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Abstract 

 

Background and purpose: Microleakage is the most common cause of secondary caries and 

failure of restorations. The aim of this study was to evaluate the Microleakage between resin modified 

glass-ionomer (RMGI) and resin composite in sandwich restorations using different bonding agents. 

Materials and methods: Forty four premolars were used in this experimental study. Class II 

cavities were prepared  and the gingival margin placed 1 mm below cementoenamel junction. RMGI (Fuji 

II LC) was inserted on the gingival floor in 1 mm thickness and the teeth were divided into two groups. 

Group I: cavities were etched, rinsed and treated with a total etch adhesive (Adper single bond 2). Group 

II: An universal adhesive (Single bond universal) was applied in self etch mode. All cavities were then 

restored incrementally using resin composite (Filtek Z 250). To evaluate the microleakage, the samples 

were subjected to thermocycling (3000 cycles), immersed in methylene blue for 72 hours, and sectioned 

mesiodistally. The samples were subsequently observed under stereomicroscope. Mann-Whitney test was 

used to analyze the data (P<0.05). 

Results: The microleakage was significantly higher in Adper single bond 2 group (520.5±401.5µm) 

compared with that in single bond universal group (193±269.5µm). 

Conclusion: This study showed that application of  universal adhesive between RMGI and 

composite in self etch mode leads to lower microleakage compared with total etch adhesive in open 

sandwich restorations. 
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 ـدرانـــازنـــي مـكــــــزشــــوم پـــلــه عشـــگاــه دانـــلـــمج

 (16-17)   6931سال    آبان   611بيست و هشتم   شماره دوره 

 19       6931، آبان  611شماره  مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                            دوره بيست و هشتم،              

 پژوهشی

چ و یونیورسال بر روی ریز نشت بین ادهزیوهای توتال ا تأثیر
 IIهای ساندویچ کالس کامپوزیت و گالس آینومر در ترمیم

 
   1محمد علی مقدم 

  1عاطفه یوسفی جوردهی    

 2مهری رحمتی     

 چكيده
 بهه تهرمیم ثانويهه   كکتهت پوسیدگی ايجاد در عوامل ترينترمیم يکی از مهم ريزنشت که جا آن از و هدف: سابقه

ییهر ياتههه بها رزيهن   کامتوزيهت در تک یه  تغارزيهابی ريزنشهت بهین گهین آي هومر  هدف باآيد، اين مطالعه یم بحتا

 ساند يچ با اسهفاده از ادهزيوهای مخهلف انجام كد.

مههر میلهی 1بها مهارجین  IIحفهرا  کهین دندان پرمولر به کار برده كد    44 ،در اين مطالعه تجربی ها:مواد و روش
 مههر یلیم 1بها خهخامت  )  (Fuji II LCییر ياتههه بها رزيهنتغتر از محل اتصال می ا   سمان تهیه گرديد. گین آي ومر يینپا

 هها بهه د  گهر ه تمتهیم كهدند. گهر ه ا لا بعهد از او کهردن   كتههن سهط   در کف جی جیوال گذاكههه   سهتد دنهدان

 كهههد. گهههر ه د ما ادهزيهههو يونیورسهههال  کاربردهبهههه( Adper single bond 2توتهههال او   گهههین آي هههومر، ادهزيهههو
Single bond universal) ) كهد. کلیهه حفهرا  بها رزيهن کامتوزيهت بهرده کهار بههبه ر ش سلف او ر ی گین آي هومر  

Z250) Filtek ) مرتبهه ترموسهايکل بهه  0333انجامها بعد از جهت ارزيابی ريزنشت، دندان .اليه ترمیم كدنداليه صور به
هها زيهر اسههريو مزيوديتههالی بهرش داده كهدند. در نهايهت نمونهه صهور  بههساعت در مهیلن بلو قرار گرته هد    27 مد 

 .در نظر گرتهه كد 30/3داری  يه ی اسهفاده   سط  مع ی ها از آزمون منجهت آنالیز داده .میکر سکوپ بررسی كدند

تهر از چشمگیری بیش طور به( Adper single bond 2  mµ 0/431±0/073میانگین میزان ريزنشت در گر ه  ها:یافته
 بود. )mµ 0/762±120به ر ش سلف او    Single bond universalگر ه 

