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Introduction: Posterior composite restorations are the one of the most usual dental treatments among patients. The goal of
this study was determining dentists’ problems during and after treatment of posterior – composite restorations in the city of
Isfahan.
Materials & Methods: In this descriptive-analytical study, we used a questionnaire including questions about the
problems of posterior composite treatments during and after operation among dentists in Isfahan in 2009-2010. The data were
analysed by chi-Square test.
Results: The most frequent problem during composite restoration was achieving good proximal contact (30.8%) and after it,
sensitivity of teeth while chewing which would not be repaired by correct occlusion (34.8%). Most of the dentists pushed the
matrix strip toward the adjacent teeth while polymerization, applied the composite in different layer, did the company
instructions for bonding layer and used wet polishing during restoration. Most of the dentists (55.8%) used two step total etch
dentinal bonding and selected the composite because of its ability in making isolation and good restoration (42.5%).
Conclusion: Providing correct education for the dentists and increasing their knowledge about these restorations result in
reduction of associated problems during and after the operation.
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چکیده
 تعییین مکیک، هدف از این مطالعه. ترمیمهای کامپوزیت خلفی یکی از پرطرفدارترین درمانهای دندانپزشکی در بین بیماران است:مقدمه
. حین و پس از انجام ترمیمهای کامپوزیت خلفی بود،دندانپزشکان عمومی شهر اصفهان
حیین و پیس از انجیام
Chi-square آزمیون

 از پرسکنامههایی استفاده شد که شامل سواالتی در مورد مکک، تحلیلی- در این مطالعه توصیفی:مواد و روشها
به دست آمده توسی

 اط عا. بود8311 ترمیمهای کامپوزیت خلفی در بین دندانپزشکان عمومی شهر اصفهان در سال
)α=5/50( .بررسی شد
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(پروین میرزاکوچكي بروجني و همكاران)
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یافتهها :بیکترین مککل دندانپزشکان در این مطالعه حین انجام ترمیم  ،بر قراری تماس های مناسب پروگزیمالی و پس از انجام ترمیم های
کامپوزیت خلفی  ،حساسیت دندان هنگام جویدن  ،که با تصحیح اکلوژن رفع نکود  ،بود  .از طرفی م حظا

دندانپزشکان حین انجام تیرمیم،

فکار دادن نوار ماتکریس به سمت دندان مجاور در هنگام پلیمریزاسیون ،قرار دادن الیه بیه الییه کامپوزییت ،رعاییت دسیتورالعمل کارخانیه
سازنده در استفاده از عوامل باندینگ و پالیکینگ مرطوب ترمیم بود .اغلب دندانپزشکان ( )%00/1از بانیدینگ عیاجی دو مرحلیهای توتیال ا
استفاده میکردند و م ک بیکتر آنها ( )%24/0در انتخاب کامپوزیت ،امکان برقراری ایزولیکن و انجام صحیح ترمیم بود.
نتیجه گیری :آموزش صحیح دندانپزشکان و افزایش آگاهی آنها نسبت به اینگونه ترمیمها ،نه تنها باعث کاهش مکک
آنها میگردد ،بلکه باعث کاهش مکک

حیین تیرمیم بیرای

پس از ترمیم نیز میگردد.

واژههای کلیدی :کامپوزیتهای خلفی ،کامپوزیت رزینها ،دانش.
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مقدمه

ترمیمهای کامپوزیت خلفی در اواسط دهه 0691


%دندانهایخلفی

کاهشیافتهاست )3(.درفنالند نیز 57
میشوند.
با کامپوزیت ترمیم  

()4

بخش دیگری از این

میالدی معرفی شدند .این مواد به دلیل افزایش آگاهی

کاهشاقبال نسبتبهآمالگاممربوط به زیبایینامناسب،

بیماران نسبت به درمانهای جدید دندانپزشکی و تمایل

تضعیف دندان به دلیل برداشت نسج دندانی بیشتر ،عود

ترمیمهایدندانی،یکیازپرطرفدارترین
بههمرنگبودن 

میباشد.
پوسیدگی و عدم باند با نسج دندانی  

میباشند.تحقیقات
درمانهایدندانپزشکی دربینبیماران  


کامپوزیتهای دندانی بخش عمدهای از این مشکالت را


نشاندهنده کاربرد و نتایج موفق کامپوزیتها در
جدید  

میباشند.از
ردهاندامااینموادنیزدارایمعایبی 
برطرفک 

میباشد که این امر به دلیل بهینهسازی
دندانهای خلفی  


میتوان به حساسیت دندان به تغییرات
معایب این مواد  

میباشند)0(.
کیفیت مواد کامپوزیتی و سیستمهای ادهزیو  

حرارتی،گیرکردنغذابیندندانها،وقتگیرتر بودنو


کامپوزیت برای ترمیمهای کالس یک و دو از استحکام

هزینهباالترنسبتبهآمالگاموسایشهایاکلوزالیاشاره


میباشد و نیازمند حفاظت
کافی برخوردار است ،عایق  

کرد )7(.

