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 :ف اختراعتوصی

 :زمینه فنی اختراع -1

هدف اصلی در دندان پزشکی . هاي اصلی دندان پزشکی، دندان پزشکی ترمیمی استیکی از شاخه

ترمیمی، جایگزینی ساختمان دندانی از دست رفته یا آسیب دیده با مواد ترمیمی است، به گونه اي که 

سال پیش رشد پیدا  50بیش از  زشکیپ ی چسب در دندان ژتکنولو.زیبایی و کارایی دندان حفظ گردد

شود یکی از اجزاي اصلی ها افزوده میانواع آن رهاي پلیمري که روز به روز بچسب. کرده است

دندان پزشکی چسبندگی  ،در واقع دندان پزشکی عصر جدید. هاي ترمیمی کامپوزیتی هستندسامانه

قبل از اعمال کامپوزیت روي ساختار  هاي دندانی ترکیباتی هستند که در فرایند ترمیمچسب. است

هاي دندانی از یک طرف بر روي چسبندگی بنابراین توانایی چسبندگی چسب. گیرند دندان قرار می

ها و بسیاري از ویژگی. چسب به مینا  عاج و از طرف دیگر چسبندگی چسب به کامپوزیت بستگی دارد

ترکیب مواد و . ها به دندان استاص اتصال آني اتصال ترمیم و خوکیفیت یک ترمیم وابسته به نحوه

اصلی ترین مکانسیم چسبندگی به دندان، اتصال میکرو . ها در کاربرد مواد دندانی مهم استخواص آن

ها به وسیله مونومرهاي  این مکانیسم با برداشته شدن مواد معدنی و جایگزین شدن آن. مکانیکی است
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بنابراین نفوذ و برداشته . شود هاي میکرومکانیکی انجام می لخلرزین و پلیمریزاسیون مونومرها در تخ

هاي  اخیرا در سیستم چسب. شدن مواد معدنی اصلی ترین مکانیسم در اتصال میکرومکانیکی است

مینایی عاجی، بیشتر بر روي کاهش حساسیت تکنیکی، استفاده آسانتر، دوام و زیست سازگاري بیشتر 

جدید سنتز شده اند و  1هاي اخیر مونومرهاي خود اچ کننده در سالبه همین جهت  .توجه شده است

ها و فسفونیک اسیدها  عمده توجهات بر روي سنتز مونومرهاي اسیدي قوي مثل دي هیدروژن فسفات

کنش فیزیکی وشیمیایی با  سطح دندان، توانایی بر هم 2بوده است، این مونومرها افزون بر اچ کردن

  .دبافت دندان را نیز دارن

) هاي حاوي بانـدهاي دوگانـه   گروه(هاي خود اچ کننده مونومرهاي اسیدي قابل پلیمریزه شدن  چسب

شوند و به صـورت همزمـان       هستند که به عنوان پرایمر، کاندیشنر و عامل پیوند دهنده به کار گرفته می

ها نیـاز بـه مراحلـی     چسب بنابراین هنگام استفاده از این. کنند می) اچ(سطح دندان را پرایم و کاندیشن 

هاي خـود اچ کننـده باعـث     استفاده از چسب. مجزا براي اچ کردن، شست وشو و خشک کردن نیست

. مراحل کمتر، زمان کوتاه تر، حساسیت تکنیکی کمتر و استفاده آسانتردر دندان پزشـکی شـده اسـت   

از انـدازه کـالژن هـا و     مالیم از انقباض،  بی پشتیبان شدن بـیش  pHهاي خوداچ کننده به دلیل چسب

هـاي   کـنش هـاي پیونـد هیـدروژنی گـروه      نمایند و از طریق بـرهم  احساس درد در بیمار جلوگیري می

کـنش   بـرهم (هاي اکسیژن و نیتروژن موجود درکالژن ها  فسفات و اکسیژن موجود در مونومر با گروه

