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  چكيده

هدف از اين  .امروزه بسياري از تحقيقات و تحوالت در زمينه مواد دنداني بر روي ساده سازي مراحل باندينگ متمركز شده است :مقدمه

   .بوددندان  به عاج دوال كيور خود باند شونده سه نوع سمان رزينيمطالعه بررسي استحكام برشي پيوند 

تايي  10به طور تصادفي در چهار گروه و  انتخاب شده سالم انسان مولر سومدندان  40 آزمايشگاهي، -در اين تحقيق تجربي :ها روشمواد و 

 Varilink II كامپازيت، Excite DSC (Ex)ثانيه اچينگ و اعمال باندينگ  15بعد از ): گروه كنترل( اولگروه . تقسيم بندي شدند

 (Var II) دومگروه . گرديدكيور ه و به داخل استوانه هاي پالستيكي تزريق شد: RelyX Unicem (RX) ل استوانه هاي پالستيكي به داخ

ثانيه، كيور  30به داخل استوانه هاي پالستيكي تزريق شده و بعد از  Maxcem (Mc): سوم گروه. ثانيه، كيور گرديد 30تزريق شده و بعد از 

بعد از گذراندن . ثانيه، كيور گرديد 30به داخل استوانه هاي پالستيكي تزريق شده و بعد از  Multilink Sprint (MS): هارمچ گروه. گرديد

 پيونددستگاه يونيورسال سنجش استحكام يك به وسيله  استحكام برشي پيونددرجه سانتي گراد،  55تا  5، بين حرارتيسيكل  1000

Zwick/Roell  هاي آماري اطالعات به دست آمده با آزمون. اندازه گيري شد ANOVA  و Scheffeمورد آناليز قرار گرفتند.  

، 73/6±79/0 ،95/12±64/2 به ترتيب اول، دوم، سوم، چهارم براي گروه هاي انحراف استانداردو  استحكام برشي پيوندميانگين   :افته هاي

 Var II كامپازيت استحكام برشي پيوندميانگين : كه نشان داد هاي آماريآزمون  آناليز آماري با .بودمگاپاسكال  75/0±60/4، 09/0±01/3
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Introduction: Today, much of the researches and innovations in dental materials are focused on simplification of the 
bonding procedures. The aim of this study was to assess shear bond strength (SBS) of three auto-adhesive dual-cured resin 
cements to dentin.  

Materials & Methods: In this in vitro experimental study, 40 intact human Third molars were selected and randomly 
divided into 4 groups of 10 teeth. Group I (Control group): After 15 seconds of etching and application of Excite DSC Bond 
(Ex), Varilink II (Var II) composite was injected into the plastic ring and light cured. Group II: RelyX Unicem (RX) was 
injected into the plastic ring and light cured after 30 seconds (according to manufacturer's instruction). Group III: Maxcem 
(Mc) was injected into the plastic ring and light cured after 30 seconds (according to manufacturer's instruction). Group IV: 
Multilink Sprint (MS) was injected into the plastic ring and light cured after 30 seconds (according to manufacturer's 
instruction). After thermal cycling (1000 cycle, 5-55˚C), SBS were measured for each groups with a Zwick/Roell Universal 
Testing Machine. The data were analyzed by ANOVA and Scheffe tests. 

Results: The mean SBS and Standard deviations for groups I, II, III and IV were 12.95±2.64, 6.73±0.79, 3.01±0.90 and 
4.60±0.75 MPa respectively. Statistical analysis revealed that: 1. The mean SBS of Var II was significantly higher than the 
other groups (P<0.05). 2. The mean SBS of Mc and MS were significantly lower than RX (P<0.05).3. The mean SBS of Mc 
and MS were not significantly different (P>0.05). 

Conclusion: Bond strength of the auto-adhesive dual-cured resin cements (RX, Mc, MS) to dentin was lower than Var II 
composite combined with Ex bond. Bond strength of RX was higher than Mc and MS. 
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 بود RXي كمتر از دار معنيبه طور  MSو  Mc استحكام برشي پيوندميانگين  .)>05/0P( ساير گروه ها بوداز بيشتر ي دار معنيبه طور 

)05/0P<( . استحكام برشي پيوندميانگين Mc  وMS  نداشت هم ي باارد معنيتفاوت آماري )05/0P>(.  

