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 مقاله پژوهشي 

  متفاوت بر دوام باند  يهاحاللاچ و شستشو با  یوهاياثر ادهز یبررس
  یانیدینبه عاج درمان شده با پروآنتوس ینرز یتکامپوز

  
  ٤ يانسلطان يرضاعل، ٣ يفرناز منصف اصفهان، ٢ يزهرا خامورد، ١ يارمحمدي يمابراه

 
  24/05/1396تاریخ پذیرش  07/03/1396تاریخ دریافت: 

 
 يدهچک

اچ  يوو ادهزد يمطالعه بررس ينداشته باشد. هدف ا تأثير يوادهز يهاستميساستحکام باند  يبر ماندگار توانديم اهدانياکسيآنتاستفاده از : هدف و زمينهپيش
  بود. يانيدينبه عاج درمان شده با پروآنتوس ينرز يتمتفاوت بر دوام باند کامپوز يهاحاللبا  يادومرحله يو شستشو

گروه  ۴به  يتصادف طوربه يوبر اساس نوع حالل موجود در ادهز، يالماس يسکسطح اکلوزال با د ينايبرداشتن مبعد از ، دندان مولر سالم ۸۰: کار مواد و روش
دند. بعد گروه کنترل در نظر گرفته ش عنوانبه يگرد يميقرار گرفته و ن يانيدينبا پروانتوس يتحت درمان سطح هانمونهاز  يمين يزکه در هر گروه ن، شدند يمتقس

 هانمونهاز  يمين، و برش قرار گرفتند يکلتحت ترموس، در آب مقطر يسازنده و نگهدار کارخانهطبق دستور  هانمونهساعت پس از آماده شدن  ۲۴از گذشت 
سطح  يوژمورفول و يکروسکوپم يوبا استر هانمونهگرفتند. نحوه شکست  قرار يشمورد آزما، يکشش يزماه بعد با دستگاه استحکام باند ر ۶ يگرد يميبالفاصله و ن
  شد. يبررس SEMشکست با 

نشان  هامونهن يکشش يزاستحکام باند ر يررا بر مقاد يدارمعنياثر  ييتنهابه يسازرهيذخو ، نوع حالل، يانيدينکاربرد پروآنتوس يرهايمتغاز  کيچيه: هايافته
 ديمشاهده گرد دارمعني تأثير، يسازرهيذخو  يدينانياثر متقابل کاربرد پروآنتوس يزو ن، و نوع حالل يانيديناثر متقابل کاربرد پروآنتوس يدر بررس يول، ندادند

)۰۵/۰<P.(  
  .کنديم يداپ يشاثر افزا ينا، يالکل يهبا پا ييهاادهزيوو همراه با  گردديمباعث ثبات باند  يانيدينکاربرد پروآنتوس: گيريبحث و نتيجه

 يساز يرهدخ، ينگباند، استحکام باند، يانيدينپروآنتوس : هاکليدواژه

  
 ١٣٩٦ مهر، ٤٣٥-٤٤٦ ص، هفتم شماره، هشتميست و بدوره ، يهارومي پزشکمجله 

  
  ۰۹۱۸۱۱۹۰۱۲۱ : تلفن، گروه ترميمي، يپزشکدنداندانشکده ، خيابان شهيد فهميده، همدان: آدرس مکاتبه

Email: drfmonsef@gmail.com 

  
  مقدمه

ه ب يلتما، يباييامروزه با توجه به استقبال افراد به مقوله ز
يز ن هاآنبودن  يعيطب ليبه دلدندان  همرنگ يهاميترماستفاده از 

 يوادهز يهاستميس، يازن ينبه ا ييو بر اساس پاسخگو افتهيشيافزا
 ،اندکرده يداتوسعه پ سرعتبهو  شدهيمعرف هاتيکامپوز ينو رز

 يميترم يپزشکدندانمواد  نيترپرمصرف ازامروزه  کهطوريبه
ن باال برد منظوربه ياديز يقاتتحق، در حال حاضر .شونديممحسوب 

مراحل  د وبودن بان يفدر دست انجام است. ضع ينگباند يزانم
از  ينامطلوب يامدهايپ، يعاج ينگباند يهاستميسمشکل کاربرد 

                                                             
 . رانيهمدان، همدان، ا يدانشگاه علوم پزشک ،يدانشکده دندانپزشک ،ييمترم يگروه دندانپزشک يار،استاد ١

 .يرانهمدان، همدان، ا يدانشگاه علوم پزشک ي،دندانپزشکدانشکده  يمي،ترم ياستاد، گروه دندانپزشک  ٢
 مسئول) يسنده(نو . يرانهمدان، همدان، ا يدانشگاه علوم پزشک ي،دانشکده دندانپزشک يمي،ترم يگروه دندانپزشک يار،دست  ٣
  .يرانهمدان، همدان، ا يدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک يستي،گروه آمارز يار،دانش  ٤

 يشاافز جهيدرنتمراحل و  تعدد، يکيتکن يتحساس يشافزا يلقب
 عود، يمارو ب پزشکدنداناتالف وقت ، انجام کار ينخطا در ح

به را  يماز دست رفتن ترم درنهايترنگ دندان و  ييرو تغ يدگيپوس
در مورد  ياريتناقضات بس، مختلف يقاتتحق ). در١( دارد دنبال
 ينشت و استحکام باند برش يزر يزانم ازنظر ينگنوع باند ينبهتر

را با قدرت باند  ينگنوع باند يکاز مطالعات  هرکداموجود دارد و 
 هاآن يندر ب يتفاوت يزن يگرد ي) و بعض٢( اندکرده يمعرف يشترب

در  جادشدهيابارز  يبهبودها رغميعل ).٣( اندنکردهگزارش 
با دندان همچنان  ميترممشترکسطح ، ينگباند يهاستميس

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

m
j.u

m
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             1 / 12

http://umj.umsu.ac.ir/article-1-3998-fa.html


 و همکارانارمحمدی يابراهيم   ... باند دوام بر متفاوت هايحالل با شستشو و اچ ادهزيوهاي اثر بررسي
 

436  

). تراش ٤( باشديمهمرنگ دندان  يهاميترم هيناح نيترفيضع
 ديسبب تول يدست يا يچرخش يلسطح دندان با استفاده از وسا

ز است ا يکه مخلوط شوديم يو عاج چسبندگ ينام يرو ييهاتراشه
 يهايدبرکالژن دناتوره و  يافال، يتاپات کسييدروه يهاستاليکر
ه . بپوشاننديم و سطح عاج را يعاج يهاتوبولدهانه  که، ندهما يباق

دارد  ييينپا يسطح يانرژ يراسم يه. النديگويم يراسم يهمواد ال ينا
 يعاج و کاهش مرطوب شوندگ يسطح يآوردن انرژ يينو سبب پا

مطلوب و  يوندبه پ يسترسد، نيبنابرا). ٥( گردديمسطح آن 
 يپزشکدندانبزرگ در  يهدف، با عاج ينرز يتکامپوز انتظارقابل
، عاج ينگباند يهاستميس). در ٦( گردديممحسوب  يميترم
 يبريده يهبه نام ال ياهيال يجادبر اساس ا ينگباند ياصل يسممکان

 ينگ). باند٧است ( ينبا رز يعاج ياز اجزا يکه مخلوط باشديم
بافت است که در آن  مهندسياز  فردمنحصربهشکل  يکعاج ن يرز