) کـنش شـیمیایی   برهم(پاتیت و نیز پیوند یونی بین مونومرهاي اسیدي و کلسیم هیدروکسی آ) فیزیکی

بیشـتر شـدن بـر همکـنش هـا بـا       . شـوند     موجب تقویت هر چه بیشتر استحکام پیوند چسب به دندان می

                                                
١ Self-etching monomer 
٢ Etching 
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انـد منجـر بـه عملکـرد      مسـدود شـده   3هایی که بـه طـور وسـیع بـا الیـه اسـمیر       دندان و باز کردن توبول

  .ر دندان پزشکی شده استهاي خود اچ کننده د کلینیکی قابل قبول و افزایش استفاده چسب

 :مشکالت فنی و اهداف مورد نظر -2

ناپایـداري  ) هـاي دنـدانی   مونومر رایج مورد استفاده در چسب(یکی از معایب مونومرهاي متاکریالتی 

هـاي   هـاي اسـتري کـه در متـاکریالت     ها در محیط اسیدي و در حضـور آب اسـت،گروه   آن 4آبکافتی

از طـرف دیگـر    دشو    هاي آبی تجزیه می در محلولد شو    اده میاستف) ي خوداچ کنندهپرایمرها(اسیدي 

وان هاي خود اچ کننده به منظور اینکه بتوانند سطح دندان را اچ کنند، حاوي آب بـه عنـ   همه ي چسب

ایـن مشـکل   . ها فاقد آب اسـت  فقط چند استثناء تجاري از این چسب . یک محیط یونیزه کننده هستند

هاي پایدارآبکافتی بین بخش قابـل پلیمـر شـدن و بخـش اسـیدي       محتوي گروه با سنتز مونومرهایی که

  .شود حل می) هاي وینیلی و گروه مانند اکریل آمید ها(هستند 

  :وضعیت دانش پیشین

است، این مونومر در Bis-GMA رایج ترین مونومر دي متاکریالت استفاده شده در مواد ترمیمی

فعالیت باالیی را در پلیمریزاسیون  Bis-GMAمونومر .توسط بوئن سنتز شد 1960اوایل دهه 

در طول پلیمریزاسیون جمع . دهد هاي عالی تشکیل می دهد و شبکه پلیمري با ویژگی رادیکالی نشان می

به علت ویسکوزیته خیلی باال یک مونومر رقیق کننده  .است) درصد 7/6تا  1/6حدود (شدگی اش کم 

اغلب براي بهبود بخشیدن ) TEGDMA(لن گلیگول دي متاکریالت تري اتی با ویسکوزیته پایین مثل

ها مونومرهایی با جرم  رقیق کننده. شود افزوده میین و افزایش درجه تبدیل نهایی ویسکوزیته رز

ها بر  مولکولی پایین هستند که جمع شدگی زیاد و خواص مکانیکی پایین از پلیمر شدن مونومرهاي آن

                                                
٣ smear layer 
٤ hydrolytic unstability 
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تاثیرات منفی نیز بر روي رزین  TEGDMAها مونومر عالوه بر این. رود طبق ساختارشان انتظار می

. ماتریس از جمله حاللیت در آب باال، جمع شدگی باال، استحکام پایین و زیست سازگاري کمتر دارد

این است که به علت ماهیت آب گریز آن  TEGDMAو Bis-GMA از دیگر معایب مونومرهاي

ه خوبی پخش نمی شوند و در محلول آبی پایداري آبکافتی ها، بر روي سطح آب دوست عاج ب

با وجود این معایب، امروزه . شوند    ندارند، تحت شرایط اسیدي به الکل و متاکریلیک اسید تبدیل می

هاي مورد استفاده در دندان  همچنان یکی از بیشترین رزین Bis-GMA/TEGDMAترکیب رزین 

هاي جدید  ها براي شناسایی و سنتز دي متاکریالت جهت بررسیبه همین . پزشکی و مواد ترمیمی است

