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Introduction: Suitable preparation of dentin and removal or modification of smear layer is effective on high bond strength. 

The aim of this study was to determine the best shear bond strength of composite resin-dentin after different rinsing times of 

dentin cut with a suggested surfactant as a coolant.  
Materials & Methods: In this in vitro experimental study, 96 premolar teeth were randomly divided into 8 groups. In 

groups 1 and 2, water coolant was used and Excite® and Adhese® bondings were used respectively. In the other groups a 

suggested surfactant as a coolant was used. In groups 3, 4 and 5, after 5, 10 and 15 seconds rinsing with water, Excite® 

bonding was used without etching. In groups 6, 7 and 8, after 5, 10 and 15 seconds rinsing with water, Adhese® bonding was 

used according to manufacturer’s instructions. Composite cylinders were made and after thermocycling, shear bond strength 

was tested. Data were analyzed using ANOVA and Duncan. 

Results: Mean bond strength of all groups were significantly different (P=0.001) and were higher in groups 1, 3 and 4. The 

difference between bond strength of group 1 (8.37MPa) and group 2 (4.71) was significant (P=0.019). t-test showed no 

significant difference in shear bond strength between group 1 (8.37MPa) and group 2 (8.18MPa, P=0.904). 

Conclusion: The type of adhesive is effective on shear bond strength. Use of surfactant as a coolant followed by dentine 

rinsing with water spray for 5 seconds, leads to bond strength similar to conventional method with excite bonding while 

extending rinsing time, results in decreased bond strength.  
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 ها در ساير گروه .طبق دستور كارخانه سازنده استفاده شد ®Adheseو  ®Excite يها و به ترتيب باندينگانجام شد  آب كننده خنكتراش با 

ثانيه شستشو با  15و  10، 5به ترتيب بعد از  5و  4، 3ي ها در گروه .صورت گرفت كننده خنكهادي به عنوان سورفاكتانت پيشن تراش با يك

 ®Adheseباندينگ  ،ثانيه شستشو با آب 15و  10، 5به ترتيب بعد از  8و  7، 6ي ها در گروه .بكار رفت ®Excite، باندينگ اچينگبدون  ،آب

 .ون استحكام برشي قرار گرفتپس از ترموسايكلينگ تحت آزم و ساخته شد يكامپازيتنه استوا .شدطبق دستور كارخانه سازنده استفاده 

  .ناليز شدآ Duncanو  ANOVA يها آزمون توسط ها داده

بيشتر  ها نسبت به ساير گروه 4 و 3 ،1 يها گروه و در P)=001/0( داشت يدار معنياختالف  8تا  1 يها متوسط استحكام پيوند گروه :ها يافته

 1بين گروه دانكن آزمون طبق  .P)=019/0(بود  دار معني) MPa71/4( 2و ) MPa37/8( 1 يها متوسط استحكام گروه تفاوت بين .بود

)MPa37/8 ( 3و گروه )MPa18/8 (شتتفاوت معني داري وجود ندا )904/0=P(.   

سورفكتانت به عنوان خنك كننده و سپس شستشوي عاج با اسپري استفاده از . نوع ادهزيو بر استحكام برشي پيوند مؤثر است :نتيجه گيري

بدست مي دهد ولي افزايش زمان شستشوي عاج  ®Exciteتراز با روش معمول كلينيكي با  ثانيه، استحكام باند برشي هم 5آب و هوا به مدت 

  .باعث كاهش استحكام برشي پيوند مي شود

 .، سورفاكتانت، اليه اسميرسباننده عاجيعامل چ استحكام برشي پيوند، :ي كليديها هژوا

  .343-52:  4شماره /  33دوره  1388سال / مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد 

