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چکیده
زمینه و هدف :يكي از معضالت علم دندانپزشكي ،در دندانپزشكي ترميمي ريزنشت
است که باعث تالش برای يافتن مادهای با کمترين ميزان ريزنشت و راهكارهايي برای
کاهش ريزنشت شده است .هدف اين مطالعه مقايسه البراتوری ميزان ريزنشت ترميم
های کامپوزيتي در بازسازی کامل دنداني با استفاده از Clearfil Photo Core-
 , Kuraray ( Light Cureژاپن)در دو روش قراردهي تودهای و قطعهای است.
روش بررسی :تعداد  02عدد دندان پرمولر انساني بدون پوسيدگي و شكستگي
انتخاب شدند در هر دندان دو باکس کالس  IIجداگانه تراشيده شد و دندانها بطور
تصادفي به دوگروه تقسيم شدند ،بررسي ميزان ريزنشت در قسمت لينگوال و باکال
هر ترميم انجام شد .بدين ترتيب ازهر دندان  0نمونه تهيه شد.ودرهر گروه02نمونه
مورد بررسي قرار گرفت .در گروه اول دندانها به روش قطعهای و در گروه دوم
دندانها به روش تودهای ترميم شدند .نمونهها تحت  0222سيكل حرارتي بين 5
درجه سانتي گراد تا 55درجه سانتي گراد قرار گرفتند.سپس دندانها توسط ديسك
الماسي به صورت طولي(مزيوديستالي) به دو قسمت تقسيم شدند ،ميزان ريزنشت با
استريوميكروسكوپ اندازهگيری شد و عمق نفوذ رنگ توسط رتبهبندی از قبل تعيين
شده بيان شد.
یافتهها :تفاوت آماری معنيداری بين دو روش وجود نداشت و به طور ميانگين %67
نمونهها ريزنشت گريد 0را نشان دادند.
نتیجهگیری :با توجه به استحكام باند پايين و ميزان باالی ريزنشت کامپوزيت
 ، Clearfil Photo Core-Light Cureاستفاده از آن به عنوان کامپوزيت
زيرساخت پيشنهاد نميشود.
کلید واژگان :ريزنشت ،کامپوزيت زيرساخت ،تكنيك قراردهي.
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مقدمه
تحقيق برای کشف مادهای ايدهآل از نظر زيبايي در

کاهش اثرات منفي انقباض حين پليمراسيون ،عامل  cيا

ترميم دندانها ،به پيشرفتهای چشمگيری در مواد زيبايي

شكل گيری درز ،حايز اهميت است .ضخامت قطعۀ اول

و روشهای کاربرد آن منجر شد .کامپوزيتها در سال

که در کف جينجيوال قرار ميگيرد  2/5ميليمتر است و

 0972معرفي شدند و از آن زمان مطالعات زيادی بر روی

قطعات بعدی نبايد ضخامتي بيش از  0ميليمتر داشته

آنها انجام شده و به ميزان زيادی گسترش پيدا کردهاند .در

باشند ( .)5 ،0از طرفي ،تكنيك قطعهای در حفرات بزرگ

حال حاضر ،کامپوزيتها رايجترين مواد هم رنگ دندان

دنداني ،روشي زمانبر و با حساسيت تكنيكي باال است

هستند که به ميزان وسيعي جايگزين سمان سيليكات و

( .)7هدف اين مطالعه ،مقايسۀ البراتوری ميزان ريزنشت

رزينهای اکلريليك گرديدهاند ( .)0مواد کامپوزيتي حين

ترميمهای کامپوزيتي در بازسازی کامل دنداني با استفاده

سخت شدن انقباض مييابند ،اين پديده اصطالحاً تحت

از کامپوزيت

Photo Core – Light Cure

عنوان انقباض حين پليمريزاسيون ،مورد اشاره قرار مي-

 Clearfilدر دو روش قراردهي تودهای و قطعهای مادۀ

گيرد .اين حالت ،غير قابل اجتناب بوده و روشهای

ترميمي است.

خاصي برای عملكرد باليني موجود است که بايد آنها را

روش اجرای طرح

رعايت نمود تا مشكالت احتمالي مربوط به جدا شدن

اين مطالعۀ تجربي و آزمايشگاهي ،به روش نمونه-

مواد از ديوارههای حفره ،حين سخت شدن ،مرتفع گردد.

