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 چکیده

ا ثبات بین کامپوزیت رزین و عاج در دستیابی به یک باند محکم و ب زمینه و هدف:
پزشکی ترمیمی هنوز به عنوان یک موضوع مورد بحث باقی مانده است. هدف دندان

ماتریکس  ۀ)به عنوان یک مهارکنند %2 از این مطالعه ارزیابی اثر کلرهگزیدین
انگور و  پروآنتوسیانیدین )به عنوان یک عامل کراس  ۀهست ۀمتالوپروتئیناز(، عصار

 .باشدجهت ثبات بیشتر فیبرهای کالژن( بر روی استحکام باند عاج می لینک
مولر سالم انسانی برداشته و سطوح عاجی دندان پره 53مینای اکلوزالی  روش بررسی:

ها به هفت گروه شو داده شدند. دندانوبعد از اچ شدن با اسید فسفریک با آب شست
 ،پروآنتوسیانیدین .5 ،نگورا ۀهست ۀعصار .2 ،کلرهگزدین .1 تقسیم شدند.

اتانول و  .6 ،رهگزیدین و پروآنتوسیانیدینکل. 3 ،انگور ۀهست ۀ.کلرهگزیدین و عصار4
انگور، پروآنتوسیانیدین،  ۀهست ۀکلرهگزیدین، عصار موادسپس  ،کنترل تقسیم شدند .7

)حالل  هسته انگور، کلرهگزیدین و پروآنتوسیانیدین، اتانول ۀعصار کلرهگزیدین و
های گروه کنترل محلول خاصی به دندان ها اضافه گردید.به گروه انگور( ۀهست ۀصارع

 Etch & Rinse سپس ترمیم رزین کامپوزیت بعد از استفاده از ادهزیو اضافه نشد.

ها بعد از نمونه  (µTBS)بر روی سطح عاج قرار داده شد. استحکام باند ریزکششی
 .حرارتی مورد بررسی قرار گرفتند ۀسیکل چرخ 1311سه ماه نگهداری آنها در آب و 

های مطالعه نشان دادند که گروه کنترل بیشترین استحکام باند و یافته ها:یافته
ها انگور کمترین استحکام باند را نسبت به دیگر گروه ۀهست ۀکلرهگزیدین با عصار

فی بر استحکام انگور و پروآنتوسیانیدین اثر من ۀهست ۀاند. کلرهگزیدین و عصارداشته
دار آماری بین میانگین استحکام باند در معناهمچنین اختالف . اندباند عاجی داشته

 .(p<13/1) مشاهده شدهای مختلف در مقایسه با گروه شاهد گروه
انگور و  ۀهست ۀ، عصار%2حاضر استفاده از کلرهگزیدین  ۀنتایج مطالع گیری:نتیجه

 ید نکرد. أیتعاج را  ریزکششی کامپازیت واستحکام باند  در پروآنتوسیانیدین

 
 .انگور و پروآنتوسیانیدین ۀهست ۀاستحکام باند، کلرهگزیدین، عصار :واژگان کلید
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 قدمهم

بین کامپوزیت و ثر ؤدستیابی به یک باند با ثبات و م

پزشکی عاج یک مبحث مورد توجه در دندان

ای و کاهش . از دست رفتن سیل لبهستادهزیوها

طول عمر این  ۀهای اتصال یابنداستحکام باند ترمیم

ثیر قرار أهای قرار گرفته در مینا و عاج را تحت تترمیم

دهد که باند (. بررسی مطالعات بالینی نشان می1) دهدمی

( و تخریب مداوم این باند 5، 2با دوام نیست ) عاج-رزین

های ها با سیستممنجر به افزایش از دست رفتن ترمیم

عاج ممکن -(. اینترفیس ادهزیو4) شودادهزیو مختلف می

 یمتخلخل باشد و همچنین به عنوان یک غشا که است

-( در نتیجه امکان رخ دادن شسته3) پذیر عمل کندنفوذ

(، جذب آب، تورم 6) نیافتهشدن منومرهای واکنش 

که منجر به  ( و فعالیت آنزیمی7) ینپلیمر، هیدرولیز رز

در عمق هیبرید الیر  1های کالژن تیپ تخریب فیبریل

دو الگوی اصلی تخریب هیبرید  ( فراهم شود.9)شود می

-بهفیبریالر و -الیر از دست رفتن رزین در فضاهای اینتر

-نشان. این موضوع های کالژن استریختگی فیبریلهم

نه تنها ثبات  این است که برای بهبود استحکام باند ۀدهند

کننده در شرکتآلی عاج  یرزینی بلکه ثبات اجزا یاجزا

 .(8) ترمیم نیز مهم است

عاج دندان انسان به عنوان یک بافت مینرالیزه شامل 

-فاز معدنی عاج از کریستال دو فاز معدنی و آلی است.

