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  اثر کاربرد یک یا دو الیه پرایمر سلف اچ بر استحکام باند ریز برشی به مینا و عاج 

  
  **مسیح کاویان - *فی موسوي نسبطسید مص

 
  ن      اصفها و خدمات بهداشتی درمانیدانشگاه علوم پزشکی ، دندانپژشکیيدانشکده ،ی ترمیمیدانشیار گروه دندانپژشک* 

  متخصص دندانپژشکی ترمیمی **
  

  چکیده 
 ایجاد و اسمیر ضخیم يیه عاج با النفوذ درایجاد الگوي اچینگ مناسب در مینا و براي اچ ممکن است    سلفهاي اسیدي   ایمرپر :بیان مساله 

  .استحکام باند مناسب کفایت الزم را نداشته باشند
 مینا به اچ بر روي الگوي اچینگ مینا و عاج و استحکام باند ریز برشی سلف دو پرایمر  دوميالیه کاربرد اثربررسی  پژوهش،هدف این  :هدف
  .استو عاج 
-گرد بررسی الگوي اچینگ و استحکام باند ریز برشی براي ی دندان پرمولر انسان104شمار سی آزمایشگاهی تجربی، در این برر :روش مواد و

و هر گروه اصلی به چهار زیر گروه استفاده عاجی   وهاي میناییبررسی برايها سطح باکال دنداناز . شدند بخش تایی 52 به دو گروه    وري و آ
یک . کار رفته  روي مینا و عاج ب بربار و دو بار  یک، به ترتیب،Clearfil S3 Bond و Clearfil SE Bond اچ سلفپرایمر . دندانی تقسیم شد 13

 بررسی استحکام برايزیتی ومپ با استفاده از سیلندرهاي کا،) دندان در هر گروه12 (هانمونه دیگر انتخاب و SEMبررسی  براي  از هر گروهنمونه
          .واکاوي شدند HSD-Tukey’s   وسویه واریانس دو با آزمون  و نتایجفراهمباند ریز برشی 

استحکام باند   ).< p 05/0( بر استحکام باند ریز برشی در مینا و عاج نداشت ر اثري معناداادهزیوي گونه در هر دو  دوميیهکاربرد ال:یافته ها 
 باند مینایی  در دارا معنولی اختالف . )> p 05/0(دار بود امعن و باالتر Clearfil S3 Bond نسبت به Clearfil SE Bondبا استفاده از ریز برشی عاج 

   ). < p 05/0 ( نشددیده
 دیده استحکام باند مینایی تفاوتی در ولی ، باالتر بودClearfil S3 Bond نسبت به ادهزیو Clearfil SE Bondعاجیاستحکام باند :نتیجه گیري

  . اشت ندآن بر اثري  دوميهالی و ایجاد پذیرفتنیاستحکام باند  پرایمر سلف اچ، زیک الیه ا کاربرد .نشد
 .عاج ،ي دندانی، مینابرشی استحکام ،خود اچ کننده پرایمر :واژگان کلیدي
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   درآمد 
افـزایش   در دندانپزشکی ترمیمی نـوین همـراه بـا            ،امروزه

هاي باندینگ هم روشدر  ،در مواد ترمیمی همرنگ دندان     کیفیت
 اسـتفاده  يویژههاي روش.  است به دست آمده  چشمگیر یپیشرفت

د در دندانپزشکی ترمیمی و زیبـایی را   کاربرينهاز مواد ادهزیو دام 
  .گسترش داده است

 و ايمرحلهدو  ،ايمرحله  سهيشیوههاي باندینگ به روش
 یـا  آمیخـتن بـه   که ایـن خـود     ، در دسترس هستند   ايمرحلهیک  
، پرایمینـگ و   اچینـگ ي هر یک از سـه مرحلـه     يد جداگانه کاربر

راسـتاي   در ،در واقـع . داردبـستگی  روي سطح دندان   برباندینگ  
سازي مراحل و   ساده کار و    به هنگام  فنیهاي  حساسیت کاهش از 

را  اي به تدریج جاي خود    مرحلههاي چند   روش ،صرف زمان کمتر  
هـاي  روش و  (One-bottle) محلـولی هاي باندینگ تـک     روش به

 این ، از آنجا که. داده اند(Self-etch primer)پرایمر خود اچ کننده 
ممکن است در    ،کنندمی هیبرید خیلی نازکی را ایجاد       يمواد الیه 

