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 دندان شده با رزین به میناي تقویتي فلوراید موضعی بر استحکام برشی باند گالس آینومرنوراثر 
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  چکیده
 تـاثیر منفـی بـر بانـد    رسد به نظر میکه  ،پیشگیري از پوسیدگی دندانی در کودکان است ،از اهداف مهم کاربرد موضعی فلوراید: لهابیان مس

  . باشد تواند در دندانپزشکی کودکان کاربردياگر خالف آن ثابت شود می .چسبنده به دندان داردکامپوزیت و مواد 
بررسی تاثیر فلوراید موضعی بر استحکام باند برشی گالس آینومر نوري مدیفاید شده با رزین بـه مینـاي دنـدان     ،پژوهشهدف از این : هدف

  .بودآنها  يو مقایسه گوناگونشرایط  درشیري 
 پسفاصله بی ) 1گروه اصلی سه  دربه ترتیب  پوسیدگی و تركبی  دندان کانین شیري سالم 108آزمایشگاهی، بررسی در این : مواد و روش

. گردیدندبخش سه زیر گروه گروه اصلی به هر  ،سپس. سازي شدندآمادهAPF  کاربردبی ) 3 و APFکاربرد از  پسساعت  APF ،2 (24کاربرد از 
زیر گـروه سـوم   در و درصد  35اسید فسفریک  + GCFuji LC2 زیر گروه دوم ، درکاندیشنر+  GCFuji LC2، زیر گروه اول هر گروه اصلیدر 

توسـط   ترموسیکل، استحکام برشـی بانـد مـواد بـه دنـدان     پس از . بر سطح دندان قرار داده شد درصد 35اسید فسفریک  +3MZ100 کامپوزیت
  . شد نجاما) Post  Hoc Bonferroni(فرونی  نوب آزمونو ) Two- way ANOVA(آنوا دو سویه  آماري توسط آزمون. دگردیگیري اینسترون اندازه

ـ   APFهایی که استفاده شده بود و گروه APFهایی که وهمیانگین برشی باند در گرمیان : هایافته نظـر   داري ازااستفاده نشده بود، تفـاوت معن
 20اسید پلـی آکریلیـک   (کاندیشنر با استفاده از  GCFuji LC2 باند یمیانگین استحکام برش، میان همچنین).  p< 05/0( مشاهده نشدآماري 
میانگین استحکام برشی بانـد   میان. ) p< 05/0(داري از نظر آماري وجود نداشت اتفاوت معن درصد 35و همین ماده با اسید فسفریک ) درصد
  ). p > 001/0( داري وجود داشتاتفاوت معن 3MZ100 و کامپوزیت گروهو این د
استفاده از  -2. ندارد 3MZ100و کامپوزیت  GCFuji LC2 اثر چندانی در کاهش استحکام باند برشی درصد APF 23/1کاربرد  -1: گیري نتیجه

  .دندان شیري داردبه میناي ي یاد شده ماده کام باند برشیبر استح هماننديتاثیر  درصد 35 و اسید فسفریک درصد 20اسید پلی آکریلیک 
  فلوراید، موضعی، استحکام برشی، گالس اینومر، مینا، دندان شیري  :واژگان کلیدي

  
  
  
  
  
  
  

    Shiraz Univ Dent J 2009; 10(3): 192-200               12/3/88: تاریخ پذیرش مقاله،  8/10/87 :تاریخ دریافت مقاله
  

     0711-6263193-4: تلفنکودکان گروه آموزشی ، شیراز دانشگاه علوم پزشکی دندانپزشکی يدانشکده شیراز، قم آباد، .شهین بناکار: ول مکاتباتومس يندهنویس
   banakarsh@sums.ac.ir: پست الکترونیک

 ي پژوهشی اصیلمقاله
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  درآمد
 اهـداف کودکان یکـی از   پیشگیري از پوسیدگی دندانی در

  .رودمیبه شمار دندانپزشکی کودکان  در  مهم
هاي پیشگیري از در برنامه گوناگونیعوامل  کهبا وجود این

  هـا بـه   از آن یـک وجود دارنـد، شـاید هـیچ     کودکان در پوسیدگی
 ،کاربرد مناسب فلوراید در کاهش پوسیدگی مـوثر نباشـد   ياندازه

هـا،  ها، ژلشویه لوراید به صورت دهاناز فهاي گوناگونی فراورده
  هـا در دسـترس   شنـی هـا و وار هـا، خمیـر دنـدان   ها، محلـول کف
 يوسیلهه اثرات اصلی پیشگیري از پوسیدگی فلوراید ب. )1(ند هست

 انجامآن  ییباکتریاضد تماس موضعی با مینا و از طریق اعمال اثر 
اي را طـه سـفید نق  هـاي آسـیب الیزاسیون مینرهمچنین ر ،شودمی

درمانی فلوراید براي کودکان  ياستفاده ،بنابراین. )2(کند آسان می
هایی که داراي حداکثر تماس موضعی، ترجیحاً برنامهباید بر روي 

