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Introduction: Considering the importance of microleakage in posterior composite restorations for recurrent caries and
pulpitis in formerly repaired teeth, this study aimed to evaluate and compare the microleakage rate of class II composite
restorations in two methods: Open sandwich and Snowplow.
Materials and Methods: In this study, a total of 64 premolar teeth with a class II cavity whose margins were extended 1
mm below dentin and cement joint were prepared and divided into two groups. In the first group, a layer of 1 mm thick resinmodified glass ionomer (RMGI Fuji II LC) was placed on the gingival floor and cured. The cavity was then etched with
phosphoric acid gel, washed, and a bonding agent was applied. Then resin composite (Z250 3M ESPE) was incrementally
applied in the cavities. In the second group, the cavity preparation was performed in the same way as that in group A. Afterward,
1 mm thick flowable composite (Filtek Z350 3M) was placed on the gingival floor, without curing. A layer of 1 mm thick resin
composite was then added and packed. Both layers were then cured at once. The prepared teeth underwent 3000 times
thermocycling and were placed in methylene blue for 72 h for evaluation of microleakage rate. The teeth were then cut
mesiodistally. The samples of both groups were examined under a stereomicroscope, and the mean microleakage in both groups
was compared using the Mann-Whitney test.
Results: In the first group, based on the degree of dye penetration, the average amount of microleakage was observed in
10.66% of the samples. In the second group, the average amount of microleakage was 5.25%, using the Snowplow technique.
Moreover, in the Open sandwich technique, dye penetration level in 34.4%, 12.5%, 34.4%, and 18.8% of samples was zero,
one, two, and three, respectively. Moreover, in the Snowplow group, dye penetration level in 46.9%, 25%, 25%, and 3.1% of
samples was zero, one, two, and three, respectively. The level of significance was set at 0.05.
Conclusion: Based on the obtained results, Snowplow and Open sandwich techniques are not effective for complete
elimination of the microleakage of posterior composite restorations. The rate of microleakage in tooth restoration interface in
class II restorations using the Snow-plow technique was more compared to the Open sandwich technique.
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(عبدالرحیم داوری و همكاران)

مواد و روش ها :در این مطالعه 64 ،دندان پرمولر با حفره کالس  IIبا مارجین  1میلی متر پایین تر از محل اتصال مینا و سمان تهیه گردید و به
دو گروه تقسیم شد .در گروه اول یک الیه گالس آیونومر رزین مادیفاید با ضخامت  1میلیمتر در کف جینجیوال گذاشته و کیور شد .سپس حفره
با ژل اسید فسفریک ،اچ گردید و بعد از شستشو ،باندینگ اعمال شد .سپس حفرات با رزین کامپوزیت ) )Z250 3M ESPEبه صورت الیه الیه
ترمیم شدند .در گروه دوم ،بعد از تراش و آمادگی حفره در کف جینجیوال به ضخامت  1میلیمتر کامپوزیت قابل سیالن ( )Filtek Z350 3Mبدون
کیور کردن قرار داده و بعد از پک کردن  1میلیمتر رزین کامپوزیت هیبرید ،با هم کیور گردید .جهت ارزیابی ریزنشت دندان ها ،پس از3000
مرتبه ترموسایکلینگ به مدت  72ساعت در متیلن بلو قرار گرفتند و در ادامه ،به صورت مزیودیستالی از وسط برش داده شدند .نمونه ها زیر
استریو میکروسکوپ بررسی شدند .میانگین ریزنشت میان دو گروه با استفاده از آزمون من-ویتنی مقایسه گردید.
یافته ها :در گروه اول با روش  Open Sandwichمیانگین میزان ریزنشت بر اساس میزان نفوذ رنگ برابر  %10/66نمونه ها و درگروه دوم با
روش Snowplowبرابر  %5/25بود  .همچنین در روش %34/4 Open Sandwichنمونه ها درجه صفر %12/5 ،درجه یک % 34/4،درجه دو و
 %18/8درجه سه نفوذ رنگ را نشان دادند .در روش  SnowPlowدر  %46/9دندانها درجه صفر %25 ،درجه یک %25 ،درجه دو و %3/1درجه
سه نفوذ رنگ مشاهده شد.
نتیجه گیری :استفاده از روش  Snowplowو  Open Sandwichنمی تواند ریزنشت ترمیم های کامپوزیت خلفی را به طور کامل حذف کند .میزان
ریزنشت بین ماده ترمیمی و ساختار دندان در ترمیم های کالس  IIبا استفاده از روش  Open Sandwichبه طور معناداری بیش از روش
 Snowplowمی باشد.
کلمات کلیدی :ریزنشت ،ساندویچ باز ،اسنو پلو ،کامپوزیت رزین
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مقدمه