اتایت غنی از کربنات و  فاز آلی آن های هیدروکسی آپ

(. کالژن نوع 11) تشکیل شده است 1از کالژن نوع  غالباً

ها به صورت فیبریل وجود دارد که ثبات بافتدر  1

مولکولی لینک بینکراسساختاری آن از طریق عامل 

 (.11شود )مین میأتاکسیداز -لیزین

ترکیبات موجود در گیاهان به دو دسته ترکیبات 

شوند. ترکیبات وماتیک و غیرآروماتیک تقسیم میآر

های گروهاساس ساختار و تعداد کربن به  آروماتیک بر

غیره ها و ها، تاننفالوونوئیدها، کومارین :مختلفی مانند

ترکیبات  وها جزتانن میانشوند. در این میبندی تقسیم

های تانن های هیدروکسیل باال هستند.گروهپلیمریزه با 

کاتشول هستند و به  ۀپایولیز شونده دارای ساختار هیدر

ها نیز معروف بوده و در گیاهانی مانند بلوط  کاتشول تانن

های کندانسه هستند تاننها، تانندیگر  ۀدستوجود دارند. 

 ۀهستکاتشی )فالوونوئیدی( دارند و در  ۀپایکه ساختار 

-اننشوند. این دسته از تمییافت  غیرهانگور، سیب، به و 

های (. تانن12)هستند ها به پروآنتوسیانیدین معروف 

-افزایشدهنده و ثباتپروآنتوسیانیدین به عنوان عامل 

هایی با اساس کالژن همانند لینک در بافتکراسدهنده 

های مطالعات نشان داده که پروآنتوسیانیدین .باشدمیعاج 

به دست آمده از منابع گیاهی باعث کاهش تخریب 

(. 15) شودمیو افزایش سفتی عاج دمینرالیزه  آنزیمی

های گیاهی به عصارهلینک طبیعی که از کراسهمچنین 

ای در مقایسه با یافتهکاهش  ۀسیتوتوکسیسیتآیند میدست 

 (.14) عوامل سنتتیک دارند

نیز  (Bedran-Russoبدران روسو ) نتایج مطالعه

واند به تانگور می ۀهست ۀعصاراستفاده از  که نشان داد

بهبود خواص مکانیکی )االستیک مدولوس و حداکثر 

 (.13) استحکام کششی( عاج دمینرالیزه کمک کند

رغم اهمیت موضوع در حالی که بسیاری از علی

پزشکی ادهزیو در جهت بهبود عامل ها در دندانپیشرفت

باندینگ و تکنیک استفاده از آنها صورت گرفته است، 

بود استحکام باند از طریق تحقیقات محدودی برای به

لذا این مطالعه با . ثبات ساختار کالژن انجام گرفته است

انگور ساخت ایران و  ۀهست ۀعصارهدف بررسی اثر 

 لینک خارجی وکراسپروآنتوسیانیدین به عنوان عوامل 

CHX  ۀکنندمهاربه عنوان عاملMMPs   بر روی

  .استحکام باند سیستم ادهزیو انجام گرفت

 

 بررسیروش 
 نوع مطالعه

 in) آزمایشگاهی -تجربی ۀمطالعیک این پژوهش 

vitro)  بود. 
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 های مورد مطالعهنمونه

های پره مولر دندان 53 مورد بررسی شامل ۀجامع

انسانی سالم بود که به دالیل ارتودنسی کشیده شده بودند. 