 اخـتالل   ،یژنکننـدگی اکـس   جلوگیريعلت  ه   ب ،پلیمریزاسیون آنها 
  .)1(  پلیمریزه نشوند، کهايگونه به ،ایجاد شود

، هنـوز    باندینگ سـلف اچ    خت مواد سابا وجود پیشرفت در     
 و  ادهزیوهاي مرسوم داراي مراحل اچ کردن و شست        پژوهشگران

-میشو را به عنوان استاندارد طالیی درچسبندگی به میناي دندان 
 برخی از   ،شودمی ولی هنگامی که باندینگ عاجی مطرح        ،دشناسن
هاي باندینگ سه   روش  سلف اچ دو مرحله اي با      ادهزیو هايگونه

  .)2( مرحله اي رقابت می کنند
ــامالً  روش ــدینگ ســلف اچ از لحــاظ اســیدیته ک هــاي بان

ترکیبـی و غلظـت    بـه ماهیـت      ، کـه ایـن خـود      گوناگون هستند، 
 بـا  ،بنابراین .)3(  داردمواد بستگی نومرهاي رزینی اسیدي در این      م

هـاي سـلف اچ نـسبت بـه      اچ کردن کمتر در پرایمرتوانتوجه به  
ها روشبه لحاظ توانمندي کمتر این       نیز،کاربرد اسید فسفریک و     

 هیبریـد درسـطح عـاج       ي اسمیر و تشکیل الیه    يه الی يغلبه در
 اسـتحکام بانـد   براي افـزایش هاي پیشنهادي    یکی از روش   ،سالم

  .)4،5( استهاي بیشتر الیه تعدادها در روشکاربرد هر یک از 
اچ  پرایمر سلفدو الیه کاربرد  اثربررسی  پژوهش، این هدف

   اسـتحکام  بـر  روش  ایـن  نیـز، اثـر   عـاج و     و مینا چینگا الگويبر  
   الیـه  یـک  کـاربرد  بـا  مقایـسه  در عـاج  و مینـا  بـه  باند ریز برشی  

  .پرایمر سلف اچ بود
  

   مواد و روش
 رويبر   همزمان   که،  تجربی و    آزمایشگاهی این بررسی در  

بررسـی   به عنـوان جمعیـت مـورد         ،سالم انسان  هاي پرمولر دندان
تعیـین    عدد12 ، گانه8هاي  گروه هر یک از  حجم   انجام پذیرفت، 

 دندان پرمولر عاري از پوسیدگی و تازه کشیده شده 104شمار  .شد
د و پس از آوري شگردهاي ارتودنسی  درمانبراي) ماه سهحداکثر (

-زمان انجام آزمایش ها تا لثه و دبريهايبرجامانده کردن از پاك
 يدرجـه  چهـار  دردماي درصد یک T  درون محلول کلرآمین   ها، در 
هر گونه نبود  دیدگاهها از  دنداني همه.نگهداري شدند گرادسانتی

   . زیر استریومیکروسکوپ بررسی شدند درینقص یا پوسیدگ
 که  سی، سی 10سرنگهاي درونها از سمت ریشه در      دندان

 مانت شدند و ،شده بودپر از آکریل سلف کیور     و  انتهاي آنها قطع    
-دنـدان  . شدند بیرون آورده ، از سرنگ    پس از سخت شدن آکریل    

هاي مینـایی و    بررسی برايتایی   48مانت شده به دو گروه      هاي  
   . بخش شدندعاجی

هـا بـا کمـک       سطح باکال دنـدان    نخست، ي نمونه 48در  
 تا هـم  ساییده شدند) SiC Paper # 180 grit(هاي ساینده دیسک

ـ به دست آیدینایی  سطح صاف م    اسـمیر مـرتبط بـا    يه و هم الی
  . معمول را ایجاد کننديه حفرخشن فرزهاي تراش

، بـا اسـتفاده از فـرز فیـشور الماسـی             دیگر ي نمونه 48در  
 باکال برداشته شد تا سطح عـاجی در      ي میناي ناحیه  57 يهشمار

 ایـن   دهنیهاي سا  با استفاده از دیسک    ،سپس. دسترس قرار گرفت  
 اسمیر مـرتبط بـا فرزهـاي تـراش        ي  الیه شدند تا     ساییده سطوح
 چهار نمونه مینایی به     48  شمار .حفره معمول را ایجاد کنند     خشن
هـا و جلـوگیري از      نمونهتثبیت   براي .شدند بخش تایی   12گروه  

