادهزيوها عنوان 1999همكاران در سال 

 اتصال نيز بسيار مهم است زيرا محل مساحتكرده اند كه 
 افزايش باعث  چسباننده فراتر از محل مورد نظر،عاملتوسعه 

 مطالعه ما، در )14(.يوند مي شودپمعني دار در ميزان استحكام 
به وسيله برچسب هايي اتصال  از اين مساله محل اجتناب براي

ي برامحدود شد تا مساحت مورد بررسي   سوراخ شدهكه قبالً
يزان استحكام پيوند م تمام نمونه ها يكسان باشد و تداخلي در

  .ايجاد نشود
  اتصال يكشكست كلينيكي مختلفي موفقيت يا عوامل

يكي از عوامل . يم چسبنده را تحت تاثير قرار مي دهندترم
.  عمق تراش استيت دارد،اهم  تراش حفره نيزدرمهمي كه 

 عاج و يوند برشي در عاج سطحيپ استحكام در مطالعه ما
يج نشان داد استحكام پيوند برشي در نتاكه عمقي مقايسه شدند

ي دار از استحكام معن  لحاظ آماري به طورازعاج سطحي 
 حدبا  =P)001/0( پيوند برشي در عاج عمقي بيشتر است

 13  برابر اتصال دو محلاستحكام باندتفاوت % 95 اعتماد

 پيوند برشي در استحكام ين معني كه ميزانبد. بودمگاپاسكال 
  پيوند برشي دراستحكام مگاپاسكال بيشتر از 13عاج سطحي 

 اين تفاوت بدين صورت قابل بحث و . عمقي استعاج
 هاي استطاله به كمك پيوندبخشي از توجيه مي باشد كه تنها 

   توبول هاي عاجي تامين داخل  يافته بهتداوم (tag) رزيني
يوند، حاصل پ قسمت اعظم استحكام در حاليكهمي گردد، 
 آن با عاج بين توبولي كلسيم زدايي شده و تطابق نفوذ رزين و
 شده اي است كه از سطح به عمق در حال يانعرالياف كالژن 

كاهش مي باشد اين امر بدليل افزايش تعداد توبولهاي عاجي 
مقي همچنين تفاوت جهت و مسير در واحد سطح در عاج ع

توبولهاي عاجي در دو نوع عاج بوده كه مي تواند در ايجاد 
 لذا كاهش ميزان پيوند برشي )2(.تفاوت قدرت باند مؤثر باشد

 در Pashlyهمچنين بررسي . از سطح به عمق قابل توجيه است
 بيان مي كند كه استحكام پيوند به عاج نواحي 1991سال 

 زيرا )15(تحكام به عاج نواحي عمقي استسطحي بيش از اس
در عاج عمقي تعداد توبولها بيشتر و قطر دهانه آنها زيادتر 
است و بدين ترتيب از عاج بين توبولي مورد نياز براي اتصال 
كاسته مي شود در تحقيق ما نيز ميزان پيوند برشي در عاج 
سطحي دو برابر عاج عمقي بود كه با مطالعات قبلي همخواني 

 قدرت باند در عاج عمقي Keefeدارد با اينحال در مطالعه 
بيش از عاج سطحي بود كه با مطالعه ما همخواني ندارد و 

  )8(.علت خاصي هم براي اين موضوع ذكر نشده بود

 جديدي به دنياي مواد  به عنوانكه Self-etch يستم هايس
  مورد توجه واقع شده وانددندانپزشكي ترميمي معرفي شده 

در اين .  گرفته استقراريت نسبي آنها مورد بررسي اكف
 و  Prompt-Lpopتحقيق دو نوع از مواد سلف اچ به نامهاي 

Prime & Bond NT استحكام كه قرار گرفتند استفاده مورد 
 سطحي و عمقي متفاوتعاج در  اين دو نوع مادهپيوند برشي 

 كه در هر عاج بطور مجزا هر چند ).P=001/0( شدمشاهده 
 استحكام اتصال اين دو ماده با هم يكسان بود ميانگين

)613/0P=( . اين اختالف استحكام از عاج سطحي به عمقي
 Self-etch مي تواند به اين دليل باشد كه در سيستمهاي

 يون هاي ،دنيدي حين كار شسته نمي شواس آغازگرهاي
  يم و فسفر آزاد شده از انحالل كريستال هايكلس



           

  
  ...)  و عبدالرحيم داوريدكتر .. (.مقايسه استحكام پيوند برشي سيستم هاي                 194

ه و در نتيجه يت در محلول آغازگر وارد شديدروكسي آپاته
 از انحالل بيشتر آپاتيت مانع يون هاي كلسيم و فسفر غلظت

 كه با )16(.يافت خواهد كاهشمعدني زدايي شدن ه و شد
 نيز همخواني دارد 2003 و همكاران در سال Dunnمطالعه 

  ند دادنشانبررسي زير ميكروسكوپ الكتروني آنها با 
ر خود اچ كننده، الگوي اچ كم عمق تري ي آغازگهايستم س

 نفوذ ضعيف تر خاطر د كه مي تواند بهنرا نشان مي ده
يدي به داخل تخلخل هاي ايجاد شده باشد يا اسآغازگرهاي 

 الگوي  كه  سطح،  روي  بر  كلسيم  رسوب   دخالت به خاطر
  )17(.مي پوشاند را  اچ

  ينتيجه گير
اين مطلب  ه ها بيانگرآناليز آماري داددر مطالعه كنوني 

است كه اختالف آماري معني داري در استحكام برشي بين 
با توجه به يافته هاي . شتوجود دا عاج سطحي و عاج عمقي

 براي ،تراش محافظه كارانه حفره با عمق كمتراين تحقيق، 
 هايي كه از سيستم هاي چسباننده عاجي بهبود كارآيي ترميم

Self-etch ،گردد  توصيه مياستفاده مي كنند.   
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