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   آمالگام و كامپوزيت حد فاصل دو مادةريزنشتسبنده بر بررسي اثر كاربرد سمان چ

  
  **دكتر عليرضا عابديني ‐*دكتر مريم خروشي

   دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ی ترميمگروه آموزشياستاديار *
  دندانپزشك**

  

Title: Effect of adhesive cements on reduction of microleakage at the amalgam/composite-resin interface  
Authors: Khoroushi M. Assistant Professor*, Abedini A. Dentist 
Address:*Department of Operative Dentistry, Faculty of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences  
Background and Aim: Patients always complain about metallic color of amalgam restorations. Covering 
amalgam by composite can solve this problem. Since polymerization shrinkage is a serious shortcoming in 
composites, application of the combined amalgam and composite restoration is one of the methods to reduce 
leakage in the cervical margins of posterior restorations. The aim of this invitro study was to evaluate the 
microleakage of amalgam/composite interface when Rely-X ARC adhesive resin cement was used in the joint. 
Materials and Methods: Twenty-four sound extracted premolars were chosen. Mesial and distal class II 
conventional cavities were prepared and the samples were divided into 4 groups of 12. In all groups, the bases 
of the cavities were restored with amalgam and then the remaining part was filled by composite resin. 
Specimens in groups 1 and 2 were restored with composite-resin, immediately after condensing amalgam 
without or with application of Rely-X ARC (3M, ESPE) respectively. In groups 3 and 4, composite resin were 
applied 24 hours after condensation of amalgam, without or with application of Rely-X ARC respectively. 
After polishing and thermocycling, all specimens were prepared for dye penetration and the degree of leakage 
was scored and analyzed using Kruskall Wallis test with p<0.05 as the level of significance. 
Results: The frequency of dye penetration in different groups was obtained. The most and the least scores 
were observed in groups 3 and 4 respectively. No statistically significant difference was observed in different 
methods. 
Conclusion: None of the methods in this study could seal the amalgam/composite-resin interface.  

Key Words: Dental amalgam; Composite resin; Microleakage; Dye penetration; Adhesive resin cement 

  چكيده
هـاي آمالگـام يـا كامپوزيـت بـه           ي خلفي به منظور كاهش مشكالت ترميم      ها  دندان كامپوزيت در    -هاي تركيبي آمالگام   امروزه استفاده از ترميم    :نه و هدف  يزم

 اثـر يـك سـمان       ضر با هدف ارزيابي   تحقيق حا ي تركيبي ريزنشت بين دو ماده از اهميت بااليي برخوردار است،            ها  ترميمكه در     نظر به اين   .شود تنهايي توصيه مي  
  .انجام شد بر ميزان ريزنشت فصل مشترك دو مادة مزبور Rely-X ARCچسبنده جديد به نام 

هاي مزيالي و ديستالي   تراشپس از انجام.  انتخاب شدند  ، شده بودند  كشيدهمولر سالم ماگزيال كه به تازگي         پره  دندان 24 يدر اين مطالعة تجرب    :روش بررسی 
 در گـروه اول بالفاصـله   .ندد بـه صـورت زيـر قـرار داده شـ      تايي12ه  گرو4در تصادفي طور ه ب ها  دندان،   سرويكالي حفرات  ي ميليمتر 2راكم كردن آمالگام تا     متو  

 سـاعت پـس از   24، 4 و 3هـاي    در گـروه .شـد   كامپوزيت رزين قرار داده و كيور،ARC  Rely-X در گروه دوم پس از كاربرد سمان.كامپوزيت رزين قرار گرفت
ها بـراي بررسـي    نمونه پس از انجام عمليات سيكل حرارتي، .دشرزين قرارداده و كيور متراكم كردن آمالگام به ترتيب بدون كاربرد سمان و با كاربرد آن كامپوزيت     

تجزيـه  مورد  كروسكال واليسستفاده از آزمون آماري با ا تعيين و  درجات نفوذ رنگسپس .آماده شدند) dye penetration( نفوذ رنگ ميزان ريزنشت با تكنيك
 .داري در نظر گرفته شد  به عنوان سطح معني>05/0pه و تحليل آماري قرار گرفتو 