با ویسکوزیته مناسب، وزن مولکولی باال که استفاده از مونومرهاي رقیق کننده را کم یا حذف کنند، و 

بر روي سطح آب دوست عاج به آسانی پخش شوند و همچنین سنتز مونومر هاي خوداچ کننده با 

هاي آبی بهبود بخشد، قابل  مونومرهاي رزین چسب دندانی را در محلولپایداري آبکافتی که پایداري 

  .اهمیت و درحال انجام است

  

بیس آکریل آمید هاي جدیدي را با پایداري ) 2009و2003(هاي اخیر  در سال و همکارانش 5موزنر

در مقایسه با  هاي آبی ها در محلول این مونومرها هم چنان که پایداري آبکافتی آن. آبکافتی سنتز کردند

ایی شونده بهبود یافته است، فعالیت مناسبی را هم در پلیمریزاسیون رادیکالی  هاي شبکه دي متاکریالت

با پایداري ایی شونده  عنوان مونومرهاي شبکه بنابراین بیس آکریل آمید ها به. دهند  آزاد نشان می

  . هاي مینایی عاجی معرفی شدند آبکافتی در چسب

                                                
٥ Moszner 
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 ایی کننده با پایداري هیدرولیزي هایی از بیس آکریل آمید هاي شبکه یک مثالشمات-1شکل 

هاي فسفونیک اسید قابل پلیمر شـدن حـاوي    و همکارانش متاکریالت 6اوسی 2009و  2006هاي  در سال

 Error! Reference source not(هـاي آریـل بـراي کـاربرد هـاي دنـدانی سـنتز کردنـد         گـروه 

found. ( ̊این مونومرها نقطه ذوب باالیی دارند و از حدودC200عیـب ایـن مونومرهـا    . شوند تجزیه می

باشند، حاللیت کمـی دارنـد    براي کاربردهاي دندانی این است به دلیل آن که اغلب به صورت جامد می

 .ها در طول ذخیره سازي تمایل به تشکیل بلور دارد و محلول آن

  س فسفونیک اسیدهاي قابل پلیمر شدنفسفونیک و بیشماتیک مونومرهاي -2شکل 

  

                                                
6 Avci 
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هاي  و همکارانش مونومرهاي جدید متاکریالتی حاوي گروه 7کتل 2012و  2010هاي  درسال

مونومرها حاوي دو ( PA-9دهد که مونومر  هاي علمی نشان می بررسی. فسفونیک اسید را سنتز کردند

مونومرها حاوي یک (PA-8 و  PA-7ومرهاي اي ازمون به طور قابل توجه) گروه فسفونیک اسید

 .یابد که این نتیجه به تشکیل پیوند هیدروژنی ارتباط می. باشند تر می فعال) گروه فسفونیک اسید

  
 

  هاي فسفونیک اسید مونومرهاي متاکریالتی حاوي گروه -3شکل 

  

عـاجی مونومرهـاي   -هـاي چسـب مینـا    موزنر و همکارانش به منظور بهبود عملکرد سیسـتم  2011در سال 

اسیدي قوي مانند کربوکسلیک اسیدها، فسـفونیک اسـیدها و مونومرهـاي عامـل دار کـه قـادر باشـند بـا         

 ها برهم کنش داشته باشند سنتز کردند هیدروکسی آپاتیت و کالژن +Ca2هاي یون

                                                
7 Catel 
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 .عاجی بررسی شده اند-هاي مینایی ساختار مونومرهاي عامل دار متفاوت که در چسب -4شکل 

هـاي اخیـر، سـنتز مونومرهـاي      عـاجی در سـال  -هـاي مینـایی   رفت هاي مونومرهاي چسـب  از دیگر پیش 

جهت سنتز این مونومرها، عمده توجهات بر روي سنتز مونومرهـاي اسـیدي قـوي    . باشد اسیدي جدید می

همچنین جهـت افـزایش پایـداري آبکـافتی     . ها و فسفونیک اسیدها بوده است هیدروژن فسفات مانند دي

