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1382، 219-224، ص4 مجلة دانشگاه علوم پزشكي كرمان، دورة دهم، شماره ����

مقالة پژوهشي

 مختلف ي با استفاده از الينرهاي آمالگامV كالس يها ميزان ريزنشت ترميميبررس

يوارنيش و مواد چسبنده عاج
3دكتر محمود ميرزايي، 2يملوك تراب دكتر ،1زادهي اسكندريعلدكتر

خالصه 

 در . بود(dentin bonding) چسبنده عاجي  و موادهاشوارنيتعيين ميزان ريزنشت هدف از اين تحقيق، ارزيابي و 

Excite وSyntac با عالمت تجاري dentin bonding و همچنين مواد كوپااليت كيميا و هايوارنيشتحقيق از اين

تايي و يك گروه 15 گروه 4شده و به صورت تصادفي به  دندان پرمولر سالم انتخاب 70. استفاده شده است

 نوع ماده مذكور طبق 4 تهيه شد و از Class Vها حفرات در سطح باكال دندان. تقسيم شدند) گروه شاهد(تايي 10

 دور ترموسايكل 700ها به مدت سپس دندان.استفاده شد، Dentamدستور كارخانه و قبل از ترميم دندان با آمالگام 

ها به  دندان,بعد از قرارگيري در رنگ. ور گرديدند ساعت غوطه24در رنگ متيلن بلو دو درصد به مدت  وشده

با اخت آلمان سtechnicaوسيله ديسك الماسي برش داده شدند و ميزان نفوذ رنگ در زير استريوميكروسكوپ

بر اساس .استفاده شدFucksبندي  درجهبراي ارزيابي نفوذ رنگ از.  برابر مورد بررسي قرار گرفت40نمايي گبزر

 كمترين ميزان ريزنشت در زمان Kruskal wallisمشاهدات ميكروسكوپي و تحليل آماري با استفاده از تست 

 و بيشترين آن در زمان استفاده از وارنيش كوپااليت وجود داشت و تفاوت Exciteاستفاده از مادة باندينگ 

. دار بودر آماري معنيريزنشت بين اين دو ماده از نظ

 مواد چسبنده عاجي , وارنيش,ريزنشت: كليديهايواژه

دانشكده , دستيار تخصصي بخش پاتولوژي,  مربي-2 درماني كرمان -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي , دانشكده دندانپزشكي, بخش ترميمي,  استاديار-1

 دندانپزشك-3 درماني مشهد -كي و خدمات بهداشتي دانشگاه علوم پزش, دندانپزشكي
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٢٢٠