  قـالبگیري  يمـاده ) Putty( پـوتی    از ،هنگـام کـار   به  حرکت آنها   
  . استفاده شد اسپیدکس

بـا   (Surface treatment) سـطحی  درمـان  نخـست،  گروه در       
  مطـابق بـا دسـتور   Clearfil SE Bond(Kuraray)پرایمر سلف اچ 

  .انجام گردیدسازنده ي کارخانه
ــروه دومدر  ــا   ،گ ــان ســطحی ب ــدرم    ســلف اچ و ادهزی

Clearfil S3 Bond(Kuraray) سـازنده   يکارخانه دستور مطابق با
  .انجام پذیرفت

ــوم در  ــروه س ــلف اچ    ،گ ــر س ــا پرایم ــطحی ب ــان س   درم
Clearfil SE Bondو پس انجام سازنده ي  کارخانه مطابق با دستور
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، از ثانیه استفاده شد  پنجدت  جریان هواي مالیم به م    از   ،که از آن 
  .استفاده شد پیش دوم پرایمر مطابق يالیه

 سـلف اچ    ادهریـو  مـورد درمـان سـطحی بـا          ،گروه چهارم 
Clearfil S3 Bondسازنده قرار گرفت ي  کارخانه مطابق با دستور

 ،ثانیه استفاده شد   پنججریان هواي شدید به مدت       آن از و پس از    
  .گردیداستفاده پرایمر دوم ي الیهاز 

 پس از کاربرد پرایمـر از بانـد         ،و سوم  نخستهاي  در گروه 
Clearfil SE Bond سازنده استفاده شد و سپس سفارش مطابق با، 

 400 و با شدت خروجی Coltolux II (Coltene,Swiss)با دستگاه 
  .کیور گردید میلی وات بر سانتیمترمربع

 بخشتایی   12گروه   چهار عاجی هم به     ي نمونه 48شمار  
درمـان سـطحی بـا دو         مـورد  ، نمونه هاي مینایی   همانندشدند و   

  .)1جدول ( سلف اچ قرار گرفتند پرایمر
  

   مواد باندینگ مصرفی و روش کاربرد آنها: 1جدول 
 

 روش   ماده

Clearfil SE Bond 
(kuraray medical 

inc, Japan) 

کردن آرام سطح مینا وعاج با جریان   خشک-1 
  مالیم هوا

 کاربرد پرایمر روي سطح عاج و مینا بمدت -2
 ثانیه20
   خشک کردن آرام جهت تبخیر حالل-3
  ثانیه10 کاربرد عامل باند ونور دهی بمدت -4

Clearfil S3 Bond 
(Kuraray Medical 

inc, Japan) 

   ثانیه5 کاربرد عامل باند بمدت -1 
    خشک کردن با جریان شدید هوا-2
     ثانیه10نور دهی بمدت  -3

  
ـ        ن هیبریـد الیـت کیـور      در این مرحله یک کامپازیـت رزی

Clearfil AP-X (Kuraray medical inc,Japan)براي .  استفاده شد
متر اي شکل کامپازیتی به قطر یک میلی      استوانههاي  ترمیمایجاد  

 7/0و ضـخامت    متر  یک میلی از مولد الستیکی با سوراخ مرکزي       
 که پس از قرار گیري مولـد        ن گونه، به ای .  استفاده گردید  مترمیلی

سـوراخ   در درون  کامپازیـت    ، مینا یا عاج   يروي سطح آماده شده   
 ،سـپس .  پر شـود   بیشتر از اندازه   کمی   ،که ايگونه به   ،قرار گرفته 

روي آن یک تکه نوار ماتریکس سلولوئیدي قرار گرفته و پـس از             
 با اسـتفاده از دسـتگاه       ،نیه ثا 40فشردن با انگشت در مدت زمان       

میلـی   400  با شـدت  Coltolux II (Coltene, Swiss)الیت کیور 
  .از سمت باکال کیور گردید وات بر سانتیمترمربع

 3000میـزان     مـورد ترموسـایکل بـه      هـا نمونه ،از آن  پس
استفاده با  گراد قرار گرفتند وسانتی درجه 55از دماي پنج تا سیکل 

