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 چكيده
و هدف و داروهاي شستشو دهنده:زمينه مي ها و ساختمان عاج سبب بروز اختالالتي مورد استفاده حين درمان ريشه توانند با تغيير تركيب

از.در اتصال مواد همرنگ به عاج شوند  سـه باند استحكامبر كانال داخل داروي عنوانبه%2ثيركلرهگزيدينتأ اين مطالعه مقايسة هدف

مي عاجبه كامپوزيت نوع .باشد دندان

شدشده انساني خارج دندان پر مولر شصتازآزمايشگاهي در اين مطالعه:روش بررسي بميناي تاج دندان،، استفاده به ها اصورت موازي

صا محور طولي دندان حذف شد بهآنگاه نمونه.ف تهيه شودتا سطوح عاجي در سه گروه اول، عاج. شدندگروه ده تايي تقسيمشش ها

م نمونه و در سه گروه دوم، عاج دندانها در سپس باندينگ مخصوص،جاورت سرم فيزيولوژي قرار گرفتندها در مجاورت كلرهگزيدين

س P90و Z100 ,Z350يها كامپوزيتو براي هر كامپوزيت انجام شد وروي  سازي، پس از آماده.كيور شدند طوح عاجي قرار داده

شداستحكام اتصال برشي در دستگاه اينسترون به واحد نيوتن اندازه  -Mannو Kruskal-Wallis هاي با استفاده از آزمونها داده.گيري

Withney آناليز شدند .
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 مقدمه
ويكي از روش هايي كه بازسازي دندان هاي رايج جهت تقويت

ا درمان ريشه شده و كامپوزيتزاند استفاده ها مواد همرنگ
مي.دباش مي و تركيب شيميايي عاج تواند بر گير ساختمان

ميكرومكانيكال رزين با عاج هنگام استفاده از مواد همرنگ يا 
م،)1(. ثيرگذار باشدأت هاي شفاف، پست ثر در تغييرؤاز عوامل
عـساخت حيـار ميـاج ازـوان به استفـتن درمان ريشه اده
و سيلـاي داخـداروه اي شستشو،ـولهـمحل رهايـل كانال

(اندودنتيك اشاره كرد مي،)2. بر استفاده از اين مواد تواند

و عـايـتركيب شيمي ساختمان گيـي و بر و ريشه رـاج تاج
م وزيتـكامپ و تها (باشد رگذارـثيأواد همرنگ، وعـن،)3.

مي نيز كامپوزيت استفاده شده يكي.اردگذ بر استحكام باند اثر
ب و دارويه از مواد رايج مورد استفاده عنوان شستشو دهنده

ميـداخل كانال كلرهگزي كلرهگزيدين داراي اثرات. باشد دين
بهـباكتري و باكتريسيدال است كه اين اثرات وابسته واستاتيك

ضد. استغلظت داروي مصرفي   اين ماده داراي خاصيت
و ضد فع قارچي و همچنين ضدويروسي بوده ميكروبي اليت
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و همكاران مريم زارع جهرميدكتر

بي قوي عليه ميكروارگانيسم هوازي اجباري از خود نشان هاي
ب. داده است عنوانه كلرهگزيدين به علت داليل ذكر شده

و شستشو در داروي داخل كانال دهنده كانال كاربرد زيادي
ثير كلرهگزيدين بر رويأت،)4(.درمان ريشه پيدا كرده است

و انفعاالت شيميايي كه بين عاج را شايد بتوان به فعل
ميكلرهگز و كلسيم موجود در عاج رخ و باند يدين دهد

ك ميشيميايي و عاج ايجاد . شود، ارتباط داده بين كلرهگزيدين
بائمس،)5( له ديگري كه وجود دارد، واكنش كلرهگزيدين

در عاج تاج، ماتريكس متالوپروتئناز.هاي كالژن است فيبريل
آنها باعث كاهش اليه هيبريد توليد شده وجود دارد كه عمل 

اين طور به نظر،)6( توسط سيستم هاي چسباننده عاجي شده
كل مي وپروتئنازـريكس متالـزيدين، از عمل ماتـرهگـرسد كه

