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بررسي تأثير استفاده از رزين هيدروفوب به دنبال كاربرد انواع مختلف سيستمهاي باندينگ
عاجي بر نانوليكيج ترميمهاي كامپوزيتي
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Background and Aims: The aim of the present study was to evaluate the effect of applying hydrophobic resin
after use of different generation of the bonding systems on nanoleakage.
Materials and Methods: 20 third molar teeth were selected. The teeth were randomly divided into 4 groups of 5,
each was treated using the fourth, fifth, sixth, and seven generation of dentin bonding. Then, the crown of teeth
was sectioned from the CEJ region and each specimen was divided into two halves with mesiodistal cut, one half
for the application of dentin bonding without the addition of a hydrophobic resin, and the other for the same
dentin bonding by the addition of a hydrophobic resin. Afterwards, the specimens were restotred by composites.
After placement of specimens in silver nitrate, the amount of nanoleakage was evaluated by SEM. Data were
analyzed using a repeated measurement statistical analysis (α=0.05).
Results: The use of hydrophobic resins decreased nanoleakage and range of variations in all groups (P<0.05).
This reduction was greater for total-etch dentin bonding. Higher degree of nanoleakage occurred in total-etch
dentin bonding in most evaluated areas. In general, Clearfil S³ bond showed the least percent of the nanoleakage.
Conclusion: All dentin bonding systems showed some degree of reduction in nanoleakage after hydrophobic
layer application and the reduction was greater in Total-etch adhesives systems.
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Journal of Dental Medicine-Tehran University of Medical Sciences 2019;31(4):215-224

 گروه آموزشي ترميمي و زيبايي- دانشگاه علوم پزشكي مشهد- دانشكده دندانپزشكي- روبروي پارك ملت- بلوار وكيل آباد- مشهد: مﺆﻟﻒ مسﺆول
OjratiN921@mums.ac.ir : نشاني اﻟكترونيك٣٨٨٢٩٥٠١ :تلﻔﻦ

٢١٥

بررسي تأثير استﻔاده از رزيﻦ هيدروفوب به دنبال كاربرد انواع مختلﻒ سيستمهاي باندينگ عاجي...

دكتر محمد جواد مقدس و همكاران

چكيده
زمينه و هدف :هدف از ايﻦ مطاﻟعه بررسي تأثير افزودن رزيﻦ هيدروفوب پس از استﻔاده از دنتيﻦ باندينگهاي نسلهاي مختلﻒ بر ميزان نانوﻟيكيج بود.
روش بررسي ٢٠ :دندان موﻟر سوم انسان انتخاب شد .دندانها به صورت تصادفي به  ٤گروه  ٥تايي شامل دنتيﻦ باندينگهاي نسل چهار ،نسل پنج ،نسل
شش و نسل هﻔت تقسيم شدند .سپس تاج دندانها از ناحيه  CEJقطع شد و هر يك از نمونهها با برشي مزيو ديستاﻟي به دو نيمه تقسيم شد ،يك نيمه براي
كاربرد دنتيﻦ باندينگ بدون افزودن رزيﻦ هيدروفوب و نيمه ديگر براي كاربرد همان دنتيﻦ باندينگ با افزودن رزيﻦ هيدروفوب به كار رفت .پس از آن كامپوزيت
به سطﺢ نمونهها اضافه شد .پس از قرار دادن نمونهها در نيترات نقره ميزان نانوﻟيكيج توسط  SEMارزيابي شد و نتايج با آزمون  Repeated Measurementمورد
تحليل آماري قرار گرفتند ).(α=٠/٠٥

يافتهها :در تمام گروهها افزودن رزيﻦ هيدروفوب سبب كاهش ميزان نانوﻟيكيج شده بود .ايﻦ كاهش در مورد دنتيﻦ باندينگهاي توتال -اچ بيش از
دنتيﻦ باندينگهاي سلﻒ -اچ بود ) .(P>٠/٠٥در بيشتر نواحي مورد مطاﻟعه نانوﻟيكيج مشاهده شده در ادهزيوهاي توتال -اچ بيش از سلﻒ -اچها بود .در كل
نواحي مورد مطاﻟعه  Clearfil S³ bondكه يك ادهزيو سلﻒ -اچ دو يك مرحلهاي است پس از افزودن رزيﻦ هيدروفوب كمتريﻦ نانوﻟيكيج را نشان داد.
نتيجهگيري :در تمام گروهها افزودن رزيﻦ هيدروفوب سبب كاهش نانوﻟيكيج در ضخامت ﻻيه هايبريد شد كه ايﻦ كاهش در گروههاي توتال -اچ بارز بود.