 تحت Universal Testing Machine (Dartec, England)دستگاهاز 

بـا  ) Microshear bond strength test(آزمون استحکام ریز برشی 
 واریانس با آزمونرفتند و نتایج  قرار گدقیقه/ متریک میلیسرعت 

  .واکاوي آماري شدند HSD- Tukey's Testدو متغیره و  سویهدو 
براي بررسی تفاوت الگوي اچینگ با استفاده از پرایمرهـاي   

 گانه 8سازي سطح از هر گروه هاي متفاوت آمادهگوناگون و روش
ت هـش بنابراین جمعـاً  .  انتخاب شدSEM براي بررسی    یک دندان 

  .دندان براي این منظور برگزیده شدند
 ي، ریـشه SEMآماده سازي نمونه ها بـراي بررسـی       براي

 با کمک دستگاه مدل تریمـر و      CEJ زیر   متر یک میلی  ها از دندان
تـاج جـدا    اعمال فشار زیـاد از  بیآب و   يپیوستههمراه با ریزش    

 سطوح مینایی و عاجی مورد درمان سـطحی قـرار            ،سپس .گردید
 استون يوسیلهه  ثانیه ب60 به مدت،  یاد شدهگرفته با دو ادهزیو    

از میـان بـرود و      تا ادهزیو در سـطح شـسته شـده و            شسته شدند 
ـ ) Gold suputter coating(شـدند  با طـال پوشـیده   ، سرانجام ه و ب

  از لحاظ خشونت     Philips ، ساخت شرکت  SEM دستگاه   يوسیله
  .گردیدندبررسی سطحی ایجاد شده 

  
  هایافته

آنهـا بـه    و واردکـردن  هاي استحکام بانـد دادهآوري گردبا  
 اطالعاتی SPSS (Version 13)ی با نرم افزار آماري و بررسرایانه 

 آماري  آزمون. نمایش داده شده است2 که در جدول به دست آمد،
مقایسه  برايدو متغیره بود و      سویه، آنالیز واریانس دو     انجام شده 
  . استفاده شدHSD- Tukey’s test ها ازگروهدو به دو 

  
  SEMبررسی 

 خشونت سطحی ایجاد شـده در SEM  تصویرها،در بررسی 
در مقایسه بـا   Clearfil SE Bond پرایمريمینا در کاربرد دو الیه

 ،در عاج .دهدنمی را نشان  چندانیکاربرد یک الیه از پرایمر تفاوت
 . اسـت  از میـان رفتـه    رایمـر    پ  زیـاد از   بخششست و شو،     پس از 

و داراي الگـوي نـامنظم و        نمایـان خشونت سطحی ایجـاد شـده       
 يدر کـاربرد یـک الیـه       .است آشکارها  برخی توبول   باز يدهانه

-مـی  دیده  ناچیزیبر روي مینا خشونت Clearfil S3 Bondادهزیو 
در  .کنـد نمـی تفاوتی  که با خشونت ناشی از کاربرد دو الیه        ،شود
 ونـامنظم    یـک الگـوي    داراي  خشونت سطحی ایجـاد شـده      ،عاج

    و خـشونت سـطحی   اسـت  نمایـان  هـا برخـی توبـول    بـاز  يدهانه
 دیـده عـاج   در  Clearfil S3 Bondالیه از  دو در کاربرد تريمنظمنا

  .شودمی
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  در هشت گروه مورد آزمایش) مگاپاسکال(استحکام باند هاي آماري  نمایه :2جدول 
  

  معیار انحراف  میانگینحداکثر   حداقل   شمار   گروه 
E-SE.1  12  a20  40  50/30  42/6  
E-SE.2 12  b19  39  33/31  56/7  
E-S3.1 12  21  32  75/26  67/3  
E-S3.2 12  ab17  31  75/24  05/4  
D-SE.1 12  c31  45  33/37  14/4  
D-SE.2 12  d25  46  25/37  11/6  
D-S3.1 12  cd18  35  17/27  15/7  
D-S3.2 12  cde18  35  17/26  54/5  

  

a,b05/0هاي دو به دو مینایی در سطح وجود تفاوت معنادار درگروه  
c,d,e05هاي دو به دو عاجی درسطح  وجود تفاوت معنادار گروه/  

  

 

 
  

