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Introduction: The self adhesive composite has been introduced for reducing the process of using composite. The new 

composites can chemically and micromechanily attach to tooth without using bonding. There are no studies that show the 

traits of these composites. The purpose of this study was to compare the microleakage of a new self-adhesive flowable 

composite whit usual bonding (excite), and Tetric Flow composite. 

Materials & Methods: In this in vitro experimental Study, 30 freshly extracted caries_free human molars were used. 

The teeth were randomly divided into four groups of 15 cavities (two cavities in each tooth). Two modified class V cavities 

(3mm diameter, 2mm depth) were prepared using a round diamond bur [Swiss Tec (806 314)] on the cementoenamel 

junction of each tooth. The cavities were filled following the order: Group A: Etching/Excite Bonding/Tetric Flow 

composite, Group B: WetBond composite, Group C: Etching/WetBond composite, Group D: Etching/Excite 

Bonding/WetBond composite. All samples were then subjected to thermocycling at temperature between 5 and 55°C. 1000 

cycles were performed. Next, the specimens were immersed in 2% aqueous solution of basic Fuchsine dye. After that, the 

teeth were embedded in acrylic resin. Finally, the teeth were sectioned buccolingually in the middle and were evaluated by 

two independent examiners on a stereomicroscope at 40×magnification to verify the dye penetration. The data were 

analyzed by Kruskall Wallis (P<0.02) and Mann-Whitney tests (P<0.05).  

Results: The least microleakage in occlusal region was found in group A and then in group D. The greatest microleakage 

was in groups B and C. The least microleakage in gingival margin was found in groups D and B and the greatest 

microleakage in groups A and C.  

Conclustion: According to this study, use of WetBond Self Adhesive Composite in class V cavities alone is not 

suggested and using etching and bonding prior to it could reduce the microleakage.  
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 :Aگروه  :حفرات به ترتيب زير پر شدند. ر وسط هر حفره قرار گرفتد CEJ ميليمتري تهيه شد به طوري كه 2و با عمق  مزيوديستال

: Dگروه ، WetBondكامپوزيت  -اچينگ: Cگروه ،  WetBondكامپوزيت : Bگروه ، Tetric Flow  كامپوزيت-Excite  باندينگ- اچينگ

و نفوذ رنگ با  )گراد سانتي درجه 55 تا 5 بين سرما، سيكل گرما و 1000(چرخه حرارتي ،  WetBondكامپوزيت  -Excite  باندينگ- اچينگ

در زير  در ناحيه كرونال و سرويكال حفرات، هاي خوابانده شده در آكريل از وسط برش داده شدند و نفوذ رنگ دندان .فوشين انجام شد

 و )>02/0P( كال واليسها با آزمون كروس آناليز آماري داده .توسط دو مشاهده گر بررسي گرديد ،40ميكروسكوپ نوري با بزرگنمايي 

)05/0P< Mann-Whitney (انجام شد.  

در . بود Cو  Bو با فاصله زياد در گروه  Dدر گروه پس از آن بود و  (A) كمترين ريزنشت در ناحيه اكلوزال مربوط به گروه شاهد :ها يافته

  .بود Cو A  بوط به گروهبود و بيشترين ريزنشت مر Dو  Bهاي  ناحيه جينجيوال كمترين ميزان ريزنشت در گروه

گردد و  توصيه نمي Vبه تنهايي جهت ترميم حفرات كالس  WetBondطبق نتايج اين مطالعه، كامپوزيت خودباندشونده  :نتيجه گيري

 .گردد مي ريزنشتقبل از كاربرد آن منجر به كاهش ميزان  استفاده از اچينگ و باندينگ

  .كامپوزيت قابل جريان، باندينگ شونده،، كامپوزيت خودباندريزنشت :هاي كليدي واژه

 .99-108  : 2شماره /  34دوره  1389سال / مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد 

 
  مقدمه

 مساله زيبايي در علم دندانپزشكي به ويژه در
 .دندانپزشكي ترميمي از اهميت بااليي برخوردار است

 هاي دندانپزشكي امروزه اكثر بيماران در مراجعه به مطب
 هاي ساله زيبايي را در نظر داشته و خواستار ترميم دندان