نهايج اين مطالعه نشان دادند اسهفاده از ادهزيو يونیورسال به ر ش سلف او بین گین آي هومر   کامتوزيهت  استنتاج:

 كود.یمدهزيو توتال او در تک ی  ساند يچ باز تری در ممايته با ام جر به ريزنشت کم
 

 کامتوزيت، ادهزيو دندانی، سلف او، توتال او،گین آي ومر واژه های کليدی:
 

 مقدمه
 تیزيکهی   بهبود خواص اخیر هایپیشرتت  جود با

 پلیمريزاسهیون حهین انمباض ها،کامتوزيت مطلوب زيبايی  

 هاتکامتوزي ممه معايب از ه وز آن با مرتبط ريزنشت  

 ههاکامتوزيت ایسیل لبه بر مخهلفی تاکهورهای. باكدمی

ريب همهاده  خه بهه تاکهورههای  ابتههه كامل که مؤثرند

 تاکهورهای حرارتی(   تاطهانب بهخري   دواههه مههتیههیهاالس
 

 E-mail: dr.yoosefi@zums.ac.ir   دانشکده دندانتزكکیدانشگاه علوم پزكکی زنجان،  :زنجان -یجورده یوسفیعاطفه  مولف مسئول:

 انتزكکی، دانشگاه علوم پزكکی زنجان ، زنجان، ايراندانشکده دند ،ترمیمیآموزكی دندانتزكکی  گر هاسهاديار، . 1

 دندانتزكکی، دانشگاه علوم پزكکی زنجان، زنجان، ايراندانشکده دندانتزك ، . 7

 1022/ 16/7تاريخ تصويب ا             72/8/1026اع جهت اصیحا  اتاريخ ارج            0/2/1026 تاريخ درياتت ا 
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  ورساليونیتوتال اچ و  یوهایادهز
 

 6931، آبان  611شماره  مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                            دوره بيست و هشتم،         16

