(مقالۀ پژوهشی)

مقایسۀ تأثیر کلرهگزیدین بر استحکام باند ریز برشی ادهزیوهای سلف-اچ دو
مرحلهای با و بدون فلوراید به عاج بعد از نگهداری در آب
فرامرز زکوی ،1مهنوش ممبینی ،*2ارمغان علیخانی ، 1صباح کریمی

3

چکیده

-0استادیار گروه ترمیمی و زیبایی.
-2دستیار تخصصی گروه ترمیمی و زیبایی.
-7استادیار گروه ترمیمی و زیبایی.

0و -2گروه ترمیمی و زیبایی ،دانشکدۀ دنـدان-
پزشکی ،دانشگاه علوم پزشـکی جنـدیشـاپور،
اهواز ،اهواز ،ایران.
-7گروه ترمیمی و زیبایی ،دانشکدۀ دندان-
پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ،کهکیلویه و
بویر احمد ،یاسوج ،ایران.

*نویسندۀ مسؤول:
مهنــوش ممبینــی؛ گــروه ترمیمــی و زیبــایی،
دانشکدۀ دندانپزشکی ،دانشگاه علـوم پزشـکی
جندیشاپور ،اهواز ،اهواز ،ایران.

زمینه و هدف :با توجه به احتمال ریز نشت باکتریایی در حفرات ترمیمی ،استفاده از
عوامل ضدمیکروبی در رستوریشنهای کامپوزیتی مفید تشخیص داده شده است.
هرچند اثرات این کار در دوام باند طوالنیمدت به عاج هنوز به صورت کامل ارزیابی
نشده است .تحقیق حاضر با هدف تعیین اثرات کلرهگزیدین در مقادیر استحکام باند
ریزبرشی ادهزیوهای سلف اچ دو مرحلهای با و بدون فلوراید پس از دورۀ نگهداری
در آب انجام شد.
روش بررسی :در یک تحقیق آزمایشگاهی 04 ،دندان مولر سوم مندیبل انسانی برش
خورده و در  0گروه 04تایی قرار گرفتند .در شرایط استفاده یا عدم استفاده از
کلرهگزیدین  %2در قبل از باندینگ ،ادهزیوهای  Clearfil SE Bondو Clearfil
 Liner Bond Fدر سطوح عاجی به کار رفته و ترمیمها با کامپوزیت  Z250انجام
شدند .دندانها  6ماه در دمای  73°Cو رطوبت  %044نگهداری و سپس ،تحت 0444
بار چرخههای حرارتی قرار گرفتند .سپس استحکام باند ریز برشی دندانها محاسبه و
الگوی شکست آنها نیز توسط استریومیکروسکوپ تعیین گردید و در  7گروه
ادهـزیو ،کوهزیو و مختلط طبقهبندی شد .مقایسۀ استحکام باند بین گروهها توسط
آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و مقایسۀ دو به دو توسط آزمون توکی ()Tukeyانجام
شد.
یافتهها :استفاده از کلرهگزیدین در سطوح عاجی هنگام کاربرد ادهزیوهای سلف-اچ
باعث تفاوت معناداری در استحکام باند به عاج نگردید .انحراف معیار میانگین
استحکام باند ادهزیو  Clearfil SE Bondدر شرایط با و بدون کاربرد کلرهگزیدین
 ،%2معادل  03/04±3/00و  MPa 24/66±7/23بوده و نیز استحکام باند ریز برشی
ادهزیو  Clearfil Liner Bond Fدر شرایط با و بدون استفاده از کلرهگزیدین ،%2
معادل  70/02±00/73MPaو 70/67±3/77گزارش گردید.
نتیجهگیری :به دلیل عدم تأثیر منفی کلرهگزیدین بر استحکام باند ریزبرشی کامپوزیت
رزین به عاج ،با توجه به اثرات ضد باکتریایی مؤثر آن ،شاید بتوان از طریق
آمادهسازی سطوح با کلرهگزیدین در کنار استفاده از ادهزیوهای حاوی فلوراید ،از
اثرات مثبت آنها در حذف باکتریهای موجود و کاهش ریزنشت ،همزمان با حفظ
استحکام باند مطلوب استفاده کرد.