مختلف نشان داده اند که قرار دادن الینر در کف جینجیوالي

محبوبیت کامپوزیت های رزیني برای ترمیم های خلفي

حفره پروگزیمال تطابق لبه ای را افزایش و ریزنشت را

میان دندانپزشكان و بیماران روبه افزایش است؛ در همین

کاهش داده و باعث افزایش استحكام باند و مقاومت به

حال تعدادی از گزارش های بالیني در مطالعات در رابطه

شكست مي

شود4(.و)1

تكنیک  Open Sandwichشامل

اند)1(.

قرار دادن سمان گالس آیونومر تقویت شده با رزین

گر چه مواد ترمیمي رزیني به صورت گسترده در

( )RMGICبین لبه سرویكال عاجي و ترمیم کامپوزیت است

دندانپزشكي معاصر مورد استفاده قرار مي گیرد؛ لیكن

و برای بیماران با ریسک پوسیدگي باال و حفره هایي که

انقباض ناشي از پلیمریزاسیون به عنوان ویژگي ذاتي

پوسیدگي شان تا ریشه گسترش یافته است ،توصیه

با دوام این ترمیم ها در دوره های طوالني بحث کرده

کامپوزیت ها ،هنوز یک نقطه ضعف محسوب مي

شود)2(.

مي

شود)5(.

درصورتي که ترمیم های چسبنده در حفرات کالس  IIزیر

در شرایط کلینیكي؛ اغلب مارجین ها زیر  CEJو روی

ناحیه  CEJقرار بگیرند و مارجین سرویكالي فاقد مینا باشد

سمنتوم و عاج قرار دارند .باند به عاج مشكل است چون

کیفیت باند سئوال برانگیز است؛ زیرا باند ماده کامپوزیت

طبیعت هتروژن داشته و به سیستم باندینگ احتیاج دارد که

رزیني به عاج ضعیف تر مي باشد و انقباض ناشي از

همزمان با هیدروکسي آپاتیت ،کالژن ،اسمیرالیر،

پلیمریزاسیون منجر به تشكیل گپ بین دیواره حفره و ترمیم

توبول های عاجي و مایع عاجي تطابق مي یابد .حضور

و درنهایت ریزنشت مي شود که باعث راه یابي مایعات و

ماتریكس متالوپروتئینازهای تخریب کننده باند عاج-رزین

باکتری های حفره های دهاني ،حساسیت بعد از ترمیم،
پوسیدگي راجعه و التهاب پالپ مي

گردد)3(.

بررسي های

نیز یک مانع دیگر

است)6(.

 MC Leanو  Wilsonابتدا در

سال  1997روش  Open Sandwichرا معرفي کردند .بدین
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گونه که سمان گالس آیونومر ( )GICدر لبه سرویكالي

حجم کم فیلر نیاز است .از این رو ،ضریب االستیسیته

حفره قرار داده شده و با آزادسازی فلوراید از بافت دنداني

کامپوزیت قابل سیالن از کامپوزیت هیبرید کمتر است.

اطراف محافظت مي کند .با استفاده از رزین مادیفاید گالس

کامپوزیت رزین های قابل سیالن نیز جهت کاهش ریزنشت

آیونومر و برتری ویژگي های مكانیكي و فیزیكي آن نسبت

به عنوان الینر در زیر کامپوزیت های خلفي پیشنهاد

به سمان گالس آیونومر مرسوم ،طول عمر و کیفیت ترمیم

شده اند .این مواد به دلیل داشتن ضریب کشساني پایین تر

Open Sandwich

به عنوان الیه قابل انعطاف عمل کرده و اثر حاصل از

افزایش پیدا کرده است ،در نتیجه روش

مخصوصاً در افرادی با ریسک پوسیدگي باال توصیه شده
است)7(.

