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 -2،1دانشیار گروه ترمیمی و زیبائی ،عضو مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت دهان و دندان ،دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی
شهید صدوقی ،یزد ،ایران
 -3دندانپزشک ،دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی ،یزد ،ایران
 -4کارشناس ارشد آموزش و ارتقاء سالمت ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت دهان و دندان ،دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی
شهید صدوقی ،یزد ،ایران
تاریخ دریافت1391/9/1 :

تاریخ پذیرش1392/2/19 :

چكيده
مقدمه :منبعهای نوری متفاوت بر روی استحكام باند ترمیمها تأثیر میگذارند .از این رو هدف از این مطالعه بررسی اثر منابع
نوری مختلف بر ریز استحكام باند کششی دو نوع ادهزیو به عاج بود.
روش بررسي :در این مطالعه  06گونه ،در  0گروه ده تایی مورد بررسی قرار گرفت .نمونهها تعدادی دندان مولرکشیده شده انسان
بود .پس از سایش مینا از سطح باکال هر دندان به وسیله فرز و نمایان شدن عاج سطحی ،کامپوزیت رزین) (Z250به صورت الیه و
با استفاده از باندینگهای  Clearfil SE bondو  Adper prompt L-POPقرار داده شد .هر دو ادهزیو با استفاده از واحدهای
کیورکننده متفاوت QTH :با شدت ( LED ،)066mw/cm2با شدت ( PAC ،)466mw/cm2با شدت ( :)1266mw/cm2پلیمریزه
شدند .گروه ،adper/LED :1گروه  ،Adper/Plasma :2گروه ،Adper/QTH :3گروه ،SE/LED :4گروه ،SE/Plasma :5گروه:0
 .SE/QTHاز هر دندان چند برش با ضخامت  1mmبدست آمد .سپس همه نمونهها تحت آزمون ریز استحكام باند کششی قرار
گرفتند .دادهها با استفاده از آزمون  T-testو  ANOVAمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها :گروه  Clearfil SE/Plasma arcباالترین میزان استحكام باند را داشت .استحكام باند  Adper prompt L-POPبطور
قابل مالحظهای در بین منابع نوری مختلف متفاوت بود ( .)p<6/65تفاوت معنیداری در بین باندینگ  Adperو
هنگام استفاده از  LEDوجود داشت (.)p<6/65
نتيجهگيری :این مطالعه نشان داد که منابع نوری مختلف دارای تأثیر متفاوتی بر روی استحكام باند هستند.
واژههای کليدی :واحد کیورکننده نوری ،ریز استحكام باند کششی ،باندینگ

*

(نویسنده مسئول)؛ تلفن ،6351- 0250925 :پست الكترونیكیrdavari2000@yahoo.com :

 -اين مقاله حاصل پايان نامه دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد ميباشد.
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مقدمه
امروزه با افزایش آگاهی ،توجه ویژهای به زیبایی میشود و

پلیمریزه کردن کامپوزیتها در دسترس است .این مدلهای

استفاده از مواد همرنگ دندان افزایش قابل توجهی یافته است.

مختلف مدعی دارا بودن انرژی باالتر ،طیف برونده متفاوت و

از مزایای این مواد میتوان به زیبایی ،حفاظت هرچه بیشتر از

ویژگیهای ذاتی و فواید متنوع هستند ،اما هنوز بهترین فرآیند

ساختمانهای دندان و چسبندگی به دندان اشاره کرد .اما این

کیورینگ برای پلیمریزه کردن کامپوزیتها تعیین نشده است.

مواد که کامپوزیت رزین هم جزء آن میباشد معایبی از جمله

یک گروه از این منابع نور کوارتز -تنگستن -هالوژن

(Quartz-

انقباض حین پلیمریزه شدن ،تغییر رنگ و مقاومت سایشی

 )QTH: Tungsten-Halogenاست که دارای یک طیف نسبتاً

اندک دارد(.)1

وسیع تابش و یک سطح قدرت متوسط است .نسل دوم

برای اندازهگیری استحكام کششی باندینگها اخیراً
تكنیک ) )MTBS: Microtensile Bond Strengthتوسط

Sano

) )LED: Blue Light Emitting Diodeیک دانسیته انرژی باال
با یک طیف با دامنه باریک را فراهم میکنند(.