 Exبه همراه باندينگ  Var IIكمتر از كامپازيت  MSو  RX، Mcي رزيني خود باند شونده ها سمان استحكام برشي پيوند :نتيجه گيري

  .تفاوتي با هم ندارد MSو  Mcاستحكام برشي پيوند  .است MSو  Mcبيشتر از  RXاستحكام برشي پيوند  .باشد مي

 .ي رزينيها سمان، عاج دندان ،استحكام برشي پيوند: يواژه هاي كليد

  .183-90:  3شماره /  33دوره  1388سال / مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد 

  
  مقدمه 

چسباندن به طور وسيعي در رزيني   يها  امروزه سمان
هاي  ي داخل ريشه و پوششها ، پست ها اينله، آنله، ونير

هاي مرسوم شامل  شرو. دنشو مي كامل تاجي استفاده
و يا  (Etch and rinse)اچ و شستشو  استفاده از سيستم

كننده همراه با يك كامپازيت با  ي خود اچها سيستم
 استفاده از ايناز آنجا كه . دنباش مي ويسكوزيته پايين

 وقت گير و حساس به تكنيك ،ي چند مرحله ايها سيستم
دينگ با تواند بر كفايت بان مي باشد و اين حساسيت مي

اخيراً به منظور  ،)1(نفي داشته باشدساختمان دندان اثر م
هاي  دن، انواعي از سمانسازي مراحل سمان كر ساده

كه  است باندشونده، به بازار عرضه شده رزيني خود
 ،توانايي اچ و اتصال به سطح دندان ابمونومرهايي  داراي

 .باشند مياده ادهزيو بدون نياز به استفاده جداگانه از يك م
هاي  استفاده از چنين موادي چسباندن رستوريشن

غيرمستقيم را به سطح دندان آسانتر خواهد نمود، باعث 
جويي در وقت شده و همچنين ضخامت اليه سمان  صرفه

هدف  .مابين رستوريشن و دندان را كاهش خواهد داد
تركيب كردن ويژگي راحتي كار با  ،توليد چنين موادي

سازي  عدم نياز به آماده( آينومر گالسي مانند ها سمان
و خصوصيات برتر مكانيكي، زيبايي و  )سطح دندان

ي رزيني بوده ها سماناستحكام اتصال به سطح دندان در 
ما در اين مطالعه سه نوع سمان رزيني ) 2(.است

  RelyX Unicem خودباندشونده دوال كيور
)3M ESPE, St. Paul, USA(  

  Multilink Sprint و Maxcem (Kerr, Orange, USA)و 
)Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein(  

 .را مورد ارزيابي قرار خواهيم داد

  در مورد اتصالمطالعات انجام شده نتايج 
(RX) RelyX Unicem  به عاج دندان متناقض است برخي

با مساوي استحكام اتصال اين ماده را كمتر و برخي 
 )3(و همكاران Piwowarczyk .دانند مي جهاي راي سيستم

در دو حالت  RXاستحكام برشي پيوند به عاج را در 
روز و ذخيره در آب بعالوه  150ذخيره در آب به مدت 

عنوان  Variolink IIسيكل حرارتي، بسيار كمتر از   37000
نيز در مطالعه خود بر  )4(و همكاران Holderegger. نمودند

استحكام پيوند اين  ،RXيوند سمان روي استحكام برشي پ
ي رزيني مرسوم ها سمانسمان را به عاج دندان كمتر از 

Panavia-F, RelyXARC, Multilink  عنوان نمودند اما
حساسيت در حين كار با اين سمان را به دليل 

ي رزيني مرسوم ها سماناي بودن، كمتر از   مرحله تك
 بر )5(و همكاران Yangاي كه  همچنين در مطالعه. دانند مي

انجام دادند RX روي استحكام ريزكششي پيوند با عاج در 
به هر سه نوع عاج  RXعنوان كردند كه استحكام پيوند 

  سطحي، عمقي و سرويكال بسيار كمتر از سمان
Panavia-F اما . باشد ميDe-Munck 6(و همكاران( 

را با عاج دندان در  RXكششي پيوند سمان  استحكام ريز
Cantoro. به دست آوردند Panavia-Fمان حد س