بندی گروه طبقه 7در  یتصادفصورت ها به این نمونه

 ۀعصارگروه دوم از  ز کلرهگزیدین،گروه اول ا .دندش

 ۀهست ۀعصارگروه سوم از کلرهگزیدین و  انگور، ۀهست

انگور، گروه چهارم از پروآنتوسیانیدین، گروه پنجم از 

کلرهگزیدین و پروآنتوسیانیدین، گروه ششم از اتانول و 

از طریق خاصی وتنها  ۀماددر گروه هفتم بدون استفاده از 

 سازی شدند.مادهآشوی عامل اچانت وشست

 انگورعصارۀ هستۀ سازی آمادهروش 

)ماسراسیون(  گیری به روش خیساندنجهت عصاره

کنیم. را برداشته و خرد می انگور ۀهستگرم  111ابتدا 

را روی  گیاه ریخته و به مدت  سپس حالل مورد نظر

شود. ساعت در محیط آزمایشگاه نگهداری می 49-72

ای است که اندازهگیاه به  میزان حالل مورد نظر برای

روی سطح گیاه را بپوشاند و ذرات گیاه به آسانی در 

-هبحالل حرکت کنند. بعد از گذشت زمان مورد نظر 

دستگاه  ۀوسیلهبقیف محلول را صاف کرده و  ۀوسیل

 49روتاری عصاره را تغلیظ کرده و بعد از آن به مدت 

حالل از  الًدرایر قرار داده تا کام ساعت در دستگاه فریز

 دست بیاید. هخالص ب ۀعصارو عصاره جدا شود 

دندان پرمولر  53آوری جمعدر این مطالعه پس از 

سالم انسانی که به دالیل ارتودنسی کشیده شده بودند، 

 ها کامالًآناز سطح  Scaling ها به کمکبافتها و دبری

برداشته شد و تا زمان شروع مطالعه در محلول تیمول 

ها جهت گهداری شدند. سطح اکلوزال دندانن 3/1%

 ,Dentau Rum P.O.B.440)رسیدن به عاج با تریمر

Germany)   آب به صورت افقی  ۀکنندخنکو تحت

سپس با  )عمود بر محور طولی دندان( برداشته شد.

 Matador)باید سیلیکون کار ۀسمباداستفاده از 

Softlex 991A, Germany) 611  خنکگریت و-

ثانیه، اسمیر الیر بر روی سطح  51آب به مدت  ۀکنند

بعد از برش از هر  اکلوزال برش خورده ایجاد شده بود.

نمونه بدست  13در هر گروه  ودندان متوسط سه نمونه 

آمد. در این مطالعه به دلیل تهیه عصاره هسته انگور از 

حالل اتانول یک گروه دیگر جهت بررسی اثر این حالل 

  .شده بود نیز در نظر گرفته

برای آماده سازی عصاره هسته انگور به هسته های 

انگور پودرشده حالل )اتانول( با نسبت مناسب اضافه 

ساعت در دمای آزمایشگاه خیسانده و  49شده و به مدت 

بار تکان داده شده بود. سپس چندیندهنده تکانبا دستگاه 

محلول صاف شده با روتاری تغلیظ و با دستگاه فریز 

ایر خشک گردید. پودرهای حاصله تا زمان استفاده در در

بعد سطح  ۀمرحلمطالعه در فریزر نگهداری شدند. در 

 57ها با ژل اسید فسفریک عاجی آماده شده در تمام نمونه

(Pulpdent ultra USA) , %  ثانیه اچ و  13به مدت

ثانیه با آب شسته شده و رطوبت اضافی به کمک  11

سازی آمادهسطح برداشته شد. سپس  خشک از ۀپنب ۀگلول

  :سطوح به صورت زیر انجام شد

 2%(CHX)کلرهگزیدین CHX در گروه

(Ultradent product, USA)  ثانیه بر  51به مدت

خشک  ۀپنب ۀگلولروی عاج اعمال شد و مایع اضافه آن با 

  پروآنتوسیانیدین PA در گروه برداشته شد.

