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 )مقالۀ پژوهشی( 

-پوزیت رزین به گالس اینومر اصالحای استحکام باند برشی کامبررسی مقایسه

 های مختلفین با استفاده از باندینگزرشده با 
 

 2متین هداوند، *1شهریار جاللیان

 
 چکیده

زین و راستحکام باند برشی بین کامپوزیت ، مقایسۀهدف این پژوهش زمینه و هدف:
های مختلف، در ( با استفاده از باندینگRMGIین )شده با رزاینومر اصالحگالس 

 باشد. می  Sandwich Techniqueضمن استفاده از

به شکل  RMAGIبلوک از جنس  06آزمایشگاهی،  در این مطالعۀ روش بررسی:
 تایی تقسیم شد. 11گروه  5تهیه و به  mm 5و ارتفاع  cm1×1مربع 

بدون باندینگ،  1تهیه و گروه  mm5و ارتفاع  mm5/1وزیتی به قطر های کامپ استوانه
 Singبا 3، در گروه Scotch BondMulti Purposeبا استفاده از  1در گروه 

Bond با  4، در گروهClearfil SE Bond  با  5و در گروهG bond  در سطح
 رسی استحکام باند برشی از دستگاهجهت بر باند شدند. RMGIهای بلوک

Universal Testing Machine  با سرعت
min

1
mm  استفاده گردیدو سطوح
( ANOVAطرفۀ آنووا)یک شکستگی زیر استریومیکروسکوپ ارزیابی شد و آزمون

 .انجام شد 65/6داری ( در سطح معناTukeyتوکی ) آزمون و
، 46/13، 55/4:ترتیببه  5تا  1های  ( گروهMpمیانگین استحکام باند برشی ) ها: یافته

 دست آمد.هب93/10و  12/11، 95/13
توکی  ( و تست<661/6Pدار است )یانس نشان داد اختالف آماری معناآنالیز وار

دار تفاوت معنا 3و  1، ولی بین گروه های مختلف نشان دادتفاوت معناداری بین گروه
 نبود.
های کامپوزیت با استفاده از سیستم و RMGIاستحکام باند برشی بین  گیری:نتیجه

ته به نوع سیستم تواند بسی افزایش یافت و استحکام باند میدارطور معناهباندینگ ب
 را استحکام برشی باالتری Self-Etchهای شده، متغیر باشد. سیستمباندینگ استفاده

 ایجاد کردند.
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 مقدمه

تر  زیبایی روز به روز گسترده پزشکیامروزه دندان

-دندان برای ترمیم دۀنپوشانشود. دامنۀ وسیعی از مواد می

 ها تگروه اصلی گالس اینومر سمن در دویی های زیبا

(GICوکامپوز )ه هر کدام از آنها کها هستند یت رزین

 .(1هایی دارند)زیرگروه

، آنها به 1506 دهۀ اواخرها در با ابداع کامپوزیت

دلیل جلوه و ظاهر زیبا که به محبوب شدند نسبت زیادی

آنها اگرچه  .(1)در محیط دهان بوده استو ثبات آنها 

ن دارند، از جمله: معایبی نیز برای استفاده در محیط دها

تانسیل شکست آنها که سبب اسیون، پانقباض پلیمریز

شود، و همچنین ضریب انبساط های ثانویه میپوسیدگی

ها دارای ضریب کامپوزیت رزین ،(1حرارتی باالی آنها)

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

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

 .(3شود)یجاد میکرولیکیج بیشتر میرفتن ادهیژن و ا

اند ی از تحقیقات به این نتیجه رسیدهبعض ،در مقابل

در مقایسه با کامپوزیت رزین، مقاومت بیشتری  GICکه 

-( که به4،5دهد ) ارائه میهای ثانویه  در برابر پوسیدگی

اید و نیز رعنوان منبع آزادسازی فلوهدلیل نقش آنها ب

همچنین واکنش  .(0ها است) چسبندگی کمتر باکتری

GIC های حرارتی، نزدیک به عاج دندان  در برابر محرک

نقش مهمی را در برابر لودهای  ،( که این ویژگی9است)

