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چکیده

زمینه و هدف :هدف این پژوهش ،مقایسۀاستحکام باند برشی بین کامپوزیت رزین و
گالس اینومر اصالحشده با رزین ( )RMGIبا استفاده از باندینگهای مختلف ،در
ضمن استفاده از  Sandwich Techniqueمیباشد.
روش بررسی :در این مطالعۀ آزمایشگاهی 06 ،بلوک از جنس  RMAGIبه شکل
مربع  1×1cmو ارتفاع  5 mmتهیه و به  5گروه  11تایی تقسیم شد.
استوانههای کامپوزیتی به قطر  1/5mmو ارتفاع  5mmتهیه و گروه  1بدون باندینگ،
در گروه  1با استفاده از  ،Scotch BondMulti Purposeدر گروه  3با Sing
 ،Bondدر گروه  4با  Clearfil SE Bondو در گروه  5با  G bondدر سطح
بلوکهای  RMGIباند شدند .جهت بررسی استحکام باند برشی از دستگاه
mm
 1استفاده گردیدو سطوح
 Universal Testing Machineبا سرعت
min
شکستگی زیر استریومیکروسکوپ ارزیابی شد و آزمون یکطرفۀ آنووا()ANOVA
و آزمون توکی ( )Tukeyدر سطح معناداری  6/65انجام شد.
یافتهها :میانگین استحکام باند برشی ( )Mpگروههای  1تا  5به ترتیب،13/46 ،4/55:
 11/12 ،13/95و 10/93بهدست آمد.
آنالیز واریانس نشان داد اختالف آماری معنادار است ( )P>6/661و تست توکی
تفاوت معناداری بین گروههای مختلف نشان داد ،ولی بین گروه  1و  3تفاوت معنادار
نبود.
نتیجهگیری :استحکام باند برشی بین  RMGIو کامپوزیت با استفاده از سیستمهای
باندینگ بهطور معناداری افزایش یافت و استحکام باند میتواند بسته به نوع سیستم
باندینگ استفادهشده ،متغیر باشد .سیستمهای  Self-Etchاستحکام برشی باالتری را
ایجاد کردند.
کلید واژگان :کامپوزیت رزین ،باندینگ عاجی ،گالس اینومر ،استحکام برشی.

دریافت مقاله0010/03/03 :

دریافت مقالۀ اصالحشده0014/1/10 :

اعالم قبولی0014/0/12 :
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مقدمه
امروزه دندانپزشکی زیبایی روز به روز گستردهتر

پلیمریزاسیون شرینکیج کامپوزیت را خنثی میکند.

میشود .دامنۀ وسیعی از مواد پوشانندۀ دندان برای ترمیم-

همچنین در مواردی که عمق حفرۀ تراشیده زیاد و نزدیک

های زیبایی در دو گروه اصلی گالس اینومر سمنتها

پالپ است و استفاده از الینر کلسیم هیدروکساید الزم

( )GICوکامپوزیت رزینها هستند که هر کدام از آنها

است ،گالس اینومر روی الینر قرار گرفته و از رسیدن

زیرگروههایی دارند(.)1

اسید به الینر در هنگام ترمیم کامپوزیت جلوگیری میکند

با ابداع کامپوزیتها در اواخر دهۀ  ،1506آنها به

(.)16

نسبت زیادی محبوب شدند که بهدلیل جلوه و ظاهر زیبا

در  Caseهای خاص که یک یا بیش از یکی از

و ثبات آنها در محیط دهان بوده است( .)1اگرچه آنها

ماژرینهای رستوریشن در عاج قرار داردSandwich ،

معایبی نیز برای استفاده در محیط دهان دارند ،از جمله:

 Techniqueبرای افزایش باند به عاج و محدود کردن

انقباض پلیمریزاسیون ،پتانسیل شکست آنها که سبب

میکرولیکیج ،توصیه میشود .در این تکنیکها  GIنشان-

پوسیدگیهای ثانویه میشود ،و همچنین ضریب انبساط

دهندۀ عاج از دست رفته است و کامپوزیت رزین روی

حرارتی باالی آنها( ،)1کامپوزیت رزینها دارای ضریب

آن بهکار برده میشود.