و از كاهش استحكام اتصال جلو عاجي ممانعت مي گيري كند
ده، كه اين پديده باعث دوام طوالني مدت باند عاجي با مواد كر
ميهم مرطوب همچنين به خاطر خاصيت،)7(. شود رنگ

و باند قوي اين ماده با ساختمان  كنندگي مجدد كلرهگزيدين
رسد كه اين ماده باعث افزايش استحكام دندان، به نظر مي

.هاي چسبنده به دندان شوند اتصال رزين
با عنوان 2009و همكاران در سال Breschiدر تحقيقي كه

-Etchهاي زيدين بر استحكام باند باندينگتأثير غلظت كلرهگ
and-rinse ماهه آزمايشگاهي انجام12 صورت يك مطالعههب

ب طور قابله دادند به اين نتيجه رسيدند كه كلرهگزيدين
كه. شودمياي باعث افزايش استحكام باند مالحظه از آنجا

 هيچ رشد باكتريايي در شرايط پيشين موجود نبود، نتايج اين
ميداخ عواملالعه پيشنهاد كرد كه مط رسد لي كه به نظر

توانند توسط كلرهگزيدينمي،دهندمي ادهزيو را تنزل اينترفيس
)8(. مهار شوند
 2009و همكاران در سال Ercanاي كه توسط در مطالعه

وـد كه هيپـانجام شد به اين نتيجه رسيدن وكلريت سديم
و محلول كلرهگـپراكسي عن%2يدينزـد هيدروژن وانـبه

وقتي از سيستم سلف اچ استفاده دهنده كانال ريشه شستشو
عامي،شود مي ج تواند باعث كاهش استحكام باند كامپوزيت به

 etch از سيستمها وقتي در حالي كه اين شستشودهنده،شود

and rinse مي . منفي روي استحكام باند نداردشود اثر استفاده
چه در روش%1د كه ژل كلرهگزيدين دريافتن عالوه بر آن

و چه در روش سلف ي رويـهيچ اثر سوي Etch and rinseاچ
)9(. استحكام باند نخواهد داشت

Shafiei اثـو همكاران در مطالع كله خود روي درـر  رهگزيدين

و بدون عامل آنتيـهد چسبـاومت بانـمق اي سلف اچ با
بميكروبيال به دنتين به اين نتيجه رسيد اعث ند كه كلرهگزيدين

مي كم شدن استحكام باند باندينگ (شود ها .10(،Murthy و
سهـي تأثيـدر ارزياب 2013مكاران در ساله يـماده آنتر

كهـه رسيدنـد برشي به اين نتيجـباكتريال در استحكام بان د
Citrisil وـد را افزايش دادنـزيدين استحكام بانـو كلرهگ د
Alpron دتأ اي در مطالعه،)11(.ر استحكام باند نداشتثيري

شد 2008همكاران در سالو Mohammedكه توسط انجام
كلـر اسيـثيأت و دـزيدين روي استحكام بانـرهگد استيك

و ترميم كهدـدريافتنهاي كامپومر مورد بررسي قرار گرفت
يك%2زيدينـاستفاده از كلرهگ و اسيد استيك به عنوان

مينده شستشو ده )12(. شود باعث افزايش استحكام باند
بر به دليل اثراتي كه تغيير خصوصيات فيزيكي عاج مي تواند

و با  استحكام اتصال مواد ترميمي همرنگ به عاج داشته باشد
ادهـي كه در درمان ريشه استفـوجه به اينكه مواد مختلفـت

برمي،شوند مي بر توانند و در نهايت  خصوصيات فيزيكي عاج
و از آنجا كه كامپوزيتكيفيت ترميم اثر دا هاي شته باشند

م متفاوتي را با عاج داشته توانند استحكام اتصاليمختلف
 كلرهگزيدين تأثير هدف از اين مطالعه مقايسةبنابراين،باشند

مي عاجبه كامپوزيت نوعسه باند استحكامبر2% . باشد دندان

 روش بررسي
شده خارجدندان پره مولر شصت شگاهيآزماي در اين مطالعه

ازششانسان كه حداكثر  آنها گذشته بود، خارج كردنماه
در48هاي جمع آوري شده به مدت دندان.استفاده شد ساعت

