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چکیده

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

0و-0گررروه ترمیمرری و زیبررایی ،دانشررکدۀ
دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی-
شاپور ،اهواز اهواز ،ایران.
-7گروه ترمیمی و زیبایی ،دانشرکدۀ دنردان-
پزشررکی ،دانشررگاه علرروم پزشررکی لرسررتان،
خرمآباد ،ایران.

*نویسندۀ مسؤول:
سررارا حرراجتیو گررروه ترمیمرری و زیبررایی،
دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی
جندی شاپور ،اهواز اهواز ،ایران.

زمینه و هدف :استفاده از کلرهگزیدین برای ضدعفونی سطوح دندانی میتواند اثرات
منفی باکتریهای باقیمانده در حفره را کاهش دهد .تحقیق حاضر با هدف تعیین اثرات
کلرهگزیدین و نیز اثرات حضور همزمان فلوراید و کلرهگزیدین روی استحکام باند
ریز کششی ادهزیوهای سلف اچ دو مرحلهای انجام شده است.
روش بررسی 02 :دندان مولر انسانی برشخورده پس از اکسپوز عاج تهیه و در 4
گروه قرار گرفتند .در شرایط استفاده و عدم استفاده از کلرهگزیدین  %0قبل از
باندینگ ،ادهزیوهای  Clearfil SE Bondو  Clearfil Liner Bond Fدر
سطوح عاجی به کار رفته و با کامپوزیت ترمیم شدند .دندانها یک هفته در دمای
 73°Cو رطوبت  %022نگهداری و سپس تحت  0222دور چرخههای حرارتی قرار
گرفتند .دندانها برش خورده و قطعاتی با ابعاد  0×0×02mmبه دست آمد .استحکام
باند ریز کششی قطعات با استفاده از دستگاه ریز کششی تعیین گردید .نتایج با استفاده
از آزمونهای تحلیل واریانس و توکی ( )Tukeyمورد تجزیه و تحلیل آماری قرار
گرفتند.
یافتهها :استحکام باند  Clearfil SE Bondدر شرایط با و بدون کاربرد
کلرهگزیدین معادل  03/88±0/37و  02/07±4/00مگاپاسکال ولی استحکام باند
 70/29±9/48 Clearfil Liner Bond Fو  70/27±6/97مگاپاسکال اندازهگیری
شد .تفاوت معناداری از نظر استحکام باند ادهزیوها در شرایط استفاده یا عدم استفاده
از کلرهگزیدین دیده نشد.
نتیجهگیری :به دلیل خصوصیات ضد میکروبی کلرهگزیدین و عدم تأثیر آن روی
استحکام باند ریز کششی قبل از فرآیند باندینگ ،استفاده از کلرهگزیدین در اهزیوهای
سلف-اچ دو مرحلهایی در شرایط بالینی توصیه میشود.

تلفن22989067440940 :
کلید واژگان :ادهزیو سلف-اچ دو مرحلهای ،کلرهگزیدین ،فلوراید ،استحکام باند ریز
 Email: Sara000ha@gmail.comکششی.

دریافت مقاله7394/9/71 :

دریافت مقالۀ اصالحشده7395/7/74 :
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مقدمه
به دلیل اهمیت حفاظت از ساختار دندانی ،سطح