در . هاي پایدار آبکافتی بین بخش قابل پلیمرشدن و بخش اسیدي قـرار گرفتـه اسـت    این مونومرها گروه

توسـط   2012و 2006هـاي   هـاي جدیـد در سـال    این راستا تعدادي متاکریل آمید دي هیـدروژن فسـفات  

 آقاي موزنر وهمکارانش سنتز شده اند

 
 آبکافتیبهبود پایداري  شماتیک مونومرهاي اسیدي با -5شکل 
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 :ارائه راه حل  -3

در محیط اسیدي و محلول آبی پایـداري   هاي ترمیمی دندانی بر پایه رزین، اکثر چسب این که با توجه به

. شـوند  بنـابراین موجـب کـاهش عملکـرد چسـب مـی      . شـوند  ندارند و به الکل و اسید تجزیه می آبکافتی

ولکـولی بـاال و اسـتحکام فیزیکـی مناسـب      مونومرهاي دوعـاملی بـا جـرم م   همچنین به دلیل آن که بیشتر 

اي شـدن و   باشند که این ویسکوزیته باال مانع از افزایش درجه تبدیل، شـبکه  داراي ویسکوزیته باالیی می

 ویسـکوزیته نسـبی پـایین،    مونومر خود اچ کننده دي آلیلی بـا  . شود استفاده از فیلرهاي تقویت کننده می

اختـراع  هاي دندانی  رزین چسب به منظور بهبود پایداري آبکافتی و مناسب ساختار شیمیایی کامال جدید

هـاي قابـل پلیمریـزه آلیـل توسـط پیونـد اتـري بـا اسـید قـوي            شد، در این مونومر به دلیـل آن کـه گـروه   

اي موجـب   انتظـار مـی رود ایـن مونـومر، بـه طـور قابـل توجـه         بنابراین فسفونیک اسید در ارتباط هستند،

با توجه به این که بیشتر مونومرهـاي خـوداچ کننـده بـا پایـداري       همچنین .اري آبکافتی شودافزایش پاید

  باشند و قابلیت پلیمریزاسیون نوري را ندارند و از طریق پلیمریزاسیون  آبکافتی سنتز شده تک عاملی می

و  اسـیون نـوري  آلیلـی بـا قابلیـت پلیمریز    بنابراین سنتز مونومر خوداچ کننده دي. شوند حرارتی پخت می

  . قابل اهمیت است ویسکوزیته نسبی پایین

سـنتز مونومرهـاي خـود اچ کننـده      :باشـد  آورده شـده مـی  به شرح  آلیلی  دي سنتز مونومر خود اچ کننده 

از ، )P-PEG-Pپـیش مـاده  (ي اول براي تولید فسفات اسـتر   در مرحله. در دو مرحله انجام شدآلیلی  دي

بـراي سـنتز    در مرحلـه دوم، . انیدرید و پلی فسفریک اسید استفاده شدمخلوط واکنش گرهاي فسفریک 

-P-PEGو پـیش مـاده   آلیل پروپیل اپوکسی اتر 3و2گرهاي  واکنش از آلیلی مونومر خوداچ کننده دي

P واکنش جانشـین نوکلئـوفیلی پـیش مـاده     در این مرحله با استفاده از . استفاده شدP-PEG-P   و حلقـه

و مونـومر   P-PEG-Pسـاختار شـیمیایی پـیش مـاده     . کننده دي آلیلی تهیه شـد  مونومر خوداچ اپوکسی

مـورد بررسـی قـرار     1H NMRو  FT-IRهـاي  طیـف سـنجی     توسط تکنیکآلیلی  ديخوداچ کننده 



٩ 
 

. می باشـد آلیلی  ديمونومر خوداچ کننده ي سنتز موفق  ها نشان دهنده گرفت، نتایج حاصل از این آزمون

          شـماتیک سـنتز پـیش مـاده     6شـکل   .متـر تاییـد شـد    pHتوسـط  یـن مونـومر   اقـدرت اسـیدي    همچنین 

P-PEG-P دهد را نشان می.   