 
  مقدمه

قابل انتظار با عاج هدفي  دسترسي به پيوند مطلوب و

مواد آلي  .شود ميبزرگ در دندانپزشكي ترميمي محسوب 

ن و ساختار توبولي و ناهمگن آ ،فراوان موجود در عاج

شوند كه پيوند رزين با  ميجريان رو به خارج مايع سبب 

يي كه با استفاده از ها پيشرفت .عاج به سختي حاصل شود

صورت گرفته منجر به بهبود  Bifunctionalي ها مولكول

چسبندگي  فرآيند مرطوب شوندگي و در نتيجه ارتقاء در

  )1(.شده است

ي كه سطح دندان با وسايل چرخشي يا دست زماني

ي ناشي از تراش ها شود، ذرات يا تراشه ميتراش داده 

كنند و دهانه  ميروي مينا و عاج چسبندگي پيدا 

پوشانند به اين مواد  ميي عاج و سطح عاج را ها توبول

Smear Layer اليه اسمير انرژي سطحي پاييني  .گويند مي

دارد و باعث پايين آوردن انرژي سطحي عاج و كاهش 

اين اليه سوبستراي با  .گردد مين آ سطحشوندگي   مرطوب

ثباتي براي اتصال نيست و احتمال هيدروليز آن در طول 

زمان و در زير ماده ترميمي وجود دارد كه منجر به نفوذ 

به منظور ايجاد استحكام پيوند باال و  .شود مي ها باكتري

حذف نياز به آماده سازي سطح عاج جهت  ،سيل مناسب

، تا امكان نفوذ منومر به باشد ميير يا اصالح اليه اسم

ماتريكس كالژن دمينراليزه در قسمت عمقي تر فراهم 

توان به عنوان  ميآماده سازي سطح عاج را  )2(.شود

  ي سطح عاج با اسيدها يا توسطيهرگونه تغيير شيميا

Chelator Calcium  مثلEDTA  با هدف برداشتن اليه

  تعريف  زدايي سطح عاج اسمير و همزمان معدني

ميزان انرژي سطحي عاج را  زدايي معدني فرآيند )1(.كرد

محتوي باالي پروتئين عريان شده عامل  .دهد ميتغيير 

اصلي ميزان انرژي آزاد سطحي پائين در عاج اچ شده 

از طرف ديگر، اچ كردن باعث افزايش تراوايي  )1(.است

عاج بعلت برداشتن اليه اسمير، افزايش پتانسيل تحريك 

لپ در مناطق نزديك به پالپ، دناتوره شدن الياف پا

كالژن، اختالل بين عمق دمينراليزاسيون و عمق نفوذپذيري 

استفاده از  )3(.شود ميرزين و حساسيت عاجي بعد از كار 

اي كه بتواند عالوه بر ممانعت از باقي ماندن  كننده خنك

عاج انرژي آزاد  زدايي معدنياليه اسمير حين تراش، با 

در بهبود استحكام  ًحي آن را كاهش ندهد، احتماالسط

لذا انجام مطالعاتي در مورد  .عاج موثراست-پيوند رزين
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هايي ضروري به نظر  محلول نحوه كاربرد و آثار چنين

هدف از اين مطالعه تعيين باالترين استحكام  .رسد مي

ي ها عاج پس از زمان-برشي پيوند كامپازيت رزين

  با يك سورفاكتانت   تراش خوردهعاج  مختلف شستشوي 

   .باشد مي كننده خنكبه عنوان 

  ها مواد و روش

دندان پره مولر  96آزمايشگاهي -تجربي در اين مطالعه

ي ارتودنسي خارج شده بودند و ها سالم كه بعلت درمان

 (Shahid Ghazi Co.,Tabriz, Iran) %10در محلول فرمالين 

از تميز شدن از شدند انتخاب شده و پس  نگهداري مي

در ظرف در بسته حاوي سرم  ،بقاياي نسج نرم و جرم

در دماي  (Shahid Ghazi Co.,Tabriz, Iran) فيزيولوژيك

  .نگهداري شدند% 100اتاق و رطوبت 

تايي قرار  12گروه  8بطور تصادفي در  ها نمونه

توسط  ها بسته به گروه آزمايشي، سطح باكال نمونه .گرفتند

  با سرعت باال و فرز )NSK, Tokyo, Japan( توربين

 با )D&Z, Berlin, Germany( الماسي 016- 878

يك محلول ( پيشنهاديآب يا محلول  كننده خنك

 5/0سورفاكتانت غير يوني از گروه پلي سوربات با غلظت 

 صاف سطح عاجي تا حصول يك ،)HLB=7درصد و

با  كننده پيشنهادي حين تراش، خنك .تراش داده شد

و  )Prophy-mate )NSK, Tokyo, Japanاز دستگاه  استفاده

كامالً هماهنگ با جهت حركت فرز برروي سطح عاج 

آزمايشي كه  يها پس از تراش، متناظر با گروه .پاشيده شد

  ي ها توضيح داده شده است، شستشو در زمان 1در جدول 

   .ثانيه توسط اسپري آب انجام شد 15و  10 ،5

، از اسيد فسفريك 1ر گروه د ها براي اچ كردن نمونه

طبق دستور كارخانه ) Ultradent Utah USA(اولترا اچ 

پس از شستشو و خشك كردن ماليم،  .سازنده استفاده شد

Exciteدنتين باندينگ  سازنده طبق دستور كارخانه
® 

)Vivadent, Liechten stein, Swiss (سپس . استفاده شد

   Astralis 7ثانيه توسط دستگاه  20بمدت 

) (Vivadent, Liechten stein, Swiss با شدت
2

mW/cm400  ميلي متري باالي نمونه  1و از فاصله

  .نوردهي شد

  