باشد .ادهزیوهای توتالاچ (سه مرحلهای) و سلف_اچ

باندشونده معموالً پس از برداشت ضایعۀ پوسیدگی،

میتوانند متالوپروتئیناز عاجی را فعال کنند ( .)02 ،9در

دارای عاج پوسیده و تأثیر پذیرفته است( .)0برداشت عاج

سیستمهای سلف_اچ به علت عدم برداشت کامل الیۀ

عفونی و تغییر رنگ داده ،نمیتواند همۀ باکتریها را از

اسمیر که حاوی سلولهای باکتریال است و نیز حذف

حفره خارج نماید .با این وجود ،حضور باکتریهای

مرحلۀ شستوشو در این سیستمها (بر خالف توتالاچ-

باقیمانده میتواند پوسیدگی ثانویه ایجاد ننماید ،اما امکان

ها) ،به کارگیری عوامل ضدباکتری مورد توجه میباشد

آسیب به پالپ وجود دارد ( .)0آزمایشهای انجام شده

( .)00عالوه بر خصوصیات آنتیباکتریال ،کلرهگزیدین به

روی حفرات آمادهسازیشده برای تعیین حضور میکرو

عنوان عامل پیشگیری از ماتریکس متالوپروتئیناز نیز

ارگانیسمها در سطح عاج زنده ،نشان داده است که تنها

شناخته شده است ( .)00کلرهگزیدین در غلظتهای

قسمتی از دندان بعد از تهیۀ حفره استریل میباشد (.)7

پایین هم میتواند از فعال شدن ماتریکس متالوپروتئیناز

مطالعات نشان دادهاند که میکرو ارگانیسمها برای مدت

جلوگیری کرده ( )00-07و به عنوان عامل مهار این

زمانی طوالنی در حفره زنده باقی میمانند و این مسأله

آنزیمها بعد از انجام پروسۀ اچینگ یا قبل از باندینگ

میتواند توسط میکرولیکیج از مارژینهای کامپوزیت

منجر به توقف تجزیۀ فیبریل کالژنی و در نهایت حفظ

رزین تشدید شود ( .)4بر این اساس ،استفاده از یک

الیۀ هیبرید گردد ( .)06با وجود پیشرفتهای ایجاد شده

محلول ضدعفونیکننده برای برداشت همۀ باکتریها از

در استحکام باند رزین-عاج ،کاهش مقادیر استحکام باند

حفرۀ آماده شده و کاهش پتانسیل بروز پوسیدگی پیشنهاد

یکی از مشکالت رستوریشنهای ادهزیو به شمار میرود.

میشود .این موضوع باعث میشود تا پس از برداشت

کاهش استحکام باند عمدتاً در ارتباط با تخریب الیۀ

فیزیکی عاج پوسیده ،حفرۀ عاجی نیز ضد عفونی شود

هیبرید در حد فاصل ادهزیو-عاج میباشد .اسیدهای

( .)0محلول کلرهگزیدین دیگلوکونات شایعترین

خفیف توانایی فعالسازی ماتریکس متالوپروتئینازها (،03

ضدعفونیکنندۀ شیمیایی حفرات به کار رفته در اعمال

 )08و ادهزیوهای سلف_اچ فعالیت اسیدی خفیفی دارند

دندانپزشکی معمول است ( .)6استفاده از کلرهگزیدین

و در حین باندینگ عاجی نیز توانایی آزادسازی و

برای تمیز کردن دندانهای آماده شده ،به دلیل کاهش قابل

فعالسازی  MMPsاندوژن را دارند ( .)02،9این

توجه سطح میکرو ارگانیسمها در توبولهای عاجی نیز

MMPهای فعال شده به آسانی فیبریلهای کالژن بدون

توصیه شده است (.)3

محافظ در الیههای هیبریدی عاجی را هیدرولیز کرده و

به منظور تسهیل کاربرد ادهزیوها ،ادهزیوهای

عامل احتمالی نازکسازی و حذف فیبریلهای کالژن از

سلف_اچ بدون نیاز به شستوشو که در آنها مراحل

الیههای هیبرید اینفیلترۀ ناقص در عاج باند شده نیز

اساسی اچینگ ،پرایمینگ و باندینگ در یک محلول انجام

میباشد .تخریب خودبهخودی ماتریکس کالژن نیز

شده ،رواج یافته است ( .)8ماتریکس عاجی حاوی

میتواند از طریق عوامل پیشگیری کنندۀ پروتئاز

اندوپپتیدازهایی به نام ماتریکس متالوپروتئینازها میباشند

مصنوعی نظیر کلرهگزیدین سرکوب شود .این موضوع

که نقش اساسی در تشکیل دندان و پوسیدگی عاجی

نشان میدهد که پیشگیری از  MMPsبرای حفظ

دارند .به نظر میرسد که آزادسازی و فعالسازی

الیههای هیبریدی مفید خواهد بود (.)02 ،09

متالوپروتئینازها در پروسۀ باندینگ عاجی مسؤول تخریب

کلرهگزیدین توانایی باالیی جهت اتصال به سطوح

فیبریلهای کالژن کامالً پوشش نیافته در الیۀ هیبرید

دندانی داشته و این استعداد در اسید_اچینگ هم افزایش
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فرامرز زکوی و همکاران

پیدا میکند ( .)00کلرهگزیدین باعث افزایش انرژی آزاد

میگردد .از طرف دیگر ،منومر استر اسید فسفریک

سطحی مینا شده و اثرات مشابهی نیز روی عاج دارد .این

شرکت کوراری ( )Kurarayدر این ادهزیوها وجود

خصوصیات ممکن است چسبندگی پرایمرها را بهبود

دارد ،که به علت خاصیت قطبیتی آن احتماالً با یونهای

بخشد .اگر ادهزیوها خود حاوی عامل ضدعفونیکننده

معدنی نظیر کلسیم واکنش داده و منجر به افزایش

باشند ،باکتریها را حذف و از عود پوسیدگی جلوگیری

استحکام باند میگردد (.)09

خواهند نمود ( .)00از اینرو ،تالشها برای ابداع سیستم

تحقیق حاضر با هدف تعیین اثرات کلرهگزیردین و

ادهزیوی با فعالیت آنتیباکتریال جهت ایجاد سیل

نیز تأثیر حضور همزمان دو مادۀ ضدعفونی کنندۀ فلوراید

بیولوژیکی رستوریشن و با وجود پتانسیل ریزنشت

و کلرهگزیررردین در مقرررادیر اسرررتحکام بانرررد کششررری

افزایش یافته است (.)07

ادهزیوهای سلف_اچ دو مرحلهای انجام شده است.