Plasma Arc

معرفی شد( .)2این تست اجازه ارزیابی استحكام پیوند در

 )PAC: Curingیک واحد کیورینگ خیلی شدید و با دامنه

سطوح متصل در ناحیه مقطع زده شده را در ابعاد 1-1/5

وسیع است(.)5

میلیمتر مربع میدهد .این روش جدید مزایای بسیاری بر

 D'Alpinoو همكاران استحكام باند ترمیمهای با پایه

روشهای مرسوم سنجش استحكام باند دارد که شامل موارد

رزینی پلیمریزه شده با منابع الیت کیور مختلف را مورد ارزیابی

ذیل است:

قرار دادند .در این مطالعه حفرههای کالس  Iاستاندارد بر

 .1به یک دندان امكان میدهد که چندین استوانه رزینی
متصل به عاج را آماده نماید.

روی دندانهای مولر سوم پس از سایش کاسپهای دندانی
تهیه شد و سپس با استفاده از باندینگ

 .2امكان آزمودن سطوح مورد چسبندگی با ویژگی بالینی را
فراهم میسازد ،مثل عاج پوسیده ،عاج اسكلروزه طوق دندان و
مینا

Adper single Bond

( )DBA: Dentin Bonding Agentsو کامپوزیت

(RC)Z250

ترمیم شد.
باندینگ و کامپوزیت با استفاده از واحدهای الیت کیور

 .3منجر به نقایص کمتری در نواحی کوچک از نمونهها

متفاوتی پلیمریزه شدند  PAC -3 QTH-2 LED-1و در

میگردد ،که به عنوان استحكام پیوند باالتر انعكاس پیدا میکند.

مجموع  9ترکیب نوری متفاوت برای پلیمریزه کردن  DBAو

 .4امكان آزمون تفاوتهای موضعی در استحكام پیوند در
یک دندان را فراهم میسازد(.)3

 RCبه وجود آمد.
یافتههای

علیرغم بهبودهای بسیار در مواد کامپوزیتی ،انقباض حین

که

ترکیبهای

مطالعه

نشان

داد

 QTH/QTH,PAC/QTHبیشترین و گروه

LED/QTH

پلیمریزه شدن به عنوان یک مشكل اصلی در ترمیمهای

پائینترین مقادیر استحكام باند را داشتند .هنگام استفاده از نور

پلیمریزه شونده توسط نور مطرح است( .)4انقباض حین

 LEDدر ترکیب نوری برای پلیمریزه کردن  DBAدر مقایسه

پلیمریزه شدن رزین کامپوزیت ،استرسهای انقباض ایجاد

با نورهای  QTHو  PACبطور قابل مالحظهای مقادیر استحكام

میکند که میتواند اتصال به دیوارها و مارژینهای حفره را از

باند کمتری بدون توجه به منبع نوری مورد استفاده برای

بین ببرد و موجب ریزنشت بعدی

شود(.)5

ارزیابی این مسئله که آیا تكنیکهای الیت کیور متفاوت بر

پلیمریزه کردن  RCحاصل میشد و ترکیبهای نوری یكسان
مقادیر استحكام باند یكسانی را نشان دادند(.)2

انقباض حین پلیمریزاسیون و استحكام باند میتواند اثر بگذارد،

در تحقیقی که  Camilottiو همكاران انجام دادند ،تأثیر

دارای اهمیت است .در حال حاضر منابع نوری متفاوتی برای

واحدهای الیت کیور متفاوت بر روی استحكام باند ترمیهای
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رزین کامپوزیت غیرمستقیم بررسی شد .در این تحقیق

جهت ضدعفونی کردن دندانها از هیپوکلریت سدیم  %16به

عاج سطحی اکسپوزشده دندانهای مولر سوم ادهزیو

مدت  36دقیقه استفاده شد( .)11بقایای انساج اطراف دندانها

 Single Bond2مورد مطالعه قرار گرفت .کامپوزیت رزین

و هرگونه جرم روی آنها با قلم کورت استاندارد تمیز شد و تا

( )Gradiaبه ضخامت  4میلیمتر با استفاده از زرین دوال کیور

قبل از آزمایش در سرم فیزیولوژیک نگهداری شدند.