 ها از كامپوزيت. هايشان هستند خود با مواد همرنگ دندان
 جمله بهترين مواد ترميمي همرنگ دندان هستند كه

   )1(.اند به بهترين نحو اين زيبايي را تامين نمايند توانسته
 بر را اسيد 1955 سال در Buonocoreزماني كه  از
 زمينه در بسياري امروز تحوالت تا كرد اعمال دندان سطح

 كه طوري به. است داده رخ دندانپزشكي در چسبندگي

  )2(.دانست علم از زمينه اين تكامل دوران توان را مي امروز
 زيادي ميزان به ترميمي، مواد در گير تامين سنتي اصول

 حفظ اصول به را خود چسباننده جاي هاي سيستم ظهور با
 هدف به گسترش" عقيده امروز. است داده دندان اختمانس

 عقيده با كرد، ارائه 1917 سال در Blackكه  "پيشگيري
 شده جايگزين تر، محافظه كارانه و محدودتر سازي آماده
)2(.شود حفظ دندان ساختمان از بيشتري قسمت تا است

 

   ا كامپوزيت، مراحلـهاي كار ب ها و دغدغه يـنگران از
  ام ـهنگ .باشد يـطح مينا و عاج مـسازي س آماده گير وقت

اين مراحل امكان آلودگي حفره با بزاق وجود دارد  انجام
آلودگي تاثير منفي بر طول عمر ترميم داشته و  و اين
)3و4(.گردد سازي مي تكرار تمامي مراحل آماده موجب

 

 كه نزديك Vهاي كالس  اهميت اين موضوع در ترميم
 اي هستند بيشتر نيز ورت مايع شيار لثهلبه لثه و در مجا

 باشد، چرا كه برقراري ايزوالسيون در اين نواحي مي
 هاي مختلف باندينگ، بنابراين طي نسل. دشوارتر است

سعي بر آن بوده كه تعداد مراحل كاهش يابد تا با كاهش 
احتمال آلودگي و به  ،سازي سطح مينا و عاج زمان آماده

م كامپوزيت، شامل تغيير رنگ دنبال آن شكست در ترمي
اي، پوسيدگي ثانويه و جداشدن ترميم از دندان كاهش  لبه

)5-7(.يابد
 

 شود مي عرضه بازار به جديدي چسباننده مواد روز هر
 مراحل تعداد كاهش و اتصال بهبود نآ هدف كه

 دهند، مي ترجيح ها كلينيسين زيرا است، دندان سازي آماده
 بوده تر راحت ها آن با كردن كار هك استفاده كنند موادي از
  )8(.باشد داشته نياز كمتري زمان به و

 هاي سيستم سازي ساده زمينه در ابداع جديدترين
 كه است خود باندشونده هاي كامپوزيت توليد چسباننده،

   دانـدن سطح سازي آماده راحلـم تعداد كاهش آن دفـه
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  .تاس دندانپزشك توسط بودن استفاده، تر راحت و
 از يكي ميزان ريزنشت آزمودن هدف به پژوهش اين

 با كفايت آن مقايسه و مواد در حفرات سرويكالي اين
  .پردازد مي مرسوم هاي سيستم

  ها مواد و روش

 دندان مولر سوم 30 براي اين مطالعه مداخله موازي،
 انسان كه از نظر ظاهري فاقد هر گونه ترك، پوسيدگي،

طول يك ماه گذشته  در ند، وبودشكستگي و ترميم 
بعد از دندان ها  .انتخاب شدند شده بودند، كشيده

از هرگونه  جرمگيري ها، توسط قلم پاكسازي از دبري
و توسط  ندشد جرم و الياف پريودنتال باقيمانده عاري

محلول  در ها تميز شدند، و پودر پاميس سطح دندان
گرديدند و  دقيقه ضدعفوني 10به مدت % 2/5 هيپوكلريت

 درجه 25( پس در آب معمولي در دماي اتاقس
 تغيير 5 عدد حفره كالس 60. نگهداري شدند) گراد سانتي