فلوراید نیز دارای فعالیت ضدپوسیدگی بوده و در
غلظت کم یون فلوراید مانع از تولید آنزیم گلیکوزیل

روش بررسی

ترانسفراز میشود و کاهش چسبندگی باکتری را در پی

در تحقیق آزمایشگاهی حاضر 02 ،دندان مولر سوم

دارد .یون فلوراید در غلظتهای باال ()00222ppm

مندیبل انسانی سالم و عاری از هر گونه پوسیدگی و ترک

مستقیماً برای بعضی میکرو ارگانسیمها نظیر استرپتوکوک

که به دالیل ارتودنتیک ،در کلینیک دانشکدۀ دندانپزشکی

موتانس شرایط سمی ایجاد میکند ( .)04ادهزیوهای

اهواز کشیده شده بودند ،انتخاب و مورد ارزیابی قرار

حاوی فلوراید به هنگام افزایش ریز نشت از طریق

گرفتند .در ادامه ،دندانها با استفاده از مسواک تمیز شده

رمینرالیزاسیون در عاج تأثیر پذیرفتۀ پوسیده ،مانع بروز

و به مدت یک هفته جهت ضدعفونی شدن در محلول

پوسیدگی ثانویه میشوند ( .)06 ،00عالوه بر این ،رزین

کلرامین  )Molekula Ltd( %2/0قرار داده شده و تا

باندینگ محتوی فلوراید از آزادسازی آنزیمهای

شروع مطالعه در آب مقطر نگهداری شدند ( .)72به

متالوپروتئیناز جلوگیری میکند ( .)03همچنین ،استفاده از

منظور اکسپوز شدن عاج ،با استفاده از دیسک الماسی

فلوراید قبل از کاربرد ادهزیوهای سلف_اچ دوام باند را

 )Mailiefer Co. Switzerland( D&Zبرشهای

بهبود میبخشد ( .)08دو ادهزیو مورد مطالعۀ حاضر

افقی در جهت موازی با پلن اکلوزال ،در ناحیۀ یک سوم

ادهزیوهای سلف_اچ هستند .از مزایای مواد سلف_اچ

میانی (اندازهگیری شده توسط کولیس) تاج دندانها زده

میتوان به حساسیت کمتر دندانها بعد از ترمیم اشاره

شد .سطوح عاجی به منظور ایجاد الیۀ اسمیر استاندارد

کرد که با عدم پاکسازی کامل توبولهای عاجی و در

با استفاده از دیسک سیلیکون کارباید مرطوب (3M

نتیجه ،حرکت کمتر مایع عاجی مرتبط میباشد .این امر

 )622 grit( )ESPE; USAپالیش شده و به مدت 62

حاصل اسیدیتۀ ضعیفتر این مواد نسبت به باندهای

ثانیه با استفاده از آب شستوشو داده شدند .نمونهها به

کالسیک دو مرحلهای است که ،از اسید فسفریک یا دیگر

طور تصادفی به  4گروه 0تایی تقسیم شدند .هر یک از

اسیدهای قوی برای اچ کردن سطح عاج بهره میبرند .به

گروهها به صورت زیر آمادهسازی شدند:

عالوه ،نفوذ همزمان باند و اسید امکان باقی ماندن عاج

گروه  :0در این گروه متعاقب استفادۀ  02ثانیهای از

دمینرالیزه و حمایت نشده توسط رزین را به حداقل

پرایمر

Clearfil

میرساند .با وجود این اچ مالیم احتمال میرود که میزان

 )Tokyo,Japanبه عاج ،باندینگ به کار برده شده و
الیت

(Kuraray,

Bond

یونهای معدنی شرکتکننده در الیۀ هیبرید باندینگ

برای

مدت

افزایش یابد که خود به افزایش میزان استحکام باند منجر

کیور

LTD,Taipei

02
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)Hsien,Taiwan)TungestanQuartz

با

شدت

 432mw/cm2کیور گردید.