تلفن44343067400003 :

 Email: Mombeynimah@gmail.comکلیدواژگان :ادهزیو سلف-اچ ،کلرهگزیدین ،فلوراید ،استحکام باند ریزبرشی.
دریافت مقاله2394/9/12 :

دریافت مقالۀ اصالحشده2394/21/29 :
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مقدمه
به دلیل تمایل بیماران به زیبایی در سالهای اخیر،

وابسته به روی و کلسیم هستند که قادر به تخریب تمامی

استفاده از ترمیمهای همرنگ کامپوزیتی بیش از پیش

اجزای ماتریکس خارج سلولی میباشند .کلرهگزیدین

افزایش یافته است .اکثر مشکالت ترمیمهای کامپوزیتی

عالوه بر داشتن خواص ضد باکتریایی ،به عنوان یک

مانند ریزنشت ،پوسیدگی ثانویه و حتی شکست باند به

مهارکنندۀ پروتئاز ،در جهت حفظ هیبریدالیر از طریق

انقباض

مهار پروتئازهای عاجی خاص که قابلیت تخریب کالژن

پلیمریزاسیون روی میدهد .اگرچه نسلهای مختلفی از

را دارند ،مطرح است ( .)02در سیستمهای سلف-اچ به

عوامل باندینگ برای کاهش این اثرات به کار گرفته

علت عدم برداشت کامل الیۀ اسمیر که حاوی سلولهای

شدهاند ،ولی مشکالت ناشی از انقباض پلیمریزاسیون

باکتریایی نیز میباشد ،استفاده از عوامل ضدعفونی کنندۀ

همانند ریزنشت به عنوان یک مشکل کلینیکی اساسی

مختلف مورد توجه قرار گرفته است ( .)07اگر این

باقی مانده است (.)0

ادهزیوها حاوی عامل ضدعفونیکننده نیز باشند ،میتوانند

علت

میکروگپ()microgap

ناشی

از

باکتریهای باقیمانده بعد از مرحلۀ تهیۀ حفره حتی

باکتری را حذف و در نهایت از عود پوسیدگی پیشگیری

در شرایط سیل لبهای خوب نیز قادر به تکثیر و بقاء به

نمایند ( .)3در این راستا ،تالشها در جهت ایجاد سیستم

مدت طوالنی بوده و این باکتریها ممکن است باعث

ادهزیو با فعالیت ضدعفونی کنندگی برای ایجاد سیل

تشدید ریزنشت در لبههای کامپوزیتی که در مینا قرار

بیولوژیک در رستوریشن حتی با وجود ریزنشت ،افزایش

ندارند ،بشوند ( .)0-2لذا ،آمادهسازی سطح دندان با

یافته است (.)00

عوامل ضدعفونی کننده میتواند اثرات مفیدی در حذف

فلوراید نیز از دیگر عوامل ضدعفونیکننده است که

زیانهای ناشی از باکتریهای باقیمانده یا ریزنشت

به ادهزیوها اضافه میشود .یون فلوراید در غلظت کم

باکتریها داشته باشد (.)5

مانع از تولید آنزیم گلیکوزیل ترانسفراز و در نتیجه

کاربرد کلرهگزیدین به عنوان یک عامل ضدعفونی

کاهش چسبندگی باکتریایی میشود .این یون به طور

کنندۀ ایدهآل توسط بسیاری از محققان توصیه شده است

مستقیم برای برخی میکرو ارگانیسمهای دهانی نظیر

( .)6 ،5این ماده به آمینواسیدهای موجود در عاج دندان

استرپتوکوک موتانس حالت سمی دارد (.)05

چسبیده ،نابودسازی باکتریها را برای چندین ساعت

ادهزیو  Clearfil SE Bondحاوی یک مخلوط

ادامه داده ( )0و نیز میتواند در کاهش گونههای

آبی از یک مونومر استر اسید فسفریک ()10-MDP

استرپتوکوک موتانس موجود در سطوح عریان ریشه مؤثر

است که  pHباالتری نسبت به اچکنندههای اسید

باشد ( .)3کلرهگزیدین در غلظتهای پایین توقفدهندۀ

فسفریک داشته و جزء دستۀ پرایمرهای سلفاچ مالیم

رشد باکتری و در غلظتهای باالتر خاصیت باکتریکشی

قرار میگیرد ( .)06این ادهزیو معادل  %34گیر خود را

دارد (.)4

بعد از  4سال در رستوریشن کالس  5نشان میدهد (.)03

با هدف سادهتر شدن فرآیندهای باندینگ و کاهش

ادهزیو  Clearfil Liner Bond Fنیز اخیراً وارد بازار

حساسیت تکنیکی (به علت حذف مرحلۀ اچینگ)،

شده و از نظر محتویات مشابه Clearfil SE Bond

نسلهای  6و  3باندینگها (یا همان سلف-اچها) ابداع و

بوده و عالوه بر آن ،فلوراید سدیم به ترکیب آن اضافه

به کار گرفته شدهاند ( .)3ادهزیوهای توتال-اچ و سلف-

شده است.

