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 سلف اچ  وتوتال اچ ادهزیو هاي آزمایشگاهی ریزنشت سیستم بررسی
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  چکیده
هـا قادرنـد میـزان    باندینگ. هستندزیادي  هايبرتريهاي سنتی و غیر باند شونده داراي هاي باند شونده نسبت به روشترمیم :لهابیان مس

میم هاي ترپذیري لبهاز ترمیم، رنگپس حساسیت  همچون بالینیسبب کاهش مشکالت  که ،دندان را کاهش دهند -ریزنشت حدفاصل ترمیم
  .گردندو عود پوسیدگی می

سلف اچ  و) total- etch(توتال اچ هاي ادهزیو ترمیم شده با سیستم Vکالس هاي هبررسی میزان ریزنشت حفرپژوهش کنونی، هدف از : هدف
)Self- etch (بود.  

 يبا انـدازه  V کالسهاي هها حفردر آن که ،دگردیانسانی استفاده  يدندان پره مولر کشیده شده 48 از تجربی بررسیدر این  :مواد و روش
تایی  24تصادفی به دو گروه  روشها به دندان .تراشیده شد، نیمی از حفره بر روي مینا و نیم دیگر در سمان قرار داشتکه  ايگونهیکسان به 
پرومپـت   سلف اچ در گروه دوم از سیستمو  (Excite)اگزایت توتال اچ  از سیستم باندینگ نخستدر گروه ها براي ترمیم حفره. دندبخش گردی

تا  5( حرارتی يدرجهبار   500 گراد زیري سانتیدرجه 37 ساعت نگهداري در آب 24پس از ها دندان. دگردیاستفاده  (Prompt L-Pop) پاپ-ال
د و به مدت گردیحفره پوشانده  یرامونپمتري یک میلی جزالك ناخن به  يوسیلهه ها بسطح دندان ،سپس. قرار گرفتند) گرادي سانتیدرجه 55
دستگاه برش با دیسـک   يوسیلهه هاي پلی استر بها در بلوكنمونه پس از مانت کردن. قرار داده شددرصد  2 ساعت در محلول متیلن بلو 10

مان ویتنـی   هايها با آزمونداده .گردیدبررسی برابر  40 ریزنشت با استریومیکروسکوپ در بزرگنمایی. الماسی از بعد باکولینگوال برش زده شد
)Mann- Whitney (کسون اویلک و)Wilcoxon (واکاوي آماري شدند .  

هاي داري در رتبهاتفاوت معن ).> p 0 /05(نشان داد سلف اچ  مینایی و عاجی نسبت به يریزنشت کمتري را در لبهاچ  -توتال گروه :هایافته
  ).> p 0 /05( هاي مینایی کمتر بودکه در لبه ،شد دیدههاي مینایی و عاجی ریزنشت لبه
هـاي کامپوزیـت   اي تـرمیم در جلوگیري از ریزنشت لبـه سلف اچ  داري در مقایسه با سیستماتفاوت معنتوتال اچ  سیستم ادهزیو: گیرينتیجه
  .)> p 0 /05( مینایی داشت يلبهویژه به  V کالس

  ریزنشت ،توتال اچ ، سیستمسلف اچ سیستم: واژگان کلیدي
  
  
  
  
  
  
  

    Shiraz Univ Dent J 2010; 11(1): 28-34                  25/11/88 :،  تاریخ پذیرش مقاله 9/3/88 :تاریخ دریافت مقاله
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PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:rdavari2000@yahoo.com
http://www.pdffactory.com


 و همکاران عبدالرحیم داوري                       سلف اچ  وادهزیو توتال اچ هاي آزمایشگاهی ریزنشت سیستم بررسی

29  

  درآمد
بایستی توانایی اتصال فیزیکی  مطلوبترمیمی  يیک ماده

 يدیواره حد فاصل اما ،ایی با ساختمان دندان را داشته باشدیو شیم
و سموم  ریزجاندارراي نفوذ مایعات دهانی و حفره و ترمیم راهی ب