كليد واژهها :نانو ﻟيكيج ،ادهزيو ،رزيﻦ هيدروفوب
وصول ٩٦/١٢/٢٣:اصﻼح نهايي ٩٧/١٠/٠٥ :تأييد چاپ٩٧/١٠/١٠ :

مقدمه

روي ميدهد كه دﻟيل آن ميتواند هيدروﻟيز ﻻيه رزيﻦ و متعاقب آن،

به بافت سخت دنداني و ماده ترميمي كامپوزيتي ميباشد ) .(١،٢براي

تحقيقات انجام شده ،تجزيه رزيﻦ نسبت به تجزيه كﻼژن ،ﻟطمه

سالهاي متمادي ،تكنيك اسيد اچ و استﻔاده از رزيﻦهاي  unfilledبه

بيشتري به دوام طوﻻني مدت باندينگ ،در سيستمهاي ادهزيو

همراه آن ،پيوندي مستحكم ميان كامپوزيت و مينا برقرار مينمود ).(٣

سلﻒ -اچ دارد ) .(١٥تحقيقات بسياري نشان دادهاند كه سيستمهاي

به عﻼوه مواد ادهزيو كنوني ،اتصال قابل قبول به عاج را نيز تضميﻦ

ادهزيو  one bottleو  all in oneبه دﻟيل محتوي باﻻي آب بسيار

ميكنند .تﻼشهاي در حال تكامل كنوني ،به دنبال افزايش دوام و

مستعد تخريب هيدروﻟيتيك هستند .آب موجود در ايﻦ سيستمها ،جهت

ثبات فرايند باند ايجاد شده ميباشد .ﻻيه هيبريدي در عاج در

دمينراﻟيزاسيون سطﺢ عاج بر اثر كاركرد مونومر رزيني اسيدي ضروري

سيستمهاي ادهزيو توتال -اچ ،به دﻟيل پتانسيل عدم تناسب بيﻦ عمق

ميباشد ) .(١٦،١٧عﻼوه بر آب موجود در تركيب ،قسمتهاي يوني

اچينگ و و اشباع مﺆثر شبكه فيبرهاي كﻼژن توسط ادهزيو،

شونده مونومرهاي اسيدي نيز آب دوست هستند .وجود چنيﻦ قسمت

بسيارمستعد تخريب است ) Pashley .(٤،٥و بسياري از محققيﻦ ديگر

آب دوستي موجب تحريك جذب آب و به دنبال آب ،پﻼستي سايزينگ

أخيرا ،از بيﻦ رفتﻦ اتصال در سيستمهاي ادهزيو توتال -اچ را حاصل

شبكه مونومري ميگردد .جدايي فازي ادهزيو يا شكل گيري حبابهاي

تجزيه شبكه كﻼژني اشباع نشده از رزيﻦ در زير ﻻيه هيبريد ،بر اثر

كوچك در ﻻيه رزيﻦ باند ،مورفوﻟوژي تيپيك سيستمهاي سلﻒ ادهزيو

فعاﻟيت )ماتريكس متاﻟو پروتئيناز(  MMPsميزبان عنوان كردهاند

تك جزئي ميباشد ).(١٨

) .(٩-٦ماتريكس متاﻟو پروتئينازها ،عضوي از خانواده آنزيمهاي

براي دههها نگرانيهاي فراواني در مورد بروز ميكروﻟيكيج در

پروتئيناز وابسته به زينك ميباشد كه قادر به تجزيه قسمت آﻟي عاج،

فواصل بيﻦ عاج و رزيﻦهاي ترميمي در بيﻦ محققان وجود داشته است.

پس از دمينراﻟيزاسيون است ) .(١٠از بيﻦ رفتﻦ ﻻيه رزيني بر اثر تجزيه

با ارايه نسلهاي پيشرفتهتر دنتيﻦ باندينگها ،تا حد زيادي بر گپ بيﻦ

ميتواند دﻟيل ديگري در ازبيﻦ رفتﻦ باند توتال -اچها باشد ).(١١-١٣

ترميمهاي رزيني و عاج غلبه شد و ايﻦ به معني كاهش ميكروﻟيكيج

هر چند در سيستمهاي ادهزيو سلﻒ -اچ ،دمينراﻟيزاسيون و

است كه پيامد آن كاهش حساسيتهاي پس از درمان ،كاهش تغيير

پرايمينگ عاج به طور همزمان انجام ميگيرد و در نتيجه ناحيه كﻼژن

رنگ ﻟبهاي ،جلوگيري از عود پوسيدگي و افزايش دوام ترميمها

عريان از رزيﻦ ،مشاهده نميشود ) ،(١٤اما تخريب باند به مرور باز هم

ميباشد ).(١٩،٢٠
٢١٦
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طول عمر و ثبات ترميمهاي كامپوزيتي ،وابسته به اتصال ادهزيو

تحريك تجزيه كﻼژن به دﻟيل از دست رفتﻦ رزيﻦ باشد .مطابق

)دوره  ،٣١شماره  ،٤زمستان (١٣٩٧

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران
محققان نشان دادهاند كه اتﻔاقات ناگوار در ابعادي بسيار كوچكتر

اسمير ﻻيري مشابه با تراش حﻔره با فرز اﻟماسه بر روي سطﺢ عاج

از ميكروﻟيكيج نيز در اينترفيس باندينگ به وقوع ميپيوندند .وقايعي كه

ايجاد گردد .دندانها به صورت تصادفي بر اساس نوع دنتيﻦ باندينگ

نانوﻟيكيج ناميده شدند و نگرانيهاي بسياري را در زمينه دوام باندينگ

به كار رفته به  ٤گروه تقسيم شدند ) (n=٥سپس هر دندان با ايجاد

ايجاد كردند .نانوﻟيكيج به معني نﻔوذ زود هنگام آب در فضاهاي

يك برش مزيوديستاﻟي به دو نيمه باكاﻟي و ﻟينگوآﻟي تقسيم گرديد كه

نانومتري موجود در ضخامت رزيﻦ يا ﻻيه هايبريد است .در ابتدا ادعا

به صورت تصادفي ،يكي براي گروه بدون رزيﻦ هيدروفوب و ديگري

ميشدكه بروز نانوﻟيكيج به علت نﻔوذ ناكافي ادهزيوهاي توتال -اچ در

براي گروه دريافت كننده رزيﻦ هيدروفوب به كار رفتند .دنتيﻦ باندينگ

فضاهاي دكلسيﻔيه شده ﻻيه هايبريد است و بنابرايﻦ مشكل نانوﻟيكيج

به كار رفته براي دو نيمه هر دندان مشابه بود.