اچ میتوانند ماتریکس متالوپروتئیناز عاجی را فعال کنند

اگر کلرهگزیدین تأثیر مضری بر روی استحکام باند

( .)00 ،04ماتریکس متالوپروتئینازها اندوپپتیدازهای

ادهزیو سلف اچ با و بدون عامل آنتیباکتریال نداشته
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فرامرز زکوی و همکاران

باشد ،ممکن است بتواند از اینترفیس باندینگ محافظت

گروه  :0بعد از کاربرد  24ثانیهای پرایمر Clearfil

کند .بهعالوه اطالعات اندکی در مورد تأثیر کلرهگزیدین

) SE Bond (Kuraray, Tokyo, Japanبـه عـاج،

بر روی دوام طوالنیمدت ادهزیوها مخصوصاً ادهزیوهای

عامل باندینگ به کار بـرده شـده و بـرای مـدت  24ثانیـه

سلف اچ حاوی آنتیباکتریال وجود دارد .کاربرد همزمان

کیور گردید.

دو نوع عامل آنتیباکتریال ممکن است دوام باند را بهبود

گـــروه  :2بعـــد از کـــاربرد  24ثانیـــهای پرایمـــر

بخشد .به همین منظور تحقیق حاضر با هدف بررسی

)Clearfil Liner F (Kuraray, Tokyo, Japan
 Bondبه عاج ،عامل باندینگ به کار بـرده شـده و بـرای

اثرات کلرهگزیدین بر روی استحکام باند ریزبرشی
ادهزیوهای سلف-اچ دو مرحلهای حاوی و بدون فلوراید
بعد از نگهداری  6ماهه در آب انجام شد.

مدت  24ثانیه کیور گردید.
گروه  :7بـا اسـتفاده از یـک اپلیکـاتور مینـیبـراش
( ،)Mini brushمحلــول کلرهگزیــدین MDC ( %2
 HEXI PLUS ( Pharmaceuticals Ltd.بــرای

روش بررسی

مدت  04ثانیه ( )20روی سطح آماده شـدۀ عـاج بـه کـار

در تحقیق آزمایشگاهی حاضـر از تسـت اسـتحکام

برده شده و با استفاده از یک کن کاغذی ،سـطوح خشـک

باند ریزبرشی جهت بررسی کیفیت باند کامپوزیت به عاج

شده و پرایمر و باندینگ مطابق دسـتورالعمل گـروه  0بـه

استفاده شد که علت این انتخـاب کثـرت اسـتفاده از ایـن

کار برده شد.

آزمون در سایر مطالعات و سادگی روش تهیۀ نمونه مـی-

گروه  :0مطابق گروه  7محلول کلرهگزیدین به کـار

باشد ( .)03 ،04تعداد نمونههای مورد بررسی بـر اسـاس

بــرده شــده و پــس از آن پرایمــر و بانــدینگ مطــابق

روشهای آمـاری (

 )nبـا ضـریب اطمینـان

 %35محاسبه شد .بعد از جمعآوری  04دندان مولر سـوم
مندیبل انسانی کشیده شدۀ بـدون پوسـیدگی و هـر گونـه
ترک ،نمونهها به مدت دو هفته جهت ضـدعفونی شـدن
در محلـــول کلـــرآمین )MOLEKULA Ltd) %0
نگهداری شده و تا شروع مطالعه در آب مقطـر خخیـره و
نگهداری شدند ( .)24سپس ،ریشـۀ دنـدانهـا در آکریـل
سرد قرار گرفته و یک برش افقـی بـا اسـتفاده از دیسـک
الماسی در جهت موازی بـا پلـن اکلـوزال در ناحیـۀ یـک
سوم میانی تاج دندانها به منظور اکسپوز شـدن عـاج زده
شد.
سطوح عاجی دندانها با استفاده از دیسک سیلیکون
کار باید مرطوب ( )644 gritبه منظور ایجاد الیۀ اسـمیر
استاندارد پالیش شده و به مدت  64ثانیه با استفاده از آب
شستوشو داده شد .نمونهها به طور تصادفی در  0گـروه
04تایی قرار گرفتند .هر یک از گروههـا بـه صـورت زیـر
آمادهسازی شدند:

