
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 h
ttp

://
jo

ur
na

ls
.tu

m
s.

ac
.ir

/ 
on

 S
un

da
y,

 O
ct

ob
er

 1
4,

 2
01

2

  )1391 پاييز، 3، شماره 25دوره (                                                 مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تهران

189 
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Comparison of rebonding effect on microleakage of class V composite restorations using two low 

viscosity resins: an in vitro study 
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Background and Aims: Although composite resin restorations have many advantages, they can lead to several 

clinical problems. The primary reason for these problems is microleakage. The aim of this study was to compare 

the rebonding effect on microleakage of class V composite restorations using two low viscosity resins. 

Materials and Methods: In this in vitro study, 60 class V composite restorations were performed in buccal and 

lingual surfaces of human extracted premolars with the occlusal margin in enamel and the gingival margin in 

dentin/cementum. The teeth were randomly divided into 3 groups: (I) restorations with no rebonding, (II) 

restoration margins rebonded with an enamel adhesive (Margin Bond), (III) restoration margins rebonded with a 

specific unfilled resin. The specimens were then thermocycled and immersed in 0.5% fuchsin dye solution. The 

samples were sectioned longitudinally and observed under a stereomicroscope for assessment of microleakage. 

The data were analyzed by Kruskal-Wallis, Wilcoxon and Mann-Whitney tests. P<0.05 was considered as the 

level of significance. 

Results: Statistical analysis showed a significant difference in the microleakage of gingival margins (P<0.001), 

but not in enamel margins (P=0.148). Microleakage at the gingival margins of group (III) was significantly less 

than that of group (II). Group (I) showed the highest amount of microleakage. 

Conclusion: Rebonding by a low viscosity resin reduces microleakage at the gingival margins of class V 

composite restorations, but has no significant effect on the occlusal margins. 

Key Words: Composite resin; Restoration; Microleakage 
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  چكيده

. است نشتريز ين علت مشكالت ذكر شده،تر مشخص. ي كامپوزيتي، استفاده از آنها با مشكالت كلينيكي همراه استها با وجود مزاياي ترميم :و هدف زمينه

  .بود مپوزيت با استفاده از دو رزين با ويسكوزيته پاييناك Vي كالس ها بر ريزنشت ترميم Rebondingاثر مقايسه هدف از اين تحقيق 

كشيده شده مولرهاي  پره ينگواللكامپوزيت در سمت باكال و  Vترميم كالس  60. بود و تكنيك آن مشاهده روش تحقيق به صورت تجربي :روش بررسي

 Rebondingعمل يي كه ها رميمت) I: گروه تقسيم شدند 3به  ها نمونه. به اكلوزال در مينا و لبه جينجيوال در عاج و سمان باشدلقرار گرفتند كه ي ا نهانسان به گو

و  Unfilledترميم به وسيله يك رزين ي ها لبه) IIIشدند و  Rebond (Margin Bond)ترميم توسط ماده اتصال يابنده به مينا ي ها لبه )II. بر آنها انجام نشد

                                                 
  ترميمي و زيباييگروه آموزشي  - دانشكده دندانپزشكي -مجتمع دانشگاهي -ستان بلوار گل -اهواز: نشاني: ولومسلف وم �

 kaviani_a@yahoo.com: نشاني الكترونيك 3367543 :تلفن
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برش داده شدند و  ها دندان  %5/0مغروق كردن در فوشين  با و استفاده از نفوذ رنگبعد از عمل ترموسايكلينگ . شدند Rebond اختصاصي شده به اين منظور

 P>05/0 يدار معنيبا سطح  Mann-Whitney و Kruskal-Wallis ،Wilcoxonي آماري ها آناليز نتايج با تست .بررسي شداستريوميكروسكوپ  توسطريزنشت 

   .انجام گرفت

ريزنشت در قسمت . )P>001/0( گير بود ي چشما ثهي لها ولي اختالف در لبه )=148/0P( نبود دار معني ي مينايي اختالف در ميزان ريزنشتها در لبه :ها يافته

