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دانشـکده  -یکـارگر شـمال  ابـان یخ-آدرس: تهـران تهرانیو خدمات درمانیدانشگاه علوم پزشک،ییبایو زیمیترمیروه آموزشگیتخصصاریدستدکتر هدي صفایی، نویسنده مسئول مکاتبات: #
hoda.safaie@gmail.com: لیمیا09123519931تلفن: ، طبقه چهارم.      ییبایو زیمیترمیتهران ، گروه آموزشیدانشگاه علوم پزشکیدندانپزشک

یتیکامپوزمیترمزنشتیرزانیبر مQHTبا LEDيدستگاههاریتاثسهیمقا
3علی صفار حاج حسینی دکتر 3فریناز عسگرپوردکتر 2#هدي صفاییدکتر 1سعید نعمتی انارکیدکتر 

تهرانیواحد دندانپزشک،ی، دانشگاه آزاد اسالمییبایو زیمیگروه ترماریاستاد -1
تهرانیو خدمات درمانیدانشگاه علوم پزشک،ییبایو زیمیترمیوه آموزشگریتخصصاریدست-2
تهرانیواحد دندانپزشک،یدانشگاه آزاد اسالمدستیار تخصصی گروه آموزشی پریو، -3

ه:خالص
ف:سابقه و هـد

ي مهایترمزنشتیریابیارزنیبنابرااند،کردهدایپيادیزتیدندانپزشکان محبوبنیدر بشانیایمزالیبه دلLEDيامروزه دستگاهها
پس از تیکامپوزVحفرات کالسزنشتیمطالعه رنیاست. در ایپژوهشتیاولوکیدستگاهها نینمودن با اوریمتعاقب کدندانی 

شدند. سهیمقاگریکدیبا QHTو LEDلهینها بوسآنمودن وریک
,Z100 (3M ESPEکامپوزیتاز زمایشگاهیآ-یدر این تحقیق تجربها: مواد و روش USA با Vاستفاده شد. حفرات کالس(

شدند. نمونه ها به دو ترمیم Z100با کامپوزیتودندان پره مولر سالم انسانی تعبیه شده30در سطوح باکالمیلیمتر)2×2×3اندازه (
ثانیه 40براي مدت LED Apozaتگاهبا دسیو دوم5/2coltoluxتایی تقسیم شدند. گروه اول توسط دستگاه هالوژن 15گروه 

ساعت در 2يها برا سپس نمونهدور قرار گرفتند.500و )(درجه سانتی گراد55-5کیور شدند و بعد تحت پروسه ترمو سایکلینگ
يونهایقره به نيایتا احندقرار داده شديولوژیساعت در محلول ظهور راد6مدت ين براآنقره قرار گرفتند و به دنبال تراتیمحلول ن

بررسی شدند. آنالیز آماري با آزمون40استریو میکروسکوپ با بزرگنمایی باگردد. نمونه ها سپس برش داده شده و لیتسهيفلز
Mann whitney وFisher.انجام گرفت

در نواحی و6/1±05/1و 13/1±35/0و هالوِژن به ترتیبLEDدستگاه ها در گروهترمیموالیژنژیدر نواحزنشتیرزانیمها: یافته
).P>4/0) و(P>2/0(معنی دار نبوديمارآدو دستگاه از لحاظ نیتفاوت ریز نشت بوبود13/0±35/0و2/0±43/0اکلوزال 

منجربه ریز نشت مشابهی در لبه هاي مینایی و Z100براي کیور کردن کامپوزیتQTHیا LEDاستفاده از دستگاهنتیجه گیري: 
عاجی می شود. 

ریزنشت، دندانی، عوامل باندینگ عاجی، دستگاه الیت کیورها: کلید واژه
19/7/91پذیرش مقاله: 18/5/91:اصالح نهایی27/1/91وصول مقاله:

:مقدمه
نیـ در کـاربرد ا یمشکل مهمینیرزيهامیاطراف ترمزنشتیر

نموده است. جادیدندانها ایکالیسروهیبخصوص در ناحهامیترم
تیحساسـ ریـ نظیعوارضـ جادیمنجر به اتواندیمزنشتیرنیا