دستورالعمل گروه  2اعمال گردید.
جهت یکسانسازی ابعاد کامپوزیـت در تحقیـق از
یک tygon tubes (tygon Norton performance
 )plastic, Cleveland, OH, USAبـا قطـر داخلـی
 4/35میلیمتـر و ارتفـاع  0میلـیمتـر اسـتفاده شـد)20( .
کامپوزیـت Z250 (3M ESPE, St, Paul, MN,
) USAبا رنگ  A3در یک الیه و با اسـتفاده از tygon
 tubeروی سطح عاج آمادهسازی شده قـرار گرفتـه و بـه
مدت  04ثانیه کیور گردید ( Tygon tube .)30اطـراف
کامپوزیت استوانهای بعد از یک ساعت نگهداری نمونهها
در اتاق به آرامی توسط یک تیغ بیستوری خـارج گردیـد.
برای این کار؛ سیلندرهای رزین کامپوزیت با سطح مقطـع
 4/05میلیمتر مربع ایجاد شده بودند.
دندانهای هر یک از گروههای 0تـا  0بـه مـدت 6
مـــاه در دمـــای  73°Cو رطوبـــت  %044در انکوبـــاتور
نگهداری شدند (فرآیند نگهداری در آب) .نمونهها بعد از
دریافت چرخههای حرارتی به تعداد  0444سیکل مابین 5
و 55درجۀ سانتیگراد با زمان ماندگاری  74ثانیـه و زمـان
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انتقــال  04ثانیــه ،بــا اســتفاده از دســتگاه Universal
(testing

machine

SD

با و بدون کاربرد عامل ضدعفونی کنندۀ کلرهگزیدین %2

MTD-500,

وجود داشته است (( )p<4/4440جدول  .)0البته این

 )mechatronic, Germanyتحـت آزمـون ریزبرشـی

تفاوتهای معنادار به دلیل وجود تفاوتهای آشکار بین

( )microshearقرار گرفتند (.)00

مقادیر استحکام باند گروههای  Clearfil SE Bondو

ســــطوح شکســــت نمونــــههــــا بــــهوســــیلۀ
(Carl

از طرف دیگر ،طبق نتایآ آزمون مقایسههای متعـدد

 Oberkochen, Germanyدر بـزر نمـایی  24برابـر

توکیدر مقایسۀ دو به دوی گروهها ،تفاوتهای معنـاداری

بررسی شده و نمونهها در گروههای ادهــزیو ،کوهزیـو و

از نظر مقادیر استحکام بانـد ادهزیوهـای Clearfil SE

استریومیکروســـــکوپ (

Inc,

Zeiss

 Clearfil Liner Bond Fبوده است.

 BondوBond+CHX

مختلط طبقهبندی شدند.

)p=4/64( Clearfil

SE

شاخص های پراکندگی مرکزی مقادیر استحکام باند

وجود نداشته است ،البته تفاوت گروههای Clearfil SE

ریزبرشی به عاج در استفاده از ادهزیوهای Clearfil SE

 Bondبـا  )p<4/442( Clearfil Liner Bond Fو

 Bondو  Clearfil Liner Bond Fدر شرایط کـاربرد

 Clearfil SE Bondبـا ادهزیـو Clearfil Liner

یا عدم کاربرد کلرهگزیدین و طی دورۀ  6مـاه نگهـداری

 )p<4/442( Bond F+CHXاز نظر مقـادیر اسـتحکام

در آب تعیــین و گــزارش گردیــد .همچنــین؛ فراوانــی

باند به ثبت رسید .عالوه بر این ،تفاوتهای معنـاداری از

الگوهای مختلف شکست در گروههـای  7گانـه تعیـین و

نظر مقادیر استحکام باند بین گروههای Clearfil Liner

گزارش گردید .مقادیر استحکام باند ریز برشی گروههـای

F

Clearfil

 0گانه با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه مقایسه

( )p<4/4440و نیـــز گـــروههـــای

و با توجه به معنادار بـودن نتـایآ آن؛ مقایسـۀ دوبـه دوی

 Bond+CHXو Clearfil Liner Bond F+CHX

گـــروههـــا بـــا آزمـــون مقایســـههـــای متعـــدد تـــوکی

( )p<4/4440وجــود داشــته ،ولــی تفــاوت گــروههــای

()Tukeyصورت گرفت.

 Clearfil Liner Bond Fو Clearfil Liner

 Bondو

Bond+CHX

SE

Clearfil SE

 Bond F+CHXاز نظــر آمــاری معنــادار نبــوده اســت
(.)p=0/4

یافتهها
طبق نتایآ آزمون آنالیز واریانس یکطرفه،

در جدول  ،2فراوانی الگوهای شکسـت در کـاربرد

تفاوتهای معناداری از نظر مقادیر استحکام باند

ادهزیوهــای ســلف-اچ دومرحلــهای مختلــف بــه همــراه

ریزبرشی ادهزیوهای سلف-اچ دومرحلهای Clearfil

استفاده و عـدم اسـتفاده از کلرهگزیـدین  %2ارائـه شـده

 SE Bondو  Cleafil Liner Bond Fدر آمادهسازی

است.