انقباض پلیمریزاسیون ترمیم را کاهش مي

دهند)12(.

مي توان با استفاده از تكنیک  Snowplowدر قرار دادن

در تكنیک  ،Open Sandwichالینر گالس آیونومر

کامپوزیت با قابلیت فشرده سازی در ناحیه خلفي روی

اتصال شیمیایي با یون کلسیم موجود در ساختار دندان

کامپوزیت قابل سیالن (قبل از کیور کردن کامپوزیت قابل

شود)8(.

سیالن) هم حباب هوای محبوس شده را خارج کرد و هم

این در حالي است که اتصال رزین کامپوزیت به ساختار

از ضخامت آن کاست و بدین طریق بر سیل سرویكال ترمیم

برقرار مي کند که موجب بهبود و افزایش سیل مي
دندان میكرومكانیكي

افزود)6(.

است)9(.

این مطالعه با هدف مقایسه ریزنشت بین ترمیم

کاربرد گالس آیونومر به عنوان الینر در زیر کامپوزیت

گالس های  IIکامپوزیت با دو روش  Open Sandwichو

خلفي جهت کاهش ریزنشت پیشنهاد شده است .علت آن

 Snowplowانجام شد ،تا با انتخاب الینر مناسب جهت

مي تواند توانایي باند شیمیایي گالس آیونومر با عاج،

بهبود کیفیت ترمیم های کامپوزیت ،خطر عود پوسیدگي

انقباض پلیمریزاسیون کمتر از کامپوزیت ،تحمل بهتر

ناشي از شكست ترمیم و نیاز به درمان ریشه در آینده کاهش

رطوبت نسبت به رزین کامپوزیت و ضریب انبساط حرارتي

یابد.

مشابه گالس آیونومر با دندان باشد9(.و )8هم چنین از مزایای

مواد و روش ها

کلینیكال رزین مادیفاید گالس آیونومر مي توان به

این مطالعه از نوع آزمایشگاهي -تجربي و بر روی 64

آزادسازی فلوراید و تغییرشكل االستیک باال اشاره کرد که

دندان پرمولر سالم که به منظور درمان ارتودنسي خارج شده

بواسطه این ویژگي در مراحل اولیه ستینگ بعنوان جاذب

بودند ،انجام گردید .دندان ها پس از کشیده شدن در محلول

استرس عمل مي

کلرامین بافر شده  10درصد نگهداری شدند (جهت حفظ

کند)10(.

کامپوزیت های قابل سیالن در سال  1996معرفي شدند.

حالت طبیعي بافت دندان) .از بین دندان های جمع آوری

برخالف بسیاری از رزین کامپوزیت های معمولي ،ویژگي

شده ،تعداد  64دندان سالم ،فاقد پوسیدگي ،شكستگي،

برجسته کامپوزیت های قابل سیالن طبیعت جریان پذیری

سایش ،ترمیم و آنومالي های مادرزادی انتخاب گردید .یک

شان است؛ بطور کلي چنین خصوصیتي با رعایت کردن

هفته قبل از شروع آزمایش ،دندان ها از بقایای جرم و نسوج

محتوای فیلر و رقیق کننده ها به دست

آمد)11(.

برای حفظ جریان این ماده ،به درصد باالیي از رزین
مونومرهای رقیق کننده از جمله  TEGDMAو همچنین

نرم تمیز شدند و در آب مقطر با دمای اتاق نگهداری شدند.
ریشه و آپكس دندان تا یک میلیمتر اطراف ترمیم توسط
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الک ناخن سیل شده و پس از خشک شدن الک ،داخل
بلوک آکریلي ثابت شد.