ینی ت رزاما ترکیبا کند، ایفا می مکانیکی و حرارتی مواد

های مکانیکی و  در مقایسه با عاج، در برابر استرس

 (2دهند) حرارتی، تغییرات ساختاری نشان می

در زیر  GIها استفاده از  دلیل این ویژگیهب

های کامپوزیت بسیار مرسوم است که تحت  ترمیم

-از آن نام برده می Sandwich Techniqueعنوان

 .(5، 1شود)

Sandwich Technique اند برای همۀ تومی

کار است به ت عمیق که کامپوزیت انتخاب اول ماحفرا

-ههای کامپوزیت، ب در زیر ترمیم GIبرده شود. استفاده از 

کند و اثر  تنش عمل می دۀکننعنوان یک مستهلک

. کند کیج کامپوزیت را خنثی میینرپلیمریزاسیون ش

تراشیده زیاد و نزدیک  همچنین در مواردی که عمق حفرۀ

پالپ است و استفاده از الینر کلسیم هیدروکساید الزم 

قرار گرفته و از رسیدن  است، گالس اینومر روی الینر

 کند ینر در هنگام ترمیم کامپوزیت جلوگیری میاسید به ال

(16). 

های خاص که یک یا بیش از یکی از  Caseدر 

 Sandwich های رستوریشن در عاج قرار دارد،ماژرین

Technique رای افزایش باند به عاج و محدود کردن ب

-نشان GIها  شود. در این تکنیکرولیکیج، توصیه میمیک

ه است و کامپوزیت رزین روی عاج از دست رفت دهندۀ

 شود.کار برده میآن به

استفاده  دتوانبرای این منظور می GIنوع سیمان  1

شده با نوع اصالح -Conventional، 1نوع -1شود:

هایی در مکانیسم اتصال، واکنش  تفاوت ، که این دورزین

Setting  .و حساسیت به رطوبت مواد دارند 

 Resinبراساس اطالعات موجود، استفاده از 

Modified Glass Ionomer (RMGI)  بهGI 

شده . گالس اینومرهای تقویت(11معمولی برتری دارد)

عمولی دارای خواص ذیل با رزین، نسبت به نوع م

 باشند:  می

ر در اربرد، استحکام بهتر، مقاومت بیشتسهولت در ک

موفقیت  و (16تر) برابر سایش و زیبایی مطلوب

Sandwich Technique  به استحکام باندGIC  و

ین و کامپوزیت رز GICعاج و همچنین استحکام باند 

جانبه از (. با وجود استفادۀ همه11بستگی دارد)