ها با  دندان CEJلينگوال در وسط  يافته در سطوح باكال و
تحت خنك سازي آب  و High speedفرز روند الماسي 

الين  .شد يجادبا زاويه عمود بر محور طولي دندان ا
تا فرز ند بوده و از آنجايي كه هاي حفره همگي رو انگل

داخل حفره شد، بدين ترتيب عمق تمام  نصف قطر،
حفره تراشيده شده عبارت بود  ابعاد .ها يكسان شد حفره

و عمق ميلي متر  3 مزيوديستال اكلوزوسرويكال وبعد : از
ابعاد هر حفره توسط پروب پريودنتال تعيين . متر ميلي 2

  )9-13(.گرديد
 اي حفره 15گروه  4 تصادفي در ها به طور دندان

 .بندي شدند تقسيم) D و C و  Bو Aهاي  گروه(

ثانيه شستشو، سطح به آرامي  20، پس از Aدر گروه 
ثانيه خشك شد و سپس  5به وسيله جريان هوا به مدت 

اچ و بعد از  %37ثانيه با ژل اسيد فسفريك  15به مدت 
هوا، با  ثانيه خشك كردن با جريان 5ثانيه شستشو و  20

اليه باندينگ . آغشته شد Exciteاليه نازكي از باندينگ 
 10به وسيله جريان ماليم هوا، نازك شده و به مدت 

پس از آن حفره با كامپوزيت قابل جريان . ثانيه، كيور شد
Tetric Flow  ثانيه از تمامي ابعاد،  40پر شده و به مدت

ليشينگ پا ساعت مراحل فينيشينگ و 24پس از . كيور شد
هاي سيليكوني انجام  هاي پاليشينگ و مولت با فرز
 .(Etch/Ex/TF) )9و10(.گرفت

ثانيه  20طبق دستور كارخانه پس از  ،B گروه در
شستشو، رطوبت اضافي سطح به وسيله گلوله پنبه، گرفته 

سپس كل حفره به وسيله كامپوزيت قابل جريان . شد
WetBond  ثانيه از  40ت ثانيه، به مد 30پر شد و بعد از

ساعت مراحل  24پس از . تمامي ابعاد، كيور شد
 )WB(.انجام گرفت  Aپاليشينگ مانند گروه  فينيشينگ و

ثانيه خشك  5ثانيه شستشو و  20، پس از Cدر گروه 
ثانيه با ژل  15كردن با جريان هوا، سطح به مدت 

ثانيه شستشو،،  20اچ و بعد از  %37اسيدفسفريك 
. به وسيله گلوله پنبه گرفته شد رطوبت اضافي سطح

در داخل حفره قرار  WetBondكامپوزيت قابل جريان 
ثانيه از تمامي  40ثانيه، به مدت  30گرفت و بعد از 

 ساعت مراحل فينيشينگ و 24پس از . ابعاد، كيور شد
 )Etch /WB(.انجام گرفت  Aپاليشينگ مانند گروه 

ه آرامي ثانيه شستشو، سطح ب 20پس از  ،D در گروه
ثانيه خشك شد و سپس  5به وسيله جريان هوا به مدت 

اچ و بعد از  %37ثانيه با ژل اسيد فسفريك  15به مدت 
ثانيه خشك كردن با جريان هوا، با  5ثانيه شستشو و  20

اليه باندينگ . آغشته شد Exciteاليه نازكي از باندينگ 
نيه، ثا 10به وسيله جريان ماليم هوا، نازك شد و به مدت 

سپس كل حفره به وسيله كامپوزيت قابل . كيور شد
 40ثانيه، به مدت  30پر شد و بعد از  WetBondجريان 

ساعت مراحل  24پس از . ثانيه از تمامي ابعاد، كيور شد
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 .انجام گرفت Aپاليشينگ مانند گروه  فينيشينگ و
(Etch/Ex/WB).  