هیــثانویدگیو پوســشــنیرستورايرنــگ لبــهرییــدنــدانها، تغ
عبـور  صیقابل تشـخ ریغریعبارت است از مسزنشتیر)1(.شود
حفـره و  وارهیـ دکیـ نبیهاو مولکولهاونیو عاتیماها،يباکتر

ا خصوصیات نشت رابطه مستقیمی بزیمیزان ر) 2(.یمیماده ترم

فیزیکی و مکانیکی کامپوزیـت و نیـز میـزان پلیمریزاسـیون آن     
دارد. در ایــن میــان واضــح اســت کــه وضــعیت دســتگاه نــوري 

شـت  نبـر میـزان پلیمریزاسـیون و ریز   یرتواند اثري انکار ناپذمی
استفاده از دستگاههاي الیت کیور جزئی ) 3،4(ترمیم اعمال کند.

کـردن  وریباشد و براي کمدرن میجدایی ناپذیر از دندانپزشکی 
ها فیشور سیالنتها، بیسکامپوزیتهاي متداول، گالس آینومرها ،

و الینرها و باند کـردن براکتهـاي ارتودنسـی از ایـن دسـتگاهها      
بـه  1976دستگاههاي الیت کیور از سال ) 5،6(شود.استفاده می
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193و همکاران دکتر سعید نعمتی انارکی 

ــد ــازار آمدن ــاي   وب ــا چراغه ــا ب ــین کامپوزیته ــور UVاول کی
هـا، بـا مـواد سـخت     با گذشت زمان ایـن سیسـتم  )7(.شدندمی

تیاغلب دستگاههاي ال) 7-9(شونده با نور مرئی جایگزین شدند. 
هــالوژن -تنگسـتن رتزمـورد اسـتفاده داراي المــپ کـوا   وریـ ک
)QTHباشند. در المپهاي هالوژن، انـرژي الکتریکـی یـک    ) می

ي بـه حـرارت   کند که بیشـتر انـرژ  فیالمان تنگستنی را گرم می
شود و قسمت کوچکی از آن به انرژي نـورانی تبـدیل   تبدیل می

شود. و به همین دلیل داراي طول عمر کمی هسـتند و بایـد   می
Lightیا LEDاخیر دستگاههاي يدر سالها)10(خنک شوند.

Emiting Diodeاند. در دیودهاي سـاطع  به بازار عرضه شده
نیتـرات بـراي نـور آبـی     هاي گالیوماز نیمه هاديLEDکننده

نیاز به فیلتر ندارد، طول عمر طـوالنی  LEDکنند. استفاده می
10000کند و عمر آن در حدود دارد، حرارت زیادي تولید نمی

بـــه ایـــن جهـــت بررســـی توانـــایی )11(.باشـــدســـاعت مـــی
کامل و در نتیجه اثر بر میزان ورکردنیدر کLEDيدستگاهها

گاههاي معمولی هالوژن با اهمیت نشت و مقایسه آن با دستزیر
ــی ــایی  بنظــر م ــن دســتگاهها توان ــرا در صــورتیکه ای رســد، زی

پلیمریزاسـیون کامـل کامپوزیتهـا را نداشـته باشـند، پیامــد آن      
ایجاد ریزنشت، عود پوسیدگی و در نهایت شکست میم،ضعف تر

در این تحقیـق  ،موضوعتیبا توجه به اهم)1(درمان خواهد بود.
بـر  LEDنوع دستگاه الیـت کیـور هـالوژن و    2ریاثتسهیبه مقا

ــزان ر ــمی ــت زی ــراتz100نشــت کامپوزی در class vدرحف
. داختیمپریشده انساندهیکشيدندانها

مواد و روش ها:
30و بـر روي تعـداد   آزمایشـگاهی -تجربیاین تحقیق بصورت

.نمونه انجام شد
با بـیس  میکروفیلz100براي انجام این تحقیق از کامپوزیت

M ESPE, USA) Bis GMA3( .30تعداد استفاده شد
مولر عاري از پوسیدگی که توسط کورت و پودر پامیس دندان پر

ه و رابرکپ با استفاده از یک هندپیس بـا دور پـایین تمیـز شـد    
ــد ــاق   بودنــ ــاي اتــ ــر و در دمــ ــاب و در آب مقطــ ، انتخــ

