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Effect of Adhesive Systems on Bond Strength between Dentin and Compomer Base Materials.
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบค่ากาลังยึดติดแบบดึงระดับจุลภาคระหว่างเนื้อฟันกับวัสดุรองพื้นโพรงฟันชนิดคอมพอเมอร์ เมื่อ
ร่วมกับการใช้และไม่ใช้สารยึดติด
วัสดุและวิธีการ ฟันกรามแท้ถูกกรอตัดจนถึงชั้นเนื้อฟันด้านบดเคี้ยวให้ได้ผิวฟันที่เรียบ แบ่งกลุ่มการทดลองเป็น 7 กลุ่ม โดยใช้
สารยึดติดระบบโททอลเอทช์ (OptiBond™ FL) หรือใช้สารยึดติดระบบเซลฟ์เอทช์ (Clearfil™ SE Bond) หรือไม่ใช้สารยึดติด
ร่วมกับวัสดุรองพื้นโพรงฟันชนิด Ionosit-Baseliner หรือ Ionoseal® และกลุ่มที่ใช้วัสดุเรซินมอดิฟายด์กลาสส์ไอโอโนเมอร์
(Fuji II LC®) เก็บฟันตัวอย่างไว้ในน้ากลั่นที่อุ ณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ชั่วโมง นามาตัดให้ได้ช้ินงานทรงแท่งที่มี
พื้นที่หน้าตัด 1 x 1 ตารางมิลลิเมตร และนาไปทดสอบกาลังยึดติดแบบดึงระดับจุลภาค โดยเปรียบเทียบค่ากาลังดึงเฉลี่ยในแต่
ละกลุ่มด้วยสถิติ one-way ANOVA และ Duncan test (p<0.02)
ผลการศึกษา การใช้วัสดุรองพื้นโพรงฟันชนิดคอมพอเมอร์ร่วมกับสารยึดติดทั้งสองระบบ ให้กาลังยึดติดสูงกว่าการไม่ใช้สารยึด
ติด เมื่อเปรียบเทียบจากชนิดของวัสดุคอมพอเมอร์ กลุ่มการทดลองด้วยวัสดุ Ionosit-Baseliner ให้กาลังยึดติดสูงกว่ากลุ่ม
Ionoseal® . และเมื่อพิจารณาในด้านระบบสารยึดติด สารยึดติดระบบโททอลเอทช์มีแนวโน้มในการให้กาลังยึดติดที่สูงกว่า
ระบบเซลฟ์เอทช์
สรุปผลการศึกษา วัสดุรองพื้นโพรงฟันชนิดคอมพอเมอร์ไม่สามารถเกิดการยึดติดกับเนื้อฟันได้ดี เมื่อไม่ใช้ร่วมกับสารยึดติด
ดังนั้นควรใช้สารยึดติดร่วมกับการใช้งานวัสดุดังกล่าว
คาสาคัญ : คอมพอเมอร์ กาลังยึดติดแบบดึงระดับจุลภาค สารยึดติด วัสดุรองพื้นโพรงฟัน

Abstract
Objective: To evaluate microtensile bond strength of compomer base materials to human dentin when using with or without dental
adhesive systems.
Materials and Methods: Flat dentin surfaces were prepared and divided. Group 1-6: bonded with OptiBond FL™ (TE) or Clearfil™
SE Bond (SE) or without, and then filled either with compomers: Ionosit-baseliner (IB) or Ionoseal® (IS). Group 7: filled with resinmodified glass ionomer cement (Fuji II LC). Samples were stored in 37°C water for 24 hrs and sectioned into beam-shape
specimens at interface area of 1x1 mm2 for microtensile bond strength test. Data were analysed by one-way ANOVA analysis and
Duncan test (p<0.05).
Results: There was significant difference between groups restored with and without adhesive systems (p<0.05). Ionosit-baseliner
exhibited higher bond strength than Ionoseal® in each adhesive system. Total-etch adhesive tended to show higher bond strength
for compomer material in terms of adhesive systems.
Discussions: Compomers could not bond well to dentin without adhesive systems. Therefore, compomers should be used with
dental adhesive.
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