گيری ساده در سال تحصيلي  0392انجام شد 02 .دندان

نظارت دقيق بر ميزان و محل استقرار ماده و همچنين

پرمولر سالم انساني بدون پوسيدگي که در طي  3ماه

قرارگيری مناسب مادۀ اچکننده ،آغازگر و رزين چسباننده

گذشته کشيده شده بودند ،انتخاب شدند .يك هفته قبل از

بهمنظور بهبود پيوند ،اين مشكل را کاهش خواهد داد

شروع آزمايش تمامي دندانها جرمگيری و توسط پاميس

(.)0

و رابرکپ تميز شدند .بهمنظور ضد عفوني کردن دندانها
اين انقباض در مارژينهای پروگزيموجينجيوال

از هيپوکلريت سديم  2/5درصد بهمدت  02دقيقه استفاده

ترميم کالس  IIکه لبۀ مينايي ندارد يا لبۀ مينايي ناچيز

شد .سپس دندانها در آب مقطر در دمای اتاق نگهداری

است ،به وفور ديده ميشود .اين استرسها و انقباضات

شدند.

ميتوانند سبب مشكالت کلينيكي مثل دردهای پس از

در تمامي نمونهها در دو سطح پروگزيمالي دندان،

ترميم ،شكست دنداني و مارژين باز رستوريشن شود که

حفرۀ کالس ( بعد باکولينگوالي  3ميليمتر و عمق

در نهايت سبب ميكروليكيج و عود پوسيدگي ميگردد

اگزيالي  0/5ميليمتر در ناحيۀ کف لثهای حفره) با استفاده

(.)3

از فرز الماسي فيشور شمارۀ ( 200ساخت کارخانۀ
برای کاهش استرس ناشي از انقباض حين

 ،Diatech Dentalسوييس) و استفاده از اسپری آب

پليمريزاسيون سعي شده است از تكنيكهای قراردهي

و هوا تهيه شد .در تمامي نمونهها ،کف لثهای حفره 0

مختلف ،تغيير در ساختار کامپوزيت و روشهای مختلف

ميليمتر زير  CEJقرار گرفت .طول اکلوزوجينجيوالي

نوردهي استفاده شود .قراردهي کامپوزيت بهصورت

حفرهها بهطور متوسط  5الي  7ميليمتر بود .هيچگونه

قطعهای يا اليهای ،بهعنوان راهي برای کاهش انقباض

بولي در لبههای حفره داده نشد .سپس نمونهها به 0

حين پليمريزاسيون و نهايتاً ميكروليكيج مطرح ميباشد

گروه  02تايي ( 02حفره در هر گروه) تقسيم و به شرح

( .)5 ،0استقرار کامپوزيت به شكل قطعهقطعه ،به هدف

زير ترميم شدند (بعد از برش مزيوديستالي دندانها ،در

در به حداکثر رساندن قابليت سخت شدن و احتماالً

هر گروه  02نمونه قرار گرفت).
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گروه  :0در اين گروه ،با اسيد فسفريك  36درصد

سپس نمونهها تحت  0222سيكل حرارتي بين 5

بهمدت  05ثانيه ،ديوارههای حفره اچ شد .بعد از آن 02

درجۀ سانتيگراد و  55درجۀ سانتيگراد قرار گرفتند.

ثانيه با آب شستشو داده شد و آب اضافي سطح با استفاده

سپس آپكس دندانها با موم  Utilityسيل شد و تمام

يك ثانيهای از پوار هوا و با فاصلۀ  02سانتيمتری حذف

قسمتهای دندان بهجز  0ميليمتر اطراف ترميم با دو اليۀ

ميگشت؛ بهطوریکه رطوبت کامالً روی سطح عاج ديده

الک ناخن پوشانده شد تا نفوذ رنگ تنها به لبهها محدود

SINGLE BOND (3M

گردد (شكل  .)0سپس نمونهها بهمدت  00ساعت در

ميشد .سپس باندينگ

) ESPE, USAمطابق توصيۀ کارخانه استفاده شد.
بعد از سخت کردن باندينگ عاجي توسط نور ،نوار

محلول فوشين بازی  0درصد قرار گرفتند .بعد از اتمام
اين زمان ،دندانها با آب شسته شدند.

ماتريكس فلزی دور دندان بسته شد .سپس کامپوزيت

سپس تمام نمونهها با ديسك الماسي بهصورت

Clearfil Photo

طولي از وسط (مزيوديستالي) برش خوردند و بهصورت

 Core-Light Cureبهصورت تودهای طي يك مرحله

يك تكه باکالي و يك تكه لينگوالي در آمدند .بهدليل

داخل حفره قرار گرفت .سپس نوک دستگاه نوردهي

تفاوت در گريد ريزنشت تكههای باکالي و لينگوالي ميزان

(Astralis 10-Ivoclarvivadent ,Schaan
) Liechtenstein ,Austriaکه شدت آن قبل از

ريزنشت هر دو تكه باکالي ولينگوالي اندازهگيری شد.