انبساط حرارتی  1تا  0برابر بیشتر از نسج دندان هستند و

 1نوع سیمان  GIبرای این منظور میتواند استفاده

این عدم تطابق در اثر انبساط و انقباض ،سبب از بین

شود-1:نوع  -1 ،Conventionalنوع اصالحشده با

رفتن ادهیژن و ایجاد میکرولیکیج بیشتر میشود(.)3

رزین ،که این دو تفاوتهایی در مکانیسم اتصال ،واکنش

در مقابل ،بعضی از تحقیقات به این نتیجه رسیدهاند
که  GICدر مقایسه با کامپوزیت رزین ،مقاومت بیشتری

 Settingو حساسیت به رطوبت مواد دارند.
براساس اطالعات موجود ،استفاده از

Resin

در برابر پوسیدگیهای ثانویه ارائه میدهد ( )5،4که به-

) Modified Glass Ionomer (RMGIبه GI

دلیل نقش آنها بهعنوان منبع آزادسازی فلوراید و نیز

معمولی برتری دارد( .)11گالس اینومرهای تقویتشده

چسبندگی کمتر باکتریها است( .)0همچنین واکنش

با رزین ،نسبت به نوع معمولی دارای خواص ذیل

 GICدر برابر محرکهای حرارتی ،نزدیک به عاج دندان

میباشند:

است( )9که این ویژگی ،نقش مهمی را در برابر لودهای

سهولت در کاربرد ،استحکام بهتر ،مقاومت بیشتر در

مکانیکی و حرارتی مواد ایفا میکند ،اما ترکیبات رزینی

برابر سایش و زیبایی مطلوبتر( )16و موفقیت

در مقایسه با عاج ،در برابر استرسهای مکانیکی و

 Sandwich Techniqueبه استحکام باند  GICو

حرارتی ،تغییرات ساختاری نشان میدهند()2

عاج و همچنین استحکام باند  GICو کامپوزیت رزین

بهدلیل این ویژگیها استفاده از  GIدر زیر

بستگی دارد( .)11با وجود استفادۀ همهجانبه از

ترمیمهای کامپوزیت بسیار مرسوم است که تحت

 Sandwich Techniqueدر ترمیمهای پروگزیمالی

عنوان Sandwich Techniqueاز آن نام برده می-

وسیع ،فقط مطالعات محدودی در رابطه با ارزیابی باند

شود(.)5 ،1

گالس اینومرها و کامپوزیت رزینها با استفاده از

 Sandwich Techniqueمیتواند برای همۀ
حفرات عمیق که کامپوزیت انتخاب اول ما است بهکار

باندینگهای مختلف ،در طی سه دهۀ گذشته صورت
گرفته است (.)13

برده شود .استفاده از  GIدر زیر ترمیمهای کامپوزیت ،به-

بهعنوان مثال ،بعد از آنالیز استحکام در سال

عنوان یک مستهلککنندۀ تنش عمل میکند و اثر

،1665گوپی کریشنا ( )Gopikrishnaوهمکاران در
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هند،پژوهشی تحت عنوان"ارزیابی استحکام باند برشی

سیستمهای باندینگ ،هنوز ناشناخته است( .)13لذا هدف

رزین کامپوزیت و گالس اینومر سمنت با استفاده از سه

از این مطالعه ،بررسی استحکام باند برشی کامپوزیت به

 Adhesiveمختلف" انجام دادند166 .نمونه کامپازیت

 RMGIبا استفاده از باندینگهای مختلف برای مشخص

باندشده به  GICآماده شدند که به 5گروه تقسیم شدند:

کردن باندینگی است که بیشترین استحکام باند کامپوزیت

در گروه:Aکامپازیت بعد ازSettingاولیهGICبه

به  RMGIرا ایجاد میکند.