  

  

 هاي آزمايشي نحوه آماده سازي گروه:  1جدول 

  نحوه آماده سازي  گروه

  ، اگزايت، استوانه كامپازيتياچينگ ثانيه شستشو با آب 5كننده آب،  تراش با خنك  1

  تي، ادهز، استوانه كامپازي اچينگ ثانيه شستشو با آب 5 كننده آب، تراش با خنك  2

 ، اگزايت، استوانه كامپازيتي اچينگ ثانيه شستشو با آب 5 ،پيشنهادي كننده تراش با خنك  3

  ، اگزايت، استوانه كامپازيتي اچينگ ثانيه شستشو با آب 10 ،پيشنهادي كننده تراش با خنك  4

  يتي، اگزايت، استوانه كامپاز اچينگ ثانيه شستشو با آب 15 ،كننده پيشنهادي تراش با خنك  5

  ، ادهز، استوانه كامپازيتي اچينگ ثانيه شستشو با آب 5 ،پيشنهادي كننده تراش با خنك  6

  ، ادهز، استوانه كامپازيتي اچينگ ثانيه شستشو با آب 10 ،پيشنهادي كننده تراش با خنك  7

  ، ادهز، استوانه كامپازيتي اچينگ ثانيه شستشو با آب 15 ،پيشنهادي كننده تراش با خنك  8
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براي تهيه استوانه كامپازيتي جهت باند به سطح عاجي 

 2شفاف به قطر داخلي و ارتفاع اي  ماده شده، استوانهآ

 Tetric ceram HB و كامپازيت) mm 2×2(ميلي متر 

)(Vivadent, Liechten stein, Swiss  به رنگA2  استفاده

به كمك يك وسيله دستي مناسب، كامپازيت داخل  .شد

استوانه شفاف مستقر شده، سپس استوانه پر شده توسط 

يك پنس مناسب در مركز سطح عاج و عمود بر سطح آن 

و با شدت  Astralis 7قرار داده شد و توسط دستگاه 
2

mW/cm400  متري  ميلي 1صله ثانيه از فا 40بمدت

  .باالي نمونه نوردهي شد

Adheseدنتين باندينگ  2در گروه 
®   

)Vivadent, Liechten stein, Swiss ( مطابق با دستور

و ساير مراحل آماده سازي  كارخانه سازنده استفاده شد

يي كه از محلول ها در نمونه. مطابق با شرح فوق انجام شد

استفاده شد، مرحله اچينگ  كننده خنكپيشنهادي به عنوان 

Exciteن باندينگ قبل از كاربرد دنتي
حذف و ساير  ®

مراحل استقرار كامپازيت مطابق با شرح فوق صورت 

ساعت در دستگاه انكوباتور با  24بمدت  ها نمونه. ذيرفتپ

سپس جهت . نگهداري شدند% 100و رطوبت  ºc37دماي 

تا  ºc5بار چرخه حرارتي بين  2500ترموسايكلينگ تحت 
ºc55 ثانيه قرار  30ابر برزمان ماندگاري در هر دوره  با