نيز  )7(
 Panavia-Fرا مشابه با  RXاستحكام ريزكششي پيوند در 

نيز استحكام  )8(و همكاران Abo-Hamar. گزارش نمودند
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 Panavia-Fرا به عاج دندان در حد  RXبرشي پيوند 
نيز  )3(و همكاران Piwowarczykدر مطالعه . گزارش كردند

  .نبود دار معني Panavia-Fبا  RXيوند تفاوت استحكام پ
   و Maxcem (Mc)در مورد استحكام پيوند 

(MS) Multilink Sprint به عاج دندان، هيچ مطالعه منتشر 
   .اي وجود ندارد شده

اين مطالعه با هدف مقايسه استحكام برشي پيوند اين 
سه سمان رزيني خود باندشونده موجود در بازار، با 

 Variolink II و متداول وردوال كيكامپازيت 

(Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein)  به همراه
  Excit DSC تم چسباننده تمام اچسسي

(Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein)   طراحي شده
زمينه اي را براي انجام تحقيقات بيشتر بر روي  تا است

ه اين مواد فراهم نموده و راهنمايي براي استفاد
يك  پيونداستحكام چرا كه . دندانپزشكان از اين مواد باشد

خاص يكي از فاكتورهاي اساسي در پذيرش  كامپازيت
و استفاده باليني از آن بوده و آزمون سنجش  كامپازيت

اي عالي براي غربالگري مواد  وسيله استحكام برشي پيوند
ي ها سيستم پيوندجديد موجود در بازار و مقايسه كفايت 

  )9(.باشد مي تلف باندينگمخ
  ها روشمواد و 

 عقلدندان  40 ،آزمايشگاهي-در اين مطالعه تجربي
انسان كه فاقد هر گونه ترك، پوسيدگي، شكستگي و 

ند ه بودساله به دست آمد 25تا  18و از افراد بودند ترميم 
قبل از انجام آزمون سنجش در طول مدت يك ماه  و

سازي از  ، بعد از پاكدكشيده شده بودن استحكام پيوند،
در  و% 01/0تيمول در تا زمان انجام آزمايش  ،دبري ها

به طور  نمونه ها .ندذخيره شد درجه سانتي گراد 4دماي 
، دوم، اول گروه هاي(تايي  10گروه  چهارتصادفي در 
ميناي سطح باكال تمامي . نددبندي ش تقسيم) سوم و چهارم

به وسيله فرز  دندان هاي مورد آزمايش به طور كامل

و تحت  837-016 (SSwhite, USA)الماسي سيلندريك 
اي موازي با محور طولي دندان  كننده آب، با زاويه خنك

توالي كاغذهاي ساينده سپس سطح عاجي با  .برداشته شد
با درجه سايندگي  (Matador, Germany)سيليكون كاربايد 

ظور كننده آب به من و در زير خنكgrit  600و 400 ،240
بر روي سطح  .ديپرداخت گردايجاد يك سطح صاف، 

پرداخت شده تمامي دندان ها استوانه شفاف پالستيكي به 
سطح ميليمتر، عمود بر  2ميليمتر و طول  35/3 داخلي قطر

باكال دندان، قرار داده شد و با موم  يِعاجصاف شده 
  .  چسب از سمت خارجي ثابت شد

ستشو، سطح به آرامي ثانيه ش 20پس از  ،اول گروه در
ثانيه خشك شد و سپس  5به وسيله جريان هوا به مدت 

اچ و بعد از  %37ثانيه با ژل اسيد فسفريك  15به مدت 
بار فعال  2گرفتن رطوبت اضافي با ثانيه شستشو و  20

  (Ex) هوا، اليه نازكي از باندينگ اي پوار كردن لحظه
Excite DSC  بر روي بعد از آميختن بيس و اكتيواتور

اليه باندينگ به وسيله جريان . سطح عاجي قرار داده شد
پس . ثانيه، كيور شد 20ماليم هوا، نازك شده و به مدت 
 Variolink II كامپازيتاز آن استوانه شفاف پالستيكي با 

(Var II)  مطابق ( گرديد ثانيه، كيور 40پر شده و  به مدت
 ).با دستور كمپاني سازنده عمل شد

پس از  RX (RelyX Unicem)كپسول ، دوم گروه در
سازي با فشردن كناره كپسول در داخل دستگاه  فعال