اي بـه نـام   که پدیـده ست هاها و یونایی، مولکولیآنها، مواد شیم
  .)1( آوردریزنشت را به وجود می

 معرفیدر دندانپزشکی ي رزینی هاي چسبندهامروزه سیستم
که از طریق گیر مکانیکی باعث چسبندگی مواد همرنگ  ،شودمی

نسـل  (توتـال اچ   هايهدف از ساخت سیستم شود وبه دندان می
گرچه اچ عاجی با . مینا و عاج بوده است میانباند همزمان ) پنجم

سبب ایجاد قدرت باند بـاالیی در  درصد  40تا  30 اسید فسفریک
در بـر عکـس    اثرها اقدامبرخی از  ،شودحدفاصل رزین و عاج می

کردن زیـادي   ، خشکاندازهاز  ترکه شامل اچ بیش ،باندینگ دارند
 .)2(اسـت  عـاج   يانـدازه از  ترپس از اچینگ و خـیس بـودن بیشـ   

 بوده،ترکیب پرایمر و رزین در یک محلول ، لنساین اصلی  ویژگی
ـ داراي یک ترکیب رزینـی تـک جز   ،بنابراین    ایـن  کـه  اسـت، ی ی
ـ هـاي تـک جز  ها به نـام سیسـتم  سیستم   ، شـناخته شـده   ی نیـز ی
  . )3( هستند

 پرایمر و رزیـن  ،کاندیشنر )نسل ششم(سلف اچ در سیستم 
 صورت همزمان بـر روي ه که بهستند، چسباننده در یک محلول 

از این  به دست آمدهاي درزگیري لبه. شوندمینا و عاج استفاده می
. است معمولی يهاي اتصال دهندهسیستم همانندو  مناسب ،مواد

ن سـطح  اچ همزمان و آغشته کرد يپایهروند اتصال این مواد بر 
شو و شکل دهی نوعی و  شست نیاز بهبی  ،مینا و عاج به آغازگر

  .)4( هاي رزینی استزیرین با استطاله يتداوم از ماده
ــارال  کــه توســط پژوهشــیدر   ،و همکــاران) Amaral(آم

  بررسـی ریزنشـت سیسـتم هـاي ادهزیـو هیـدروفیل در        يبارهدر
 چهـار را در ، ریزنشـت  انجام شـد  Vهاي کامپوزیتی کالس ترمیم

یک سیستم چند : همچونهیدروفیلیک  يچسبنده يسیستم ماده
بطري  یک دو سیستم ،)Scotch bond multi purpose plus( بطري

)Single Bond, State (سـلف اچ   و یک) بررسـی  ) 0/3پرایمـر  اچ
مینـایی ریزنشـت   هـاي  لبه در که ،به این نتیجه رسیدندو  کردند

سیستم چند بطري  در آشکار ايگونه به ریزنشت. وجود داردی کم
اچ  ویک بطري  هايدر حالی که در گروه ،بیشتر بودیک بطري  و

 واکاويعاج نشان دادند و هاي لبه بهترین نتایج را در 0/3 پرایمر
  .)5( نکرد ها ثابتهاي ریزنشت را در میان این گروهآماري تفاوت

مورد  ن درو همکارا) Ernsta(ارنستا  که توسط ژوهشیـپدر 
در دو روش توتال اچ و سـلف اچ   هايچسبندگی ايهماهنگی لبه

 پیشچسبنده  يدر یک روش ماده ،انجام گرفت گوناگونکاربردي 
و در شد گذاشته ) Toffle mire(تافل مایر گذاري ماتریکس از جاي
به ایـن نتیجـه    ،ماتریکس فلزي قرار داده شد نخستدیگر شمار 

را در وضـعیت   ايلبـه  هماهنگیتوتال اچ  دموابیشتر که  ،رسیدند
 کارگیريه از بپیش در زمان سلف اچ  موادبیشتر بهتري نسبت به 