ـ  به نتايج حاصل از رت    بررسي .دست آمد ه  ب 4و 1،  2،  3هاي   ترتيب در گروه  ه  از بيشترين به كمترين ب    درجات نفوذ رنگ    فراواني   :ها  يافته اخـتالف  گ بندي نفوذ رن
  .)<05/0P (نشان ندادها  بين گروه در ميزان ريزنشت داري معني

                                                 
   ترميميگروه آموزشياصفهان، خيابان هزار جريب، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، طبقه سوم، : نشاني: مؤلف مسؤول 

   : khoroushi@dnt.mui.ac.irکينشانی الکترون٠٣١١- ٧٩٢٢٨٥١ -٢: تلفن
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 ٧

 اين مسئله ممكن است به عوامل       نكردند كه كدام از شرايط مورد آزمايش به طور كامل از ريزنشت بين دو مادة آمالگام و كامپوزيت جلوگيري                   هيچ :گيري  نتيجه
  .  باشدارتباط داشتهانايي اتصال كافي بين دو مادة آمالگام و كامپوزيت  نوع سمان رزيني به كار رفته و عدم تومانندمختلفي 

  چسبنده رزيني  سمان؛ نفوذ رنگ؛ ريزنشت؛ كامپوزيت رزين؛آمالگام دنداني :ها كليد واژه
   ٠٢/١١/٨٥:  تأييد چاپ٣٠/١٠/٨٥:  اصالح نهايي٠٤/١١/٨٤: وصول

  
  مقدمه

ه در دندانپزشكي  سال است ك150 آمالگام دنداني بيش از اگرچه
اي در امور باليني دندانپزشكي  رود و جايگاه تثبيت شده باليني به كار مي

 ويژهه باند  يي كه ترميم آمالگام شدهها دنداندان زيبايي در فقولي دارد، 
 از مشكالت ترميم با آمالگام ،مولر باال در حالت خنده ي پرهها دنداندر 

 مانندرنگ دندان   ماده همپوشاندن سطح آمالگام توسط. )1(است 
 ،رنگ مشابه كامپوزيت رزين يا تعويض كل آمالگام و گذاردن مادة هم
استفاده از  .علت مراجعة بسياري از بيماران به دندانپزشك است

خصوص ه ي خلفي بها دندان به جاي آمالگام در ترميم  رزينكامپوزيت
ص خود مشكالت خا  نيز داراينواحي بين دنداني عميق در حفرات

ي مختلف هنوز كاربرد ماده ها روش با وجود انجام .)2( باشد مي
 كامپوزيت رزين به تنهايي در نواحي خلفي داراي مشكالتي از جمله

 و عدم ايجاد سيل  انقباض ناشي از سخت شدن،حساسيت تكنيكي
ي مختلفي براي كاهش ها روشون ـتاكن ).3،4 (باشد كافي و پايدار مي

كامپوزيتي در   دنداني بيني ها ترميمويكال  سرلبه ريزنشت در
 به  حفره  ردنكپر  جمله  آن  كـه ازتاس  دهـش خلفي پيشنهاد  يها دندان

 كردن درزهاي ناشي از مهروموم ،)incremental( اي قطعه  روش 
   شونده باند   عوامل استفاده از، استفاده از رزين بدون فيلرباانقباض ماده 

 به وسيله كاربرد ماده  ساندويچ  تكنيك فاده ازاستمينايي،  -عاجي 
 د و كاربرت كامپوزيبندي در زير كفبه صورت  گالس آينومر

  ).8-5(باشند   ميي ديگرها روش هاي سيال و كامپوزيت
ي ها ترميم در ريزنشت مشكل  شدهي ذكرها روش از يك هيچ

عات مطال اما ،)9 (كرده استن برطرف كامل  را به طوركامپوزيت رزين
موفق را هاي خلفي آمالگام در حفرات پروگزيمال  ترميمباليني بسياري 