 تک یهه  حفههره، سههايز   مههاده  كههکل بههه  ابتهههه غیههر

 نیهر ی مثهل دههانی كهرايط محهل مهارجین، کیوري گ،

 عاج دندان (.1-0 باك دمی حرارتی( تغییرا    اکلوزالی

 باكهددي امی  مهی دارای ساخهمان ناهمگون مرطوب  

تر كهدن ايجهاد نوبه خود باعث سخت خوع بهکه اين مو

در تمام حفهرا  عمیهو    .(4،0 كودباندي گ م اسب می

 تری مهارجین در عهاج، تک یه بزرگ با ي  يا تعداد بیش

ع هوان کامتوزيت بهه  ساند يچ در صور  انهخاب رزين

ماده ا لیه ترمیم، جهت باال بهردن چتهب دگی   کهاهش 

یه ناحاگر ريزنشت در اين كود. حهی ريزنشت توصیه می

ی تلورايد از گهین آي هومر آزادساز جود داكهه باكد، 

عی ه بر  .(6 می تواند از پوسیدگی ثانويه جلوگیری ک د

از مزايای گین  تواندمی پزك دنداناين، با اين ر ش 

 آي ومر از جمله جذب کردن اسهرن، چتب دگی يهونی بهاال

خصوصیا  زيبايی      خريب االسهیتیهه پايین در ک ار

 .(6،2 م هد كهودبههره م اسب کامتوزيت رزيهنی مکانیک

مهم ديگهر در ايهن تک یه ، مکانیتهم بانهد مهواد  متئله

 گین آي ومرترمیمی با يکديگر است. چتب دگی قوی بین

  ههم    رزين کامتوزيت هم برای جلوگیری از ريزنشهت

  یه ههايی بها تکدرکیفیهت تهرمیم تهرمیم رزي هی برای گیر

   Mcleanبرای ا لهین بهار  (.8 ساند يچ بتیار مهم است

همکارانش سط  گهین آي هومر را بها اسههفاده از اسهید 

 تتههفري  او نمههوده   از عامههل بانههدي گ بههرای بانههد

اتصال بین  (.2 به گین آي ومر اسهفاده کردند کامتوزيت

کامیً میکر مکانیکهال گین آي ومرکانونش ال  کامتوزيت

ايجهاد كهده بهر  های میکر سکوپیاز طريو تخلخلبوده   

ر ی سط  گین آي ومر در حهین پر سهه بانهدي گ بهه 

بها ايهن حهال در گهین آي ومرههای  (.13 آيهددست می

، (Resin Modified GI ; RMGI)تمويت كده بها رزيهن

های مهاکريی   اکه ش نیاتههه در داخهل سهمان   گر ه

سطه اکتیژن سهط  طور در اليه ممانعت كده به  اهمین

توان د با عامل باندي گ باند كیمیايی کو االنت قهوی می

 (.11-10 دبرقرار کهرده   اسههحکام بانهد را اتهزايش ده ه

آي ومرهها  توان د بر قابلیت اتصال گینعوامل مخهلفی می

 (،14-16   کامتوزيههت مههؤثر باكهه د از جملههه نههوع سههمان

   (12 تاصله ی زمانی بهین مخلهوط کهردن   او نمهودن

ههم چ هین مطالعها  مخهلفهی  (.18 مد  زمان او کردن

نهوع ادهزيهو بهه کهار  (،12 سازی ادهزيهوقابلیت مرطوب

  مهد  زمهان  (70،74 عامهل بانهدي گ PH، (73-74 رتهه

را بههر میهزان اتصهال بههین ( 13 اسههفاده از عامهل بانهدي گ

ساده کهردن  گین آي ومر   کامتوزيت مؤثر دانتهه اند.

اههداف مههم در  های کامتوزيت ازترمیم ند درمراحل با

 آسهانعی ه بهر  گتهرش ادهزيوهای دندانی بوده است.

 نمههودن   کوتههاه نمههودن زمههان کههار، کههاهش   محههد د
نظهر پژ هشهگران  نمودن خطاها در اين رابطه همواره مد

 های اخیر ادهزيوهای يونیورسهالدر سال (.70 بوده است

ايهن  (.76 انهدرتی كهدهت  بطری از سوی سازندگان مع

 ههای مخهلهف سهلف او،توان د به صور نوع ادهزيوها می

 (.72 توتال او   يا ر ش او انهخابی می ا به کهار بهرده كهوند

توان د به مواد ترمیمی مخهلف از جمله ها میچ ین آنهم

مطالعهه  نيچ هد (.78،72 ها بانهد كهوندتلزا    سرامی 

قهرار  یبررسه را مورد  گيمخهلف باند یهاتهمیتأثیر س

  نشان دادند اسههحکام بانهد بهین گهین آي هومر    داده

تر از کامتوزيت ه گام اسهفاده از باندي گ سلف او بیش

هرچ هد مطالعها   (.73-74 باكهدبانهدي گ توتهال او مهی

ک  ههد   اسهههفاده از کلی یکههی نهههايج معهبرتههری ارايههه مههی

اص خهود ههای خهدارای محهد ديت invitroههای ياتهه

ههای البراتهواری ه هوز ههم در بهه دسهت باكد، تتتمی

يکهی از ايهن  (.03 باكه دآ ردن اطیعا  ا لیه مفید مهی

کهه بهه باكد میريزنشت مطالعا  های البراتواری، تتت

ر د. سهیل م ظور بررسی توانايی سیل مهواد بهه کهار مهی

ای، اصلی تغییر رنگ لبهه های باز عاملخعیف   مارژين

با توجهه بهه  (.01 باكدی ثانويه   آسیب پالتی میپوسیدگ

بررسههی اهمیهت میههزان ريزنشههت، ههدف از ايههن مطالعههه 

میزان ريزنشت بین کامتوزيت   گین آي ومر در ه گام 

سیتههم بانهدي گ  اسهفاده از سیتهم باندي گ توتال او  

باكد. بر طبو اطیعا  سلف او میيونیورسال در ر ش 

ای به ممايته میزان ريزنشهت بهین همطالع تاک ونموجود، 
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 محمدعلی مقدم و همکاران     

 16       6931، آبان  611ازندران                                                                            دوره بيست و هشتم، شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي م              

 پژوهشی

 ههایکامتوزيت   گین آي ومر در ه گام اسهفاده از سیتهم

باندي گ توتال او   ادهزيو يونیورسهال بهه ر ش سهلف 

او در تک ی  ساند يچ بهاز نترداخههه   ايهن مطالعهه بهه 

 همین م ظور طراحی كده است.