از جنس پلي اي  در داخل استوانه ها ابتدا دندان. گرفتند

سانتي متر  2سانتي متر و قطر داخلي  5/2وينيل به ارتفاع 

) Marlic, Tehran, Iran( توسط آكريل سبز

 1دندان  CEJبطوريكه . شونده مانت شدند خودسخت

ود متر باالتر از سطح آكريل و محور طولي دندان عم ميلي

براي اندازه گيري . بر سطح قالب آكريلي و افق بود

 استحكام پيوند برشي، از دستگاه يونيورسال تست مدل

Zwick/Z250 )Zwick, Berlin, Germany ( با سرعت

mm/min5/0 و  Preload  معادلN2  وLoadcell  2معادل 

چار شكست دتا جايي كه  نمونه ها. كيلونيوتن استفاده شد

اطالعات بوسيله كامپيوتر و . قرار گرفتند تحت نيرو دنشو

. در هر لظه ثبت شد Data acquizationتوسط سيستم 

ي آماري آناليز ها ي بدست آمده توسط آزمونها داده

مورد  >05/0P يدار معنيبا سطح  Duncanو  واريانس

   .تحليل قرار گرفت

  ها يافته

هاي  ميزان متوسط استحكام پيوند برشي براي گروه

طبق آناليز  .آورده شده است 2در جدول  8تا  1شي آزماي

  اختالف   هم با   آمده بدست  مقادير  يك طرفه   واريانس

آزمون دانكن نشان داد كه . P)=001/0( داشتنددار  معني

نسبت به  4و 3 ،1هاي  متوسط استحكام پيوند برشي گروه

  ). 1نمودار ( بودها بيشتر  ساير گروه

كه  2و  1 هاي برشي در گروه متوسط استحكام پيوند

كننده پيشنهادي و به روش معمول  بدون استفاده از خنك

و  38/8 كلينيكي آماده سازي شده بودند به ترتيب معادل

مستقل نشان داد كه  tآزمون . مگاپاسكال بدست آمد 71/4

اختالف بين متوسط استحكام پيوند برشي اين دو گروه 

  .P)=019/0( بوددار  معني

با بيشترين مقدار متوسط  1بين گروه  tاس آزمون بر اس

هاي آماده سازي شده  استحكام پيوند برشي در بين گروه

با  3و گروه ) MPa 37/8(به روش معمول كلينيكي 

بيشترين مقدار متوسط استحكام پيوند برشي در بين 

  كننده پيشنهادي  هاي آماده سازي شده با خنك گروه

)MPa 18/8 (شتري وجود نداتفاوت معني دا 

)904/0=P(.   

با در نظر گرفتن دو متغير نوع ادهزيو و زمان شستشو، 

 8تا  3هاي آزمايشي  آناليز واريانس دوطرفه بين گروه

نشان داد كه نوع ادهزيو بكار رفته بر استحكام پيوند برشي 

 و هر چند افزايش زمان شستشو تاP) =001/0(مؤثر است 



             

  

  347                                                                                   4شماره /  33دوره /  1388سال /  مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد 

كام پيوند برشي براي هر دو ثانيه منجر به كاهش استح 15

دار  شود، اما اين كاهش معني نوع سيستم باندينگ مي

  ).P=102/0(نيست 

  

  

  

  