(2/0 محلول تيمول %Merk-Germany ( عبه منظور فوني ضد
و تا زمان شروع شدن قرار گرفتند، سپس دندان ها شسته

هاي شركت فرآورده( فيزيولوژي آزمايش در محلول سرم
و دارويي ه بعدـدر مرحل. داري شدندنگه)ايران-تزريقي
-آكروپارس(هايي از آكريل سرما سخت دندانها در استوانه

حرارت ايجاد به منظور ممانعت از اثر سوء. مانت شدند)ايران
ام اوليه شده، ضمن سخت شدن رزين، به محض آنكه رزين قو

سرم فيزيولوژي ها درون ظرف حاوي نمونه.خود را پيدا كرد
و نمونه .اي شكل از قالب به دست آمد هاي استوانه قرار گرفت

با كردن جهت اكسپوزاز آن پس عاج، ميناي سطح باكال
-NSK(و توربين)ايران-تيزكاوان( استفاده از فرز فيشور

Japan()و هوا ي برداشته شد كه يك سطح صاف تا حد)آب
وت با مساح تااي مناسبي از عاج اكسپوز شد حدن سطح
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. بر استحكام باند سه نوع%2تأثير كلرهگزيديناي مقايسهبررسي . .

از عمود بودن در ادامه.ها يكسان بود امكان در تمام نمونه
ب سطح نمونه وسيله سورويور اطمينان حاصله ها با زمين

.شد
هرده ها به شش گروه نمونهدر مرحله بعد و تايي تقسيم شد
كد يك از نمونه و در محفظهها ه هاي در بست گذاري شده

داريم فيزيولوژي به صورت جداگانه نگهكوچك حاوي سر
.شدند

ها توسط پنبه دنداندر سه گروه اول سطح عاج ناحيه باكال
در سه گروه دوم.آغشته به سرم فيزيولوژي پوشانده شد

) Ultradent-USA(%2ها توسط ژل كلرهگزيدين سطح عاج دندان
از. پوشانده شد ها به منظور نمونه سپس دور تا دور هر كدام

 جلوگيري از، از دست رفتن رطوبت توسط كاغذ سلوفان
و هر كدام از نمونه در در محفظهها پوشانده شده اي كوچك

به.ندبسته به صورت جداگانه قرار گرفت مواد مورد استفاده
و در اين مدت روز در مجاورت عاجده مدت  قرار گرفتند
نگ سانتي درجه37ها در درجه حرارت نمونه . شدند هداريگراد
ژل از انكوباتور خارجها هر سه روز نمونه و شده،

و دندانها كلرهگزيدين تعويض مي مجدداً درون گرديد
از.گرفتند انكوباتور قرار مي روز عاج اكسپوز شدهده بعد

ثانيه شستشو پنج ها توسط سرم فيزيولوژي به مدت نمونه
.داده شدند
و عاج نمونه چهارم كه در مجاورت سرم هاي گروه اول

و كلرهگزيدين قرار گرفته بودند بر اساس توصيه  فيزيولوژي
 پرايمر مخصوص كامپوزيت P90 كامپوزيت كارخانه سازنده

بر توسط) P90)3MCO-USA هاي- اپليكاتور به طور ماليم
آنپس.روي سطح عاج قرار داده شد پرايمر طبق توصيه از

م اليم هواي خشك بر روي سطح عاج كارخانه سازنده با پوار
و به مدت  بدهپخش شد  كيور دستگاه اليت وسيلهه ثانيه

)LED Turbo-Taiwan (م.كيور گرديد رحله بعد باندينگ در
وسيله اپليكاتور به طورهب P90هاي مخصوص كامپوزيت

.ماليم بر روي سطح عاج قرار داده شد
ب عاج بر روي سطح ماليم هواي خشك وسيله پواره باندينگ

و سپس به مدت  شدبيست پخش گرديد به. ثانيه كيور پس از
م نظور كار بردن عامل اتصال دهنده بر روي سطوح عاجي به