آن باند شد بهعنوانTotal Etch Adhesive
در گروه:Bاز Self EtchPrimerبرای باندینگ
استفاده شد،قبل ازSettingاولیهGIC
در گروه :Cاز Self EtchPrimerبرای باندینگ
استفاده شد،بعداز SettingاولیهGIC
در گروه:Dاز GIC Based Adhesiveبرای
باندینگ استفاده شد ،قبل از Settingاولیه GIC
در گروه :Eاز GIC Based Adhesiveبرای
باندینگ استفاده شد ،بعد از Settingاولیه GIC
و به این نتیجه رسیدند که استحکام باند در گروهی
که از  Self EtchPrimerقبل از SettingاولیهGIC
استفاده شد ،و نیز گروهی که از GIC Based
 Adhesiveبعد ازSettingاولیه GICاستفاده شد ،به-
طور معناداری بیشتر بود()14
استفاده از باندینگها ،خاصیت ترشوندگی سطح
 GIرا بهبود میبخشد که نتیجۀ آن بهبود باند بین
کامپوزیت و  GIو  RMGIمیباشد( .)15همچنین
 RMGIمیتواند باند شیمیایی با اجزای رزینی تشکیل
دهد (.)13
در دو دهۀ گذشته ،بهعلت تولید سیستمهای عاجی
جدید و باندینگهای  ،Self Eetchکه حاوی
مونرمرهای اسیدی در ساختار خود هستند ،که برای
کاربرد سیستمهای  Self-Etchزمان کمتری نیاز
است( )19،10دندانپزشکان عالقۀ کمتری به کاربرد اسید
در یک مرحلۀ جداگانه نشان دادهاند .مطالعات نشان
دادهاند که کاربرد سیستمهای باندینگ در طی  16سال
گذشته دستخوش تغییرات بزرگی شده است .با این
وجود ،باند بین کامپوزیت رزین و  GIبا استفاده از این

روش بررسی
در این پژوهش تجربی(آزمایشگاهی) ،از  06عدد
بلوک از جنس )RMGI(Fuji II Lc, Gc,Japan
استفاده شد .بلوکهایی به شکل مربع و ابعاد  1×1 CMو
به ضخامت  5mmدر مولدهایی از جنس  PVCساخته
شد .پودر و مایع  RMGIطبق دستور کارخانۀ سازنده
مخلوط شده و درون مولدها قرار داده شد و سطح مولدها
با اسلپ شیشهای فشرده شد و سپس بهمدت  46Sبا
دستگاه

الیت

Astralis

کیور

mw
) 7(Vivadent,LiechenSteinو با شدت
cm 2
 456نوردهی شد .سپس سطح بلوکهای  RMGIبا

کاغذهای پالیش  466 ،166و  066پالیش شدند و بعد از
آن در آکریل مانت شدند.
برای تهیۀ استوانههای کامپوزیتی نیز ،استوانههای
شفاف پالستیکی به قطر داخلی  1/5mmو ارتفاع5mm
تهیه شدند.
بلوکهای  RMGIبه  5گروه  11تایی تقسیم
شدند:
در گروه  1که بهعنوان گروه کنترل درنظر گرفته
شد ،استوانههای شفاف در مرکز سطح  RMGIو عمود
بر آن مستقر شده و با کامپوزیت ( Z250(3M ESPE
 Dental Product,St. Paul, MN, USAبه رنگ
 A2پر شدند و از فاصلۀ  1میلیمتری ،یک بار از باال ،یک
بار از سمت چپ و یک بار از سمت راست ،هر کدام به-
مدت

46S

با

دستگاه

الیت

کیور

) Astralis7(Vivadent,LiechenSteinو با شدت
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mw
cm 2
کدام از بلوکها با اسید فسفریک  39درصد 3M ESPE

 456نوردهی و  Cureشدند .در گروه  1سطح هر

) ) Dental Product,St. Paul, MN, USAبهمدت
 ،15sاچ ( )Etchشد و سپس  5sشستوشو داده شد و
بهمدت  5sبا فشار مالیم هوا خشک شد .سپس از
بطریهای حاوی پرایمر و ادهزیو

Scotch Bond

Multi Purpose (3M ESPE Dental
) Product,St. Paul, MN, USAطبق دستور
کارخانۀ سازنده روی سطح بلوکها استفاده شد و با همان
دستگاه الیت کیور نوردهی شد .سپس استوانههای شفاف

دستور کارخانۀ سازنده روی سطح بلوکهای RMGI
استفاده شد و سپس استوانههای کامپوزیتی مانند قبل روی
سطح بلوکها قرار داده شدند و با همان دستگاه الیت
کیور بهمدت  46sاز فاصلهی  1mmدر  3سطح نوردهی
شدند.
آنالیز استحکام باند برشی
برای اندازهگیری استحکام باند برشی از دستگاه
Universal Testing Machine (Zwick ,
mm
 1و  Preloadمعادل 1
) Germanyبا سرعت
min
نیوتن و  Loadcellمعادل  1کیلونیوتن استفاده شد.