زاده و همكارانياسكندر...آمالگامي با Vكالس هاي رميمبررسي ميزان ريزنشت ت

مقدمه

پزشكي  ميالدي در دندان1826هاي آمالگامي از سال ترميم

 بيشتر از هر ماده ماده و هنوز هم اين هترميمي استفاده شد

هاي دنداني از دست رفته ترميمي ديگري جهت جايگزيني بافت

.)3 (بكار مي رود

ترميم، شامل از موارد % 80تخمين زده شده است بيش از 

وصياتي نظير صاين ماده داراي خ. هاي آمالگامي مي باشندترميم

سهولت كاربرد، خواص فيزيكي مناسب، طول عمر كلينيكي، 

 عارضه مهم ود. سازگاري بيولوژيكي و قيمت مناسب است

دنداني و هاي هاي آمالگامي عدم چسبندگي به بافتترميم

). 3(اي مي باشد نشت لبهريز

 ميكرون احاطه 10-15عموماً آمالگام توسط درزي با عرض 

اين فضا سريعاً توسط بزاق دهان كه حاوي . شودمي

ها شود و تجمعي از توليد باكتريهاست پر ميميكروارگانيسم

شود كه شبيه پالك دنداني بين آمالگام و اليه اسمير تشكيل مي

اي شناخته اين پديده كه به عنوان ريزنشت لبه). 7(ند كعمل مي

تواند سبب حساسيت پس از درمان، تغيير رنگ شود ميمي

استفاده از . )8،10(دندان، تحريك پالپ و عود پوسيدگي شود 

هاي آمالگامي سبب كاهش هاي حفره در زير ترميموارنيش

ش اما پس از مدتي وارني. )1،4،7(شود ميزان ريزنشت مي

وگونه پيوندي با آمالگام ماده هيچتخريب شده و از طرفي اين 

.)1،4(كند ساختمان دندان برقرار نمي

 نشان داد 1996در سال همكاران  و Newmanنتيجه تحقيق

ها كمكي به كنترل ميزان ريزنشت شه استفادة روتين از وارنيك

.)9(كند نمي

Spetcioglu و Atamanده از مواد  نشان دادند كه استفاDentin 

bonding مانند Scotch bondطور مشخصي ه ها ب نسبت به وارنيش

رسد كه در به نظر مي.)11(دهد ميزان ريزنشت را كاهش مي

ها  بتوانند جايگزين وارنيشdentin bondingآينده نزديك مواد 

). 2(شوند  

هدف از انجام اين تحقيق بررسي و مقايسه تأثير كاربرد دو 

 ساخت اتريش و دو  Coplite وارنيش كيميا ساخت ايران و نوع

هاي عنوان الينر زيرترميمه  بExcite و Syntacنوع رزين باند 

. آمالگامي جهت كاهش ريزنشت بود

كارروش 

 دندان پرمولر دائمي باال و پايين انسان 70اين مطالعه روي 

ه شده بدون پوسيدگي كه به داليل ارتودنسي يا ساير علل كشيد

ها در محلول الكل و تا زمان كامل شدن نمونه. بودند انجام گرفت

آوري و بعد از جمع. گليسرين و در دماي اتاق نگهداري شدند

ها روي هر دندان در سطح باكال يك حفره كامل شدن نمونه

متر،  ميلي5/3 به ابعاد تقريبي اندازة مزيوديستالي Vكالس 

متر توسط فرز  ميلي2 و عمق متر ميلي5/2اكلوزوجينجيوال 

هاي حفره در تمام لبه.  ايجاد گرديد56فيشور الماسي شماره 

ها در سرم  دندان،بعد از تراش. شدميناي دندان ختم مي

. نددفيزيولوژي و در دماي اتاق نگهداري ش

4.  گروه تقسيم گرديدند5بطور تصادفي به ها نمونهس سپ

)گروه شاهدبه عنوان (ي  تاي10 تايي و يك گروه 15گروه 

. ندبود

 Linerدر اين گروه از وارنيش كيميا به عنوان :گروه الف

هاي ريزه ماده مذكور را به ديوارهابتدا توسط پنبه. استفاده شد

 ثانيه با اسپري ماليم هوا خشك كرده و10حفره زده پس از 

سپس اليه دوم وارنيش زده شد و سپس حفره توسط آمالگام 

Dentamترميم گرديد .

روش كار شبيه گروه الف بود فقط وارنيش مورد :گروه ب

. استفاده وارنيش كوپااليت بود
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٢٢١