 يراداربست ب يک عنوانبهشده  ييزدا يمعدن يکالژن يکسماتر يک
را  ني/رزيوادهز يباتترک که ديبريه يهال يک يجادجهت ا يننفوذ رز

). ٨( شوديماستفاده ، کنديماش متصل  يرينز ييزدا يبه عاج معدن
 اتييو ح مؤثر، ينگباند يکالژن عاج برا يبرهايف يثبات و ماندگار

عدم  ليبه دل، يبريده يهکالژن در عمق ال يبرهاياست. اما ف
در معرض خطر ، ينو نفوذ رز ينگاچ يدعمق اس ينب يسازگار

کالژن عاج اکسپوز  يبرهايف ازآنجاکهاکسپوزشدن قرار دارند. 
و  يدروليتيکه يبدر معرض خطر تخر يتشده/بدون حما

 يينپا هاآنو ثبات  يکيمکان ستحکاملذا اغلب ا، قرار دارند يماتيکآنز
عامل  يک عنوانبهکالژن عاج  يهافيبريل يب). تخر٨-٩است (
 يجه). در نت٨( شوديمباند در نظر گرفته  يبتخر يبرا ياحتمال

بالقوه جهت بهبود دوام  ياستراتژ يککالژن عاج  يبممانعت از تخر
است  I يپعاج کالژن ت يآل يکسماتر يجز اصل چراکه، باشديمباند 
 يکو  ١آلفا  يرهاست که از دو زنج يکمولکول هترومتر يککه 
 يهاکننده ينکشده است. کراس ل يلتشک ٢آلفا  يرهزنج

 يتييسکواالستيسو و ياستحکام کشش، اساس ثبات يمولکولنيب
). نشان داده شده است که کاربرد ٨کالژن هستند ( يهافيبريل

 يمتعدد يونديپ يهابافت يبرا يخارج کننده ينکاس لعوامل کر
). ٨( شوديمثباتشان  يشو افزا يببه تخر هاآنسبب بهبود مقاومت 

، يدمانند فرمالده يمتنوع يصنعت يهاکننده ينککراس ل
منظور  ينا يبرا، )١٠( يميدو کربود ياپوکس يباتترک، يدگلوتارآلده

 سيتهيتوتوکسيس: چون يبيمعا يککه هر  اندقرارگرفته مورداستفاده
 درازمدتاز ثبات  يتو عدم رضا، يکيخواص مکان يعدم هماهنگ، باال

  .)١١( درا دارا هستن
 هاآنهستند که مشخصه  ياهيگ يها يتمتابول اهفنوليپل

مانند  يمختلف يهاگروه ياست و دارا يداشتن گروه فنول
در  کهيطور، بههستندها و...  يگنانل، يانيدينپروآنتوس، يدهافالونوئ

 الکترون و يا يدروژنه يکاتمبا دادن ، آزاد يهاکاليراد يساز يخنث
خود را اعمال  ياکسيدانآنتيفلزات اثرات  يبا شالت کردن برخ

 يپل يباتگروه از ترک يک، (PA)). پروآنتوسيانيدين ١٢( کننديم
 يناز ب ييهسته انگور است که توانا يفنول اصل يو پل يعيفنل طب
 يخواص سالمت عموماًآزاد آب دوست را دارد و  يهاکاليرادبردن 

) به ١٣( انددادهنسبت  يبترک ينعصاره هسته انگور را به وجود ا
، اندهگرفتاز دندان پزشکان قرار  ياريسبب مورد استقبال بس ينهم

، تندهس يکالژن عاج يافکردن ال ينکقادر به کراس ل تنهانهچرا که 
ل عوام يراست که در سا يتيمز هاآنبودن  يسم يرغ يتبلکه خاص

 شوديمن يدهد يميدو کربود يدگلوتارآلده مثالًکننده  ينککراس ل
)١٤.(  

سته که ب باشنديمدر بازار موجود  يگوناگون يوادهز يهاستميس
 هاتمسيس ينا يماده متفاوتند. عملکرد اصل يببه مراحل کار و ترک

. هر چند که وجود باشديم يرال يرمدادن اس ييرتغ يابرداشت و 
ا ام، و عاج گزارش شده است يوعامل ادهز ينب يمياييش يهاواکنش

، ناياست که اتصال به عاج مشابه با اتصال به م ينبر ا يتوافق کل
 ينومرهانفوذ مو واسطهبه يکرومکانيکيبر اساس تقابل م يهاول طوربه
 يدارا ينهمچن هاادهزيو. باشديماچ شده  يدبه داخل عاج اس ينيرز

. استون و باشنديماتانول و استون ، آب: شامل يمتفاوت يهاحالل
عمل کرده وسبب قابل حل شدن  آبکننده  يبتعق عنوانبهاتانول 

تر  يتقابل، ينهمچنها، آن. شونديم يوموجود در ادهز ينيرز ياجزا
و  داده شيافزا ينگباند يستمرا توسط س يعاج يسوبسترا يشوندگ
 ديآب دوست در سطح عاج اس ينيرز يآب با مونومرها يگزينيبه جا

ر د فاوتمت يهاحالل. وجود کننديم کمک، اچ شده بعد از شستشو
 ياستحکام باند کشش يزانرا در م يها ممکن است اثرات ينگباند

 ازآنجاکه. )١٣-١٥( ها بروز دهد PAبه عاج آماده شده با  يوادهز
متفاوت بر  يهاحاللمختلف با  يهايور ادهزدر مورد اث يامطالعه

ها وجود نداشت و  PAبه عاج درمان شده با  يتدوام باند کامپوز
 ياستحکام باند کشش يمنحصر به بررس ودمطالعات موج ينهمچن

لذا مطالعه ، باشنديمبه عاج  ينرز يت) کامپوزImmediate( يفور
با  يامرحله دو ياچ و شستشو يوهاياثر ادهز يبررس باهدفحاضر 
به عاج درمان شده  ينرز يتمتفاوت بر دوام باند کامپوز يهاحالل

  انجام گرفته است. يانيدينبا پروآنتوس
  

  مواد و روش کار
 يشگاهيآزما يهمطالعه از نوع مطالعات علوم پا ينا

(Experimental)  يدهسالم کش يساندندان مولر ان ٨٠است. تعداد 
 ٣ز ا يشترب يدنبا کهطوري، بهمطالعه انتخاب شدند ينا يشده برا

با کورت  هادندانگذشته بود. سطح  هادندانماه از خارج کردن 
 درصد ١٠ ينز و در محلول فرمالياز جرم و انساج نرم تم يودنتالپر
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 يساعت قبل از مراحل کار در آب مقطر نگهدار ٢٤قرار داده شده و 
عت با سر يالماس يسکتوسط د هادندانسطح اکلوزال  ينايشدند. م

 ,DEMCO: Leeson Electric Crop) دستگاه برش يکبا  يينپا

Grafton, USA) يبه نحو، به همراه خنک کننده آب برداشته شد 
ا ذرات ب يدکاربا يليکون. سپس از کاغذ سيدگرد يانعاج عر طحکه س
 يراسم يهال يجادجهت ا يهثان ٣٠به مدت ، مرطوب يتگر ٦٠٠و  ٤٠٠

 مطالعه بر اساس نوع ينا . دراستفاده شد هانمونهدر تمام  يکنواختي
 موردبررسيگروه  ٨، عاج يو درمان سطح يوحالل موجود در ادهز