(عبدالرحیم داوری و همكاران)

سپس با دستگاه الیت کیور به مدت  20ثانیه کیور گردید.
در

کار،

پایان

حفرات

توسط

کامپوزیت

تراش دندان ها با فرزهای الماسي ( )008استوانه ای و

( )Z 250 3M ESPE, St. Paul MN, USAبه روش الیه به

( NSK Ltd, 12 Kirihara, Fujisawa, Kanagawa

الیه ( )Incrementalدر سه الیه ترمیم گشت .ابتدا دیواره

 )252-0811, Japanهمراه با خنک کننده آب و هوا انجام

سرویكال سپس دیواره پروگزیمال به روش مورب

گردید .روی سطح پروگزیمال دندان ها حفره کالس  IIبه

( )Obliqueو در انتها توسط الیه آخر ،حفره به طور کامل

عرض  2میلي متر باکو لینگوالي و دیواره اگزیالي به عمق

با کامپوزیت پر شد .هر الیه به صورت جداگانه با دستگاه

عاجي  1/5میلیمتر از سطح دندان تراش داده شد و کف

الیت به مدت  40ثانیه و شدت  ،400mw/cm2نور داده شد.

جینجیوالي حفره  1میلیمتر زیر  CEJامتداد یافت .تعویض

گروه  :Bدر این گروه نیز مانند گروه  Aبعد از تراش و

فرزها بعد از تراش هر  5حفره انجام شد و به این ترتیب

آماده سازی حفره ،نوار ماتریكس تافل مایر با هولدر بر

 64حفره کالس  IIدر  64دندان ایجاد گشت و دندان های

روی دندان قرار داده شد .سپس حفرات آماده شده به وسیله

B

اسید فسفریک  37درصد بمدت  20ثانیه اچ گشته و بعد از

توربین

آماده شده به دو گروه  32تایي به عنوان گروه های  Aو

شستشو

تقسیم شدند.

و

خشک

کردن

حفره،

باندینگ

گروه  :Aپس از تكمیل و تهیه حفره بر روی دندان ،نوار

( )Single bond E 3M ESP, St. Paul MN, USAطبق

ماتریكس تافل مایر و هولدر بر روی دندان بسته و گالس

دستورالعمل کارخانه سازنده به صورت دو الیه روی کلیه

آینومر ( )Fuji II LC, GC, Tokyo, Japanطبق دستور

سطوح اچ شده (با میكرو براش با قطر  0/5میلي متر)

کارخانه ،در کف جینجیوالي حفره قرار داده شد .ضخامت

قرار داده شد و اضافات باندینگ توسط پوار هوای مالیم

یک میلیمتری آن توسط پروب مدرج ویلیامز مورد بررسي

حذف شد ،سپس با دستگاه الیت کیور به مدت  20ثانیه

کیور

سیالن

قرار

گرفت

و

سپس

با

دستگاه

الیت

نور

داده

شد.

قابل

کامپوزیت

( )starlight pro GAC, Italy Mectronبه مدت  20ثانیه از

( )Filtek Z350 3M ESPE, St. Paul MN, USAبه ضخامت

سطح اکلوزال کیور گردید .سپس حفره با ژل اسید فسفریک

یک میلي متر در کف حفره قرار گرفت و بدون کیور کردن

( 37 )Meta Etchant, Meta Biomed Co, Ltdدرصد بمدت

این

کامپوزیت

 20ثانیه اچ و بعد از آن  15ثانیه با آب شستشو داده شد.

( )Z250 Filtek 3M, St. Paul MN, USAدر حفره قرار

آب اضافي نمونه ها تا حدی که هنوز رطوبت در سطح

گرفته و اضافه های کامپوزیت قابل سیالن که پس از

عاج دیده مي شد ،ابتدا با پوار هوا و سپس با پنبه

پک کردن کامپوزیت قابل تراکم  Z250 Filteckاز اطراف

باندینگ

آن بیرون زده بود ،توسط میكروبراش برداشته شد؛ سپس

()Products, St Paul, MN,USA single bond 3M Dental

همزمان هر دو الیه به مدت  20ثانیه کیور گشتند .در پایان

طبق دستور کارخانه بصورت دوالیه در کلیه سطوح

به طور همزمان اضافات الینر گالس آیونومر و کامپوزیت

اچ شده (با میكرو براش با قطر  0/5میلي متر) اعمال گشت

در نمونه ها بوسیله فرز الماسي پرداخت کامپوزیت

و اضافات باندینگ توسط پوار هوای مالیم حذف شد.

نایف اج (تیزکاوان ،ایران) برداشته شد.

گرفته

شد.