 

 مواد و روش ها
ه علههوم ايههن مطالعههه توسههط کمیهههه اخههی  دانشههگا

صههور   بههپزكهکی زنجهان مههورد تأيیهد قهرار گرتهههه   

کههه  سههالم مههولره پههر هههایدنههدانبههر ر ی  گاهیآزمايشهه

كده کشیده  م ظور درمان ارتودنتی ماه قبل به 0حداکثر 

های مورد بررسهی در ايهن كد. تعداد دندان انجام ،بودند

  بها  (77   همکهارانش Zhangی مطالعه بر اسان مطالعه

ها دندانعدد تعیین كد.  44ه ترمول حجم نمونه، توجه ب

ی برای خدعفونتا زمان انجام مطالعه پد از خارج كدن 

 نگههههداری كهههدند.درصهههد  31/3در محلهههول تیمهههول 

ههای انهخهاب كهده تاقهد پوسهیدگی، كکتههگی، دندان

 ،ي  هفهه قبل از كر ع آزمايش   ترمیم بودند   سايش

تمیز   در آب ممطر  ،رمها از بمايای جرم   نتوج ندندان

 ههاپکهد دنهداناا  نگهداری كدند. ريشهه   تبا دمای ا

كهد   پهد از خشه   لالک نهاخن سهید  اليه توسط 

گرديد.  ثابتها داخل بلوک آکريلی دندان، كدن الک

بههه  IIحفههره کههین ، هههار ی سهط  پر گزيمههال دنههدان

 مهههرمیلی 0/1  عمههو بههاکو لی گههوالی مهههر میلی 7عههرض 

 1 حفههرهتههراش داده كههد. کههف جی جیههوال  یآگزيههال

 .قرار داكت CEJزير مهر میلی

ی اههها بهها ترزهههای الماسههی اسهههوانهتههراش دنههدان

SSwhite Technologies Inc, USA) )ن ههههههوربیه  ت

 NSK, Japan  ههوا انجهام   ک  ده آب ( همراه با خ 

 تعويض كهدند.حفره  پ جترزها بعد از تراش هر    گرتت

 .آماده گشتدندان  44در  IIکین حفره 44ر ش با اين 

 ،دندان در ناحیه پر گزيمالپد از تکمیل   تهیه حفره 

 نوار ماتريکد تاتل ماير   هولدر بر ر ی دندان بتهه كد

 Fuji II LC (GC, Tokyo, Japan)  گهین آي هومر 

پد از مخلوط کردن طبو دسهور کارخانهه بهه خهخامت 

 ر داده كد   با دسههگاه اليهتمهر در حفره قرا ي  میلی

بههها كهههد   LED (Wood Pecker, China)کیهههور 
2mW/cm833   کیهور  ثانیه از سط  اکلهوزال 73به مد

 77گهر ه  د هها بهه دنهدان (. ستد1كد  جد ل كماره 

تمتههیم كههده   بهها اسهههفاده از د  ادهزيههو  A   Bتههايی 

  :مخهلف به كرح زير ترمیم كدند
 

 هاتی   نحوه کاربرد آنمواد مصر :1جدول شماره 
 

 ماده ترکیبا  ر ش کاربرد

ثانیه با ماده ی  73سط  تراش خورده را به مد  

ثانیه با تشار  0باندي گ آغشهه کرده   ستد 

میيم هوا خش  می ک یم   در آخر به مد  

 ثانیه به سط  نور می تابانیم. 13

MDP Phosphate Monomer 

Dimethacrylate resins 

HEMA, Vitrebond™ Copolymer 
Filler, Ethanol, Water 

Initiators, Silane 

Single Bond universal  
3M ESPE, 
St. Paul, 
 MN, USA 

ثانیه او 10سط  تراش خورده دندان را به مد  

ثانیه كتهشو می دهیم. با اسهفاده از  13نموده   

ي  گلوله پ به مرطوب حفره را خش  می 

ثانیه  10را هر کدام به مد   ک یم. د  اليه ادهزيو

ثانیه با تشار  0بر ر ی سط  به کار می بريم. 

