عنوان گزارش:

سيلر كانال ريشه دندان بر پايه رزين اپوكسي
بهره برداران :

شركت بتادنت و شركت دانش بنيان اترک بسپار فن

پيشگفتار:
با توجه با نیاز کشور به مواد و ترکیبات مورد استفاده در دندانپزشکی شرکت های بتادنت و اترک بسپارفن با
بهره گیری از دانش اساتید دانشگاه در شرکت اترک بسپار فن و همچنین تجربه تولید و مارکتینگ متخصصین و
مهندسین شرکت بتادنت اقدام به تولید مشترک مواد دندانی با کیفیت بالا و استانداردهای بین المللی نموده اند.
در درمان کانال ريشه دندان طیف گستردهای از سیلرها به صورت تجاری در دسترس می باشند .طبق تحقیقات
بازار ،انواع پر مصرف سیلرها در بین دندانپزشکان دو سیلر بر پايه رزين اپوکسی شامل  AH26و AH+ساخت
شرکت DENTSPLYاست .

مقدمه:
سیلر کانال ريشه دندان معمولاشامل رزين  ،عامل پخت و مواد افزودنی ديگر از جمله مواد معدنی می باشد.

همانطور که در شکل ( )1-1مشاهده میشود گوتاپرکا به تنهايی نمیتواند تمام فضای کانال ريشه را پر کند و
استفاده از سیلر برای پر کردن کامل فضای سه بعدی کانال ريشه و اتصال مواد پرکننده به ديواره کانال لازم
است.

()1-1

نمونهای از دندان پرشده باگوتا پرکا و سیلر

بطور کلی يک سیلر ايده ال بايد با انساج سازگار و خاصیت ضد باکتری داشته  ،غیر سمی و راديو اپک باشد
همچنین کانال ريشه دندان را کاملا پر کند و پايداری ابعادی داشته و به ديواره کانال بچسبد  ،درمان کانال
ريشه دندان شامل سه مرحله پاک سازی ،شکل دهی و پر کردن فضای سه بعدی (سیل کردن) آن است .پس از
پاک سازی مناسب کانال ريشه دندان ،سیل کامل آن جهت جلوگیری از کلونیزه شدن میکرو ارگانیسمهای
دهان و آلودگی مجدد بافت انجام میشود.
ويژگیهای يک سیلر ايدهآل به شرح زير است :
 چسبندگی کامل به ديواره دندان
 زمان کافی برای کار کردن و گیرش سیلر
 قابلیت ايجادسیل غیر قابل نفوذ
 سهولت کاربرد
 کدر بودن در برابر اشعه (معمولاً با استفاده از نمک های فلزات سنگین و هالوژن مانند سرب ،نقره ،باريم،
بیسموت و يد تامین میشود)
 پايداری ابعادی و عدم انقباض در حین گیرش (تغییر ابعاد و کاهش حجم در بعضی از سامانهها بیشتر
است)
 قابلیت ضد باکتری
 سازگاری با بدن ( تحمل بافت ها و زنده ماندن آنها)
 غیر قابل حل بودن در مايعات بافتی
 عدم تغییر رنگ

 عدم تحريک سیستم ايمنی بدن و خاصیت آنتی ژن
 عدم خاصیت جهش زايی و سرطان زا بودن

1-1

سيلرهاي بر پايه رزين:

اساس کار اين نوع سیلرها بر پايه شیمی رزين است .رزين مصرفی در آن از نوع رزين اپوکسی بر پايه بیسفنل A

و عامل پخت آن بر پايه آمین است.
خواص مطلوب اين نوع سیلرها:
 چسبندگی خوب
 سیالیت
 جريان خوب
 خاصیت ضدمیکروبی
 زمان طولانی برای اجرای آن
 سهولت اختلاط
 قابلیت آببندی بسیار خوب
از معايب آن نیز می توان به تغییر رنگ ،عدم حلالیت نسبی در حلالها ،سمیت نسبی تا زمانی که سخت نشده و
مقداری حلالیت در مايعات دهان اشاره کرد.
در نمونه AH Plusکه ترکیب اصلاح شدهای از AH26است ،فرمالدئید کمتری آزاد میشود ،سازگاری نسجی
بهتر و تغییر رنگ کمتری دارد .انواع  AH26و  AHPlusبرپايه رزين غیرآکريلیکی و بدون انوژل همراه با مواد
پرکننده بوده که با گوتاپرکا و پرکننده های  Densfilيا نقره مصرف می شوند.
رزين اپوکسی در کنار عامل پخت در زمان  63الی  84ساعت در دمای بدن انسان و يا  5الی  7روز در دمای
اتاق کاملاً پخت میشود.پس از پخت ،رزين از لحاظ شیمیايی و بیولوژيکی خنثی است.