4دورة دهم، شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان

هاي حفره توسط در اين گروه ديواره:گروه ج

15 ثانيه اچ شد و سپس به مدت 20به مدت % 37اسيدفسفريك 

 ثانيه بوسيله15خوبي توسط آب شستشو و بمدت ه ثانيه حفره ب

 با استفاده از Syntac باندينگ مادهسپس . شك گرديدپوآر هوا خ

 ثانيه تحت 10گرفت و برس مخصوص روي مينا و عاج قرار

 ثانيه تحت 20فشار هواي ماليم قرار گرفته و سپس به مدت 

قرار كولتن ساخت سوئيس Light cureتابش نور آبي دستگاه 

ز  با استفاده اDentam توسط آمالگام هاگرفت و سپس دندان

. ند ترميم شد6و كاندنسور شماره ر آمالگام كاري

روش كار شبيه گروه ج بود با اين تفاوت كه در :گروه د

.  بودExciteاين گروه ماده باندينگ مورد استفاده 

در اين گروه حفرات بدون . گروه شاهد است:گروه هـ

 ترميمDentamاستفاده از وارنيش يا ماده باندينگ فقط با آمالگام 

).  آمده است1مشخصات مواد بكار برده شده در جدول . (شدند

ها انجام در تمامي مراحل به جز زماني كه عملي روي دندان

. شدندها در آب مقطر در دماي اتاق نگهداري ميشد نمونهمي

دماي ها در آب مقطر درپس از يك هفته نگهداري دندان

 همزمان صورت طوره گروه ب5اتاق عمل ترموسايكلينگ روي 

C4±54°گرم جهت تأمين اين منظور درجه حرارت آب. گرفت

ترموسايكل دور 700ها دندان.  بودC2±4°و دماي آب سرد 

 ثانيه 45كشيد و زمان هر حمام مي ثانيه طول105 هر دور .شدند

. ثانيه بود15 حمام وو فاصله زماني بين د

هاي متر از لبهيلي م5/1بعد از اتمام ترموسايكلينگ به فاصله 

 اليه الك ناخن پوشانده شدند و آپكس 2-3ها با ترميم دندان

ها در دندان توسط موم چسب كامالً ايزوله گرديد و سپس نمونه

 درجه 37 ساعت در دماي 24به مدت % 2بلو محلول متيلن

.گراد نگهداري شدندسانتي

ز ها كامالً با آب شستشو و تميبعد از نفوذ رنگ دندان

 جهت برش .گرديده و توسط ديسك الماسي برش داده شدند

2ضخامت برش . باكولينگوالي و از وسط حفره ترميم شده بود

متر بود و جهت بررسي ميزان نفوذ رنگ از ميلي

40با بزرگنمايي  ساخت آلمان technicaاستريوميكروسكپ 

ترميم و دندان براساس معيار نشت بينريزنتايج . استفاده شد

Fucks6(بندي شدند به صورت زير درجه(:

. هيچ گونه نفوذ رنگي وجود ندارد:درجه صفر

از عمق باكولينگوال حفره را يمي نفوذ رنگ ن:درجه يك

. در برگرفته است

م عمق باكولينگوال حفره را در بر تمانفوذ رنگ :درجه دو

. گرفته ولي ديواره اگزيال را درگير نكرده است

وذ رنگ تمام عمق باكولينگوال حفره را در نف:درجه سه

. برگرفته و ديواره اگزيال را هم درگير كرده است

ميزان حجم نمونه با توجه به مطالعات مشابه و انحراف معيار 

 و d=2/0 و ميزان دقت مورد انتظار z=85/0ريز نشت برابر با 

. )9( دندان محاسبه گرديد70برابر با % 95سطح اطمينان آماري 

به جهت لزوم استفاده از آزمون غير پارامتريك آناليز آماري ر د

اي بودن متغير نهايي و سنجش آن در كاتاگوري به دليل رتبه

. استفاده شدkruscal- wallisاز تست آماري اسمي 

نتايج

نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه ميزان نفوذ رنگ در 

اين صورت كه در به . يستهاي مورد آزمايش يكسان نگروه

 نفوذ رنگ از درجه صفر (Excite)گروه د غير از ها تمامي گروه

در گروه د . وجود داشت) زياد (3تا درجه ) بدون ريزنشت(

). 2جدول(نفوذ رنگ فقط در گروه صفر و يك ديده شد 

بيشترين ميزان نفوذ رنگ در گروه كنترل و كمترين ميزان در 

، 6/1ن نفوذ رنگ در گروه كنترل ميانگين ميزا.  بودExciteگروه 

، گروه ج 3/1) كوپااليت(، گروه ب 1/1) كيميا(گروه الف 

(Syntac)9/0 و گروه د (Excite)3/0بود  .