  .باشند، تمرکز یابند هاي پیاپیپیوستگیتر و در دوزهاي پایین
، و همکاران) Sheykholeslam(پژوهشی، شیخ االسالم در 

هـاي اچ شـده توسـط اسـید     بانـد رزیـن   بـر  لورایدبه بررسی اثر ف
، دریافتنـد  بررسـی در این . گاو پرداختندمیناي دندان به فسفریک 

به طور محکم به سطح مینـا متصـل    APFکه تولیدات  با این که
به میزان چشمگیري با گروهی  این گروه شوند اما استحکام باندمی
در دو . )3(رد ی نـدا تفـاوت  از نظر آماري شده بودناستفاده  APFکه 

به ، و همکاران) Kichavi(کیشاوي  و) Gwinnett(بررسی گوینت 
بـود   APFکه یکی از آنها  گوناگونبررسی اثر فلوراید در ترکیبات 

 توانداز نظر آنها فلوراید می. بر روي سطح میناي اچ شده پرداختند
 که ،اندکرده پیشنهادباند رزین باشد، بنابراین  استحکام کاهش علت

هـاي  هکاربرد فلوراید موضعی پس از کاربرد رزیـن باشـد و اضـاف   
شو داده و  در باند رزین شست ناهنجارياز  جلوگیري فلوراید براي

  .)5 و 4( شود
 )Ching Liang Mang(گ انچینگ لیانگ م دیگر پژوهشی در

و اسـتفاده از   از اسـید اچ  پـس  APFبـه بررسـی اثـر    ، همکاران و
استفاده که  ،نیز دریافتند بررسیدر این  .اختندپردکامپوزیت رزین 

  .)6( اثر منفی بر باند ارتودنتیک داشت APFاز 
) Vittoro Cacciafesta(کاکیافستا  ویترو هايلهمقا از یکی در

به بررسی اثر کاربرد فلوراید موضعی بر استحکام باند ، و همکاران
 بـا رزیـن   شـده گالس آینومر مدیفاید  يوسیلهه هایی که ببراکت

که کاربرد فلورایـد   ،ندگرفت نتیجه و ندپرداخت ،چسبانده شده بودند
  .)7( نداشتدر استحکام باند گالس آینومر  چشمگیريتاثیر 

  پیوندبر روي استحکام  زیادي هايپژوهش اخیر هايسال در
عـواملی  . مواد دندانی و بافـت دنـدانی انجـام گرفتـه اسـت      میان

  آلـودگی بـا رطوبـت و بـزاق      ماننددهانی  درون، عوامل همچون
  .تواند بر موفقیت سیستم چسبندگی اثر بگذاردمی

در کودکان در بالینی به ویژه مشکل آلودگی با بزاق از نظر 
بزاق مشکل است  مهاریا  مواقعی که دندان کامالً رویش نیافته و

که کمتر  بودباید به دنبال موادي  ،بنابراین .له ساز استابیشتر مس
گـالس آینومرهـا   طوبت حساس باشند، از جملـه ایـن مـواد،    به ر

به مینا اتصال شیمیایی  همچونکه داراي خواص مطلوبی  ،هستند
قابلیـت  ، رها سازي یـون فلورایـد،   و عاج حتی در محیط مرطوب

شــارژ شــدن و گــرفتن فلورایــد از منــابع دیگــر و کــاهش عمــل 
   .)9و  8  ،2(هسـتند  اي سـفید نقطـه   هـاي آسـیب یکاسیون و فکلسید

 تقویـت شـده بـا رزیـن     گالس آینومرهاي که آنهاي ي تازهگونه
نواع معمولی امقاومت بیشتري نسبت به  داراي استحکام و ،هستند

(Conventional) الس آینومرهـاي  گـ  مزایايدر عین حال  و بوده
هـایی کـه انجـام شـد،     با بررسـی  .دارند رنگی shade نیز وقبلی 

توانـد در افـزایش   سطحی میکاندیشینگ از که استفاده  ،دریافتند
استحکام باند این مواد به دندان موثر باشد اما اختالف نظرهایی در 

بررسـی   باو همکاران ) Attin(آتین از جمله  ،این زمینه وجود دارد
گـالس آینـومر و   بانـد   ممینـا بـر روي اسـتحکا    نگاثر کاندیشنی

  اسـید   بـا  شـده  نمیناي کاندیشـ  چشمگیري میانتفاوت  کامپومر
از نظـر   )شـاهد (نشـده   نکاندیشگروه  و درصد 25پلی آکریلیک 
 و )10(  و همکـار ) Valeraia(والرایی  ولی. )9( نیافتنداستحکام باند 

به این نتیجـه   )12 و 11(بررسی در دو ، و همکاران) Bishara(بیشارا 
بـر روي مینـا اسـتحکام بانـد را      کاندیشنرکه استفاده از  ،رسیدند

بـر گیـر    افـزون  کاندیشـنر از  اسـتفاده در واقع با . دهدزایش میاف
داشـت   وجـود  پـیش از  گالس آینـومر و مـاده   میان شیمیایی که