موجود از كيفيت آمالگام در مواردي كه ترميم  ).10(اند  اعالم كرده
 از دو مادة )combined(ي تركيبي ها ترميم ،استاندارد برخوردار است

تحقيقات نشان داده . )11،12( شود پيشنهاد ميكامپوزيت و آمالگام 
ي آمالگام و كامپوزيت به مقدار ها ترميمهريك از ست كه مشكالت ا

 .كنند ي مشترك آمالگام و كامپوزيت كاهش پيدا ميها ترميمزيادي در 
شود كه ابتدا قسمت پروگزيمالي  در اين ميان در يك روش توصيه مي

 به وسيلة آمالگام پر و سپس  تماس دنداني تا ناحيةبين دندانيحفرة 
  ).2،12( دشوباقيمانده با كامپوزيت تكميل قسمت ترميم 

Cardash2كالس هاي   و همكاران براي ترميم حفره 
ي ها ترميماز ) CEJ )cemento enamel junctionتر از  سرويكالي

 مشترك آمالگام و كامپوزيت استفاده و ريزنشت را به وسيلة تكنيك
گام، آمال -ريشهن  سمافاصل حددر ) dye penetration(نفوذ رنگ 

آنها . گيري كردند  كامپوزيت اندازه-كامپوزيت و آمالگام -ريشه سمان
كامپوزيت به ميزان  - ريشهسمانفاصل  حدنشان دادند كه ريزنشت در 

كامپوزيت  -ي آمالگام و آمالگامها ترميمداري باالتر از ريزنشت در  معني
گام و ي آمالها ترميماي بين ريزنشت در   تفاوت قابل مالحظه، ولياست

 و همكاران نشت Eidleman. )11(كامپوزيت مشاهده نكردند  -آمالگام
ي كامپوزيت و همچنين ها ترميم را در )Marginal leakage(اي  لبه

 مختلف تراش كه هاي ي مشترك آمالگام و كامپوزيت در حالتها ترميم
 ،شود  بر روي سمان يا روي ميناي سالم دندان ختم مياي لبه لثه
كامپوزيت  -ي آمالگامها ترميمري و نشان دادند كه ريزنشت در گي اندازه

آنها همچنين نشان . باشد ي كامپوزيت ميها ترميمكمتر از ريزنشت در 
ترميم روي ميناي سالم دندان واقع  اي لبه لثهكه  دادند كه در صورتي

گونه ريزنشتي در حد فاصل آمالگام وكامپوزيت ايجاد   هيچ،شود
  ).12( شود نمي

Hadavi ريزنشت در حد فاصل بر مختلف مؤثر عوامل و همكاران 
وزيت مورد پكام ي مشترك آمالگامها ترميمآمالگام و كامپوزيت را در 

 كه كاربرد عوامل باندينگ در حد گزارش كردند ،دادهبررسي قرار 
 مطالعة .)13( شود فاصل آمالگام و كامپوزيت باعث كاهش ريزنشت مي

 ز نتايج مطالعة پيشين وي را تأييدني انو همكار Hadaviديگر 
تأثير نوع ماده ترميمي و نوع سيستم چسباننده بر ريز . )14(نمايد  مي

). 15،16 (ه استنشت ترميم در چند مطالعه مورد بررسي قرار گرفت
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Ziskind و همكاران اثر نوع آمالگام، سيستم چسباننده و زمان 
م بررسي نموده و اعالم كردند هاي آمالگا نگهداري را بر ريزنشت ترميم

 روز180بسيار بارزتر از  روز14 اثر نوع سيستم چسباننده در مدت كه
  ).15(است 

Hersekدو نوع   در مقايسه يك نوع آمالگام و و همكاران
مالگام بيشتر از كامپوزيت  كه ريزنشت آكامپوزيت رزين اعالم كردند

  ).16(باشد  رزين مي
د  انجام شده در زمينة ريزنشت انواع موادتحقيقات متعدتمام تقريبأ 