اي پالستيكي شفاف با قطرهقرار دادن كامپوزيت از مولد
و ارتفاع ميليدو داخلي  مولد. گرديدمتر استفاده ميليسه متر

و A2ه رنگب P90پالستيكي از كامپوزيت  پالستيكي مولد پر
و با  و بر روي سطح نمونه آماده شده قرار گرفت پر شد

از اطراف احتياط اضافات ماده ترميمي توسط تيغ بيستوري 
آنپس. محل اتصال برداشته شد داز ستگاه اليت كيور توسط

وسه(از چهار ناحيه  و) ناحيه در راسيك ناحيه در اطراف
ب تات بيسه مدت هر ناحيه ثانيه نور مرئي تابانده شد

به در ادامه.كامپوزيت سخت شود مولد پالستيكي شفاف
و از اطراف  آرامي توسط تيغ بيستوري برش داده شده

.گرديدجداه،كامپوزيت سخت شد
و پنجم كه در مجاورت سرم عاج نمونه هاي گروه دوم

و كلرهگزيدين قرار گرفته بودند بر اساس توصيه  فيزيولوژي
ژل اسيدبا) Z100 )3MCO-USA كارخانه سازنده كامپوزيت

آن)Ultra-etch–USA(%37 فسفريك و متعاقب 15اچ شده
آنپس.ه با آب شسته شدندثاني ثانيه با پوار پنج به مدت از

هواي ماليم خشك گرديدند به نحوي كه سطح عاج مرطوب 
ه سينگل بعدي يك اليه عامل اتصال دهنددر مرحله.باقي بماند

با حركت ماليم اپليكاتور بر روي ) 3M ESPE-USA( باند
ب و سپس به وسيله پوآر هواي ماليمه سطح عاج كار برده شد

و عاري از آلودگيو كامالً به خشك و در نهايت پخش گرديد
شدـثانيبيست مدت  پس از به كار بردن عامل.ه نوردهي

 وزيتـكامپده بر روي سطوح عاجي قرار دادنـاتصال دهن
Z100 شد هاي گروه نمونه در مورد.طبق دو گروه قبلي انجام

و كلرهگزيدين  و ششم كه در مجاورت سرم فيزيولوژي سوم
، Z100، اعمال انجام شده بر روي كامپوزيت قرار گرفته بودند

.گرديدانجام)Z350 )3MCO-USA بر روي كامپوزيت عيناً
من نمونه پس از آن و استحكام باندها به آزمايشگاه  تقل شده

-اندازه) DartecHc.10-England( برشي در دستگاه اينسترون
اي با ضخامت انتهايي نيروي برشي توسط تيغه.شدگيري

شد ميلي5/0 ه بود به صورت متر كه در درون دستگاه ثابت
و با سرعت رينـته، در نزديكـر بر دقيقـمت ميلييك عمودي

دنفاصله ممكن به محل اتصا گـل ترميم با.رديدـدان اعمال
مسـتقسيم نيروي به دست آمده بر حسب ني احت سطح وتن به

ان استحكام اتصال مربع، ميزمتر اتصال ترميم بر حسب ميلي
نهايت به منظوردر.دپاسكال محاسبه گرديبرش بر حسب مگا

از بررسي داده  Mann-Whitney Uو Kruskal-Wallisآناليز ها
.استفاده شد

ها يافته
نتايج به دست آمده از دستگاه اينسترون بر حسب مگاپاسكال

بهـگين استحكام اتصال برشي مرببيشترين مياننشان داد   وط
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و همكاران مريم زارع جهرميدكتر

و كامپوزيت 26/42±02/13 برابر Z350گروه كلرهگزيدين
و كمت گـن مربـرين ميانگيـمگاپاسكال وـوط به روه سرم

ميم47/18±46/11و برابر Z100كامپوزيت  .باشد گاپاسكال
ي ها به صورت جداگانهك از كامپوزيتميزان استحكام باند هر

و كلرهگزيدين با استفاده از آزمونو با يكديگر در گروه سرم
Mann-Whitney شد نتايج حاصل نشان داد با وجود.ندمقايسه