افـزایش   را با ایجاد گیر میکرومیکانیکال، استحکام باند کاندیشنر
  .)15 و 14، 13( دهدمی

هاي کودکان موضعی در دندان فلوراید با درمان که یینجاآ از
  امـا   ،بـوده گیري از پوسـیدگی دنـدان امـري ضـروري     پیشـ  براي
فلوراید تـاثیر   دارايکه کاربرد مواد  ،عمومی بر این است يعقیده

ولی چنانچه  ،منفی بر باند کامپوزیت و مواد چسبنده به دندان دارد
توان در همـان جلسـه   می ،نیست چشمگیرثابت شود این تاثیرات 

ـ که این  ،کارهاي ترمیمی را شروع کرد ویـژه در کودکـان بـا    ه ب
بر این دانستن حـداقل   افزون. استاهمیت  دارايپوسیدگی شدید 
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 بـر  ايخدشـه  کـه  موضعی فلوراید کاربرد گذشت از پسزمان لزوم 

  .اي برخوردار استاز اهمیت ویژهوارد نکند نیز  چسبندگی
بررسی تاثیر فلوراید بر استحکام باند  ،هدف از این پژوهش

ي میـان  مقایسه سوییو از  هاي مدیفاید شدهگالس آینومربرشی 
 دستور کارخانه و اسید فسـفریک ي برپایه گنکاندیشنی داثر کاربر

)M3 (35 گـالس آینومرهـاي   بـر اسـتحکام بانـد برشـی      ،درصد
  . استشده با رزین  مدیفاید

  
  شومواد و ر

خالصـه   1جدول در شد استفاده بررسی موادي که در این 
  :گردیده است

  
  بررسی کنونی در استفاده شده  مواد :1جدول 

  
  شرکت سازنده و کشور  ترکیبات  ماده

 3MZ100 A3  TEGDMA*, Bis-GMA**, synthetic Mineral Filler silica andکامپوزیت 
zircon 

M ESPE  3 آمریکا  
St. Paul, MN 

Single bond AdperTM رزین باندینگ  
Ethyl alcohole Bisphenol A diglycidylether dimethacrylate 

silane- treated silica. 
2Hydroxyethyl, methacrylate Glycerol 1, 3 Dimethacrylatc , 

Coploymer of acrylic , itaconic acids 
M ESPE  3 آمریکا  

St. Paul, MN  
  آمریکا M ESPE  3  درصد 35ژل اسید فسفریک  درصد M3 Scotch bond 3 اسید فسفریک

St. Paul, MN  
 2A   Fluoroaluminosilicate glass , Pigment Methacrylate polyacid رنگ  GC Fuji LCگالس آینومر نوري مدیفاید شده با رزین

Hydroxyhyl methacry late (HEMA) water, Tartaric acid 
,Activators/ initiators / stabilizers. 

GC. Tokyo. Japan 

  Cavity GC Polyacrylic Acid Cavity 20% GC. Tokyo. Japanکاندیشنر 
  GC. Tokyo. Japan  گرم 10) لیترمیلی 4/10( سلف کیور GCوارینش 

  درصد APF 23/1فلوراید موضعی 
 فلوراید در دسترس از درصد 23/1محتوي اسید فسفریک 

درصد  08/0سدیم فلوراید و اسید هیدروفلوریک درصد  55/2
5/3 =PH  

  آمریکا - (Sultan)شرکت سلطان 

  

*    TEGDMA: Triethylen glycol dimethacrylate. **   BIS-GMA: Bisphenol A glycidyl methaacrylate. 
  

  روش مواد و 
 1386در زمستان  دهانیبیرون آزمایشگاهی و  بررسیاین 
بـر روي   شـیراز دانشگاه علوم پزشکی  ،دندانپزشکی يدر دانشکده

 بـه فضا و برطرف نمودن  مهار برايدندان کانین شیري که  108
 سـال  8تا  6 سنی میانگینو در  مییدازورهاي هم ریختگی اینسی

هر گونـه پوسـیدگی،   بی ها دندان. انجام گرفت ندشده بودکشیده 
در سـرم   بررسـی انجـام  تا زمـان   ، کهص دیگر بودندیترك یا نقا
بقایاي بافت نگهدارنـده   ،ندشداتاق نگهداري  يدر دما فیزیولوژي

 درصد بـراي گنـدزدایی   1/0و سپس در محلول تیمول  هیز شدتم
قطع  CEJزیر در متر میلی 2 ازها دندان يریشه .شد هداد قرار کردن

که  ،ه شدبه صورتی قرار داد رها در آکریل سلف کیوشده و تاج آن
 ها به سمت خارج و موازي بـا جهـت وارد کـردن   سطح باکال آن

آکریـل   از سـخت شـدن  پـس   .نیروي برشی توسط دستگاه باشد
 در مرحلـه بعـد سـطح    .شـد  ها دوباره وارد سرم فیزیولـوژي نمونه
 600سطح باکال با کاغذ  Hight of Contour يحیهها در نادندان