س از ترميم با ه پلويژه بالفاصه  بريزنشتكاهش نشان دهنده مختلف، 
  ).17،18،19 (باشند مي جديد اتصال دهنده مواد

آمالگام يك از مواد  هر بهتر اتصال به منظورامروزه مواد گوناگوني 
 گيرند ار مي ارائه شده و مورد بررسي قر،ها ترميمكامپوزيت در  و
مله بررسي ريزنشت مواد از طرق مختلف و از ج ضمن اين كه ،)10،15(

ي قابل اجرا و رايج در بيشتر ها روشاز يكي تعيين ميزان نفوذ رنگ 
   ).17،18(باشد   ميمراكز علمي

ادهزيو جديد  چند منظوره حاضر با استفاده از يك سمانمطالعه در 
  با نام تجاري Rely-X Adhesive Resin Cement به نام

 Rely-X ARC  شرايط كاربرد با براساس ادعاي كارخانه سازنده كه
  ريزنشت در،باشد كامپوزيت دنداني را دارا مي هر دو ماده آمالگام و

  .فتگرقرار بررسي مورد فصل مشترك دو ماده مزبور 
  

  روش بررسي
مولر سالم و  ي پرهها دندان بر روي ،حاضرآزمايشگاهي  مطالعه

  دهـارج شـي خـكه به جهت درمان ارتودنسفك باال پوسيدگي  ري ازعا
 با كه عدد بود 24 ،ي تحت بررسيها دندان. گرفتجام ـ ان،بـودنـد

  .قرار گرفتند تايي 12 گروه 4در  هاي مزيالي و ديستالي  توجه به تراش
 37در محلول سالين نرمال و در دماي شده آوري   جمعيها نمونه

 پس از تميز كردن به وسيله تيغه بيستوري ونگهداري د سانتيگرا درجه
 24پس از . قرار گرفتند% 2/0و برس و پاميس در محلول تيمول 

  . در آب مقطر قرار گرفتندشستشو و بعد ازساعت از محلول خارج 
هاي پروگزيمالي جدا از هم در دو سمت  حفرات به شكل باكس

تراش حفرات توسط فرز . دمزيال و ديستال با ابعاد مشابه تعبيه شدن
 حفره از 5 تراش هر براي .انجام گرفت متر  ميلي1 فيشور الماسي با قطر

  .دشيك فرز استفاده 
به  ميليمتر 2/1ق  عم ميليمتر و3حفرات با عرض باكولينگوالي 

 و روي CEJزير   ميليمتر در1اي تهيه شدند كه كف ژنژيوال آنها  گونه
 groove( دارگير شيار عدد سپس دو .سمان سالم دندان قرار داشت

Retentive (زيوباكال واگزيولينگوال توسط فرز ـداخلي اگ  در زواياي
  .دشتعبيه   در عاج الكلوزوال تا سطح اـژيـكف ژن گل ازـان 41 روند

 توسط پوار آب و هوا شستشو و ها دندانپس از خاتمه اين مرحله 
  :  تايي به صورت زير قرار گرفتند12 گروه 4 سپس به طور تصادفي در

جهت ترميم حفرات اين گروه پس از خشك كردن : گروه اول
كلوزال سطح اميليمتري  2 نيمي از حفره پروگزيــمال تا حدود  حفره،

سپس .  پر شد)Colten, Swiss 5160( توسط آمالگام كپسولي كلتن
ن توسط سوند سطح آمالگام برنيش و اضافات آبه وسيله برنيشر 

دست از آمالگام تا   كه سطحي صاف و يكه نحوي ب،دشرطرف ب
حفره  دقيقه 5در اين گروه پس از گذشت  .ارتفاع ذكر شده حاصل شود

 به )Eco-etch,Vivadent,USA 1230( %37با ژل اسيد فسفريك 
 پس از شستشو و خشك كردن يك اليه از مادة . ثانيه اچ شد20مدت 

Single bond) 3M ESPE,USA 1105 ( در تمامي سطوح حفره به
 20ه و به مدت ر رفتجز سطح آمالگام طبق دستور كارخانه سازنده به كا