(RothGermany) (Proanthocianidin)     با

ثانیه بر روی عاج اعمال  51به مدت  mg/ml 1 غلظت

ثانیه با آب  11شد و سپس جهت برداشت اضافات 

 Grape) انگور ۀهست ۀعصار GSE در گروه شسته  شد.

seed extract)  با غلظت mg/ml 3/333  51به مدت 

ثانیه بر روی عاج اعمال شده و سپس جهت برداشت 

  CHX گروه در ه شد.ثانیه با آب شست 11 اضافات

ثانیه بر روی  51ابتدا پروآنتوسیانیدین به مدت   PAو

 شوی اضافات آن ازوسطح اعمال شده و بعد از شست

CHX 2%  ثانیه استفاده شد و اضافات آن با  51به مدت

  GSEو  CHX در گروه خشک برداشته شد. ۀپنب ۀگلول

و ثانیه بر روی سطح اعمال شده  51به مدت  GSE ابتدا

به مدت   CHX 2%  شوی اضافات آن ازوبعد از شست

خشک  ۀپنب ۀگلولثانیه استفاده شد و اضافات آن با  51
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ثانیه بر  51در گروه اتانول این ماده به مدت  برداشته شد.

خشک  ۀپنب ۀگلولسطح اعمال شده و اضافات آن با 

سازی سطح آمادهگونه هیچبرداشته شد و در گروه کنترل 

 .(51) ینگ انجام نشدبعد از اچ

های هر گروه سازی سطح نمونهآمادهبعد از 

 ,Adper Single Bond2 3M) (ESPEادهزیو

USA   سازنده اعمال و با دستگاه  ۀکارخانطبق دستور

 QuartzTungestanHalogen,bonart)کیورالیت

co LTD,TaipeiHsien,Taiwan) و شدت نور  

mw/cm2470  ت الیت کیور گردید. سپس کامپوزی

به   (Filtek 3M Z250, 3M ESPE, USA))کیور

-الیهو  1اول  ۀالیای )الیهمتر به صورت میلی 3ضخامت 

متر( بر سطح قرار داده و بر اساس میلی 2های بعدی 

دستور سازنده کیور شد. بعد از برداشتن نوار نیز هر یک 

 .ثانیه کیور شدند 21طرف به مدت  4از 

دهای سیلندری در رزین مول ۀوسیلها به دندان

سپس به صورت طولی از  ،آکریل اتوپلیمریزه مانت شده

دستگاه برش برای به دست  ۀوسیلاینترفیس باند شده به 

برش  مترهایی به ابعاد یک در یک میلیآوردن نمونه

در  سه نمونه وبه طور میانگین خوردند که از هر دندان 

. تمام مدآدست هنمونه ب 113نمونه و در کل  13هر گروه 

ماه در انکوباتور در آب مقطر و دمای  5ها به مدت نمونه

سازی سه ذخیرهگراد نگهداری شدند. بعد از سانتی 57

 ۀدرج 33و  3سیکل در حمام آب  1311ها نمونه  ۀماه

ثانیه  13جایی هثانیه و زمان جاب 21گراد با زمان سانتی

ها مونهنترموسیکل شدند. بعد از انجام ترموسیکل 

 crosshead با  universal testing machineدر

speed 0.5 mm/min  تحت کشش قرار گرفتند تا

اتوماتیک ثبت  ها به طورداده. اینکه شکست اتفاق افتاد

همچنین دیاگرام استرس/استرین نیز توسط  شده بودند و

 .شددستگاه ترسیم 

 هادادهآوری جمعابزار 

 Universaltesting ) کارههمهدستگاه تست 

machine) بود 

 هادادهتجزیه و تحلیل 

 21نسخۀ  حاضر با استفاده از ۀمطالعهای داده

های تجزیه و تحلیل شدند. شاخصSPSS افزارنرم

پراکندگی مرکزی )میانگین، انحراف معیار، خطای معیار( 

مقادیر استحکام باند ریزکششی به عاج در استفاده از 

به  اچینگ ۀدورس لینک و طی کلرهگزیدین و عامل کرا

چند  ۀمقایسماه تعیین و گزارش گردید. برای  سهمدت 

طرفه استفاده یکآنالیز واریانس  آزمون گروه همزمان از

در نظر گرفته  <p 13/1 داری آماریمعناگردید. سطح 

 .شده بود
 

 هایافته

دندان پرمولر سالم انسانی  53در این مطالعه تعداد 

در محیط  ،ودنسی کشیده شده بودندکه به دالیل ارت

 آزمایشگاهی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته بودند. 

استحکام  مواد مورد مصرف درثیر أتپس از سه ماه 

باالترین باندینگ عاج مورد برررسی قرار گرفت. 