 اسمیر استاندارد ایجـاد شـود،   يتا الیه گردیدپالیش ) grit(گریت 
ر متخیلی ناچیز و در حد دهم میلی شدضخامتی که از مینا برداشته 

   :شدند بخشبه صورت زیر تایی  36به سه گروه اصلی  هادندان .بود

  از کاربرد فلوراید موضعی درنگ پس بی) A(گروه اصلی  .1
APF 23/1 دهان،  همانند شرایطی ایجاد براي دقیقه 4 مدت به درصد

پنبه پاك شده بـه مـدت    لرو يوسیلهه ب هافلوراید بر روي نمونه
ــزاق مصــنو 30 ــرار داددقیقــه در ب ــه ،ســپس هعی ق ــه نمون   هــا ب

ثانیـه   20و به مـدت   شده شو و شست شهري آب با دقیقه 1مدت 
  .شدخشک 

 APFاز کاربرد فلوراید موضعی  پسکه  (B)گروه اصلی  .2
بـا   تنها ،شرایط گروه اول با هماننددقیقه  4به مدت  درصد 23/1

ر ساعت در بزاق مصنوعی قـرا  24و به مدت  هرول پنبه پاك کرد
و  ها به مدت یک دقیقه با آب شهري شست، در روز بعد نمونههداد

  .شد مراحل انجام يو ادامه هثانیه خشک کرد 20شو و به مدت 
ـ  سـازي نمونـه  آمادهکه (C) اصلی  گروه. 3 کـاربرد  ی هـا ب

  .انجام شد درصد APF 23/1فلوراید موضعی 
ولـد  م. گردیدبخش سه زیر گروه  به هر گروه اصلی ،سپس

هنگـام  در بـه مـاده   فشـار  جلـوگیري از وارد شـدن    برايلونی تف
شوند می در هم قفلتوسط دو پین صورت دو تکه که  به ،برداشتن

حـال   عـین  در و حرکـت بی کامالً تکه دو ترتیب به این .ه شدساخت
  پس از قفل شدن دو تکه در . گردندبه آرامی از هم جدا  توانندمی
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  از قرار دادن در سرم فیزیولوژيپیش آماده شده  ينمونه: پ 1ي نگاره  طرز جداسازي مولد تفلونی :ب1 ينگاره                               مولد تفلونی: الف 1 يارهنگ           
  

  
متر ایجـاد  میلی 3مرکزي با قطر دایره و ارتفاع  يهم یک استوانه

  .)1ي نگاره( شودمی
 )7و 4، 1هاي زیر گروه( در هر گروه اصلیدر زیر گروه اول 

   GC کاندیشــنرهــا دنــدان يســطح آمــاده شــده   بــر ابتــدا
 ،سـپس  هثانیه قرار داد 30به مدت  )درصد 20آکریلیک اسید پلی(

ثانیـه خشـک    10و  هشـو داد و  ثانیه شسـت  20ناحیه را به مدت 
 هر دادآماده شده قرا يبعد مولد تفلونی در ناحیه يدر مرحله. گردید

ا بشده  گالس آینومر نوري مدیفایدو  دگردیو توسط همکار ثابت 
و ه شد در سوراخ مرکزي مولد تفلونی قرار داد GCFuji LC2 رزین

پس از آن به آرامی دو تکه  .ه شدثانیه نور تاباند 40سپس به مدت 
از برداشتن  پسو  )ب 1 ينگاره( مولد تفلونی را با سوند جدا کرده

  نـور   گونـاگون ثانیـه در جهـات    10به مـدت   دوبارهی مولد تفلون
  .تابانده شد

از هر گروه  )8 و 5، 2زیر گروه هاي ( هاي دومدر زیر گروه
، از )درصد 20 اسید پلی اکریلیک( GC کاندیشنرنیز به جاي  اصلی
 ثانیـه  30 مـدت  بـه  3M Scotch bond درصـد  35 فسـفریک  اسید

و  شسـته ثانیـه   20ا به مدت از این مدت ناحیه رپس . استفاده شد
بعد مولد تفلونی  يدر مرحلهو  کردهثانیه خشک  10به مدت  سپس

اید شده با رزین را فالس آینومر نوري مدیگو  شدهدر ناحیه ثابت 
زیر  همانندمراحل دیگر در سوراخ مرکزي مولد تفلونی قرار داده و 

  .گردیدرد وا يها در سرم فیزیولوژنمونه ،سپس. شدانجام  اول گروه
 6، 3 هايزیر گروه( سوم از هر گروه اصلی هايدر زیر گروه

اسـید   شـده  دهآمـا  يها در ناحیـه پس از خشک شدن نمونه )9 و
ثانیه قرار داده  30به مدت  3M Scotch bond درصد 35فسفریک 

در . شـد ثانیه خشـک   10شو و و  ثانیه شست 20به مدت  ،سپس
ـ رزیـن   يالیه 2بعد  يمرحله  Single bond Adper 3M دینگبان