  . بيشترين مقدار بود Iو در گروه  IIاي كمتر از گروه  صورت قابل مالحظهه ب IIIي گروه ا ثهل

دهد ولي بر لبه اكلوزال تاثير  ميكامپوزيت كاهش  Vس سكوزيته پايين ريزنشت را در لبه جينجيوال ترميم كاليتوسط رزين با و Rebonding :گيري نتيجه

  .اي ندارد قابل مالحظه

  ريزنشت ؛ترميم ؛رزين كامپوزيت :ها كليد واژه

 11/06/91: ييد چاپتا 09/06/91: اصالح نهايي 13/10/90: وصول

 

  مقدمه

هاي اخير افزايش  ي رزين كامپوزيتي در سالها استفاده از ترميم

به طوري كه در حال حاضر بيشترين ) 1(ست گيري داشته ا چشم

مصرف در بين تمام مواد ترميمي مستقيم همرنگ دندان را به خود 

سازي انتظارات بيمار از لحاظ زيبايي  برآورده .)2(اختصاص داده است 

به همراه مزاياي مهمي چون متصل شدن به ساختمان دندان،  ،ترميم

 ل اين اقبال عمومي هستندعايق حرارتي بودن و نداشتن جيوه، از عل

با مشكالت كلينيكي متعددي نظير  ها استفاده از رزين كامپوزيت .)1(

ي ها اي، حساسيت پس از كار، پوسيدگي ثانويه و بيماري تغيير رنگ لبه

ترين مانع در راه تكامل مواد  احتماالً بزرگ .)3(پالپي همراه است 

نشتي است كه در  ين علت مشكالت فوق،تر مشخصل و آ ترميمي ايده

  .)4(كند  محل اتصال دندان و ترميم بروز مي

چگونگي  كه انتخاب نوع ماده ترميمي و دهند تحقيقات نشان مي

 استفاده از آن بارزترين فاكتورهايي هستند كه روي ريزنشت اثر دارند

  يي مثل گذاشتن اليه اليه كامپوزيت، استفاده ازها تكنيك .)1(

Bata quartzكنيك ، كاربرد تSoft start  و كاهشC-factor  همگي

در جهت كاهش انقباض حين پليمريزاسيون و درنتيجه  ييها تالش

ترين  ترين و بزرگ اما همچنان مهم .)1(باشند  مي كاهش ريزنشت

  .)5(نگراني در دندانپزشكي ترميمي و زيبايي ريزنشت است 

Rebonding (Glazing) ،است و راستا اين اقدامي ديگر در 

كه طي وجود آمده طي پليمريزاسيون ه ي بها گپ تواند مارجينال مي

به عالوه، اليه سطحي كامپوزيت  .را ترميم كند اند تر شده پرداخت وسيع

كه نزديك نور است و به دليل پليمريزه شدن كامل بهترين خصوصيات 

شود را جايگزين  فيزيكي را دارد و طي روند پرداخت برداشته مي

به معناي قرار دادن يك اليه رزين با ويسكوزيته  Rebonding. كند مي

ي پرداخت شده و سخت كردن آن ها پايين روي تمام سطوح و لبه

به اين  Unfilledي ها ي با ويسكوزيته پايين و رزينها رزين .باشد مي

شوند كه تحت عناوين مختلف تجاري وارد بازار  منظور استفاده مي

وال آن روي سطح جينجي ن تاثيريشتريطبق مطالعات ب و )1( اند شده

  .)6( باشد مي

ريزنشت دو ماده مورد استفاده هدف از انجام اين تحقيق مقايسه 

 Rebondingو معرفي ماده مناسب جهت  Rebondingجهت 

كامپوزيت براي حداكثر كاهش در ميزان ريزنشت  Vي كالس ها ترميم

  . بود

  