در مورد ادهزيوهاي سلﻒ -اچ وجود نخواهد داشت ) .(٩،٢١وﻟي به

در گروه اول از دنتيﻦ باندينگ توتال -اچ سه مرحلهاي

مرور نشان داده شد كه نانوﻟيكيج تنها در فضاهاي خاﻟي نانومتري ﻻيه

)Scotch bond multipurpose (3M™ ESPE™, USA

هايبريد اتﻔاق نميافتد ،بلكه آب قادر به نﻔوذ از طريق خود ﻻيه رزيﻦ

استﻔاده گرديد .براي ايﻦ منظور مطابق دستور كارخانه سازنده ابتدا

نيز ميباشد كه ايﻦ پديده با توجه به هيدروفيلتر بودن ادهزيوهاي

سطﺢ عاج براي مدت  ١٥ثانيه با ژل اسيد فسﻔريك %٣٧

جديدتر ،آنها را هدف قرار ميدهد ) .(٢٢،٢٣حتي در مورد ادهزيوهاي

))™ (ESPE™ Dental (3Mاچ گرديد و سپس با پوآر آب و هوا تا

سلﻒ -اچ يك مرحلهاي به علت اينكه مونومرهاي اسيدي ،هيدروفيل و

حذف كامل اسيد شستشو داده شد و سطﺢ عاج براي مدت  ٢ثانيه با

هيدروفوب ،به همراه حﻼل آﻟي و آب در يك ظرف قرار دارند ،آمادگي

جريان مﻼيم هوا خشك شده و پس از آن با استﻔاده از ميكروبراش،

بيشتري براي جذب آب در توده ضخامت خود دارند.

پرايمر سيستم بر روي سطﺢ آن اضافه گرديد .بار ديگر سطﺢ با جريان

آنچه ما را بر آن داشت تا به انجام ايﻦ مطاﻟعه نيز بپردازيم ،ايﻦ

مﻼيم هوا و ايﻦ بار براي مدت  ٥ثانيه خشك شد .ادهزيو سيستم بر

فرضيه بود كه  ،افزودن ﻻيهاي هيدروفوب كه در كاهش ميكروﻟيكيج و

روي سطﺢ با استﻔاده از ميكروبراش اضافه شده و براي مدت  ١٠ثانيه

افزايش استحكام باند ادهزيوهاي مختلﻒ به عاج نقش دارد ،احتماﻻً

با دستگاه ﻻيت كيور

بتواند به عنوان سدي در برابر نانوﻟيكيج نيز اثر نموده و بر آن تأثير

با شدت  ٦٥٠ mW/cm²از فاصله  ١ميليمتري به مدت ٢٠ثانيه كيور

گذارد.

گرديد .سپس كامپوزيت

)(Bluephase® C8, IvoclarVivadent

(3M ESPE) Filtek™ Z250 Universal

به ضخامت  ٢ميليمتر در دو ﻻيه بر روي سطﺢ نمونه قرار داده شد

روش بررسي

به نحوي كه هيﭻ گونه اضافاتي از كامپوزيت بر روي سطﺢ باكال يا

استﻔاده گرديد .دندانها بﻼفاصله پس از كشيده شدن در محلول نرمال

اينترفيس باكاﻟي يا ﻟينگواﻟي جلوگيري به عمل آيد .هر ﻻيه كامپوزيت

ساﻟيﻦ كه حاوي  %٠/١تيمول بود در دماي  ٤درجه سانتيگراد

به مدت  ٤٠ثانيه با دستگاه ﻻيت كيور با برنامه  Soft Startبا شدت

نگهداري شدند .تاج آناتوميك دندان با استﻔاده از ديسك اﻟماسي و

 ٨٠٠/٦٥٠ mW/cm²كيور گرديد.

هندپيس با سرعت پاييﻦ ،زير جريان فراوان آب خنك كننده ،از ناحيه

در گروه دوم از دنتيﻦ باندينگ توتال -اچ دو مرحلهاي

 DEJحذف شد .به ايﻦ ترتيب سطﺢ به دست آمده حاوي عاج ناحيه

) Single Bond (3M™ ESPE™, USAبه عنوان عامل باندينگ

Class V

استﻔاده گرديد .در ايﻦ گروه مطابق دستور كارخانه سازنده ابتدا سطﺢ

بازسازي شود .سطﺢ صاف به دست آمده جهت اطمينان از عدم وجود

عاج براي مدت  ١٥ثانيه اچ شده و  ١٠ثانيه با پوآر آب و هوا شستشو

مينا در مارژيﻦها زير استريوميكروسكوپ با بزرگنمايي  ٨برابر بررسي

داده شد .سپس سطﺢ عاج با يك اسﻔنج كوچك خشك گرديد ،به

شد .سپس سطﺢ عاجي با كاغذ سمباده سيليكون كاربايد  ٦٠٠گريتي

نحوي كه سطﺢ عاج براق باقي ماند ،وﻟي هيﭻ تجمعي از آب بر روي

ﻼ صاف ايجاد شود و
براي مدت  ٦٠ثانيه ساييده شد تا سطحي كام ٌ

آن قابل تشخيص نبود .سپس ادهزيو با يك اپليكاتور به صورت فعال

سرويكال دندانها بود تا حاﻟتي مشابه كﻒ جنجيوال حﻔرات

٢١٧
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در ايﻦ مطاﻟعه از  ٢٠دندان موﻟر سوم تازه كشيده شده انسان