ینگ بـه درون  تا رزین بانـد  کردهثانیه صبر  15قرار داده به مدت 
هـوا رزیـن   ي افشـانه  يوسـیله ، بـه  سـپس  .ها نفوذ کنـد تخلخل

و در  تابانـده شـد  ثانیه نـور   10و به مدت  هباندینگ را نازك کرد

و  گردیـد در محل قـرار داده و ثابـت    را بعد مولد تفلونی يمرحله
به مدت  ،سپس کرده متراکممرکزي مولد  يدر ناحیه را کامپوزیت

بعد به آرامی با کمک سوند دو  يدر مرحله تابانده شد،ثانیه نور  40
و  تابانده شدثانیه از هر طرف نور  10 ،تکه مولد را از هم جدا کرده

 گردیـد تا انجام آزمـایش در سـرم فیزیولـوژي نگهـداري     ها نمونه
  .)پ 1ي نگاره(

 55و  5میان ترموسیکل حرارتی زیر روز  2ها به مدت نمونه
دسـتگاه ترموسـیکل سـاخت    (سـیکل   1000گـراد،  سانتی يدرجه

و استحکام باند برشـی در   هقرار داد) ایران -شرکت صنعتی وفائی
روز سوم پس از انجام مراحل باندینگ توسط دسـتگاه اینسـترون   

  گیـري  انـدازه  لمـان آ کشـور  سـاخت  20z رویال یونیورسال زوئیس
گرفت به این ترتیب که نمونه در فک دستگاه قرار می .شدو ثبت 
   چســبنده يمــاده اتصــال يناحیــه در درســت ،دســتگاه يو تیغــه

سپس دستگاه شروع به وارد کـردن نیـرو بـا     گرفته،قرار  دندان و
   يکـه مـاده  کـرد تـا زمـانی   متـر در دقیقـه مـی   میلی 5/0سرعت 

   هـاي انـدازه گیـري  پـس از انـدازه   .جـدا گـردد   چسبنده از دنـدان 
  آنـواي   واریـانس  آزمونها با استفاده از نمونه ،استحکام برشی باند

بـون   آزمون دو به دو با استفاده ازي مقایسه ،و همچنیندو سویه 
  .انجام شد) Post Hoc Bonferroni(فرونی 

  
  هایافته

ـ      ی ازهـاي اصـل  گـروه میـان   دارااز نظر آماري تفـاوت معن
   فلورایـد  هـایی کـه  در گـروه نظر میـانگین اسـتحکام بـرش بانـد     

 فلوراید که هاییگروه در و بود شده استفاده درصد APF 23/1موضعی 
   .)2جدول ( ) < p 05/0(استفاده نشده بود وجود نداشت  موضعی

 و همچنـین آنـواي دو سـویه   واریانس  آزمونبا استفاده از 
 آزمـون هاي اصلی با اسـتفاده از  گروهدو به دو مواد در  يمقایسه

در سه گروه اصلی مواد نسبت به هم رفتـار یکسـانی   بون فرونی، 
  میانگین استحکام برشی  هاي اصلیگروه زیر از هر یکدر ؛ داشتند

 پ ب الف
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  متغیر فلورایدبا در نظر گرفتن  سه گروه اصلی يمقایسه: 2جدول 
  

  گروه 
  حکام برشیمیانگین است  درمان سطح میناي شیوه  اصلی

  )مگاپاسکال(ي پایهپیوند بر 
  درصد 95اطمینان  يفاصله

  )مگاپاسکال( حد پایینی پیوند )مگاپاسکال( حد باالیی پیوند
A   از  پس دقیقه 30کاربرد مادهAPF 23/1 853/4  855/8  854/6± 614/3  درصد  
B   از  پسساعت 24کاربرد مادهAPF 23/1 427/7  429/11  428/9±638/3  درصد  
C  کاربرد  بیAPF 560/3±199/9  200/11  198/7  
  
  

  کاندیشینگ متغیر  با در نظر گیري هاهگرو زیرمیانگین استحکام برشی باند ي مقایسه: 3جدول 
  

  ي درمان سطح میناشیوه  هازیر گروه
میانگین استحکام برشی 

  ي مگاپاسکالپیوند بر پایه
  درصد 95ي اطمینان فاصله

  )مگاپاسکال(حد پایینی پیوند  )مگاپاسکال(وند حد باالیی پی
  GC Fuji LC2   061/5  062/7  060/3کاربرد کاندیشنینگ پیش از   7و  4، 1
  GC Fuji LC2  386/6  387/8  385/4درصد پیش از  35کاربرد اسید فسفریک   8و  5، 2
  100Z  034/14  035/16  033/12درصد پیش از کامپوزیت  35کاربرد اسید فسفریک    9و  6، 3
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GI + 20 درصد
اسید اچ فسفریک 35
GI + درصد
اسید اچ فسفریک 35
درصد + کامپوزیت

  
هاگروه يهمهمیانگین استحکام برشی باند  يمقایسه: 1نمودار 

با  GC Fuji LC2 پیوند گالس آینومر مدیفاید شده با رزین
و همین ماده با  درصد 20استفاده از کاندیشنر اسید پلی اکریلیک 