  رزين  كامپوزيت،در مرحله آخر با توجه به اندازه حفره. ثانيه كيور شد

Z100 )3M,USA 8004 A3( در قسمت اي  يك مرحلهبه صورت 
  . باقيمانده حفره قرار داده شد

 توسط  آن سطوح پروگزيمال و اكلوزال ثانيه20  زمان3طي 
تحت ) Coltolux 2.5,C7906,Colten,USA( گاه اليت كيوردست

 درجه 37در آب مقطر ها   سپس كليه نمـونه.تأثير تابش نور قرارگرفت
  .نگهداري شدند )Behdad,Iran( ركوباتوـدر داخل انسانتيگراد 

حفره توسط آمالگام در اين گروه تمام مراحل پركردن : گروه دوم
 دقيقه بر روي 5پس از گذشت مدت زمان . مشابه گروه قبلي انجام شد

  از سمانطبق دستور كارخانه سازنده سطح آمالگام داخل حفره 
Rely-X ARC) 3M, 3415A3( پس از طي اين مرحله .دش استفاده، 

 ه ب)3M Z100 ESPE,USA 8004 (تباقيمانده حفره توسط كامپوزي
  .گرديدند گروه قبلي بازسازي مان A3رنگ 

تمام مراحل گروه اول به طور مشابه اين بار بر روي : گروه سوم
  .اعت انجام گرفت س24آمالگام پس از گذشت مدت زمان 
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 ساعته 24 آمالگام بر روي مراحل گروه دوم تمامي: گروه چهارم
 با استفاده از دستگاه ها دندانپس از طي اين مرحله  .دشانجام 
  ثير أتحت ت) Mp Based,KARA 1000,Iran (يكلاترموس
 يو دمابراي هر سيكل   ثانيـه20 با زمان ، حرارتي متناوب سيكل500

 آپكس كليه سپس. دـقرارگرفتن درجه سانتيگراد 55 و 5متناوب 
جهت ي دو ريشه ها دندانها و همچنين ناحيه فوركيشن در  نمونه

كليه سطوح   .يدتوسط موم چسب سيل گردجلوگيري از نفوذ رنگ 
ثير أدنداني به جز سطح مشترك آمالگام و كامپوزيت كه بايد تحت ت

.  توسط دو اليه نازك الك ناخن پوشانيده شد، قرار گيرد رنگمحلول
 در ساعت 24 به مدت ها دندان ،پس از خشك شدن كامل الك ناخن

 ها جهت سهولت انجام كليه نمونه .داده شدندقرار  %1متيلن بلو محلول 
 ترميم شده ةبرش در آكريل قرار داده شده و سپس از ناحيه مياني حفر

به صورت مزيوديستالي و در جهت محور طولي دندان توسط ديسك 
 در زيرمقاطع  و نفوذ رنگ ريزنشتميزان  .الماسي برش داده شدند

  با)M 6C-10, N 9116734, Russia (استريو ميكروسكوپدستگاه 
  .دسي شبرر برابر 30بزرگنمايي 
 در حد فاصل رنگنفوذ  با ميزان اي بندي ميزان ريزنشت لبه درجه

سپس  . صورت گرفت1براساس اطالعات جدول آمالگام و كامپوزيت 
هاي  گروه رنگ در ميزان نفوذ  كروسكال واليساري آناليز آمبه كمك

داري در نظر   به عنوان سطح معني>05/0pو مورد مطالعه ارزيابي 
  . انجام گرفتSPSS 10افزار  ات آماري با استفاده از نرم عملي.گرفته شد

  اي به وسيله نفوذ رنگ  درجه بندي ميزان ريزنشت لبه-۱جدول 

Score  مفهوم  

  dyeبدون نفوذ   0
  حد فاصل دو ماده 3/1 تا dyeنفوذ   1
   حد فاصل دو ماده3/2 تا dyeنفوذ   2
   در تمامي حد فاصل دو مادهdyeنفوذ   3
   به داخل عاج و به سمت پالپ دندانdyeنفوذ   4