Archive of SID

www.SID.ir



٢٢٢

زاده و همكارانياسكندر...آمالگامي با Vكالس هاي رميمبررسي ميزان ريزنشت ت

 نفوذ رنگبنديجهدرشده استفاده  مشخصات مواد :1جدول 

مشخصات

نام ماده
نوع ماده

كشور 

توليدكننده

شركت

توليدكننده

Copalite
Kimia
Syntac
Excite
Dentam

Cavity varnish
Cavity varnish
Bonding agent
Bonding agent

Amalgam

اتريش

ايران

ليختن اشتاين

ليختن اشتاين

انگلستان

Teledyne Getz
Chemine Dent
Vivadent
Vivadent
Scitem

 رنگهاي مختلف مورد مطالعه بر حسب ميزان نفوذهها در گرونمونه(%) تعداد :2جدول 

ميزان نفوذ رنگ

گروه
3درجه 2درجه 1درجه 0درجه 

Kimia)3/33(5)3/33(5)20(3)3/13(2:الف

Copalite)3/13(2)3/53(8)6/26(4)6/6(1:ب

Syntac)40(6)40(6)6/13(2)6/6(1:    ج

excite)6/66(10)3/33(5)0(0)0(0:    د

2)20(4)40(2)20(2)20(شاهد :    ه

بين ميزان ريزنشت در گروه وارنيش كيميا و وارنيش 

. >P) 58/0 (داري مشاهده نشدمعنيكوپااليت اختالف آماري

 اختالف Excite و Syntacبين ميزان ريزنشت در دو ماده باندينگ 

). >P/ 08(دار مشاهده نشد آماري معني

بين ميزان ريزنشت در چهار گروه مورد آزمايش اختالف 

.)3جدول ()>02/0P(دار وجود داشت ماري معنيآ

مطالعه مورد يها مقايسه ميزان ريزنشت در گروه:3جدول 

ريزنشت

گروه
تعداد

اي ميانگين رتبه

ريزنشت

نتيجه آزمون

1503/34كيميا

153/38كوپااليت

Syntac153/29

Excite1581/19

آزمون كروسكال

واليس

X= 52/10

Df=3

P< 02/0

S
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٢٢�

اسكندري زاده و همكاران...                                                                                             آمالگامي با Vبررسي ميزان ريزنشت ترميم هاي كالس 

گيريبحث و نتيجه

هدف از اين تحقيق تعيين ميزان ريزنشت بين دو نوع 

Class Vهاي  در زير ترميمdentin bondingوارنيش و دو نوع مادة 

براي بررسي ريزنشت از روش نفوذ رنگ . آمالگام بود

(Dye penetration)استفاده گرديد   .