میانگین و انحراف  در گروه کنترل با استحکام باند کششی

-PA گروه در نکمتری و مگاپاسکال 13/22±81/1معیار 

CHX  4138/9 ± 766/1 با میانگین و انحراف معیار 

 .(1نمودار و 1 جدول)شد  مشاهده مگاپاسکال

میانگین استحکام  ۀمقایسدر که مطالعه نشان داد این نتایج 

هر گروه با گروه کنترل پس از گذشت  باند رزین عاج در

دست هدار آماری بمعناسه ماه از انجام آزمایش اختالف 

 .(2( جدولP<13/1) مدآ

طرفه اختالف میانگین در آزمون آنالیز واریانس یک

دار گزارش شده معنااز نظر آماری  هااستحکام بین گروه

 (.  P<111/1) بود
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 های مختلف مورد مطالعهتوزیع میانگین و انحراف معیار استحکام باند کششی در گروه ۀمقایس: 1جدول 

میانگین خطای استاندارد 

(SE) 

 هاگروه تعداد  (Mean) میانگین (SD) انحراف معیار

82/1 4/67 13/17 13 CHX 

45/1 3/63 52/11 13 GSE 

9/41 12/7 11/14 13 PA 

26/1 12/7 92/14 13 GSE-CHX 

7/71 86/2 41/9 13 PA-CHX 

24/1 92/4 12/12 13 Ethanol 

81/1 35/5 13/22 13 control 

 

 های مورد و شاهدمیانگین استحکام باند کششی رزین عاج در گروه اختالف ۀمقایس : 2جدول

برای  اختالف  % 83اطمینان  ۀفاصل اختالف میانگین دو گروه هاگروه

 میانگین

P-value 

CHX  وcontrol 88/4- 56/8- _65/1- 126/1 

GSE  وcontrol 95/11- 54/7- _51/14- 001/0> 

PA  وcontrol 14/9- 94/5- _23/12- 001/0 

PA-CHX  وcontrol 73/15- 51/11- _18/16- 001/0> 

GSE-CHX  وcontrol 55/7- 35/11- _15/4- 001/0> 

 <control 15/11- 86/6- _28/15- 001/0گروه اتانول و 

 
 

 بحث

-نتایج این مطالعه نشان داد که در یک دوره ذخیره

های حرارتی به تعداد ماهه و دریافت چرخهسهسازی 

سیکل اعمال کلرهگزیدین بعد از اچ نمودن سطح  1311

عاج -اثر واضحی در افزایش استحکام باند رزین عاجی

. اعمال اسید اچ به دشننسبت به گروه کنترل مشاهده 

ثانیه عاج را برای یک عمق مشخص دمینرالیزه  13مدت 

مونومرهای ادهزیو  ۀوسیلهب کند که ممکن است کامالًمی

های حمایت نشده باعث کالژناندن اشباع نشود. باقی م

های پروتئولیتیک تخریببه نسبت  هاآن کهشود می

ها ممکن است از پذیر باشند. این گونه تخریبآسیب

 اتفاق بیفتد (MMP) طریق اثر ماتریکس متالوپروتئینازها

(. هنگامی که عاج در طول فرایند ادهزیو 16-19)

ا فعال شوند ه MMPکهشود، ممکن است میدمینرالیزه 

و به آرامی فیبرهای کالژن را تخریب نمایند. تحقیقات 

توان مانع پروتئازها می ۀمهارکنند ۀوسیلهباند که دادهنشان 

 (.18) ها شد MMPفعالیت

در مطالعات  %1.2و   CHX 2%اثرات در مورد

( Carrilhoکاریلو ) مختلف نتایج متناقصی وجود دارد.