همانند گروه قبلی در مرکز سطح بلوکها و عمود برآنها

نمونهها در زیر تیغۀ دستگاه که از جنس Stainless

قرار داده شدند و با کامپوزیت پر شدند و از هر  3سطح

 Steelاست (جیگ یونیورسال) قرار گرفته و تا جایی که

با همان دستگاه الیت کیور بهمدت  46Sو از

دچار شکست شوند تحت نیرو قرار گرفتند .اطالعات

فاصلۀ 1mmنور دهی شدند.در گروه  3همانند گروه قبلی

توسط کامپیوتر و با سیستم Data Acquizationدر هر

روی سطح بلوکها با اسید فسفریک  39درصد (3M

لحظه بر حسب )N/mm2( Mpaثبت شد.

) ESPE, USAبهمدت  15sاچ شد و سپس 5s

با آزمایش کلموگروف اسمیرنوف ،توزیع یکنواخت

شستوشو داده شد و بهمدت  5sبا فشار مالیم هوا

دادهها ارزیابی شد و سپس آزمون یکطرفۀ آنووا ( One

خشک شد .سپس ادهزیو Single Bond (3M ESPE

 )Way ANOVAو آزمون تکمیلی توکی انجام شد.

)Dental Product,St. Paul, MN, USAطبق

آنالیزهای آماری با نسخۀ  13نرمافزار  SPSSو در سطح

دستور کارخانۀ سازنده روی سطح بلوکهای RMGI

معناداری  6/65صورت گرفت.

استفاده شد و سپس استوانههای کامپوزیتی همانند

آنالیز انواع شکست

گروههای قبلی روی سطح بلوکها قرار داده شدند و به-

بعد از بررسی استحکام باند برشی ،سطوح

مدت  46sاز فاصلۀ 1mmاز هر  3سطح با همان دستگاه

شکستگی

الیت کیور ،نوردهی شدند.

استریومیکروسکوپ)(SZ 240 , Olympus, Japan

در گروه  4ابتدا از بطری حاوی اسید و پرایمر
Clearfil SE Bond (kuraray Co. Ltd,Osaka,
) Japanطبق دستور کارخانۀ سازنده روی سطح
بلوکهای  RMGIاستفاده شد و سپس بطری حاوی
 Bondطبق دستور کارخانه ،اعمال گردید .سپس
استوانههای کامپوزیتی همانند گروههای قبلی روی سطح
بلوکها قرار داده شدند و با همان دستگاه الیت کیور به-
مدت  46 sاز فاصله  1mmدر  3سطح نوردهی شدند.
در گروه  5از باندینگ )G Bond (GC , Japan
که یک بطری حاوی اسید ،پرایمر و ادهزیو میباشد .طبق

در

نمونههای

RMGI

در

زیر

و با بزرگنمایی  X46ارزیابی شدند و در  3گروه دسته-
بندی شدند.
)1شکست  :Adhesiveشکست در مرز بین
 RMGIو کامپوزیت رزین
)1شکست  :Cohesiveشکست در یکی از 1
مادهی  RMGIیا کامپوزیت رزین
)3شکست Mixed

یافتهها
مقادیر میانگین استحکام باند برشی و انحراف معیار
در جدول  1مشاهده میشوند .باالترین استحکام باند
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برشی مربوط به گروه  (ClearFil SE Bond) 4و

اسمیرنوف معنادار نیست .بنابراین فرض نرمال بودن

پایین ترین استحکام باند برشی مربوط به گروه ( 1کنترل)

دادهها تأیید میشود.
با توجه به نتایج آنالیز واریانس تکمتغیری آنووا

می باشد.
هنگام بررسی نرمال بودن دادهها با آزمون

) (ANOVAدر جدول  1بین گروههای مختلف از

کلموگروف اسمیرنف ،فرض صفر مبتنی براینکه توزیع

لحاظ نمرات تفاوت معناداری وجود دارد اما مشخص

دادهها نرمال است در سطح خطای  6/65ارزیابی میشود.