نمیباشد.ازآنجاکهاینموادبهنسج
پیباکفبندی  

پال

اگرچهدرمطالعهBrunthalerوهمکارانشهیچارتباط

میتوان حفرات تهیه شده را تا حد
میشوند  
دندان باند  

قابل مالحظهای بین تجربه دندانپزشک و درصد شکست

امکانمحافظهکارانهوکوچکتراشیدونسجسالمدندان


ترمیمهای کامپوزیت خلفی یافت نشد( ،)9اما طبق نظریه


را حفظ کرد .امروزه اقبال عمومی نسبت به آمالگام به

 ،Sarrettعملکرد دندانپزشک بر روی بازده و نتایج این

عنوان یک ماده ترمیمی مستقیم کاهش یافته است)2(.

ترمیمهاتاثیرگذاراست )5(.


بخشیازاینکاهشتقاضابهدلیلانتقاداتدربابایمنی

به طور کلی ترمیمهای کامپوزیت خلفی حساس به

واثراتزیستمحیطیاینمادهاست.بهدلیلتوجهات

میباشندوبنابراینهردندانپزشکبستهبهدانشو
تکنیک 

زیستمحیطیدرموردآلودگیبهجیوه،کاربردآمالگام

تجربه خود عملکرد متفاوتی در رابطه با این ترمیمها

ازچرخهمصرفبعضیازکشورهایپیشرفتهخارجشده

ممکن است داشته باشد .با این حال اطالعات کمی در

است .به طوری که در طی  21سال گذشته در ایاالت

رابطهباتاثیرمستقیمعملکرددندانپزشکبرروینتایجو

متحده آمریکا تعداد ترمیمهای آمالگام حدود  91درصد

بازده ترمیمهای کامپوزیت موجود است . Soderholmو
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همکارانش تفاوت قابل مالحظهای در میزان سایش

دربیندندانپزشکانشهراصفهانبود .

ترمیمهای قرار داده شده توسط دو دندانپزشک گزارش


مواد و روشها

کردند که این امر را به تفاوت در اینسترومنتها ،نوع

در این مطالعه توصیفی -تحلیلی ،اطالعات الزم به

هندپیس و شکل کارو آناتومیک نسبت دادند .در مطالعه

جمعآوریگردید.پساز
روشمیدانیتوسطپرسشنامهها 


آنها نوع دستگاه الیت کیور و زمان کیورینگ به منظور

دریافت لیست دندانپزشکان عمومی شهر اصفهان ،اسامی

حذف عوامل وابسته به دندانپزشک برای همه ترمیمها

021نفرازدندانپزشکانبهصورتتصادفیاستخراجشد.

استاندارددرنظرگرفتهشد)8(. 

پس از انجام هماهنگیهای الزم با دندانپزشکان مذکور،

در مطالعهای مشابه با مطالعه حاضر که توسط

امهها
محققباحضوردرمحلطبابتبرامرتکمیلپرسشن 

 Gilmourو همکارانش با عنوان نظرات دندانپزشکان

نظارت داشت .بعد از جمعآوری پرسشنامهها ابتدا آمار

عمومی انگلستان در مورد استفاده از مواد کامپوزیتی در

توصیفیمربوطبهاطالعاتزمینهایدندانپزشکانبررسی


پرسشنامهای در مورد

دندانهای خلفی به چاپ رسید ،


شد و سپس به تفکیک هر یک از سواالت موجود در

کامپوزیتهای خلفی طراحی شد که شامل سواالتی در


پرسشنامه ،آزمون  Chi-Squareبرای مقایسه اینکه آیا

مورد اطالعات شخصی پاسخ دهندگان ،نیازهای درمانی

نسبتپاسخهایدادهشدهبهگزینههایهرسوالیکسان


خابکامپوزیتهایخلفی،

بیماران،فاکتورهایموثربرانت

بودهاست،انجامگردید .