( )Rely xسمان شد .برای کیورینگ از  4منبع نور استفاده
شده است:

توربین( 614تیزکاوان ایران) برداشته تا عاج سطحی نمایان شد و

-3 LED1 – LEDemetronl-2 QTH – Optilux 4cl -1
-4 LED2 – Optilight cl

LED3 Oltrolume5

،)22/2±9/4( LED1 ،)22/5±8/4( QTH

پس از هر  3تراش از فرز جدید استفاده شد( .)12سپس نمونهها
به صورت تصادفی به  0گروه  16تایی تقسیم شدند.

یافتههای مطالعه نشان داد که میانگین استحكام باند
برای

سپس مینای سطح باکال دندانها به وسیله فرز فیشور الماسی

LED2

( )21/4 ±16/2و  )22/3 ±13/8( LED3بود و تفاوت قابل
مالحظهای از لحاظ آماری بین گروههای مورد مطالعه وجود
داشت(.)8
مطالعات نشان دادهاند که تكنیکهای کیورینگ بطور متفاوت
بر پلیمریزه شدن مواد با پایه رزینی اثر میگذارند( .)9،16از

گروه  :1دستگاه الیت کیور پالسما آرک (
 +)with 1200 mw/cm 2باندینگ

Dent America

Clearfil SE bond

)(kuraray-japan

گروه  :2دستگاه الیت کیور پالسما آرک (
 +)with 1200 mw/cm2باندینگ

-Dent America

Adper prompt L-POP

()3M-USA
گروه  :3دستگاه الیت کیور کوارتز -تنگستن -هالوژن

سویی این منابع نوری هر کدام مدعی دارا بودن انرژی باالتر،

( +)Dent America with ،066mw/cm2باندینگ

طیف برونده متفاوت و ویژگیهای ذاتی و فواید متنوع هستند،

)kuraray- Japan( bond

اما هنوز بهترین فرآیند کیورینگ برای پلیمریزه کردن

گروه  :4دستگاه الیت کیور کوارتز -تنگستن -هالوژن

کامپوزیتها تعیین نشده است .بر اساس این مطالعات ،منطقی به

( +)Dent America with ،066mw/cm2باندینگ

نظر میرسد که فرض کنیم واحدهای الیت کیور بطور متفاوت

.)3M-USA( pop

بر روی استحكام باند ترمیمها اثر میگذارند و با توجه به این که
مطالعات نتایج متفاوتی را از تأثیر روشهای مختلف الیت کیور بر
روی میزان ریز استحكام باند کششی نشان دادهاند ،هدف از این

prompt L-

گروه  :5دستگاه الیت کیور  ،466 mw/cm2( LEDفراز
مهر -اصفهان)  +باندینگ

Clearfil SE bond.

گروه  :0دستگاه الیت کیور ،466 mw/cm2 LED

مطالعه بررسی اثر منابع نوری مختلف بر استحكام باند ریز

فراز مهر -اصفهان)  +باندینگ

کششی دو نوع باندینگ نسل ششم به عاج میباشد.

)(kuraray- Japan

روش بررسي

Clearfil SE

Adper Prompt L-POP

شدت دستگاه الیت کیور قبل از شروع کیورینگ به وسیله

نوع مطالعه تحقیقی و روش مطالعه کارآزمایی آزمایشگاهی

الیت متر( seconicآمریكا) سنجیده شد .بعد از اعمال باندینگ و

و با طرح  Parallelمیباشد .تعداد  16نمونه در هر گروه و جمعاً

کیورکردن با دستگاه الیت ( )PAC5s-LED20s-QTH20sو با

 06نمونه بررسی شد .تعدادی دندان مولر کشیده شده انسان

توجه به تقسیمبندی هر گروه و طبق دستورالعمل سازنده هر

مورد استفاده قرار گرفت (نمونه تراش خورده مورد نیاز  06عدد

یک از باندینگها انجام شد .در گروههای  1و  3و  5که از ادهزیو

میباشد و از یک دندان میتوان چند نمونه جمعآوری کرد) که

 Clearfil SEاستفاده شد ،ابتدا سطح عاج توسط جریان هوای

از طریق همكاری مراکز بهداشت در طی یک ماه جمعآوری شد

یونیت خشک شد .سپس پرایمر به وسیله میكروبراش روی سطح

و در محلول نرمال سالین تا موقع انجام آزمایش نگهداری شد.