برسچی  همچنین و (21) 2117و همکارانش در سال 

(Breschi ) ( 21) 2119و همکارانش در سال
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 ۀکنندمهارکلرهگزیدین گلیکونات را به عنوان یک 

MMP معرفی ثر ؤم ۀکنندو یک عامل ضدعفونی ثر ؤم

  .نمودند

و همکارانش نیز در سال ( Gendronجندرون )

نشان دادند که غلظت های کم کلرهگزیدین  1888

 و 9، 2های MMP ی بر رویخصوصیات مهاری مطلوب

(. 22) ها داشته استسازی نمونهماه ذخیره 6بعد از  8

 2118و همکاران در سال   Breschiبرسچی ) ۀمطالع

استفاده از کلرهگزیدین را عاملی در جهت کاهش 

سازی ذخیرهتخریب استحکام باند بعد از یک دوره 

-ذخیرههای نمونهبرای له أمساند. البته این نمودهمعرفی 

 ماه( صدق نکرده است 12)مانند  مدتطوالنیسازی شده 

بر روی  (Montagnerۀ مونتاگنر )اما نتایج مطالع .(25)

نشان داد که این ماده اثری بر روی  %2کلرهگزیدین 

استحکام باند نداشته است و حتی استفاده از کلرهگزیدین 

اثر منفی بر روی استحکام باند نسبت به گروه  2/1%

(. همچنین بعضی از مطالعات 24) ل نشان داده استکنتر

بین غلظت کلرهگزیدین و استحکام باند را  ۀرابط

این عدم همخوانی  (.23نامشخص گزارش داده بودند )

وسیعی از میزان استحکام باند در مطالعات  ۀدامنها در داده

های نمونه( که بیشتر در 26) آزمایشگاهی وجود دارد

هایی که نمونهنه  ،ان داده شده استسازی شده نشذخیره

اند که ممکن است به گرفتهتحت بررسی فوری قرار 

تفاوت در نوع سیستم ادهزیو استفاده شده و روش 

-که در نمونهطوریهب ها مربوط باشد.سازی نمونهذخیره

سازی در آب عدم همخوانی بیشتری نسبت به ذخیرههای 

-ذخیرههای روشسازی در بزاق مصنوعی و دیگر ذخیره

 (.24) سازی داشته است

و همکاران در سال   (Tezverۀ تزور )نتایج مطالع

نشان داد که استفاده از آب بدون کلسیم و روی  2111

ساز ذخیرهموجود در بزاق مصنوعی به عنوان محلول 

که وابسته به  ها MMP ممکن است فعالیت هیدرولیتیک

ند رزین عاج باشند را در تخریب بامیکلسیم و روی 

حاضر از آب مقطر به  ۀمطالع(. در 27) کمتر نشان بدهد

ساز استفاده شده بود و ممکن است ذخیرهعنوان محلول 

با توجه به عدم حضور کلسیم و روی در محلول و به تبع 

ها، نقش کلرهگزیدین به عنوان  MMPآن کاهش فعالیت

ها و افزایش استحکام باند کم MMP فعالیت ۀکنندمهار

  د.تر به نظر برسنگر

 2114و همکاران در سال ( Simoesسیموس )  

گزارش کردند که استفاده از کلرهگزیدین باعث کاهش 

تواند از تخریب استحکام باند شده و کلرهگزیدین نمی

(. از طرف دیگر با توجه 18) اینترفیس جلوگیری نماید

 سازی شده در این مطالعهذخیرههای نمونهبه اینکه سایز 

سازی و پیرسازی به ذخیرهدر حد میکرو بوده است، 

ای گونهای توانسته اعمال اثر نماید به شدهشکل تسریع 

ها جذب شده و آنها به مرکز که به آسانی از سطح نمونه

جایی کلرهگزیدین و از هسازی و یا جابرقیقمنجر به 

 .دست رفتن خاصیت ذاتی آن شود

گیری از تخریب هیبرید الیر و های پیشاز راه

افزایش مقاومت فیبرهای کالژن در  کاهش استحکام باند

-کراسمحیطی توسط عوامل  ۀکنندتخریببرابر عوامل 

 انگورهستۀ  باشد. در این مطالعه از عصاره بالینک می

لینک با کراسهای هیدروکسیل زیاد جهت باند و روهگ

 .های کالژنی عاج استفاده شدپروتئین

تاکنون تحقیقات انجام شده بر روی 

لینک جهت افزایش کراسپروآنتوسیانیدین به عنوان عامل 

عوامل  (.29) انددادهاستحکام باند نتایج مطلوبی را نشان 

ها شکافتوانند با کاهش فضاهای خالی و میلینک کراس

هایی با طول کوتاه باعث کاهش جذب آب توسط مولکول

 به تبع کاهش جذب کالژناز شوندو تورم کمتر ناحیه و 

ارتباط بین عامل  افزایش استحکام باند همچنین در (.28)