باند هر سه نوع كامپوزيت در باالتر بودن ميانگين استحكام 
نسبت به گروه سرم فيزيولوژي اين اختالف كلرهگزيدين گروه

)1جدول()<05/0p(. باشد دار نمي آماري معنياز لحاظ 
سـمي نزان استحكام اتصال ازـوع كامپـه وزيت در هر يك
و سرم فيزيـهاي كلرهگزيروهـگ ازـولوژي با استفـدين اده

با هم مقايسه شدند كه نتايج نشان Kruskal-Wallisآزمون 
ازد  داري بين انواع كامپوزيت لحاظ آماري اختالف معني اد كه

گ كلـدر هر دو و سرم فيزيـروه  ولوژي وجود داردـرهگزيدين

)05/0p<(و اين بدان معناست كه ميانگين استحكام باند
و سرم حداقل دو نوع كامپوزيت در هر دو گروه كلرهگزيدين

(فيزيولوژي متفاوت است )2جدول.
در به منظور مقايسه دو به دوي كامپوزيت در مرحله بعد ها

در گروه.گرديداستفاده Mann-Whitneyهر گروه از آزمون 
 P90 Z100سرم فيزيولوژي، ميانگين استحكام باند كامپوزيت 

با هم اختالف معني داري Z350و Z100و همچنين كامپوزيت
و كامپوزيت Z100و كامپوزيت)>05/0p(دارند  Z350كمترين

در گروه.يشترين ميانگين استحكام باند را دارا هستندب
 Z350و P90هاي مپوزيتكلرهگزيدين بين استحكام باند كا

مي اختالف معني  Z350و كامپوزيت)>05/0p(شود دار ديده
و كامپوزيت كمترين ميزان استحكام باند را دارا P90بيشترين

.هستند

 بحث
م ثر در تغيير ساختار عاج حين درمان ريشهؤاز عوامل

از مي داروهاي داخل محلولهاي شستشو، توان به استفاده
و سيلرهاي اندودنتيك اشاره كر استفاده از اين،)2(.دكانال

و مواد مي و ريشه تواند بر ساختمان تركيب شيميايي عاج تاج
تو بر گير كامپوزيت و مواد همرنگ، )3(.دثيرگذار باشأها

%2گزيدين نتايج اين مطالعه نشان داد كاربرد ژل كلره
مپوزيت به عاج دندان اختاللي در استحكام اتصال برشي كا

P.V ميانگين±معيارانحرافها تعداد نمونه ماده كامپوزيت

P90 
98/23±61/5 10 سرم

704/0
31/25±41/9 10 كلرهگزيدين

Z100 
47/18±1046/11 سرم

217/0
38/27±07/19 10 كلرهگزيدين

Z350 
49/34±24/14 10 سرم

219/0
26/42±1002/13 كلرهگزيدين

P.Vميانگين±انحراف معيار تعدادنوع كامپوزيت گروه

سرم فيزيولوژي
P90 10 61/5±98/23

006/0 Z100 10 46/11±47/18

Z350 1024/14±49/34

 كلرهگزيدين

P90 10 41/9±31/25

016/0 Z100 10 07/19±38/27

Z350 10 02/13±26/42

وگروهبينباند سه نوع كامپوزيتمقايسه ميزان استحكام:1جدول كلرهگزيدينسرم

و كلرهگزيدينمقايسه ميزان استحكام اتصال برشي سه نوع كامپوزيت با هم در گروه سرم فيزيولوژي:2جدول



80 

 1394 تابستان،2، شماره27دوره/ مجله دندانپزشكي جامعه اسالمي دندانپزشكان

. بر استحكام باند سه نوع%2تأثير كلرهگزيديناي مقايسهبررسي . .