یمورداستفادهدرترمیمهایکامپوزیتخلفیو

تکنیکها


در پرسشنامه نیازی به ذکر نام و نام خانوادگی

مزایا و معایب کامپوزیتهای خلفی بود . %90از

پاسخهاتاکیدشده
پاسخگونبودودرآنبرمحرمانهبودن 

پاسخدهندگانبیانکردندکهاستفادهآنهاازآمالگامدر7


بود .

سال گذشته کاهش یافته و  %57بیان کردند که استفاده

)0

آنهاازکامپوزیتافزایشیافثهاست.درارتباطباانتخاب

پسازانجامترمیمهایکامپوزیتخلفییبیمیار


شماازکدامموردشکایتدارد؟(یکیاچندمورد) 
الف)گیرکردنغذابیندندانها 


درصدازپاسخدهندگانتقاضایزیبایی

کامپوزیتها ، 86


ب)حساسیتدندانبهتغییراتحرارتی 

از طرف بیمار و  59درصد از پاسخدهندگان اطمینان از

ج)حساسیتدندانهنگامجویدن 

کامپوزیتهابهعنوانمادهترمیمی راعواملموثر

کارایی 

د)حساسیتدندانهنگامجویدنکهبیاتصیحیااکلیو ن

میدانستند .در نهایت پاسخدهندگان در مورد استفاده از

رابردموهزینهباالترکامپوزیتها مشکالتیداشتندودر

کاربرد الیه الینر در زیر ترمیمهای کامپوزیت خلفی،
ناهماهنگیهاییدربینآنهاوجودداشت )3(.


رفعنشود 
هی)حساسیتبهشیرینی 

)2

درحینانجامترمیمهایکامپوزییتخلفییبیا


کداممشکلزیرروبروهستید؟(یکیاچندمورد) 
الف)ایزوالسیون 

با توجه به این که دانستن مشکالت حین و پس از

ب)برقراریتماسمناسبپروگزیمالی 

میگرددکهدندانپزشکاندرجهتجلوگیری
درمانباعث  

ج)ایجادشکلآناتومیصحیادندان 

از این مشکالت تالش کنند ،هدف ازاین مطالعه بررسی
مشکالتحینوپسازانجامترمیمهایکامپوزیتخلفی 


د)تنظیماکلو ن 
هی)پالیشترمیمهاینزدیکلثه 

و)انتخابرنگترمیم 
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درهنگامترمیمیکحفرهکالسIIباکامپوزیت

خلفیبرایایجادتماسپروگزیمالیمناسبکدامموردرا
میدهید؟(یکیاچندمورد) 
انجام 

الف)درخواستبیمار 
ب)وسعتحفرهتهیهشده 
ج)اکلو نبیمار 
د)نیازهایزیبایی 

الف)پرهوجینگ 
ب)استفادهازنوارماتریکسهایفلزینازککانتوردار 

ج)فرمدادنوج 
د)فشاردادننوارماتکریسبهسمتدندانمجیاورهنگیام

هی)امکانایزوالسیونوانجامصحیاترمیم 

به منظور تعیین پایایی پرسشنامه از یک مطالعه
پیشآزمون در یک نمونه  02نفری که به روش آسان از

گروه هدف انتخاب شده بود ،استفاده گردید و ضریب

پلیمریزهکردنکامپوزیت 

)4

(پروین میرزاکوچكي بروجني و همكاران)

درهنگامترمیمباکامپوزیتخلفییوگذاشیتن

پایایی  83درصد به دست آمد که اندازه قابل قبولی از

میشود؟(یکیاچندمورد) 
کامپوزیتکدامموردرعایت 

میدهد)6(.نهایتاًاعتبارپرسشنامه،
پایاییپرسشنامهرانشان 

الف)استفادهازیکالیهنازککامپوزیتسیال 

اندازهگیری آن چیزی که
یعنی میزان توانایی آزمون در  

ب)قراردادنالیهبهالیهکامپوزیت 

بایداندازهبگیرد( ،)01موردتایید مشاورآمارقرارگرفت.