  1500بزرگنمایی( Clearfil SE Bond پرایمر ي میناي درمان سطحی شده با دو الیه:ب، Clearfil SE Bond درمان سطحی شده با پرایمر میناي: الف : SEMي نگاره
 :ث، Clearfil S3 Bond پرایمر يمیناي درمان سطحی شده با دو الیه: ت ، ثانیه20زمان  در مدت Clearfil S3 Bondمیناي درمان سطحی شده با پرایمر  :پ ،)برا بر

 میناي درمان سطحی شده با پرایمر :چ، Clearfil SE Bond پرایمر ي عاج درمان سطحی شده بادو الیه:ج، Clearfil SE Bondعاج درمان سطحی شده با پرایمر 
Clearfil S3 Bond ،پرایمريمیناي درمان سطحی شده با دو الیه :ح   Clearfil S3 Bond)  برابر1500 ثانیه و بزرگنمایی 20مدت زمان (  

  
  بحث 

و  فنـی در مراحل باندینگ، کاهش حـساسیت        سازيآسان
 از دالیل کاربرد روز افزون ادهزیوهاي سلف اچ ،صرف زمان کمتر 

در کاربرد  هابرترياي بوده است ولی با وجود این مرحلهدو  یک و
 پایداري استحکام و  يزمینه هایی در  همواره چالش  ،این ادهزیو ها  

  .باند مینایی و عاجی وجود داشته است
، ايمرحلهدو باندینگ سلف اچ یک و دو     از بررسی،در این   

نتایج .  استفاده شدClearfil SE Bond و Clearfil S3 Bondیعنی 
 استحکام باند عـاجی در کـاربرد ادهزیـو       يویژهه   ب ،استحکام باند 

Clearfil SE Bond هـاي  بررسـی در .  اسـت ي پذیرفتنیدامنه در
  ، ادهزیوهـاي سـلف اچ دو    ادهزیوهـاي سـلف اچ      در   ، نیـز  پیشین

 در باند به عاج     يویژهه   ب ،مطلوبی را  آزمایشگاهیاي نتایج   مرحله
  .)7و 2،6( نشان داده بودند

 بـه  اي،ویژه که وجود ترکیب مولکولی آشکار گردیده است، 
 بـه عنـوان یـک مونـومر     ، در سـاختار ایـن ادهزیـو    MDP-10نام  

بـه  ، اسـت  کـه داراي دو گـروه هیدروکـسیل      ،آبدوسـت  کاربردي
 تواناست هیبرید يمانده در الیهرجاواکنش با هیدروکسی آپاتیت ب 

باند شـیمیایی بـاالتري بـا       کارکردي توان هاي  ملکول میانو در   
ایـن ادهزیـو در ترکیـب خـود          سویی،از   .تیت دارد هیدروکسی آپا 
   دال ســـیالنه شـــده ســـیلیکاي کلوییـــيگونـــه داراي فیلـــر از

)Silanated colloidal silica (،ت بـه نـسب   ي که یـک الیـه  است
  .)8و6،7( دهد هیبرید و کامپازیت تشکیل میي الیهمیانیضخیم حد 

 پ ب الف

D 

D 

 H چ ج ث

 ت

 ح



 1387ي چهار، زمستان ي نهم، شمارهدوره                                                                                       مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

Shiraz Univ Dent J 2008; 9(4) 323

 بـه عنـوان یـک    ،توانـد مـی  فیلـر  داراينی  رزیياین الیه 
هاي کششی تولید فشار، )elastic buffer( کشسان حایل يمنطقه

 و شده ناشی از انقباض پلیمریزاسـیون کامپازیـت را تحمـل کنـد            
ــاالتر رود  ــد ب ــتحکام بان ــودن .)5(اس ــنب ــاکریالت   رزی ــاي مت ه

می تواند انقباض ناشـی از   ، نیزSE Bondاالستومریک موجود در 
  .)9(  باند را افزایش دهدتوانپازیت را جبران و پلیمریزاسیون کام
SE Bond Clearfil اي بـا  مرحلـه ، یک ادهزیو سلف اچ دو

PH بوده و در گروه ادهزیوهاي سلف اچ مالیم در حدود دو )mild (
،  اثرات اچینگ مالیـم    با وجود  ولی   ،گیردمیاز لحاظ اسیدیته قرار     

  در . هـاي مینـایی حاصـل شـد       نمونـه  در   پذیرفتنی استحکام باند 
هنگـام  بـه   مطلـوبی    زمایـشگاهی آ نتایج   ، نیز هاي پیشین بررسی