Sandwich Technique ی لهای پروگزیما در ترمیم

وسیع، فقط مطالعات محدودی در رابطه با ارزیابی باند 

ها با استفاده از  گالس اینومرها و کامپوزیت رزین

گذشته صورت  های مختلف، در طی سه دهۀ باندینگ

 .(13ه است )گرفت

 بعد از آنالیز استحکام در سال ،عنوان مثالهب

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

زیت و گالس اینومر سمنت با استفاده از سه ورزین کامپ

Adhesive نمونه کامپازیت 166ام دادند. جان "مختلف

 :گروه تقسیم شدند5آماده شدند که به  GICباندشده به 

به GICاولیهSettingبعد از:کامپازیت Aدر گروه

 Total Etch Adhesiveعنوانهآن باند شد ب

برای باندینگ  Self EtchPrimer:ازBدر گروه

 GICاولیهSettingاستفاده شد،قبل از

برای باندینگ Self EtchPrimerاز  :Cدر گروه

 GICاولیهSettingاستفاده شد،بعداز 

برای  GIC Based Adhesive:ازDدر گروه

  GICاولیه Settingباندینگ استفاده شد، قبل از

برای  GIC Based Adhesive: ازEدر گروه

  GICاولیه Settingباندینگ استفاده شد، بعد از

و به این نتیجه رسیدند که استحکام باند در گروهی 

 GICاولیه Settingقبل از Self EtchPrimer که از

 GIC Basedاستفاده شد، و نیز گروهی که از

Adhesive بعد ازSettingاولیهGIC هاستفاده شد، ب-

 (14ود)بداری بیشتر اطور معن

ها، خاصیت ترشوندگی سطح  اده از باندینگاستف 

GI آن بهبود باند بین  ۀبخشد که نتیجرا بهبود می

همچنین  .(15باشد)می RMGIو  GIکامپوزیت و 

RMGI تواند باند شیمیایی با اجزای رزینی تشکیل  می

 .(13دهد )

های عاجی  علت تولید سیستمهگذشته، ب ۀده دو در

، که حاوی Self Eetchهای  جدید و باندینگ

مونرمرهای اسیدی در ساختار خود هستند، که برای 

زمان کمتری نیاز  Self-Etchهای  کاربرد سیستم

تری به کاربرد اسید کم ۀپزشکان عالق( دندان10،19است)

اند. مطالعات نشان  هجداگانه نشان داد ۀدر یک مرحل

سال  16های باندینگ در طی  کاربرد سیستم اند که داده

دستخوش تغییرات بزرگی شده است. با این  گذشته

با استفاده از این  GIباند بین کامپوزیت رزین و  ،وجود

لذا هدف  .(13های باندینگ، هنوز ناشناخته است) سیستم

بررسی استحکام باند برشی کامپوزیت به  ،از این مطالعه

RMGI مشخص  های مختلف برای با استفاده از باندینگ

رین استحکام باند کامپوزیت کردن باندینگی است که بیشت

 کند. را ایجاد می RMGIبه 

 

 بررسی  روش

عدد  06از  ،بی)آزمایشگاهی(تجر در این پژوهش

 RMGI(Fuji II Lc, Gc,Japan)بلوک از جنس 

و  CM 1×1هایی به شکل مربع و ابعاد  استفاده شد. بلوک

ساخته  PVCدر مولدهایی از جنس  mm5به ضخامت 

سازنده  طبق دستور کارخانۀ RMGI. پودر و مایع شد

مخلوط شده و درون مولدها قرار داده شد و سطح مولدها 

با  S46مدت ای فشرده شد و سپس به اسلپ شیشه با

 Astralisدستگاه الیت کیور 

7(Vivadent,LiechenStein)  و با شدت
2cm

mw

با  RMGIهای  پس سطح بلوکس. دهی شدنور 456

پالیش شدند و بعد از   066و  466، 166کاغذهای پالیش 

 آن در آکریل مانت شدند.

های  های کامپوزیتی نیز، استوانه استوانه برای تهیۀ

 mm5و ارتفاع mm5/1شفاف پالستیکی به قطر داخلی 

 تهیه شدند.

تایی تقسیم  11گروه  5به  RMGIهای  بلوک

 شدند:

نظر گرفته عنوان گروه کنترل درهکه ب 1در گروه 

و عمود  RMGIهای شفاف در مرکز سطح  شد، استوانه

 Z250(3M ESPEزیت )بر آن مستقر شده و با کامپو

Dental Product,St. Paul, MN, USA  به رنگ

A2 متری، یک بار از باال، یک  میلی 1 پر شدند و از فاصلۀ

-یک بار از سمت راست، هر کدام به بار از سمت چپ و

با دستگاه الیت کیور  S46مدت 

Astralis7(Vivadent,LiechenStein)  و با شدت
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2cm