 0×0میلیمتر و با ارتفاع  02میلیمتر به طور عمودی
برش داده شدند .به طوری که از هر دندان سه نمونه و در

گروه  :0در این گروه محلول کلرهگزیدین

هر گروه مجموعاً  00نمونه مکعبی به دست آمد .هر قطعه

 Ultradent(Ultradent,USA)%0با استفاده از

با چسب سیانوآکریالت ( )Weicon; turkeyروی دو

اپلیکاتور مینیبراش ( )Mini Brushبه مدت  42ثانیه

بازوی دستگاه آزمون میکروتنسایل (-MTD-500,SD

روی سطح آماده شدۀ عاج به کار برده شد .سپس با

 )Mechatronic,Germanyثابت شده و تحت آزمون

استفاده از یک کاغذ خشککن ،خشک گردیدند و پرایمر

استحکام باند ریز کششی با سرعت نوک تیغۀ  0میلیمتر

و باندینگ مطابق الگوی گروه  0به کار گرفته شد (.)72

بر دقیقه قرار گرفتند .در هر گروه نیروی شکست بر

گروه  :7در این نمونهها بعد از کاربرد  02ثانیهای

حسب نیوتن ( )Nبه دست آمد .برای به دست آوردن

پرایمرKuraray,Tokyo, (Clearfil Liner Bond F

میانگین مقاوت باند ریز کششی ،میانگین نیروی شکست

 )Japanدر عاج ،باندینگ به کار برده شده و به مدت 02

بر مساحت فصل مشترک کامپوزیت_عاج تقسیم شد .به-

ثانیه کیور گردید.

طور معمول میزان تنش بر حسب مگانیوتن بر متر مربع
2

گروه  :4در این نمونهها با استفاده از یک اپلیکاتور

( )N/mmیا مگاپاسکال ( )MPaبیان میگردد .به این

مینی براش ( ،)Mini Brushمحلول کلرهگزیدین  %0به

ترتیب میانگین مقاومت باند ریز کششی با فرمول زیر به

مدت  42ثانیه روی سطح آماده شدۀ عاجی به کار برده

دست میآید:
تنش ریز کششی

شد .پس از خشک شدن نمونهها توسط کاغذ خشککن،
پرایمر و باندینگ مطابق گروه  7به کار رفت.
برای یکسانسازی ابعاد کامپوزیت متصل شونده به
سطوح آمادهسازی شده ،از روکشهای موقت آلومینیومی
با اندازۀ  (SHadi Dentan,Iran) 9استفاده شد.
کامپوزیت )PaulMN,USA3MESPE,St.( Z250
با رنگ  A3به روش  incrementalو با استفاده از
روکش موقت آلومینیومی که سطح اکلوزال آن قطع شده
بود ،روی سطح عاج آمادهسازی شده قرار گرفته و به
مدت  42ثانیه کیور شد (.)72
دندانهای هر یک از گروههای  0تا  4به مدت یک
هفته در دمای  73°Cو رطوبت  %022در انکوباتور
( )Lab Tech; South koreaنگهداری شده و پس از
آن در دستگاه ترموسیکلر ( ;SENSOQUEST

(مگاپاسکال)=

نیروی شکست)نیوتن(
سطح مقطع نمونه)میلیمترمربع(

سپس سطح شکست نمونهها توسط استریو میکروسکوپ
( )Carl Zeiss Inc,Oberkochen,Germanyدر
بزرگنمایی  02برابر بررسی و نتایج به گروههای ادهزیو،
کوهزیو (عاج) و کوهزیو (کامپوزیت) و مختلط طبقهبندی
شد.
در نهایت ،استحکام بانرد ریرز کششری گرروه هرای
چهارگانه با آزمون تحلیرل واریرانس (آزمرون  )Fمقایسره
گردید .همچنین ،به منظور تشخیص اینکه تفاوتهای بره
دست آمده در کدام گرروه قررار دارد ،مقایسرۀ دوبرهدوی
گروهها برا آزمرون مقایسرههرای متعردد تروکی در سرطح
اطمینان  %90نیز صورت گرفت.

 )germanyتحت  0222بار چرخههای حرارتی در
( )0-00°Cقرار گرفتند .در نهایت ،دندانها با استفاده از

یافتهها

پلیاستر مانت شده و با استفاده از دستگاه

میانگین استحکام باند حاصله در هر گروه و

برش A-Presi-Tavernolles (Mecatome T 201

انحراف معیار مربوطه در جدول  0آمده است .نتایج

) Franceبا سرعت پایین ( )722-022 rpmبا ابعاد

آزمون آنالیز واریانس یکطرفه ( one-sided analysis
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 )of varianceنشان داد که تفاوتهای معناداری از نظر

کششی ادهزیو  Clearfil Liner Bond Fدر شرایط

مقادیر استحکام باند ریز کششی ادهزیوهای سلف_اچ

با و بدون استفاده از عامل ضدمیکروبی کلرهگزیدین %0

Clearfil SE Bondو  Cleafil Liner Bond Fدر

به ترتیب برابر  70/29±9/48مگاپاسکال و 70/27±6/97

آمادهسازی با و بدون کاربرد کلرهگزیدین  %0وجود

مگاپاسکال گزارش گردید (جدول  .)0همچنین در جدول

داشته است ( .)p<2/2220بر اساس نتایج آزمون

( ،)0مقادیر استحکام باند ریز کششی ادهزیوهای

مقایسههای متعدد توکی نیز تفاوتهای معناداری از نظر

سلف_اچ مختلف به عاج در آمادهسازی با و بدون کاربرد

مقادیر استحکام باند ریز کششی ادهزیوهای Clearfil

کلرهگزیدین  %0با یکدیگر مقایسه شدهاند.

