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  چکیده 
ی از آن موارد سیل ناکافی توبولها می باشد که مربوط به الینـر مـورد                اد می شود که یک    جحساسیت پس از ترمیم با آمالگام به دالیل متفاوتی ای          :مقدمه

 آمالگام با استفاده از یک ماده ضدحـساسیت بـا بـیس         II ترمیم های کالس     نشت لبه ای  هدف از این مطالعه مقایسه      . استفاده در زیر آمالگام می باشد     
  .رزینی و یک سیستم ادهزیو سلف اچ با کوپال وارنیش بود

   حفـرات   .گردیـد  و به چهـار گـروه تقـسیم          شدپنجاه و شش عدد دندان پرمولر انسانی انتخاب         در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی،       :وش ها مواد و ر  
 Viva Sens (A)دو گروه آزمایشی از ماده ضدحساسیت عاجی در . گشتتهیه  در سطوح مزیال و دیستال (Box only)مستقل  به شکل باکس IIکالس 

. (D) استفاده شـد و گـروه آخـر بـدون الینـر بـود       Copalite (C)سوم از گروه  در  و بعنوان الینر استفاده شدClear Fil S3 Bond (B) نو ادهزیو رزی
در حفرات متراکم گردید و نمونه ها پس از ترموسایکلینگ و استفاده از رنگ و برش دادن ستی  دندنسور توسط کا(Oralloy)فریکال سهای کاپرا آمالگام

 -از آزمون آماری ناپارامتری کروسکال . استفاده شدریزنشتاز یک استرئومیکروسکوپ برای طبقه بندی و مشاهده . ندآماده شدبررسی ریزنشت ت جه
  .α)=05/0(والیس و من ویتنی برای مقایسۀ گروهها استفاده شد 

کمتـری از گـروه   ریزنـشت    P<. Clear Fil S3 Bond)05/0(داد  یک اختالف قابل مالحظه ای در چهار گروه نـشان  Kruskal Wallisتست  :یافته ها
نسبت به دیگر گروه ها مـشاهده شـد    Viva Sensکمتری با ریزنشت .  یکسان بودClear Fil S3 Bondدر وارنیش کوپال و ریزنشت  وکنترل نشان داد 

)05/0(P<. 
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Introduction: The purpose of this study was to compare marginal leakage of class II amalgam restorations lined with a 
resin- based desensitizing agent and a self-etching adhesive system with copal varnish.  
Materials & Methods: Fifty six freshly extracted human premolar teeth were divided into four groups. Class II box only 
cavity preparation was prepared on mesial and distal surfaces of each tooth. While the cavities in two groups were lined 
with desensitizing agent; Viva Sens (A) and adhesive system; Clear Fil S3 Bond (B),one group was treated with copal 
varnish; Copalite (C), and last group was used as control, without any lining (D). Spherical high copper amalgam 
(Oralloy) was hand-condensed into each preparation, specimens were thermocycled, stained and sectioned. 
Microleakage was graded using a stereomicroscope. Microleakage scores were calculated and analyzed.  Kruskal-Wallis 
and Mann-Witheny tests were used for analysis of data (α=0.05). 
Results: For the leakage values of groups A and B, T-test revealed less microleakage with Viva Sens (P<0.05). 
Kruskal-wallis test showed significant difference in four groups (P<0.05). Clear Fil S3 Bond showed less microleakage 
than control group, but leakage in copal varnish and Clear Fil S3 Bond was similar. Less microleakage was revealed with 
Viva Sens when compared with the other groups (P<0.05). 
Conclusion: Viva Sens reduced microleakage of Class II high copper amalgam restorations significantly more than the 
Clear Fil S3 Bond and copal varnish. 
Key words: Amalgam, Resin based desensitizing agent, Self-etching adhesive system. 
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 و Clear Fil S3 Bondرا نـسبت بـه   ریزنـشت   Viva Sensاسـتفاده از  ال کاسـفری  ترمیم شده با آمالگام های کـاپر  IIدر حفرات کالس  :ه گیریجنتی
  . بیشتر کاهش می دهدCopalوارنیش 