عاج به صورت مالشی قرار داده شد و به مدت  26ثانیه ،زمان
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داده شد تا پرایمر نفوذ کند و بعد از آن به وسیله یک جریان

( Plus universal Testing Machine MTD-500ساخت کشور

متوسط هوای یونیت ،پرایمر اضافی از ناحیه دور شد و سطح

آلمان) با سرعت کراس هد  6/5میلیمتر بر دقیقه تحت تأثیر

خشک گردید .در مرحله بعد بالفاصله  bondبه وسیله

نیروی کششی قرار گرفتند .نمونهها طوری در دستگاه متصل

میكروبراش روی سطح عاج به شیوه مالشی قرار داده شد و

شدند که طول کامپوزیت و عاج از گیره تا سطح بین آن دو

سپس توسط جریان هوا مالیم هوای یونیت ،الیه  bondقرار داده

برابر و همچنین نیروی عمود بر آن سطح وارد شد تا هنگامی

شده یكپارچه شد .سپس به مدت  26ثانیه با دستگاه الیت کیور

که شكست بین کامپوزیت و عاج ایجاد شد.

مشخص شده در هر گروه نور داده شد .در گروههای  2و  4و 0

سپس نیروی شكست بر حسب واحد مگاپاسكال ثبت و پس

نیز طبق دستور کارخانه ادهزیو  Adper Prompt L-POPاستفاده

از دستهبندی و کدگذاری توسط رایانه و با استفاده از

و سپس کامپوزیت توسط  Plastic Instrumentدرون قالبهایی

آزمونهای آماری

از جنس آکریل سبز که به ضخامت  3mmو با عرض  5mmروی

 Tukey HSD ,Anova,تجزیه و تحلیل گردیدند.

Post hoc test ,T test, Two-way Anova

عاج گذاشته و توسط کندانسور در قالب فشرده گردید تا ضخامت
 3mmکامپوزیت روی عاج ایجاد شود (الزم به توضیح است که
ابعاد سطح بینابینی تست استحكام باند به طور تیپیک  3تا 4/5
میلیمتر میباشد که تستهایی با ابعاد  3میلیمتر تغییرات
کمتری در استحكام باند ایجاد میکنند)( .)13سپس با استفاده
از کامپوزیت  )3M-USA( Z256توده کامپوزیت به ضخامت 3
میلیمتر شكل داده شد و طبق دستورالعمل سازنده توسط
دستگاه الیت کیور مشخص شده در هر گروه کیور

شد(PAC5s-

 .)LED20s-QTH20sسپس همه دندانها در دستگاه

شكل  :1نمونه آماده شده به صورت ساعت شنی

ترموسایكل (کارخانه وفایی/ایران) مورد  1666چرخه حرارتی در
دمای  5-55درجه سانتیگراد با زمان  06ثانیه در هر یک از

نتايج

حمامهای آب گرم و سرد و با زمان بینابینی  15ثانیه قرار

در این مطالعه  0گروه در نظر گرفته شده بود و هرگروه

گرفتند .پس از این مرحله هر یک از دندانها به طور انفرادی در

شامل  16نمونه بود .میانگین ریز استحكام باند کششی در

جهت و جای مناسب و در داخل قالب مخصوص دستگاه برش

گروههای مختلف در جدول  1نشان داده شده است .نتایج این

(کارخانه وفایی/ایران) قرار گرفتند سپس برش اولیه دندانها با

جدول نشان میدهد که در موارد استفاده از باندینگ

استفاده از دیسک برشی (ساخت کارخانه وفایی -ایران) به صورت

 ,Promptمیزان ریزاستحكام باند کششی در گروههای مختلف

باکو لینگوالی انجام و از هر دندان چند اسلب میلیمتر تهیه شد.

نوردهی تفاوت معنیداری دارد( .)p=6/633اما میانگین ریز

سپس نمونهها با استفاده از فرز الماسی استوانهای ظریف (تیز

استحكام باند کششی در موارد استفاده از باندینگ

کاوان-ایران) در هندپیس سرعت باال با استفاده از اسپری آب و

 bondدر گروههای مختلف نوردهی تفاوت معنیداری مشاهده

هوای خنککننده از دو طرف نازک شدند تا سطح مقطعی با

نشد ( .)p=6/120در بررسی میانگین ریزاستحكام باند

مساحت  1میلیمتر مربع در حد فاصل عاج و کامپوزیت ایجاد

کششی در منبع نوری  LEDتفاوت معنیداری بین باندینگ

شد و شكل ساعت شنی ایجاد گردید(شكل .)1

 Clearfil SE bondو  Adper, Promptوجود دارد (.)p=6/663

سپس نمونهها در دستگاه سنجش ریزاستحكام باند کششی
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پالسمای آرک تفاوت معنیدار آماری بین باندینگ

clearfil SE

 bondو  Adper, Promptوجود نداشت (.)p=6/682

استحكام باند کششی از آنالیز واریانس دو طرفه استفاده گردید و
نتایج در جدول  2نشان داده شده است .نتایج نشان میدهد که