  روش بررسي

يشگاهي و تكنيك آن آزما -روش تحقيق به صورت تجربي

مي سالم و تازه كشيده شده يمولر دا دندان پره 30مشاهده بود و بر روي

به تازگي به علت بيماري پريودنتال و يا درمان ارتودنسي كه انسان 

سالين نگهداري شده  زمان انجام تحقيق در نرمال كشيده شده و تا

م، دبري و جريك هفته قبل از شروع آزمايش هرگونه . بودند انجام شد

وسيله آب و ه ب ها دندان زدوده شده و  بافت نرم باقيمانده اطراف ريشه

در سرم فيزيولوژي و در دماي اتاق  سپس. ندبرس نرم شستشو داده شد

  . نگهداري شدند

 با طول Vدر سمت باكال و لينگوال هر دندان حفرات كالس 

تر و عمق م ميلي 2 اكلوزوجينجيوالي متر، عرض ميلي 3 ستالييمزيود

ي تراشيده شدند كه لبه اكلوزال در مينا و لبه ا نهمتر به گو ميلي 5/1

وسيله هندپيس با ه تراش ب. جينجيوال در عاج و سمان قرار داشته باشد

  008 سرعت باال و با استفاده از فرز الماسي فيشور مستقيم

(D&Z, Berlin, Germany) كننده مداوم به همراه اسپري خنك  
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  تمام حفرات با. وسيله يك نفر انجام گرفته بآب و هوا 

 Ultra-etchبا نام تجاري % 35اسيد فسفريك 

(Ultra-etch 35%, Ultradent, South Jordan, UT, USA)  به

وسيله اسپري آب عمل شستشو به ه ثانيه اچ شده، سپس ب 15مدت 

خشك كردن حفره با پنبه صورت گرفت تا . ثانيه انجام شد 10مدت 

  بر جلوگيري از بيش از حد خشك شدن عاج، از خاصيتعالوه 

Wet bonding حفره يها در گام بعد، ديواره. هم استفاده شود  

 PQ1, Ultradent, South) ييوسيله ماده باندينگ يك جزه ب

Jordan, UT, USA) به  از مل و بعداثانيه ت 20پس از . پوشانده شدند

يان ماليم هوا، اليه وسيله جره حداقل رساندن ضخامت باندينگ ب

 با شدت  يورك وسيله دستگاه اليته باندينگ ب
mW

/cm
2600  

Coltolux 50, Coltene/Whaledent Inc, Cuyahoga Falls) 

(OH, USA سخت شد.  

   A2 يبريدها با كامپوزيت مايكرو ها حفره

(Amelogen Plus, Ultradent, South Jordan, UT, USA) 

كم حفره، براي كاهش هرچه بيشتر  رغم عمق علي. ترميم گرديدند

امپوزيت ريزنشت از تكنيك جايگذاري اليه اليه جهت قرار دادن ك

گر نور دستگاه در  شد نوك هدايت حاليكه سعي ميدر. استفاده شد

هر  ترين فاصله ممكن با رزين در حال سخت شدن قرار گيرد، نزديك

ذكر خروجي  توانبا  كيور ثانيه توسط دستگاه اليت 40به مدت  اليه

  . سخت گرديدشده در باال 

ساعت در سرم  24نمونه آماده شده به مدت  60پس از ترميم، 

عمل پرداخت با  اًفيزيولوژي و در دماي اتاق نگهداري شدند و نهايت

در . استفاده از فرز پرداخت كامپوزيت و اسپري آب و هوا انجام گرفت

هر (ه سه گروه مساوي به صورت كامالً تصادفي ب ها اين مرحله نمونه

  :تقسيم شدند) حفره 20كدام شامل 

 Rebondingهيچ ماده ديگري به ترميم اضافه نشده و  :Iگروه 

 )گروه كنترل. ( انجام نشد

  اتصال دهندهبا استفاده از نوعي  II :Rebondingگروه 

 (Coltene/Whaledent Inc, Cuyahoga Falls OH, USA) به مينا

Margin Bond دانجام ش.  