در

مرحله

بعد،

الیه،

الیه

ای

از
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بعد از انجام مراحل یاد شده ،تمامي دندان ها به مدت
 24ساعت در آب مقطر  24درجه سانتي گراد به منظور
آزادسازی استرس های ناشي از کیورینگ قرار گرفت.
جهت انجام ترموسایكل ،نمونه ها 3000 ،مرتبه در حمام
آب با درجه حرارت  2±5درجه سانتیگراد و  2±55درجه

علت رتبه ای بودن پاسخ از آزمون  Mann-Whitneyاستفاده
شد .سطح معني داری  0/05بود.
یافته ها

در این مطالعه میزان ریزنشت در دو گروه براساس میزان
نفوذ رنگ در چهار سطح به شرح زیر درجه بندی شد:

سانتیگراد به طور متوالي قرار گرفتند .هر سیكل حرارتي 80

صفر :عدم نفوذ رنگ

ثانیه به طول انجامید که شامل قرارگیری نمونه ها به مدت

یک :نفوذ رنگ تا یک سوم کف جینجیوالي

 30ثانیه در دمای  5درجه سانتیگراد و  20ثانیه در دمای

دو :نفوذ رنگ بین یک سوم تا دو سوم کف جینجیوالي

اتاق و  30ثانیه در دمای  55درجه سانتیگراد بود .سپس

سه :نفوذ رنگ بیش از دو سوم تا نفوذ کامل در کف

نمونه ها بمدت  72ساعت در محلول متیلن بلو  10درصد

جینجیوالي

قرار گرفت و سپس شسته و خشک شد .پس از این مرحله،

جدول  1و نمودار  1توزیع فراواني میزان ریزنشت های

نمونه ها توسط ماشین برش به طور مزیو دیستالي در جهت

مختلف براساس درجه بندی ذکر شده را نمایش مي دهند.

محور طولي دندان از وسط ترمیم ها برش داده شد.

نتایج حاصله نشان دهنده تفاوت معناداری میان دو گروه

در طي مرحله برش از جریان آب ،هم به عنوان

بود.

خنک کننده و هم به عنوان تمیز کننده دبریهای ناشي از

همانطور که در جدول  1قابل مشاهده است ،در گروه

تراش استفاده شد .محل قطع نمونه ها در هر نمونه جهت

اول با بكارگیری روش  Open Sandwichاز میان  32نمونه،

بررسي میزان ریزنشت در زیر دستگاه استریومیكروسكوپ

 11دندان ( )%34/4ریزنشت نشان نداده بود و تعداد دندانها

) (Leitz, Germany DMBHبا بزرگنمایي  40Xتوسط دو

با ریزنشت با درجه  ،1چهار عدد ( ،)%12/5ریزنشت با

مشاهده کننده که ضریب همبستگي اسپیرمن آنها 0/976

درجه  ،2یازده عدد ( )%34/4و ریزنشت با درجه  ،3شش

بود ،بررسي شد و با توجه به پایایي دو مشاهده گر اطالعات

عدد ( 18/8درصد) بدست آمد؛ همچنین در استفاده از

مربوط به مشاهده گر اول مورد ارزیابي قرار گرفت.

روش  Snowplowبیشترین تعداد دندان ها ( 46/9درصد)

داده ها وارد نرم افزار  SPSSبا ویرایش  22شد و پس

درجه صفر ریزنشت و یک دندان ریزنشت درجه  3را نشان

از تخصیص کدهای مناسب تحلیل گشت .در توصیف

داد .تعداد ریزنشت درجه  1و  2در این گروه نیز هر کدام

داده ها از جداول فراواني و نمودار و در آمار تحلیلي به

 8مورد ( 25درصد)

بود.
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جدول : 1

(عبدالرحیم داوری و همكاران)