ﻟينگوال نمونه مورد مطاﻟعه قرار نگيرد تا پوشانده شدن احتماﻟي

بررسي تأثير استﻔاده از رزيﻦ هيدروفوب به دنبال كاربرد انواع مختلﻒ سيستمهاي باندينگ عاجي...
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به مدت  ٢٠ثانيه و در  ٢ﻻيه در سطﺢ عاج اعمال گرديد .پس از هر بار

تابش نور فلوئورسنت براي مدت  ٢٤ساعت قرار گرفتند تا يونهاي

زدن رزيﻦ سطﺢ براي مدت  ٥ثانيه در معرض جريان مﻼيم هوا قرار

نقره در محلهاي نﻔوذ رسوب كنند .پس از  ٢٤ساعت نمونهها از

گرفت تا رزيﻦ به خوبي پخش شده و حﻼل تبخير شود .سپس مانند

داروي ظهور خارج شده و به خوبي زير جريان آب شسته شدند و سپس

گروه يك ادهزيو كيور شده و كامپوزيت قرار داده شد.

بر روي سطﺢ فوقاني و تحتاني نمونهها بريدگي كوچكي با استﻔاده از

در گروه سوم از دنتيﻦ باندينگ سلﻒ -اچ دو مرحلهاي

ديسك برنده ايجاد شد و با قراردادن نوك يك كاتر در ناچ ايجاد شده و

) Clearfil SE Bond (Kuraray, Japanبه عنوان عامل باندينگ

وارد كردن فشار عمودي نمونهها در امتداد اكلوزوجنجيوال از خﻼل

استﻔاده شد .در ايﻦ گروه مطابق دستور كارخانه سازنده سطﺢ عاج پس

ضخامت عاج ،رزيﻦها و كامپازيت به دو قسمت شكسته شد .نمونهها

از شستشو و خشك كردن ،با پرايمر سلﻒ -اچ سيستم براي مدت

براي بررسي نانوﻟيكيج در ميكروسكوپ اﻟكتروني در استوانههايي با

 ٢٠ثانيه آغشته گرديد .سپس سطﺢ با جريان مﻼيم هوا خشك شد و

كمك رزيﻦ آكريليك فوري مانت شدند ،به نحوي كه سطﺢ اينترفيس

ادهزيو بر روي سطﺢ افزوده شده و با جريان مﻼيم هوا پخش شد،

مورد بررسي موازي سطﺢ افق باشد .سپس نمونهها داخل ميكروسكوپ

سپس مانند گروه يك ادهزيو كيور شده و كامپوزيت قرار داده شد.

اﻟكتروني  ،(VEGA\\XM) TESCANقرار داده شد و تصاوير مورد

در گروه چهارم از دنتيﻦ باندينگ سلﻒ -اچ يك مرحلهاي

بررسي قرار گرفت .ميكروسكوپ روي حاﻟت  High Vacumeو وﻟتاژ

 (Kuraray, Japan) Clearfil S³ Bondبه عنوان عامل باندينگ

 ١٥٠٠ KVو وضعيت  Back Scatterتنظيم شده بود .هر نمونه يك

استﻔاده گرديد .در ايﻦ گروه مطابق دستور كارخانه سازنده سطﺢ عاج

بار با بزرگنمايي  ٥٠در تمام طول اينترفيس مورد بررسي قرار گرفت.

پس از شستشو و خشك كردن ،با ادهزيو ،براي مدت  ٢٠ثانيه آغشته

ذرات نﻔوذ يافته نقره به صورت نقاط يا شبكههاي سﻔيد و درخشان

گرديد و سپس سطﺢ با جريان شديد هوا براي مدت  ٥ثانيه خشك شد،

مورد جستجو قرار گرفتند .در مرحله بعد جستجو را با تمركز بيشتر بر

سپس مانند گروه يك ادهزيو كيور شده و كامپوزيت قرار داده شد.

روي ناحيه خارجي )باكال يا ﻟينگوال( اينترفيس با بزرگنماييهاي ٥٠٠
و  ١٠٠٠برابر به هدف يافتﻦ مناطق و اﻟگوهاي نﻔوذ نقره ادامه داديم.