mw456  نوردهی وCure سطح هر  1. در گروه شدند

 3M ESPEدرصد 39ها با اسید فسفریک کدام از بلوک

Dental Product,St. Paul, MN, USA) مدت ( به

s15 ،ا( چEtch شد و سپس )s5 شو داده شد و وشست

سپس از با فشار مالیم هوا خشک شد.  s5مدت به

 Scotch Bond و ادهزیو های حاوی پرایمر بطری

Multi Purpose (3M ESPE Dental 

Product,St. Paul, MN, USA)  طبق دستور

و با همان  ها استفاده شد سازنده روی سطح بلوک کارخانۀ

های شفاف  سپس استوانه دهی شد.دستگاه الیت کیور نور

ها و عمود برآنها  همانند گروه قبلی در مرکز سطح بلوک

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

و از  S46مدت با همان دستگاه الیت کیور به

همانند گروه قبلی  3نور دهی شدند.در گروه  mm1فاصلۀ

 3M)درصد 39ها با اسید فسفریک  سطح بلوک روی

ESPE, USA) مدت بهs15  اچ شد و سپسs5 

با فشار مالیم هوا  s5مدت شو داده شد و بهوشست

 Single Bond (3M ESPEخشک شد. سپس ادهزیو 

Dental Product,St. Paul, MN, USA) طبق

 RMGIهای  سازنده روی سطح بلوک دستور کارخانۀ

های کامپوزیتی همانند  استفاده شد و سپس استوانه

-ها قرار داده شدند و به سطح بلوکی قبلی روی ها گروه

سطح با همان دستگاه  3از هر  mm1از فاصلۀ s46مدت 

 الیت کیور، نوردهی شدند.

ابتدا از بطری حاوی اسید و پرایمر  4در گروه 

Clearfil SE Bond (kuraray Co. Ltd,Osaka, 

Japan) سازنده روی سطح  طبق دستور کارخانۀ

استفاده شد و سپس بطری حاوی  RMGIهای  بلوک

Bond  طبق دستور کارخانه، اعمال گردید. سپس

های قبلی روی سطح  های کامپوزیتی همانند گروه استوانه

-د و با همان دستگاه الیت کیور بهها قرار داده شدن بلوک

 سطح نوردهی شدند. 3در  mm1از فاصله  s 46مدت 

 G Bond (GC , Japan)از باندینگ  5در گروه 

. طبق باشدی حاوی اسید، پرایمر و ادهزیو میکه یک بطر

 RMGIهای  سازنده روی سطح بلوک دستور کارخانۀ

های کامپوزیتی مانند قبل روی  استفاده شد و سپس استوانه

و با همان دستگاه الیت  ها قرار داده شدند سطح بلوک

سطح نوردهی  3در  mm1ی  از فاصله s46مدت کیور به

 شدند.

 آنالیز استحکام باند برشی 

گیری استحکام باند برشی از دستگاه  برای اندازه
Universal Testing Machine (Zwick , 

Germany)   با سرعت
min

mm1  وPreload   1معادل 

 کیلونیوتن استفاده شد. 1معادل  Loadcellنیوتن و 

 Stainless در زیر تیغۀ دستگاه که از جنسها نمونه

Steel  تا جایی که است )جیگ یونیورسال( قرار گرفته و

نیرو قرار گرفتند. اطالعات ند تحت دچار شکست شو

در هر Data Acquizationتوسط کامپیوتر و با سیستم 

Mpa (N/mmلحظه بر حسب 
 ثبت شد.(2

با آزمایش کلموگروف اسمیرنوف، توزیع یکنواخت 

 Oneطرفۀ آنووا )یکها ارزیابی شد و سپس آزمون  داده

Way ANOVA ) د. انجام ش توکیتکمیلی  آزمونو

و در سطح  SPSSافزار نرم 13آنالیزهای آماری با نسخۀ 

 صورت گرفت. 65/6داری معنا

 آنالیز انواع شکست

اند برشی، سطوح بعد از بررسی استحکام ب

در زیر  RMGIهای  شکستگی در نمونه

 (SZ 240 , Olympus, Japan)استریومیکروسکوپ

-گروه دسته 3 ارزیابی شدند و در 46Xنمایی و با بزرگ

 بندی شدند.