  ي آزمايشيها ميانگين استحكام پيوند برشي براي گروه:  2جدول 

  ميانگين استحكام برشي   تعداد  ها گروه

)MPa(  

  انحراف معيار

1  12  37/8  66/3  

2  12  71/4  46/3  

3  12  18/8  08/4  

4  12  34/7  84/3  

5  12  50/4  01/3  

6  12  7/3  27/3  

7  12  79/3  81/2  

8  12  75/2  02/1  
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  بحث

استحكام پيوند اغلب از طريق اعمال نيروي برشي بـه  

ــبند ــال چس ــري   اتص ــدازه گي ــت، ان ــاد شكس ــا ايج   ه ت

ي بـاليني حالـت خسـتگي    هـا  البته در وضـعيت  .شود مي

)Fatigue (    اهميت بسيار بيشتري از اعمال نيـرو طـي يـك

 ،براي مشابه سـازي شـرايط دهـاني    .چرخه مشخص دارد

 C°55- C°5يي از حرارت در محـدوده  ها در سيكل ها نمونه

گيرند ولي با اين  مي قبل از اندازه گيري استحكام باند قرار

حال اين ميزان استحكام پيوند مشابه مقادير كلينيكي نيست 

چون ژئومتري نمونه مـورد ارزيـابي و كـاربرد و شـرايط     

  )4(.كلينيكي با آن متفاوت است

عيب اساسي آزمون استحكام برشي پيوند اين است كه 

به هندسه سه بعدي حفره تهيه شده و تغييرات متعاقـب آن  

 ،دهـد  مـي ثر انقباض حـين پلـي مريزيشـن روي    كه در ا

بيانگر تظاهرات واقعي  ها بعالوه اين آزمون .توجه است بي

شـرايط نگهـداري    ،نيروي برشـي نيسـتند همچنـين سـن    

سـطحي از   ،ميزان اسـكلروز  ،عمق عاج ،ي نمونهها دندان

خشـونت عـاج و    ،دندان كه اتصال بايد به آن انجام شود

رهايي هسـتند كـه قابـل كنتـرل و     فشار پالپي معموالً متغي

با اين وجود مطالعات  .گاهي قابل بازسازي و تقليد نيستند

آزمايشگاهي نوعي ابزار مناسـب بـراي غربـالگري مـواد     

ي هـا  ي بـين سيسـتم  هـا  جديد و مقايسه برخي از مقيـاس 

  )5(.چسبنده مختلف است

ي آزمايشگاهي ها يكي ديگر از اشكاالت اصلي آزمون

دامنه وسيع نتايج حاصله از يك ماده در  ،استحكام پيوند

براي يك نوع سيستم اتصال  .لف آزمون استمواضع مخت

به عاج غيرشايع نيست كه استحكام پيوند در يك ماده در 

مگاپاسكال ثبت شود، ولي در  20يك آزمايشگاه 

از  .مگاپاسكال ثبت شده باشد 10گزارشات ديگر كمتر از 

ي چسبنده به عاج براي ها مطرفي مطالعات باليني با سيست

 .ماه زمان نياز دارد 18سازندگان پرهزينه بوده و حداقل 

بدين ترتيب  ،يك مقوله اساسي در مطالعات است ،هزينه

هنوز هم مطالعات آزمايشگاهي به شكل غالب براي 

در اين مطالعه  )5(.رود ميتشخيص رفتار باليني مواد بكار 

 5/0فرمول سورفكتانت پيشنهادي با  كننده خنكاز محلول 

و  ها سورفكتانت مولكول .استفاده شد HLB=7درصد و 

 محل تماس دو سطح يا دو مادهيي هستند كه در ها يون

ي قطبي و ها شوند و تمايل خاص به حالل ميجذب 

ي قطبي و ها بسته به تعداد و ماهيت گروه .غيرقطبي دارند

غيرقطبي موجود در مولكول آن، ممكن است به طور 

الب هيدروفيليك يا ليپوفيليك باشند يا تعادلي بين اين غ

/ اندازه توازن هيدروفيليك .دو حالت وجود داشته باشد

 HLBليپوفيليك يك ماده فعال كننده سطحي 

(Hydrophilic Lipophilic Balance)  شود كه هر  ميناميده

ي هيدروفيليك ها چه بيشتر باشد يعني ماده داراي گروه

  )6و7(.بيشتري است

استفاده از خاصيت  به منظور پيشنهادي محلولكاربرد 

Amphiphilic ،قرار گرفتن در حد فاصل اليه اسـمير و   آن

سطح عاج و در نتيجه جلوگيري از حضور اليه اسمير بـر  

هـدف از شستشـوي عـاج تـراش      )8(.باشد ميسطح عاج 

ـ   كننـده  خنكخورده با محلول  ن بـاالترين  يپيشـنهادي تعي

در  عـاج -م برشي پيونـد كامپازيـت رزيـن   مقدار استحكا

  .باشد ميثانيه  15و  10، 5ي مختلف ها زمان

ي معمول ها براي گروه) t-test(مقايسه دو نمونه مستقل 

بطور قابل توجهي  1نشان داد كه در گروه  2 و 1كلينيكي 

 .)=019/0P(بيشتر اسـت   2ميزان استحكام پيوند از گروه 

وي نشان  .است 2001در  Inoueاين يافته مطابق با مطالعه 

داد كه هر چند استحكام باند بعضي از انـواع ادهزيوهـاي   

قابل مقايسه بـا ادهزيوهـاي نسـل    اي  سلف اچ دو مرحله

  تمايل به  معموالً  اين ادهزيوها  اما  ،چهارم و پنجم است
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  )9(.استحكام پيوند كمتري دارند