دندان قرار داشت.  ١٠ يتصادف طوربهقرار گرفتند که در هر گروه 
شدند که  يمتقس ييتا ٥هر گروه به دو گروه  يهادندانسپس تعداد 

از  دعب يگرگروه بالفاصله و گروه د يک يکشش يزاستحکام باند ر
 ٣از هر دندان ، هادندان. بعد از برش يدگرد يابيماهه ارز ٦ ينگهدار

آمده در هر  دستبهاستوانه  ١٥آمد که از مجموع  دستبهاستوانه 
م را جهت انجام تست استحکا هاآن يناستوانه از ب ١٣تعداد ، گروه
  .يمانتخاب کرد يکشش يزباند ر

از پودر ، PA محلول يهته جهت: PAمحلول  يساز آماده
 يصتلخ PA(Acetar Bio-Tech Inc, Xian, China) 95% آماده

 يفارماگنوز يشگاهصورت که در آزما ينبه ا، شده استفاده شد
 PA جهت ساخت محلول، دانشگاه تهران ييدانشکده علوم دارو

آب مقطر حل شده و حجم  يترل يليم ٥/٨در  گرم پودر 5/1، 15%
  ).١٤از محلول ساخته شد ( يترل يليم ١٠

  : هانمونه يآماده ساز
اتانول) و درمان  يااستون ادهزيو (اساس نوع حالل موجود در  بر
  : شدند تقسيم (N=26) يگروه مساو ٨ به هادندان، يسطح

 Adper( يوسطح و با کاربرد ادهز يبدون آماده ساز: ١ گروه

Single bond 2 سطح و با  يبا آماده ساز: ٢گروه ، )يبا حالل اتانول
 يبدون آماده ساز: ٣گروه ، Adper Single bond 2يو کاربرد ادهز

، )يحالل اتانول با OptiBond Solo Plus(يو سطح و با کاربرد ادهز
 OptiBond Soloادهزيو سطح و با کاربرد  يساز هآماد با: ٤گروه 

Plus ،يوسطح و با کاربرد ادهز يبدون آماده ساز: ٥وه گر )One 

Step Plus سطح و با  يبا آماده ساز: ٦گروه ، )يبا حالل استون
سطح و  يبدون آماده ساز: ٧گروه ، One Step Plusادهزيو کاربرد 

با آماده : ٨گروه ، )ياستون لبا حال Solo Bond Mيو (با کاربرد ادهز
  Solo Bond M يوسطح و با کاربرد ادهز يساز

  : PA سطح عاج با يساز آماده
 ,٣M, ESPE( درصد ٣٧اچ  يدآماده شده را با ژل اس يهادندان

USA) سطح را با ، يمشستشو داد يهثان ١٥بعد از ، اچ کرده يداس
 يکرا با استفاده از  PA گلوله پنبه خشک کرده و سپس محلول يک

. جهت مرطوب يمسطح اعمال کرد يرو يقهدق ١به مدت  يکروبراشم
سطح دندان  يبر رو يکبار يهثان ١٥اعمال محلول هر ، ماندن سطح

  .شديم يدتجد
  : هاادهزيو کاربرد

عامل ، طبق دستورالعمل کارخانه سازنده، هر گروه مذکور در
و دستورالعمل کارخانه سازنده در جدول  يباعمال شد. ترک يوادهز

  .آورده شده است ١-٢
  : تاج بازسازي

 Z250(Filtek Z250, 3M/ESPE, USA) يتکامپوز يهال ۵

 يهآماده شده افزوده شد و هر ال يبه سطوح عاج mm 1 به ضخامت
 ,LED(Hilux LED 550, Benlioglu Dental با دستگاه

Ankara, Turkey)  با شدتmW/cm2 يهثان ٤٠مدت  يبرا ٤٥٠ 
 يل. جهت تکميدگرد يمو ترم ينورده يمتر ميلي ١و در فاصله 

ساعت در آب مقطر قرار  ٢٤آماده شده  يهانمونه، مريزاسيونيپل
  .داده شدند

  
  مواد مورد استفاده: )١( جدول

Application procedure Composition Material/Manufacturer 

Etch for 15 s on enamel &dentin. Rinse for 15 s. 

Leave tooth moist. 

Apply two consecutive coats. Dry gently for 

5 s. Light cure for 10 s. 

Etching: 35% H3PO4 

Bonding: Dimthacrylates, HEMA, 

polyalkenoid acid copolymer, 5-nm silane treated 

colloidal silica, ethanol, water, photoinitiator 

(Adper Single Bond) - 

3M ESPE 

Etch for 15 s on enamel &dentin. Rinse for 15 s. 

Dry gently, do not desiccate. 

Apply with light brushing motion for 15 s. Dry 

for 3 s. Light cure for 5 to 10 s. 

Etching: 37.5% H3PO4 

Bonding: bis-GMA, HEMA, GDMA, ethanol, 

CQ, EDMAB, BHT, filler(fumed SiO2, barium 

aluminoborosilicate, Na2SiF6), coupling 

factorA174 

Opti Bond Solo Plus- 

Kerr 
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Etch for 15 s on enamel &dentin. Rinse 

thoroughly for 1 to 2 s. 

Apply two coats on dentin. Agitate slightly 10 to 

15 s. Dry gently. Light cure for 10 s. 

Etching: 32% H3PO4,, 37% H3PO4. 

Bonding: BPDM, bis-GMA, HEMA, acetone, 

photoinitiators, 8.5% by weight 

fluoroaminosilicate glass fillers(1µm). 

One-Step plus- Bisco 

  Solo Bond M- Voco 

  Filtek Z 250- 3M ESPE 

  : هانمونه يحرارت يکلس اعمال
توسط  يحرارت يکلس ٢٥٠٠تحت  هانمونه، ياز آماده ساز بعد

 ٥/٥در  يهثان ٣٠ يکلهايمشهد) با س، يرانا( يکلردستگاه ترموس يک
درجه  ٥/٥٥در  يهثان ٣٠، استراحت يهثان ١٠، گرادسانتيدرجه 
 يمستق يمساو يمهقرار گرفتند. سپس هر گروه به دو ن گرادسانتي

شش ماه بعد تحت  يگرد يميو ن اصلهاز هر گروه بالف يمين، شد
  .قرار گرفت يکش يزتست استحکام باند ر

  : هانمونهبرش 
 يزجهت انجام تست استحکام باند ر، روش استاندارد طبق

متر مربع  يليم ١×١در ابعاد  ستيبايم هانمونهسطح مقطع ، يکشش
برش داده  هادندان ستيبايمابعاد  ينبه ا يدنکه جهت رس، باشد

 غهيعمود بر سطوح باند شده با ت يطول صورتبهشوند. لذا هر دندان 
خنک کننده آب در دستگاه برش  مراهبه ه يينبا سرعت پا يالماس

 يليم ٥ ييهااستوانهمشهد) برش داده شد تا ، يرانا، يکروتوم(م
ل متر شام يليم ١±١/٠باند  يهو سطح مقطع با ابعاد ناح يمتر

آمد. از هر دندان موجود حداقل سه برش  دستبهو عاج  يتکامپوز
 يهانمونهاستوانه قرار گرفت.  ١٣در هر گروه  درمجموعشد که  يهته