  .)11 و 10( کاربرد این ادهزیو بر روي مینا نشان داده شده بود
ود  که خنیکی، چسبندگی میکرومکايوسیلهه ، بباند به مینا

 نفوذ مونومرهاي رزینی در سطح میناي درمـان سـطحی      ينتیجه
 هیبریـد ماننـد را   ي که یک الیه،شده است و پلیمریزاسیون رزین  

- تـگ  درازايه  کنشان داده شده،    . آیدبه دست می  کند،  میایجاد  
 . در اسـتحکام بانـد رزیـن بـه مینـا دارد             ناچیز یهاي رزینی نقش  

 يضخامت الیهکه  ،رسد، به نظر میهاي مینایینمونه در ،بنابراین
 ،)13و12( داشته باشد  بر روي استحکام باند کمترينفوذ هیبرید مانند

دار استحکام باند در    اتفاوت معن  نبودکه خود می تواند توجیهی در       
  . پرایمر در مطالعه کنونی باشديدو الیه یک یا بودن

 کـه    اسـت،   اخیر مـشخص شـده     هايبررسی شماري از در  
، هـستند ) Unfilled( فیلـر بـی که اي یک مرحله  ادهزیوهاي   برخی

هاي سـلف اچ دو   را در قیاس با سیستممقادیر استحکام باند کمتر   
  الیــهدواربرد  کــرو، روشبـه همــین  . انــددادهاي نــشان مرحلـه 

)Double application (  ماننـد را در مورد برخی از ایـن ادهزیوهـا ، 
Prompt L – Pop و یا I-Bond 15 و14( پیشنهاد کرده اند(.  

-All-in(اي  مرحلـه هنگام کاربرد ادهزیوهاي سلف اچ یک       

one (فیلر بی)Unfilled(نازکی بسیارن مواد پوشش  ای،، از آنجا که 
 مایع توبـولی  يکننده، ممکن است به علت اثر مهار     کنندمیایجاد  

 اخـتالل  بـه ، این ادهزیوها در پلیمریزاسیون خود     در پلیمریزاسیون 
  .)16(شوند دچار 

 اکسیژن  وجودبه دلیل    پلیمریزه نشده    يضخامت این الیه  
  مـوثر  یتواند نقش میکه خود   ،   رزین بستگی دارد   يزیتهبه ویسکو 

یک  ادهزیوهاي ، همچنین.)17( درمیزان انتشار اکسیژن داشته باشد
رزینـی   ياجـزا که براي حل کردن ،   داراي حالل هستند   ايمرحله

هـاي  روش بـر خـالف    ،این ادهزیوهـا  . گیردمیمورد استفاده قرار    
 بـی اي  مرحلـه یا ادهزیوهاي سـلف اچ دو        اي و مرحلهزیو سه   اده

 غلظت پایین .)18( هستندحالل بیهاي رزینی الیه مقادیر اضافی از
ها به همراه ویسکوزیته پایین دربرخی از ایـن         رزین در این ادهزیو   

تواند باعث تـشکیل  می Prompt L -Pop مانند ،هاي ادهزیوروش
  .)19( اکسیژن شود حضور هاي پلیمریزه نشده درالیه

 Clearfil بررسی،مورد استفاده در این اي یک مرحلهادهزیو 

S3 Bondست،باال به نسبتویسکوزیته  ، یک ادهزیو داراي فیلر با 
هر چند در یک .  استاز میان برده دوم را يیهکه نیاز به کاربرد ال

 ادهزیوهـاي داراي فیلـر در برابـر         هـاي برتريانجام شده    بررسی
میکروفیلرها و  بودن ولی  )20(فیلر به اثبات نرسیده      بیادهزیوهاي  

اي کـه  تهویـسکوزی  به علت افـزایش    ،نانو فیلرها در این ادهزیوها    
 یـک    بـودن   حتی در  ،مقادیر کافی از رزین    بودنبه  کند  میایجاد  
  .)21( می شودمنجر از این ادهزیو  تنها يالیه

ـ         ـ عنـوان جز ه  وجود آب در ساختار برخی ادهزیوهـا ب  ی ازی
 آب در - و یـا الکـل  I-Bond آب در  -ترکیب اسـتون   مانند ،حالل

Clearfil S3 Bond هـاي  الیه باعث می شود در صورت کاربرد در
، آب به تر استون یا الکلاز تبخیر سریع پسمتعدد از این ادهزیوها 