كـه در آنهـا از محلـول     8تـا   3ي هـا  در مورد گـروه 

Excite يهـا  باندينگحين تراش و  پيشنهاديننده ك خنك
® 

Adheseو 
، 10، 5ي هـا  به عنوان عامل چسباننده و زمـان  ®

ي متفاوت شستشو پس از تـراش  ها ثانيه به عنوان زمان 15

استفاده شـده بـود، آنـاليز     پيشنهادي كننده خنكبا محلول 

نشـان داد نـوع   ) Two way ANOVA(واريانس دو عاملي 

بطور معني داري رفته بر استحكام برشي پيوند ادهزيو بكار

يي كـه در آنهـا   هـا  و گـروه ) P=001/0( مـي باشـد  مؤثر 

Adhese
متوسط استحكام پيونـد برشـي    ،بكار رفته است ®

Excite يي كه در آنهاها ي نسبت به گروهكمتر
بكار رفتـه   ®

توان به انرژي سطحي بـاالتر عـاج    مياين را  .دارند ،است

يي كـه در آنهـا   هـا  بانـدينگ در گـروه   براي پذيرش ماده

Excite
 .بدون اچ كردن قبلي، بكار رفته است نسـبت داد  ®

Adheseدر حاليكه باندينگ 
ي با قدرت ها جزء سلف اچ ®

تواند تـا   مياست و  4/1آن مساوي  PHباشد و  ميمتوسط 

الياف كالژن بيشتري ، حدودي سوبستراي عاجي را اچ كند

يجـه انـرژي سـطحي سوبسـتراي     را اكسپوز نمايد و در نت

بـه عبـارت ديگـر پـس از اعمـال       .عاجي را كاهش دهد

ــو ــدينگ  ،ادهزي Adheseبان
ــيت    ® ــه خاص ــه ب ــا توج ب

توانـد اليـاف كـالژن بيشـتري را      مي ،اش كنندگي اچ سلف

اكسپوز نموده و انرژي سطحي سوبستراي عاجي را كاهش 

   .دهد

دهـد كـه    مـي همچنين آزمون واريانس دوعاملي نشان 

ثانيـه   15 سـپس  و 10ثانيه تـا   5افزايش زمان شستشو از 

Excite يها منجر به كاهش استحكام پيوند هم براي گروه
® 

Adheseي ها و هم براي گروه
   .شود مي ®

ــو   ــان شستش ــزايش زم ــا اف ــول  ،ب ــنهاديمحل  پيش

بطـور مـؤثرتري   ) =HLB 7درصد بـا   5/0سورفاكتانت (

ـ    .شود ميحذف  تر سـطح  به عبارت ديگـر شستشـوي بيش

در زمانهـاي   پيشنهادي كننده خنكعاجي تراش خورده با 

منجـر بـه    ،اي شستشو ثانيه 5ثانيه نسبت به زمان  15 و 10

 .شـده اسـت   پيشـنهادي حذف كامل تر بقايـاي محلـول   

ي سـورفاكتانت در  ها احتماالً حضور مختصر خود مولكول

عث كاهش كشش سطحي تواند با ميثانيه  5زمان شستشو 

   .پرايمر و نفوذ بهتر آن در سطح سوبستراي عاجي شود

كه بهتـرين   1گروه بين  t-testمقايسه دو نمونه مستقل  

يي بـود كـه از   هـا  گروه از نظر استحكام پيونـد در گـروه  

استفاده نشده اسـت   كننده خنكبه عنوان  پيشنهاديمحلول 

پيونـد در  كه بهتـرين گـروه از نظـر اسـتحكام      3و گروه 

كننده  به عنوان خنك پيشنهادييي بود كه از محلول ها گروه

ي از نظـر  دار معنينشان داد كه تفاوت  ،استفاده شده است

 استحكام برشي پيوند بـين ايـن دو گـروه وجـود نـدارد     

)904/0=P.(  مقادير باالي استحكام پيوند بدسـت  در واقع

ي تـوان بـه انـرژي سـطحي بـاال      مـي را  3آمده در گروه 

و حضـور   به علت حذف مرحله اچينگسوبستراي عاجي 

 5ي سـورفاكتانت پـس از   هـا  احتمالي و مختصر مولكول

توانـد باعـث كـاهش     مـي ثانيه شستشوي بعدي با آب كه 

كشش سطحي پرايمر و نفوذ بهتر آن در سطح سوبسـتراي  

   .نسبت داد ،عاجي شود

ــده    ــوج زن ــبندگي در نس ــول چس ــل قب ــد قاب  10ح

در مطالعه حاضر اگر چه  )5(.يابي شده استمگاپاسكال ارز

ــادل     ــد مع ــي پيون ــتحكام برش ــادير اس  13 ،14 ،20مق

امـا بيشـترين مقـدار ميـانگين      ،مگاپاسكال هم بدست آمد

مگاپاسـكال و   37/8استحكام برشي پيونـد بدسـت آمـده    

 ها همانطور كه در قسمت مواد و روش .است 1براي گروه 

زيت پر شد اا توسط كامپذكر شده است استوانه شفاف ابتد

و سپس روي سطح عاجي آماده شده قرار داده و نـوردهي  

حاصـل از آن   C-Factorشد با توجـه بـه شـكل مولـد و     

ـ    مي د شـده را مسـئول   توان استرس انقباضـي بـاالي تولي
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ي اين آزمون پس از ها همچنين نمونه .تضعيف باند دانست