ــی  ــاتریکس نشــان م ــدم ــین .)6( ده ــدت  همچن  و) Brandt(بران
ي سلف چسبندهي ماده ششمینا و عاج  ریزنشتمیزان  ،همکاران

ز اسـکاچ بانـد مـولتی پرپـو     :توتـال اچ : زیر را بررسـی کردنـد  اچ 
 SE، کلیرفیـل،  )دنسـپلی ( IIIگزنو : سلف اچو  (3M, ESPE)پالس
، )Kerr(، اپتی باند سـولو سـلف اچ   )کوراري( ABF، )کوراري(باند 

  ).کولزر -هرآوس(و ) کلتن والدنت(وان کت سلف اچ باند 
عـاج در   که ریزنشت مینا در اکلوزال برابر ،به این نتیجه رسیدند و

  ABF (Protect Bond)و SE Bond هايگروه در تنها و بود سرویکال
   .)7(کمتر بود  )توتال اچ(شاهد نسبت به گروه  میزان ریزنشت

 ،انجام شدو همکاران ) Owens(اونز  توسطکه پژوهشی در 
و توتــال اچ ســلف اچ  يبـه ارزیــابی ریزنشــت سیســتم چســبنده 

کردند و  بخشگروه  8دندان مولر سالم انسان را به  96. پرداختند
  :زیر ترمیم کردندي گوناگون چسبندههاي سیستمبا 

باند، ادپر  پرامت ال پاپ،  Iاپتی باند سولو پالس، : سلف اچ
  . سیم پلیسیتی نانو باند، IIIگزنو 

  ادپر اسکاتچ باند مولتی پرپوز، تاچ و باند: توتال اچ
عاجی  يلبه يدر ناحیه ریزنشتدر  ايویژهتفاوت  پایان،در 

ي در لبـه را ولی میزان ریزنشت کمتـري   ،نشد یدهدها گروه میان
   .)8( سیستم چسبنده نشان داد هشتعاجی در  يمینا نسبت به لبه

ضرورت انجام این تحقیـق ارزیـابی توانـایی سیسـتمهاي     
پنج و شش در میزان جلوگیري از ریزنشت لبه اي در  نسلچسبنده 

دي مارجین مینایی و عاج و مشخص ساختن بانـدینگ بـا کارآمـ   
بـراي   .بهتر در آزمایشگاه به منظور تعمیم بکار کلینیکی می باشد

از هـا  تعیین توزیع فراوانی وضعیت ریزنشت مینا و عـاج در گـروه  
  .تفاده شداس نوکساویتنی و ویلک -نامعیاري مانهاي آزمون

  
  مواد و روش 

ــن  ــیروش ای ــی و از  ،بررس ــهتجرب ــگاهی  يگون   آزمایش
)Lab trial ( پارالـل   یلـی بـا طـرح   تحلبررسـی  و)Parallel ( بـود. 
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گیري تصادفی آسان استفاده شد و با توجه نمونهاز روش همچنین، 
اطمینان  ضریب و امکانات از استفاده حداکثر و پیشین هايبررسی به

پرمولر سالم انسان کـه مـدت    دندان 48روي هم رفته  درصد 95
   .نگهداري شد ینها نگذشته بود در نرمال سالآن نماه از کشید سه

 درصد 1 از هیپوکلریت سدیم هاکردن دندانگندزدایی براي 
هاي پیرامـون  بافت يبرجامانده. )9( استفاده شد دقیقه دهبه مدت 

 پـاك ها با قلم کـورت اسـتاندارد   ها و هرگونه جرم روي آندندان
آب و هوا به ي افشانهبا استفاده از توربین به همراه  ،سپس. دگردی
ن خنک کننده و با استفاده از فرز فیشور الماسی بر روي سطح عنوا

  به ابعاد تقریبی مزیودیسـتالی   V کالسهاي هها، حفرباکال دندان
متر تراشـیده  میلی 2متر، اکلوزوجینجیوالی و عمق اگزیالی میلی 3