  ها يافته
 به علت ايجاد ترك از مطالعه حذف 2 و 1هاي  يك نمونه در گروه

از بيشترين به كمترين در ترتيب ه رنگ ب درجات نفوذفراواني . شد
 ريزنشت نشان داد كه در ميزان نتايج .مدآدست ه ب 4و 3،2،1 هاي گروه

مشاهده  ، همچنين)<05/0P (ستنيها  گروهداري بين  اختالف معني
توانند به طور كامل از ريزنشت در حد  ي مورد آزمايش نميها روش ،شد

بندي   از رتبههاي به دست آمده يافته .نمايندفاصل دو ماده جلوگيري 
 ،دوب هاي چهار گانه   در گروهريزنشتنفوذ رنگ كه نشان دهنده ميزان 

 .  استآمده 2در جدول 

اني ريزنشت براساس درجه نفوذ رنگ در  توزيع فراو‐۲جدول
  هاي چهارگانه گروه

  درجه نفوذ رنگ                 
  ها گروه

0 1 2 3 4 

1 0  3 0 4 4 

2 1 1 1 2 6 

3 1 0 0 2 9 

4 2 1 0 4 5 

  گيري بحث و نتيجه
اتصال بين مواد دنداني كه  يهاي ترميم موفقيت بسياري از درمان

گيرد،  ين مواد دنداني گوناگون را در برميهاي سخت دندان يا ب و بافت
  . دشو با شرايط قرارگيري آنها در ناحيه فصل مشترك تعيين مي

هاي سطح مورد نظر جهت قرارگيري ماده اعم از تركيب  ويژگي
واكنش اوليه و ايجاد باند شيميايي و  مسؤولشيميايي و مرفولوژي، 

ي ارائه شده جهت رفع ها  يكي از راه.)1،3،4(باشد  پايداري اتصال مي
ي تركيبي ها ترميمي كامپوزيت خلفي استفاده از ها ترميممشكالت 

و ) 11(و همكاران  Cardash كامپوزيت است كه توسط -آمالگام
Eidelman  ين ترتيب امكان ه اب. پيشنهاد شده است) 12(و همكاران

ي خلفي حاصل ها دنداناستفاده از مزاياي هر دو ماده جهت ترميم 
  . شود مي

 كه نوع ماده آمالگام، زمان نگهداري نشان دادندمطالعات جديدتر 
 زمان كار بر روي آمالگام و نوع سيستم چسباننده عوامل مهمي ،نمونه

هدف از مطالعة اين براساس ). 15،16(باشند  در ميزان ريزنشت مي
 Rely-X ARCحاضر بررسي و مقايسه كاربرد سمان رزيني چسبنده 

ن دو مادة آمالگام و كامپوزيت در دو زمان متفاوت  بيريزنشتبر 
  .بوده است) آن ساعت پس از 24آمالگام و  بالفاصله پس از ترميم (

 بين فراواني  كهداددست آمده در مطالعه حاضر نشان ه نتايج ب
 يدار هاي مورد مطالعه اختالف معني  در گروهرنگ متيلن بلودرجه نفوذ 
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در صورتي كه در يك ترميم مشترك به عبارت ديگر . وجود ندارد
 كامپوزيت بر روي آمالگام قرار ،آمالگام و كامپوزيت مانند تحقيق حاضر

در اين مطالعه . افتد  بين دو ماده اتفاق ميريزنشت ،داده شده باشد
 بين دو ريزنشتتوانست از ) Rely-X ARC(سمان ادهزيو به كار رفته 

 در گروهي كه سمان ادهزيو شتريزن توزيع فراواني. ماده جلوگيري كند
هاي ديگر   نسبت به گروه،ر گرفته شده كا ساعته ب24بر روي آمالگام 

 دار اين اختالف معني ولي در آناليز آماري ،دست آمده بتر  كمي پايين
سطح  كردن اچ ،دادنداي نشان   و همكاران طي مطالعهHadavi .نبود