(شرکت  .KURARAYژاپن)

نوردهي به هر نمونه ،توسط دستگاه راديومتر اندازهگيری
شده بود ،روی سطح اکلوزال حفره قرار گرفت و با
شدت  752ميليوات بر سانتيمتر مربع بهمدت  02ثانيه
(طبق دستور سازنده) به نمونه تابانده شد.
گروه  :0در اين گروه بعد از اچ کردن با اسيد
فسفريك  36درصد و استفاده از عامل باندينگ عاجي
 Single Bondو بستن نوار ماتريكس فلزی ،کامپوزيت
 Clearfil Photo Core-Lightcureبهصورت قطعه-
ای ،طي چندين مرحله داخل حفره قرار گرفت.
قطعۀ اول کامپوزيت با ارتفاع يك ميليمتری و
قطعات بعدی در هر مرحله با ضخامت  0ميليمتر قرار
گرفت .طي قرارگيری هر قطعه در هر مرحله ،به هر قطعه
بهمدت  02ثانيه از سطح اکلوزال توسط دستگاه اليت
کيور نور تابانده شد .بعد از ترميم دندانها ،با استفاده از
فرزهای پرداخت (کارخانۀ  )D&Zو ديسكهای
پرداخت ) Sof-lex (3M ESPE, USAنمونهها
پرداخت و در آب مقطر در دمای اتاق بهمدت  00ساعت

بدين ترتيب ،در هر گروه مورد مطالعه  02نمونه درنظر
گرفته شد .سپس ميزان ريزنشت (نشت لبهای) با
استريوميكروسكوپ اندازهگيری شد .عمق نفوذ رنگ ،به
ترتيب زير درجهبندی شد:
 –2هيچ ريزنشتي وجود ندارد.
 -0ريزنشت کم تا نصف عمق حفره در ژنژيوال
(شكل )0
 -0ريزنشت بيش از نصف عمق حفره در ژنژيوال
تا ديوارۀ اگزيال (شكل )3
 -3ريزنشت تا نصف فاصله ديوارۀ اگزيال از پالپ
(شكل )0
 -0ريزنشت بيش از نصف فاصلۀ ديواره اگزيال از
پالپ (شكل )5
آناليز آماری:
بر اساس آزمون  Mann Whitneyهيچگونه
تفاوت آماری معناداری بين دو روش قراردهي تودهای و
قطعهای وجود نداشت (نمودار .)0

نگهداری شدند.
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نمونهها بهصورت غير تصادفي بود ،ولي تقسيم نمونهها

یافتهها
با توجه به تجربي بودن مطالعه با نظر مشاور آماری

بهصورت تصادفي بود .برای مقايسه ميانگين در روش

تعداد  02نمونه برای هر يك از گروههای مطالعه درنظر

تودهای  ،3/605و در روش اليهای  3/7بوده در هر 0

گرفته شد.

گروه بر اساس آزمون منويتني ()Mann Whitney

نمونههای انتخابشده برای مطالعۀ دندان پرمولر
سالم انساني بدون پوسيدگي که در طي  3ماه گذشته

هيچگونه تفاوت آماری معناداری بين دو روش قراردهي
تودهای و قطعهای وجود وجود نداشت (نمودار .)0

کشيده شده بودند ،انتخاب شدند .در مرحلۀ اول انتخاب

شکل  :2الک زدن روی تمام نمونهها

شکل  :1نمونه با رتبۀ  2میکرولیکیج
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شکل  :3نمونه با رتبۀ  1میکرولیکیج

شکل  :4نمونه با رتبۀ  3میکرولیکیج

شکل  :3نمونه با رتبۀ  4میکرولیکیج
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نمودار  :2فراوانی رتبهها در روشهای مختلف قراردهی

بحث
يكي از معضالت علم دندانپزشكي ،چه در دندان-

آماری معناداری بين دو روش قراردهي تودهای و قطعهای

پزشكي ترميمي و چه در پروتزهای ثابت ،ريزنشت است.

وجود نداشت .الزم بهذکر است نتايج بهدستآمده با

تالشهای زيادی صورت گرفته است تا مادۀ ترميمي به-

مطالعات زير همخواني داشته است.