در آب مقطر ، تا زمان انجام تست، (storage) شش ماه يبا نگهدار
  .در انکوباتور قرار داده شدند گرادسانتيدرجه  ٣٧در درجه حرارت 

  : يکشش يزاند راستحکام ب تست
هر استوانه با چسب ، يکشش يزتست استحکام باند ر جهت

 Universal Testing Machineدستگاه  يندر فک يانوآکريالتس

ا ب يکشش يرويثابت شد و سپس تحت ن تهران)، سنتام يرانا(
 ري. مقاديفتدقرار گرفت تا شکست اتفاق ب ٥/٠ mm/min سرعت

  : محاسبه شد يرز صورتبه هانمونهاستحکام باند 
  

  = MPa برحسباستحکام باند 
  

  : يکروسکوپم يوسطح شکست با استر بررسي
 يسطوح شکست تمام، يکشش يزاز انجام استحکام باند ر پس

 ,Olympus 1XPF(Tokyo يوميکروسکوپبا استر هانمونه

Japan) صورتبهشد. سطوح شکست  يبرابر بررس ٤٠ ييبا بزرگنما 
  : دشدن يرتبه بند يرز

  (Cohesive)يت کامپوز ياشکست در عاج  .١
  (Adhesive) يتکامپوز -شکست در حد فاصل عاج. ٢
  (Mixed) شکست مختلط. ٣

 ينمونه رو يکاز هر گروه ، يالکترون يکروسکوپم يبررس جهت
 يک يجادا منظوربهنگهدارنده مخصوص دستگاه قرار داده شده و 

پس طال پوشانده شد و س از ياهيال وسيلهبه يکيالکتر يپوشش رسانا
 ,FE SEM(JSM 6060F, JEOL يالکترون يکروسکوپتوسط م

Tokyo, Japan يبررس هتج هانمونه) سطوح شکست 
  شدند. يمختلف بررس يهاييبزرگنماسطح با  يکيمورفولوژ

  
  هايافته

 يهاگروهتوزيع فراواني ميانگين و پراکندگي  ١جدول 
 ٧ين ميزان آن در گروه ترکمکه  دهديمنشان  موردمطالعه

 ٧) و بيشترين ميزان آن در گروه ٨٠/٦شده (با مقدار  يسازرهيذخ
  .باشديم) ٧٩/٣٠فوري (با ميزان 

  
  موردمطالعهي هاگروهميانگين و پراکندگي در  يهاشاخصتوزيع فراواني : )١(جدول 

  حداکثر  لحداق  ميانگين±انحراف معيار  هاگروه

  ذخير سازي ١
  فوري

٢٤/١٥±٤٨/٦ 

٣٤/١٤±٢/٣  
٢٤/٩ 

٨٩/١٠  
٧/٢٧ 

٨٣/٢٠  

  يسازرهيذخ ٢
  فوري

٠١/١٧±٣٩/٥ 

١٤±٣٦/٣  
٠٨/١١ 

٢٩/١٠  
٢٥ 

٨٩/٢١  

 وتنين حسب بر نيرو ميزان
 2mm به مقطع سطح مساحت
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  حداکثر  لحداق  ميانگين±انحراف معيار  هاگروه
  يسازرهيذخ ٣

  فوري
٣٥/١٠±٤٧/٢ 

٦٣/١٣±٣٧/٢  
٣٥/٦ 

١٩/١٠  
٠١/١٤ 

٥٥/١٩  
  يسازرهيذخ ٤

  فوري
٨٨/١٤±٧٢/٣ 

٥٨/١٣±٥٨/٥  
٤/٨ 

٨/٨  
٦/٢٠ 

٤١/٢٩  
  يسازرهيذخ ٥

  فوري
٩٧/١٣±١/٣ 

٣٩/١٥±٣٢/٣  
٥/٨ 

٩٥/١٠  
٢/١٨ 

٣/٢٠  
  يسازرهيذخ ٦

  فوري
١٤,٨٥±٤,٥٣٦ 

١٢,٤٠±٤,٦١  
٣/٥ 

٧٤/٧  
٢٤ 

٧١/٢٠  
  يسازرهيذخ ٧

  فوري
١٠,٨٢±٢,٧٣ 

١٦,٤٨±٦,٤٩  
٨/٦ 

٥١/١١  
٩/١٤ 

٧٩/٣٠  
  يسازرهيذخ ٨

  فوري
٤٧/١١±٣٧/٤ 

٠٤/١٢±٣٨/٤  
٤/٣ 

٧  
٥/١٩ 

٧٥/٢٠  
  

 يسازرهيذخن داد که "نتايج آناليز واريانس سه طرفه نشا
 عنوانبه"نوع حالل" و " کاربرد پروآنتوسيانيدين" ، "هانمونه

همچنين اثر متقابل "نوع حالل و ، فاکتورهاي اصلي مطالعه
نوع  ،" و "اثر متقابل سه فاکتور" کاربرد پروآنتوسيانيدينيسازرهيذخ

ثر ا که، درحاليآماري ندارند دارمعني"تفاوت يسازرهيذخحالل و 
" و " کاربرد يسازرهيذخمتقابل "کاربرد پروآنتوسيانيدين و 

د دارا نشان  دارمعنيپروآنتوسيانيدين و نوع حالل" تفاوت آماري 
)٠٥/٠P˂ دهديمجزئيات اين آناليز را نشان  ٢). که جدول.  

  
  موردمطالعه يهاگروهنتايج آناليز واريانس سه طرفه استحکام باند در : )٢(جدول 

 منبع تغيير مجموع مجذورات درجه آزادي ميانگين مجذورات Fشاخص  P مقدار

 يسازرهيذخ  ۷,۸۶ ۱ ۷,۸۶ ۰,۳۹ ۰,۵۲

 حالل ۲۶,۸۸ ۱ ۲۶,۸۸ ۱,۳۶ ۰,۲۴

 پروآنتوسيانيدين ۰,۰۱ ۱ ۰,۰۱ ۰,۰۰۱ ۰,۹۸

 يسازرهيذخحالل *  ۳۹,۷۸ ۱ ۳۹,۷۸ ۲,۰۲ ۰,۱۵

 يسازرهيذخپروآنتوسيانيدين *  ۲۰۲,۴۸ ۱ ۲۰۲,۴۸ ۱۰,۲۸ ۰,۰۰۲

  پروآنتوسيانيدين *حالل  ۱۱۴,۱۴  ۱  ۱۱۴,۱۴  ۵,۷۹  ۰,۰۱۷

۰,۶۴  ۰,۲۱  ۴,۱۸  ۱  ۴,۱۸  
پروآنتوسيانيدين* حالل * 

  يسازرهيذخ
  

  يسازرهيذختوصيفي اثر متقابل کاربرد پروآنتوسيانيدين و  يهاشاخص: )٣(جدول 

  انحراف معيار± ميانگين  تعداد  فاکتور
خطاي 
  استاندارد

  ميانگين %۹۵ن فاصله اطمينا
  حداکثر  حداقل

  حد باال  حد پايين
S * PA- ۵۲  ۶۱/۰±۶/۱۲  ۶۱/۰  ۳۶/۱۱  ۸۳/۱۳  ۳۵/۶  ۷۰/۲۷  
S * PA+ ۵۲  ۸۴/۴±۵۵/۱۴  ۶۷/۰  ۲۱/۱۳  ۹۰/۱۵  ۴۰/۳  ۰۰/۲۵  
I * PA-  ۵۲  ۱۷/۴±۹۶/۱۴  ۵۷/۰  ۸۰/۱۳  ۱۲/۱۶  ۱۹/۱۰  ۷۹/۳۰  
I * PA+  ۵۲  ۴۹/۴±۹۸/۱۲  ۶۱/۰  ۷۵/۱۱  ۲۲/۱۴  ۷  ۴۱/۲۹  