Rotomix (3M ESPE, St. Paul, USA)  قرار داده شده و
ثانيه فعال شد در همين زمان سطح  15دستگاه به مدت 

بار  2رطوبت اضافي با و داده شد  ثانيه شستشو 20عاجي 
كپسول از دستگاه . گرفته شد هوا اي پوار فعال كردن لحظه

Rotomix  ،خارج گرديد و به وسيله تفنگ مخصوص
شده و به  پالستيكي تزريق هاي استوانه سمان در داخل

مطابق با دستور كمپاني ( گرديد، كيور يهثان 40مدت 
 ).سازنده عمل شد
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  گرفتن و  شستشو   ثانيه  20  از  ، پسسوم   گروه  در
 هوا اي پوار ل كردن لحظهبار فعا 2رطوبت اضافي با 

Maxcem (Kerr,Orange,USA)  به وسيله سرسرنگ
شده  مخلوط كننده در داخل استوانه هاي پالستيكي تزريق

مطابق با دستور كمپاني ( گرديدثانيه، كيور  40و به مدت 
  ).سازنده عمل شد

گرفتن ثانيه شستشو و  20، پس از چهارم گروه در
 هوا كردن لحظه اي پواربار فعال  2رطوبت اضافي با 

)Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstety(   
Multilink Sprint  به وسيله سرسرنگ مخلوط كننده در

 40شده و به مدت  داخل استوانه هاي پالستيكي تزريق
مطابق با دستور كمپاني سازنده عمل ( گرديدثانيه، كيور 

 ).شد

 با دستگاه اليت كيور نوردهيتمامي پروسه 
)Coltene/Whaledent,Konstanz,Germany( Coltolux®75 
ميلي وات بر سانتيمترمربع صورت  700توان معادل  با

توان خروجي دستگاه اليت كيور در تمام طول . گرفت
 سازي نمونه ها، به صورت مرتب با اليت متر پروسه آماده

(APOZA, China) تمامي نمونه ها به مدت  .چك گرديد
سپس نمونه ها  .قرار داده شد مقطر ساعت در آب 24

درجه  55تا  5، بين و سرما سيكل گرما 1000 تحت
هر . كلينگ قرار گرفتنديدستگاه ترموسا در سانتيگراد،

بدين . ثانيه اعمال گرديد 75سيكل حرارتي در مدت 
ثانيه و  30صورت كه مدت زمان قرارگيري در هر حمام 

از يك حمام به  جهت انتقال نمونه ها مدت زمان تاخير
 درنمونه ها  .ثانيه در نظر گرفته شد 15حمام ديگر، 

شونده به نحوي  خود سخت آكريل ي از جنسهاي بلوك
ي در روي كامپازيتهاي  شوند كه استوانه مي قرار داده

و عمود بر چيزل  عمود بر سطح عاجي آماده شدهدندان، 
سنجش ها با دستگاه  نمونه .كننده نيرو قرار گيرد اعمال

 Zwick/Roell Z020,A.S.T.GmbH) استحكام برشي پيوند

Dresden, Germany)  موجود در مركز تحقيقات دانشكده
 دندانپزشكي شاهد تهران، با سرعت چيزل معادل 

mm/min 5/0  نيوتون  5و پيش بار معادل(Preload=5N) 
نيوتون تحت اعمال نيرو قرار  1500و حداكثر نيروي 

گزارش  ،(MPa) حسب واحد مگاپاسكال نتايج بر. گرفتند
آزمايشات بجز در انجام نمونه ها در تمامي زمان  .گرديد

نگهداري  و در دماي محيط مقطردوره اعمال نيرو، در آب 
 (KS)ها از آزمون  جهت بررسي توزيع داده .شدند

Kolmogorov-Smirnov با توجه به نرمال . استفاده شد
وه مراحل بعدي آناليز در هر چهار گرها  دادهبودن توزيع 
اطالعات به دست آمده از دستگاه سنجش  .انجام گرفت

براي هر چهار گروه به وسيله آزمون برشي پيوند استحكام 
با  SPSS (Chicago, USA)افزار  در نرم ANOVAآماري 

براي بررسي  .مورد ارزيابي قرار گرفت 15ويرايش 
و  Scheffeبودن اختالفات بين گروه ها، از تست  دار معني