گروه پنج ،شش ،هﻔت و هشت به ترتيب متناظر گروههاي  ١تا ٤
اعمال كامپوزيت اعمال شوند .سطﺢ دنتيﻦ باندينگ با يك ﻻيه از رزيﻦ

جانبي دستگاه اقدام به تهيه  MAPبر اساس طول موج اﻟكترون ﻻيه

هيدروفوب ) (Margin Bond, Coltenپوشانده شد .به ايﻦ صورت كه

 Lاتم نقره كرديم تا به ايﻦ ترتيب با اطمينان و دقت بيشتر بتوان ميزان

رزيﻦ  Margin Bondبا ميكرو براش بر روي سطﺢ رزيﻦ كيورشده

و اﻟگوهاي نﻔوذ نقره را مورد بررسي قرار داد .نقاطي كه در MAPهاي

قبلي افزوده شد .ﻻيه رزيني با استﻔاده از پوآر هوا با شدت كم براي

تهيه شده به رنگ قرمز به صورت مشخصي ديده ميشوند ،محلهاي

مدت  ٥ثانيه پخش شد تا ﻻيهاي يكنواخت را بر روي نمونه تشكيل

تجمع ذرات نقره فلزي است كه پس از نﻔوذ ،رسوب كردهاند .در پايان

داده و از تجمع رزيﻦ در منطقهاي خاص جلوگيري به عمل آيد و در

تصاوير تهيه شده با بزرگنمايي  ١٠٠٠براي بررسي سطﺢ پوشيده شده

نهايت به مدت  ٢٠ثانيه با دستگاه ﻻيت كيور كيور گرديد.

با نقره به كار رفتند .ايﻦ عكسها در نرم افزار  MATLABپياده سازي

سپس تمام سطﺢ نمونهها تا  ١ميليمتري اينترفيس باكاﻟي و يا

شدند و سپس با استﻔاده از رنگ خاص ذرات نقره كه داراي كنتراست

ﻟينگواﻟي با دو ﻻيه ﻻك ناخﻦ به دقت پوشانده شد .سپس نمونهها در

زيادي با نسج دندان و رزيﻦ به كار رفته بودند پيكسلهاي نشان دهنده

انكوباتور در آب مقطر )آب مقطر قابل تزريق ،محصول كمپاني

نقره رسم شد .با محاسبه تعداد پيكسلهاي پوشيده شده از نقره و

داروپخش -ايران( با دماي ثابت  ٣٧درجه سانتيگراد براي مدت ٢٤

دانستﻦ سطﺢ كل مورد بررسي درصد سطﺢ پوشيده از نقره محاسبه

ساعت قرار داده شدند .نمونهها پس از  ٢٤ساعت از آب مقطر خارج

شد .ايﻦ بررسي در  ٤ناحيه ،Sub-Hybrid layer evaluation zone

شده و براي مدت  ٢٤ساعت در ظروف نيترات نقره آمونياكي غوطهور

،Hybrid-layer evaluation zone

شدند .سپس نمونهها در ظروف حاوي داروي ظهور راديوگرافي و تحت

 Resin evaluation zone ،evaluation zoneو نيز در كل نواحي
٢١٨

Resin- Dentin Interface
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بوده و تنها تﻔاوتشان ايﻦ بود كه بعد از كيور ﻻيه باندينگ و قبل از

در مرحله بررسي با بزرگنمايي  ١٠٠٠با استﻔاده از نرم افزارهاي

)دوره  ،٣١شماره  ،٤زمستان (١٣٩٧

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران
مورد بررسي در قاﻟب  Total evaluation areaانجام شد .در پايان

است به ترتيب در مناطق مورد مطاﻟعه نتايج زير به دست آمد.

نتايج با آزمون  Repeated Measurementمورد تحليل آماري قرار

در بررسي ناحيه  Sub-Hybrid layerاز نظر نانو ﻟيكيج اختﻼف

گرفتند.

معنيداري بيﻦ گروههاي توتال -اچ با هم و گروههاي سلﻒ -اچ
با هم نبود و به طور كلي كمتريﻦ مقادير نانوﻟيكيج مشاهده شده در

يافتهها
از

ناحيه  Sub-Hybrid layerمتعلق به گروه  SBبود .همچنيﻦ
مقايسه

دادههاي

حاصل

از

آزمون

باﻻتريﻦ مقادير نانوﻟيكيج مشاهده شده در ايﻦ ناحيه مربوط به

آماري

گروه  S³بود.

 Repeated Measurementكه در نمودار  ١تا  ٥و اشكال  ١تا  ٤آمده

نمودار  -١نمودار فاصله اطمينان  %٩٥ميانگين نانوليكيج مناطق مختلف مورد بررسي گروههاي هﺸتگانه دنتين باندينگها با يا بدون افزودن رزين هيدروفوب

٢١٩
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نمودار  ٢و شكل  -١نمودار و  MAPپراكندگي نقره بر اساس ﻻيه  Lالكتروني اتم

نقره براي نمونه SBMP
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براي نمونه SBMP-H

٢٢٠
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نمودار  ٤و شكل  -٣نمودار و  MAPپراكندگي نقره بر اساس ﻻيه  Lالكتروني اتم نقره براي نمونه

S3

)دوره  ،٣١شماره  ،٤زمستان (١٣٩٧

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران

نمودار  ٥و شكل  -٤نمودار و  MAPپراكندگي نقره بر اساس ﻻيه  Lالكتروني اتم نقره براي نمونه

S3-H

جدول  -١ميانگين و انحراف معيار نانوليكيج در  ٨گروه به تفكيك ناحيه مورد بررسي
Layer