  ۷۹/۳۰  ۴۰/۳  ۳۹/۱۴  ۱۵/۱۳  ۳۱/۰  ۷۷/۱۳±۵۷/۴  ۲۰۹  کل
S :يسازرهيذخ ،I : .فوريPA- :بدون کاربرد پروآنتوسيانيدين ،PA+ :با کاربرد پروآنتوسيانيدين  
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  و کاربرد پروآنتوسيانيدين يسازرهيذخمقايسه زوجي : )٤(جدول 
I               J  ميانگين (تفاوتI-J)  خطاي استاندارد  P_value* 

S PA- * S PA+ 

I PA- 

I PA+  

۹۵/۱-  
۳۶/۲-  
۸۹/۳-  

۸۸/۰  
۸۸/۰  
۸۷/۰  

۱۲/۰  
۰۳۹/۰  
۹۷/۰  

S PA+ * I PA- 

I PA+  
-۴۰۵/۰  

۵۷/۱  
۸۸/۰  
۸۷/۰  

۹۶/۰  
۲۸۱/۰  

I PA- * I PA+  ۹۷/۱  ۸۷/۰  ۱۱/۰  
نشان داد که بين ميانگين  ظرموردن يهاگروهدر  يسازرهيذخجهت مقايسه اثرات متقابل کاربرد پروآنتوسيانيدين و  Tukeyتعقيبي  آزمون *
آماري  دارمعنيتفاوت  (+SPA)شده  يسازرهيذخبا کاربرد پروآنتوسيانيدين و  يهاگروهو  (-IPA) بدون کاربرد پروآنتوسيانيدين و فوري يهاگروه

  ).˃P ٠٥/٠( ي وجود نداشتدارمعنيتفاوت آماري ها، گروه). ولي بين بقيه ٤و  ٣جدول ( )=٠٣٩/٠Pوجود دارد (
  

  توصيفي اثر متقابل کاربرد پروآنتوسيانيدين و نوع حالل يهاشاخص: )٥(جدول 

  خطاي استاندارد  انحراف معيار± ميانگين  تعداد  فاکتور
  ميانگين %۹۵فاصله اطمينان 

  حداکثر  حداقل
  حد باال  حد پايين

E * PA- ۵۲  ۳۰/۴±۳۹/۱۳  ۵۹/۰  ۱۹/۱۲  ۵۹/۱۴  ۳۵/۶  ۷۰/۲۷  
E * PA+ ۵۲  ۶۸/۴±۸۷/۱۴  ۶۵/۰  ۵۶/۱۳  ۱۷/۱۶  ۴۰/۸  ۴۱/۲۹  
A * PA-  ۵۲  ۶۰/۴±۱۶/۱۴  ۶۳/۰  ۸۸/۱۲  ۴۴/۱۵  ۸۰/۶  ۷۹/۳۰  
A * PA+  ۵۲  ۵۳/۴±۶۸/۱۲  ۶۲/۰  ۴۳/۱۱  ۱۳/۹۳  ۴۰/۳  ۰۰/۲۴  

  ۷۹/۳۰  ۴۰/۳  ۳۹/۱۴  ۱۵/۱۳  ۳۱/۰  ۷۷/۱۳±۵۷/۴  ۲۰۹  کل
-PA :بدون کاربرد پروآنتوسيانيدين ،PA+ : .با کاربرد پروآنتوسيانيدينE :ل الکليحال ،A :.حالل استوني  

  
  مقايسه زوجي کاربرد پروآنتوسيانيدين و نوع حالل: )٦(جدول 

I              J  ميانگين (تفاوتI-J)  خطاي استاندارد  P_value * 

E PA- * E PA+ 

A PA- 

A PA+  

۴۷/۱-  
۷۷/۰-  
۷۱/۰  

۸۸/۰  
۸۸/۰  
۸۸/۰  

۰۹۸/۰  
۳۸/۰  
۴۲/۰  

E PA+ * E PA- 

A PA+  
۷۰/۰  
۱۹/۲  

۸۸/۰  
۸۸/۰  

۴۳/۰  
۰۱۴/۰  

A PA- * E PA+  ۹۷/۱  ۸۸/۰  ۰۹۴/۰ 

*Tukey test 
  
-PA :بدون کاربرد پروآنتوسيانيدين ،PA+ : با کاربرد

  حالل استوني.: A، حالل الکلي: Eپروآنتوسيانيدين. 
جهت مقايسه اثرات متقابل کاربرد  Tukeyآزمون تعقيبي 

ن نشان داد که بي موردنظر يهاگروهپروآنتوسيانيدين و نوع حالل در 
 Eالکلي (با کاربرد پروآنتوسيانيدين و حالل  يهاگروهميانگين 

PA+)

 (+A PA)با کاربرد پروآنتوسيانيدين و حالل استون  يهاگروهو  
). ولي ٦و  ٥جدول () =٠١٤/٠Pآماري وجود دارد ( دارمعنيتفاوت 