 Unfilledرزين با استفاده از يك نوع  III :Rebondingگروه 

(Permaseal Ultradent, South Jordan, UT, USA) انجام شد.   

ي ترميم پرداخت شده با اسيد ها لبه Rebonding براي انجام

 ,Ultra-etch, Ultradent, South Jordan, UT)% 35فسفريك 

USA)  اي و  ثانيه 10شستشوي  پس از. ثانيه اچ شدند 10به مدت

اليه رزين . در محل قرار داده شد Rebondingخشك كردن، رزين 

توسط دستگاه  ثانيه 20طي  توسط جريان ماليم هوا نازك شده و

پس از اين مرحله هم . سخت گرديد همان توان خروجيبا  كيور اليت

  . در سرم فيزيولوژي نگهداري شدند ها دندان 

ي حرارتي با ها شرايط باليني، استرستر شدن به  براي نزديك

اين عمل در . وارد شد ها دندان به  Thermocyclingاستفاده از دستگاه 

مرتبه  500گراد و به تعداد  درجه سانتي 55 )±2(و  5 )±2(آب، بين 

دقيقه و زمان انتقال بين  1زمان نگهداري در هر حمام . انجام گرفت

  . ثانيه بود 15 ها حمام

متر از  ميلي 1آميزي هر دندان، تمام سطوح با فاصله  قبل از رنگ

لبه ترميم با دو اليه الك ناخن پوشانده شدند تا نفوذ رنگ فقط از 

ليتر فوشين  ميلي 5طور جداگانه در ه ب ها نمونه. مقدور باشد ها طريق لبه

ور و سپس كامالً  ساعت و در دماي اتاق غوطه 24به مدت % 5/0

گري براي ميزان ريزنشت  وذ اين رنگ نشانميزان نف. شسته شدند

  . درنظر گرفته شد

) ساخت شركت اكروپارس ايران(ي شفاف لدر رزين اكري ها نمونه

خط برش به . برش داده شدند به وسيله ميكروتوم سپس مانت شده و

  . ي سطوح باكال و لينگوال بگذردها ترميم ي بود كه از وسطا نهگو

وسيله ه ستقل بو م Blindصورت ه ب ها نمونه

Stereomicroscope  گر ارزيابي  و توسط يك مشاهده 40با بزرگنمايي

ي ها ديواره شدند تا ميزان نفوذ رنگ درحد فاصل ترميم و دندان، در

براي پديد آمدن امكان مقايسه نتايج . اكلوزال و جينجيوال تعيين گردد

  :)1شكل (بندي گرديد  رتبهبا يكديگر، ميزان نفوذ رنگ بدين ترتيب 

Score 0 : عدم نفوذ رنگ  

Score 1 : فاصله تا ديواره اگزيال  2/1نفوذ رنگ به ميزان كمتر از  

Score 2 : فاصله تا ديواره اگزيال  2/1نفوذ رنگ به ميزان بيش از

 ولي نرسيده به ديواره اگزيال 

Score 3 : نفوذ رنگ تا ديواره اگزيال يا فراتر از آن براي به حداقل

بار تكرار شد و از آنجايي  3يزان خطا، مشاهده براي هر نمونه رساندن م

پذير نيست، مجموع  ي گسسته امكانها كه محاسبه ميانگين براي داده
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     0     1       2    3

    

آناليز نتايج با . كار گرفته شده ي آماري بها بار مشاهده براي بررسي 3

  و Kruskal-Wallis ،Wilcoxonي آماري ها استفاده از تست

Mann-Whitney ت تس با ها گروه بين آماري يها تفاوت .گرفت انجام

Kruskal-Wallis تست با دويي دو مقايسه و Mann-Whitney با 

05/0=α ريزنشت انسيزال و سرويكال با تست .شد انجام Wilcoxon 

 .)1شكل ( مقايسه شد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  (D= Dentin, E= Enamel)بندي ريزنشت  رتبه - 1شكل 