نمیکند که بین کدام گروهها تفاوت وجود دارد .لذا به-

بنابراین اگر آمار آزمون بزرگتر مساوی  6/65بهدست آید،

دنبال آن آزمون تکمیلی توکی انجام شد که نتایج آن در

دلیلی برای رد فرض صفر وجود نخواهد داشت .نرمال

جدول  3ذکر شده است که طبق آن بین گروههای

بودن فرضهای آماری بهصورت زیر تنظیم شد:

مختلف از لحاظ نمرات تفاوت معناداری وجود دارد ،ولی

 :H0توزیع دادههای مربوط به هر یک از متغیرها
نرمال است.

بین گروه  1و  3تفاوت معناداری بهدست نیامد.
در

 :H1توزیع دادههای مربوط به هر یک از متغیرها
نرمال نیست.

مورد

آزمون

شکست،

نمونهها

استریومیکروسکوپ با بزرگنمایی  X46بررسی شدند و
نتایج در جدول  4ارائه شده است.

طبق این آزمون ،دادههای پژوهش حاضر از توزیع
نرمال برخوردار است .سطح معناداری  Zکلموگروف

جدول :0مقادیر میانگین وانحراف معیار گروههای پنجگانه
گروه

میانگین

انحراف معیار

1

4/551

1/109

1

13/463

1/359

3

13/954

1/921

4

11/121

1/930

5

10/931

1/506

جدول  :1نتایج تحلیل واریانس تکمتغیری (آنووا) بر روی نمرات درگروههای پنجگانه
میانگین مجذورات

Fمشاهدهشده

سطح معناداری

برونگروهی

1911/51

4

419/59

160/09

6/661

درونگروهی

116/00

55

1/61

مجموع

1531/59

55

متغیرها
نمرات

مجموع مجذورات

درجاتآزادی

با
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جدول  :0نتایج آزمون تکمیلی توکی برای مقایسۀ میانگین نمرات براساس نوع گروه
گروه

گروه 1

گروه 1

گروه 3

گروه 4

گروه 5

تعداد

میانگین

اختالف میانگین

سطح معناداری

گروه 1

11

13/463

- 2/45

P>6/661

گروه 3

11

13/954

- 2/24

P>6/661

گروه 4

11

11/195

- 10/31

P>6/661

گروه 5

11

10/931

- 11/92

P>6/661

گروه 1

11

4/551

2/45

P>6/661

گروه 3

11

13/954

- 6/35

6/52

گروه 4

11

11/195

- 9/29

P>6/661

گروه 5

11

10/931

- 3/31

6/661

گروه 1

11

4/551

2/24

P>6/661

گروه 1

11

13/463

6/35

6/52

گروه 4

11

11/195

9/42

P>6/661

گروه 5

11

10/931

- 1/53

6/660

گروه 1

11

4/551

10/31

P>6/661

گروه 1

11

13/463

9/29

P>6/661

گروه 3

11

13/954

9/42

P>6/661

گروه 5

11

10/931

4/54

P>6/661

گروه 1

11

4/551

11/92

P>6/661

گروه 1

11

13/463

3/31

6/661

گروه 3

11

13/954

1/53

6/660

گروه 4

11

11/195

- 4/54

p>6/661

جدول  :4نتایج آزمون شکست با استریومیکروسکوپ
گروه

Adhesive

Cohesive

Mixed

1

16

-

1

1

3

3

0

3

1

4

9

4

-

9

5

5

1

5

0

بحث
از اهداف مهم این پژوهش ،بررسی جهت بهدست

یکی از راههای کاهش انقباض ناشی از

آوردن استحکام باند قویتر  RMGIبه کامپوزیت

پلیمریزاسیون کامپوزیت استفاده از  RMGIدر زیر

میباشد .این موضوع در Sandwich Technique

ترمیمهای کامپوزیت میباشد.زمانی که  RMGIدر زیر

بسیار مورد اهمیت میباشد.