ثانیه به  13میيم هوا خش  می ک یم   به مد  

 سط  نور می تابانیم.

Dimethacrylate resins 

HEMA, Vitrebond™ Copolymer 

Filler, Ethanol, Water 
Initiators 

Adper single  Bond 2 
3M ESPE, 

St. Paul, MN, USA 

ي  قاكو پودر   د  قطره مايع را با اسهفاده از 

استاتول پیسهیکی ر ی ي  پد کاغذی به مد  

 ثانیه مخلوط می ک یم   73-70

 ثانیه  نور می تابانیم. 73به مد  

Flouroaminosilicate glass, polyacrylic 

acid, HEMA 

Fuji II LC 

GC ,Tokyo,Japan 

 

ثانیه  73به هر اليه  ر داده  به صور  اليه اليه قرا

 نور می تابانیم.

The inorganic filler (zirconia) loading is 

60% by volume, BIS-GMA, UDMA, 

and BIS-EMA resins. 

Filtek Z 250 

3M ESPE, 

St. Paul, MN, USA 

 
 3M  درصد 02 با ژل اسیدتتفري  ا حفرهAگر ه 

ESPE ,USA  د   بعهد از آن ثانیه او گردي 10( به مد

ها تها آب اخهاتی نمونهه كد.ثانیه با آب كتهشو داده  13

پ به گلوله با  ،حدی که رطوبت در سط  عاج ديده كود

  ادهزيههههو توتههههال اوگرتهههههه كههههد. در مرحلههههه بعههههد 

Adper Single Bond 2(3M ESPE)  طبههو دسهههور

کلیهه در ثانیهه  10بهه مهد  اليهه  صور  د  کارخانه به

 قهرار مههرمیلی 0/3 قطهر با میکر براش با سطوح او كده

بهه اخاتا  باندي گ توسهط پهوار ههوای میيهم گرتت. 

 دسهگاه اليت کیور توسط .ستدحذف كدثانیه  0مد  

كد  نور دسهگاه بعهد از  .كدنور داده ثانیه  13به مد  

 (Apoza, Taiwan  تابش توسط دسهگاه راديهومهر 0هر 

 .كدمی ییرگجهت ک هرل خر جی دسهگاه اندازه

 در پايههههههان حفههههههرا  توسههههههط کامتوزيههههههت 

 Filtek Z250 , 3M ESPE ,USA بهه ر ش اليهه بهه )
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تهرمیم صور  مهورب به  اليه 0در ( Incrementalاليه  