  

  ها افتهي

گروه تعريف شده،  3عالوه بر مقايسه  ها هنگام بررسي داده

ها  هاي اكلوزال و جينجيوال هر گروه نيز با هم و با ديگر گروه قسمت

، امكان محاسبه ميانگين ها اي بودن داده رتبه با توجه به. مقايسه گرديد

هاي مختلف  براي هر گروه وجود نداشت؛ بنابراين، جهت مقايسه گروه

   .دست آمده استفاده شده اي كه در آن گروه ب بهاز جمع رت

هاي اكلوزال با  نشان داد كه گروه Kruskal-Wallisتست 

هاي  ، ولي اختالف گروه)P=148/0(داري ندارند  همديگر اختالف معني

  .)1 نمودار) (P>001/0( گير بود جينجيوال با يكديگر چشم

زنشت در مشخص شد كه ري Mann-Whitneyتست با استفاده از 

 IIي كمتر از گروه دار معنيبه شكل  IIIقسمت جينجيوال گروه 

)031/0P=( و در گروه ،I  بيشترين مقدار است) 1جدول(.  

اكلوزال هر  در قسمت مشخص كرد كه ريزنشت Wilcoxonست ت

گروه كمتر از قسمت جينجيوال آن است، ولي اختالف بين قسمت 

  .)2نمودار ( )=102/0P(نبود  ردا معني IIIاكلوزال و جينجيوال گروه 

  
  

  

 

 

 

 

  

  

  

  
  

  هاي مختلف در گروه اي به صورت رتبه ميزان ريزنشت - 1نمودار 

  

  
هاي  دوي ميزان ريزنشت در لبه جينجيوال گروه مقايسه دوبه -1جدول 

  Mann-Whitneyمختلف با استفاده از تست 

هاي  گروه

  جينجيوال
  تعداد

جمع رتبه 

  كسب شده
P-Value  

I 20  94  
001/0  

II 20  44  

I 20  94  
001/0<  

III 20  18  

II 20  44 
031/0  

III 20  18 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هاي  در قسمت اي به صورت رتبهمقايسه ميزان ريزنشت  - 2نمودار 

  اكلوزال و جينجيوال هر گروه
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  گيري نتيجهو  بحث