  ).˃P ٠٥/٠ي وجود نداشت (دارمعنيتفاوت آماري ها، گروهبين بقيه 
  

 : بررسي استريو ميکروسکوپ

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

m
j.u

m
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             6 / 12

http://umj.umsu.ac.ir/article-1-3998-fa.html


 ۱۳۹۶ مهر، ۷، شماره ۲۸دوره   اروميه کيمجله پزش
  

441  

  موردمطالعه يهاگروهتوزيع فراواني نحوه شکست در بين : )٧(جدول 

  گروه
Adhesive 

  ) تعداد(%
  شکست

cohesive composite  
  شکست

cohesive dentin  
  شکست

 mixed  
  کل

  يسازرهيذخ ۱
  فوري

)۵/۶۱(۸  
 )۰% (۰  

 )۰% (۰  
 )۴/۱۵% (۲  

 )۰% (۰  
 )۷/۷% (۱  

 )۵/۳۸% (۵  
 )۹/۷۶% (۱۰  

 )۱۰۰% (۲۶  

  يسازرهيذخ ۲
  فوري

 )۱/۲۳% (۳  
 )۰% (۰  

 )۴/۱۵% (۲  
 )۱/۲۳% (۳  

 )۴/۱۵% (۲  
 )۰%(۰  

)۲/۴۶% (۶  
 )۹/۷۶% (۱۰  

)۱۰۰% (۲۶  

  يسازرهيذخ ۳
  فوري

۸)۵/۶۱%(  
۱)۱/۷%(  

 )۰% (۰  
 )۴/۲۱% (۳  

 )۷/۷% (۱  
 )۰% (۰  

 )۸/۳۰% (۴  
 )۴/۷۱% (۱۰  

)۱۰۰% (۲۶  

  يسازرهيذخ ۴
  فوري

 )۸/۳۰% (۴  
 )۷/۷% (۱  

 )۷/۷% (۱  
 )۸/۳۰% (۴  

 )۰% (۰  
 )۰% (۰  

 )۵/۶۱% (۸  
 )۵/۶۱% (۸  

)۱۰۰% (۲۶  

  يسازرهيذخ ۵
  فوري

 )۸/۳۰% (۴  
 )۱/۲۳% (۳  

 )۴/۱۵% (۲  
 )۱/۲۳% (۳  

 )۷/۷% (۱  
 )۰% (۰  

 )۲/۴۶% (۶  
 )۸/۵۳% (۷  

)۱۰۰% (۲۶  

  يسازرهيذخ ۶
  فوري

 )۸/۳۰% (۴  
 )۸/۳۰% (۴  

 )۰% (۰  
 )۱/۲۳% (۳  

)۷/۷% (۱  
 )۰% (۰  

 )۵/۶۱% (۸  
 )۲/۴۶% (۶  

)۱۰۰% (۲۶  

  يسازرهيذخ ۷
  فوري

 )۹/۷۶% (۱۰  
 )۴/۱۵% (۲  

)۰% (۰  
 )۵/۳۸% (۵  

 )۰% (۰  
 )۷/۷% (۱  

 )۱/۲۳% (۳  
۵)۵/۳۸%(  

 )۱۰۰% (۲۶  

  يسازرهيذخ ۸
  فوري

 )۴/۱۵% (۲  
 )۵/۳۸% (۵  

 )۴/۱۵% (۲  
 )۴/۱۵% (۲  

۳)۱/۲۳%(  
۰)۰%(  

۶)۲/۴۶%(  
۷)۸/۵۳%(  

)۱۰۰% (۲۶  

  
نشان داد که درصد بااليي از  هاگروهبررسي نحوه شکست در 

، باشديم mixedاز نوع شکست  موردمطالعه يهاگروهدر  هاشکست
شکست ادهزيو بيشترين ميزان را به خود اختصاص آن، ازپسو 
نوع شکست مشاهده شده از نوع شکست کوهزيو  ينترکم .دهديم

که درصد شکست  دهديمنشان  ٧جدول  ).%٧/٣٧( دباشيمعاج 
mixed  اتانولي بيشتر از استوني بوده است و در  يهاگروهدر

، فوري يهاگروهشده نسبت به  يسازرهيذخاتانولي و  يهاگروه
. باشديمفوري  يهاگروهبيشتر از  adhesiveدرصد شکست 

، اندفتهگرار که تحت درمان سطحي با پروآنتوسيانيدين قر ييهاگروه
نسبت به حالت  يسازرهيذخماه  ٦بعد از  mixedميزان شکست 

 هانمونههمچنين ميزان شکست ادهزيو در اين ، است ترکمفوري 
که درمان سطحي با پروآنتوسيانيدين بر روي  ييهانمونهنسبت به 

. ميزان شکست ادهزيو در باشديم ترکمانجام نشده نيز  هاآن
حت درمان سطحي با پروآنتوسيانيدين قرار که ت ييهانمونه

نسبت به حالت فوري افزايش ، يسازرهيذخماه  ٦بعد از ، اندنگرفته
  يافته است.

  
  : )SEMبررسي ميکروسکوپ الکتروني (

که باالترين درصد را به خود اختصاص  mixedدر شکست 
بررسي ميکروسکوپ الکتروني شکست در باالي هايبريد ، دهديم

 ي عاجيهاتوبول کامالً هاتگالير را نشان داد و تعداد زيادي از رزين 
  .را سيل کرده بودند و عاج اينترتوبوالر توسط رزين پوشيده شده بود

  

  
 ٤و  ٢و  ١ يهاگروهکه بيشتر در  adhesiveدر شکست 

بررسي مورفولوژيک سطح ، شوديمشده مشاهده  يسازرهيذخ
در زيراليه هايبريد رخ  غالباًنشان داد که شکست  SEMشکست با 

ي عاجي بدون رزين تگ و فضاي اينترتوبوالر هاتوبولداده بود و 
با سطح عاج بدون  يسازرهيذخ(شکل  بدون رزين قابل مشاهده است

در عاج را با  cohesiveشکست شکل زير  ي خالي)هاتوبولرزين و 
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که نشانگرعاج شکسته شده و  دهديممختلف نشان  يهاييبزرگنما
  .باشديمي عاجي و فضاي اينترتوبوالر خالي هاتوبول

 
  

  گيرينتيجهبحث و 
کاربرد  يرهايمتغاز  يک يچه، مطالعه حاضر در

 يداريمعناثر  يينهابه ت يسازرهيذخو ، نوع حالل، يانيدينپروآنتوس
در  يلو، نشان ندادند هانمونه يکشش يزاستحکام باند ر يررا بر مقاد

اثر  يزو ن، و نوع حالل يانيديناثر متقابل کاربرد پروآنتوس يبررس
 دارمعني تأثير، يسازرهيذخو  يدينانيمتقابل کاربرد پروآنتوس

بودن  متفاوت يعني، مطالعه ينصفر ا يهفرض نيبنابرا. يددگرمشاهده
دوام  بر ياتانول يسبا ب يهاادهزيوو  ياستون يسبا ب يهاادهزيواثر 

  .شوديم تأييد، يانيدينبه عاج درمان شده با پروآنتوس يتباند کامپوز
 يمرحله جداگانه ط يکدر  يانيدينپروآنتوس، مطالعه حاضر در

ر اچ شده د يدعاج اس يگذرا يآماده ساز يشپ يبرا ينگپروسه باند
که طبق ، )١٤به کار رفت ( يامرحلهدو  ياچ و شستشو يوهايادهز

اوت تف ييبه تنها يانيدينکاربرد پروآنتوس، آمده دستبه يجنتا
ه نداشت. ک، شودينمکه از آن استفاده  يرا نسبت به زمان يدارمعني

مطالعه هم  ينحاصل از ا يجبا نتا يزن Broyles AC مطالعه يجنتا
مطالعه مشاهده کردند که عصاره دانه انگور  ينا . درباشنديمراستا 

 يداس يليکآکر يو پل درصد ٥ يدبر خالف گلوتارآلده، درصد ٥/٦
 يزباند ر کاماستح يردر مقاد يدارمعني تأثير يجادا درصدسبب ٢٥

). ١٦به عاج نشد ( غيرمستقيم يتيکامپوز ينرز يهاميترميکشش
که کاربرد  اندکرده ياناست که اکثر مطالعات ب يدر حال ينا

عاج  يگذرا يآماده ساز يشپ يبرا يمرپرا عنوانبه يانيدينپروآنتوس
د استحکام بان يرمقاد يشسبب افزا يدارمعني طوربهاچ شده  يداس
 شوديمعاج -ينباند شونده رز يترفيسو ثبات ا هانمونه يکشش يزر
ر برده به کا يزن يوبا ادهز يبترک صورتبه يانيدين). پروآنتوس١٤(
 زياستحکام باند ر يرمقاد دارمعنيسبب کاهش  توانديمکه ، شوديم

شده و در  يوادهز يمريزاسيونو پل يلو درجه تبد هانمونه يکشش
 تيحما يمرپرا عنوانبه يانيديناز کاربرد پروآنتوس اًيقو يجهنت
موجود در  يانيديننبودن کاربرد پروآنتوس دارمعني). ٨( کننديم

اچ شده  يدعاج اس يگذرا يآماده ساز يشپ يه انگور براعصاره دان
 ينشده است که هر چند که ا يهطور توج ينا Broyles در مطالعه