تري را در تبخیـر طـی    که دارد سیر کند    کمتر يعلت فشار تبخیر  
 .)22( شودکند و همین عامل باعث تمایل به تجمع آب در سطح می

بـه   خود یکی از عوامل کاهش استحکام باند     ،فتهاین آب تجمع یا   
 افـزایش  که این مساله هم خود شاید یکـی از علـل          آید،شمار می 

  . باشدبررسی دو الیه ازپرایمر در این بودن  استحکام باند درنیافتن
ــسه ــو  يدر مقایــ    وClearfil SE Bondدو ادهزیــ

 Clearfil S3 Bond  دارا معنیلحاظ استحکام باند مینایی تفاوت از 
اي مرحله، ادهزیو دو    عاجی  ولی ازلحاظ استحکام باند    ،دیده نشده 

Clearfil SE Bondدر قیـاس بـا     مقادیر استحکام باند باالتري را
 که هماهنـگ  ، نشان دادClearfil S3 Bondاي مرحلهادهزیو یک 

هاي سلف اچ  ادهزیومیان يمقایسه در هاي پیشینیبررسبا نتایج 
  .)23و14(است اي مرحلهیک و دو 

ــایی     ــگ مینـ ــوي اچینـ ــی الگـ ــیله بررسـ ــه وسـ   يبـ
 Clearfil SE Bond ــشونت ــشتریخـ ــه  بیـ ــسبت بـ    را نـ

  Clearfil S3 Bond مـورد ادهزیـو    در .داردClearfil S3 Bond 
 نفوذ مونومرهاي رزینی در سطح مینـاي اچ شـده در حـد              احتماالً

 هماننـد نقص در نفوذ رزین در سطح میناي اچ شده           کافی بوده و  
  . دهدنمی رخعاج اچ شده 



  و همکار موسوي نسبید مصطفیس                                                                اثر کاربرد یک یا دو الیه پرایمر سلف اچ بر استحکام باند ریز برشی به مینا و عاج 
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  باید شده  یاد ادهزیو دو عاجی باند استحکام در تفاوت مورد در
ــت   ــه داش ــساله توج ــن م ــه ای ــو ،ب ــه در ادهزی ــهدو   ک   ايمرحل

 Clearfil SE Bondکه ، مراحل پرایمینگ و باندینگ جداگانه بوده 
 در میـان  رزین با ضخامت کافی يخود موجب می شود یک الیه    

 تـصویرهاي در بررسـی  . زیت تشکیل شـود وکامپ  هیبرید و  يالیه
SEM هــم Clearfil SE Bond نــسبت بــه Clearfil S3 Bond 
 از اچینگ عاجی ترمنظم یاست و شکل کرده ایجاد    بیشتر یخشونت

 درون که به نظر می رسد گسترش نفـوذ رزیـن بـه     ،را نشان داده  
  و   گرفته باشد  اي بهتر انجام  به گونه  کالژنی اکسپوز شده     يشبکه

  

  .استحکام باند باالتري حاصل شده باشد
  

   نتیجه گیري
برد حتی با کار که کرد گیرينتیجهگونه  این توانمی ،در کل

کـاربرد   آن پـی  در و Clearfil SE Bondاچ  ادهزیـو سـلف   پرایمـر 
هم در عاج در  یتی را هم در مینا و می توان باند با کفا    ،ادهزیو آن 

و یرد ادهز هر چند با کارب  ،دیگر سوياز  . به دست آورد  کوتاه مدت   
و  مینـایی  بانـد  اسـتحکام  دیر مقاClearfil S3 Bondاي مرحله تک
بیانگر ضعف این ماده     ولی نتایج    ، بود اي پذیرفتنی دامنهدر   جیعا

  .استاز لحاظ استحکام باند  Clearfil SE Bond نسبت به ادهزیو

****** 
 References 

1. Ito S, Tay FR, Hashimoto M, Yoshiyama M, Saito T, Brackett WW, et al. Effects of multiple coatings of two all- 

in-one adhesive on dentin bonding. J Adhes Dent 2005; 7:133-141. 

2. De Munck J, Vargas M, Iracki J, Van Landuyt K, Poitevin A , Lamberchts P, et al. One- day bonding 

effectiveness of new self- etch adhesives to bur- cut enamel and dentin. Oper Dent 2005; 30: 39-49. 