گير و پيوسته در تكامل مواد ترميمي  رغم پيشرفت چشم علي

ي گوناگون ها دهنده، تكنيك لان، عوامل باندينگ و اتصاهمرنگ دند

ل متعدد سخت كردن مواد ترميمي، همچنان معضل يترميم حفره و وسا

با . هاي جينجيوال ترميم وجود دارد ويژه درمورد قسمته ريزنشت ب

وجود مطالعات متعددي كه تاكنون در اين زمينه انجام گرفته است، 

ي در راستاي حل اين مشكل الزم به تر ريزي تحقيقات گسترده طرح

  .رسد مينظر 

ي ترميم عامل به وجود آمدن ريزنشت ها عدم تطابق و انسداد لبه

در  ها ريزنشت به معني نفوذ بزاق، مواد غذايي و ميكروارگانيسم. است

حد فاصل ترميم و دندان و به دنبال آن مشكالت متعددي چون تغيير 

حساسيت دندان، پوسيدگي ثانويه و  اي و نازيبا شدن ترميم، رنگ لبه

عوامل اصلي عدم تطابق . شدبا مينهايتاً از دست رفتن حيات دندان 

انقباض ناشي از پليمريزاسيون و تفاوت ضريب انبساط حرارتي  ي،ا لبه

براي مقابله با اين . است) برابر دندان 4كامپوزيت (دندان و كامپوزيت 

جهت تكامل مواد ترميمي و هاي بسيار در  مشكل، همزمان با تالش

تر ساختن ضريب انبساط  كاهش انقباض حين پليمريزاسيون و نزديك

توان فاصله ايجاد شده بين ترميم و  ميترميمي و دندان،  دهحرارتي ما

هدف از  .)7،8( نام دارد Rebondingاين تكنيك . دندان را مسدود كرد

ي ها ترميم Rebondingانجام اين تحقيق معرفي ماده مناسب جهت 

  .كامپوزيت براي حداكثر كاهش در ميزان ريزنشت است Vكالس 

ي ترميم شده توسط كامپوزيت ها دندان در اين مطالعه سه گروه 

پس از عمل  Iدر گروه . مايكروهايبريد مورد بررسي قرار گرفتند

پس از  IIدر گروه . پرداخت، هيچ ماده ديگري روي ترميم قرار نگرفت

كه يك عامل اتصال يابنده به مينا است  Margin Bondپرداخت از 

خت، اپس از پرد IIIي گروه ها ترميم. استفاده شد Rebondingبراي 

و اختصاصي شده جهت  Unfilledكه يك رزين  Permaseal طتوس

Rebonding  ،استRebond ي ها عالوه بر سه گروه فوق، لبه. شدند

نيز با هم ) واقع در عاج و سمان(و جينجيوال ) ر ميناواقع د(اكلوزال 

ي دار معنيريزنشت در لبه اكلوزال گروهها با هم اختالف  .مقايسه شدند

  . نداشت و در همه گروهها كمتر از لبه جينجيوال بود

استحكام پيوند كامپوزيت به سطح ميناي اچ شده به اندازه كافي 

رابر نيروهاي ناشي از تا در ب) 7) (مگاپاسكال 20(قوي هست 

، ها پليمريزاسيون مواد رزيني مقاومت كند و امكان پخ كردن لبه

بخشد؛ درحاليكه، عاج  ميحواشي مينايي را باز هم بهبود  يمسدودساز

نيروهاي ناشي از پليمريزاسيون، بين عاج  درنتيجهاين قابليت را ندارد و 

ل ي اتصاها يستمهرچند كه س. شود ميرزين كامپوزيت فاصله ايجاد و 

كننده بوده اند، ولي مشكل ريزنشت  يابنده به عاج تا حد زيادي كمك

  .ي واقع در عاج و سمان همچنان باقي استها در لبه

بيشترين  Iكمترين و گروه  IIIي جينجيوال، گروه ها در بين لبه

ي اكلوزال و جينجيوال ها اختالف بين لبه .ميزان ريزنشت را نشان دادند

نبودن اين  دار معنينكته جالب . بود دار معني IIو حتي  I هاي گروه

بود، به اين معني كه ريزنشت در لبه جينجيوال با  IIIاختالف در گروه 

تا حد لبه مينايي كاهش  Rebondingكاربرد ماده مناسب جهت 

 Margin Bondنسبت به  Permasealتر بودن  از علل موفق .دياب مي

كنندگي زياد آن  سكوزيته و قابليت مرطوبتوان به كمتر بودن وي مي

در ضمن، از آنجايي كه درنتيجه سازگار بودن عامل باندينگ . اشاره كرد

بهترين نتيجه در كاهش ريزنشت  Rebondingو ماده ترميمي با رزين 

رسد از يك خانواده بودن اين مواد در  ميبه نظر ، )8(آيد  ميبه دست 

   .ثر بوده استدر حصول اين نتيجه مو IIIگروه 

و  Leinfelder )1993( )9( ،Dickinsonو  Kawai مطالعات

 )1993( )11( Leinfelder و Dickinson و )10( )1990(همكاران 

م استفاده از يك سيلنت سطحي همچون مطالعه حاضر، از نظريه لزو

براي حداكثر كاهش  Rebondingكننده و اختصاصي شده جهت نفوذ

و  Ramosكنند؛ اما  ميزين كامپوزيتي حمايت ي رها در ريزنشت ترميم

عقيده دارند  )13( Tan و Tjan و )8(و همكاران  Reid ،)12( همكاران

در كاهش  Rebonding ،كه در صورت انتخاب درست سيستم رزيني

كند كه به اين منظور اختصاصي شده  ميريزنشت موفق است و فرقي ن

  .يا نشده باشد

ي ها يافته با )1991() 8(و همكاران  Reidنتايج حاصل از تحقيق 

در درازمدت تحت  ها ترميم وي عنوان كرد كه. خواني دارد ما هم

حركات سايشي ناشي از نيروهاي جويدن و مسواك زدن قرار دارند اگر 

كار رفته فقط بين دو لبه شكاف پل بزند و در آن نفوذ نكند، ه رزين ب

 پس. بعدي وجود دارد هاي سايش احتمال از دست رفتن آن به دنبال

موفقيت رزين فيشورسيلنت و يا عامل باندينگ در كاهش ريزنشت، به 

درجه نفوذ به ويسكوزيته . بستگي دارد ها قابليت نفوذ آنها در شكاف
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درنهايت ماده . سازي سطح وابسته است ماده و توانايي آن در مرطوب