بعد از آزمون سنجش  .استفاده شد 05/0ي دار معنيسطح 
نمونه ها به وسيله استحكام پيوند برشي، سطح شكست در 

 (Olympus Corp,Tokyo,Japan)نوري ميكروسكوپاستريو
برابر، جهت بررسي الگوي شكست مورد  20با بزرگنمايي 

  .ارزيابي قرار گرفت
  يافته ها

 چهاردر  انحراف استانداردو ميانگين  ،حداكثر ،حداقل
 .درج گرديده است ،1 گروه مورد بررسي در جدول

درصدي ميانگين  95ميانگين و فاصله اطمينان  ،1نمودار 
استحكام برشي پيوند در واحد مگاپاسكال در چهار گروه 

  .دهد مي آزمايشي را نمايش
 دار معنينتايج آناليز واريانس، حاكي از وجود اختالف 

  ).>001/0P(گروه مورد بررسي بود بين چهار 
05/0 P<دهنده اين است كه حداقل يكي از  نشان

براي . دار دارد ها با سه گروه ديگر، اختالف معني گروه
   Scheffe  آزمون از  تفاوت،  اين مسئول   هاي يافتن گروه
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  .  استفاده شد
استحكام نشان داد كه  Scheffeمقايسه نتايج آزمون 

داري  به طور معني) گروه كنترل( اول در گروه برشي پيوند
و ) P>001/0( سومگروه  ،)P>001/0( دوماز گروه  بيشتر

در  استحكام برشي پيوند .بود) P>001/0(چهارم گروه 
 اولكمتر از گروه ي دار معنيبه طور  دومگروه 

)001/0<P(  سومگروه از  بيشترو )001/0<P ( و گروه
پيوند در گروه  استحكام برشي. بود )P=029/0( چهارم

و ) P>001/0( اولي كمتر از گروه دار معنيبه طور  سوم
ي با گروه دار معنيو تفاوت  بود) P>001/0(  دوم گروه

استحكام برشي پيوند در گروه . شتندا) P=151/0( چهارم
) P>001/0( اولي كمتر از گروه دار معنيبه طور  چهارم

ي با گروه دار معنيو تفاوت بود ) P=029/0( دوم و گروه
مقايسه دو به دو  2جدول . شتندا) P=151/0( سوم

 نمايش گروه آزمايشي را استحكام برشي پيوند چهار
نتايج مشاهده سطوح شكست به وسيله  .دهد مي

زمايشي به آاستريوميكروسكوپ در نمونه هاي هر گروه 
شكست ها در تمامي نمونه هاي گروه هاي . شرح ذيل بود

مابين سمان و عاج  Adhesive ز نوعآزمايشي سه و چهار ا
در دو نمونه شكست از نوع در گروه دوم . رخ داده بود

Cohesive  بود و در باقي نمونه ها رزيني در داخل سمان
در . مشاهده شد Adhesiveشكست از نوع  ،در اين گروه

در داخل  Cohesiveگروه اول تمامي شكست ها از نوع 
 .اليه باندينگ بودكامپازيت يا 

  
  

  در گروه هاي آزمايشي) مگاپاسكال(تحكام برشي پيوند ، حداقل، حداكثر و ضريب تغييرات اسانحراف استانداردميانگين، :  1جدول 

  ميانگين  حداكثر  حداقل  گروه آزمايشي
انحراف 
  استاندارد

ضريب درصد 
  تغييرات

  00/9  22/16  95/12  64/2  4/20 (VariolinkII)  گروه اول
  55/5  05/8  73/6  79/0  8/11  (RelyX Unicem)  گروه دوم
  00/2  54/4  01/3  90/0  8/29 (Maxcem)  گروه سوم

  38/3  60/5  60/4  75/0  2/16  (MultilinkSprint)  گروه چهارم

         

 
 

  در چهار گروه آزمايشي درصدي ميانگين استحكام برشي پيوند در واحد مگاپاسكال 95ميانگين و فاصله اطمينان  :1نمودار 
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استحكام برشي پيوند در چهار گروه  مقايسه دو به دو:  2ول جد