کیهور صور  جداگانه با دسهگاه اليت . هر اليه بهكدند

 ثانیه نور داده كد. 73به مد  

  Single Bond Universalا ادهزيههو Bگههر ه 

( 3M ESPE ,USA)   ثانیه در تمامی سطوح  73به مد

ثانیه با پوار هوای میيم خش   0قرار گرتت   به مد  

ثانیه کیور كد، ستد کامتوزيت  13  بعد از آن به مد  

 (.1در حفره قرار داديم  جد ل كهماره  Aرا مان د گر ه 

زهای ر سیله ت ها بهاخاتا  کامتوزيت در نمونهدر پايان 

های پرداخت ها با مولت  نمونه برداكهه یپرداخت الماس

(kerr, USA)  پالیش كدند، به طوری که پد از پهالیش

از انجهام  بعهدنمونه از مولت جديدی اسهفاده كهد.  0هر 

سهاعت در  74ها به مهد  تمامی دندان ياد كده،مراحل 

تمهام  (.07  هدگهراد قهرار گرتهدرجه سانهی 74آب ممطر 

ری از نفوذ رنگ مهیلن بلهو از نواحی دندان برای جلوگی

نواحی غیر از محل ترمیم، با د  اليه الک دندان پوكیده 

ی گ بهها اسهههفاده از دسهههگاه   سههتد ترموسههايکلكههد 

. جهههت انجههام گرديههدانجههام  (Dorsa,Iranترموسههیکل  

در حمام آب با درجهه  مرتبه 0333ها نمونه ،ترموسايکل

 گهرادسانهی درجه 00±7  گراد درجه سانهی 0±7حرارتی 

ثانیه به  83. هر سیکل حرارتی گرته دطور مهوالی قرار به

 03هها بهه مهد  د که كامل قرارگیری نمونهیطول انجام

 00دمای در ثانیه  03گراد   درجه سانهی 0ثانیه در دمای 

بعهد  (.00 دثانیه در دمای اتا  بهو 73   گرادیدرجه سانه

سهاعت در  27 هها بهه مهد نمونهه از انجام ترموسهايکل،

كتهه   خشه  گرتهه، درصد قرار  13محلول مهیلن بلو 

ها توسط ماكین برش نمونه ،پد از اين مرحله .(07 كدند

 Persi, France  با ديته  الماسهی )T 201 A میکر نهی) 

هها در جههت محهور طور مزيو ديتهالی از  سط تهرمیمبه

از  ،در طهی مرحلهه بهرش .ندكهد طولی دندان برش داده

ع وان ک  ههده   هههم بهههع وان خ هه ان آب هههم بهههجريهه

های ناكی از تراش اسههفاده كهد. محهل تمیزک  ده دبری

در زيههر  ريزنشههتههها جهههت بررسههی میههزان نمونههه قطههع

بهها  ) ,Kyowa, Japan) SZF-AL اسهريومیکر سههکوپ

  مجزا مشهاهده  گرتوسط د  مشاهده X20نمايی بزرگ

در  مهریلیم  ي احد  خط کش دسهگاه( معادل  73هر 

گر با خريب نظر گرتهه كد. با توجه به پايايی د  مشاهده

اطیعههها  مربهههوط بهههه  ،226/3ی اسهههتیرمن بتههههگهم

اتهزار از نهرم گر ا ل مورد ارزيهابی قهرار گرتهت.مشاهده

SPSS  آزمون ناپارامهري  مهن  يه هی بهرای  77نتخه  

 ها   ممايته د  گر ه اسههفاده گرديهد. سهط تحلیل داده

 .در نظر گرتهه كد 30/3ها داری برای همه تحلیلمع ی

 

 یافته ها

 میههههانگین میههههزان نفههههوذ رنههههگ در گههههر ه ا ل 

(Single Bond 2)  بهههها اسهههههفاده از خههههط کههههش

  در گههههر ه د م  41/13±30/8اسهريومیکر سههههکوپ 

(Single Bond Universal) 02/0±86/0  احهههههد 

د  احهه 73هههر گیههری كههد. بهها توجههه بههه ايههن کههه انههدازه

در نظر گرتهه كده  مهریلیم  يکش دسهگاه معادل خط

 بهههههود، میهههههانگین نفهههههوذ رنهههههگ در گهههههر ه ا ل 

mµ 0/431±0/073  در گههههر ه د م  mµ 0/762±120 

محاسههبه كههد. بههر اسههان آزمههون مههن  يه ههی، تفهها   

داری در میزان ريزنشت بین د  گر ه  جود داكت مع ی

 337/3(PV=.  ه گهام اسههفاده ازSingle Bond 2  په ج

 نمونهههه دارای نفهههوذ صهههفر   در گهههر ه  77نمونهههه از 

Single Bond Universal  نمونهه دارای  77ده نمونهه از

دنهدان   در  17چ ین در گهر ه ا ل نفوذ صفر بودند. هم

 دنههدان دارای نفههوذ رنههگ بههیش از  0گههر ه د م ت ههها 

mµ 033   7   1كماره  تصا يربودند.) 

 

 
 

 فوذ رنگ در ادهزيو توتال اومیزان ن :1شماره  تصویر
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 میزان نفوذ رنگ درادهزيو سلف او :2شماره  تصویر

 

 بحث
مطالعه نشان دادند که در هر د   نيحاصل از ا جينها

 زنشهتياز ر یدرجهات ،ویتحم نيدر ا یبررس گر ه مورد

بها   جهود دارد. تيه  کامتوز  ومريگین آ نیدر مرز ب

از ادهزيو توتهال  اين حال میزان ريزنشت در گر هی که

تهر از گر ههی اسهفاده كهد، بهیش (Single Bond 2)او 

 (Single Bond Universal)بود که از ادهزيو يونیورسال

ع هوان  بهه زنشهتيربه ر ش سلف او اسههفاده کهرديم.  