  
  P-PEG-P شماتیک سنتز پیش ماده -6شکل

، از P-PEG-Pپس از اتمام زمان واکنش، جهت جداسازي فسفریک اسید و خالص سازي پـیش مـاده   

  .کلسیم کربنات استفاده شد

تفاده از هــم زن اســ  بــا آلیــل پروپیــل اپوکســی اتــر 3و2و ، P-PEG-Pمــاده  در مرحلــه ي بعــد پــیش 

ساعت با هم مخلـوط شـدند و مونـومر خـوداچ     12-20به مدت  C70-40̊ ي دمایی مغناطیسی در محدوده

شــماتیک ســنتز مونــومر خــوداچ کننــده -7شــکل. تهیــه شــد )شــبکه اي شــونده( متــاکریالتی کننــده دي

  .دهد را نشان می آلیلی دي
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  آلیلی شماتیک سنتز مونومر خوداچ کننده دي- 7شکل

هـاي قابـل    ، حضـور گـروه  به دلیل ساختار شـیمیایی مناسـب   شده اختراع آلیلی مونومر خوداچ کننده دي

 و انیکیمکـ   ،فیزیکـی هـاي بسـیار مطلـوب    داراي ویژگـی  ،هـاي عـاملی   و افزایش گروه پلیمر شدن آلیل

 انتخابی مناسـب جهـت   این مونومر، انتظار می رودندگی به عاج با توجه به مشکالت چسب .باشدنوري می

  .شودها پرداخته میر برخی از آندر ادامه به ذک .دگی رزین اتصال دهنده به عاج شودبهبود چسبن

  

   توضیح اشکال و نمودارها -4

  آلیلی بررسی قدرت اسیدي مونومر خوداچ کننده دي-1

ل به مینا قفل شدن میکرومکانیکی اسـت، الگوهـاي اچینـگ    به دلیل آن که اصلی ترین مکانیسم در اتصا

بـه طـور مکـرر ثابـت شـده      . ها به صورت منطقی بر روي کیفیت پیوند مـوثر اسـت   ایجاد شده و عمق آن

  .ردها به قدرت اسیدي کاندیشنر بستگی دا است که الگوهاي اچینگ و عمق آن
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 در یلیآل يد کننده خوداچ مونومر متفاوت يها غلظت حسب بر) pH(يدیاس قدرت نمودار -8شکل

  یآب محلول

گیري قدرت  اندازه .است)  pH(یکی از عوامل موثر بر روي عمق دمینرالیزاسیون قدرت اسیدي 

این مونومر داراي . دهد نشان می) 8شکل(کننده دي آلیلی در محلول آبی  مونومر خوداچ) pH(اسیدي

25/1 = pHشود بتا قوي طبقه بندي میاست و جز مونومرهاي خود اچ کننده نس.  

  

   آلیلی دندان توسط مونومر خوداچ کننده ديموفقیت آمیز سطح  بررسی الگوهاي اچ کردن-2

تاثیر شیمیایی اسیدها بر روي سطح مینا به منظور ایجـاد یـک سـطح اصـالح یافتـه روشـی مناسـب بـراي         

سـطح صـاف مینـا بـه سـطحی       بـه هنگـام اچینـگ،   . هاي دندانی و مینا است افزایش چسبندگی بین رزین

. شـود  شود که باعث تقویـت چسـبندگی و افـزایش اتصـال و گیـر میکرومکـانیکی مـی        نامنظم تبدیل می

قـرار دادن مینـاي انسـان در    . سطح میناي اچ نشده داراي نمایی بی شکل با عالئـم سـایش مختصـر اسـت    