 C°55تا  C°5بار چرخه حرارتي بين  500سازي تحت  آماده

 .ثانيـه قـرار گرفتنـد    30برابر زمان ماندگاري در هر دما  با

Bishara  كـــه در مـــورد اثـــر  اي در مطالعـــه 2002در

ترموسايكلينگ روي استحكام برشي پيوند يك نوع ادهزيو 

تواند تا حدود  مينتيجه گرفت كه استحكام باند  ،انجام داد

  )10(.بعد از اعمال چرخه حرارتي كاهش داشته باشد% 80

 Arici  داد كه استحكام برشي بعـد نشان  2003نيز در 

از  )11(.يابد مياز ترموسايكلينگ بطور قابل توجهي كاهش 

 ،عمق عاج ،ي دندانيها طرفي ديگر شرايط نگهداري نمونه

متغيرهايي هسـتند كـه    ،سن دندان ،ميزان اسكلروز عاجي

كنترل آنها مشكل اسـت و از تحقيقـي بـه تحقيـق ديگـر      

  )5(.تفاوت هستندم

Armengol  تأثير خشونت سـطحي و انـرژي    2003در

چسـبندگي مـورد بررسـي     فرآيندآزاد سطحي عاج را در 

قرار داد و نتيجه گرفت كه افزايش در انرژي آزاد سـطحي  

 .تواند منجر به استحكام باند بيشـتر شـود   ميعاج همواره ن

ي هـا  پخش شدن ادهزيـو بـر روي بافـت    ،اين مسأله فقط

دهد و باعث تماس نزديك بين ادهزيو  ميدان را افزايش دن

اگرچـه در   در مطالعـه حاضـر   )12(.شود ميو بافت دندان 

سطح عاجي در اثر اچ شدن انرژي سطحي پـاييني   1گروه 

ولي بيشترين مقدار استحكام باند معادل  )1(وردآ ميبدست 

ـ مگاپاسكال متعلـق بـه ا   37/8 اسـت كـه ايـن    گـروه  ن ي

توان به حضور پرايمر موجـود در   ميباال را  استحكام باند

Exciteباندينگ 
عمـل   عامل مرطوب كننـده  كه به عنوان ®

نموده و انـرژي سـطحي سوبسـتراي عـاجي را افـزايش      

ي فـراوان ناشـي از اچ عـاج بـين     ها دهد و ميكروتگ مي

توبولر كه قسمت اعظم استحكام باند مديون حضور آنهـا  

  .است نسبت داد

Buzoglu چند  اثر   بررسي با   2007 در  كاران هم  و  

محلول شستشو بر انرژي سطحي عاج ريشه به روش 

دريافتند كه شستشو با  ،Octaneاندازه گيري زاويه تماس 

EDTA ،RC-Prep  و هيپوكلريت سديم موجب كاهش

در ميان  .گردد ميي عاجي ها انرژي سطحي ديواره دار معني

 ركيبي تنها روش ت ،ي مختلف تركيبي آنهاها روش

RC-Prep  انرژي و سپس هيپوكلريت سديم موجب افزايش

تاثير  1994و همكاران در سال  Attal .)13(عاج شد سطحي

بر انرژي سطحي عاج بررسي را ي درماني مختلف ها روش

برومونفتالئين، - گيري زاويه تماس الفا آنها با اندازه .نمودند

ي ها گليسرول، اتيلن گليكول و آب نشان دادند كه روش

/  و گليسين HEMA/  اسيدمالئيك / اسيداگزاليك

 پذيري عاج موجب كاهش رطوبت HEMA/  اسيدمالئيك

 HEMA/گليسين/روش تركيبي اسيد اگزاليك شوند ولي مي

شوند در حالي كه  ميموجب افزايش رطوبت پذيري عاج 

اسيد فسفريك و هيپوكلريت سديم بر رطوبت پذيري 

استفاده  در اثررسد كه  ميه نظر ب )14(.تاثيري نشان ندادند

و در  انرژي سطح عاج از بعضي مواد شوينده تركيبي،

اين باعث مرطوب شوندگي آن افزايش يافته و  نتيجه

 چسبندگي رزين به عاج بهتر صورت فرآيند شود كه مي

  .گيرد

ــان-معظمــي ــر 2006در  ايزدي ــوع اث محلــول  يــك ن

ادهزيـو نسـل   قبل از كاربرد دو نوع سيستم  كننده را خنك

ــم  Clearfil SE bond(شش
ــتم )® I Bond( و هف

روي ) ®

مورد مطالعه عاج  –استحكام برشي پيوند كامپازيت رزين 

 Clearfilآنها نشان دادند كه هنگام اسـتفاده از   .قرار دادند

SE bond
بـه عنـوان    پيشـنهادي بعد از كـاربرد محلـول    ®

ربرد آب استحكام باند كمتري در مقايسه با كا ،كننده خنك

  آيـد ولـي در مـورد    مـي بدسـت   ،كننـده  خنـك به عنوان 

I Bond
تفاوتي در استحكام برشي پيوند هنگام استفاده از  ®

 ،در مطالعه حاضـر  )15(.شود ميمشاهده نكننده  خنكنوع  2
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Adheseكه از باندينگ  هنگامي
بعـد از كـاربرد محلـول     ®