 در حد فاصل آمالگام و تريزنش بر نامطلوبيثير أآمالگام داخل حفره ت
خوبي از روي سطح ه ژل اسيدي ممكن است بزيرا  ،كامپوزيت دارد
 از اسيد مايع در سطح ضمن اين كه استفاده .نشودآمالگام پاك 

ق ـل در تحقيـبه همين دلي). 13 (نشان ندادنتايج متفاوتي نيز  گامـآمال
الگام از ژل سطح آم ري عامل اتصال دهنده برـارگيكه  از بقبل ،رـحاض

رسد  به نظر مي .حفره استفاده نشد  داخلي  اسيدي جهت اچينگ سطوح
هايي كه بين سطح فلزي آمالگام و ماده اتصال دهنده  بعضي از واكنش

ثري در افزايش چسبندگي و كاهش ؤ ممكن است عامل م،دهند رخ مي
ها توسط اچينگ سطح  اين واكنش ممكن است كه باشند ريزنشت

  ).13،14(ل شوند آمالگام مخت
ر حين اچينگ سطوح داخلي  د،شده استدر مطالعه حاضر سعي 

 در.  سطح آمالگام جلوگيري به عمل آيدبا ژل اسيدي تماسحفره از 
 وباشد  كنترل مي هر حال بايد توجه داشت اين امر به سختي قابل

 سطح آمالگام متراكم شده در داخل حفره ا ژل اسيدي ب احتماليتماس
 در نظر گرفته ،ننده در تحقيقك  به عنوان يك عامل مخدوشتواند مي
  . شود

Hadavi  ادهزيو ه  مادبا استفاده از و همكارانSBMP  
)Scotchbond Multipurpose ( جهت كاهش ريزنشت در فصل

تواند اثر   اين ماده نمي كهند كردگزارشمشترك آمالگام و كامپوزيت 
علت اين .  ماده داشته باشد در حد فاصل دوريزنشتچنداني بر كاهش 

تر  قويو  انقباض ناشي از سخت شدن توده كامپوزيت له احتماألأمس
بودن اين نيروي انقباضي نسبت به باند ايجاد شده با آمالگام و بنابراين 

در رسد  به نظر مي ).13( باشد ن آن از آمالگام داخل حفره ميشدجدا
 شدن بر نيروي باند با مطالعة حاضر نيز هنوز نيروهاي انقباضي سخت

 و نتايج دو مطالعه با هم  بودهرزيني چسباننده و آمالگام غالبسمان 

  . باشند همخواني داشته
Hadaviهزيو به دله را وابسته به نوع ماده اأ و همكاران اين مس

آنها انواع مختلفي از مواد . دانند كار رفته بر روي سطح خشن آمالگام مي
  ،Amalgam bond، Coverup II ادهزيو گوناگون مانند

Prisma universal bond 2و  SBMP حد فاصل آمالگام و در  را
   و Amalgam bond گرفتند، و نتيجه هكامپوزيت مورد بررسي قرار داد

Coverup IIدر فصل مشترك ريزنشتاي بر كاهش   اثر قابل مالحظه 
 Prisma universal و SBMP مانند در حالي كه موادي ،دو ماده دارند

bond 2رسد بنابراين به نظر مي. )14( باشند  فاقد چنين اثري مي، 
هاي چند منظوره به  هاي ادهزيو موجود به ويژه سيستم بررسي سيستم
 در تحقيق حاضر باشند، بنابراين قابل بررسي و مطالعه ميطور جداگانه 

نتايج ضمن اين كه  .دش جهت بررسي انتخاب Rely-X ARCمادة 
اخير بر روي مواد چسباننده مختلف با مواد ترميمي چون تحقيقات 

آمالگام و كامپوزيت نيز بر تأثير نوع باندينگ بر ميزان ريزنشت تأكيد 
   .)15،16(دارند 

 باند سمان مورد نظر به ،هاي مورد مطالعه نشان داد مقايسه گروه
 در ضمن .ندارد  داري معني  آمالگام در حالت تازه و سخت شده تفاوت
هاي حفره  د كه در ديوارهـممكن است در حين شستشوي ژل اسي