  .شود هاي کاندیشنر، سبب ایجاد الگوهاي متفاوتی از اچینگ می معرض محلول
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شـده جهـت توانـایی اچ کـردن سـطح       آلیلـی اختـراع   کننـده دي  اچ تاثیر ماهیت اسیدي مونومرهاي خـود 

تصـاویر میکروسـکوپ الکترونـی    -9شـکل . بررسـی شـد   SEMدندان، توسط میکروسکوپ الکترونـی  

SEM نشـان آلیلـی را   کننـده دي  اچ نـومر خـود  هاي سالم انسان را قبل و بعد از قرارگیـري مو  سطح دندان 

  . دهد می

  

  
 بـا  نـگ یاچ از بعـد  دنـدان  سـطح  ریتصـو ) الـف (دنـدان  سـطح  یالکترونـ  کروسکوپیم ریتصاو-9شکل 

 کننــده اچ مونومرخــود بــا نــگیاچ از قبــل دنــدان ســطح ریتصــو) ب( آلیلــی يد کننــده اچ مونومرخــود

  آلیلی يد

ر افـزایش اتصـال   ن دهنده اچینگ موفقیت آمیز سطح دندان به منظـو تصاویر میکروسکوپ الکترونی نشا

  کننــده اچ مونومرخــودمیکرومکــانیکی ، برداشــتن الیــه اســمیر و افــزایش چســبندگی بــه دنــدان توســط 

  .باشد میآلیلی  يد

  ویسکوزیته-3



١٣ 
 

ویسکوزیته رزین آغازي پارامتري مهم در تعیین سینیتیک واکنش و درجـه تبـدیل نهـایی رزیـن چسـب      

کوزیته پـایینی داشـته باشـد تـا بـه آسـانی بـه داخـل         هـاي دنـدانی بایـد ویسـ     رزیـن چسـب  . دندانی  است

  . وفرج دندان نفوذ کند و هوا و رطوبت را در حین ایجاد اتصال خارج نماید خلل

  

  نمودار ویسکوزیته بر حسب فرکانس مونومر خوداچ کننده دي آلیلی - 10شکل 

آلیلـی کمتـر از    شـود، ویسـکوزیته مونـومر خـود اچ کننـده دي      مشـاهده مـی  -10 همان طور که در شکل

Pa.S1 بنابراین این مونومر به عنوان یک مونومرخوداچ کننده  دو عاملی بـا جـرم مولکـولی بـاال،     . است

هـاي   ساختارشیمیایی مناسب و ویسکوزیته نسبی پایین می تواند جهـت بهبـود ویسـکوزیته رزیـن چسـب     

  .ترمیمی استفاده شود

  درجه تبدیل-4

نشان دهنده این است که ایـن مونـومر    FT-IRمر توسط طیف سنجی گیري درجه تبدیل این مونو اندازه

  .است% 44هاي نوري داراي درجه تبدیل  قابلیت پلیمریزاسیون نوري داشته و در حضور شروع کننده

  

  هاي مونومر اختراع شده مزایا و ویژگی-5

هـاي قابـل    وهخـود سـطح دنـدان، دارا بـودن گـر      مونومر اختراع شده به دلیل قابلیت اچ کـردن خودبـه  

هـا بـا    کـنش  پلیمریزه شدن آلیل با پایداري آبکـافتی، سـاختار شـیمیایی مناسـب جهـت افـزایش بـرهم       
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افزایش خیس شوندگی بر روي سـطح عـاج، جـرم     ، هیدروکسی آپاتایت سطح دندان +Ca2هاي  یون

-فیزیکـی  هاي چسبندگی ، ویژگیانتخابی مناسب جهت بهبود  مولکولی باال و ویسکوزیته نسبی پایین

هـاي اتصـال دهنـده عـاجی      رزیـن چسـب سیسـتم    ، افزایش زمان نگهداري و بهبـود عملکـرد  مکانیکی

  .باشد می

 

 :روش اجرایی بکار گیري اختراع -5

خود سطح دندان، دار بودن ویسـکوزیته مناسـب،    ابلیت اچ کردن خودبهمونومر ساخته شده به دلیل ق