 ساعت در 24ها به مدت  ها، نمونه پس از اتمام ترميم
بعد از . آب معمولي و دماي محيط نگهداري شدند

درجه  55تا  5سيكل گرمايي، بين  1000گذراندن 
ها با موم چسب جهت جلوگيري  اپكس دندان گراد، سانتي

ها با دو اليه  سپس تمامي نمونه .از نفوذ رنگ پر شدند
 mm1 و Vهاي كالس  الك ناخن به جز در ناحيه ترميم

سپس در محلول فوشين بازي . شداز اطراف آنها پوشانده 
ساعت قرار داده شدند، سپس به دقت  24براي  2/0%

. آبكشي شدند و در رزين آكريليك خوابانده شدند
هاي آكريليك به صورت باكولينگوالي برش  بلوك

سپس جهت تعيين ميزان نفوذ رنگ زير . خوردند
 )14- 16(.گذاشته شدند 40ميكروسكوپ نوري با بزرگنمايي 

نفر به صورت جداگانه و به روش  2ررسي توسط اين ب
Blind ميزان همبستگي دو كاربر . صورت گرفت

درصد به دست آمده كه داراي  95/0كننده برابر  مشاهده
  . همبستگي عالي بودند

جينجيوالي  ميزان نفوذ رنگ در دو ناحيه اكلوزالي و
ISOTR,11405,2003 براساس

بندي  به طريق زير درجه )17(
 :شد

Score 0 :عدم نفوذ  
Score 1 :جينجيوال نفوذ رنگ در ديواره اكلوزال يا  
Score 2 :1- 3تصاوير (. نفوذ رنگ در ديواره آگزيال(  

 گروه تعيين و ميانگين و 4ميزان ريزنشت درحفرات 
ها  انحراف معيار در هر گروه محاسبه و آناليز آماري داده

 Mann-Whitneyو )>02/0P( آزمون كروسكال واليس با

)05/0P<( انجام شد.   
  

  
  ) Score 0( عدم نفوذ رنگ  : 1تصوير 

  
  
  
  

  
  )Score 1(نفوذ رنگ در ديواره جينجيوال يا اكلوزال  : 2تصوير 

  
  
  
  
  

  
  )Score 2(نفوذ رنگ در ديواره آگزيا ل  : 3تصوير 
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  ها يافته

گروه مساوي  4عدد دندان و در  30تحقيق بر روي 
ميزان ريزنشت به تفكيك  .اي انجام گرفت حفره 15

 . استارائه گرديده  1مورد بررسي در جدول  هاي گروه
 (GIN) جنجيوال ميانه ريزنشت در ناحيه دهد كه نشان مي
برابر  Cدر گروه  ،1برابر  B ، در گروه2برابر  Aدر گروه 

 بود و ميانه ريزنشت در ناحيه 1برابر  Dو در گروه  2
برابر  Bصفر، در گروه  برابر Aدر گروه  (OCC) اكلوزال

  .برابر يك بود Dبرابر يك و در گروه  Cيك، در گروه 
ميزان ريزنشت بر حسب نواحي اكلوزال و جينجيوال 

ارائه  2هاي مورد مطالعه در جدول  و به تفكيك گروه
دهد كه در ناحيه  نشان مياين جدول . استگرديده 

 Dو  Bهاي  جينجيوال كمترين ريزنشت مربوط به گروه
. بوده است Cبوده و بيشترين ريزنشت مربوط به گروه 

آزمون كروسكال واليس نشان داد كه در كل ميزان 
نبود، دار  گروه به لحاظ آماري معني 4ريزنشت در 

)02/0P<(،  ولي با استفاده از آزمونMann-Whitney   و

 Bها ميزان ريزنشت كمتر گروه  در مقايسه دو به دو گروه
 همين ).>01/0P(بود معنادار  Cو  A هاي نسبت به گروه

 Cو  Aنسبت به گروه  Dطور ميزان ريزنشت كمتر گروه 
و  Aهاي  ميزان ريزنشت گروه ).>01/0P( بودنيز معنادار 

C  مشابه بودند و يا تفاوت آنها از لحاظ آماري معنادار
نيز  Dو  Bهاي  ميزان ريزنشت گروه ).>3/0P( نبود

  ).>9/0P( يكسان بود
ح اكلوزال مشاهده گرديد كه كمترين ميزان در سط

بود و بيشترين ريزنشت  Aريزنشت مربوط به گروه 
بود و آزمون كروسكال واليس نشان  Cمربوط به گروه 