 SE Bondو Clearfil Liner Bond F

در ادهزیو  Clearfil SE Bondاز  00نمونه0 ،

Clearfil

مورد از نوع شکست کوهزیو در عاج 0 ،مورد از نوع

( Liner Bond Fدر شرایط آمادهسازی با کلرهگزیدین

کوهزیو در کامپوزیت و  8مورد از نوع شکست ادهزیو

 Cleafil Liner Bond F،)p<2/2220( )%0و

بوده است .در ادهزیو  Clearfil SE Bondبه همراه

( Clearfil SE Bondکاربرد کلرهگزیدین )%0

کاربرد کلرهگزیدین  0درصدو  4مورد از نوع شکست

( )p<2/2220و نیز ( Clearfil SE Bondبه همراه

کوهزیو در عاج 4 ،مورد از نوع کوهزیو در کامپوزیت0 ،

کاربرد کلرهگزیدین  )%0و Clearfil Liner Bond F

مورد از نوع ادهزیو و  0مورد نیز از نوع مختلط بوده

(به همراه کاربرد کلرهگزیدین  )%0وجود داشته است .با

است .در ادهزیو سلف_اچ Clearfil Liner BondF

این وجود ،تفاوتهای معناداری از نظر مقادیر استحکام

نیز  4مورد از نوع شکست کوهزیو در عاج 0 ،مورد از

باند ریز کششی ادهزیوهای  Clearfil SE Bondدر

نوع کوهزیو در کامپوزیت 9 ،عدد از نوع ادهزیو و 0

شرایط با و بدون کاربرد کلرهگزیدین ( )p=2/30و نیز

مورد

از نوع مختلط بوده است .در گروه

ادهزیو  Clearfil Liner Bond Fدر شرایط با و بدون

F

کاربرد کلرهگزیدین ( )p=0/2دیده نشد.

کلرهگزیدین 0درصدو  00مورد از نوع کوهزیو در

( ClearfilSE Bond ،)p<2/2220و

Bond

ClearfilLiner

به

همراه

کاربرد

استحکام باند ریز کششی ادهزیو Clearfil SE

کامپوزیت و  7مورد از نوع ادهزیو به دست آمد (جدول

 Bondدر شرایط با و بدون کاربرد کلرهگزیدین %0

 .)7آزمون کای اسکوئر نشان داد که هیچ تفاوت معناداری

معادل  03/88±0/37مگاپاسکال و 02/07±4/00

از نظر فراوانی الگوهای شکست در گروههای مختلف

مگاپاسکال برآورد گردید .همچنین ،استحکام باند ریز

وجود نداشته است (.)p>2/20

جدول  :7استحکام باند ریز کششی (به مگاپاسکال) ادهزیوهای سلف_اچ مختلف در آمادهسازی با و بدون کاربرد
کلرهگزیدین  %8به عاج
گروه

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

Clearfil SE Bond

02/07

4/00

07/27

08/79

CHX+Clearfil SE Bond

03/88

0/37

02/22

06/03

Clearfil Liner Bond F

70/27

6/97

00/20

44/83

Clearfil Liner Bond
CHX+F

70/29

9/48

08/02

43/20
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جدول  :8مقایسۀ مقادیر استحکام باند ریز کششی ادهزیوهای سلف_اچ مختلف به عاج در آمادهسازی با و بدون کاربرد
کلرهگزیدین  %8با یکدیگر
گروهها

تفاوت میانگینها

P value

:Clearfil SE Bond& Clearfil SE Bond+ CHX

0/60

2/30

:Clearfil SE Bond& Clearfil Liner Bond F

00/0

2/2220

Clearfil SE Bond& Clearfil Liner Bond F + CHX

00/06

2/2220

:Clearfil SE Bond+ CHX & Clearfil Liner Bond F

04/00

2/2220

:Clearfil SE Bond+ CHX & Clearfil Liner Bond F+ CHX

04/00

2/2220

:Clearfil Liner Bond F& Clearfil Liner Bond F+ CHX

2/26

0/2

جدول  :3فراوانی الگوهای شکست در آمادهسازی با ادهزیوهای سلف_اچ مختلف به همراه کاربرد و عدم کاربرد کلرهگزیدین %8
الگوی شکستگروهها