توزیع فراواني میزان ریزنشت برحسب گروه
گروه

درجه
Open Sandwich
درصد
تعداد

Snowplow
درصد
تعداد

0

11

34/4

15

46/9

1

4

12/5

8

25/0

2

11

34/4

8

25/0

3

6

18/8

1

3/ 1

P=0/02

نتیجه آزمون
من  -ویتني

50
40

20
10

percentage

30

0
2

3

0

1

score
Snow Plow

نمودار : 1

Open Sandwich

توزیع فراواني ریزنشت جینجیوالي در دو گروه تحت مطالعه

بحث

بسته شده و مانع از نفوذ عوامل پوسیدگي زا گردد و بدین

تكنیک  Open Sandwichیكي از روش های متداول در

وسیله مانع از پیدایش پوسیدگي ثانویه ميشود .همچون

دندانپزشكي است که در آن ،گالس آینومرهای تغییر یافته

سایر مواد دنداني ،سمان گالسآینومر هم دارای ضعفهایي

با رزین ،با توجه به مزیت هایي چون آزادسازی فلوراید و

است که عمدتاً شامل حساسیت به رطوبت و استحكام اولیه

چسبندگي بهتر به ساختمان دندان و ترمیم ،همراه با
ترمیم های کامپوزیت استفاده مي

شوند)13(.

پایین مي

باشد)14(.

این مواد

 RMGIدر قالب پودر -مایع مخلوط مي شود و با

چسبندگي بادوام به مینا و عاج پیدا ميکنند که این امر سبب

وسایل دستي در کف حفره گذاشته مي شود .طي این

ميشود درز بین ماده و نسج دنداني تقریباً به طور کامل

چ
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اختالط و گذاشتن ،در اکثر موارد درون آن حباب هوا

ترمیم کالس دو کامپوزیت پرداخته شد .نتایج نشان داد که

محبوس شده که مي تواند منبع ایجاد ریزنشت باشد.

میزان ریزنشت بطور معناداری در گروه  Snowplowکمتر از

همچنین  RMGIکه در تكنیک  Open Sandwichبه کار

گروه  Open Sandwichبود که با برخي دیگر از

مي رود طي زمان دچار انحالل و تخریب سطحي مي شود

مطالعات( )18-20هم خواني دارد.

و کمتر قادر به سیل مارجینال

است)15(.

توانایي کامپوزیت قابل سیالن در بهبود سیل مارجینال

استفاده از کامپوزیت های قابل سیالن به علت

به ترکیب آنها نسبت داده مي شود .از سوی دیگر،

االستیسیته باال به عنوان الینر در ترمیم های عمیق کامپوزیت

کامپوزیت های قابل سیالن ،ضریب کشساني پایین تری را

توصیه مي شود .کامپوزیت قابل سیالن به جهت

نسبت به رزین کامپوزیت های هیبریدی نشان مي دهند ،که

ویسكوزیتي پایین تر ،االستیسیتي ،قابلیت ترکنندگي خوب

در نتیجه ظرفیت استحكام بیشتری را در برابر استرس ارائه

و دارا بودن ضریب انبساط حرارتي مشابه دندان ،مي تواند
استرس انقباض پلیمریزاسیون کامپوزیت را جذب کند و
تمایل به مارجین باز را در ترمیم کاهش

دهد)16(.

مي

کند)20(.

مطالعه  Belliو همكاران( )21نیز کاهش ریزنشت بعد از
استفاده از الینر کامپوزیت قابل سیالن را تأیید کرد .علت

از سوی دیگر بسیاری از کامپوزیت ها چسبنده هستند

آن را چنین بیان کردند که الیه کامپوزیت قابل سیالن به

و تمایل دارند با برداشته شدن وسیله به همراه آن ،از سطح

دلیل ویسكوزیتي پایین و قابلیت ترکنندگي ،تطابق مارجین

بلند شوند .بنابراین برای جلوگیری از ایجاد فاصله بین

کامپوزیت را افزایش مي دهد .همچنین در مطالعه

دندان و کامپوزیت در حین قراردادن کامپوزیت باید مواد

 Sharafeddinو همكاران( )22مشابه مطالعه حاضر ،ریزنشت

کرد)17(.

در زمان استفاده از الینر کامپوزیت قابل سیالن کمتر از

را در یک جهت و با حرکت آزاد و آرام اعمال

مي توان با استفاده از تكنیک  Snowplowدر قرار دادن

گروه  RMGIبود.