است. نتایج ثر ؤمپروآنتوسیانیدین و نوع ادهزیو نیز مهم و 

انگور با  ۀهست ۀعصاراند که شدهمطالعات نشان داده 

با بیس آب و اتانول   Adper single bondادهزیو

ته است که این موضوع تری داشبینیپیشنتایج قابل 

های ممکن است مربوط به میزان میل ترکیبی زیاد حالل

(. در 51) لینک باشدکراسموجود در ادهزیو و عامل 
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استفاده   Adper single bondاز ادهزیو حاضر ۀمطالع

های آن با شده است و جهت کاهش تداخالت حالل

د آب های سازگار با ادهزیو ماننحاللها در آنها از عصاره

 ۀعصارمقطر در محلول پروآنتوسیانیدین و اتانول در 

 انگور استفاده گردید. ۀهست

های غیر پروتئینانگور با  ۀهست ۀعصار ۀبالقوتعامل 

( ممکن 51ها ) MMP کالژن مانند پروتئوگلیکان و

ۀ ماچت مطالعاست بر خصوصیات بافتی اثر بگذارد. در 

(Matchett )به عنوان یک  و همکاران پروآنتوسیانیدین

 (52معرفی شده بود )  MMP2-9بالقوه برای ۀکنندمهار

و مکانیسم اعمال اثر آن از طریق تغییر شکل سه بعدی 

حاضر از  ۀمطالعدر  (.55) باشدها میآنزیم

انگورکه حاوی میزان  ۀهست ۀعصارپروآنتوسیانیدین و 

لینک کراسبه عنوان عوامل  زیادی پروآنتوسیانیدین بودند

های کالژنی عاج استفاده شد. ولی این ماده در پروتئینبا 

عاج نسبت به گروه کنترل  افزایش استحکام باند رزین

 تفاوت معناداری آماری را نشان نداد.

لینک در یک مدت زمان کراسدر این مطالعه عامل  

 ثانیه اعمال گردید. 51کاربردی در کلینیک به مدت 

(  2) 2115ر سال و همکاران د    (Carinaکارینا )

دقیقه  11 لینک به مدت-کراستوانستند با اعمال عوامل 

و همکاران در سال  (Weadockۀ ویداک )مطالعو 

و همکاران ( Al-ammarالعمار ) ( و همچنین54)1895

 یکلینک به مدت کراس( اعمال عوامل 53)2118در سال 

ساعت از نتایج مطلوبی در افزایش استحکام باند مشاهده 

و ( Broylesبرویلس )ای که توسط در مظالعه یند.نما

انگور عصارۀ هستۀ انجام شد  2112همکارانش در سال 

دار استحکام باند ریز معناباعث افزایش  %3/6با غلظت 

و همکاران   مطالعۀ العمارهمچنین در  کششی نشده است.

ن که اعمال عوامل کراسلینک با غلظت دبه این نتیجه رسی

-مینتیجه در  مطلوبی روی استحکام باند دارد. تأثیرباالتر 

 ۀعصارتوان از دالیل عدم افزایش استحکام باند ناشی از 

انگور و پروآنتوسیانیدین را به مدت زمان اعمال آن  ۀهست

  .نسبت دادو غلظت آن 

  

 گیرینتیجه

نتایج تحقیق حاضر در بررسی اثرات کاربرد 

و   PAو  GSE لینککراس، عوامل %2کلرهگزیدین 

در مقادیر استحکام باند  CHX آنها بام أتوکاربرد 

 که  ماهه نشان داداچینگ سه عاج بعد از ریزکششی رزین

 لینککراسو عوامل  %2استفاده از کلرهگزیدین 

GSE   و PA  ها در سطوح عاجی آنم أتوو کاربرد

، افزایشی  Adper single bondهنگام کاربرد ادهزیو

سه ماهه و دریافت اچینگ  از ددر استحکام باند بع

سیکل نداشته و باعث  1311های حرارتی به تعداد چرخه

 .اندشدهکاهش استحکام باند نیز 

نظر گرفتن شرایط آزمایشگاهی و  لذا با در

طراحی  ،های آن برای اعمال اثر کلرهگزیدینمحدودیت

پیشرفت یک متدولوژی جدید  ۀزمینمطالعات بیشتری در 

اد محیطی همانند شرایط دهان ضروری در راستای ایج

های گیاهی متنوع و عصاره. همچنین با توجه به است

توان مطالعات متعددی در راستای لینک میکراسعوامل 

های گیاهی با در نظر گرفتن غلظت عصارهبررسی انواع 

عصاره و مدت زمان کلینیکی مناسب اعمال عصاره انجام 

 داد.
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The Comparison of Effect of Chlorhexidine and Proanthocyanidin 