ج)استفادهازکفبندیگالسآینومردرحفراتعمییقو
وسیع 

)7

هنگامکاربردعاملباندینگکداممورد رعاییت

میشود؟(یکیاچندمورد) 

ب)خشککردنعاجباپنبه 
ج)رعایتدستورالعمیلکارخانیهسیازندهدرالییههیای

پس از جمعآوری پرسشنامهها ،ابتدا آمار توصیفی

اغلییبازچییهنییوعبانییدینگعییاجیاسییتفاده

میکنید؟ 

الف)سهمرحلهای








ب)دومرحلهایتوتالاچ 

ج)دومرحلهایخوداچکننده






د)یکمرحلهای 


پالیشترمیمکامپوزیتیراخشیکییامرطیوب

میدهید؟ 
انجام 
الف)خشک 
ب)مرطوب 

)8

برایمقایسهنسبتپاسخهایدادهشدهبهسواالت

Square
یافتهها

باندینگ 

)5

بودوبانظارتمداخلهگرتکمیلگشت .و آزمونChi-

انجامشد. 

الف)رعایتزماناچینگ 

)9

سواالتپرسشنامههمهازنوعبستهوپرسشنامهخوداجرا

درانجامترمیمهایکامپوزیتخلفیکدامیکاز


مواردزیرمالکانتخابکامپوزیتبهعنوانمادهترمیمیی
میباشد؟ 


مربوط به اطالعات زمینهای دندانپزشکان بررسی شد و
سپسبهتفکیکهریکازسواالتموجوددرپرسشنامه،
جدول فراوانی و آزمون کای دو برای مقایسه نسبت
پاسخهای داده شده به سواالت انجام شد (جدول .)0

تعداد 021دندانپزشکبامیانگینسنی 40سالومیانگین
سنواتطبابت 07/40سالدراینمطالعهشرکتکردند.
 58نفر ( )%97ازپاسخدهندگانمردو 42نفر ( )%37زن
دهندگاندردورههایبازآموزی


%ازپاسخ
بودندکه52/8
ترمیمیشرکتکردهبودند .
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جدول0:توزیعفراوانیپاسخهایدادهشدهتوسطافرادتحتمطالعه 
گزینهها 


سواالت 
0

2

3

4

7

9

5

8

الف

)%23/5(45

)%31/7(96

)%22(93

)%06/4(45

)%32/2(87

)%4/2(7

)%44/2(35

)%02/7(07

ب

)%23/3(49

)%38/0(89

)%28/6(83

)%43/4(017

)%27/4(95

)%77/8(95

)%77/8(83

5()%7/8

ج

)%02/9(27

)%03/5(30

)%08/8(74

)%35/2(61

)%42/4(002

)%28/3(34

)%00/5(04

د

)%34/8(96

)%9/2(04

)%31/3(85

)%00/5(04

)%25/7(33

ه

)%7/9(00

)%4/6(00

و

)%42/7(70

)%9/9(07

آماره(کایدو) 

71/28

039/97

01/49

22/45

00/97

57/73

05/93

84/99

P-value

1/111

 1/111

1/107

1/111

1/113

1/111

1/111

1/111

در ارتباط با سوال اول ،نسبت پاسخهای داده شده

کامپوزیت بود .پس از آن به ترتیب استفاده از نوار

دارایاختالفآماریمعنیداریبود( .)P>1/17بیشترین


ماتریکسفلزینازککانتوردار ،انجامپرهوجینگوفرم

مهایکامپوزیتخلفی
شکایتبیمارانپسازانجامترمی 

دادنوجدرردههایبعدیقرارداشت .


حساسیتدندانهنگامجویدنکهباتصحیااکلو نرفع

پاسخهای داده شده به سوال چهارم دارای
نسبت  

نشود ،بوده است ( .)%34/8پس از آن به ترتیب ،گیر

شایعترین
معنیداری بود ( .)P>1/17 
اختالف آماری  

غذاییبیندندانها،حساسیتدندانبهتغییراتحرارتی،


روش دندانپزشکان در حین انجام ترمیمهای کامپوزیت

حساسیتدندانهنگام جویدنوحساسیتبهشیرینی در

خلفی،قراردادنالیهبهالیهکامپوزیتبود.پسازآنبه

ردههایبعدیقرارداشت .


ترتیباستفادهازکفبندیگالسآینومردرحفراتعمیق


پاسخهایدادهشدهبهسوالدومدارایاختالف
نسبت 
آماری معنیداری بود ( .)P>1/17بیشترین مشکل

و وسیعو استفاده از یک الیه نازک کامپوزیت سیال در
ردههایبعدیقرارداشت .