کامپوزیت های قابل تراکم خلفي روی کامپوزیت قابل

اما مطالعاتي نیز وجود دارد که بیانگر آن است که الینر

سیالن (قبل از کیور کردن) ،هم حباب هوای محبوس شده

کامپوزیت قابل سیالن یا  RMGIسبب افزایش استرس

را خارج کرد و هم از ضخامت آن کاست و بدین طریق بر

انقباض پلیمریزاسیون در سطح تماس شده و این امر منجر

سیل سرویكال ترمیم افزود .هم چنین مكانیسم فعال شدن

به شكست ادهیژن مي شود .به اعتقاد آنها علت این امر آن

ماتریكس متالوپروتئیناز ( (MMPها که در تخریب باند

است که ،افزایش استرس پلیمریزاسیون برای کامپوزیت

کامپوزیت معمول به عاج نقش دارد ،در مورد کامپوزیت

قابل سیالن تا  4ساعت و برای  RMGIتا  48ساعت ادامه

قابل سیالن هم صدق میكند و سبب هیدرولیز الیه هیبرید

دارد که طي این مدت اتصال متقابل بین مولكول ها و

ایجاد شده گردیده و منجر به شكست باند کامپوزیت قابل

تشكیل پلیمر اتفاق مي افتد و سبب کاهش فاصله بین

سیالن به عاج مي شود .در برخي مطالعات نیز تفاوت بین

مولكول ها و ایجاد انقباض حجمي در اینترفیس مي شود.

کامپوزیت قابل سیالن و گروه کنترل بدون الینر مشاهده

هم چنین فیلر کمتر در کامپوزیت قابل سیالن و

نشده

است)6(.

در این مطالعه به مقایسه دو روش

Open

 Sandwichو  Snowplowبمنظور کاهش ریزنشت بدنبال

RMGI

ماتریكس ارگانیک را افزایش داده و در نتیجه انقباض
پلیمریزاسیون نیز افزایش مي

یابد)23(.

چ
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نتایج مطالعه  Almoariو همكاران( )24حاکي از آن بود

(عبدالرحیم داوری و همكاران)

ایجاد فشار های حدفاصل ترمیم-دندان به راحتي قابل

که تشكیل گپ در زمان استفاده از الینر گالس آیونومر در

پیش بیني نیست.

مقایسه با کامپوزیت قابل سیالن تفاوت آماری قابل توجهي

 Kavianiو

همكاران()9

در مقایسه ترمیم های

ندارند .در حالي که با توجه به یافته های مطالعه ی مذکور؛

نانوکامپوزیت خلفي با استفاده از سه نوع الینر مختلف،

تعداد گپ در گروه الینر گالس آیونومر  8از  10مورد و

نتیجه گرفتند که قرار دادن  RMGIنسبت به کامپوزیت قابل

در گروه الینر کامپوزیت قابل سیالن  6از  10مورد بود .البته

سیالن در زیر ترمیم کامپوزیت خلفي باعث ریزنشت کمتری

در این مطالعه برخالف مطالعه ما از ترموسایكل برای

مي شود؛ الزم به ذکر است که در این مطالعه کف جینجیوال

شبیه سازی محیط دهان استفاده نشده است و تعداد نمونه

حفره ،یک میلیمتر باالتر از  CEJواقع شده است که به علت

در این مطالعه نیز به طور مشخص کمتر از مطالعه ما است.

حضور مینا در کف حفره با مطالعه ما تفاوت دارد.

به این ترتیب موارد ذکر شده مي تواند علت تفاوت نتایج
در دو مطالعه باشد.

همچنین  Rodrigues Juniorو همكاران( )8بیان کردند که
در مارجین عاجي ،استفاده از گالس آیونومر زیر کامپوزیت،

برخي مطالعات دیگر نیز اثر منفي کامپوزیت قابل سیالن

ریزنشت بیشتری از کامپوزیت به تنهایي نشان مي دهد .زیرا

به عنوان الینر در زیر ترمیم دندان های خلفي را تأیید

گالس آیونومر اصالح شده با رزین در زیر کامپوزیت،

مي کنند .طبق نتایج این مطالعات؛ به دلیل فیلر کم و

دچار شكست کوهزیو گردید و محققین آن را به طبیعت

ماتریكس بیشتر کامپوزیت های قابل سیالن نسبت به

شكننده گالس آیونومر نسبت دادند که با وجود اضافه کردن

کامپوزیت های هیبرید؛ میزان انقباض آن بیشتر است.