کنش ها و افـزایش انتشـار بـر روي     ت افزایش برهمجرم مولکولی باال و ساختار شیمیایی مناسب جه

ــاج  ــت ع ــطح آب دوس ــن    ، س ــیون رزی ــدن در فرموالس ــراي وارد ش ــب ب ــابی مناس ــاري                انتخ تج

 Bis-GMA/TEGDMA     حضـور  همچنـین  . باشـد  به منظور برطرف کردن معایـب ایـن رزیـن مـی

ی و زمـان نگهـداري ایـن مونـومر     هاي قابل پلیمریزه آلیلـی موجـب افـزایش پایـداري آبکـافت      گروه

  . شود شود که در مجموع باعث بهبود عملکرد رزین چسب می می

  

  : کار برد صنعتی-5

. دندان پزشکی عصر جدید، دندان پزشکی چسبندگی اسـت  ،بیان شدتوصیف اختراع همان طور که در 

هـا بـه دلیـل زیبـایی      آن. هـاي ترمیمـی کامپوزیـت هسـتند     هاي پلیمري یکی از اجزاء اصلی سامانه چسب

در مقایسه با آمالگام، به طور وسیع به وسیله دنـدان  ) آزاد نکردن جیوه(هاي ایمنی کمتر ظاهري و نگرانی

مونـومر اختـراع شـده بـه دلیـل       .شوند    شوند و به تدریج جایگزین آمالگام دندانی می    پزشکان استفاده می

و حل کمتر، زمان کوتاهتر،حساسیت تکنیکـی کمتـر   خود سطح دندان باعث مرا قابلیت اچ کردن خودبه

هـاي عامـل دار موجـب افـزایش      شود همچنین به دلیل حضور گروه پزشکی می تر در دندان استفاده آسان



١٥ 
 

شـود و بـه دلیـل حضـور      دگی بـر روي سـطح مرطـوب عـاج مـی     ها،چسبندگی وپخـش شـون   برهم کنش

رزیـن   د موجـب بهبـود عملکـرد وزمـان مانـدگاري      توان می ،با پایداري آبکافتی ي قابل پلیمریزهها گروه

حاللیـت مناسـب،    بنابراین این مونومر به دلیل قدرت اسیدي بـاال،  .شود مورد استفاده هاي دندانی چسب

هـاي پایـدار آلیـل و قابلیـت پلیمریزاسـیون نـوري        قدرت نفوذ بـه سـطح مینـاي اچ شـده، حضـور گـروه      

 باشد خوداچ کننده میهاي  رزین چسبن کاندیداي عالی جهت وارد شدن در فرموالسیو

 خالصه اختراع -6

خـود سـطح دنـدان سـاخته      در این اختراع یک نوع مونومر چسب دندانی با قابلیت اچ کردن خودبـه 

هـا آب بـه عنـوان     باشـد و در ایـن چسـب    خوداچ کننده اسیدي می مونومرهاي PH به دلیل آنکه .شد

هاي دندانی متاکریالتی هسـتند و در   ونومرهاي چسبشود و از طرف دیگر بیشتر م حالل استفاده می

کـاهش  زمان نگهداري و عملکرد چسـب   ،محیط اسیدي و در حضور آب پایداري آبکافتی ندارند

هاي پایدار آبکافتی آلیل موجـب بهبـود عملکـرد     بنابراین ساخت این مونومر با داشتن گروه. دیاب می

هـاي عـاملی    و همچنین بـه دلیـل افـزایش گـروه    شود  و بهبود زمان نگهداري رزین چسب میچسب 

و بـه دلیـل ویسـکوزیته     ها وخیس شوندگی بر روي سـطح عـاج مـی شـود     کنش باعث افزایش برهم

  .شود می مناسب و جرم مولکولی باال باعث بهبود عملکرد رزین مونومرهاي تجاري موجود 
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