Total

Resin

Interface

Hybrid Layer

Sub-Hybrid Layer zone

٧/٤٧ ± ٢/٩٧

٤/٢١ ± ٢/٥٢

٧/١٩ ± ٢/٩٢

٧/٦٠ ± ٣/٣٦

١/٧٤ ± ٢/٦١

SBMP

١/٢٦ ± ٠/٧٦

٠/٢١ ± ٠/١٥

١/٢٢ ± ٠/٨٣

٠/٦٦ ± ٠/٥٢

٠/٣٣ ± ٠/٣٨

SBMP-H

٦/٥٣ ± ٥/٣٢

٠/٨٨ ± ٠/٢٣

٧/٣١ ± ١/٧٧

١/٥٤ ± ٠/٥٦

٠/٨٠ ± ٠/٤٨

SB

١/٧٨ ± ٠/٦٤

٠/٢١ ± ٠/١٢

٠/٧٢ ± ٠/٦٦

٠/١٧ ± ٠/٠٥

٠/٥٢ ± ٠/٣٥

SB-H

١/٢٧ ± ٠/٦٦

٢/٩٥ ± ١/٤٦

٤/١٨ ± ٢/٣٨

٤/١٩ ± ٢/٥٣

٢/٢٣ ± ١/٣٧

SE

١/٩٣ ± ١/٣٢

٠/٨٤ ± ٠/٩٤

١/٩٠ ± ٠/٩٤

١/٧٨ ± ١/٧٨

٠/٦٤ ± ٠/٤٣

SE-H

٥/٢١ ± ٢/٥٦

٠/٧٨ ± ٠/٦٥

٢/٧٠ ± ١/٢٢

١/١٠ ± ٠/٦٥

٣/٧٩ ± ١/٥٤

S3

٠/٦٦ ± ٠/٢٣

٠/٥٨ ± ٠/٣٠

٠/٣٠ ± ٠/٢٢

٠/٩٨ ± ٠/٥٩

٠/٦٤ ± ٠/٢٧

3

S -H

به گروه  SBو كمتريﻦ ميانگيﻦ متعلق به گروه  S³بود .در ناحيه رزيﻦ
نيز تﻔاوت معنيداري بيﻦ هيﭻ يك از ايﻦ ادهزيوها مشاهده نشد.

 SBMPبا گروههاي  S³و  SBMP ،SBميزان بيشتري از نانوﻟيكيج را
نسبت به دو گروه فوق اﻟذكر دارا بود و كمتريﻦ ميانگيﻦ نانوﻟيكيج

در نگاه كلي به مجموع نواحي مورد بررسي ،تﻔاوت معنيداري بيﻦ

مشاهده شده مربوط به گروه  S³بود ،هر چند با گروه  SEو  SBتﻔاوت

نانوﻟيكيج مشاهده شده در گروههاي  SBMPو  SBو  S³بدون زدن

معنيداري نداشت.

ﻻيه هيدروفوب ديده نشد و تنها گروه  SEبه صورت نانوﻟيكيج كمتري
را نسبت به گروه  SBMPنشان داد.

در ناحيه  Resin- Dentin Interfaceتنها تﻔاوت مشهود ،بيﻦ

در ارزيابي ناحيه  Hybrid-layer ،Sub- Hybrid layerو

گروه  SBو  S³بود .بيشتريﻦ ميانگيﻦ نانوﻟيكيج در ايﻦ ناحيه ،متعلق
٢٢١
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در ارزيابي ناحيه  Hybrid-layerمقادير نانوﻟيكيج بيﻦ گروه

DB
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همچنيﻦ در ناحيه رزيﻦ به دنبال كاربرد ﻻيه هيدروفوب تﻔاوت

نكته جاﻟب توجه ديگر در ناحيه  Sub-hybrid Layerدامنه

معنيداري بيﻦ نانوﻟيكيج مشاهده شده در گروههاي مورد آزمايش وجود

تغييرات وسيع گروه  SBMPاست .به نظر ميرسد ادهزيو  SBMPدر

نداشت كمتريﻦ ميزان نانوﻟيكيج در ايﻦ ناحيه مربوط به  S³-Hبود.

مورد نانوﻟيكيج همانند يك تيغ دو ﻟبه عمل ميكند ،بديﻦ معني كه

به طور كلي نيز تﻔاوت معنيداري بيﻦ گروههاي مورد مطاﻟعه به

اچينگ عاج با اسيدفسﻔريك  %٣٧براي مدت  ١٥ثانيه ميتواند سبب

دنبال كاربرد ﻻيه هيدروفوب در ميزان نانو ﻟيكيج مشاهده نشد

دكلسيﻔيه شدن عاج تا عمقي شود كه هرگز تمام ضخامت آن درگير

)جدول .(١

نﻔوذ ادهزيو و تشكيل ﻻيه هايبريد نگردد و ايﻦ سبب افزايش نانوﻟيكيج
خواهد شد.

بحﺚ و نتيجهگيري

از سوي ديگر ادهزيو  SBMPدر سيستم خود به عنوان آخريﻦ

نتايج ايﻦ مطاﻟعه نشان داد كه تقريباٌ در تمام گروهها افزودن رزيﻦ

مرحله يك رزيﻦ هيدروفوب دارد كه بر اساس فرضيات ما در ايﻦ

هيدروفوب سبب كاهش ميزان نانوﻟيكيج و نيز كاستﻦ از دامنه تغييرات

مطاﻟعه خود ميتواند به عنوان سدي در برابر نانوﻟيكيج محسوب گردد.