رزین ،استحكام کافي ندارد و نمي تواند نیروهای کششي

همچنین اختالف ضریب انبساط حرارتي و ضریب کشساني

حاصل از انقباض پلیمریزاسیون را تحمل

کند)8(.

بین کامپوزیت و عاج باعث ایجاد استرس در گپ بینابیني

بحث در مورد روش  Open Sandwichبا استفاده از

در حالي که

 RMGIمي تواند به گرانروی و روش کاربرد مربوط باشد.

الیه های کامپوزیت قابل سیالن تطابق بهتر را فراهم

در تكنیک تزریق؛ ماده ای با ضریب کشساني کمتر استفاده

مي کنند و مي توانند به عنوان الیه حدواسط قابل انعطاف

مي شود که نسبت به کاربرد مواد با غلظت باال ،ترمیم

شده و منجر به ریزنشت مي

گردد25(.و)12

کند)29(.

عمل کرده و باعث کاهش استرس ناشي از انقباض

یكنواخت تری ایجاد مي

پلیمریزاسیون در رزین ترمیمي شوند .با وجود این که

همكاران( )30نشان داده شده است که روش تزریقي ،توانایي

کامپوزیت قابل سیالن با میزان فیلر کمتر انقباض بیشتری

کاهش قابل توجه ریزنشت جینجیوالي را در هر دو روش

نسبت به کامپوزیت های هیبرید نشان مي دهد ،ممكن است

 Open Sandwichو  Closed sandwichدارد .استفاده از

الیه نسبتاً نازک آن ،این اثر را به حداقل برساند )26(.چنانچه

 RMGIبا گرانروی باال و قرار دادن آن به روش دستي (با

باور دارند کامپوزیت قابل سیالن

پروب) در این مطالعه مي تواند به عنوان توضیحي برای

دارای انقباض پلیمریزاسیون بیشتر و سختي کمتر (با قابلیت

نتایج ضعیف ذکر شده در گروه  Open Sandwichمدنظر

انعطاف بیشتر) است ،که اثر این دو خاصیت بر روی تطابق

قرار بگیرد.

 Labellaو

همكاران()27

لبه ای متضاد است .بنابراین ،اثر کامپوزیت قابل سیالن و

در مطالعه  Ghavamو
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نتیجه گیری

،)in-vitro) با وجود اینكه مطالعات آزمایشگاهي

 استفاده از هیچیک از،طبق نتایج مطالعه حاضر

،اطالعات حائز اهمیتي همچون دوام ترمیم رزیني

 نمي تواندOpen Sandwich  وSnowplow روش های

ویژگي های مكانیكي و میزان سیل آن ها به ما مي دهند؛ اما

ریزنشت ترمیم های کامپوزیت در دندان های خلفي را بطور

 تغییرات.به سختي با مطالعات کلینیكي همبستگي دارند

 با درنظر گرفتن محدودیت های این.کامل حذف کند

 نیروهای جویدن و، بزاق، حضور میكروارگانیسم ها،دمایي

 میزان ریزنشت بین ماده ترمیمي و ساختار دندان در،مطالعه

بهداشت دهان از جمله ویژگي های کلینیكي است که

 با استفاده از روشII ترمیم های کالس

مي تواند بر طول عمر ترمیم های کامپوزیت در دندان های

Open Sandwich

. مي باشدSnowplow بیش از روش
تشکر و قدردانی

)31(.بگذارد

خلفي اثر

، عالوه بر تنش های حرارتي،در محیط واقعي دهان

این مقاله از پایان نامه دوره عمومي دندانپزشكي به

تنش های مكانیكي و شیمیایي نیز وجود دارند و به این

 در کتابخانه دانشكده دندانپزشكي دانشگاه71 شماره ثبت

ترتیب میزان ریزنشت گروه های مختلف را تحت تأثیر قرار

 ضمناً از.علوم پزشكي زنجان استخراج گردیده است

 که در مطالعه حاضر امكان بازسازی آنها،مي دهند

معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان که

.وجود نداشت

 تقدیر و تشكر،هزینه های این طرح را تأمین نمودند
.مي شود
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