3. Summit JB, William Robbins J, Hilton TJ, Schwartz RS. Fundamentals of operative dentistry, a contemporary 

approach. 3rd ed. 4350 Chandler Drive, Hanover Park, Illinois 60133: Quintessence publishing Co, Inc; 

2006.p.183-260. 

4. Senawongse P, Sattabanasuk V, Shimada Y, Otsuki M, Tagami J. Bond strengths of current adhesive systems on 

intact and ground enamel. J Esthet Restor Dent 2004; 16:107-115; discussion 116. 

5. Oztas N, Olmez A. Effects of one versus two-layer applications of a self-etching adhesive to dentin of primary 

teeth: a SEM study. J Contemp Dent Pract 2005; 6: 18-25.   

6. Shirai K, De Munck J , Yushida Y,Inue S,Lambretchts P,Suzuki K,Shintani H& Van Meerbeek K. Effect of 

cavity configuration and aging on the bonding effectiveness of six adhesives to dentin. Dent Mater 2005;21:110-

124. 

7. Li H, Burrow MF,Tyas MJ. Nanoleakage pattern of four dentin bond systems. Dent Mater 2000; 16:48-56. 

8. Erickson RL. Mechanism and clinical implications at bond formation for two dentin bonding systems. Am J Dent 

1989; 2 Spec No: 117-132. 

9. Maciel KT, Carvalho RM, Pashley DH. The effects of acetone, ethanol, HEMA and air on the stiffness of human 

demineralized dentin. J Dent Res 1996; 75:1851-1858. 

10. Buyukyilmaz T, Usumez S, Karaman AI. Effect of self-etching primers on bond strength--are they reliable? 

Angle orthod 20032; 73:64-70. 

11. Moura SK, Pelizzaro A, Bianco KD, de Goes MF, Loguercio AD, Reis A, et al. Does the acidity of self-etching 

primers affect bond strength and surface morphology of enamel? J Adhes Dent 2006; 8: 75-83. 

12. Kanemura N, Sano H, Tagami J. Tensile bond strength to and SEM evaluation of ground and intact enamel 

surfaces. J Dent 1999; 27: 523-530. 



 1387ي چهار، زمستان ي نهم، شمارهدوره                                                                                       مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

Shiraz Univ Dent J 2009; 9(4) 325

13. Shinchi MJ, Soma K, Nakabayashi N. The effect of phosphoric acid concentration on resin tag length and bond 

strength of a  photo-cured resin to acid-etched enamel. Dent Mater 2000; 16: 324-329. 

14. Fritz UB, finger WJ. Bonding efficiency of single –bottle enamel /dentin adhesives. Am J Dent 1999; 12:277-

282. 

15. Bouillaguet S, Gysi P, wataha JC, Ciucchi B, Cattani M, Goding C & Meyer JM. Bond strength of composite to 

dentin using conventional one-step and self- etching adhesive systems. J Dent 2001; 29:55-61. 

16.Wang Y, Spencer P. Continuing etching of an all-in-one adhesive in wet dentin tubules. J Dent Res 2005; 84: 

350-354. 

17. Pashley EL, Agee NA, Pashley DH, Tay FR. Effects of one versus two applications of an unfilled , all- in- one 

adhesive on dentin bonding. J Dent 2002; 30: 83-90. 

18. Finger WJ, Lee KS, Podszun W. Monomers with low oxygen inhibition as enamel/dentin adhesive. Dent Mater 

1996; 12:256-261. 

19. Perdigao J, Lamberchts P, Van Meerbeek B, Braem M, Yildiz E,Ycel T, Vanherle G. The interaction of adhesive 

system with human dentin. Am J Dent 1996; 9:167-173. 

20. Swift EJ, Perdigao J, Heymann Ho, Wilder AD, Bayne SC, May KN, et al. Eighteen –month clinical evaluating 

of a filled and unfilled dentin Adhesive. J Dent 2001; 29:1-6. 

21. Gallo JR, Comeaux R, Haines B, Xu X, Burges JO. Shear bond strength of four filled dentin bonding systems. 

Oper Dent 2001; 26:44-47. 

22. Jacobsen T, Soderholm KJ. Some effects of water on dentin bonding. Dent mater 1995; 11:132-136. 

23. Kiremitci A, Yalcin F, Gokalp S. Bonding to enamel and dentin using self-etching adhesive systems. 

Quintessence Int 2004; 35:367-370. 
 


