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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพของสารกระตุ้ นปฏิกิริยาที่ปราศจากแสงในเรซินซีเมนต์ต่อค่าความแข็งแรงยึดเฉือน
ของเรซินซีเมนต์ที่ใช้ร่วมกับสารยึดติดระบบเซลฟ์เอตช์กับเนื้อฟัน เมื่อใช้ร่วมกับวัสดุบูรณะที่ทึบแสงหรือแสงผ่านได้บางส่วน
วิธีการวิจัย นาฟันกรามแท้ซี่ที่สามของมนุษย์ตัดผิวฟันให้เนื้อฟันเผยผึ่งเป็น ระนาบ สุ่มแบ่งชิ้นทดสอบเป็น 9 กลุ่ม กลุ่มที่ 1, 2
และ 3 ใช้รีไลย์เอ็กซ์อัลติเมตเรซินซีเมนต์ร่วมกับซิงเกิลบอนด์ยูนิเวอร์แซลแอดฮีซีฟ (RXU+SBU) กลุ่มที่ 4, 5 และ 6 ใช้เนกซัสท
รีเรซินซีเมนต์ร่วมกับออฟติบอนด์เอ็กซ์ทีอาร์ (NX3+XTR) กลุ่มที่ 7, 8 และ 9 ใช้เนกซัสทรีเรซินซีเมนต์ร่วมกับออฟติบอนด์ ออ
ลอินวัน (NX3+AIO) โดยกลุ่มที่ 1, 4 และ 7 ยึดแท่งเรซินคอมโพสิตโปร่งแสง ด้วยเรซินซีเมนต์แต่ละชนิดบนเนื้อฟัน ฉายแสง 5
ด้าน ด้านละ 20 วินาที กลุ่มที่ 2, 5 และ 8 ยึดแท่งเรซินคอมโพสิตทึบแสงด้วยเรซินซีเมนต์ ฉายแสงด้านบนแท่ง เรซินคอมโพสิต
ทึบแสง 20 วินาที ทิ้งไว้ในกล่องทึบแสงนาน 6 นาที ส่วนกลุ่มที่ 3, 6 และ 9 ยึดแท่งเรซินคอมโพสิตทึบแสงด้วยเรซินซีเมนต์ ไม่
ฉายแสงแต่ทิ้งไว้ในกล่องทึบแสงนาน 6 นาที นาชิ้นงานทั้งหมดแช่ในน้ากลั่นอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง จากนั้น
นาชิน้ ทดสอบกลุ่มละ 15 ชิ้นทดสอบไปหาค่าความแข็งแรงยึดเฉือน
ผลการศึกษา ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงยึดเฉือนในกลุ่มที่ทาการยึดติดด้วยเรซินซีเมนต์ และได้รับการฉายแสงทั้ง 5 ด้านมีค่าสูงกว่า
กลุ่มที่ได้รับการฉายแสงบางส่วนอย่างมีนัยสาคัญ ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงยึดเฉือนของกลุ่มที่ไม่ ได้รับการฉายแสงมีค่าต่าสุด
(p<0.05) โดยกลุ่ ม ที่ ได้ รับการฉายแสง กลุ่ ม RXU+SBU มีค่ า เฉลี่ ย ความแข็ งแรงยึด เฉื อ นมากกว่ากลุ่ ม NX3+XTR และกลุ่ ม
NX3+AIO แต่กลุ่มที่ไม่ได้รับการฉายแสงไม่มคี วามแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยความแข็งแรงยึดเฉือนในเรซินซีเมนต์ทั้ง 3 กลุ่ม
สรุปผลการศึกษา ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงยึดเฉือนที่ได้จากการใช้สารยึดติดร่วมกับเรซินซีเมนต์ หากไม่มีการฉายแสงเพื่อเริ่มต้น
ปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันมีค่าต่ามาก สารกระตุน้ ปฏิกิริยาที่ปราศจากแสงในเรซินซีเมนต์อาจไม่สามารถทาให้สารยึดติดเกิดพอ
ลิเมอร์ไรเซชันที่สมบูรณ์ได้
คาสาคัญ: สารกระตุ้นปฏิกิริยาที่ปราศจากแสง เรซินซีเมนต์ สารยึดติดระบบเซลฟ์เอตช์ ความแข็งแรงยึดเฉือน

Abstract
Objective: To evaluate the effect of dark cure activators on shear bond strength of resin cements with self-etch-adhesiveluted, opaque and translucent, restorations on dentin.
Methods: Human third molars were ground flat to expose dentin and randomly divided into 9 groups. For groups 1, 2 and
3, RelyX™ Ultimate resin cement and Single Bond Universal adhesive (RXU+SBU) was used to bond the specimens with
resin composite rods. Group 4, 5 and 6, used Nexus®3 resin cement and Optibond™ XTR (NX3+XTR). Group 7, 8 and 9
used Nexus®3 resin cement and Optibond™ All-In-One (NX3+AIO). In groups 1, 4 and 7, translucent shade resin composite
rods were bonded to the dentin and then light cured for 20 seconds from 5 directions. In group 2, 5, and 8, opaque resin
composite rods were light cured from the top for 20 seconds and then kept in a dark box for 6 minutes, while in group 3, 6
and 9, the specimens were not light cured but kept in a dark box for 6 minutes after bonding with opaque resin composite
rods. All specimens were then stored in 37°C distilled water for 24 hours and fifteen from each group were tested for shear
bond strength.
Results: Regarding curing mode, the groups with light curing from 5 directions showed significantly higher mean shear
bond strengths than the groups with partial light curing. The groups without light curing showed the lowest mean shear
bond strengths (p<0.05). In the groups with light curing, RXU+SBU showed significantly higher mean shear bond strengths
than NX3+XTR and NX3+AIO (p<0.05). In the groups without light curing, there was no significant difference.
Conclusions: Without light curing, the means of shear bond strength of resin cements used with self-etch adhesives were
very low. The dark cure activators in the resin cements might not allow complete polymerization of the adhesives.
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