در حالتي كه از رنگ در اين تحقيق مشاهده گرديد كه نفوذ

ها استفاده مي شود نسبت به زماني كه مواد باندينگ وارنيش

اگر چه تفاوت بين ميزان . باشدگردد، بيشتر مياستفاده مي

هاي كيميا و كوپااليت و همچنين تفاوت ريزنشت وارنيش

دار نبود، اما  معنيExcite و Syntacريزنشت بين مواد باندينگ 

 از Exciteش كوپااليت و ماده باندينگ تفاوت ريزنشت بين وارني

دار بود و ميزان ريزنشت در حالتي كه لحاظ آماري كامالً معني

 استفاده شده بود، در مقايسه با ساير Exciteاز ماده باندينگ 

در اين گروه، نفوذ رنگ تنها در حد درجه . ها كمترين بودگروه

. بود) حداقل ريزنشت (1و درجه ) ريزنشتبدون (صفر 

داري بين گروه همچنين در اين تحقيق هيچ اختالف معني

هاي وارنيش كيميا، با گروه) بدون وارنيش(كنترل مثبت 

 وجود نداشت، در صورتي Syntacكوپااليت و همچنين گروه 

داري  تفاوت معنيExciteكه بين گروه كنترل مثبت و گروه 

). >02/0P (جود داشتو

كه شده عالوه بر اين تحقيق تاكنون تحقيقات متعددي انجام 

هاي حفره در جلوگيري از بر غيرقابل اعتماد بودن وارنيش

 وNewmanدر يك تحقيق كه توسط. گذاردريزنشت، صحه مي

 سه ماده وارنيش كوپااليت، ه استانجام شد) 1996 (همكاران

Amalgambond plus و Vitrebondنتيجه . زيابي قرارگرفتندار مورد

ها شرنيحاكي از آن بود كه استفاده روتين از وامذكور تحقيق 

.)9(كند كمكي به كنترل ميزان ريزنشت نمي

هاي  به مقايسه وارنيش1995در سال در تحقيق ديگري 

ه پرداختAmalgam Adhesive و مواد (Conventional)متداول 

شت در زمان استفاده از حداقل ميزان ريزنست كه در آن اشده

Amalgambond plus داري بين هيچ تفاوت آماري معنيبوده و

وجود ) بدون وارنيش ياالينر(ها و گروه كنترل گروه وارنيش

ها، با نتايج نتايج اين تحقيق در مورد وارنيش). 12(نداشت 

. همخواني داردحاضر تحقيق 

كاران هم و Marchiori توسط 1998تحقيق ديگري در سال 

در مورد تأثير الينرهاي مختلف روي ريزنشت حفرات آمالگامي 

هاي در اين تحقيق از الينر گالس يونومر، سيستم. انجام گرفت

ها در زير نيشر، ژل فلورايد موضعي و وا(Adhesive)چسبنده 

 مشاهده كردند قينمحق.  استفاده شدClass IIهاي آمالگام ترميم

ها رخ داده، در در گروه وارنيشكه بيشترين ميزان ريزنشت 

الس يونومر كمترين ميزان ريزنشت را گحالي كه الينرهاي 

).7(داشتند

دهد كه امكان باند بين آمالگام و مطالعات ديگر نشان مي

.  وجود دارد(Adhesive)هاي چسبنده سطح دندان از طريق سيستم

Grossman ماهه مشاهده كرد كه شش  در طي يك ارزيابي

هاي حفره كه طي اين مدت ميزان زيادي از ف وارنيشبرخال

تواند  ميPanavia EXردد، استفاده از سمان چسبنده گميآن حل

اين اين امر به . سطح بين ترميم و دندان را به خوبي سيل نمايد

معني است كه يك اليه از اين ماده به اندازه كافي پايدار و مقاوم 

).5(گردد  از ريزنشت مياست و بدون اينكه حل شود، مانع

Grossman كه وقتي از ندمشاهده نمودو همكاران Panavia 

EXندارد و يا شود، ريزنشت وجود  و آمالگام پرمس استفاده مي

زماني كه از حاضر نيز در تحقيق ). 5(است حداقل ميزان آن 

.  بود1 استفاده شد درجه نفوذ رنگ صفر يا Exciteماده باندينگ 

كه در اين گروه در هيچ موردي رنگ به ديواره بدين معني 

. كرده بودنآگزيال نفوذ 

انجام ) Ataman)1998و Septciogluتحقيق ديگري نيز توسط

 مواد وهاي حفره گرفت كه در آن ميزان ريزنشت وارنيش
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آنها به اين نتيجه رسيدند كه .چسبنده دنداني مقايسه شده بود

 با عالمت تجاري (Dental Adhesive)ي استفاده از مواد چسبنده دندان

Vitrebond11(باشد  نسبت به وارنيش كوپااليت مؤثرتر مي.(

در تحقيق حاضر از آمالگام پرمس دنتام ساخت كارخانه 

scitemبر طبق بروشور آن ميزان انقباض .  انگلستان استفاده شد

هاي پرمس است  ميكرون كه مشابه ساير آمالگام20آن حدود 

ها از يك كه البته با توجه به اينكه در همه گروه) 3(شده عنوان 

ثير آن در ميكروليكيج بر أنوع آمالگام استفاده شده است لذا ت

. باشدها يكسان ميهروي همه گرو

در مجموع مواد چسبنده حاضر با توجه به نتايج تحقيق 

ثرترند ووها معاجي در كاهش ميزان ليكيج در مقايسه با وارنيش

 Saelها نيز وارنيش كيميا در مقايسه با كوپااليت بين وارنيشدر 

ه ره حفره ايجاد مي نمايد كه شايد بابهتري بين آمالگام و ديو

 آنها يا تفاوت در ضخامت بجامانده از يتدليل اختالف در حالل

در بين مواد چسبنده عاجي  .االيت باشدپاين ماده در مقايسه با كو

ل توجهي نسبت به ساير مواد در كاهش  برتري قاب exciteنيز 

اين . ميكروليكيج بين ديواره حفره و آمالگام از خود نشان داد

و ) 9(را دارندمواد قابليت اتصال شيميايي و مكانيكي به آمالگام

.)2 و 3(حالليت آنها نيز در محيط دهان بسيار اندك است 

يز براي شود در تحقيقات بعدي از فاكتور زمان نپيشنهاد مي

معني كه ميزان ريزنشت در ارزيابي ريزنشت استفاده شود بدين

. هاي مختلف پس از ترميم دندان مورد ارزيابي قرار گيردزمان

هاي ن مواد چسبنده مختلف ديگر عاجي و نيز آمالگامچنيهم

.مختلف نيز مورد بررسي قرارگيرند
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