کامپوزیت بهعنوان  Stress Breakerعمل میکند.
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بدست آوردن باند قویتر بین این دو بسیار قابل اهمیت

به  RMGIمیشود( .)13همچنین در سیستمهای Etch

میباشد .انقباض ناشی از پلیمریزاسیون کامپوزیت باعث

 and Rinseبه دلیل نیاز به دو مرحلۀ جداگانه شستشو

بهوجود آمدن میکرولیکیج بین رستوریشن کامپوزیت و

و خشک کردن ،حساسیت تکنیکی باالتری داشته( )14و

دندان میشود که این موضوع باعث نگرانی میشود.

ممکن است باعث ضعیف شدن  GIو ایجاد Micro

استفاده از  RMGIبهدلیل خصوصیات مکانیکی باالتر

 crackدر طی خشک کردن بشوند(.)13

نسبت به  Conventional GIبرتری دارد (.)1

بعضی از مطالعات گذشته نشان دادهاند که

نتایج مطالعۀ جاری نشان داد که استفاده از

باندینگهای  Self-Etchمیتوانند با کلسیم ساختار

باندینگهای عاجی منجر به افزایش استحکام باند بین

دندان باند شوند .بنابراین این باندینگها میتوانند به

 RMGIو کامپوزیت رزین میشود ،چندین مطالعۀ

کلسیم در ساختار  GIنیز باند شوند و در نتیجه افزایش

گذشته نیز این موضوع را تأیید میکند ( .)11 ،13چند

استحکام باند رابرای ما نسبت به سیستمهای Etch and

مطالعه هم نشان دادهاند که استفاده از سیستمهای Self-

 Rinseایجاد کنند (.)13

 Etchنسبت به سیستمهای  Etch and Rinseدارای

یوشیدا ( )Yoshidaو همکاران ثابت کردند

استحکام باند باالتری هستند()11 ،14مطالعۀ حاضر هم

مونرمرهای کربوکسیلیک اسید حاضر در Self-Etch

این موضوع را تأیید میکند.

 ،Primerپتانسیل باند شیمیایی با کلسیم باقیمانده در

استفاده از اسید فسفریک  39درصد روی سطح

 GIایجاد میکنند(.)15

 RMGIباعث حل شدن ذرات  Fillerماتریکس

در این مطالعه 1 ،سیستم  Self-Etchیعنی G-

 RMGIمیشود .سپس باند  Cohesiveکاهش مییابد

 Clear Fil SE Bond ،Bondمورد استفاده قرار

و در نتیجه استحکام باند کششی و برشی بین کامپوزیت

گرفت ClearFil SE Bond .یک باندینگ two-

رزین و  RMGIکاهش مییابد ()11 ،14اگرچه در

 Stepو  Self EtchPrimerاست که بدون فلوراید و

مطالعۀ ژانگ ( )zhangو همکاران نشان داده شد که

بامحتویات  16MDPمیباشد که سطح  GIرا به مقدار

ارتباط معناداری بین کاهش زمان  Etchتوصیهشده

کمی حل میکند( .)10از آنجایی که  PHهر  1سیستم

توسط کارخانه و استحکام باند بین کامپوزیت و گالس

 Self-Etchبرابر  1میباشد تأثیر  PHبر استحکام باند

وجود ندارد .در این پژوهش ،استحکام باند برشی 4

بین این دو قابل مالحظه نبوده است.

باندینگ  Self-Etchو یک نمونه باندینگ Etch and

یکی از مسایل مؤثر در باند بین  RMGIو

 )Single Bond( Rinsesمقایسه شد .و مشاهده

کامپوزیت رزین ،ویسکوزیتۀ باندینگ است .هرچه

کردند که حتی اگر زمان اچ برای  Single Bondکمتر

ویسکوزیتۀ باندینگ کمتر باشد CantactAngle ،کمتر

از زمان توصیهشده توسط کارخانه باشد باز هم استحکام

و  Wettabilityبهتر و در نتیجه استحکام باند باالتری

باند بهطور معناداری کمتر از  4باندینگ Self-Etch

خواهیم داشت( .)19در مطالعۀ حاضر ،مقایسۀ بین دو

بود(.)13

گروه  Self-Etchنشان میدهد که بهدلیل پایینتر بودن

از طرف دیگر ،سیستمهای Etch and Rinse
باعث کاهش  HEMAو گروههای متاکریالت فانکشنال

ویکسوزیته )28( Clear Fil SE Bondاستحکام باند
باالتری را نسبت به  G- Bondنشان میدهد.