جدول  :2استحکام باند ریزبرشی ادهزیوهای سلف-اچ دو مرحلهای در آمادهسازی با و بدون کاربرد کلرهگزیدین  %1به عاج
گروه

خطای

 %35فاصلهی اطمینان میانگین

میانگین

انحراف معیار

::Clearfil SE Bond

24/66

7/23

4/40

Clearfil :CHX+Clearfil SE Bond

03/04

3/00

0/40

07/50

Liner Bond F
:CHX+Clearfil Liner Bond F

70/67

3/77

0/43

23/53

75/64

70/02

00/73

2/30

25/00

73/37

حداقل

حداکثر
26/73

معیار

بازۀ پائین

بازۀ باال

04/45

22/03

05/42

20/02

4/74

70/06

03/45

05/30

02/36

06/04
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35

31.63

31.42

30
20.66
17.48

25
20
15
10
5
0

Clearfil Liner Bond Clearfil Liner Bond
F
F+CHX:

Clearfil SE
Bond+CHX

Clearfil SE Bond

نمودار  :2استحکام باند ریزبرشی ادهزیوهای سلف-اچ دومرحلهای در آمادهسازی با و بدون کاربرد کلرهگزیدین  %1به عاج

جدول  :1فراوانی الگوهای شکست در آمادهسازی با ادهزیوهای سلف-اچ دومرحلهای به همراه کاربرد
و عدم کاربرد کلرهگزیدین %1
الگوی شکست گروهها

ادهزیو

مختلط

کوهزیو در کامپوزیت

کل

:Clearfil SE Bond

)%66/3( 04

)%6/3( 0

)%26/3( 0

)%044( 05

CHX+Clearfil SE Bond:

)%07/7( 2 )%66/3( 04

)%24( 7

)%044( 05

Clearfil Liner Bond F:

)%64/4( 3

)%6/3( 0

)%77/7( 5

)%044( 05

:CHX+Clearfil Liner Bond F

)%57/7( 4

4

)%06/3( 3

)%044( 05

کل

)%60/3( 73

)%6/3( 0

)%70/3( 03

)%044( 64

بحث
طبق نتایآ تحقیق حاضر ،استفاده از کلرهگزیدین
در سطوح عاجی هنگام کاربرد ادهزیوهای سلف-اچ
دومرحلهایی ( Clearfil SE Bondو

Clearfil

 Liner Bond Fموجب تفاوت معنادار در مقادیر

Clearfil SE Bondبه میزان اندکی باعث کاهش
استحکام باند گردید ( .)p=4/64ولی در ادهزیو
Clearfil Liner Bond Fاستفاده از کلرهگزیدین اثر
منفی در استحکام باند نداشته است (.) p=0/4

استحکام باند ریزبرشی به عاج بعد از فرآیند  6ماه

بعد از اینکه پاشلی ()Pashleyو همکاران

نگهداری در آب و دریافت چرخههای حرارتی به تعداد

( ،)2440نشان دادند ماتریکس متالوپروتئیناز مرتبط با

 0444سیکل نشده بود .بر این اساس تفاوت معنادار در

میزبان ،نقش اساسی در تخریب فیبریلهای کالژن در

مقادیر استحکام باند ادهزیوها در شرایط استفاده یا عدم

الیههای هیبرید اینفیلترۀ ناقص دارد .تحقیقات زیادی با

استفاده از کلرهگزیدین دیده نشد .هر چند در ادهزیو

هدف استفاده از کلرهگزیدین به عنوان عامل مهارکنندۀ

مجلۀ علمي پزشكي جندیشاپور ،دورۀ  ،51شمارۀ 5331 ،3

مقایسۀ تأثیر کلرهگزیدین بر استحکام باند ریز برشی ...

166

فعالیت ماتریکس متالوپروتئیناز برای بهبود مقادیر

نظر مقادیر استحکام باند در زمانهای اولیه یا بعد از  6ماه

استحکام باند به عاج انجام شدند ( .)20-22به منظور

نگهداری با گروه کنترل بدون کلرهگزیدین دیده نمیشود

سادهسازی مراحل باندینگ ،کاربرد کلرهگزیدین روی

( .)23که نتایآ باال با نتایآ تحقیق حاضر همخوانی دارد.

سطوح عاجی در تحقیق حاضر به صورت مستقیم انجام

کلرهگزیدین ،توانایی باالیی برای اتصال به سطوح

شد .البته ضرورت دارد که نتایآ استفاده از کلرهگزیدین

دندانی مختلف داشته و این توانایی طی فرآیند اسید-

در مقادیر استحکام باند به عاج در دورههای طوالنیتری

اچینگ هم افزایش پیدا میکند (.)24

نسبت به دورۀ  6ماهه در تحقیق حاضر انجام شود.