كند بلكه استفاده از كلرهگزيدين سبب افزايش ايجاد نمي
مياستحكام ات ثيرأت.گردد صال كامپوزيت به ميزان كم نيز

و انفعاالت  كلرهگزيدين بر روي عاج را شايد بتوان به فعل
و كلسيمشيميايي كه بين كلرهگز رخ يدين موجود در عاج

و باند شيمياي مي بـدهد كلي كه و عاج ايجادـرهگـين زيدين
به اين،)5(.داد شود، ارتباط مي كهمينظر طور ، كلرهگزيدينرسد

ا از عمل ماتريكس متالوپروتئناز عاجي ممانعت مي و ز كند
ده، كه اين پديده باعثكر كاهش استحكام اتصال جلوگيري

ميدوام طوالني مدت بان چنينهم.شودد عاجي با مواد همرنگ
و باندت به خاطر خاصي مرطوب كنندگي مجدد كلرهگزيدين

رسد كه اين ماده قوي اين ماده با ساختمان دندان، به نظر مي
هاي چسبنده به دندان باعث افزايش استحكام اتصال رزين

)7(. شوند
 Z350 هايو كامپوزيت Z100در گروه سرم، بين كامپوزيت

و ميزان استحكام P90و تفاوت معني دار آماري وجود دارد
به Z100اتصال  كامپوزيت به طور اين دو نوع نسبت

مي معني . باشد داري كمتر
هاي هيبريد با اندازه فيلر جزو كامپوزيت Z100كامپوزيت

و درصد حجمي فيلر01/0-5/3 درمي%66ميكرون باشد
هاي نانوهيبريد وزيتجزو كامپ Z350صورتي كه كامپوزيت 

 تركيب ذرات( ميكرون10-6/0با ميانگين اندازه فيلر كالستر 
و ذرات بيست نانومتر  نانومتر11تا چهار نانومتر سيليكا

باشد كه هر دوي اينمي%3/63و درصد حجمي) زيركونيا
يك كامپوزيت ها به عاج نوع باندينگ از نسل پنجم باندينگها با

و نها تفاوت اين دو نوع كامپوزيت.اند متصل شده ت در اندازه
هاست كه شايد بر روي استحكام اتصال چگونگي فيلرهاي آن

مآن و باعث كمتر شدن ميزان استحكامؤها ثر بوده است
اني،شده است Z100وزيتـاتصال در كامپ دازهـعني هر چه

ب و ت كالستر وجود داشته باشد، صوره فيلرها كوچكتر بوده
وزيت به كار رفته درصدـدر اين ميزان كامپآنعالوه بر

ام اتصال اثر مثبت تري ماتريس بيشتر باشد، بر روي استحك
آن.دهد نشان مي  P90و Z100تفاوت در دو گروه عالوه بر

دو رسد كه به دليل به نظر مي  تفاوت نوع باندينگ در
و،Z100باندينگ( P90و Z100كامپوزيت باندينگ نسل پنجم

ميـ، بانP90ينگ باند تف)باشد دينگ نسل ششم اوتـو همچنين
 Z100،UDMAماتريس رزيني كامپوزيت(نوع ماتريس رزيني 

،bis-GMA ،bis-EMA ،TEGDMA كهبمي اشد در صورتي

)باشدمي P90 ،Silorane-basedوزيتـماتريس رزيني كامپ
.است

گ كلـدر بـبين استحكن،ـزيديـرهگـروه يرشـام اتصال
داري كامپوزيت، به طور معني Z350و P90هاي كامپوزيت

Z350 به.استحكام اتصال برشي بيشتري نشان داد با توجه
و P90و Z350تفاوت نوع باندينگ در دو گروه كامپوزيت 

ثير كلرهگزيدين بر رويأت،همچنين تفاوت نوع ماتريس رزيني
ازرا Z350استحكام اتصال كامپوزيت عاج، احتماالً بيشتر

ت P90كامپوزيت  ميأتحت و زياد .كند ثير قرار داده
همكاران انجام شد نيزو Mohammedاي كه توسط در مطالعه

به عنوان%2به اين نتيجه رسيد كه استفاده از كلرهگزيدين 
استحكام باند كامپوزيت به يك شستشو دهنده باعث افزايش 

)12(. شود عاج مي
 2003همكاران در سالو Castroاي كه توسط در مطالعه

ت روي استحكام باند%2زيدينـثير محلول كلرهگأانجام شد
در اين،رزين كامپوزيت به عاج مورد بررسي قرار گرفت