در بررسـی میانگین ریزاستحـكام کششـی در منبـع نوری

رابطه نوع باندینگ ( )p=6/661و منبع نوردهی ( )p=6/669با

 QTHتفاوت معنیدار آماری بین باندینگ  Clearfil SE bondو

میزان ریزاستحكام باند کششی معنیدار میباشد اما اثر متقابل

 Adper, Promptوجود دارد( )p=6/665( .جدول .)1

بین نوع باندینگ و منبع نوردهی در میزان ریز استحكام باند

به منظور بررسی اثر نوع باندینگ و منبع نوردهی بر میزان ریز

کششی وجود نداشت (جدول  2و نمودار .)p=6/991( )1

جدول  :1مقایسه میانگین ریز استحكام باند کششی در گروههای مختلف(مگا پاسكال)
Adperprompt

نوع باندينگ
نوع منبع نوری

Clearfil SE bond

(ميانگين  ±انحراف معيار)

(ميانگين  ±انحراف معيار)

*P-value

15/08±2/95
18/15±2/21
12/30±2/62
6/633

22/12±5/69
24/2±2/22
18/29±5/95
6/120

6/663
6/682
6/665

LED
Plasma arc
QTH
**P-value

**ANOVA

*T.test

جدول  :2تأثیر نوع باندینگ و منبع نوری بر ریز استحكام باند کششی
شاخص

*

ميانگين مجموع مربعات

آماره آزمون

P-value

066/68
158/83
6/28

19/35
5/12
6/669

<6/661
6/669
6/991

باندینگ
منبع نوری
اثر متقابل نوع باندینگ و منبع نوردهی
Two - way Analysis

نمودار  :1مقایسه میانگین استحكام باند ریز کششی در گروههای مختلف برحسب MPa

در مقایسه دو به دوی گروهها با توجه به روش آنالیز
واریانس مشخص گردید که تفاوت معنیداری بین گروههای 1

همچنین نتایج مقایسه دو به دو با توجه به روش متعاقب
آنالیز واریانس توکی مطابق جدول  3میباشد.

با  3 ،5با  3 ،4با  5وجود دارد (.)p>6/65
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جدول  :3مقایسه دو به دوی گروهها
مقايسه دو به دو

ميانگين اختالف

*P-value

گروه  1با گروه2

-2/42

6/919

گروه  1با گروه3

3/32

6/295

گروه  1با گروه4

-0/49

6/113

گروه 1با گروه5

-8/52

6/614

گروه  1با گروه0

-3/11

6/811

گروه  2با گروه3

5/29

6/262

گروه  2با گروه4

-4/62

6/592

گروه  2با گروه5

-0/65

6/104

گروه  2با گروه0

-6/04

1

گروه  3با گروه4

-9/81

6/663

گروه  3با گروه5

-11/84

6/661

گروه  3با گروه0

-0/43

6/119

گروه  4با گروه5

-2/62

6/904

گروه  4با گروه0

3/38

6/251

گروه  5با گروه0

5/41

6/202

*Tukey HSD

بحث و نتيجه گيری
مطالعات اندکی استحكام باند باندینگهای مختلف را در

 QTHکمترین میزان استحكام باند حاصل شد .مطالعات زیر

منابع نوری مختلف مورد بررسی قرار دادهاند .بدین منظور با

تا حدودی با نتایج حاصل از این مطالعه همسو میباشند.