 عبههور  یبههرا ی ههیبشیپهه رقابههلیغ یکههی یکل ریمتهه  يهه

 وارهيهد نیبه یها   مواد معدنمولکول   عا يما ،یباکهر

اسههفاده در حفهره، مشهخ   مهورد یمیحفره   مواد ترم

 (.04 كودیم

قرار دادن گین آي ومر زيهر تهرمیم کامتوزيهت در 

 خصهوصبهع وان ي  ر ش کمکهی  ر ش ساند يچ به

در نواحی با ريته  بهاال از نظهر ريزنشهت مان هد ناحیهه 

 به همین دلیل در (؛00 جی جیوال دندان توصیه كده است

مخهلف بهر  ادهزيوهای تهي  مما یبه بررس ما ویتحم نيا

 هایترمیم بین گین آي ومر  کامتوزيت در زنشتير یر 

بهه . میباز پرداخه چيساند  به ر ش تيکامتوز IIکین 

م ظور مشابه نمودن تغییرا  دمهايی کهه در دههان اتفها  

سههیکل در  0333اسهههفاده كههد   اتهههد، از ترموسههیکلمههی

 توان درا که تغییرا  حرارتی میچ گراد(،درجه سانهی 00ه0

مهؤثر باكه د. در مطالعها  قبلهی نشههان داده  در ريزنشهت

بهه  انهدک ههای حرارتهی بها تعهدادکه سیکلكده است 

   با اتزايش تعداد (06 بودهکاتی  ريزنشت ظور بررسی م
 (.02 يابدمی میزان ريزنشت اتزايش ها،سیکل

بهه  Adper Single Bond 2مطالعهه مها از در ايهن 

به Single bond universal ع وان ادهزيو توتال او   از 

 اسهفاده کرديم. ع وان ادهزيو سلف او

Single Bond Universal طبو دسهور کارخانه سهازنده 

های توتهال است که به صور  ي  ادهزيو چ د م ظوره

 MDPباكهد. او، سلف او  او انهخابی قابل اسهفاده مهی

 10-Metacryloyloxydecyl Dihydrogen Phosphate) 

موجود در اين باندي گ به  اسطه گر ه تتفا ، قابلیهت 

 او نمودن سط  را داراست.

در گذكهه، تواتمی مب ی بهر  كده انجامدر مطالعا  

هههای مخهلهف او کههردن  جههود مزيهت اچی ههگ   زمهان

به همین دلیل ما زمان پیش هاد كده توسهط  (؛08،02 ندارد

ه(را بههرای او کههردن انهخههاب ثانیهه 10كههرکت سههازنده  

اکثر مطالعا  قبلی به بررسی اسهحکام بانهد بهین  کرديم.

   قاسهمی گهین آي هومر   کامتوزيهت پرداخههه   ت هها

همکارانش میزان ريزنشت در حفرا  کین پ ج تهرمیم 

كده به ر ش ساند يچ با اسهفاده از د  نوع ادهزيو سلف 

ی ا نیز در مطالعهههاند. آناو   توتال او را بررسی کرده

خود بهه ايهن نهیجهه رسهیدند میهزان ريزنشهت در ه گهام 

 (.07 باكداسهفاده از ادهزيو توتال او بیش از سلف او می

 ، Guptaههههايی کهههه در همهههین راسهههها، بررسهههی

Arora Zhang ،Gopikrishna   انجههام  كههرف الههدين

دادنههد، نشههان داد اسهههحکام بانههد بههین گههین آي ههومر   

تهر از گام اسهفاده از ادهزيو سلف او بهیشکامتوزيت ه 

تفا   تاثیر ايهن د   (.73-70، 8 باكدادهزيو توتال او می

ادهزيو در مطالعه حاخر   مطالعا  مشابه ممکن است به 

 داليل زير باكدا

 گین آي هومرزمانی که اسیدتتفري  ر ی سط  -1

 تهر مهاتريکدهای پايینكود، اليهد كتهه می  ست اسهفاده

گههین آي ههومرنیز حههل كههده   اسهههحکام کوهزيههو آن 

تواند میهزان ريزنشهت بهین يابد؛ اين متأله میکاهش می

 (.73،71 کامتوزيت   گین آي ومر را تحت تأثیر قرار دهد

  در ه گهههههههههام اسههههههههههفاده از ادهزيهههههههههو -7

Universal Single Bond ف او، هههههههههههدر ر ش سل
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كهوند تر برانگیخهه میکم Ca   +Na+2هايی نظیر کاتیون