  .آمالگام، ماده ضدحساسیت با بیس رزینی، سیستم ادهزیو سلف اچ :واژه های کلیدی

  .25-30 : 1شماره  / 32 دوره 1387سال / مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد 

  
  مقدمه 
مناسب ترمیم با دندان باعـث افـزایش طـول عمـر            تطابق  

تشکیل گپ در ناحیه اتصال ترمیم به دندان و         . ترمیم می شود  
ریزنشت بـدلیل تطـابق ناکـافی منـتج بـه ایجـاد پوسـیدگی               
عودکننده، تغییر رنگ مارجینال و التهـاب پالـپ و حـساسیت     

 وارنیشهای حفره چندین سال اسـت       )1(.پس از ترمیم می شود    
گزارش شـده   اما  . زیر ترمیم آمالگام استفاده می شود     که برای   

ترمیم آمالگام را بـرای مـدت کوتـاهی         است که مایکرولیکیج    
کاهش می دهند چون مستعد به حل شدن در مایعـات دهـانی             

 این یافته ها مخصوصاً به حاللیت مـاده و حاللیـت            )2(.هستند
  )3(.میرالیر زیرین آن ارتباط دارداس

دهای آماده سازی سطح حفرات قبل از       در سالهای اخیر مت   
این مطلب نشان می دهـد      . قرارگیری آمالگام تغییر کرده است    

ـ            بـاز شـده     گکه چشم انداز دیگری در رابطه بـا مـواد الینین
الگـام  م کاربرد الینرها و بیس ها در زیر ترمیم هـای آ           )4(.است

حساسیت بعد از ترمیم را محدود نمـوده و بـه صـورت یـک               
مطالعات متعددی نشان داده اند     . عمل می نمایند  عایق حرارتی   

که مواد ادهزیو سیل بهتری از کوپال وارنیش زیر ترمیم هـای            
ند و مواد مختلف ادهزیو برای ترمیم های آمالگـام          رآمالگام دا 

  )3و5و6-9(.توانایی های متفاوتی از نظر سیل نشان داده اند
ا، گرمـا   بعد از ترمیم آمالگام بیمار گاهی حساسیت به سرم        

 مـداوم را بـه درجـات متفـاوت تجربـه            دردو یا حتی وجود     
 کاربرد موضعی فلورایدها، اکساالت ها و یا دیگـر          )10(.کند می

ننـد  موادی که اثرات مسدودکننده توبولها را دارا باشند می توا       
  )11(.این حساسیت را کاهش دهند

 .اخیراً مواد ضدحساسیت با بیس رزینی معرفی شـده انـد          
 این رزینها اسیدی هستند که به عاج به دلیل ایجاد الیه            معموالً

  ه شـدن توبولهـای عـاجی       هیبرید باند مـی شـوند و بـه بـست          
  )12(.ندکنمی کمک 

ایجاد شده زیر ترمیم     ریزنشتمقایسه  هدف از این مطالعه     
 عـاجی بـا بـیس       یک ماده ضدحساسیت  آمالگام با استفاده از     

  .استش کوپال رزینی و یک ادهزیو سلف اچ با وارنی
  مواد و روش ها

پنجـاه و شـش عـدد       در این مطالعه تجربی آزمایـشگاهی       
اول و دوم باال عاری از هرگونه ترک، پوسیدگی         پرمولر  دندان  

دنـدانها در سـرم فیزیولـوژی در درجـه          . و ترمیم انتخاب شد   
 به صورت باکس IIحفرات کالس . حرارت اتاق نگهداری شد 

ر دندان توسط توربین بـا اسـپری    در مزیال و دیستال ه    مستقل  
 (Mid west-des plaines IL)  کاربایـد #245آب و هوا و فـرز  