Classگراد) نگهداري شدند. حفـرات یدرجه سانت27-22(

Vزکـاوان ی(ت008اي شماره با استفاده از فرز الماسی استوانه ،
طولمتر میلی3شاملها )  ایجاد شدند. ابعاد این حفرهرانیا

1مـارژین ژنژیـوال  بود.عمقمترمیلی2و عرضمیلی متر2
عاج / سمنتوم و مارژین اکلـوزال  هیدر ناحCEJزیرمتر میلی

ینهاي مینا با فرز شعله شمعی با زاویه در مینا قرار داشته و مارژ
ها بطـور  شدند. سپس نمونهبول مترمیلی5درجه به اندازة45

تایی تقسیم شدند: یک گروه بـا دسـتگاه   15گروه 2تصادفی به 
Coltolux)،هالوژن 5/2, USA)مگاوات بـر  400با شدت
,Apoza)و گـروه دیگـر توسـط دسـتگاه    متـر مربـع  سانتی

Japan) LEDمتـر مربـع  مگاوات بر سـانتی 980تبا شد(
. هـر حفـره قبـل از تـرمیم بـا اسـتفاده از پـامیس و        ورشدندیک

مراحل اچ و باند بـه شـرح   ،رابرکپ تمیز شد. پس از تهیه حفره
ا،یـ می%(ک37زیر انجام شد. هم مینا و هم عاج با اسید فسفریک 

شده، بـا  ثانیه اچ شدند. سپس کامالً شسته 15مدت ه )  برانیا
سـطح، انـدکی مرطـوب    گلوله پنبه خشک شدند. در حدي کـه 

Adper Single  Bondویـ الیـه ادهز 2اند. مباقی  (3M

ESPE, USA)  2بکار رفت و به آرامی توسط هوا به مـدت
20خشـک شـد و بـراي مـدت     متـري سانتی30ثانیه از فاصله

در2A، رنگ z100هر حفره با کامپوزیتشد.Cureثانیه
ثانیـه در گـروه   40تالیه افقی ترمیم شد. هر الیه براي مـد 2

شـدند.  وریکLEDاول بوسیله هالوژن و در گروه دوم بوسیله
و دیسـک Fineها سـپس بـا اسـتفاده از فـرز الماسـی     نمونه

Soflex(3M ESPE, USA)   اتمام و پرداخـت شـدند و ،
نگهداري شـدند. سـپس  37ساعت در آب مقطر 24ْبعد بمدت 

صورت گرفت کـه  دور500ها به تعداد در نمونهیحرارتکلیس
کـه زمـان   cْ55و5از قـرار گـرفتن در حمـام آب    عبارت بـود 

،یحرارتـ کلیثانیـه بـود. پـس از سـ    30نگهداري در هر کـدام  
دور متـر میلـی 1ها در تمام سطوح به جز ناحیـه تـرمیم و  نمونه

حلــول ســپس در م.تــرمیم توســط الك نــاخن پوشــیده شــدند
قرار داده شـده و بـراي   ) pH=7/6% وزنی و 50نیترات نقره (

ساعت در تاریکی مطلق قرار گرفتند. آنگـاه توسـط آب   2مدت 
ساعت در محلول ظهور 6کامالً شستشو داده شده و براي مدت 

رادیولوژي زیر نور فلورسـانت جهـت تسـهیل احیـاي نقـره بـه       
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)12(یونهاي فلزي قرار گرفتند. 

توسـط آب روان شسـته شـده توسـط دسـتگاه بـرش      اهنمونه
(Presi , Mecatome , T201 A, France)  و بـا

در مرکز ترمیم بصورت طـولی بـرش داده   یالماسسکیکمک د
درجه نیشتریبرش خورده دندان، بمهیهر دو نیشدند. با بررس
هر قطعه برش خورده ثبـت شـد. نفـوذ داي در    ينفوذ رنگ برا

بنـدي  ، مطابق با معیارهاي زیر درجهیو عاجییمینامارژینهاي 
)12(شدند: 