کلرهگزیدین باعث افزایش انرژی آزاد سطحی مینا

هنوز دیدگاه واحدی دربارۀ اثرات کلرهگزیدین در

شده و اثرات مشابهی نیز روی عاج دارد .این خصوصیات

مقادیر استحکام باند به عاج وجود ندارد .مانفرو

ممکن است که چسبندگی پرایمرها را بهبود بخشد ،البته

( )Manfroو همکاران ( )2443اثر غلظتهای مختلف

با کاهش محتوای کلسیم از روی هیدروکسیآپاتیت ،این

کلرهگزیدین بر استحکام باند کامپوزیت به عاج را بررسی

اثرات در حضور بقایای کلرهگزیدین خنثی میگردد .در

کردند و تفاوت معناداری در استحکام باند کامپوزیت به

تحقیق شافعی ()Shafieiو همکاران ( ،)2407با وجود

عاج با استفاده از غلظت  %2و  %5کلرهگزیدین مشاهده

اینکه کاربرد کلرهگزیدین قبل از اعمال ادهزیوها منجر به

نشد ( .)20زو ( )Zhouو همکاران ( ،)2443اثرات

کاهش مقادیر استحکام باند فوری گردید ،ولی این باند

استفاده از ادهزیوهای سلف-اچ دو مرحلهای همراه با

در شرایط نگهداری در آب به مدت  6ماه ثابت باقی ماند

غلظتهای مختلف کلرهگزیدین ،در حفظ استحکام باند

( .)00در تحقیق مبارک ( ،)2400()Mobarakمشخص

به عاج را ارزیابی کردند و مشخص گردید کلرهگزیدین

شد آمادهسازی قبلی با کلرهگزیدین  %2یا  %5از کاهش

در صورت کاربرد در ترکیب پرایمر Clearfil SE

میزان استحکام باند عامل ادهزیو  SEبه عاج سالم طی

 ،Bondتوانایی بقای باند عاج را بعد از یکسال در

دورۀ دو سال نگهداری در آب در بزاق مصنوعی در

غلظتهای کمتر یا مساوی  %4/0دارد ( .)25دی کاسترو

شرایط فشار داخل پالپی شبیهسازی شده پیشگیری نکرده

( )De Castroو همکاران ( )2447هم گزارش کردند که

بود ( .)23اثرات منفی محلول کلرهگزیدین در باند اولیۀ

محلول کلرهگزیدین  %2هنگام کاربرد در قبل و بعد از

ادهزیو  SEتوسط ارکان ()Ercanو همکاران ()2443

اسید اچینگ عاج تداخلی با استحکام باند کامپوزیت به

نیز به ثبت رسید (.)74

عاج در آمادهسازی با سیستمهای باندینگ ندارد ( )26که
با نتایآ تحقیق حاضر همخوانی دارد.
طبق نتایآ تحقیق حاضر ،استفاده از کلرهگزیدین
در هر دو ادهزیو عاری و حـاوی فلـوراید موجب تفاوت
معنادار در استحکام باند ریزبرشی به عاج در دورۀ  6ماه

این نتایآ متفاوت با این مطالعه میتواند ناشی از
تفاوت در شرایط نگهداری در آب ،زمانهای نگهداری
در آب ،سوبسترای باندینگ و نیز روشهای آزمایشگاهی
به کار رفته مرتبط باشد.
ادهزیوهای سلف-اچ به کار رفته در تحقیق حاضر
حاوی مونومر اسید فانکشنال ( )10-MDPمیباشند.

نگهداری در آب نگردید.
در تحقیق ثباتینی ( ،)2407()Sabatiniکارآیی

گزارش شده کاتیونهای گسستۀ کلرهگزیدین توانایی

سیستم ادهزیو محتوی کلرهگزیدین دیگلوکونات %4/2

اتصال

در

در بهبود ثبات ناحیۀ حدفاصل ادهزیو بررسی و نشان داد

هیدروکسیآپاتیت را دارند ( .)70کاتیونهای باقیماندۀ

هنگامی که کلرهگزیدین در ترکیب ادهزیو تجاری وارد

ناشی از کاربرد کلرهگزیدین قبل از ادهزیو ممکن است

شده یا به عنوان پرایمر به کار گرفته میشود ،تفاوتی از

با آنیونهای فسفات مولکولهای  10-MDPدر

به

گروههای
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ادهزیوهای سلف-اچ باند ایجاد کند .این اثرات مهارکنندۀ

الیۀ هیبریدی به دست آمده نیز دوام باند مناسبتری در

کلرهگزیدین روی  10-MDPممکن است توانایی

طی زمان به دست میآورد ( .)73از طرف دیگر ،سدیم

باندینگ مونومر اسیدی فانکشنال ( )10-MDPبه کلسیم

فلوراید به کار رفته در ترکیب ادهزیو Clearfil Liner

عاجی را تحت تأثیر قرار داده و استحکام باند به عاج را

 Bond Fاز طریق ایجاد اسید هیدرو فلوئوریدریک در

کاهش دهد ( .)72هرچند نتایآ تحقیق حاضر این موضوع

مقادیر  pHپایین پالک دندانی از سیستم آنزیمی باکتری

را تأیید نمیکند که میتواند توسط مکانیسمهای دیگری

که عمل گلیکولیز را فعال میکند ،ممانعت کرده ( )74و

مانند حضور فلوراید توجیه شود.