گروه به لحاظ آماري  4داد كه اين تفاوت ريزنشت در 
نشان  Mann-Whitneyآزمون . )>0005/0P(بود معنادار 

مشابه بود  Cو  Bاي ه داد كه ميزان ريزنشت بين گروه
)8/0P<( هاي  و بين اين دو گروه با گروهA  وD  اختالف

 Aميزان ريزنشت كمتر گروه . )>001/0P(بود معنادار 
  ).>05/0P( بوددار  به لحاظ آماري معني Bنسبت به گروه 

  هاي مورد مطالعه جينجيوال و به تفكيك گروهبر حسب نواحي اكلوزال و  ريزنشتفراواني هر يك از درجات  : 1 جدول

  ها گروه

  نفوذ طبقه بندي

Score 0 Score 1 Score 2 

GIN OCC  GIN OCC  GIN OCC  

A 1  13  5  2  9  0  

B 3  0  7  12  5  3  

C 1  1  3  9  11  5  

D 4  4  6  11  5  0  
 



     

             

  

 )ارانو همك فرخ آصف زاده(                                                                                   ...  بررسي ميزان ريزنشت كامپوزيت خود باندشونده              104

 هاي مورد مطالعه تفكيك گروهريزنشت بر حسب نواحي اكلوزال و جينجيوال و به  )ميانگين± انحراف معيار(ميزان  : 2 جدول

OCC GIN  
 ها گروه  )ميانگين ± انحراف معيار( ميزان  )ميانگين ± انحراف معيار( ميزان

1/9±5/12 4/14±34 A 

7/8±2/39 2/15±3/25 B 

3/13±3/40 6/13±3/37 C 

9/11±1/28 3/16±3/24 D 

  

  

   بحث

ها استفاده  ها امروزه در ترميم دندان كامپوزيت رزين
هاي زيبايي  اند كه اين به دليل نياز اي پيدا كرده ردهگست

  )13(.هاي اخير بوده است بيماران در سال
نشت يك هدف اصلي در دندانپزشكي ترميمي كنترل 

در اثر تغييرات ابعادي يا نقص اين نشت . لبه اي است
اين درزها ممكن . باشد تطابق ماده ترميمي با حفره مي

هاي پالپي  راجعه و آسيبهاي  است منجر به پوسيدگي
ها و محققان از ريزنشت به  نسينيبسياري از كل. گردد

عنوان شاخصي براي ارزيابي برتري مواد ترميمي در محيط 
  )8(.برند دهان بهره مي

 Excite باندينگ سيستم از مطالعه اين در شاهد گروه در
 .است شده شناخته عامل چسباننده يك كه شد استفاده
 عامل اين كه است تحقيقاتي پايه بر صولمح اين انتخاب

 اند برده كار به خود كنترل گروه عنوان به را چسباننده
 و بوده پنجم نسل باندينگ يك ،اين عامل )18-20و9(.باشد مي
 اغلب در كنترل گروه عنوان به چسباننده مواد از نسل اين

 قرار استفاده مورد ميزان ريزنشت، بررسي تحقيقات
)8(.ندا گرفته

de Araujo   2006و همكاران در سال 
سيستم چسباننده در  7اي بر روي ميزان ريزنشت  مطالعه

ميزان : مينا و عاج انجام دادند و چنين نتيجه گرفتند كه
 باشد و تفاوت آماري ليكيج در مينا كمتر از عاج مي

در عاج در رابطه با  نشتمعناداري در كاهش ميزان 
  )6(.ها وجود دارد گروه نسبت به ساير Excite كاربرد

 در را محصول بودن ايمن گواهي WetBondكامپوزيت 
. است شده بازار وارد نموده و دريافت 2004 سال نوامبر

 درباره تحقيق يافت شد كه يكي 2تنها  ماده اين مورد در
  )21و22(.باشد مي اتصال آن ريزنشت و ديگري استحكام

 در و محصول كاتالوگ در WetBond فرموالسيون
 به كاتالوگ در اي كه نكته تنها .نبود موجود كمپاني سايت