عدم نفوذ نیترات نقره در محل تالقی دندان و ترمیم یا نفوذ =0

3کمتر از  
دیواره1

3= نفوذ داي در طول دیواره حفره به اندازه 1
عمق حفره1

3= نفوذ بیش از 2
3ولی کمتر از 1

عمق حفره2

3= نفوذ بیش از 3
کمـی از دیـواره   عمق حفره ولـی بـا فاصـلۀ   2

اگزیال
= نفوذ داي در تمام عمق حفره با درگیر کردن دیواره آگزیال 4

ــر ــتریو     ه ــا اس ــوق ب ــدي ف ــدول بن ــتفاده از ج ــا اس ــه ب نمون
Nikon)میکروســکوپ 800, Tokyo, Japan) ــا ب

xبزرگنمایی .قرار گرفتندیمورد بررس40

یو عـاج یینـا یمهاينینشت در مارژزیرریمقادسهیمقاجهت
-Mann-Uياز آزمـون آمـار   whitney زمـون  آوFisher

دار در نظـر  یبه عنـوان سـطح معنـ   P<02/0استفاده شده و 
گرفته شد.

ها:یافته
قرار گرفته تایی 15که در دو گروه نمونه 30يمطالعه بر رونیا

کیو به تفکوالیژنژهیدر ناحزنشتیرزانی. مشدبودند انجام
زانیدهد که میو نشان ماستارائه شده1دستگاه در جدول 

.دار نبودیمعنيمارآلحاظ بین دو دستگاه از زنشتیر
)2/0<P(

کیفیت و کمیت ریزنشت بر حسب دستگاهها–1جدول 
حیه ژنژیوالدر نا

و هم به یاکلوزال هم به لحاظ کمهیدر ناحزنشتیرزانیم
ارائه شده 2در جدول نوع دستگاهکیو به تفکیفیلحاظ ک

دو نیبزنشتیتفاوت رزیمورد ننیدهد در ایاست و نشان م
)P>4/0(.دار نبودیمعنيمارآدستگاه از لحاظ 

هاکیفیت و کمیت ریزنشت بر حسب دستگاه- 2جدول 
در ناحیه اکلوزال

کیفی 
کمی 

ریز نشت 
4گروهها                   3 2 1 0

0 0 0 2 13 35/0±13/0 هالوژندستگاه 
تعداد = 15

0 0 0 3 12 43/0±2/0 LEDدستگاه 
تعداد = 15

P 9/0< P 4/0< Pvalue

:بحث

100Zنتایج مطالعه حاضر نشان داد که ریزنشت کامپوزیت 

و هالوژن تفاوت LEDبه هنگام پلیمریزاسیون با دستگاه
Rahiotis,با مطالعهمعناداري ندارد. نتیجه مورد نظر 

Jain،Jiménez-Planas،Haradaمشابههمکارانشانو
)13-16(.بود

به هاترمیمریزنشت بیشترو همکاران Ritterاز طرفی

کیفی کمی  کمی
ریز نشت

4گروهها 3 2 1 0

1 2 3 8 1 05/1±6/1
هالوژندستگاه 

= تعداد15

0 0 2 13 0 35/0±13/1
LEDدستگاه

= تعداد15

P 2/0< Pvalue
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195و همکاران دکتر سعید نعمتی انارکی 

ریزنشت Oberholzerهالوژن ودنبال استفاده از دستگاه 
)17،18(گزارش کرده بوند.LEDکمتر را در گروه

در زمینه مقایسۀ و همکاران Estephanتحقیقاتی توسط
با دستگاههايکردن ورینشت کامپوزیت پس ازکزیبین ر

LED و هالوژن معمولی انجام شد که نتیجۀ این تحقیقات
)3(داد.ریزنشت کمتر توسط دستگاههاي هالوژن را نشان می

انجام و همکاران Rahiotisتحقیق دیگري که توسطدر
نشت بین زیر میزان رداري دگرفت هیچ تفاوت معنی

دستگاههاي الیت کیور مختلف مشاهده نشد. البته پالسما 
)4(را نشان داد.ايآرك بیشترین میزان درز لبه

انقباض  بعلت تشکیل ،ينورونیپروسۀ پلیمریزاسنتیجۀ
این )19(باشد.پیوندهاي کوواالن بین واحدهاي مونومر می

مپوزیت به حد کاونیانقباض هر چقدر مقدار پلیمریزاس
نتیجه آن ایجاد یابد و افزایش میتر شود، مطلوب آن نزدیک

از تلفیحفره است. این انقباض به عوامل مخيدرز بین لبه ها
، نوع و رنگ کامپوزیت، Cجمله ترکیب حفره، فاکتور

ویژگیهاي ویسکواالستیک سیستم باندینگ، تکنیک ترمیم و 
دوام باند بینابینی تا بستگی دارد. مقاومت ویروش نور ده

حد زیادي به استرس ایجاد شده در اثر انقباض رزین 
)20-25(کامپوزیت بستگی دارد.