شده و   هآلود  اسيدي  حفره به ژل  آمالگام داخل  شد، سطح  استفاده
  . داده باشد قرار تأثير  آمالگام را تحت  شرايط سطحي ماده

تواند واكنش بين  آمالگام مي  اچينگ ناخودآگاه سطحكه  طوريه ب
 برخي همانطور كه ذكر شد .نمايد  ام را مختلمادة ادهزيو و سطح آمالگ

هايي كه بين سطح فلزي آمالگام و ماده اتصال دهنده رخ  از واكنش
ثري در افزايش چسبندگي و كاهش ؤ ممكن است عامل م،دهند مي

ها را مختل  ريزنشت باشند، از طرفي اچينگ سطح آمالگام اين واكنش
  ).13،14(سازد  مي

 بر سطح آمالگام قرار Rely-X ARCزيو در اين مطالعه سمان اده
 اين .دشو سطح آن متراكم مي داده شده و پس از آن كامپوزيت رزين بر

د حتا تفاده شده اي سمان اس د كه ضخامت اليهنك عمل كمك مي
دستورات قراردادن ماده در زير آمالگام نيز به .  كاهش يابدزيادي

ز مادة فوق در شرايطي  استفاده ا با اين حال.باشد صورت ذكر شده مي
 كاربرد  نيزو كيور شده باشد كه قبل از متراكم كردن كامپوزيت،

منطقي به نظر  مالگامآسخت شدن كامل  سمان قبل از كامپوزيت و
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تواند به  در هر صورت ريزنشت بين آمالگام و كامپوزيت مي. رسد مي
كامپوزيت  اوليه بين دو ماده، تغييرات ابعادي نحوه اتصالعواملي مانند 

ناشي از انقباض سخت شدن، جذب آب در بخش رزيني كامپوزيت، 
 ضريب انبساط حرارتي متفاوت دو ماده و ،آمالگام تغييرات ابعادي

بايد . )17،19( عوامل وابسته به شخص عمل كننده بستگي داشته باشد
 در شرايط باليني در سطح مشترك آمالگام و كامپوزيت داشت كهتوجه 

 عوامل دركه اين  اين ضمن ،باشد  مشخص نمي كامألًدادهرخ اتفاقات 
 بررسي با اين حال ).19( آزمايشگاه چندان قابل بررسي و كنترل نيستند

 آمالگام نيز توصيه حفراتها و مواد ادهزيو ديگري كه براي  انواع سمان
تواند به مقايسة بهتري در خصوص استفاده از مواد ادهزيو   مي،اند شده
در مجموع . ي تركيبي آمالگام وكامپوزيت كمك نمايدها ترميمدر 

ها هيچ يك از شرايط مورد آزمايش قادر نبودند به طور  براساس يافته
. كامل از ريزنشت بين دو ماده آمالگام و كامپوزيت جلوگيري نمايند

هايي كه در آنها از آمالگام سخت شده تازه   بين گروهضمن اين كه
هايي كه در آنها از آمالگام پس از   گروهجهت ترميم استفاده شد و

 .دشداري مشاهده ن  تفاوت معني، ساعت استفاده گرديد24گذشت 
هاي مورد مطالعه در اين بررسي   در گروهميزان ريزنشت اختالف اگرچه

نتايج تحقيق به تعميم دادن براي ولي  ،دار نبود از لحاظ آماري معني
هاي هر گروه و بررسيهاي باليني بر  موارد باليني نياز به افزايش نمونه

يي كه در آينده در طرح درمان كشيدن قرار مي گيرند، ها دندانروي 
   .رسد مفيد به نظر مي

  
  تشكر و قدرداني

 وهشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان وژمعاونت پ ازبدينوسيله 
 كه تجزيه و تحليل آماري اين  استاد محترم آمارآقاي دكتر سليماني

   .دشو مي قدرداني بر عهده داشتند، تشكر و تحقيق را
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