نتايج شد .كه ايﻦ كاهش در مورد دنتيﻦ باندينگهاي توتال -اچ به

حساسيت تكنيك باﻻي ايﻦ ادهزيو چند مرحلهاي ميتواند سبب شود

طور معنيداري مشهود بود.

نتايج متغيري در گستره مزيتها و مشكﻼت ايﻦ دنتيﻦ باندينگ به

ما در جريان ايﻦ تحقيق عﻼوه بر بررسي و اندازهگيري نانوﻟيكيج

دست آيد .افزودن رزيﻦ هيدروفوب سبب شده نتايج در تمام گروهها به

در كل منطقه تحت نﻔوذ ،به مطاﻟعه جداگانه نواحي هايبريد ،ناحيه زير

هم نزديك شده و دامنه تغييرات به شدت كاهش يابد .چنيﻦ به نظر

ﻻيه هايبريد ،حد فاصل رزيﻦ و عاج و ضخامت ﻻيه رزيﻦ پرداختيم و

ميرسد كه اگر پس از كاربرد ادهزيوهاي مختلﻒ ،رزيﻦ هيدروفوب

با استﻔاده از نرم افزار  Matlabاقدام به محاسبه سطﺢ پوشيده شده با

افزوده شود ،نتايج در منطقه قاعده ﻻيه هايبريد تﻔاوت چنداني نخواهد

نقره نموديم .مشخص بودن رنگ ذرات نقره در تصوير  SEMو

داشت.

رسم آرايه نقاط داراي درخشندگي يكسان و مقايسه آن با تعداد

سبب كاهش نانو ﻟيكيج شد .كه ايﻦ كاهش در گروههاي توتال -اچ

پيكسلهاي كل سطﺢ مورد بررسي ،نسبت سطﺢ پوشيده شده با نقره را

معنيدار بود .اما كاهش نانوﻟيكيج گرچه در گروههاي سلﻒ -اچ هم

بر حسب درصد ،محاسبه كنيم .در مطاﻟعه  Liو همكاران )(٢٤

پس از افزودن رزيﻦ هيدروفوب مشهود بود ،اما تﻔاوت معنيداري

نانوﻟيكيج به صورت ميزان نﻔوذ نقره در طول ديواره حﻔره با بزرگنمايي

مشاهده نشد .بيشتريﻦ نانوﻟيكيج در گروه  SBMPديده شد .ايﻦ ادهزيو

 ٤٠برابر بررسي شد .بديهي است كه ايﻦ نحوه بررسي بيشتر مشابه با

تقريب ًا در تمامي نواحي مورد مطاﻟعه ما نانوﻟيكيج باﻻيي را نشان داد.

بررسي ميكروﻟيكيج است و گسترش نقره را تنها در يك بعد بررسي

به طور كلي انتظار ميرود ،ادهزيوهاي توتال -اچ نانوﻟيكيج بيشتري را

ميكند .نﻔوذ نقره در ضخامت ﻻيه هايبريد و حتي رسيدن آن به قاعده

نسبت به انواع سلﻒ -اچ نشان دهند ،چرا كه در مورد سلﻒ -اچها

ﻻيه هايبريد ،نﻔوذ در امتداد توبولهاي عاجي و در اطراف تگهاي

احساس ميشود دكلسيﻔيه كردن و نﻔوذ هم زمان دنتيﻦ باندينگ در

رزيني كه بسيار مهمتر از نﻔوذ تنها در امتداد اينترفيس هستند در ايﻦ

داخل عاج سبب ميشود كه هيﭻ ناحيهاي از ﻻيه هايبريد خاﻟي باقي

Sub- Hybrid Layer

نماند .اما در مورد گروه  SBوجود قسمتهايي از ﻻيه هايبريد كه با

بيشتريﻦ ميزان نانوﻟيكيج در گروه  S³ديده شد .شايد ايﻦ مسأﻟه با نﻔوذ

رزيﻦ اشباع نشده است ميتوانند مستعد نﻔوذ آب و بروز نانوﻟيكيج

كمتر ادهزيوهاي سلﻒ -اچ و مسدود شدن كمتر توبولهاي عاجي

باشند .به هميﻦ دﻟيل نانوﻟيكيج اغلب در ادهزيوهاي توتال -اچ بيشتر

مرتبط باشد ) .(٢٥به نظر ميرسد مناطق عمقيتر عاج )نسبت به ﻻيه

مشاهده ميشود.