 كامپوزيت اين در موجود رزين نوع مورد در شده اشاره آن
 در كه شده بيان گونه اين محصول در كاتالوگ. است

 مولتي و دي، تري مونومرهاي از كامپوزيت، اين تركيب
 لـيـدروفـيـه اسيديِ رزيني شبكه يك داخل در فانكشنال

(Resin Acid-Integrating Network) تصاريـاخ امـن اـب 
R.A.I.N رطوبت مجاور در ماده اين. است شده استفاده 

 از قبل سطح، بودن دليل مرطوب همين به و شود مي فعال
 شدن، فعال موقع در ماده، اين pH .است شده توصيه كار

 آن حالليت و شده خنثي شدن كيور از بعد اما است اسيدي
 اين كه است شده عالوه گفتهه ب. بود خواهد اندك آب در

  )23(.دارد نيز را فلورايد آزادكنندگي خاصيت كامپوزيت
 كنترل گروه ، درTetric Flowانتخاب كامپوزيت  دليل

 يك WetBondهمانند كامپوزيت  اوالً كه بود داليل اين به
 يكساني تقريباً فيلري محتوي است، سيالن قابل كامپوزيت
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 و Wetbond:65%( دارد تحقيق مورد پوزيتكام با
TetricFlow:64.6% (محصول يك عنوان به همچنين و 

 زيادي كلينيكي استفاده در دسترس، و معروف تجاري
 WetBondكامپوزيت  با مشابه آن كاربرد موارد و داشته
  .است

ها، از  ميزان انقباض ناشي از پليمريزاسيون كامپوزيت
مقدار  ت و به نوع رزين،هاي داخلي اس جمله استرس

 )24و25(.كننده و ميزان فيلر بستگي دارد عوامل رقيق پليمر،
انقباض پليمريزاسيون باعث ايجاد استرس بين دندان و 

گردد و در نهايت با ايجاد يك شكاف  كامپوزيت مي
كوچك منجر به ريزنشت در محل تماس دندان و ترميم 

زيت به وسيله محدود كردن ظرفيت جريان كامپو .گردد مي
هر . دهد استرس را در داخل ماده افزايش مي شكل حفره،

)  Cفاكتور (چه سطح آزاد رزين به سطح اتصال يافته آن 
هاي  تواند استرس بيشتر باشد، جريان بيشتري از ماده مي

، فاكتور Vدر حفرات كالس  )7(آن را جبران كند ناشي از
C  اي ناشي از ه بوده و بنابراين ميزان استرس 5معادل

 .انقباض بسيار باال خواهد بود

Chantal  به بررسي رابطه  1990و همكاران در سال
اي و قدرت باندينگ مورد استفاده، به  بين تطابق لبه

 كارگيري اليه بينابيني و نوع كامپوزيت مصرفي
  )25(.پرداختند

اين محققين براي شبيه سازي شرايط كلينيكي از فرايند 
 آنها،) ë60-15سيكل  600( تفاده نمودندترموسايكلينگ اس

ها نتيجه گرفتند كه ميزان ريزنشت  پس از انجام بررسي
كرونالي با سرويكالي متفاوت بوده و در نواحي سرويكالي 

اين يافته مويد  )25(.شود ريزنشت باالتري مشاهده مي
باشد، چرا كه  گيري ما در بررسي اين مطالعه نمي نتيجه

كمتر از ريزنشت  Aها در گروه ريزنشت كرونالي تن
سرويكالي در همان گروه است و ريزنشت سرويكالي در 

 WetBondكه كامپوزيت خود باندشونده  B,C,Dگروه 
استفاده شده است كمتر از ريزنشت كرونالي در اين 

رسد قدرت باالتر  در اين تحقيق به نظر مي .هاست گروه
ؤثر در باند اين كامپوزيت به عاج به عنوان عامل م

كه در اكثر مطالعات  باشد، در حالي اكتساب اين نتايج مي
بررسي شده در رابطه با اين تحقيق، ريزنشت 

هاي چسباننده، در  هاي گوناگون و حتي سيستم كامپوزيت
سرويكال گزارش شده است كه در  ناحيه كرونال كمتر از