توجه به اثرات منفی پلیمریزاسیون ناقص و مشخص نمودن

 D' Alpinoو همكاران در مطالعه خود گزارش نمود که

واحد مناسب برای کیور کردن ترمیمهای رزینی در این مطالعه

منبعهای نوری مختلف بر روی استحكام باند ترمیم تأثیر

استحكام باند ریزکششی دو نوع باندینگ نسل ششم در منابع

میگذارند( .)2که در آن مطالعه از واحد پالسما آرک و

نوری مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

استفاده شده بود .البته الزم به ذکر است که باندینگ مورد

QTH

در این مطالعه استحكام باند ریز کششی دو نوع باندینگ

استفاده در این مطالعه  Adper single bondبود .اما

نسل ششم ( Clearfil SE bondو  )Adper prompt L-POPدر

 Peutzfeldtگزارش نمود که تابش شدیدی که به وسیله

سه منبع نوری مختلف (پالسما آرک ،کوارتز -تنگستن -هالوژن

واحدهای پالسما ارک در طول چند ثانیه بیرون داده

و  )LEDدر  0گروه مورد مقایسه قرار گرفت.

میشود برای ویژگیهای بهینه رزین کامپوزیتها کافی نیست و

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که در موارد استفاده از

این مسئله تأثیر زیادی بر روی درجه پلیمریزاسیون میگذارد(.)12

باندینگ  Adper prompt L-POPمیزان استحكام باند

در مطالعه حاضر تفاوت معنیداری در میانگین ریز استحكام

ریزکششی در گروههای مختلف نوردهی تفاوت معنیدار آماری

باند کششی برای باندینگ  Clearfil SE bondدر گروههای مختلف

دارد .بدین صورت که در گروه پالسما آرک باالترین و در گروه

نوردهی وجود نداشت ،اما میانگین ریز استحكام باند کششی در
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گروه پالسما ارک باالتر از دیگر گروهها بود .این یافته نشاندهنده

 1666چرخه حرارتی استفاده کرده بود .بطور کلی 16666

Clearfil SE

سیكل حرارتی تقریباً با  1سال کارکرد در محیط بدن برابر

 bondنسبت به باندینگ  Adper prompt L-POPوابستگی

است( .)14اما در مطالعه  Alpinoو همكاران نمونهها فقط به

کمتری به نوع منبع نوری دارد .این امر میتواند به دلیل جدا

مدت 24ساعت در دمای  32درجه در سرم فیزیولوژی نگهداری

(دو مرحلهای) بودن پرایمر و باندینگ این نوع ادهزیو باشد.

شده بودند( .)2جدیدترین آزمون مطرح شده برای بررسی

این است که استحكام باند ریز کششی باندینگ

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میانگین ریز استحكام باند

استحكام باند ،تست  Microtensileمیباشد که توسط  Sanoو

کششی در منبعهای نوری  LEDو کوارتز -تنگستن -هالوژن

همكاران معرفی شد( .)2در این آزمونها سطح باند بسیار

Clearfil SE bond

کاهش یافته و به حدود یک میلیمتر مربع میرسد .چرا که

تفاوت معنیداری وجود دارد .اما در منبع نوری پالسما آرک

بزرگ بودن ناحیه اینترفاز باند میتواند دربرگیرنده نقایص

Adper prompt L-POP

بیشتر و در نتیجه ایجاد یک سطح ناهمگون شد و بالطبع منجر

و  Clearfil SE bondوجود نداشت .به نظر میرسد که معنیدار

به توزیع نامناسب نیروها و فروپاشی زود هنگام باند خواهد

نشدن تفاوت بین دو باندینگ در این منبع نوری به علت شدت

شد(.)10

بین باندینگ  Adper prompt L-POPو
تفاوت آماری معنیداری بین باندینگ

باالی نور در این منبع باشد .در مطالعه  Amaralنیز این نتیجه

مشخص شده است که سطح مقطع  1میلیمترمربع جهت

به دست آمد که خود مواد ترمیمی عامل مهمتری نسبت به

این آزمون یک سطح مقطع بحرانی میباشد( .)12به همین

روش کیورینگ استفاده شده میباشند(.)14

دلیل در این مطالعه نیز از همین سطح مقطع استفاده شد.