 1-2مواد و روش هاي آزمون:
مواد مورد استفاده و برای تهیه و بررسی خواص سیلر ساخته شده در ذيل ذکر شده است:
 رزين بر پايه اپوکسی
 پودر

 بیسموت
 سیلان اپوکسی
انجام آزمون ها طبق استاندارد محصول ،ايزو  3473با نمونه شاهد سیلر تجاریAH26صورت گرفت .همچنین
آزمون های سمیت سلولی مطابق استاندارد ايزو ، 19006آزمون ريز نشت و نیز آزمون های بررسی و مقايسه
خواص فیزيکی انجام شده است.

 روش تركيب پودر و رزين:
مطابق دستورالعمل ترکیب پودر و رزين  2 ،AH26تا  6واحد حجمی از پودر با  1واحد حجمی از رزين ترکیب
میشود بهگونهای که پس از اختلاط کامل ،اگر مقداری از مخلوط جدا شود ،بیشتر از  1/5تا  2/5سانتیمتر از
سطح بلند نشود.

 آزمونهاي استاندارد سيلر
برای تأيید کیفیت سیلر بهدستآمده ،بايد آزمونهای استاندارد بر روی سیلر انجام شود .برای بررسی کیفیت
سیلر کانال ريشه دندان ،استاندارد ايزو  3473تعريف شده است .اين استاندارد شامل آزمونهای ضخامت فیلم،1
آزمـون سیالیت ،2زمان کار ،3زمـان پخت ،4انحلالپذيری در آب5و پرتـو کـدری (کدر بودن در مقابل عبور پرتـو
ايکس) 6میباشد.

 میکروسکوپ الکترونی
در تصاوير زير تصاوير میکروسکوپ الکترونی پودر سیلر ساخته شده در مقايسه با پودر سیلر  AH26آورده شده
است .همانطور که ديده می شود ذرات اولیه پودر سیلر ساخته شده ريزتر از نمونه شاهد است .ريز بودن ذرات به
کاهش ضخامت فیلم و سیالیت بیشتر سیلر کمک می کند.
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تصوير  SEMپودر سیلرها با مقیاس الف :پودر فرموله شده .ب :پودر .AH26

تصوير  SEMپودر سیلرها با مقیاس  ،2μmالف :پودر فرموله شده .ب :پودر .AH26

 آزمون ضخامت فيلم
آزمون ضخامت فیلم با استفاده از بیسموت و همچنین بیسموت سیلانه شده انجام شد و نتايج بهدستآمده با
سیلر  AH26مقايسه گرديد.

نتايج آزمون ضخامت فیلم
سیلر با بیسموت ساده

سیلر با بیسموت سیلانه شده

سیلر AH26

تکرار اول (میکرومتر)

51

25

27

تکرار دوم (میکرومتر)

30

27

62

تکرار سوم (میکرومتر)

57

27

69

میانگین (به نزديکترين  5میکرومتر)

66

25

36

مطابق آزمون استاندارد ايزو 3473سیلر در صورت سیلانه شدن بیسموت ،ضخامت فیلم در محدوده استاندارد و
کمتر ازضخامت فیلم  AH26خواهد شد.ضخامت فیلم هر سه نمونه را نشان میدهد.

الف :سیلر با بیسموت غیر سیلانه .ب :سیلر با اکسید بیسموت سیلانه شده .ج :سیلر

AH26

استفاده از بیسموت سیلانه شده باعث کاهش ضخامت فیلم در محدوده مورد پذيرش استاندارد ايزو ( 3473کمتر
از  59میکرومتر) شده است.با سیلانه کردن بیسموت ،فیلر در رزين بهصورت يکنواختتری پخش شده است.

 آزمون سياليت
نتايج بهدستآمده با سیلر  AH26مقايسه گرديد.

نتايج آزمون سیالیت
سیلر فرموله شده

سیلر AH26

تکرار اول (میلیمتر)

26/445

23/2

تکرار دوم (میلیمتر)

26/21

27/485

تکرار سوم (میلیمتر)

26/975

27/45

ميانگين (ميليمتر)

23

22

همانطور که مشاهده میشود ،نتايج هر دو تست در محدود استاندارد واقعشدهاند و قطر میانگین سیلر AH26

حدود  8میلیمتر بیشتر از سیلر فرموله شده است.
درشکل زيرسیلر پرس شده در آزمون سیالیت نشان دادهشده است.

نتايج آزمون جريان .الف:سیلر فرموله .ب :سیلر .AH26

 آزمون زمان كار
جدول زير نتايج اين اندازهگیری را نشان میدهد.

نتايج آزمون زمان کار
ميانگين (ميليمتر)

سیلر فرموله شده

سیلر AH26

23

22

جدول فوق حاکی از اين است که پس از گذشت زمان  69دقیقه ،قطر متوسط سیلر پرس شده برابر با قطر
بهدستآمده در آزمون سیالیت میباشد و بنابراين نتیجه گرفته میشود که زمان کار سیلر از  69دقیقه بیشتر
است.