کوهزیو در عاج

کوهزیو در کامپوزیت

ادهزیو

مختلط

:Clearfil SE Bond

)%07/7( 0

)%77/7( 0

)%07/7( 8

2

:CHX+Clearfil SE Bond

)%06/3( 4

)%06/3( 4

)%77/7( 0

)%07/7( 0

:Clearfil Liner Bond F

)%06/3( 4

)%6/3( 0

)%62/2( 9

)%6/3( 0

Clearfil Liner Bond F+CHX:

2

)%82( 00

)%02( 7

2

بحث
بر اساس نتایج این تحقیق ،تفاوت معناداری از نظر

کلرهگزیدین قبل از اچ کردن با اسید در باندینگهای

مقادیر استحکام باند ریز کششی هر یک از ادهزیوها در

توتال_اچ اثرات منفی فوری در باند ادهزیو به عاج ایجاد

شرایط استفاده یا عدم استفاده از کلرهگزیدین دیده نشد.

نمیکند ( .)77با این حال ،هنوز دربارۀ اینکه آیا استفاده

هر چند در ادهزیو  Clearfil SE Bondکاربرد

از کلرهگزیدین در دندان تراشخورده میتواند اثرات

کلرهگزیدین به میزان اندکی باعث کاهش استحکام باند

منفی روی چسبندگی در باندینگهای سلف_اچ ایجاد

شده بود ،ولی در ادهزیو محتوی سدیم فلوراید

نماید ،مباحثی مطرح است (.)74

 Clearfil Liner Bond Fاستفاده از کلرهگزیدین

دالی کیلیچ ( )Dalikilicو همکاران ( )0200اثر

هیچ تأثیری در استحکام باند نداشته است .بنابراین،

روشهای مختلف ضد عفونی در مقادیر استحکام ریز

کاربرد کلرهگزیدین به عنوان عامل ضدعفونیکننده،

کششی اولیۀ یک ادهزیو سلف_اچ دو مرحلهایی

اثرات آشکاری در کاهش استحکام باند نداشته است.

( )Clearfil SE bondبه عاج را بررسی و نشان دادند

همچنین ،کاربرد همزمان دو عامل کلرهگزیدین و سدیم

که ،کاربرد کلرهگزیدین  %0هیچ تأثیر منفی در تغییرات

فلوراید در ترکیب ادهزیو Clearfil Liner Bond F

مقادیر استحکام باند ریز کششی ایجاد نکرده است (.)70

اثری در تغییرات استحکام باند نشان نداد.

ژو ( )Zhouو همکاران ( )0229نیز نقش افزودن

کلرهگزیدین یک ضدعفونیکنندۀ وسیعالطیف است

ترکیبات کلرهگزیدین در ادهزیوهای سلف_اچ دو

که به علت اثرات قوی در کاهش کنترل پالک باکتری و

مرحلهای در حفظ مقادیر استحکام باند عاج را ارزیابی و

ضدعفونی کنندگی حفرات تراش از آن استفاده میشود

اعالم کردند که کلرهگزیدین در شرایط اضافه شدن در

( .)70 ،70مشخص گردیده است که استفاده از

ترکیب پرایمر  Clearfil SE Bondمیتواند استحکام
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باند عاج را در صورت داشتن غلظت حداقل  %2/0در

بیان کردند که ،محلول کلرهگزیدین به شکل معناداری

پرایمر حفظ نماید ( .)76با توجه به اینکه در تحقیق

مقادیر استحکام باند را در هر دو ادهزیو سلف-اچ کاهش

حاضر از غلظت  %0کلرهگزیدین استفاده شد ،این ماده

میدهد ( .)72نتایج این تحقیقات با مطالعۀ حاضر

شرایط الزم برای حفظ مقادیر استحکام باند به عاج را

همخوانی ندارد که میتواند به علت انجام پروسه aging

داشته است.

و چرخههای حرارتی متفاوت در آنها باشد که میتوانند

مطابق گزارش ابراهیمی چهارم ( Ebrahimi

اثر منفی بر باند بگذارند.