نوع اندازهگيري ﻟحاظ نشدهاند .در منطقه

ﻼ متﻔاوت
علت بروز نانو ﻟيكيج در مورد ادهزيوهاي سلﻒ -اچ ك ً

هايبريد( بيشتر از طريق توبولهاي عاجي مورد تهاجم و نﻔوذ آب قرار

است .به ايﻦ صورت كه آب باقي مانده در ﻻيه هايبريد ،يا در ضخامت

ميگيرند.
٢٢٢
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كنتراست مناسب آن با نسج دندان ،ايﻦ امكان را به ما ميداد كه با

در ضخامت ﻻيه هايبريد در تمام گروهها افزودن رزيﻦ هيدروفوب

)دوره  ،٣١شماره  ،٤زمستان (١٣٩٧

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران
ﻻيه رزيﻦ به عنوان منابع نانوﻟيكيج عمل ميكنند .باقي ماندن آب در

هيدروفوب كمتريﻦ نانوﻟيكيج را نشان ميدهد .محققيﻦ بر ايﻦ باورند

داخل ضخامت ايﻦ ادهزيوهاي هيدروفيل در پارهاي از مناطق سبب

كه ايﻦ نتيجه حاصل جمعِ داشتﻦ ﻻيه هايبريدي نازك و اشباع از رزيﻦ

جلوگيري از پليمريزه شدن مونومرها و تشكيل هيدروژل ميشود ).(٢٦

و اثرات پيشگيري كننده از نﻔوذ آب توسط ﻻيه هيدروفوب باشد.

شايد به ايﻦ علت كه نانوﻟيكيج در ادهزيوهاي سلﻒ -اچ بيشتر داراي

 Liو همكاران ) (٢٧نشان دادند كه با گذشت زمان ،ميزان

منشاء داخلي است ،افزودن يك سد خارجي ،تأثير چنداني بر روي

نانو ﻟيكيج مشاهده شده در تمام نسلهاي ادهزيوها افزايش يافته است.

نانوﻟيكيج نداشته است.

آنها دﻟيل احتماﻟي ايﻦ پديده را تأثيرات هيدروﻟيتيك آب بر روي

نكته ديگر كه در منطقه  Hybrid Layerديده ميشود ،همچون

رزيﻦها در طول زمان عنوان كردند .مطاﻟعه ما داراي يك بازه زماني

تمام نواحي ديگر كاهش دامنه تغييرات در تمام گروهها پس از افزودن

 ٢٤ساعته بود ،نگهداري طوﻻني مدت نمونهها در آب ،تأثيرات احتماﻟي

رزيﻦ هيدروفوب است .اگر يك احتمال براي به دست آوردن دامنهاي

بيشتري از رزيﻦ هيدروفوب را نشان خواهد داد .هر چند ايﻦ امكان نيز

وسيع از نتايج را در برخي گروهها ،حساسيت تكنيك آنها بدانيم ،شايد

وجود دارد كه با هيدروﻟيز شدن خود ﻻيه هيدروفوب ايﻦ تأثير نيز

افزودن ﻻيهاي از رزيﻦ هيدروفوب ،پوششي براي غلبه بر كاستيهاي

كاهش يابد .از جمله محدوديتهاي ايﻦ مطاﻟعه عدم ارزيابي اثر مداخله

احتماﻟي در كاربرد برخي از سيستمهاي ادهزيوي باشد .يكي از ادعاهاي

انجام شده بر روي استحكام باند و دوام طوﻻني مدت ايﻦ مجموعهها

مطرح شده پس از ارايه ادهزيوهاي سلﻒ -اچ ،كاهش تعداد مراحل كار

ميباشد .بر اساس يافتههاي ايﻦ مطاﻟعه ميتوان ادعا كرد كه در نگاه

و در نتيجه كاهش حساسيت تكنيك است .هر چه تعداد مراحل كار

كلي دنتيﻦ باندينگهاي سلﻒ -اچ نانوﻟيكيج كمتري را نسبت به

بيشتر بوده و زمان بيشتري صرف ميشود ،احتمال بروز دگرگوني در

دنتيﻦ باندينگهاي توتال -اچ نشان ميدهند .همچنيﻦ افزودن

نتايج كه ميتواند حاصل از تغييرات هر چند اندك در عملكرد كاربر در

رزيﻦ هيدروفوب به دنبال كاربرد هر يك از دنتيﻦ باندينگها سبب

خﻼل مراحل مختلﻒ كار باشد ،افزوده ميگردد .در مجموع نواحي مورد

كاهش نانو ﻟيكيج شد كه ايﻦ امر در مورد دنتيﻦ باندينگهاي توتال-

بررسي باز هم ادهزيوهاي توتال -اچ هستند كه مقادير نانو ﻟيكيج

اچ بيشتر مشهود بود .در تمام گروهها افزودن رزيﻦ هيدروفوب سبب

بيشتر و دامنه وسيعتر تغييرات را نشان ميدهند .ايﻦ مقادير بيشتر

كاهش نانوﻟيكيج در ضخامت ﻻيه هايبريد شد كه ايﻦ كاهش در

نانوﻟيكيج همانگونه كه ذكر شد ميتواند حاصل از داشتﻦ ﻻيه

گروههاي توتال -اچ بارز بود.

هايبريدي ضخيمتر باشد كه تمامي ضخامت آن با رزيﻦ اشباع نشده

تﺸكر و قدرداني

است.
 S³ميزان نانوﻟيكيج پاييﻦتري نسبت به اغلب گروهها نشان داده است،

دندانپزشكي مشهد ميباشد .بديﻦ وسيله از همكاري معاونت پژوهشي

وﻟي به نظر ميرسد در مجموع ،ايﻦ ادهزيو از افزودن رزيﻦ هيدروفوب

دانشگاه علوم پزشكي مشهد كه حمايت ماﻟي را براي انجام ايﻦ

بسيار سود برده و در مجموع ناحيه مورد بررسي پس از افزودن رزيﻦ

پژوهش فراهم نمودند ،تقدير و تشكر ميگردد.
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