 آزمون زمان پخت
نتايج آزمون زمان پخت نشان میدهد که سیلر فرموله شده در دمای  67°Cو رطوبت نسبی بالای  05%در زمان
بین  61الی  64ساعت به صورت کامل پخت خواهد شد .با توجه به آزمايشهای انجام شده ،سیلر تجاری

 AH26نیز در همین بازه زمانی پخت میشود.

اثر فرورفتگی توسط سوزن گیلمور پس از  0ساعت .الف :نمونه فرموله شده .ب :نمونه

AH26

 آزمون انحلالپذيري در آب
آزمون حلالیت سیلر ساخته شده و شاهد از دو روش توزين نمونه پس از تست حلالیت و نیز توزين مواد خارج
شده از نمونه ها انجام شد که نتايج در جدول زير آمده است:

نتايج آزمون انحلالپذيری در آب
سیلر فرموله شده
ميانگين ()%

سیلر AH26

کاهش وزن سیلر

افزايش وزن ظرفشیشهای

کاهش وزن سیلر

افزايش وزن ظرف شیشهای

6/22

6 /3

6/62

6/60

بنابراينچه با معیار قرار دادن کاهش وزن قرصها و چه با احتساب وزن رسوبمیتوان نتیجه گرفت که میزان
انحلالپذيری نمونه سیلر فرموله شده در آب کمتر از  6درصد وزنی و در محدوده استاندارد ايزو میباشد.

 آزمون پرتو كدري
با افزايش ضخامت استپ وج ،رنگ پله در تصوير روشنتر میشود .مطابق استاندارد ايزو ،روشنايی تصوير حاصل

از برخورد اشعه ايکس به نمونه سیلر نبايد کمتر از روشنايی پله با ضخامت  6میلیمتر باشد .با توجه به اين
روشنايی سیلر سنتز شده از حد استاندارد بیشتر است بهگونهای که به صورت چشمی نیز قابل تشخیص است.

عکس اشعه ايکس از نمونههای سیلر

جمع بندي نتايج
با توجه به نتايج آزمونهای استاندارد ايزو میتوان ادعا کرد که سیلر فرموله شده ويژگیهای استاندارد را داراست
و نتايج مشابه و در برخی موارد بهتری را در مقايسه با سیلر  AH26نشان میدهد.

 نتايج آزمون زيستپذيري
همانطور که در تصوير ديده میشود ،پس از انجام آزمايش ،سلولهای کشتشدهباقیمانده بر روی سیلر فرموله
شده بیشتر از سیلر  AH26میباشد.

نتايج کشت سلولی بر روی نمونهها .الف :سیلر  .AH26ب :سیلر فرموله شده .ج :نمونه مرجع

مطابق تصوير زيست سازگاری سیلر فرموله شده نسبت به نمونه مرجع برابر  41/4درصد است .بنابراين سیلر
فرموله شده نسبت به بافت طبیعی سمیتّی نداشته و زيست سازگار است .نتايج بهدستآمده برای سیلر AH26
برابر  32/7 %است که به مقدار  79%نزديک بوده و میتوان گفت تقريباً برای بافت انسانی ضرری ندارد.

نتايج آزمون زيست پذيری
نمونه مرجع

سیلر فرموله شده

سیلر AH-26

آزمايش اول

9/238

9/274

9/214

آزمايش دوم

9/276

9/256

9/17

آزمايش سوم

9/200

9/290

9/132

آزمايش چهارم

9/690

9/107

9/134

میانگین

9/243

9/268

9/170

انحراف معیار

9/903

9/968

9/969

01/03

62/21

زيست سازگاري %

 نتايجآزمون ريزنشت
شکل های زير نمونهای از تصاوير گرفته شده از دندانها توسط میکروسکوپ نوری را نشان میدهد .اين
تصاوير با کیفیت بالا و بزرگنمايی در قسمت اپیکال نیز ثبتشده و برای ثبت تصوير و محاسبه مقدار
نفوذ رنگ ،از برنامه  Tcaptureاستفاده گرديد.

0مقدار میانگین و انحراف معیار نفوذ رنگ به کانال ريشه دندان را شرح میدهد.
نتايج آزمون ريزنشت
نوع سیلر

سیلر AH26

سیلر فرموله شده

میزان نفوذ رنگ (میکرومتر)

80/11± 18/76

86/9 ± 16/46

همانطور که ديده میشود ،میزان نفوذ رنگ به کانال ريشه دندانهای روت کانال شده با سیلر فرموله از نفوذ
رنگ در دندانهای روت کانال شده توسط سیلر  AH26نیز کمتر است و اين نشاندهنده عملکرد بهتر اين سیلر
نسبت به سیلر تجاری  AH26است.