بـا هـم از    3MSCotch bondدرصد  35 استفاده از اسید فسفریک
، که این به معناي )  p<05/0( نداشتند دارانظر آماري تفاوت معن

تفـاوت   8و  7، 5و  4، 2و  1هـاي  آن است که، میان زیـر گـروه  
ایـن دو گـروه و    میـان  ولـی . وجـود نـدارد   آمـاري  معنادار از نظر

ـ  یتفاوت 3MZ100 کامپوزیت  از نظـر آمـاري وجـود داشـت    ادار معن
)001/0 <p  (1هاي و زیرگروه 3ن معنا که، میان زیر گروه ای به 

وجـود دارد   دار از نظر آماريامعن یتفاوت 8و  7، 9، 5و  4، 6، 2و 
  .)1نمودار  و 3جدول (

  
  بحث

  دندان  بافتي اتصال مواد با ربرقرا برايها تالش نخستین
  تاثیر شیمیایی  .طح مینا آغاز شدـسفریک بر سـید فـاربرد اسـبا ک

  بار توسط  نخستینسطح مینا براي افزایش چسبندگی  اسیدها بر

  .)16( بررسی گردید) Bounocore(کور ونوب
 يالیه از میان بردنز کردن آن، مینا، تمی گهدف از اچینی

هـاي  اسمیر، افزایش خشونت سطحی از طریق برداشتن کریستال
منشورها و افزایش انـرژي سـطحی    میان، منشورها درونمعدنی 

 درونانتشار و نفوذ منومرهاي رزینی بـه  اي که گونهبه . ستمینا
  .)17( هیبرید شود يمینایی باعث تشکیل الیه هايتخلخل

استحکام باند  ،بررسی میزان چسبندگی ماده به دندانبراي 
گیـري  استفاده از دستگاه اندازه .شودگیري میتوسط دستگاه اندازه

نایاشی بار توسط  نخستینطرح آن براي استحکام برشی پیوند که 
)Nayashi (ه شده و در روش یاراISO  شده باعث از آن بهره گرفته

که توازي نیروهاي وارده به حد فاصل باند در همه حـال   ،شودمی
-از ایجاد نیروهاي پیچیده که سبب انحراف و یا جابه و حفظ شود

در . پیشـگیري شـود  ، گردنـد اعمال نیرو مـی  جايجایی دندان یا 
شاهده شده که بـا کـاربرد فلورایـد موضـعی     زیادي مهاي بررسی

اسـتفاده از فلورایـد    سـویی، از . )7 و 6( یابداستحکام باند کاهش می
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از پوسیدگی دندانی در کودکان و پیشگیري  مهاراهمیت حیاتی در 
مکانیسم اثر فلورایـد در کـاهش پوسـیدگی و    . و بزرگساالن دارد

ه اسید و افـزایش میـزان   یکاسیون، افزایش مقاومت مینا بفسیلدک
است و شواهد اخیر نیز ریزجانداران  بلوغ مینا و تداخل با متابولیسم

 هـاي آسیبالیزاسیون رکه فلوراید ممکن است رمین ،دهدنشان می
  . )4( اي را تسهیل بخشدسفید نقطه

 بـر  درصـد APF 23/1فلوراید موضعی  زا کنونیبررسی در 
  ایـد شـده بـا رزیـن    فر مدیومنالس آیگروي استحکام برشی باند 

GC Fuji LC2   کاندیشنربا یکی تحت دو شرایط آماده سازي GC 
 35 اسـید فسـفریک  دیگري بـا  و ) درصد 20 اسید پلی آکریلیک(

ـ   3M Scotch bondدرصد  بـا  شـاهد عنـوان  ه استفاده شد و نیز ب
 از با اسـتفاده  هاداده آزمونو با  مقایسه گردید 3MZ100کامپوزیت 
که شد، مشاهده  Post Hoc Bonfferroniآزمون و سویه آنواي دو 

سه گروه اصـلی   میانباند از نظر آماري  یمیانگین استحکام برش
 APF 23/1از کاربرد فلوراید موضعی  پس دقیقه 30چه آنهایی که 

از کاربرد فلوراید موضـعی   پسساعت  24و چه گروهی که  درصد
APF 23/1 ورایـد موضـعی   و چه گروه سـوم کـه اصـالً فل    درصد

 ،یعنـی )  < p 05/0(وجود نـدارد   داراتفاوت معن ،استفاده نشده بود
بر روي استحکام باند برشی ایـن   منفیکاربرد فلوراید موضعی اثر 

ویژه ه ب و خصوص در دندانپزشکی کودکانه این نکته ب. مواد ندارد
دلیل به . اهمیت باشد دارايتواند در کودکان با پوسیدگی شدید می

توان در همان جلسه بـراي  استفاده از فلوراید میبر  افزون که این
. دهان را کـاهش داد ریزجانداران کودك ترمیم انجام داد و میزان 