 (Marginal gaps) اي ي لبهها جهت مسدود سازي شكاف مناسب در

با ويسكوزيته پايين و  داراي فيلرناشي از انقباض كامپوزيت را، رزيني 

كنندگي خوب، كه با ماده باندينگ و ترميمي سازگاري  خاصيت مرطوب

داشته و ضريب انبساط و انقباض مشابه با ساختار دندان داشته باشد، 

   .نمايد ميمعرفي 

Tjan  وTan )13 ()1991 ( خصوصياتنظرات مشابهي درمورد هم 

عالوه بر موارد ذكر شده در مطالعه . ه دادنديارا Rebondingرزين 

ها و كامالً خشك بودن محيط  اجزاي بزاق و دبري با گيدعدم آلو ،قبل

 نالبته طبق نظر ايشان، خشك باقي ماند. كار را ضروري دانستند

ي زنده، به علت جريان مداوم و رو به خارج ها دندان در  حيط كارم

در . ممكن استهاي عاجي تقريباً غير ت پالپي از طريق توبولمايعا

زمان  ها يي كه به علت داشتن مهاركنندهها ضمن آنها استفاده از رزين

مان اضافي امكان زتري دارند را توصيه كردند، تا اين  كاركرد طوالني

  .را فراهم آورد Rebondingبيشتر رزين نفوذ هر چه 

فرصت كافي جهت نفوذ به با نور  شونده ي سختها رزين

كنند، ولي اگر چنين مزيتي امكان نفوذ  مياي را فراهم  هاي لبه شكاف

اسيون ناقص اتفاق خواهد زمتر را به رزين دهد، پليمري ميلي 2بيش از 

دست آمده از ميكروسكوپ الكتروني، عمق ه براساس اطالعات ب. افتاد

 گزارش شده است متر از لبه ترميم ميلي 5/0-2 ها اغلب رزيننفوذ 

هاي هوا،  كنندگي كافي، ذرات آب، حباب نبود خاصيت مرطوب. )14(

ي حفره ازجمله ها ها، اجزاي بزاق و خشونت سطحي ديواره دبري

 دهند ميمتر را به رزين ن ميلي 2عواملي هستند كه امكان نفوذ بيش از 

در  كيور گر نور دستگاه اليت بنابراين با نگه داشتن نوك هدايت. )15(

ل كترين فاصله ممكن از سطح، پليمريزاسيون ناقص مش نزديك

  .متداولي نخواهد بود

ي ها با يافته )1996() 15(و همكاران  Munroنتايج مطالعه 

عالوه بر  .مطابقت دارد Rebondingتحقيق حاضر درمورد سودمندي 

در  Rebondingطبق نظر اين محققين عمل اچينگ قبل از اين 

ثيري ندارد و حتي در مواردي باعث افزايش آن كاهش ريزنشت تا

هاي  علت احتمالي اين امر، عدم پوشش تعدادي از توبول. شود مي

ذكر شده  Rebondingعاجي باز شده ناشي از اچينگ توسط رزين 

  .است

باز هم بر لزوم پايين ) 2002 () 12(و همكاران  Ramosي ها يافته

جهت موفقيت  Rebonding بودن ويسكوزيته رزين به كار رفته براي

در اين مطالعه عنوان شده است كه يك . در كاهش ريزنشت تاكيد دارد

سيستم اتصال دهنده با پايه استون، نتايج بهتري نسبت به عامل 

اين مطالعه برخالف مطالعه . دهد ميه يباندينگ با پايه اتانول و آب ارا