 يهاونديپ يلو تشک يکالژن يهانيپروتئواکنش با  يقماده از طر
 شيسبب افزا يدروفوبيکو تعامالت ه يدروژنيه، يوني، يکوواالنس

 احتماالًاما ، شوديمدر عاج  موجود يتعداد اتصاالت متقاطع کالژن
وجود در م يانيدينپروآنتوس يمولکولها يباال يوزن مولکول ليبه دل

 تواندينمو  هعاج محدود شد يسطح ياربس يهاهيالنفوذ آن به ، آن
، جهيدر نت، )يدين(بر خالف کلر هگز کند يدادر کل عاج انتشار پ

 يدارمعني أثيرت يانيدينعاج با استفاده از پروآنتوس يدرمان سطح
). ١٦( به عاج ندارد يتيکامپوز يهانمونه يکشش يزبر استحکام باند ر

 در يانيدينکه کابرد پروآنتوس انددادهمطالعات نشان  يالبته برخ
 ١٤( است مؤثربه عاج  يتکامپوز يکشش يزاستحکام باند ر يشافزا

 يازسرهيذخو  يانيديناثر متقابل کاربرد پروآنتوس ين). همچن٨ و
 تأثير، در مطالعه حاضر يزن يآب يطدر مح هانمونهشش ماهه 

، داشت هانمونه يکشش يزاستحکام باند ر يررا بر مقاد يدارمعني
). ١٧( انددهيرس يجهنت ينبه هم طالعات ديگر نيزهمانطور که م

سبب  يدينيانکه پروآنتوس يل باشددل ينبه ا توانديم ياجهينت ينچن
آن  کييبهبود خواص مکان يجهعاج و در نت ينکالژ يکسماتر يتتثب

 ييتوانا ين. همچنگردديم يستيز يبمقاومت آن به تخر يشو افزا
(عصاره دانه انگور و دانه يانيدين از پروآنتوس يغن ياهيگ يهاعصاره

عاج  يکيکوتاه مدت و بلند مدت خواص مکان يشکاکائو) در افزا
 يزن يناه مدت عاج به رزاستحکام باند کوت يزشده و ن ييزدا يمعدن

شده با  ييزدا يعاج معدن ي). درمان سطح١٧گزارش شده است (
 يهايوادهزباند  اسحکام يشسبب افزا يانيديناستفاده از پروآنتوس

 ي) هم به عاج سالم و هم عاجيامرحله ٢( ساده شده ياچ و شستشو
 کييانبهبود خواص نانومک يزو ن، قرار گرفته يدگيپوس تأثيرکه تحت 

 ي. مشاهده شده است که آزاد سازگردديمسطوح باند شده 
و  اندشدهساخته  يتجرب طوربهکه  يوهايياز ادهز يانيدينپروآنتوس

 سبب کاهش، باشنديم يانيدينپروآنتوس يخود حاو يباتترک در
شکافته شدن کالژن و  يهامحلپوشاندن  يقکالژناز از طر يتفعال

 شوديمتوسط کالژناز  يبن به تخرمقاومت کالژ يشافزا يجهدر نت
ون گوناگ يهامکاندر  يدروژنيه يوندهايپ يلتشک، نيبنابرا). ١٨(

شکافته  ياحتمال يهامکانسبب کاهش ، کالژن يهامولکول يرو
 نيکننده ب ينکعامل کراس ل يک ي). القا١٩( گردديمشدن کالژن 

تورم  انيزعاج منجر به کاهش م يکالژن يکسبه درون ماتر يبريليف
 يکسدر ماتر يميآنز يبشده که کاهش جذب کالژناز و تخر يزن

). درمان ٢٩را به همراه دارد ( يانيديندرمان شده با پروآنتوس يعاج
 يفور مدولوس يکاالست، يانيدينعاج با استفاده از پروآنتوس يسطح
بعد از چالش کالژناز  يکه حت، داده يشرا افزا يعاج يکسماتر

ست. ا مؤثر يزن يدر بزاق مصنوع يسال نگهدار يک ياو  ياييباکتر
ده ش ييزدا يو بلند مدت عاج معدن يثبات فور تأمينسبب  عالوهبه

  ).١٩و  ١٧( شوديمدر آب  يک سال نگهداريبعد از 
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 ينگنوع حالل به کار رفته در جزء باند ينمطالعه همچن ينا در
 أثيرت يينهابه ت يزاتانول) ن يااستون  يس(با بيو ادهز يستماز س

ت. نداش هانمونه يکشش يزاستحکام باند ر يررا بر مقاد يدارمعني
 يجهنت ينخود به هم يهايبررس يط يز) ن٣٠مطالعات ( يبرخ
استحکام باند  يرمقاد ينب، )٢٠مطالعات ( ايرس کهدرحالياند يدهرس

، اتانول اياستون  يسبا ب يهاادهزيوباند شده با  يهانمونه يکشش يزر
د استحام بان ير. چرا که معتقدند مقاداندافتهيرا  يدارمعنياوت تف

ر د موردنيازرطوبت  يزانوابسته است به م يدارمعني طوربهحاصله 
 بعد از انجام يکالژن يبريليف ينب يجاد فضاهايسطح عاج جهت ا

به ابن صورت ها، آنبه درون  ينيرز يو نفوذ منومرها ينگاچ يداس
اما ، رتمرطوب نسبتاًبه سطح  يازن ياستون يسب با يهاادهزيوکه 
 يراز، رنددا يترخشک نسبتاًبه سطح  يازن ياتانول يسبا ب يوهايادهز

 يعاج يکسمجدد ماتر يساز بمرطو يياتانول و آب خودشان توانا
 ييتوانا يناستون فاقد ا که، درحالياز حد خشک شده را دارند يشب
اصل ح يکشش يزاستحکام باند ر يرادنبودن مق دارمعني. اما باشديم

 ياشن توانديماتانول در مطالعه حاضر  يااستون  يسبا ب يهاادهزيواز 
سطح عاج به نظر  وير ينگباند ينباشد که نحوه اعمال رز يناز ا

 يزانو م يوادهز يستمکه نسبت به نوع حالل موجود در س رسديم
اند با استحکام ب يشتريب يارارتباط بس، رطوبت موجود در سطح عاج

طح س يبه شدت رو يوصورت که اگر ادهز ينحاصله داشته باشد. به ا
با فشار به داخل  ينيرز يباعث رانده شدن منومر ها، شود يدهعاج مال
 گيناچ يدکالژن بعد از اس يهافيبريلشده درون  يجادا يهاتخلخل

 و يفور ياستحکام باندها يجه. در نتشوديم هاآن يشترو نفوذ ب
و  يوصرف نظر از نوع حالل موجود در ادهز يباالتر مدتطوالني

 يبرا يگرد يلدل يکخواهد آمد.  دستبهرطوبت سطح عاج  يزانم
 يهادندانمتفاوت در  يعاج سطوحوجود  توانديم، موضوع ينا

  ).٢٠متفاوت از هر دندان باشد ( يهاقسمتمختلف و 
که  ييهانهنمو يکشش يزاستحکام باند ر يرمقاد همچنين

تا  ندگرفتيمقرار  يتحت استرس کشش ينگبالفاصله بعد از باند
 يسازرهيذخکه بعد از شش ماه  ييهانمونهو ، دچار شکست شوند