. پس از هر هفت تراش فرز جدید استفاده می شـد          . تهیه شدند 
ــدازه   ــرات حــداقل یــک ســوم ان ــاکولینگوالی حف عــرض ب
اینترکاســپال از جهــت اکلــوزالی و اینترپروگزیمــالی و کــف 

 2عمق آکزیالی حفـرات     .  داشت جینجیوال باکس در مینا قرار    
ور تصادفی بـه چهـار گـروه        سپس دندانها به ط   . میلی متر بود  
  :تقسیم شد

   Viva Sens مــــاده ضدحــــساسیتاز) Aگــــروه 
(Ivoclar, vivadent) از انواع تک دوز .بعنوان الینر استفاده شد 

(Singer Dose)  بر طبق دستور کارخانه سازنده برای هر دندان
  . استفاده شد

  Medical In ،(Kuraray، (Japans یــک الیــه از) Bروه گــ
Clear Fil S3 Bond  به سطوح مینـا و عـاج زده   به عنوان الینر

 20 بمـدت  ثانیه توسط هوا نازک شده و با نور          20شد بعد از    
  .ثانیه سخت شد
ــروه  ــره ) Cگــ ــیش حفــ ــه وارنــ   Copalite دو الیــ

(Cooley Conley LTd, Houston, Tx, USA)ینـا و   به سطوح م
  .عاج زده شد و هر الیه با هوای مالیم خشک شد

 گروه کنترل که در آن از هیچ الینری استفاده نشد) Dگروه 
  ).1جدول (
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  ترکیب مواد بکار رفته : 1جدول 
  ترکیب  نام تجاری

  

  
Viva Sens  

varnish ( Ethanol, water and hydroxypropyl            
cellulose, polyethylenglycol)                             
dimethacrylate, Methacrylate modified polyacrylic acid , 
potassium fluoride, Aroma 
Microbrush:     
phosphonic acid methacrylate. 

Liquid:  

  

  
Clearfil S3Bond  

 

Phosphate (MDP) 
Bis-phenol A diglycidylmethacrylate (Bis-GMA) 
Hydroxyethyl methacrylate(HEMA) 2- 
Hydrophobic dimethacrylate 
dl-Camphorquinone 

10 Methacyloyloxydecyl dihyrogen   

  
برای هر نمونه یک ماتریکس فلزی بکار رفـت و حفـرات            

 , Oralloy colten, whaledent)اسفریکال  پرمس توسط آمالگام 

USA)  نمونه ها در دستگاه ترموسایکل قرار گرفت       .  ترمیم شد
. ترموسایکل شد  c55° و c5°بین  درجه حرارت   دور با    500و  

 حـرارت   تمام نمونه ها برای یک هفته در آب مقطر در درجـه           
  ریـشه دنـدانها توسـط یـک کامپازیـت          . اتاق نگهداری شـد   

 سیل شـد و دو  Degulill (Degussa, Germany)کیور  – سلف
 میلی متـر    1الیه وارنیش به تمام سطوح خارجی دندان به جز          

  .ها زده شد اطراف مارجین
 37در درجـه حـرارت      % 5/0نمونه ها در فوشـین بـازی        

 و در انتهـای     غوطه ور شدند    ساعت 24درجه سانتیگراد برای    
 تا اضـافات    ندکامالً شستشو داده شد   دوره دندانها توسط آب     

رنگها از سطح حذف شود و سپس نمونه هـا در رزیـن خـود               
  .ندسخت شونده مدفون شد

دیـستالی در   و  توسط برش دادن نمونه ها دو قطعه مزیالی         
هـر قطعـه تحـت      . جهت محور طولی از هر دندان بدست آمد       

  .مشاهده شد) ×10(ایکروسکوپ با بزرگنمایی استرئوم
  :میزان ریزنشت بر طبق تقسیم زیر انجام شددرجه بندی 