 ،)3( و همکـاران هاي شیخ االسـالم  بررسیبا بررسی  این ينتیجه
 )Wei Nan Wang( )6(و وي نـان ونـگ    )18( و همکـاران بیشـارا  

کاربرد فلوراید موضعی اثر چندانی  ،نیز هابررسیدر این  .موافق بود
اثر فلورایـد بـر اسـتحکام بانـد     همچنین،  بر استحکام باند نداشت

کـه بـر روي    بررسـی تنهـا  . مورد بررسی قرار گرفتها کامپوزیت
شده با رزین انجام گالس آینومرهاي مدیفاید استحکام باند برشی 

نیز  بررسیین که در ااست،  و همکارانکاکیسفتا  ویترو بررسی ،شد
بـر  چشـمگیري   تـاثیر تمیـز کـردن    يدر مرحلـه  فلورایـد کاربرد 

  .)7( استحکام باند نداشت
کیشـاري  و  )4(و همکـاران گوینـت  دیگر هاي بررسیاما در 

)Kichari ( و همکاران)کـه کـاربرد فلورایـد     ،دنـد ومشـاهده نم  )5
 موضعی اثر منفی بر روي اسـتحکام بانـد مـواد چسـبنده دارنـد و     

فلورایـد   چنانچه ،پیشنهاد نمودند )19(و همکاران ) Bryant(نت بریا

از اچ و بانـد انجـام شـود اثـر     پـیش  روز  7موضعی در سطح مینا 
  .مضري بر باند نخواهد داشت

یک انتخاب خوب در دندانپزشکی  مرهاي گالس آینوسمان
جیوه  بیکه زیبایی و استفاده از مواد ترمیمی  زمانی .استکودکان 
ایـن مـواد از جملـه     یددیگر نیز بر فواهاي بررسی ،استاز مورد نی

اتصـال بـه   . توانایی اتصالشان به بافت سخت دندانی تاکید دارنـد 
دهند، بنـابراین،  هاي مارجینال را کاهش میگپه هاي حفردیواره

   میـان از کـانیکی را  هـاي م هـا یـا دیگـر روش   استفاده از اندرکات
  . )20(برند می

بـا   بررسـی واریانس نتـایج ایـن   ي آزمون یهسویی، برپااز 
هـا بـا   دو به دو گـروه  يو مقایسهآزمون آنوا دو سویه استفاده از 
که در هر سه گـروه   ،مشاهده گردیدبون فرونی  آزموناستفاده از 

در هـر سـه    ،اصلی مواد نسبت به هم رفتار یکسانی داشتند یعنی
مدیفایـد   نوري گالس آینومراستحکام برشی پیوند  انگینگروه می

اسـید پلـی    کاندیشـنر بـا اسـتفاده از    GC Fuji LC2شده با رزین 
 35و همین ماده با استفاده از اسید فسـفریک   درصد 20 آکریلیک

از نظر آماري تفاوت ) مواد 2و  1 گروه( Scotch bond M3 درصد
که هـر دو   ،معناست آنبه که این  ،) p> 05/0( داري ندارندامعن

ــکاســید پلــی آکریل   درصــد  35و اســید فســفریک  درصــد 20 ی
3M Scotch bond گیـــردر ایجـــاد هماننـــدي  بـــه میـــزان 

 شده با رزینمدیفاید ومر نوري ینالس آگو اتصال  المیکرومکانیک
GC Fuji LC2 صـورت  توان در می به همین دلیل .اندنقش داشته

 درصد 35اسید فسفریک  ازدر دسترس نبودن اسید پلی آکریلیک 
3M Scotch bond ودنمجاي آن استفاده ه ب.  

بررسـی  به جداگانه  بررسیدر دو  )12 و 11(همکاران  وبیشارا 
گالس آینومر بر روي استحکام برشی باند  کاندیشنري گونهتاثیر 

 ينکتـه  .پرداختندهاي دایمی بر روي دندانشده با رزین  مدیفاید
 درصـد  20و  10اثر اسید پلی اکریلیک بررسی مشترك در این دو 

بـه میـزان    درصـد  20اسید پلی آکریلیک  که مشاهده گردید ،بود
 درصد 10از اسید پلی آکریلیک  يند باالتربا مچشمگیري استحکا

بـر ایـن موضـوع، ایـن دو      افزوندوم  پژوهشدر . دهدنشان می
مقایسه نمـود و مشـاهده    درصد 37را با اسید فسفریک  کاندیشنر

اسـتحکام بانـد    درصـد  37فریک کاربرد اسید فسـ  هنگام که ،کرد
کـه اسـید پلـی     ،برشی به میزان چشمگیري باالتر از زمانی است

بـر خـالف    مورداین و  شوداستفاده می درصد 20و  10آکریلیک 
  علت آن که  ،مددست آنونی به ـررسی کـبکه در  ،اي استهـنتیج
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  .می باشدیتفاوت ساختاري میناي دندان شیري و دا تواندمی
مینا بر روي اسـتحکام   گبه اثر کاندیشنی ،مکارانو ه اتین