درحینانجامترمیمهایکامپوزیت

دندانپزشکان ( )%38/0

نسبت پاسخهای داده شده به سوال پنجم دارای

خلفی،برقراریتماسمناسببیندندانهابود.پسازآن


اختالف آماری معنیداری بود ( .)P>1/17اغلب

به ترتیب ،برقراری ایزوالسیون ،ایجاد شکل آناتومی

دندانپزشکان ( )%42/4هنگام کاربرد عامل باندینگ،

صحیادندان،انتخابرنگترمیم،تنظیماکلو نوپالیش

مینمودند .پساز
دستورالعملکارخانهسازندهرارعایت  

ینزدیکلثهدرردههایبعدیقرارداشت .

ترمیمها


آنبهترتیب،رعایتزماناچینگوخشککردنعاجبا

اسخهای داده شده به سوال سوم دارای
نسبت پ 

پنبهدرردههایبعدیقرارداشت. 


معنیداری بود ( .)P>1/17شایعترین
اختالف آماری  

نسبت پاسخهای داده شده به سوال ششم دارای

روش دندانپزشکان برای ایجاد تماس بین دندانی مناسب

معنیداری بود ( .)P>1/17اغلب
اختالف آماری  

در حین انجام ترمیمهای کامپوزیت خلفی ،فشار نوار

درحینانجامترمیمهایکامپوزیت

دندانپزشکان( )%77/8

ماتریکس به سمت دندان مجاور هنگام پلیمریزه کردن

میکردند.
خلفیازباندینگدومرحلهایتوتالاچاستفاده 
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مرحلهای خود اچکننده،

پس از آن به ترتیب باندینگ  2

گزینههای دیگر را به طور همزمان داشتهاند ،به نظر


درردههای

باندینگسهمرحلهای

باندینگیکمرحلهایو


میرسد که در شناخت و انتخاب کامل این ابزار و


بعدیقرارداشت .

درهنگامانجامترمیمهایکامپوزیتخلفیکامالً

روشها 


نسبت پاسخهای داده شده به سوال هفتم دارای

میتواند به عنوان
نمیکنند و همین امر  
هوشیارانه عمل  

اختالف آماری معنیداری بود ( .)P>1/17بیشتر

دلیل اساسی عدم موفقیت آنها در برقراری تماسهای

درحینانجامترمیمهایکامپوزیت

دندانپزشکان()%77/8

پروگزیمایی مناسب مورد توجه قرار گیرد .این مشکل

میکردند . 
خلفیازپالیشینگمرطوباستفاده 

میتواند مشکالت دیگر از جمله گیر غذایی ،درد و


نسبت پاسخهای داده شده به سوال هشتم دارای
اختالف آماری معنیداری بود ( .)P>1/17بیشتر

ناراحتی هنگام جویدن غذا و در درازمدت امکان ایجاد
مشکالتپریودنتالوپوسیدگیرابههمراهداشتهباشد. 

درحینانجامترمیمهایکامپوزیت

دندانپزشکان()%42/7

در مطالعه  Loomansو همکارانش نیز که در ارتباط

خلفیامکانبرقراریایزوالسیون وانجامصحیاترمیمرا

با مشکالت دندانپزشکان در انجام ترمیمهای کامپوزیت

میدانستند.پسازآن
بهعنوانمالکانتخابکامپوزیت  

خلفی صورت گرفت ،نشان داده شد که  82درصد از

بهترتیب،نیازهایزیبایی،درخواستبیمار،نوعاکلو ن

دندانپزشکان مورد مطالعه در ایجاد تماسهای مناسب

بیمار و وسعت حفره تهیه شده در ردههای بعدی قرار

پروگزیماییمشکلداشتند )00(.

داشت .

درمطالعهایمشابهکه Opdamوهمکارانشدر مورد


بحث

ترمیمهای کامپوزیت خلفی ،انجام دادند ،پس از  7سال


کامپوزیت همانند هر ماده دندانپزشکی دیگر دارای

مطالعه کلینیکی بر روی  513ترمیم کامپوزیت خلفی 03

میباشد که تعدادی از این معایب در حین انجام
معایبی  

درصدازآنهادچارشکستشدند که یکیازعللاصلی

ترمیموتعدادیازآنپسازانجامترمیمدندانهایخلفی


این شکست ،مار ینهای ناقص و فقدان تماسهای

میکنند .
ایجادمشکل 

()02

مناسب پروگزیمالی بود

 ،که مشابه با نتایج مطالعه

در این مطالعه بیشترین مشکل دندانپزشکان در حین

حاضر ،علت اصلی شکست ترمیمها عدم توانایی کافی

انجام ترمیمهای کامپوزیت خلفی ،برقراری تماسهای

دندانپزشکان در ایجاد تماسهای پروگزیمالی عنوان شد.