تولید پلیساکاریدهای خارج سلولی را که برای

طبق نتایآ تحقیق حاضر ،ادهزیو حاوی فلوراید،

چسبندگی پالک به سطح دندان ضروری هستند ،کاهش

مقادیر استحکام باند ریزبرشی باالتری به عاج را نسبت به

میدهد.

و

ادهزیو بدون فلوراید بعد از دورۀ  6ماه نگهداری در آب

رطوبتپذیری سطح مینا را کاهش داده ،و در نتیجه،

نشان داد .اما در این ادهزیو نیز کاربرد کلرهگزیدین در

چسبندگی پالک و کلونیزه شدن باکتریها نیز کاهش

سطوح عاجی قبل از اعمال ادهزیو موجب تفاوت معنادار

مییابد ( )73کال ( )Calو همکاران ( ،)2446اثرات

در استحکام باند ریزبرشی به عاج در دورۀ شش ماه

استفاده از یک ادهزیو آنتیباکتریال ()Protect Bond

نگهداری در آب نگردید.

روی مقادیر استحکام باند سه نوع سمان چسبانندۀ

همچنین،

فلوراید،

انرژی

سطحی

با توجه به اینکه ادهزیو حاوی فلوراید ( Clearfil

کامپوزیت رزین را ارزیابی و نشان دادند استفاده از

 )Liner Bond Fدر تماس مستقیم با دیوارۀ حفره قرار

ادهزیو دارای خصوصیات ضدباکتری باعث افزایش

میگیرد ،یونهای فلوراید از این ادهزیو به راحتی آزاد

استحکام باند میگردد ( )04که با نتایآ تحقیق حاضر

شده و در عاج و در دیوارۀ حفره پخش میگردد .متعاقب

همخوانی دارد.

آن ،یونهای فلوراید نفوخ یافته در عاج باعث افزایش

در مطالعۀ شینوهارا ()Shinoharaو همکاران

مینرالیزاسیون و کاهش درجات دمینرالیزاسیون عاجی

( ،)2443نمونههای ادهزیو Clearfil Protect Bond

میگردند ( .)77مشخص گردیده ادهزیوهای حاوی

(ادهزیو سلف-اچ حاوی  )MDPBبعد از  7ماه

فلوراید توانایی رمینرالیزاسیون عاج دمینرالیزه را دارند

نگهداری در آب شاهد افزایش معنادار مقادیر استحکام

( .)70کاروالهو ( )Carvalhoو همکاران (،)2445

باند بودهاند ( .)76احتمال میرود عاج دمینرالیزۀ

حضور این ناحیۀ غیراینفیلترۀ شامل یونهای کلسیم و

غیراینفیلترۀ بیشتری در این شرایط در دسترس قرار گرفته

فسفات غیرقابل حل که طی فرآیندهای باندینگ سلف-

و یونهای کلسیم و فسفات بیشتری نیز با فلوراید واکنش

اچ تشکیل میشوند ،را تأیید کردند ( .)75در مجموع ،به

نشان داده و افزایش مقادیر استحکام باند را به دنبال داشته

نظر میرسد که وقتی ادهزیو حاوی فلوراید مانند

باشد .در تحقیق کوبان اقلو ()Cobanogluو همکاران

 Clearfil Liner Bond Fدر سطوح عاجی به کار

( )2400نیز ،ادهزیوهای حاوی فلوراید دوام باند مناسبی

میرود؛ فلوراید از ادهزیو به فضاهای موجود وارد شده و

بعد از یک سال نگهداری در آب نشان دادند ( )00که این

واکنش احتمالی بین فلوراید و سایر محصوالت از

مسأله در تحقیق حاضر نیز به ثبت رسیده است.