 )Chaharomو همکاران در سال  ،0200کاربرد

سیموئس ( )Simoesو همکاران ( )0204در طی

کلرهگزیدین هیچ تأثیر منفی در مقادیر استحکام باند

تحقیق خود دریافتند که کلرهگزیدین قادر به جلوگیری

ادهزیو رزین سلف_اچ دو مرحلهای Clearfil SE

از تجزیهی باند در  in vitroنمیباشد .آنها این چنین

 Bondیا ادهزیو سلف_اچ یک مرحلهای Clearfil S3

توجیه کردند که محلول کلرهگزیدین توانایی حفظ اثر

 )Bondبه عاج نداشته است ( .)73همچنین بونو

خود از دست میدهد ،با در نظر گرفتن این که در نمونه-

( )Buenoو همکاران ( )0200اثر استفاده از

های کوچکتر تهیه شده در آزمایش Aging ،تسریع

کلرهگزیدین را قبل از بهکارگیری ادهزیو سلف_اچ

یافته مشاهده شده بود ،پسآب میتواند به آسانی انتشار

 ،clearfil SE bondبر استحکام باند ریز کششی به

یابد و موجب رقیق شدن یا حذف کلرهگزیدین شود

عاج سطحی و عمقی ،بالفاصله و بعد از  6ماه نگهداری

( .)40چلیک ( )Celikو همکاران ( )0202در مطالعۀ

در آب بررسی کردند .بر اساس این تحقیق کلرهگزیدین

خود به این نتیجه رسیدند که کاربرد کلرهگزیدین مقدار

بر استحکام باند فوری و طوالنی مدت ،با هر دو عاج

استحکام باند ادهزیو  Clearfil SE bondرا کاهش

سطحی و عمقی ،بی تأثیر بوده است ( ،)78که این نتایج

میدهد .این ممکن است به دلیل باقی ماندههای

با تحقیق حاضر همخوانی دارند .آراجو ( )Araujoو

کلرهگزیدین باشد که با کلسیم فسفات موجود در عاج

همکاران ( )0200نیز در تحقیقی ،عملکرد کلینیکی دو

واکنش داده و در نتیجه توانایی پرایمر اسیدی ادهزیو

سالۀ دو ادهزیو سلف_اچ ( Clearfil SE bondو

رزین سلف_اچ را در مدیفای کردن اسمیر الیر مهار می-

 )AdheSEرا با و بدون کلرهگزیدین دیگلوکونات ،با

کند ( .)6از طرف دیگر ،کامپوس ( )Camposو

استفاده از ضوابط United States Public ( USPHS

همکاران ( )0229مشاهده کردند که کلرهگزیدین  %0قادر

 )Health Serviceمورد بررسی قرار داده و چنین

به حفظ استحکام باند یک ادهزیو سلف_اچ بعد از  6ماه

نتیجه گرفتند که کاربرد کلرهگزیدین بر عملکرد دو سالۀ

میباشد .آنها اینچنین توجیه کردند که احتماالً،

این ادهزیوها بیتأثیر است ( .)79نتیجۀ تحقیق آنها نیز با

کلرهگزیدین به طور کامل در الیۀ اسمیر اینفیلتره نمی-

نتایج مطالعۀ حاضر همسوست.

شود ،اما این قابل پذیرش است که زمانی که اضافات

از سوی دیگر ،ارکان ( )Ercanو همکاران ()0229

کلرهگزیدین توسط کاغذ جاذب حذف میشود ،به

گزارش کردند که استفاده از محلول کلرهگزیدین پیش از

اندازهای در حفره باقی میماند که حداقل در الیۀ سطحی

کاربرد ادهزیوهای سلف_اچ ،استحکام باند کامپوزیت به

اسمیر الیر نفوذ کند ( .)40حتی در حضور کلرهگزیدین،

عاج را کاهش میدهد (.)42همچنین ،شفیعی ()Shafie

مهم است که با مطالعات بیشتر ،این مسأله روشن شود که

و همکاران ( )0207اثرات کاربرد کلرهگزیدین روی

کلرهگزیدین تا چه زمانی در الیۀ اسمیر مدیفای شده

استحکام باند ادهزیوهای سلف_اچ ( Clearfil Protect

باقی میماند و چه مدت تأثیر خود را حفظ میکند (.)78

 )Bond, Clearfill SE bondبه عاج را بررسی و

استفاده از کلرهگزیدین نتایج متناقضی را نشان داده است
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و همیشه قادر به حفظ ثبات اینترفیس ادهزیو در طوالنی