 Clearfil SE bondیک باندینگ نسل ششم است که

این روش جدید مزایای بسیاری بر روشهای معمول

مخلوطی آبی از مونومر استر اسیدفسفریک است .این باندینگها

استحكام برشی و کششی دارد چرا که به تنهایی از یک دندان

حساسیت فنی و کاری کمتری نسبت به ادهزیوهای با مكانیسم

میتوان چندین برش رزینی متصل به عاج بدست آورد()18

اچ کامل حفره دارند و باندینگ  Adper prompt L-POPجزء

همچنین امكان آزمودن سطوح مورد چسبندگی با ویژگیهای

چسبهای خود اچ کننده ( )All-in-oneاست .مطالعات پیشین

بالینی مانند عاج پوسیده ،عاج اسكلروزه و مینا را فراهم ساخته

Adper prompt L-POP

و منجر به نقایص کمتری در این نواحی کوچک نمونهها

تأمینکننده استحكام پیوند مینایی مناسب میباشد اما استحكام

میگردد و استحكام باند باالتری را به دنبال دارد .بنابراین امكان

پیوند به عاج در آن بسیار کمتر از چیزی است که با سیستمهای

آزمودن تفاوتهای موضعی در استحكام باند در یک دندان را نیز

اچ کامل در چسبهای تک ظرفی حاصل میشود .نتایج مطالعات

فراهم میسازد .جهت انجام تست میكروتنسایل از دو روش

بالینی انجام گرفته در اغلب موارد با نتایج حاصل از آزمونهای

ساخت نمونه  Beamو  Hour glassاستفاده میشود( .)10در

آزمایشگاهی اندکی تفاوت دارد ،ولی به دلیل وجود

مطالعه حاضر نمونههایی به شكل  Hour glassتهیه شدند و

محدودیتهایی در انجام این آزمونها ،نمیتوان تمامی عوامل

عللی که باعث انتخاب این فرم در مطالعه کنونی بود عبارتند از:

دخیل در محیط دهان را اعمال کرد ،به همین منظور تحقیقات

تهیه  Beamبا وسایل و ابزار در دسترس محققین امكانپذیر

زیادی صورت گرفته است که برای ایجاد شباهت بیشتر شرایط

نبود .همچنین در صورت وجود وسایل نیز به نظر میرسد که

مطالعات آزمایشگاهی با مطالعات داخل دهان از روشهایی مانند

تهیه  Beamبا طول کافی در دندانهای جوان با وجود وسعت

چرخه حرارتی و چرخه مكانیكی استفاده میشود(.)15

پالپی مشكل است ،چرا که بسیاری از نمونهها فاصله پالپ تا

نیز نشان داده بودند که باندینگ

همچنین در تحقیق حاضر از تعداد  1666چرخه حرارتی

اینترفاز  3میلیمتر یا کمتر میباشد.

استفاده شد Amaral .و همكاران نیز در مطالعه خود از تعداد

از طرفی فرم  Hour glassدر نواحی باال و پایین که به بازوهای
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) و برایp=6/633(  معنیدارAdper prompt L-POP باندینگ

طراحی شده جهت آزمون میچسبند و وسعت بیشتری را برای

.)p=6/120(  معنیدار نبودClearfil SE bond باندینگ

 شدن زودdebond اتصال فراهم میآورد که در نتیجه احتمال

 نسبت به باندینگAdper prompt L-POP باندینگ

.هنگام نمونه از بازوها به حداقل میرسد

Clearfil

. وابستگی بیشتری به نوع منبع نوری داردSE bond

با توجه به محدودیتهای این مطالعه آزمایشگاهی میانگین
ریز استحكام باند کششی در گروههای مختلف نوردهی برای
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Abstract
Introduction: Different light sources influence restoration bond strength. Therefore the purpose of this

study was evaluation of the microtensile bond strength of two types of sixth generation adhesives in different
light sources.
Methods: some sound human molars were collected. 10 sample in each group was prepared that totally 60

samples were investigated. In each tooth some dentinal specimen was prepared in buccal surface using
diamond bur after abrading the enamel. Composite resin (Z250) was inserted in form of a layer using a
Clearfil SE bond and Adper prompt L-POP adhesives. Both adhesives were polymerized using different light
curing units including QTH at 600mW/cm2, LED at 400mW/cm2, PAC at1200mW/cm2, G1-Adper /LED,
G2-Adper /Plasma, G3-Adper /QTH, G4-SE/LED, G5-SE /Plasma, G6-SE /QTH. The restorations were
sectioned with 1mm thickness per teeth. All specimens were then subjected to microtensile testing machines.
Then, data were analyzed using SPSS software, ANOVA and T-test.
Results: Clearfil SE /Plasma arc group had the highest bond strength. The bond strength of Adper prompt

L-POP significantly varied in different light sources (p<0.05). Significant difference was observed between
Adper and SE (p<0.05) while using LED.
Conclusion: This study showed that various light sources have different influence on bond strength.
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