 ياکلـوزالی حفـره در مینـا و لبـه     يبـه صـورتی کـه لبـه    . شدند
ابعـاد تـراش توسـط     يهمـه . ر گرفتجینجیوالی آن در سمان قرا

ها دست آوردن دیوارهبراي به و  گردیدگیري پریودنتال اندازه پروپ
دندان فرزها عوض شدند و  پنج، پس از تراش هر همانندو سطوح 

  .شدبررسی کنار گذاشته از شدن هر دندان در صورت اکسپوز 
بخـش  تـایی   24تصادفی به دو گـروه   يگونهها به دندان

هوا خشک ي افشانهدندان را با در آغاز،  ،نخستگروه در . ندگردید
عمل اچینـگ در   درصد 37فسفریک  ژل اسید يکرده و به وسیله

هاي عاجی و کف حفره به ثانیه و در لبه 30تا  20 هاي میناییلبه
آب و هـوا  ي ي افشـانه وسیلهه ب ،سپس. ثانیه انجام شد 15مدت 

تا اسید کامالً شسته  ،شو داده شدو  ثانیه شست 20دندان به مدت 
هاي تـراش  سطح دنداناي که به گونهپس از خشک کردن . شود

 15به مدت اگزایت  خشک نشود از باندینگ اندازهاز  ترخورده بیش
ـ  سازنده يکارخانه دستور يبر پایهثانیه   میکروبـراش  يوسـیله  هب

ـ     روي  يوسـیله ه سطوح عاج و مینا قـرار داده شـد و حـالل آن ب
دستگاه الیت کیور  با و گردید تبخیر ثانیه پنج مدت هوا بهي افشانه
 با شدت نـور ) Apadana Tak/ Iran( آریالوکس هالوژنی يتپانچه

 ،سپس. ثانیه کیور شد 20به مدت  متر مربعسانتی/ میلی وات 500
در حفـره  ) Bulky( حجمی به روش 3Aبه رنگ  250Z کامپوزیت
ثانیـه   20مـدت   و بـه دستگاه الیت کیور  يوسیلهه ب وقرار داده 

 سط فرز پرداخت گالبی شکل کامپوزیـت وآن ت هايهو اضاف کیور
   .شد برداشته

هـوا  ي ي افشانهوسیلهه برا ها دندان در آغاز ،گروه دوم در
دسـتور  ي پایه بر پاپ-پرومپت ال باندینگ ، ازخشک کرده سپس

در آغـاز،  کل کـه  شـ بـه ایـن   . گردیـد سازنده اسـتفاده   يکارخانه

و سپس بر روي حفره  آمیختهکاندیشنر و پرایمر و ادهزیو را با هم 
هوا زده ه، به آرامی بر روي الیافشانه با ثانیه  15، پس از قرار داده

ثانیه باندینگ  سهبه مدت و دوباره براق ایجاد شود  يتا یک الیه
پس با و سه شد هوا روي آن گرفت يافشانهرا روي حفره زده و با 

میلی  500 ثانیه و شدت دهبه مدت آریالوکس  دستگاه الیت کیور
کامپوزیت را به از آن، پس داده شد و کیور سانتی متر مربع / وات

با دستگاه الیت کیور به مـدت  و در حفره قرار داده  حجمیروش 
توسـط همـان فـرز     ،آن نیـز هـاي  هو اضـاف  دگردیثانیه کیور  40

ها بـه مـدت   گاه دندانآن. ن برداشته شداز میاپرداخت کامپوزیتی 
تکمیـل عمـل    بـراي گـراد  سـانتی  يدرجـه  37عت در آب سا 24

 بـار  500ها به میزان دندان ،سپس. پلیمریزاسیون نگهداري گردید
ـ حرارتـی   يچرخهزیر  دسـتگاه ترموسـیکل سـاخت     يوسـیله ه ب

 30و به مدت درجه سانتی گراد  55تا  5 وفایی در دماي يکارخانه
-آن. ثانیه بود 12و زمان بینابین هم ه شد قرار دادثانیه در هر دما 