مناسبپروگزیمالیدرحفراتکالسدوبود.ازطرفیدر

درمطالعهایدیگر ، Burkeوهمکارانشپسازبررسی2


بحث انجام ترمیمهای کامپوزیت خلفی شایعترین روش

ساله  88ترمیم کامپوزیت خلفی گزارش کردند که 88

انجامترمیمکالسدودردندانپزشکانموردمطالعه ،فشار

درصد از ترمیمها از نظر مار ینهای پروگزیمالی دارای

دادننوارماتریکسفلزیبهسمتدندانمجاوردرهنگام

یافتههای موجود در تحقیق
شرایط مطلوبی بودهاند که  

پلیمریزاسیون بوده است و گزینههای دیگر شامل

میتواندناشی
میباشدو  
حاضربا نتایجاینمطالعهمغایر  

پرهوجینگ ،استفاده از نوار ماتریکسهای فلزی نازک


ازآگاهیوتواناییدندانپزشکانموردمطالعهدراستفاده

کانتورداروفرمدادنوجکمترانتخابشدند.باتوجهبه

از روشها و ابزارهای مناسب باشد ،به گونهای که در

اینکهدندانپزشکاندرهنگامپاسخبهاینسوال(سوال

مطالعه  Burkeو همکارانش ،تمامی روشها و ابزارهای

سوم) ،امکان انتخاب ابزار و روشهای ذکر شده در

موردنیازدرایجادتماسهایپروگزیمالیبرخالفمطالعه
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میشدند )03(.علت این اختالف
حاضر به کفایت کنترل  

شکایتبیمارانپسازانجامترمیمهایکامپوزیتخلفی


میتواند ناشی از عدم آگاهی کامل دندانپزشکان مطالعه


میتواند با تنظیم اکلو ن در سوال دوم
بوده است که  

حاضر از روشها و ابزارهای صحیا و کمککننده در

مرتبط باشد ،که تنها  2/7درصد از دندانپزشکان مورد

ایجادتماسهایپروگزیمالی باشدکهآموزشوافزایش


مطالعهدرانجامآنمشکلداشتهاند .

دندانپزشکانازطریقبرگزاریدورههایبازآموزی

آگاهی
توانددررفعاینمشکلکمککنندهباشد .