  آزمايشي
 P-value  )مگاپاسكال(اختالف   ها گروه

  00/0  22/6  اول با دوم
  00/0  94/9  اول با سوم

  00/0  35/8  اول با چهارم
  00/0  72/3  دوم با سوم

  029/0  13/2  دوم با چهارم
  151/0  41/0  سوم با چهارم

  
  بحث

دندان موضوع تحقيقات بسياري بوده  اتصال به عاج
ي چسباننده اي است ها سيستماست كه هدف آن ها ارائه 

زيرا . كه بتوانند پيوند مناسبي با اين سوبسترا برقرار نمايند
سطح عاج به دليل درصد باالتر  با پيونددر مقايسه با مينا، 

 دشوارتر ،از مواد آلي و دارا بودن ساختمان توبولي
همچنين وجود اليه اسمير كه توبول هاي  )10و11(.باشد مي

عاجي را مسدود نموده و موجب كاهش نفوذپذيري سطح 
ي چسباننده ها سيستم باعث مي گردد كه، شود مي عاجي

توانند به ميزان كافي با عاج داخل توبولي و بين توبولي ن
تماس داشته و پيوند برقرار كنند كه اين مورد، دليل 

ي چسباننده با ها سيستميوند ديگري براي كاهش قدرت پ
 )12(.سطح عاج است

ترين روش  آزمون سنجش استحكام باند برشي شايع
جهت تعيين ميزان استحكام پيوند مواد ترميمي به بافت 

به سبب در نظر نگرفتن اين آزمون  )13(.باشد مي دندان
ويژگي سه بعدي حفرات ترميمي و انقباض ناشي از 

اين حفرات ابزار دقيقي براي ارزيابي پليمريزاسيون در 
آزمون د و نتايج حاصل از اين باش مواد نمي پيوندكفايت 

مورد بررسي باليني  هاي مراه با نتايج ارزيابيه مي بايست
يك وسيله اين حال اين آزمون با . و نتيجه گيري قرار گيرد

بسيار مناسب جهت غربالگري مواد جديد عرضه شده به 

ي چسباننده ها سيستمبازار و مقايسه پارامترهاي مشابه، بين 
  )9(.مختلف هستند

 Ex در گروه شاهد در اين مطالعه از سيستم باندينگ 
كه در  استفاده شد Var IIدوال كيور، به همراه كامپازيت 

مطالعات استحكام پيوند بارها به عنوان گروه شاهد مورد 
و همچنين به عنوان يك محصول  استفاده قرار گرفته است

ترس، استفاده كلينيكي زيادي ستجاري معروف و در د
ي باندينگ نسل پنجم ها سيستماين سيستم جزو  )3(.دارد

 .شوند مي هاي تمام اچ شناخته بوده كه با عنوان چسباننده
و  ي نسل پنجم سادگي پروسه كاريها از مزاياي سيستم

 هاي فيلردار به عنوان  امكان توليد چسباننده

Shock Absorber اعث شده تا اين اين خصوصيات ب. است
قبوليت از م عالوه بر استحكام پيوند بسيار مناسب ها سيستم

اين انتخاب  دليل ديگر )14(.عمومي نيز برخوردار باشند
به عنوان گروه  اي كه ماده به اين نكته بودتوجه سيستم 

انتخاب شود كه همانند سه سمان رزيني خود  كنترل
باشد ال كيور هاي دو باندشونده مورد بررسي، جزو سيستم

ماده بر استحكام پيوند با  تا تاثيرات روش پليمريزاسيون
ي ها سمانده است كه شزيرا ثابت . دندان، خنثي گردد

باالتري  درزيني دوال كيور و اليت كيور استحكام پيون
  )2و15و16(.ي سلف كيور دارندها سماننسبت به 

اولين سمان رزيني عرضه شده به  RXآن جا كه  از
ي ها سمانست بيشتر مطالعات در دسترس در مورد بازار ا

در  )3(.باشد مي رزيني خود باندشونده در مورد اين ماده
به ميزان  RXنتايج آزمايش ما ديده شد كه استحكام پيوند 

تمام اچ  ي كمتر از استحكام پيوند سيستمدار معنيكامالً 
Var II اين نتيجه در مطالعه . باشد ميPiwowarczyk  و
در ساير مطالعات بر  .نيز به دست آمده است )3(انهمكار