هوا خشک کرده و  يافشانهها را کامالً با دندان يهمهسطح  گاه
 يتا فاصله ،الك ناخن که در دو رنگ متفاوت بودند يبا دو الیه

و نوك ریشه هم توسط موم چسب ه شد متري حفره پوشاندمیلی 1
سـاعت در   دهها به مـدت  دندان ،سپس .دردیگمذاب کامال بسته 
وسایل و مواد مصـرفی در   .قرار گرفتند درصد 2محلول متیلن بلو 

  .آمده است 1این پژوهش در جدول 
دند و توسط گردیدر رزین پلی استر مانت  هادندان آن از پس

بـاکولینگوالی از   دیسک الماسی به موازات محور طولی و در مسیر
تعیین  برايهاي دندانی برش ،سپس. شدند وسط حفره برش داده

برابر  40 با بزرگنمایی میزان نفوذ رنگ توسط استریومیکروسکوپ
رتبه بندي ریزنشت  برايمعیارهاي استفاده شده . بررسی گردیدند

نفوذ رنـگ بـه    -1، نفوذ رنگ بی -0 :شرح بودبررسی به در این 
-رنگ به دیوارهنکردن نفوذ رنگ به عاج و نفوذ  -2، مینا یا سمان

 اگزیال حفره ياگزیال نفوذ رنگ به دیواره ي
  

  هایافته
دو گروه  میانمینایی  يلبههاي ریزنشت در رتبه يمقایسه

این مقدار در )  p = 0001/0 > 05/0(داري را نشان داد امعن تفاوت
  ).2جدول و  1نمودار (کمتر بود  اگزایتگروه 

دو گروه  میانعاجی  يلبههاي ریزنشت در رتبه يمقایسه
ایـن مقـدار در گـروه    ) p =  003/0(داري را نشان داد امعن تفاوت

  ).3جدول و  2نمودار (کمتر بود اگزایت 
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  مشخصات مواد و وسایل مصرفی :1جدول 
  

  کشور سازنده  شماره بسته بندي  شرکت سازنده  نام ماده یا وسیله
 Ivoclar vivadent H36568 Lichtenstein  درصد 37اسید فسفریک 

 Ivoclar vivadent J04886 Lichtenstein اگزایت باندینگ
 آمریکا 3m Espe 195269 پاپ  -پرومپت ال باندینگ

 آمریکا Z250  3m Espe 20060612 (A3)کامپوزیت 
 ایران Arialux (Apadana Tak)  8101704  هالوژنی يالیت کیور تپانچه

  یرانا  Teez kavan 0012  فرز فیشور الماسی 
  ایران  -  وفایی  دستگاه ترموسایکل

  Isomet IL 60044  دیسک الماسی
  آلمان  - Stenc – Sv11 –zeiss  استریومیکروسکوپ

 آلمان  - Glass wax (Harvard)  موم چسب
Phosphoric acid acryl ate, bis GMA, HEMA, Metacry lates, silicon dioxide, ethanol, catalysts and stabilizers Excite 

Primer: 2 –HEMA, Polyalkenoic acid, stabilizer, water Promp Lpop 
Methacrylated phosphoric esters, Bis GMA, initiator (Comphorquine), Stabilizer Bond 

  
 مینایی و عاجی در يلبهمیزان ریزنشت در  يبراي مقایسه

ریزنشت هاي اندازه هر روش ترمیم حفره با توجه به مستقل بودن
 هايهـرتب يایسهـمق .استفاده شدکسون اویلکاز آزمون لبه در هر 

داري امعنتفاوت اگزایت  مینایی و عاجی در گروهي لبهریزنشت در 
از  مینایی کمتر يلبهقدار در ـم نـای. )p =  0001/0( شان دادـرا ن
   مینایی و يلبهزنشت در ـهاي ریبهـرت يقایسهـم .عاجی بود يلبه