: شکست در مرز بین Adhesive(شکست 1

RMGI  و کامپوزیت رزین 

 1: شکست در یکی از Cohesive(شکست 1

 ا کامپوزیت رزین ی RMGIی  ماده

 Mixed(شکست 3

 ها یافته
مقادیر میانگین استحکام باند برشی و انحراف معیار 

شوند. باالترین استحکام باند  مشاهده می 1در جدول 
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و  (ClearFil SE Bond) 4برشی مربوط به گروه 

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

 می باشد.

ها با آزمون هنگام بررسی نرمال بودن داده

، فرض صفر مبتنی براینکه توزیع فکلموگروف اسمیرن

شود.  ارزیابی می 65/6ها نرمال است در سطح خطای  داده

دست آید، هب 65/6بنابراین اگر آمار آزمون بزرگتر مساوی 

جود نخواهد داشت. نرمال دلیلی برای رد فرض صفر و

 صورت زیر تنظیم شد:های آماری بهبودن فرض

H0از متغیرها  های مربوط به هر یک : توزیع داده

 نرمال است.

H1های مربوط به هر یک از متغیرها : توزیع داده

 نرمال نیست.

های پژوهش حاضر از توزیع  داده ،مونطبق این آز 

گروف کلمو Zداری مال برخوردار است. سطح معنانر

بنابراین فرض نرمال بودن  .دار نیستیرنوف معناماس

 شود. ها تأیید می داده

آنووا متغیری آنالیز واریانس تک توجه به نتایجبا 

(ANOVA)  مختلف از  های بین گروه 1در جدول

داری وجود دارد اما مشخص لحاظ نمرات تفاوت معنا

-ها تفاوت وجود دارد. لذا به گروهکند که بین کدام  نمی

انجام شد که نتایج آن در  توکیتکمیلی  آزموندنبال آن 

 های ذکر شده است که طبق آن بین گروه 3جدول 

، ولی داری وجود داردمختلف از لحاظ نمرات تفاوت معنا

 دست نیامد.هداری بتفاوت معنا 3و  1بین گروه 

ها با  در مورد آزمون شکست، نمونه

بررسی شدند و  46Xاستریومیکروسکوپ با بزرگنمایی 

 ارائه شده است. 4نتایج در جدول 

 

 گانههای پنجانحراف معیار گروهمقادیر میانگین و: 0جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 گانه های پنجدرگروها( بر روی نمرات ومتغیری )آنونتایج تحلیل واریانس تک :1جدول 

 

 

 

 

 انحراف معیار میانگین گروه

1 551/4 109/1 

1 463/13 359/1 

3 954/13 921/1 

4 121/11 930/1 

5 931/10 506/1 

 سطح معناداری شدهمشاهدهF میانگین مجذورات درجاتآزادی مجموع مجذورات متغیرها

 نمرات

 661/6 09/160 59/419 4 51/1911 گروهیبرون

   61/1 55 00/116 گروهیدرون

    55 59/1531 مجموع
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 براساس نوع گروه میانگین نمرات یج آزمون تکمیلی توکی برای مقایسۀنتا :0جدول 

 داریسطح معنا اختالف میانگین میانگین تعداد گروه

 1گروه 

 P<661/6 - 45/2 463/13 11 1گروه 

 P<661/6 - 24/2 954/13 11 3گروه 

 P<661/6 - 31/10 195/11 11 4گروه 

 P<661/6 - 92/11 931/10 11 5گروه 

 1گروه 

 P<661/6  45/2 551/4 11 1گروه 

 52/6 - 35/6 954/13 11 3گروه 

 P<661/6 - 29/9 195/11 11 4گروه 

 661/6 - 31/3 931/10 11 5گروه 

 3گروه 

 P<661/6 24/2 551/4 11 1گروه 

 52/6 35/6 463/13 11 1گروه 

 P<661/6 42/9 195/11 11 4گروه 

 660/6 - 53/1 931/10 11 5گروه 

 4گروه 

 P<661/6 31/10 551/4 11 1گروه 

 P<661/6 29/9 463/13 11 1گروه 

 P<661/6 42/9 954/13 11 3گروه 

 P<661/6 54/4 931/10 11 5گروه 

 5گروه 

 P<661/6 92/11 551/4 11 1گروه 

 661/6 31/3 463/13 11 1گروه 

 660/6 53/1 954/13 11 3گروه 

 p<661/6 - 54/4 195/11 11 4گروه 

 