نتيجه قدرت باالتر باند ميان مينا و سيستم چسباننده به 
تنها در يك مطالعه  .باشد و باندينگ مورد استفاده ميعاج 

تحت عنوان  2009و همكارانش در سال  CALIكه توسط 
هاي لوتينگ خود باندشونده در اينله  ريزنشت رزين

نوع  3دندان صورت گرفت از  40رستوريشن كه بر روي 
، Rely X Unicem، G-Cem سمان خود باندشونده،

Multilink Sprint  وVariolink II  به عنوان گروه كنترل
گيري شد كه ميزان ريزنشت  استفاده شد چنين نتيجه

هاي اكلوزالي از  هاي خود باندشونده در مارجين سمان
هاي  در مارجين Rely X Unicem. گروه كنترل بيشتر است

  )16(.سرويكالي ميزان ليكيج مشابهي با گروه كنترل دارد
Lane اي تحت مطالعه 2009همكارانش در سال  و 

عنوان ريزنشت يك رزين كامپوزيت قابل جريان خود 
 در. هاي سرويكال انجام دادند باندشونده جديد براي ترميم

 صورت گرفت، Vروي حفرات كالس ر اين مطالعه كه ب
 .اي استفاده شد نمونه 8گروه  4نوع ماده ترميمي در  3 از

 ،Revolution Flowable (Kerr)گروه اول از كامپوزيت 
 گروه سوم از ،Fuji II LC (GC America)گروه دوم از 

with dentin bonding agent )Pulpdent(Wetbond 

flowable و گروه چهارم از Wetbond Flowable 

(Pulpdent) همه . كردن حفرات استفاده شد جهت پر
   دـرموسايكلينگ قرار گرفتنـت سيكل 1000ا تحت ـه نمونه
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  : نتايج حاصل از اسكن تصاوير به شرح زير است
و  1،2،3هاي  هيچ تفاوت آماري معناداري بين گروه - 1

  .يافت نشد 4و  1هاي  بين گروه
ليكيج كامپوزيت قابل جريان خود باندشونده  - 2

Wetbond  كامپوزيت  باهيچ اختالف آماري معناداري
Revolution Flowable (Kerr) گ قبل از كه نيازمند باندين

  .شتكاربرد آن دارد، ندا
استفاده از باندينگ قبل از كاربرد كامپوزيت قابل  - 3

ريزنشت منجر به كاهش  Wetbondجريان خود باندشونده 
)22(.ديگرد 

 

 در مطالعه ما نيز استفاده از باندينگ قبل از كاربرد
 منجر به Wetbondكامپوزيت قابل جريان خود باند شونده 

  .كلوزال گشتدر انشت كاهش 
 تواند نمي WetBondكامپوزيت  كه داد نشان ما بررسي

. نمايد دندان برقرار بافت ليكيج كمتري بين ماده ترميمي و
 بر امروز به تا كه است تحقيقاتي تمامي با مطابق مطلب اين

 )26- 28(.است شده انجام باندشونده هاي خود سمان روي

 اتصال استحكام به توجه با توان مي را يافته اين داليل
 در. كرد توجيه خودباندشونده، هاي سمان تر ضعيف
 بطري، تك كننده اچ خود هاي و چسباننده رزيني هاي سمان
 طي خود در هيدروفيل ماهيت خاطر به اسيدي رزين

 مقابل در را آن كه كند مي جذب آب پليمريزاسيون،
 ويسكوزتر ماهيت عالوهه ب نمايد مي پذيرتر آسيب هيدروليز

 به را نفوذ آن قابليت چسباننده عوامل به نسبت كامپوزيت
 از . نمايد مي محدود عاجي هاي توبول و كالژن شبكه داخل

 اكسپوز كالژن شبكه داخل به نفوذ رزين ميزان كه آنجايي
 دهد اين مي قرار تأثير تحت را عاج به اتصال كيفيت شده

 باال زيتهويسكو نتيجه در )29و30(نيست انتظار از دور پديده
 سازنده رزين هيدروفيل ماهيت چسباننده، عوامل به نسبت