  بدون نفوذ رنگ -0
 جینجیوالنفوذ رنگ کمتر از نصف کف  -1

 نفوذ رنگ بیشتر از تمام طول کف جینجیوال -2

 نفوذ رنگ بیشتر از نصف دیواره آکزیال -3

 زیالگنفوذ رنگ در تمام دیواره آ -4

  یافته ها
 دندان در   رطعه از ه  قع درجات لیکیج در رابطه با هر        توزی

  . مشخص شده است2 در جدول 4 تا 0ز چهار گروه تست ا
 

   در گروه های مختلف ریزنشتتوزیع درجات  : 2جدول 
  )=14n/ گروه (

  کل  4  3  2  1  0  گروه
Group A 5  10  11  2  0  28  
Group B 0  4  6  11  7  28  
Group C 3  2  5  4  14  28  
Group D 0  1  2  3  22  28  

  
 مشخص کـرد کـه اخـتالف قابـل     Kruskal Wallisتست 

 >P)05/0( وجـود دارد مالحظه آماری بین گروه های مختلـف     
  .)1نمودار (

25.86
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 بــرای مقایــسه میــانگین رتبــه ای Mann-Whitneyتــست 
لیکیج در هر دو گروه یک اختالف قابل مالحظـه ای را            مایکرو

) >05/0P (نشان داد  CوA و   AوD  ،BوD  ،BوA بین گروه های  
 C و   Bدر حالی که اختالف قابل مالحظـه بـین گـروه هـای              

  ).<05/0P(مشاهده نشد 
  بحث

براساس نتایج این مطالعه فرضیه صفر مطالعه مـورد قبـول      
یـابی مقـادیر متفـاوتی از       مـورد ارز  زیرا الینرهای   . واقع نشد 
  . اطراف ترمیم های آمالگام نشان دادندریزنشت

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که ماده ضدحساسیت عاجی         
Viva Sens  مایکرولیکیج را در مقایسه بـا Clear Fil S3 Bond ،

ــاهش داد   ــر ک ــدون الین ــرات ب ــین حف ــت و همچن   .کوپاالی
Viva Sens    نمـودن  افزایش حساسیت عـاج را توسـط سـیل 

بسته شـدن توبولهـا از یـک        . توبولهای عاجی کاهش می دهد    
طرف توسط رسوب پروتئین و یون کلسیم در دهانه توبـول و            
ــول      ــیلن گلیک ــی ات ــوب پل ــط رس ــر توس ــرف دیگ   از ط

موجود  Viva Sens است که در (PEG-DMA)دای متاکریالت 
هـای   کامالً مشخص شده است که اسیدها و حـالل        . می باشد 
اگر مقـادیر   . باعث افزایش رسوب پروتئینها می شوند     ارگانیک  

زیادتری پلی اتیلن گلیکول به محلول حاوی پروتئین همچـون          
ــروع     ــوب ش ــه رس ــود پروس ــزوده ش ــون اف ــمای خ   پالس

ــد ــد ش ــک  Viva Sens )13(.خواه ــیدهای ارگانی ــاوی اس   ح
(Phosphonic acid metacrylate) باشد که  می) اتانول( و حالل

  .ئین در دهانه توبول می شودباعث رسوب پروت
. در دهانه توبـول مـی باشـد        و دومین مسئله تشکیل نمک    

فـسفونیک   اسـید . مایع عاجی غنی از یونهـای کلـسیم اسـت         
تشکیل نمکهای کلسیم را می دهد که حاللیت کمی دارنـد و            

دومین اسید موجود در ایـن      . در دهانه توبول رسوب می کنند     
د مادیفیه بـا متـاکریالت      ماده ضدحساسیت پلی آکریلیک اسی    

یونهای پتاسیم در محتـوای فلورایـد بـه عنـوان عامـل             . است
کمکی برای نمکهای رسوب کننده عمل می کننـد و همچنـین          