و باند ان سينگل باند،تي-مطالعه از سه سيستم اتصال پرايم
شدو نتو كلييرفيل اس اي باند استفاده يجه رسيدند كه به اين

قبل يا بعد از اسيد اچينگ كلرهگزيدين%2از محلول استفاده
،)7(. با استحكام باند رزين به عاج هيچ تداخلي ندارد، عاج

نيز به نتابج)9( 2009نيز در سالو همكاران Ercanهمچنين
. كه با نتايج مطالعه حاضر مطابقت داردمشابهي دست يافتند 

Erdemir وهاي اندودنتيك ثير دارأت 2004و همكاران در سال
و به اين  مختلف را بر استحكام باند عاج ريشه بررسي كردند
و پراكسيد هيدروژن باعث  نتيجه رسيدند كه هيپوكلريت سديم

زيدين سبب افزايشـد شده ولي كلرهگـكاهش استحكام بان
)13(. شود استحكام باند مي

Shama همكاران در مطالعه خود كه بر روي استحكام باندو
شي كامپوزيت رزين بعد از انجام ضدعفوني حفره انجام بر

منفيو كلرهگزيدين اثر IPIدادند به اين نتيجه رسيدند كه 
)14(. هاي باندينگ سلف اچ دارند روي سيستم

Reddy در ارزيابي اثر ضدعفوني 2013و همكاران در سال
در كننده هاي مختلف در استحكام باند برشي كامپوزيت رزين

ن به اين نتيجه رسيدند كه باالترين استحكام باند اچ كرد
و كمتـوط به كلرهگـمرب بهـرين استحكام مربـزيدين وط
پدروـهي ه حاضرـكه با مطالع)15(باشدمي%3دـراكسيـژن

.مطابقت دارد



81 

 1394 تابستان،2، شماره27دوره/ مجله دندانپزشكي جامعه اسالمي دندانپزشكان

و همكاران مريم زارع جهرميدكتر

از نشانو همكاران Camposهمطالع داد كه استفاده
سلف هاي در سيستم استحكام باند كلرهگزيدين سبب كاهش

،)6(. اچ شده بودند كه با نتايج مطالعه حاضر مطابقت ندارد
و علت اين تفاوت از نتايج را شايد بتوان به تفاوت نوع باندينگ

با مطالعه Camposمواد همرنگ استفاده شده در مطالعات 
.حاضر نسبت داد

ترين دارو كه باعث كاربرد مناسب«با توجه به اهميت موضوع
در استحكام باند كامپوزيت به عاج دندان كمترين تغييرات 

توان گفت كه ژل كلرهگزيدين عالوه بر اينكهمي»شود مي
و باكتريوسايدال وسيع الطيف  داراي اثرات باكتريواستاتيك

و مي چنين به دليل باندي كه با بلورهاي هيدروكسيهم باشد
از،كند آپاتيت ايجاد مي  منبع با دوامي از كلرهگزيدين را بعد

 به عالوه با توجه به نتايج حاصل، كند تكميل درمان ايجاد مي

اين دارو قادر به افزايش استحكام اتصال،از مطالعه حاضر
.باشد برشي كامپوزيت به عاج نيز مي

به دليل داشتن هاي مختلف احتماالً از سوي ديگر، كامپوزيت
و اندازه باندينگ ذرات هاي مختلف، بيس رزيني متفاوت

مي لف، داراي استحكام اتصالمخت .باشند هاي متفاوتي نيز

 گيري نتيجه
%2نتايج اين مطالعه نشان داد كاربرد ژل كلرهگزيدين

كامپوزيت به عاج دندان اختاللي در استحكام اتصال برشي
اده از كلرهگزيدين سبب افزايشـد بلكه استفـكن ايجاد نمي
نياستحكام ات ميصال كامپوزيت به ميزان كم همچنين.گرددز

ميزان استحكام اتصال برشي انواع كامپوزيت با يكديگر در هر 
و كلرهگزيدين متفاوت است .دو گروه سرم فيزيولوژي
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