ترمیم، یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت يلبه هاانسداد
باشد. هر گونه شکست  در حد فاصل  بین کلینیکی ترمیم می

و ازدیاد يالبهزنشتیبه ردندان و کامپوزیت منجر
اسیت بعدي، عود  پوسیدگی و به مخاطره افتادن سالمت حس

)12(شود.پالپ می

کافی براي بدست آوردن ویژگیهاي ونیطرفی پلیمریزاساز
فیزیکی مطلوب و کاربرد کلینیکی رزین کامپوزیت ضروري 

،کامپوزیتاست که عدم انجام آن باعث خواص فیزیکی پایین 
د.گردحاللیت در محیط و ریزنشت می

عبارتند از شدت اشعه، ونیپلیمریزاسعوامل موثر بر مترینمه
در این )2(زمان و فاصله نوك دستگاه تا سطح کامپوزیت.

یکسان سازي شد و براي هر دو نوع تابشزمانعامل مطالعه 
ثانیه (توصیه شده توسط کارخانه 40وریدستگاه، زمان ک

ت فاصله نیز با ثابعاملسازنده) در نظر گرفته شد و 
2سطح در هر مترمیلی1نوك دستگاه در کمتر ازهداشتننگ

دستگاه 2گروه یکسان سازي شد. شدت اشعه نیز در هر 
کردن هر نمونه وریبالفاصله قبل از کومتریتوسط راد

.گیري شداندازه
غیر گیردار انتخاب Vاین مطالعه نوع تراش حفره کالسدر

در حین  تیکامپوزالنیزیرا کمترین پتانسیل را براي س.شد
بیشترین Cفاکتوردارد و بعلت دارا بودنونیپلیمریزاس

از )26(کند. ایجاد میيالبهیاحتمال را در ایجاد باز شدگ
و نیم دیگر اییمینهايطرفی نیمی از حفره ها داراي لبه

توان از مقایسه آنها بهره  عاجی بودند که میهايداراي لبه
تواند استرس کافی براي ساس مطالعات میبرد. این مدل برا

را در محل تالقی دندان و باندینگ نشان ايایجاد درز لبه
)23،16(دهد

طور که اشاره شد نوع دستگاه الیت کیور و روش همان
وع کامپوزیت و وقونیاستفاده از آن تأثیر زیادي در پلیمریزاس

هايعلیرغم محبوبیت.یا عدم وقوع ریزنشت بعدي دارد
از.داردوجودآنازاستفادهدرمشکالتیهالوژن،دستگاه

و مپباشد و المیکوتاههالوژنالمپهايعمراینکهجمله
یتواند در طول زمان دچار فرسودگرفلکتور و فیلتر آن می

شود. تولید گرماي زیاد از دیگر اشکاالت این دستگاه 
LEDيدر حالیکه این مسایل براي دستگاهها)25(باشد.می

وجود ندارد، به همین دلیل استفاده از آنها به سرعت رو به 
.گسترش است

کامفورکینون ينورقریب به اتفاق کامپوزیتها، آغازگراکثریت
است که با قله نانومتر467دارند که قله جذب آن

اما اگر )27،26( .تطابق داردنانومترLED456خروجی
رفته باشد که طیف جذبی دیگري هم بکار ينوريآغازگرها

هاي هالوژن در آن صورت با دستگاه،آنها کمی متفاوت باشد
کیورینگ کامل نخواهد ،LEDولی با.کیور خواهند شد

تر و وسیعهالوژن، طیف خروجی LEDداشت. در مقایسه با
کند. هر چند که تابش وسیعتري در تمام قسمتها ایجاد می

ا تنظیم شده است. از محدودة طول موج آن توسط فیلتره
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هايدر دستگاه)Spectral purityخلوص طیف(طرفی
LEDپلیمریزاسیون کامپوزیت بهتر مراحلشود که باعث می