  
 توزیع فراوانی وضعیت ریزنشت مینا در دو گروه مورد بررسی :2جدول 

)001/0p = (  
  

  جمع  هاگروه  مینانفوذ رنگ در 

  رتبه
  توتال اچ
  شمار 

 )درصد(

  سلف اچ
شمار 

 )درصد(

شمار 
  )درصد(

0  20  
)3/83(  

0  
)0/0(  

20  
)7/41(  

1  4  
)7/16(  

9  
)5/37(  

13  
)1/27(  

2  0  
)0/0(  

15  
)5/62(  

15  
)3/31(  

  24  جمع
)0/100(  

24  
)0/100(  

48  
)0/100(  

  

  
  فراوانی وضعیت ریزنشت مینا در نمونه هاي مورد بررسی :1نمودار 

ـ  پـاپ تفــاوت    -پرومپت الروه ـعاجی در گ  داد نشـان  را دارامعن

)0001/0 =p ( . عاجی بود يلبهمینایی کمتر از  يلبهاین مقدار در. 
 مینـایی و عـاجی در   يلبـه یزنشـت در  وضعیت ر يمقایسه براي
 .استفاده شـد ن وکساویلکهاي مورد بررسی از آزمون نمونه يهمه

ي گونـه  مینایی و عاجی به يلبههاي ریزنشت در رتبه يمقایسه
   .)p =  001/0( نشان داد دارامعن تفاوتکلی در دو گروه 

  
  بررسی توزیع فراوانی وضعیت ریزنشت عاج در دو گروه مورد :3جدول 

)003/0p = (  
  

  جمع  هاگروه  مینانفوذ رنگ در 

  رتبه
  توتال اچ
  شمار 

 )درصد(

  سلف اچ
  شمار 

 )درصد(

  شمار 
  )درصد(

0  11  
)8/45(  

0  
)0/0(  

11  
)9/22(  

1  5  
)8/20(  

9  
)5/37(  

14  
)2/29(  

2  8  
)3/33(  

15  
)5/62(  

23  
)9/47(  

  24  جمع
)0/100(  

24  
)0/100(  

48  
)0/100(  

  

  
  فراوانی وضعیت ریزنشت عاج در نمونه هاي مورد بررسی :2 نمودار
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 و 4جدول (عاجی بود  يلبهینایی کمتر از ـم يلـبهقدار در ـن مـای
  ).2و  1 نمودار

  
هاي نمونه يهمههاي ریزنشت در میانگین و انحراف معیار رتبه :4جدول 

  مورد بررسی
  

  آمار توصیفی
  انحراف  میانگین  گروه

  معیار
  کمترین
  رتبه

  بیشترین
  رتبه

  00/2  00/0  85650/0  8958/0  مینایی يلبهریزنشت در 
  00/3  00/1  81214/0  2500/2  عاجی يلبهریزنشت در 

  00/3  00/1  50529/0  5000/1  جمع
  
  

  بحث
 هـاي لبـه باندینگ به سـادگی  ساز و کار عاجی هاي لبهدر 

چرا که طبیعت هیدروفیل و همچنـین مقـدار مـواد     ،مینایی نیست
را به عنوان یک سوبستراي پیچیده  بخشدنی کمتر در عاج این مع

  .)10( کندباندینگ مطرح می براي
مینایی ریزنشت  يلبهکه  ،نشان داده شدبررسی کنونی در 

. داشتبررسی هاي مورد عاجی در گروه يلبهکمتري در مقایسه با 
) Lui(لیـوي   همچـون ها بررسیبسیاري از  ياین مطلب با نتیجه

، همخوانی داشـت  )8(و اونز  )5(آمارال  ،)Toledano ()12(تلدانو  ،)11(
تفاوت ریزنشت بیشتر  داده شد اینآغاز شرح که در گونه که همان

آنهـا بـر    يساختمان مینا و عاج و مواد تشکیل دهنـده  يگونهبه 
 نظر یکسـانی در ها بیشتر بررسیکه به این توجه با البته .گرددمی