 ،شـود  مـي اسـتفاده  كننده  خنكيا آب به عنوان  پيشنهادي

كننـده   خنـك كه در آن از آب به عنوان  2ي ها يعني گروه

به  محلول پيشنهاديكه در آنها از  8 و 7 ،6استفاده شد و 

آماري در  دار معنياستفاده شده، تفاوت كننده  خنكعنوان 

عليـرغم آنكـه    .مقادير استحكام برشي پيوند مشاهده نشـد 

Adhese
ننده هر دو از عوامل چسبا Clearfil SE bond ®و ®

ي با قدرت متوسط محسوب ها نسل ششم و جزء سلف اچ

تـوان بـه تركيـب محلـول      مـي ايـن تفـاوت را    ،شوند مي

در دو مطالعه نسـبت داد بطوريكـه در مطالعـه     پيشنهادي

 EDTA 5/0حـاوي   پيشـنهادي  ايزديان محلول –معظمي 

محلـول   حاضـر باشـد در حاليكـه در مطالعـه     مـي موالر 

و  HLB=7درصـد و   5/0نت حـاوي سـورفاكتا   پيشنهادي

ي ناشـي از  هـا  شايد حضور كمـپلكس  .است EDTA فاقد

EDTA     مسئول كاهش استحكام پيونـد هنگـام اسـتفاده از

از طرفـي   .باشـد كننـده   خنـك به عنوان  پيشنهاديمحلول 

ميـزان   ،عمـق عـاج   ،ي دنـداني ها شرايط نگهداري نمونه

و  .اسكلروز عاجي و سن دندان متغيرهاي تأثيرگذار هستند

مطالعـه  (اختالف مقادير استحكام پيوند در اين دو تحقيق 

را مـي شـود بـه ايـن     ) ايزديان و مطالعه حاضر -معظمي

  .موضوع هم نسبت داد

Sung  وTai  نشان دادند كه شستشوي عـاج   2002در

آب مقطــر و ســرم  ،ي آب شــيرهــا اچ شــده بــا محلــول

ســبب تفــاوت در كننــده  خنـك فيزيولوژيـك بــه عنــوان  

عاج با توجـه بـه    –ام برشي پيوند كامپازيت رزين استحك

در مطالعـه   )16(.شـود  ميشده، نوع دنتين باندينگ استفاده 

 كننـده  خنكحاضر نيز نوع دنتين باندينگ بكاررفته و نوع 

اسـتحكام   توانند باعث تفـاوت در نتـايج   ميمصرف شده 

  .برشي پيوند شوند

  نتيجه گيري

Adhese(نوع ادهزيو بكار رفته  .1
Exciteيا ®

بر  ) ®

استحكام برشي پيوند مؤثر است و اختالف بين 

  .دار است از اين نظر معني ها گروه

ــا كــاربرد  .2 ــوان  پيشــنهادي ســورفكتانتب ــه عن ب

ثانيه شستشوي بعدي بـا اسـپري    5كننده و  خنك

و اسـتفاده از عامـل   ) بدون اچ كردن( آب و هوا

Excite چسباننده
مقادير استحكام برشـي پيونـد    ®

شرايط كاربرد و بدون اختالف معني دار با  ترازهم

Excite معمول كلينيكي باندينگ
  .مي شود ®

افزايش زمان شستشوي عـاج تـراش خـورده بـا      .3

، بدون كننده خنك پيشنهادي به عنوان سورفكتانت

منجر به كـاهش اسـتحكام    توجه به نوع باندينگ،

 .شود ميپيوند 

جه گيـري  با توجه به نتايج مطالعه حاضر براي نتي .4

نهايي درمورد  اثر بخشي محلول سورفكتانت بـه  

عنوان خنك كننده به مطالعات بيشـتر از زوايـا و   

 .  جنبه هاي مختلف تياز است

  تشكر و قدرداني

در شوراي پژوهشي دانشگاه علوم اين پژوهش 

 ي آن از طريقها پزشكي مشهد به تصويب رسيده و هزينه

خت شده است كه پرداپژوهشي دانشگاه  محترم معاونت

 .دگرد ميتشكر تقدير و بدين وسيله 
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