هم ساطع يانجام شود. عالوه بر اینکه حرارت زیاد
)28(.نندکنمی

Faria-e- silvaوریکتیالهايو همکارانش اثر دستگاه
LEDوQTHخود اچ نگیباندتمیدو سلیرا بر درجه تبد

کردند و نشان دادند که اثر دستگاه سهیشونده و اچ کامل مقا
دارد و در یبه نوع ماده بستگلیدرجه تبديرووریکتیال

ساختار لهاز جمی. عواملستینکسانیهاستمیهمه س
فانکشنال، غلظت، درجه حرارت و حضور حالل در يمنومرها

)29(موثر هستند.نهیزمنیا

همانند اکثر مطالعات، ریزنشت در حاضريدر مطالعه
هاي مینایی و عاجی بصورت جدا سنجیده شد و بررسی لبه

هاي مینایی و دار بین ریزنشت لبهآماري وجود اختالف معنی
ولی بین دو گروه در میزان ریزنشت بین .عاجی را بیان کردند

یکدیگر تفاوت هاي عاجی با هاي مینایی با یکدیگر یا لبهلبه
و هالوژن LEDیعنی ریزنشت بینداري حاصل نشد.معنی

بیانگر داري نداشت. این مسئله از یک سودر مینا تفاوت معنی
به عبارتی تفاوت در ساختار .باشداهمیت نسج باند شونده می

مینا و عاج باعث شده که باند شدن به عاج به علت وجود 
و آب بیشتر به آلیر و مواد توبولهاي عاجی و مواد معدنی کمت

دارد که نسبت مینا دشوارتر باشد و از سوي دیگر بیان می
هاي هیچ کدام از روشهاي فوق قادر به حذف ریزنشت در لبه

.باشندنمیعاجی حفره

Adperطرفی باندینگ بکار رفته در این مطالعه یعنیاز

Single Bondنهگوو همانباشدیتوتال اچ منگیباندکی
عواملجزءشدهدادهنشانمطالعاتازبسیاريدرکه

آغازگرزیادمقادیروجودطرفیازوبودهباالقدرتباباندینگ
در پایین یگرتواند از عوامل احتمالی ددر کامپوزیت مینوري

هاي عاجی و عدم تفاوت معنی دار بودن میزان ریزنشت در لبه
)30(بین گروهها باشد. 

که به کاهش انقباض پلیمریزاسیون کمک دیگري عامل 
تعداد کمتر مونومر در واحد حجم است. کامپوزیت،کندمی

z100عالوه برBis GMAحاوي مونومرUDMA نیز
آن مولکولهاي بزرگتري Urethaneباشد که قسمتمی

داشته و حجم بیشتري را اشغال کرده است در نتیجه در واحد 
)28(اند. حضور داشتهاز آنها ريحجم تعداد کمت

هاي روش کار در این مطالعه یعنی قرار دادن الیههمچنین
تواند اثر کششی انقباضی حین پلیمریزاسیون را کامپوزیت می

هاي عاجی وارد توانند بر دیوارههاي مینایی میکه دیواره
تر) خنثی کرده که خود نمایند (به علت باند قویتر و مستحکم

گردیده عاجیهاي تري در دیوارهوبمنجربه نتایج مطل
)28(است.

و مقایسه دو گروه برتري اندكجداولبا دقت در اگرچه
LED به هالوژن مشهود است، با این حال محاسبات آماري

داري بین این دو گروه وجود ندارد و هر نشان داد تفاوت معنی
د.کننمیدو تقریباً به یک میزان در مقابل ریزنشت مقاومت

:يریگجهینت
کامپوزیت ورییا هالوژن جهت کLEDاستفاده از دستگاه

تغییري در میزان ریز نشت در لبه هاي مینایی /عاجی ،دندانی
هیچ کدام از روشهاي فوق قادر به جلوگیري از .کندایجاد نمی

کیور کردن براي و باشندهاي عاجی نمیریزنشت در لبه
SingleوادهزیوZ100کامپوزیت Bond با دستگاه
ریز نشت مشابهی را در هر دو لبه مینایی و LEDهالوژن یا

.عاجی در بردارد
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