در مطالعه  يزن شديماعمال  هاآن يپروسه بر رو ينا يآب يطدر مح
 يجابا نت يجهنت ين. اداشتندن يکديگربا  يدارمعنيحاضر تفاوت 
 Santana FR ،JÖRGENSEN KD ،Dewald عاتحاصل ازمطال

J و Retief D يطصورت که مح ينبه ا، باشديمهم راستا  يزن 
بر استحکام  يدارمعني تأثير يسازرهيذخ زمانمدتو  يسازرهيذخ

). ٢١مطالعات ( يبرخ کهدرحالي). ٢٢-٢٥به عاج ندارد ( ينباند رز
 نيب دارمعنيتفاوت . عدم وجود اندآوردهرا به دست  يمخالف يجنتا
ه ک ييهانمونه يکشش يزاستحکام باند ر يرحاصل از مقاد يجنتا

 يشآزما يآب يطدر مح يسازرهيذخبالفاصله و بعد از شش ماه 
کن مم ينکها ، ازجملهداشته باشد يمتفاوت يلدال توانديم اندشده

حالل  يردر تبخ يتسطح عاج و موفق يرو ادهزيواست نحوه اعمال 
، )يرال يبريدمانده در ه يحالل باق ترکم يزانمادهزيو (ر موجود د

  ).٢٢دارند ( مدتطوالنيدر دوام استحکام باند در  يينقش به سزا
در  و نوع حالل يانيديناثر متقابل کاربرد پروآنتوس يبررس در

فاوت ت هانمونه يکشش يزاستحکام باند ر يرمقاد ينب، مطالعه حاضر
ب مطل ينا يدمو يزن حاصل از مطالعات يجاکه نت، شد يدهد دارمعني

 يهاحالل يحاو يهاادهزيوهمراه با  يانيديناندکه کاربرد پروآنتوس
رفتار  ،دارند ياستون يسکه ب ييهاادهزيوبه  بتنس يالکل يسبا ب

و بهبود  شيسبب افزا يشتريب يزانداشته و به م يتر بينيپيشقابل 
 يعوامل متعدد، )٨و  ١٧( شوديم هانمونه يکشش يزاستحکام باند ر

 يو دما که همگ PH، عصاره دانه انگور يدپروسه تول، هاحالل ازجمله
در  انيدينيپروآنتوس يکل ييو توانا کيباتبر ساختار و تر تواننديم
وع موض ينمسبب ا تواننديم، اثر بگذارند، اتصاالت متقاطع يجادا

ره دانه انگور و موجود در عصا يحاللها يشوند. اوآل عدم هماهنگ
صورت  ينه اب، بگذارد يمنف تأثيربر استحکام باند  توانديم يزن يوادهز

از  درصد ١٥با غلظت  مراهآب به خصوص ه ياکه حالل اتانول 
 هاهنمون يکشش يزدر بهبود استحکام باند ر، يانيدينپروآنتوس

ت االاتص يجادا يسممکان ياً. ثاندهديمرا از خود نشان  يعملکرد بهتر
شخص م خوبيبهو کالژن هر چند که  يانيدينپروآنتوس ينمتقاطع ب

ن يب يدروژنيه يوندهايپ يلتشک يقاز طر يهاول طوربهاما ، نشده
ه با استفاده ک باشديم يدروکسيله يکو فنول يلکربون يدآم ينپروتئ

 يزاناست. که م گيرياندازهقابل  Hansen (σH) يتاز پارامتر حالل
 نيبنابرا، است ترکمل و استون نسبت به آب مقطر اتانو يآن برا
ممکن است با استفاده از  يترکم يدروژنيباند شونده ه يهامکان
اشغال شوند. که با  ترفيضع يباندها دهنده يلتشک يهاحالل

اجازه بدهند  بعداًکه ممکن است  شونديمساختار کالژن جفت 
 -کالژن يهامولکول ينب يشتريب يدروژنيه يوندهايپ

 يباعث القا يتاًکه نها، يردکالژن شکل بگ-کالژن يا يانيدينپروآنتوس
 مکانيکيخواص  يجادو منجر به ا شوديماتصاالت متقاطع کالژن 

در نظر  يآب جز مطلوب، ينگباند يدر ط عالوهبهگردد.  يتريقو
 يبرکت يمربا پرا يمياييش طوربه توانديمچرا که ، شودينمگرفته 

 ييبريلف ينب يبه درون فضاها يدروفوبه يناز نفوذ رز شده مانع
و  ينکالژن توسط رز يافال يفو سبب احاطه شدن ضع کالژن شود

و  ٢٠ود (ش يکيجباند نسبت به نانو ل يشترب يپذيرآسيب يجهدر نت
 طيمح يکالکتر يد يداريسبب کاهش پا توانديم). اتانول ٨و  ١٧
بات و کالژن شده و ث يانيدينپروآنتوس ينب يهاواکنش يکتحر يبرا
  ).٨دهد ( يشرا افزا يدروژنيه يوندهايپ

ه مشاب يباتبود که ترک ينمطالعه ا ينا يهاتيمحدوداز  يکي
ر بود و بهت، در دسترس نبودند يو استون ياتانول يها ينگباند ياجزا

ط در که فق يکسان يبيترک يسبا ب شديمساخته  يوهاييکه ادهز
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 انتخاب يوهاييشد ادهز يهر چند سع، اوت بودندنوع حالل با هم متف
  .با هم داشته باشند يمشابه کيباتشوند که تا حد ممکن تر

ر يتصاو يبررس ينو همچن هانمونهتوجه به نحوه شکست  با
SEM ،ياراد يهاادهزيودوام باند در  يبر رو يانيدينپروآنتوس تأثير 

  قرار گرفت. تأييدمطالعه مورد  يندر ا يالکل يهحالل با پا

بات باعث ث يانيدينکاربرد پروآنتوس، مطالعه ينا يطتحت شرا
 شياثر افزا ينا، يالکل يهبا پا ييهاادهزيوو همراه با  گردديمباند 
 ورتصبهمطالعه  ينا کهازآنجايي، ين. همچنکنديم يداپ يتوجهقابل
انجام ، يدهان يطجهت مشاهده بهتر شرا، انجام شده يشگاهيآزما
  .شوديم يهتوص ينيبال صورتبه يعات بعدمطال
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Abstract 
Background & Aims: Use of the antioxidants can affect the durability of bond strength in some 
adhesive systems. This study sought to evaluate the effect of two types of the two step etch and rinse 
adhesive systems with different solvents on durability of resin composite bonding to the treated 
dentin with proanthocyanidins. 
Materials & Methods: In this in vitro experimental study, 80 human molar teeth, after removal of 
the coronal enamel, were randomly divided into 4 groups, based on the type of solvent used in the 
adhesive. Half of them were treated with proanthocyanidins, and others were considered as the 
control. Thermocycling and cutting were done on the specimens 24 hours after preparing and water 
storage. Half of them were immediately subjected to the microtensile bond strength test, and the 
others after 6 months storage in distilled water. The mode of failures and the fractured surface 
morphology were examind under a stereomicroscope and scanning electron microscope, 
respectively. 
Results: None of the variables including the use of proanthocyanidin, type of solvent and storage 
had significant effect lonely, but the interaction between the use of proanthocyanidin and solvent 
type, and the interaction between the use of proanthocyanidin and storage had statistically significant 
effect on the values of microtensile bond strenght (P<0.05). 
Conclusion: Use of proanthocyanidin leads to bond stability and this effect improves significantly 
accompanying adhesives with ethanolic base. 
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