داشتهاند ( )46که این نتایج با تحقیق حاضر همخوانی

مدت نیست (.)47

دارد .با توجه به اینکه ادهزیوهای حاوی فلوراید در

مطابق نتایج تحقیق حاضر ،میزان استحکام ریز

تماس مستقیم با دیوارۀ حفره قرار میگیرند ،یونهای

کششی ادهزیو حاوی سدیم فلوراید Clearfil

فلوراید آزادسازی شده از آنها به آسانی در عاج نفوذ

 LinerBond Fبیشتر از ادهزیوهای Clearfil SE

یافته و در دیوارۀ حفره منتشر میگردند .متعاقب آن

 Bondبوده است .سدیم فلوراید به کار رفته در ترکیب

یونهای فلوراید که در عاج منتشر شدهاند ،مینرالیزاسیون

ادهزیو  ،Clearfil Liner Bond Fاز طریق ایجاد اسید

را افزایش و دمینرالیزاسیون عاجی را کاهش میدهند

هیدروفلوئوریدریک در مقادیر  pHپایین در پالک دندانی

(.)43

از سیستم آنزیمی باکتری که عمل گلیکولیز را فعال

در بیشتر مطالعات استحکام باند ریز کششی ،بدون

میکند ،ممانعت کرده ( )44و تولید پلیساکاریدهای

توجه به کاربرد یا عدم کاربرد کلرهگزیدین ،الگوی

خارج سلولی را که برای چسبندگی پالک به سطح دندان

شکست از نوع ادهزیو و مختلط بوده است ( .)49 ،48در

ضروری هستند ،کاهش میدهد .همچنین ،فلوراید انرژی

مطالعۀ گونایدین ( )Gunaydinو همکاران ( )0206که

سطحی و رطوبتپذیری سطح مینا را کاهش داده و در

استحکام باند ریزکششی چند ادهزیو مختلف را به عاج

نتیجه چسبندگی پالک و کلونیزه شدن باکتریها نیز

با و بدون استفاده از کلرهگزیدین بررسی کرده بودند،

کاهش مییابد ( .)40بر این اساس ،با توجه به اعمال

الگوی غالب شکست در تمامی گروهها از نوع ادهزیو،

اثرات ضد میکروبی توسط سدیم فلوراید موجود در این

مختلط بود ولی از نظر آماری معنادار نبود ( .)02این

ادهزیو ،کاربرد کلرهگزیدین هیچ تأثیری در مقادیر

موضوع با مطالعۀ حاضر از نظر معنادار نبودن آماری نتایج

استحکام باند ادهزیو به عاج نداشته است.

الگوی شکست ،همخوانی دارد.

طبق نتایج تحقیق ایتوتو ( )Itotoو همکاران
( )0220مشخص گردید که آمادهسازی سطوح توسط

نتیجهگیری

محلول فلوراید منجر به بهبود تشکیل تگهای رزینی در

تفاوت معناداری از نظر مقادیر استحکام باند

حد فاصل رزین -عاج شده و اثرات اندکی نیز در بهبود

ادهزیوها در شرایط استفاده یا عدم استفاده از

استحکام باند سیستمهای ادهزیو سلف_اچ در عاج
دمینرالیزه داشته است ( .)08این موضوع با نتایج با تحقیق
حاضر همخوانی دارد.

کلرهگزیدین دیده نشد.
به دلیل خصوصیات ضد میکروبی کلرهگزیدین و
عدم تأثیرپذیری استحکام باند ریز کششی هنگام کاربرد

کوبان اوغلو ( )Cobanogluو همکاران ()0204

آن در قبل از فرآیند باندینگ ،استفاده از کلرهگزیدین در

میزان استحکام باند به عاج در استفاده از یک ادهزیو یک

اهزیوهای سلف_اچ دو مرحلهای در شرایط بالینی توصیه

گالسآینومر

میشود .همچنین با توجه به محدودیتهای مطالعۀ

مرحلهای

حاوی

فلوراید

با

پایۀ

( )Reactmer Bondو یک ادهزیو سلف_اچ دو

حاضر ،مطالعات طوالنی مدت بیشتری برای بررسی

مرحلهای حاوی فلوراید ()Clearfil Protect Bond

اثرات طوالنی مدت کلرهگزیدین بر استحکام باند

را ارزیابی و گزارش کردند که ادهزیوهای حاوی فلوراید

سیستمهای ادهزیو مختلف ،الزم به نظر میرسد.
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Abstract
Background and Objective: Pre-treatment of the tooth surface
with chlorhexidine may decrease the harmful effects of the
residual bacteria in the cavity. This study determined the effects
of chlorhexidine and chlorhexidine and fluoride on the
microtensible bond strength of two-stage self-etch adhesives to
the dentin.
Subjects and Methods: In this in vitro trial, 20 extracted
human molars were cut and after dentin exposure; were
assigned to 4 groups. With or without the application of
chlorhexidine, self-etch adhesives of Clearfil SE Bond and
Clearfil Liner Bond F were applied to the dentin surface and the
teeth were restored with composite. The teeth were stored at 37
°C and 100% moisture for 1 week and received 5000 thermal
cycles. Sections with the dimensions of 1×1×10 mm were
obtained from teeth. The sections glued to the jig of the
microtensile testing machine and their microtensile bond
strengths were recorded.
Results: No significant differences were found in terms of
microtensile bond strengths with and without the application of
chlorhexidine for the Clearfil SE Bond (17.88±5.73 vs.
20.53±4.22 MPa) and Clearfil Liner Bond F adhesives
(32.09±9.48 vs. 32.03±6.93 MPa). The analysis of variance and
Tukey test was used to analyze relationships among variables.
Conclusion: Due to the antimicrobial properties of
chlorhexidine and insignificant effects of its application on the
microtensile bond strength; it was recommended to be used
with the two-step self-etch adhesives in clinical conditions.
Keywords: Two-stage self-etch adhesives, Chlorhexidine,
Fluoride, Microtensile bond strength.
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