and Grape Seed Extract on Composite-Dentin Micro Tensile Bond 

Strength: an in Vitro Experimental Study  
 

Mehran Mapar1, Faramarz Zakavi1, Nematolah Farkhondeh Aghideh2,  

Fatemeh Rahmani Shahriari3*, Amir Siahposh4 

 
 

Abstract 
Background and Objective: Achieving a strong bond between 

composite resin and dentin remains a challenge in restorative 

dentistry. The aim of this study was to evaluate the effect of a 

2% chlorhexidine (as a matrix metalloproteinase inhibitor), 

grape seed extract and proanthocyanidin (as a cross-linking 

agents to further stabilize collagen fibrils) on the dentin bond 

strength. 

Subjects and Methods: The occlusal enamel was removed 

from 35 human sound premolars and dentin surfaces etched 

with phosphoric acid and washed with water. Teeth were 

allocated into seven groups: chlorhexidine, grape seed extract, 

proanthocyanidin, chlorhexidine plus grape seed extract, 

chlorhexidine plus proanthocyanidin, ethanol (the solvent of 

grape seed extract), and left unexposed to any solution 

(control). Then, a resin composite restoration was made on the 

dentin surface after using etch-and-rinse adhesive. 

The micro tensile bond strength (µTBS) of the specimens was 

analyzed after three month of storage in distilled water and 

1500 thermocycles. 

Results: Multivariate analysis of variance and t-test showed 

that control group had a higher bond strength and chlorhexidine 

plus grape seed extract group had a lowest bond strength than 

another groups. According to variance analysis chlorhexidine 

and grape seed extract and proanthocyanidin had comprising 

effect on dentin bond strength.  

Conclusion: Use of chlorhexidin, grape seed extract and 

proanthocyanidin did not increase the composite-dentine micro 

tensile bond strength. 
 

Keywords: Bond strength, Chlorhexidine, Grape seed extract, 

Proanthocyanidin. 

 
►Please cite this paper as:  
Mapar M, Zakavi F, Farkhondeh Aghideh N, Rahmani Shahriari F, 

Siahposh A. The Comparison of Effect of Chlorhexidine and 

Proanthocyanidin and Grape Seed Extract on Composite-Dentin Micro 

Tensile Bond Strength: an in Vitro Experimental Study. Jundishapur Sci Med 

J 2016;15(3):283-292. 

 

 

1-Assistant Professor of 

Odontología Operativa. 
2-Assistant Professor of 

Odontología Operativa. 
3-Resident of Odontología 

Operativa. 
4-Assistant Professor of 

Farmacognosia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3-Department of Odontología 

Operativa, Faculty of Dentistry, 

Ahvaz Jundishapur University of 

Medical Sciences, Ahvaz, Iran. 

2-Department of Odontología 

Operativa, Faculty of Dentistry, 

University of Medical Sciences 

Birjand, Birjand, Iran. 

4-Department of Farmacognosia, 

Faculty of Farmaci, Ahvaz 

Jundishapur University of Medical 

Sciences, Ahvaz, Iran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corresponding author: 

Fatemeh Rahmani Shahriari; 

Department of Odontología 

Operativa, Faculty of Dentistry, 

Ahvaz Jundishapur University of 

Medical Sciences, Ahvaz, Iran. 

Tel: +989166139251 
Email: 

Fatemeh_rahmani2931@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  813   و همکاران  مهران ماپار

 

 5331 ،3ۀ ، شمار51ۀ شاپور، دورعلمي پزشكي جندی ۀمجل

 

  Received: Jan 24, 2016             Revised: May 17, 2016            Accepted: May 23, 2016 