 )14(.ماده در کاهش حساسیت عصب اسـت       موثرترین   +Kیون  
اعتقاد بر این است که یون فلوراید به دلیل رسـوب قـوی در              

  )15(.اعث بسته شدن توبولها می شودعاج ب

ریزنشت کمتر در ترمیم های آمالگام با رزیـن باندشـونده           
نسبت به ترمیم بدون الینر مشاهده شد که این منطبق با نتـایج             

  )1و2و9(.چندین مطالعه قبلی است
 Clear Fil S3 Bondدر این مطالعه یک ادهزیـو سـلف اچ   

 کنـد و اجـازه نفـوذ    انتخاب شد که اسمیرالیر را مادیفیه مـی     
  .ادهزیو هایدروفیلیک را به عاج مادیفیه شده می دهد

Pereria  اچ   مشخص کرده اند که مواد سلف      )16( و همکاران
 را بر نمـی دارنـد بنـابراین ممکـن           گبه طور کامل اسمیر پال    

وقتی . های پس از ترمیم باشد     مستعد به حساسیت  دندان  است  
 بـا کوپـال   Clear Fil S3 Bond (B)طبقه بندی ریزنشت بـرای  

 مقایسه شد اخـتالف قابـل مالحظـه ای مـشاهده       (C)وارنیش  
حظـه ای را نـشان      چند تحقیق قبلـی اخـتالف قابـل مال        . نشد
یژن اندکی به اسمیرالیر     اگرچه وارنیش یک اده    )2و7و17(.اند داده
ــی)18(.دارد ــد کــه )19( و همکــارانFitchie  ول  گــزارش کردن

یزنـشت در اطـراف تـرمیم هـای         کوپاالیت در پیشگیری از ر    
  . ماه موثر است6 آمالگام فقط برای Iکالس 

Oliveria  نـشان دادنـد کـه اسـمیرالیر در          )20( و همکاران 
امـا بنظـر    . ادهیژن پرایمرهای سلف اچ عامل مهمی می باشـد        

رسد اسمیرالیر ضخیم تر با پروسـه چـسبیدن پرایمرهـای            می
از فـرز کاربایـد     در مطالعه کنـونی     .  می کند  مداخلهسلف اچ   

 )20( و همکـاران   Oliveriaبرای تهیه حفرات استفاده شد زیـرا        
همچنین نشان دادند که فرز کارباید می تواند باعث ایجاد یک           

  .اسمیرالیر نازک تر نسبت به فرز الماسی گردد
 احتمـاالً  Clear Fil S3 Bondیـک محـدودیت اسـتفاده از    

ه توانسته است اثرات    ک. تواند حاللیت بیشتر این ماده باشد      می
 و )7( و همکارانCenci.  منتفی سازدAgingموثر ماده را بعد از    

Belli   و Ozer)1(   نمودند که با نسل قبلـی ایـن مـاده           مشخص
Clear Fit Liner Bond 2V   ریزنشت کمتری نسبت بـه کوپـال 

  . وارنیش حاصل می آید
با توجه به محدودیت های مطالعـه کنـونی یـک مطالعـه             

 نیاز هست که بتوان اثرات مواد ذکر شده را در مدت            کلینیکی
  .زمان طوالنی و در دهان بیماران مطالعه نمود

  نتیجه گیری
  با توجه به محدودیتهای این مطالعه آزمایشگاهی، ریزنشت
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، Clear Fil S3 Bond نـسبت بـه   Viva Senseکمتـری توسـط   
Copal varnish   و همچنین حفرات بدون الینـر مـشاهده شـد  .

ـ  شبیه به وارنـیش و Clear Fil S3 Bondزنشت ری ی کمتـر از  ل
  .گروه کنترل بود

 
 

  تشکر و قدردانی
از معاونت محترم پژوهشی دانـشگاه و شـورای پژوهـشی           
دانشکده جهت تصویب طرح تحقیقـاتی ایـن مقالـه تـشکر و          

  .سپاسگزاری می شود
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