در سطح  RMGIبا تداخل Oxygen Inhibited

با مقایسۀ  1سیستم  Etch and Rinseکه در این

 Layerو بنابراین باعث کاهش باند شیمیایی کامپوزیت

پژوهش استفاده شدند (Single Bond , Scotch
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 نشان داده شده که پایینترینBond Multi Purpose)

:در این پژوهش نتیجه گرفته میشود که

Scotch Bond Multi میزان استحکام باند مربوط به

کاربرد باندینگ سبب افزایش اتحکام باند برشی-1

 بود که میتواند بهدلیل مراحل کاری بیشتر وPurpose

 نسبت به گروه کنترل،RMGI بین کامپوزیت رزین و

Single ) نسبت به14( حساسیت تکنیکی باالتر آن

.میشود

 گروه معنادار1  هر چند تفاوت بین این. باشدBond
.نبوده است

 سببSelf-Etch کاربرد سیستمهای باندینگ-1
افزایش استحکام باند بیشتری بین کامپوزیت رزین و
. میشودEtch and Rinse  نسبت به سیستمRMGI

در این تحقیق نشان داده شد که بهجز گروه کنترل
 بود در بقیهMixed  وAdhesive که شکستها از نوع

 و کامپوزیتRMGI استحکام باند بیشتر بین-3

Mixed  وCohesive  شکستها بیشتر از نوع،گروهها

رزین هنگام استفاده از سیستمهای باندینگ دو مرحلهای

 بود و شکست ازAdhesive به میزان کمتری از نوع

.بهدست میآید

 قابل توجهSelf-Etch  در سیستمهایCohesive نوع

Etch and Rinse نوع باندینگ در سیستم-4

 برخی تحقیقات نشان دادند که شکست از نوع.بوده است

تأثیری بر استحکام باند برشی بین کامپوزیت رزین و

 نشاندهندۀ استحکام باند بیشتری استCohesive

. نداردRMGI

)؛ اگرچه برخی مطالعات هیچ ارتباطی را بین15(

-در پایان پیشنهاد میشود انواع دیگری از باندینگ

.)36(استحکام باند و نوع شکست گزارش نکردند

.های تجاری برای تحقیقات مشابه استفاده شود
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Abstract
Background and Objectives: The aim of this study was to
compare shear bond strength between composite and resinmodified glass ionomer (RMGI) by different adhesive systems
using sandwich technique
Subjects and Methods: In this experimental research, A total
of 60 square bloc of
RMGI (1×1cm) and a thickness of 5mm were divided into 5
groups.Cylinders of composite resin with a diameter of 2.5mm
and the height of 5mm were bonded to RMGI with scotch bond
multi purpose, single bond, clearfil SE
bond and G
bond.which were allocated as groups 2 to 5?. The first group
was used the control .All samples were tested by a Universal
testing machine with a strainrate of 1 mm/min Data was
analysed with one way ANOVA and Tukey test at a
significance level of <0.05 Failure mode was assessed under a
stereo-microscope.
Result: The averages of shear bond strength values for groups 1
until 5 were 4.95, 13.40, 13.79, 21.28, 16.73 Mpa,
respectively.Variance analysis showed that there were a
significant statistical differences between which group and
which. and Tukey test showed that there is a significant
difference between different groups, except between group 2
and 3.
Conclusion: Shear bond strength of RMGI to composite
increased significantly with the use of adhesive system. The
bond strength of RMGI to composite could vary depending
upon the type of adhesive system used. Self etch primer
adhesives system created higher shear bond strength.
Keywords:Composite
resin,
Glassionomer, Shear strength
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