دمینرالیزاسیون بیشتر بافتهای دندانی سخت پیشگیری

طبق نتایآ تحقیق حاضر ،الگوی شکست نمونهها

مینماید ( .)76همچنین ،آزادسازی آهستۀ فلوراید از

در شرایط عدم کاربرد کلرهگزیدین  %2در اغلب موارد از

عامل  Clearfil Liner Bond Fمنجر به کاهش میزان

نوع ادهزیو بوده است که البته این برتری در شرایط

حاللیت فسفات کلسیم در الیۀ اسمیر هیبریدی گردیده و

استفاده از کلرهگزیدین  %2نیز برقرار مانده است.
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استفاده از ترکیبات مهارکنندۀ فعالیت ماتریکس

ادهزیوهای دندانی وارد شده و مقادیر استحکام باند آنها

برخی

را در کوتاهمدت و طوالنیمدت حفظ نمایند ،ضروری

محدودیتهاست که از آن جمله میتوان به اثرات

است .محدودیت دیگر تحقیق ،استفاده از فقط دو عامل

ماتریکس

ادهزیو عاجی در آن بوده است .تردیدی نیست ترکیبات

متالوپروتئینازها در مقادیر استحکام باند ادهزیوهای

ادهزیوهای مختلف متفاوت بوده و ممکن است که

عاجی ،احتمال نشت عامل مهارکنندۀ فعالیت ماتریکسها

آمادهسازی سطوح عاجی توسط کلرهگزیدین و کاربرد

از الیههای هیبریدی عاجی کیور شده و تضعیف اثرات

ادهزیوهای دیگر نتایآ متفاوتی از آنچه که در تحقیق

مهارکنندۀ فعالیت ماتریکس متالوپروتئینازها طی فرآیند

حاضر دیده شد ،به همراه داشته باشد.

متالوپروتئینازها
احتمالی

عوامل

نظیر

کلرهگزیدین
مهارکنندۀ

واجد

فعالیت

اسید اچ اشاره نمود .همچنین ،ترکیبات مهارکنندۀ فعالیت
ماتریکس متالوپروتئیناز ممکن است تحت تأثیر یونهای

نتیجهگیری

کلسیم آزاده شده قرار بگیرند .با این حال ،استفاده از

به دلیل عدم تأثیر منفی کلرهگزیدین بر استحکام

کلرهگزیدین به عنوان مهارکنندۀ فعالیت ماتریکس

باند ریزبرشی کامپوزیت رزین به عاج و با توجه به اثرات

متالوپروتئینازها در ادهزیوهای عاجی ،از نظر تأثیر بر

ضد باکتریایی مؤثر آن ،شاید بتوان از طریق آمادهسازی

استحکام باند و همچنین اثر ضد باکتریایی آن بر کاهش

سطوح با کلرهگزیدین در کنار استفاده از ادهزیوهای

میکرولیکیآ ارزش تحقیقات بیشتر دارد .کلرهگزیدین

حاوی فلوراید ،از اثرات مثبت آنها در حذف باکتریهای

فقط یکی از صدها عامل مهارکنندۀ فعالیت ماتریکس

موجود و کاهش ریزنشت ،همزمان با حفظ استحکام باند

متالوپروتئینازهاست که در این تحقیق بررسی گردید.

مطلوب استفاده کرد.

لزوم انجام مطالعات بیشتر دربارۀ عوامل مهارکنندۀ فعالیت
ماتریکس متالوپروتئینازها که بتوانند در ترکیبات
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Abstract
Background and Objective: Regarding the possible leakage of
the bacteria in the cavity; the use of antibacterial agents such as
chlorhexidine in the adhesive restorations has been proposed.
However, the effect of this process on the long-term bond
strength to the dentin has not been studied completely. This
study assessed the effects of chlorhexidine on the dentine
micro-shear bond strength of two-stage self-etch adhesives with
and without fluoride after 6-month storage in water.
Subjects and Methods: In this in vitro study, 40 extracted
human mandibular third molars were obtained and after dentin
exposure and polishing with silicone carbide for standard smear
layer preparation; they were assigned into 4 groups. With or
without using chlorhexidine adhesives of Clearfil SE Bond and
Clearfil Liner Bond F were applied to the dentin surface and the
teeth were restored with Z250 composite. The teeth were
incubated for 6 months at 37 °C temperature and 100%
moisture and received 1000 thermal cycles. The microshear
bond strength of the specimens was determined and their
fracture patterns were determined by streomicroscope. The data
were analyzed by one-sided analysis of variances test while the
paired comparisons were done by Tukey test.
Results: Application of chlorhexidine at dentin surface since
performing by adhesive sel-fetch did not cause any seriouse
adverse effects on bond strength. Mean±standard deviation of
the bond strength values with and without the application of
chlorhexidine for the Clearfil SE Bond were 20.66±3.27
and17.48±7.11 MPa. The figures were 31.63±7.33
and
31.42±11.39 MPa for Clearfil Liner Bond F adhesive (P>0/05).
Conclusion: Because of antibaterial effect of chlorhexidine and
having no negative effect on bond strength; surface preparation
with this agent beside using fluoride-containing adhesives is
suggested to eradicate the existing bacteria and decreases
microleakage in the clinical condition without compromising
bond strerngth.
Key words: Self-etch adhesives, Chlorhexidine, Fluoride,
Micro-shear bond strength.
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