Reid  بهبود تماميت كند كه فيشورسيلنت در  ميبيان ) 8(و همكاران

اي ناموفق بوده است و علت پيشنهاد شده وجود ذرات پركننده در  لبه

  .پذيري آن ذكر شده است كاهش جريان درنتيجهفيشورسيلنت و 

 Rebonding، )2002() 3(و همكاران  Erhardtبراساس مقاله 

از اين مطالعه كه بر روي چند نوع ماده . دهد ميريزنشت را كاهش ن

 ينومرآ، گالس Polyacid-modifiedرزين كامپوزيت ( ترميمي زيبايي

) و رزين كامپوزيت متراكم شوندهكامپوزيت  رزين ،اصالح شده با رزين

شود كه بعضي مواد ترميمي به حدي در  ميانجام شد، چنين برداشت 

براي آنها  Rebondingموفق هستند كه عمل  ها لبه مسدودسازي

يسنده مقاله براي عدم سودمندي توجيه نو. رسد ميغيرضروري به نظر 

Rebonding در معرض سايش  ها اين است كه در محيط دهان ترميم

گيرند و اين سايش مداوم باعث برداشته  ميناشي از مسواك زدن قرار 

طبق نظر محقق، رزين استفاده . شود مي Rebondingشدن اليه رزين 

هاي  بابفقط سطح را پوشش داده و به علت حضور ح (Fortify)شده 

وي درنهايت عنوان . هوا امكان نفوذ بين ترميم و دندان را نيافته است

ي با ها ند كه موثر بودن اين روش در گروي استفاده از رزينك مي

  .تر است ويسكوزيته پايين

در كاهش  Rebondingنتيجه نهايي مطالعه حاضر موثر بودن 

لبه معموالً  اين. است Vكالس  يها ريزنشت در لبه جينجيوال ترميم

. گيرد ميدر زير لثه واقع شده و تحت سايش توسط مسواك زدن قرار ن

ي، وجود شكاف و ا ثهاز سويي ديگر مجاورت مداوم با مايعات شيار ل

. مطلوب نبودن تماميت لبه اي مشكالت متعددي ايجاد خواهد كرد

حياتي  Rebondingبنابراين مسدودسازي لبه جينجيوال توسط تكنيك 

سكوزيته پايين يتوسط يك رزين با و Rebonding .رسد مير به نظ

واقع در عاج و ( كامپوزيت Vريزنشت را در لبه جينجيوال ترميم كالس 

 .اي ندارد ولي بر لبه اكلوزال تاثير قابل مالحظه ،دهد ميكاهش  )سمان

 نكه رزي Rebondingبراي  Permasealبا استفاده از  ريزنشت

  . يابد مير است، بيشتر كاهش اختصاصي شده بدين منظو
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 قدرداني و تشكر

ي اين ها از معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اهواز كه هزينه

  .يدآ ميتحقيق را تقبل نمودند تشكر به عمل 

 دانشكده دندانپزشكي، نامه عمومي مقاله برگرفته از پاياناين 

 .باشد مي 014U85 دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز به شماره
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