 وشده بـا رزیـن و کـامپومر پرداختنـد      گالس آینومر مدیفایدباند 
 نو گروه کاندیشـ  25کریلیک اسید پلی آچشمگیري میان تفاوت 
  .)9( نیافتند) شاهد(نشده 

 اسید سیتریک کاربردبا ، و همکاران) Hotz(هتز  که حالی در
بـا   )22(و همکـاران  ) Powsi(پوسـی  ، )21( بر روي مینـا  درصد 50
  و همکاران) Cortes(کرتز  ،درصد25از اسید پلی آکریلیک  تفادهاس

، )10(و همکاران  والریا و درصد 10کاربرد اسید پلی آکریلیک  با )23(
افـزایش اسـتحکام    ،بر مینا درصد 20با کاربرد اسید پلی آکریلیک

یا اسـید   کاندیشنراز استفادهبا در واقع  که ،باند را مشاهده نمودند
که بـا   ،هایی ایجاد می شودمیکروپورزیتی ،بر گیر شیمیایی افزون

ــاد  ــرایج ــد    گی ــتحکام بان ــزایش اس ــث اف ــال باع   میکرومیکانیک
  . )15و 14 ،13( شودمی

  کـاربرد کاندیشـنر بـر روي مینـا بـه       کـه  ،رسدبه نظر می
  ایجاد گیر  براي ،عاج به نسبت کمتر آب و بیشتر معدنی محتوي علت

  .)15 و 10( میکرومیکانیکال ضروري است
و اچ  نکه بر روي میناي کاندیش باند میزان استحکام برشی

حد  از تردست آمده پایینبررسی کنونی به دندان شیري در  يشده
 بـراي معـدودي  هـاي  لـه مقا ؛استمی یهاي دادندانگزارش شده 

آن با  يشیري و مقایسهبررسی استحکام برشی باند بر روي دندان 
 و) Kielbassa(پژوهشــی کیلباســا در . مــی وجــود داردیدنــدان دا
تـر از  که باند عاج دندان شـیري پـایین   ،مشاهده گردید، همکاران

کـه از جلمـه   اسـت  مـی  یاستاندارد استحکام باند عاج به دندان دا
به و می یدالیلی که مطرح بود تفاوت آناتومیکال دندان شیري و دا

هاي شیري در قابلیت نفوذ پذیري خیلی کمتر دندان کلیي گونه
در تحقیـق دیگـر توسـط    . )20(اسـت   یمیهاي داسه با دندانیمقا

چشـمگیري  تفاوت  ،و همکاران) Yumiko Hosoya(یومیکو هسیا 
می و عاج شـیري و  یاستحکام باند برشی میناي شیري و دا میان

رسد با توجه بـه نتـایج   ظر میکه به ن )24( می مشاهده نگردیدهیدا
بیشـتري در  هـاي  بررسی کنونی بررسیبه دست آمده در  متفاوت

هـاي  ، کـه بررسـی  همچنین بهتر است .این زمینه مورد نیاز است

انجام شود تا ) invitro(آزمایشگاهی به جاي ) invivo(درون دهانی 
  . دهانی مورد بررسی قرار گیرند شرایط در پژوهش مواد مورد کارکرد

  
  گیري نتیجه

چندانی در کاهش  اثر درصد APF 23/1 موضعی فلوراید کاربرد .1
باند برشی گالس آینومر نوري مدیفاید شده با رزین  استحکام

GC Fuji LC2 3 کامپوزیت وMZ100  به میناي دندان شـیري 

 .ندارد
و اسـید   درصـد  20شنر اسید پلی آکریلیـک  استفاده از کاندی .2

بـر   هماننـدي تـاثیر   Scotch bond  3Mدرصد 35 فسفریک
شده با رزین  استحکام باند برشی گالس آینومر نوري مدیفاید

GC Fuji LC2  به میناي دندان شیري دارد.  
  

  ها پیشنهاد
بر استحکام برشی باند بر روي مینـاي شـیري، بـر روي     افزون -

  .عاج شیري نیز با همین کاربرد مواد انجام شود
بـر اسـتحکام بانـد     (SnF2, NaF, APF)انواع فلورایـد موضـعی    -

  .برشی میناي شیري مقایسه شود
  کرد مــواد کــاردهــانی بــراي درك بهتــر هــاي درون آزمــایش -

 دهـانی  بیـرون  هـاي آزمایش جاي به بررسی مورد ترمیم کننده
  .انجام شود

  
  سپاسگزاري

  از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و 
که امکانـات ایـن   نپزشکی شاهد تهران دندا يوالن دانشکدهومس

  .سپاسگزاري می گردد ،پژوهش را فراهم نمودند
  

  یادآوري
این مقاله از پایان نامـه دوره دکتـراي تخصصـی، کـه بـه      

به شـماره   رکابیصفا و نگارش دکتر  شهین بناکارراهنمایی دکتر 
  .ثبت شده، استخراج گردیده است 1077
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