 با استریومیکروسکوپنتایج آزمون شکست : 4جدول 

 Adhesive Cohesive Mixed گروه

1 16 - 1 

1 3 3 0 

3 1 4 9 

4 - 9 5 

5 1 5 0 

 

 بحث

دست هبررسی جهت ب ،از اهداف مهم این پژوهش

به کامپوزیت  RMGIتر  آوردن استحکام باند قوی

 Sandwich Techniqueباشد. این موضوع در  می

 باشد.بسیار مورد اهمیت می

یکی از راههای کاهش انقباض ناشی از 

در زیر   RMGIپلیمریزاسیون کامپوزیت  استفاده از 

در زیر  RMGIباشد.زمانی که های کامپوزیت میترمیم

کند. عمل می Stress Breakerعنوان کامپوزیت به
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تر بین این دو بسیار قابل اهمیت  آوردن باند قویبدست 

اشد. انقباض ناشی از پلیمریزاسیون کامپوزیت باعث ب می

وجود آمدن میکرولیکیج بین رستوریشن کامپوزیت و هب

شود.  شود که این موضوع باعث نگرانی می دندان می

دلیل خصوصیات مکانیکی باالتر به RMGIاستفاده از 

 .(1برتری دارد ) Conventional GIنسبت به 

ه استفاده از جاری نشان داد ک نتایج مطالعۀ

های عاجی منجر به افزایش استحکام باند بین  باندینگ

RMGI شود، چندین مطالعۀ  وزیت رزین میو کامپ

چند  .(11 ،13کند ) د میییگذشته نیز این موضوع را تأ

-Selfهای  اند که استفاده از سیستم مطالعه هم نشان داده

Etch های  نسبت به سیستمEtch and Rinse  دارای

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

 کند.این موضوع را تأیید می

روی سطح  درصد 39استفاده از اسید فسفریک 

RMGI  باعث حل شدن ذراتFiller  ماتریکس

RMGI شود. سپس باند  میCohesive یابد  کاهش می

و در نتیجه استحکام باند کششی و برشی بین کامپوزیت 

اگرچه در (11، 14یابد ) کاهش می RMGIرزین و 

ران نشان داده شد که و همکا( zhangمطالعۀ ژانگ )

شده توصیه  Etchارتباط معناداری بین کاهش زمان

بین کامپوزیت و گالس توسط کارخانه و استحکام باند 

 4استحکام باند برشی  ،در این پژوهش وجود ندارد.

 Etch andو یک نمونه باندینگ Self-Etchباندینگ 

Rinses (Single Bond مقایسه شد. و مشاهده )

کمتر  Single Bondکردند که حتی اگر زمان اچ برای 

شده توسط کارخانه باشد باز هم استحکام از زمان توصیه

 Self-Etchباندینگ  4داری کمتر از طور معناهباند ب

 (.13بود)

 Etch and Rinseهای  سیستم ،از طرف دیگر

های متاکریالت فانکشنال  و گروه HEMAباعث کاهش  

 Oxygen Inhibitedبا تداخل RMGIدر سطح 

Layer  و بنابراین باعث کاهش باند شیمیایی کامپوزیت

 Etchهای  (. همچنین در سیستم13شود) می RMGIبه 

and Rinse جداگانه شستشو  به دلیل نیاز به دو مرحلۀ

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

 Microو ایجاد  GIممکن است باعث ضعیف شدن 

crack (13در طی خشک کردن بشوند). 

اند که  بعضی از مطالعات گذشته نشان داده

توانند با کلسیم ساختار  می Self-Etchهای  باندینگ

توانند به  ها می این باندینگ . بنابراینندان باند شوندد

نیز باند شوند و در نتیجه افزایش  GIکلسیم در ساختار 

 Etch andهای  استحکام باند رابرای ما نسبت به سیستم

Rinse ( 13ایجاد کنند). 