تهر در   نتبت به زمان اسهفاده از اسهید تتهفري ، بهیش

هها بها دسهرن هته د. ب ابراين با اتصال يونی اين کهاتیون

مونومرهای کربوکتیلی  اسید موجود در ادهزيهو، اتصهال 

 (.73،70 كودبههری بین گین آي ومر   ادهزيو برقرار می

 يتههکوزيهه ادهزيههو سههلف او  معمههول طههوربههه -0

های تر از باندي گ توتال او می باكد. بر طبو بررسیکم

صهههور  گرتههههه، ه گهههام اسههههفاده از ادهزيوههههايی بههها 

تر   خاصهیت خهید تر، زا يه تمان کم يتکوزيهه کم

كهود، در نهیجهه ادهزيهو بهههر تر میكوندگی سط  بیش

  باند اين د  ماده  كده پخشر ر ی سط  گین آي وم

 (.12،71 كودبههر می

حههها ی  Single Bond Universal ادهزيهههو -4

هايی تواند با کاتیونباكد که میمی MDPمونومر تتماته 

اتصههال برقههرار کههرده   اتصههال بههین  Ca   +Na+2نظیههر 

 ي ومر   کامتوزيت را بهبود بخشد.گین آ

کهارانش در   هم Pamirههای با ايهن حهال بررسهی

 نشههههان داد تههههأثیر ادهزيههههو سههههلف او  7317سههههال 

Adper Prompt L-Pop ر هههههههههر ی گهههین آي وم 

Photac Fil ال اوههههههوتهههو تهههههزيهها   بههها ادههمهفههه  

Adper Single Bond 2 کههه . بهه دلیههل ايهنباكهدنمههی

تفا   چشمگیری در اسههحکام بانهد ه گهام اسههفاده از 

هها . تفها   نهیجهه آن(6 نشد اين د  نوع ادهزيو مشاهده

با مطالعهه حاخهر ممکهن اسهت بهه دلیهل مهفها   بهودن 

RMGI .ادهزيهههو   ر ش ارزيهههابی د  مطالعهههه باكهههد ، 

 بههر خههیف Adper Prompt L-Popادهزيههو سههلف او 

Single Bond Universal  ي  ادهزيو قوی بها اسهیديهه

الهدين   باكد. در همین راسها كهرفپايین می PHزياد   

نشهان دادنهد در  7316ای در سهال مکارانش در مطالعهه

ه گههام اسهههفاده از ادهزيوهههای سههلف او میيههم، میههزان 

اسهحکام باند بین گهین آي هومر   کامتوزيهت بهیش از 

زمههانی اسههت کههه ادهزيوهههای سههلف او قههوی بههه کههار 

. به طور کلی   با توجه بهه نههايج بهه دسهت (70 ر ندمی

 یه  سهاند يچ، اسههفاده از رسهد در تکآمده به نظر می

ادهزيهو يونیورسهال در ر ش سهلف او بهر ر ی گهین 

 آي ومر نتبت به ادهزيو توتال او، کارآمدتر باكد.

مطالعه حاخر به صور  آزمايشگاهی انجام كهده   

تر بههر است مطالعا  تر   دقیوهای بیشم ظور بررسیبه

چ ههین ديگههری بههه صههور  کلی یکههی انجههام كههوند؛ هههم

كود ساير ادهزيوهای سلف او   يونیورسهال هاد میپیش 

جهههت بررسههی قابلیههت اتصههال بههین گههین آي ههومر   

 کامتوزيت در مطالعا  بعدی مورد بررسی قرار گیرند.
 

 سپاسگزاری
اين مماله برگرتهه از طرح پژ هشی مصوب كهورای 

 پژ هشی دانشگاه علوم پزكکی زنجهان بهوده   نويته دگان

اسانی که در انجام اين پژ هش ياری مماله از کلیه کارك 

 نماي د.اند قدردانی مینموده
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