می

در سواالت ششم و هفتم بیشتر دندانپزشکان مورد
درصد)باندینگعاجیازنوعدومرحلهای

مطالعه( 77/8

دراینمطالعه،بیشترینشکایتبیمارانپسازانجام

توتال اچ را انتخاب کرده بودند و  96/2درصد از آنها

ترمیمهایکامپوزیتخلفیحساسیتدندانهنگامجویدن


پالیش ترمیمهای کامپوزیتی را به صورت مرطوب انجام

کهباتصحیااکلو نرفعنشود،بودهاست.ازسویدیگر

کهنسبتبهگزینههایدیگرمطرحشدهدراین

میدادند ،


شایعترینروشدندانپزشکانموردمطالعهدرهنگامانجام


میرسند.
سواالت ،مواد و روشهای مناسبتری به نظر  

ترمیمهای کامپوزیت خلفی ،قراردادن الیه به الیه


 Unemoriو همکارانش نشان دادند که نسلهای جدیدتر

کامپوزیت بود که روش مناسبی برای مقابله با انقباض

عواملباندینگعاجی،بهطورقابلتوجهیحساسیتبعد

میباشد وسایرگزینهها کهشامل
ناشیازپلیمریزاسیون  

از کار کمتری را در مقایسه با نسلهای قدیمیتر ایجاد

استفاده از کفبندی گالس آینومر در حفرات عمیق و

کهیافتههایموجوددراینمطالعهباآنمغایر

کردهاند(،)04


وسیع و استفاده از یک الیه نازک کامپوزیت سیال بود،

میباشد .بهطوری کهبیشتردندانپزشکانموردمطالعه از


کمترانتخابشدند .دراینموردهمباتوجهبهاین که

میکردند ولی با این
باندینگهای نسل جدید استفاده  


پاسخدهندگانامکانانتخابهمزمانباگزینههایدیگررا


وجودبیشترینمشکلآنهادرارتباطباحساسیتدندانی

میرسددراینموردنیزدندانپزشکان
نیزداشتهاندبهنظر  


میتواند
بعدازکاربودهاست.بهنظرمیرسداینموضوع 

مورد نظر در انجام ترمیمهای کامپوزیت خلفی آگاهی و

به علت عدم رعایت روشهای جانبی مورد نیاز

نداشتهاند .یکی از موارد شکایت بیماران،

دقت کافی را 

باندینگها یجدیدازجملهخشکنکردنعاجباپنبهیا


پس از انجام ترمیمهای کامپوزیت خلفی گیر کردن غذا

خشک شدن بیش از حد عاج ،به علت کاربرد پوار هوا

بیندندانهابوده استکهارتباطآن بابیشترینمشکالت


مطالعهای مشابه  Loomansو همکارانش نشان

باشد .در 

دندانپزشکان موردمطالعهدرانجامترمیمهایکامپوزیت،

دادند که  90درصد از دندانپزشکان مورد مطالعه ،در

یعنیامکانایجادتماسهایمناسبپروگزیمالیوایجاد


ارتباط با حساسیت بعد از انجام ترمیمهای کامپوزیت
()00

 ،که یافتههای موجود در این

میباشد .از
شکل آناتومی صحیا دندانها کامالً مشهود  

خلفی مشکل داشتند

دیگر موارد شکایت بیماران پس از انجام ترمیمهای

مطالعه با آن همخوانی دارد .در مطالعه  Burkeو

کامپوزیت خلفی حساسیت دندان ،به تغییرات حرارتی

همکارانشدربررسیدوساله88ترمیمکامپوزیتخلفی،

میتواندبایکیازمشکالتمهممطرحشده
بودهاستکه 

درصدازترمیمها ،یکحساسیتاولیهدرطول04

تنها 9

رمیمهای کامپوزیت خلفی در
دندانپزشکان در انجام ت 

روز نشان دادند( ،)03که نتایج یافتههای این مطالعه با آن

سوال دوم یعنی برقراری ایزوالسیون مناسب ،در ارتباط

میباشد .علت این اختالف احتماالً به ضرورت
مغایر  

باشد.حساسیتدندانهنگامجویدن(05/7درصد)نیزاز

کنترلشرایطبراییکباندینگخوببرمیگردد .

)(پروین میرزاکوچكي بروجني و همكاران
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،خلفیرابهعنوانمالکانتخابکامپوزیتمعرفیکردند

بررسی یافتههای آماری در تحقیق موجود نشان

کهنیازهایزیباییوامکانانجامصحیاترمیمازعوامل

 امکان،میدهد که اغلب دندانپزشکان مورد مطالعه


) 3(.میباشد
مشترکیافتههایمطالعهحاضربااینمطالعه 


برقراریمناسبایزوالسیونوانجامصحیاترمیمرامالک

نتیجه گیری

انتخابکامپوزیتبهعنوانمادهترمیمیمعرفیکردندو

با توجه به ارتباط مستقیم مشکالت حین و پس از

 درخواست،گزینههای دیگر که شامل نیازهای زیبایی


 به این نتیجه رسیدیم که مشکالتی که،درمان با یکدیگر

،نوعاکلو نبیمارووسعتحفرهتهیهشدهمیباشد،بیمار

دندانپزشکان مورد مطالعه پس از درمان با آن مواجه

باتوجهبهاینکهدراین.درردههایبعدیقرارداشت


 بهعلتهمینعدمآگاهیومشکالتحینانجام،بودند

میرسد
بهنظر ،انتخابیکگزینهمدنظربودهاست،سوال

 .میباشد
ترمیم 

 در این مقوله علمیتر و،که دندانپزشکان مورد مطالعه

تشکر و قدردانی

 وGilmour در مطالعهای که .کاربردیتر عمل کردهاند


این مقاله منتج از پایان نامه با شماره ثبت

 درصد از دندانپزشکان مورد86 ،همکارانش انجام دادند

 ازدانشکدهدندانپزشکیدانشگاهآزاد23801210872129

،درصدازآنها59تقاضایزیباییازطرفبیمارو،مطالعه

.میباشد
واحدخوراسگان 

اطمینانازکاراییکامپوزیتدرانجامصحیاترمیمهای 
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