و همکاران ثابت کردند  (Yoshidaیوشیدا )

 Self-Etchمونرمرهای کربوکسیلیک اسید حاضر در 

Primerمانده در نسیل باند شیمیایی با کلسیم باقی، پتا

GI (.15کنند)ایجاد می 

 -Gیعنی  Self-Etchسیستم  1 ،در این مطالعه

Bond ،Clear Fil SE Bond   مورد استفاده قرار

 -twoیک باندینگ  ClearFil SE Bondگرفت. 

Step  وSelf EtchPrimer  است که بدون فلوراید و

را به مقدار  GIباشد که سطح  می MDP16بامحتویات 

سیستم  1هر  PH(. از آنجایی که 10کند) کمی حل می

Self-Etch  ثیر باشد تأمی 1برابرPH  بر استحکام باند

 بین این دو قابل مالحظه نبوده است.

و  RMGIثر در باند بین ل مؤیکی از مسای

 باندینگ است. هرچه کامپوزیت رزین، ویسکوزیتۀ

کمتر  CantactAngleباندینگ کمتر باشد،  ویسکوزیتۀ

بهتر و در نتیجه استحکام باند باالتری  Wettabilityو 

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

تر بودن  دلیل پاییندهد که به نشان می Self-Etchگروه 

(استحکام باند 28) Clear Fil SE Bondویکسوزیته 

 دهد. نشان می G- Bondباالتری را نسبت به 

که در این  Etch and Rinseسیستم  1 با مقایسۀ

 Single Bond , Scotch)پژوهش استفاده شدند 
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Bond Multi Purpose) ترین  نشان داده شده که پایین

 Scotch Bond Multiمیزان استحکام باند مربوط به 

Purpose دلیل مراحل کاری بیشتر و تواند به بود که می

 Single( نسبت به 14حساسیت تکنیکی باالتر آن )

Bond دار گروه معنا 1ر چند تفاوت بین این باشد. ه

 نبوده است.

جز گروه کنترل هدر این تحقیق نشان داده شد که ب

بود در بقیه  Mixedو  Adhesiveها از نوع که شکست

 Mixedو  Cohesiveها بیشتر از نوع  ها، شکست گروه

بود و شکست از  Adhesiveبه میزان کمتری از نوع 

قابل توجه  Self-Etchهای  در سیستم Cohesiveنوع 

بوده است. برخی تحقیقات نشان دادند که شکست از نوع 

Cohesive استحکام باند بیشتری است  دهندۀنشان

اگرچه برخی مطالعات هیچ ارتباطی را بین  ؛(15)

 (.36استحکام باند و نوع شکست گزارش نکردند)

 گیری نتیجه

 شود که: در این پژوهش نتیجه گرفته می

کاربرد باندینگ سبب افزایش اتحکام باند برشی -1

، نسبت به گروه کنترل RMGIبین کامپوزیت رزین و 

 شود. می

سبب  Self-Etchهای باندینگ  کاربرد سیستم-1

افزایش استحکام باند بیشتری بین کامپوزیت رزین و 

RMGI  نسبت به سیستمEtch and Rinse شود.می 

و کامپوزیت  RMGIاستحکام باند بیشتر بین -3

ای  های باندینگ دو مرحله رزین هنگام استفاده از سیستم

 آید.دست میهب

 Etch and Rinseنوع باندینگ در سیستم -4

استحکام باند برشی بین کامپوزیت رزین و تأثیری بر 

RMGI .ندارد 

-انواع دیگری از باندینگشود در پایان پیشنهاد می

 های تجاری برای تحقیقات مشابه استفاده شود.
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Comparison of Shear Bond Strength between Composite Resin and 

Resin Modified Glass Ionomer with Different Bondings 
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Abstract 
Background and Objectives: The aim of this study was to 

compare shear bond strength between composite and resin-

modified 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, Dentin bonding, Glass 

Glassionomer, Shear strength 
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