 باقي و دهد مي كاهش آبي محيط در را دوام اتصال كه

عوامل ريزنشت باالتر  از توانند مي همگي اسمير اليه ماندن
  .باشند WetBond  باندشونده خود كامپوزيت

نگهداري ماده ترميمي در آب،  ديده شده است كه با
شود، البته افزايش توانايي  كاسته مي لبه اين درز از ميزا

در جذب آب، باعث كاهش ميزان دوام ماده ترميمي 
ها در  از آنجا كه شرايط نگهداري نمونه )25(.شدخواهد 

رسد  ها، يكسان بوده است، به نظر مي آب در تمامي گروه
ها، ناشي از  ج بين گروهيكه تفاوت در ميزان ميكروليك

ممكن است جذب آب  .آنها بوده باشد تفاوت در جذب
  .باشد TetricFlowبيشتر از  WetBondدر 

همچنين ميزان رطوبت موجود در حفره قبل از استفاده 
از باندينگ فاكتوري تأثيرگذار بر ميزان ريزنشت بعدي 

وجود آب اضافي در عاج دمينراليزه، مسئول ايجاد . است
و در حباب در محل تماس دندان با باندينگ است 

صورت وجود حباب قدرت باند كاهش يافته و ريزنشت 
از آنجا كه در مطالعه  ،)31(يابد در مراحل بعدي افزايش مي

ما، طبق توصيه كارخانه سازنده، قبل از كاربرد كامپوزيت 
WetBond  از رل پنبه جهت خشك كردن حفره در

شود، تا حد  كه پيشنهاد مي به طوري( C و Bهاي  گروه
 از پوار D وA  هاي و در گروه) طوب باشدمختصري مر

هوا جهت خشك كردن حفرات استفاده شده بود، بنابراين 
تواند ناشي از اين  ها مي تفاوت در ميزان ريزنشت گروه

مثبت و در باند  آب اضافي موجود باشد، كه در عاج تأثير
  .به مينا تأثير منفي گذاشته است

 باندينگ اعمال و اچينگ كاربرد شد ديده ما مطالعه در
 ميزان ريزنشت را در WetBond كامپوزيت اعمال از قبل

 كه موضوع اين .دهد اكلوزال به طور معناداري كاهش مي
 دهد ميزان ريزنشت را كاهش مي باندينگ اعمال و اچينگ

 نكته اما .است رسيده اثبات به بارها متعدد، تحقيقات در
 باندينگ الاعم و اچينگ از هنوز بعد اينكه توجه قابل
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. شد كنترل در اكلوزال ديده گروه با داري معني تفاوت
 نمود كه ذكر اينگونه توان مي را يافته اين احتمالي دليل

 سازنده، رزين اسيدي ماهيت دليل به WetBond كامپوزيت
 باندينگ اليه با معمولي هاي كامپوزيت همانندسته نتوان

 نامناسب، الاتص اين و نمايد برقرار را مستحكمي اتصال
 عامل افزايش ريزنشت آن در مقايسه با گروه تواند مي

  .كنترل باشد
  نتيجه گيري

طبق نتايج اين مطالعه، كامپوزيت خود باند شونده 
WetBond  به تنهايي جهت ترميم حفرات كالسV  توصيه

قبل از كاربرد آن  گردد و استفاده از اچينگ و باندينگ نمي
  .گردد ت ميمنجر به كاهش ميزان ريزنش

  پيشنهادات

هاي بررسي ريزنشت، ميزان ليكيج  اگر با تكرار آزمون
همانطور (ها كاهش داشت  در عاج نسبت به ساير سيستم

كه در مطالعه ما ميزان ريزنشت در ديواره جينجيوالي 
كمتر  Tetric Flow از كامپوزيت WetBondكامپوزيت 

الي استفاده از اين كامپوزيت در حفرات سرويك )بود
  .گردد محدود به عاج پيشنهاد مي

  تشكر و قدرداني

از معاونت پژوهشي دانشكده دندانپزشكي شاهد به 
 444 با كددر شوراي پژوهشي اين طرح تصويب دليل 

  .گردد سپاسگزاري مي
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