 ولی با این حال ،ریزنشت مینا نسبت به عاج دارند مورد کمتر بودن
زیـرا  ، قطعـی دانسـت   يگونـه این موضوع را به درستی توان نمی

 براي نمونه پژوهشـی . اندنیز خالف آن را نشان دادههایی بررسی
 بـه ایـن  ، سرانجام و همکاران وي انجام شد )7(براندت که توسط 

ل برابر ریزنشت عـاج در  که ریزنشت مینا در اکلوزا ،نتیجه رسیدند
   .سرویکال بود

  باندینگ همچون تفاوت  اگونیـگونه دالیل ـفاوت بـن تـای
 ،همچنـین  .تواند باشـد میبررسی کنونی مورد استفاده با باندینگ 

ها، ضخامت هاي آنادهزیودها، حالل اختالف در ترکیب شیمیایی
اي آغازگر همهار اکسیژنی و کارآیی سیستم يادهزیو، درجه يالیه
 شـمار . انجام شدآنها تنها مقایسه در نسل ششم  بررسیدر . است

ـ گـزارش  بـار   250 بررسـی دفعات ترموسایکلینگ در آن  و  دگردی
سـاعت در محلـول    12ها ور شدن دندانشناهمچنین مدت زمان 

  ي تواند در نتیجهاین عوامل می يهمه که ،ودـب دـدرص 5وشین ـف

  .)13 و 7( موثر باشدبررسی 
 يلبـه انجام شـده میـزان ریزنشـت در    بررسی با توجه به 

ـ  ايگونهبه  نخستمینایی گروه   دار از گـروه دوم کمتـر بـود   امعن
)0001/0  = p( . ایـن   يتـوان بـه اچ جداگانـه   این موضوع را مـی

داده شد  شرحکه گونه  زیرا همان. نسبت داد) نسل پنجم(سیستم 
و اسـمیر   يکامـل الیـه  ردن از میان بو اچ مینا با اسید فسفریک 

   دکلسـیفیه بخـش  هاي رزینی ناشی از نفـوذ رزیـن بـه    ایجاد تگ
  . گیردبجلوي ریزنشت را تواند تا حدود زیاد می

 در) 3تا  5/1(باالتر  pHآغازگرهاي خود اچ کننده به دلیل 
 .)14( توانـایی اچ کمتـري دارنـد   ) 6/0(مقایسه با اسـید فسـفریک   

که آغـازگر خـود اچ    ،هاي میکروسکوپ الکترونی نشان دادبررسی
  کـه   ،دهـد تـري را نشـان مـی   کننده یـک الگـوي اچ کـم عمـق    

 درونتـر آغازگرهـاي اسـیدي بـه     نفـوذ ضـعیف   دلیلتواند به می
دخالت رسوب کلسیم بر روي  دلیلبه  که باشد،هاي مینا تخلخل

غازگرهـاي  کـه آ ییاز آن جـا . پوشـاند سطح مینا الگوي اچ را مـی 
هاي کلسـیم و فسـفر   یون ،شوندکار شسته نمی در هنگاماسیدي 

هاي هیدروکسی آپاتیـت در محلـول   آزاد شده از انحالل کریستال
هاي کلسیم و فسفر مانع از غلظت باالي یون. شوندآغازگر وارد می

زدایی شـدن مینـا   پس معدنی ،بیشتر آپاتیت خواهد شد حل شدن
 دارايپـاپ  -پرومپـت ال  البتـه سیسـتم   .)15( کاهش خواهد یافـت 
 pHشود که باعث می ،اسید فسفریک است ياسترهاي متاکریالته

ي سـلف اچ،  دهنـده  پیوندهاي سیستم میانکه در  ،باشد 0/1آن 
در مقایسه با اسید فسفریک  ولی، )16(رود به شمار میبسیار اسیدي 

)6/0  =PH (پـس  هااین سیستم ،همچنین .غلظت آن کمتر است 
عمل کرده و به یک غشاي با تراوایی باال  هماننداز پلیمریزاسیون 