روي اين ماده، گروه شاهد با اين مطالعه تفاوت داشت و 
  .مطالعه مشابه ديگري وجود نداشت

  و  Variolink II  پيوند  اين مطالعه استحكام برشي در 



              

  

    189                                                                                     3 شماره/  33دوره /  1388سال /  مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد 

 

Roly X ي بيشتر از دو دار معنيبه صورت  به عاج دندان
ي بين دار معنياوت آماري لي تفسمان رزيني ديگر بود و

وجود  Multilink Sprintو  Maxemاستحكام برشي پيوند 
درخصوص كه اي  تاكنون هيچ مطالعه منتشر شده .نداشت
  . وجود ندارداين سه سمان رزيني خود باندشونده مقايسه 

سه سمان رزيني در اين مطالعه نشان  الگوي شكست
ن مواد در نفوذ كامل به داخل عاج داد كه ضعف اصلي اي

كه به دليل ويسكوزيته باالتر اين  بوده تراش خورده با فرز
به نظر . باشد مي نسبت به عوامل چسباننده عاجي ها سمان

نويسندگان همين نفوذ ناكافي سمان به داخل ساختمان 
ي ها سمانكاهش استحكام پيوند در اين دندان موجب 

 ن باقي ماندن اليه اسمير نيزهمچني. شده استرزيني 
تواند به عنوان يكي ديگر از علل كاهش استحكام پيوند  مي

زيرا امروزه ثابت شده  ،در اين كامپازيت مطرح گردد
اليه  پيوند مناسب با عاج دندان هاست كه براي رسيدن ب

برداشته شود و شبكه كالژن اكسپوز بايست  مياسمير 
اما ) 7(.اين شبكه نفوذ كنندگردد و مواد چسباننده به داخل 

از اين دو فاكتور را به  يكي خود باندشونده هيچ ها سمان
در نيز  و همكاران De Munck. طور كامل انجام نمي دهند

به  RXباقي ماندن اليه اسمير و نفوذ ناكافي  خودمطالعه 
هاي عاجي را در مقاطع ميكروسكوپ  داخل توبول

  ، نشان دادهعاج دندان الكتروني در سطح تماس سمان با
تماس همچنين بيان كردند كه اليه هيبريد در سطح  ند،ا

RX عاملي براي  كه همين مورد، با عاج ديده نمي شود
  شكست از  الگوي  ايجاد كششي و   ريز  استحكامكاهش 

همين نتيجه در  )6(.مي باشددر اين سمان  Adhesiveنوع 
ع ميكروسكوپ با بررسي مقاط و همكاران Yangمطالعه 

آنها نيز بيان نمودند كه نفوذ  . به دست آمد RXالكتروني 
هاي عاجي، عدم توانايي  اندك اين سمان به داخل توبول

در برداشتن اليه اسمير و عدم نفوذ به داخل شبكه كالژن 
با  RXعاجي موجب كاهش استحكام پيوند هاي  توبولو 

اين نمودند علت  آنها همچنين بيان. گردد مي عاج دندان
ميزان فيلر باال و در نتيجه  ،كاهش استحكام پيوند

  )5(.باشد مي ويسكوزيته باالي اين سمان

  نتيجه گيري

قابل  پيوندخود باندشونده استحكام  ي رزينيها سمان
 رندندا رايجي ها سيستمنسبت به  به عاج دندان، اطميناني

اين  به ها سمانبايست در استفاده كلينيكي از اين  مي و
 باموفقيت باليني يك سمان تنها  البته. نكته توجه نمود

 بافت دندان بهبود نمي يابد افزايش استحكام پيوند به
بوده و  In vitroنتيجه فوق حاصل از يك مطالعه بعالوه كه 

هاي كنترل كيفيت  استحكام برشي پيوند تنها يكي از آزمون
 نهايي محصوالت موجود در بازار است و براي اظهارنظر

 نيازآزمايشات بيشتري در مورد اين محصوالت، به 
  . باشد مي

  و قدرداني تشكر

بدين وسيله از همكاري مسئولين مركز تحقيقات 
و تمامي دانشكده دندانپزشكي شاهد تهران 

كمال دندانپزشكي مشهد دانشكده اندركاران مجله  دست
  .تشكر را داريمتقدير و 
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