  آب موجـود در   ،هـا به دلیل هیدروفیل بـودن زیـاد ایـن بانـدینگ    
کامـل کامپوزیـت در   نشدن هاي عاجی سبب پلیمریزاسیون توبول
  . )17(گردد میحدفاصل  يناحیه

  اي هاي تک مرحلهدر باندینگ ، کهشودبنابراین پیشنهاد می
 يبـا اسـیدیته   متوسـط رزیـن   ياز یک الیهبراي سازگاري بهتر 

در . نفوذپذیري کمتر اسـتفاده شـود   کمتر، خاصیت هیدروفیلیک و
کـه  پژوهشی و نیز در  )Carvallo ()18(کاروالو که توسط پژوهشی 

 ،شد آشکارانجام گردید ) Pashley(و پاشلی ) King(کینگ  توسط
زین هیدروفوب پس از کاربرد باندینگ ر يکه استفاده از یک الیه

 چشـمگیر اسیدي و پیش از قرار دادن کامپوزیـت باعـث افـزایش    
براي چیرگی بر این ناسازگاري  ،همچنین .)19( گرددقدرت باند می
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بهبـود   براياستفاده از ادهزیوهاي دوال کیور به تازگی شیمیایی، 
ي ادهزیوها با پیوندکامپوزیت در  -قدرت باند در حد فاصل ادهزیو
 .)20( شودتوتال و سلف اچ پیشنهاد می

میکروسکوپ  زیر را سطح مینا ،و همکاران) Bishara( بیشارا
ــد و   ــی مقطــع نگــار بررســی کردن ــد آشــکارالکترون ــه  ،نمودن   ک

از اچ با اسید فسفریک قطورتر و به دست آمده هاي رزینی استطاله
ت آمده ـه دسبهاي رزینی که استطاله در حالی ،یک شکل هستند

 ،و شباهت کمتري با هم دارنـد بوده  از آغاز گرهاي اسیدي نازك
در نتیجه میزان ریزنشت  .شودتري میکه این باعث پیوند ضعیف

نتـایج   يپایـه بر  .)21( دهدرا در سیستم خود اچ کننده افزایش می
 نخست عاجی در گروه يلبه بررسی کنونیدست آمده در  هب آماري

 اي کـه گونـه بـه   ،داشت ي را نسبت به گروه دومزنشت کمترـری
  ).p =  003/0( بود داراها از لحاظ آماري معناختالف آن

را با توجه بـه  pH اهمیت ، و همکاران) Marshall(مارشال 
کـه میـزان و    ،نمودند گزارش وآشکار اثرات اسیدها بر سطح عاج 

  هـاي کمتـر افـزایش     pHري بـا  یسرعت اچینگ به شکل چشمگ
کـه در   ،توان این گونه تفسیر کـرد این موضوع را می .)22( یابدمی

 يبـه همـان میـزان دیـواره     عاجی تقریبـا  يدیواره نخستگروه 
  بـا   درصـد  37اسـید فسـفریک   (مـواد اچ کننـده   زیـر اثـر   مینایی 

6/0 =Ph  (با کننده اچ مواد از دوم گروه که دردر حالی ،قرار گرفت 

1= pHکـه ایـن    ،مورد اچینگ قرار گرفتنـد  هاي مینا و عاجدیواره
 نخسـت  بررسـی تري در گروه مورد تواند سبب ایجاد باند قويمی

در نتیجه میـزان ریزنشـت کمتـري را    و نسبت به گروه دوم شود 
  .سبب شد

  
  گیرينتیجه

توتـال اچ   ، سیستمبررسیهاي آزمایشگاهی این بنابر یافته
مینایی و هم در  يهلبریزنشت کمتري را هم در ) اگزایت باندینگ(

 -پرومپـت ال  بانـدینگ (سـلف اچ   عاجی نسبت به سیسـتم  يلبه
  .نشان داد) پاپ

 
****** 
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