کار رود که با نسج دندان کامالً يكپارچه شده و هيچ

الف -مطالعۀ زيپ و همكاران در سال  0220در

درزی بين آن دو نباشد؛ بهطوریکه ريزنشت در حد

آلمان با عنوان "بررسي مقايسهای تكنيكهای مختلف

فاصل ترميم و دندان به حداقل برسد .در اين مطالعه،

قرار دهي کامپوزيت (مرحله به مرحله در مقابل تودهای)"

مقايسۀ ميزان ريزنشت در ترميمهای کالس  ІІبا استفاده

(.)8

از کامپوزيت فتوکور که با دو روش تودهای و اليه به اليه

ب -مطالعۀ ادريس و همكاران در سال  0223در

انجام شد ،صورت گرفت .طبق ادعای کارخانۀ سازنده،

آمريكا با عنوان "ميزان تطابق لبهای ترميمهای کامپوزيت

اين کامپوزيت را ميتوان برای بازسازی تاج دندان مورد

کالس  IIبا استفاده از دو روش مرحله به مرحله و توده-

استفاده قرار داد و با ضخامت  9ميليمتر قابليت

ای" (.)9

پليمريزاسيون را دارد .در مطالعۀ زکوی و همكاران ( )6در

ج -مطالعۀ کاست فيفير و همكاران در سال 0227

سال  0389مشخص شد که اين کامپوزيت ،قابليت

در برزيل با عنوان "اثر اندازۀ حفره ،تكنيك قراردهي و

پليمريزاسيون با اين ضخامت را بدون تأثير منفي در ميزان

سيستم چسباننده در ميزان ميكروليكيج در ترميمهای

سختي دارد .در مطالعۀ حاضر مشخص گرديد که ميزان

کالس .)02( "V

ريزنشت  67درصد نمونههای اين کامپوزيت در حد
درجۀ  0حد فاصل عاج و کامپوزيت است و ادعای

برخي از مطالعات ديگر نيز نتايجي ضد و نقيض با
مطالعۀ حاضر بيان کردهاند از جمله:

کارخانۀ سازنده در مورد استحكام باند و ريزنشت صحت

الف :مقالۀ يامازاکي و همكاران در سال  0227در

ندارد .بر اساس نتايج اين مطالعات ،هيچگونه تفاوت

آمريكا با عنوان "ميزان ميكروليكيج در يك نوع ماده
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ترميمي کامپوزيت با انقباض کم ).")Low shrinkage

 FiltekP60تنها  07درصد موارد ميكروليكيج درجۀ 0

هدف از اين مطالعه ،مقايسۀ ميكروليكيج در يك نوع

داشتند .کارخانۀ سازندۀ اين کامپوزيت ادعا کرده که

کامپوزيت آزمايشي با انقباض کم با نام تجاری

درصد حجمي فيلر آن  72درصد است .مشاهده ميشود

 ،Hermesرزين کامپوزيت نانوفيل با نام تجاری Filtek

که افزايش درصد حجمي فيلر در کامپوزيت با کاهش

 Supremeو رزين کامپوزيت از نوع هيبريد با نام

ميزان ميكروليكيج همراه شده است؛ در حاليکه در

تجاری Tetric Cermanبود ( .)00آنها در اين مطالعه

کامپوزيت فتوکور در مطالعۀ حاضر با وجود ادعای 75

به اين نتيجه رسيدند که ميكروليكيج در روش مرحله به

درصد حجمي فيلر 67 ،درصد موارد ميكروليكيج ،درجۀ

مرحله بهطور معناداری از روش تودهای کمتر ميباشد.

 0بودند.

ميتوان علت تفاوت در نتايج را به اختالف در

انتظار ما از يك کامپوزيت که قرار است بهعنوان

کامپوزيتهای بهکار رفته ،تفاوت در روش کار (در

زيرساخت استفاده شود اين است که عالوه بر

مطالعۀ يامازاکي از حفرات کالس يك که فاکتور  Cباالتر

خصوصيات فيزيكي مناسب ،از نظر باند به ساختار باقي-

دارد و در مطالعۀ حاضر از حفرات کالس دو استفاده

ماندۀ دندان نيز قابل قبول باشد .در مطالعۀ گذشته ( )6اين

شده) دانست.

ماده از نظر خصوصيات فيزيكي مورد بررسي قرار گرفت

ب -معزیزاده و همكاران در سال  0229در تهران

و سختي اين کامپوزيت در عمقهای مختلف يكسان و

در مطالعهای با عنوان "تأثير تكنيكهای مختلف قراردهي

قابل قبول بود .نتايج مطالعۀ حاضر نشان داد که  67درصد

در ترميمهای کالس  Vبر روی ميكروليكيج" به اين

نمونهها ريزنشت درجۀ  0را نشان دادند و حتي روش

نتايج رسيدند که بين تكنيكهای قراردهي قطعهای مايل

قرار دادن قطعهای اين کامپوزيت ريزنشت زيادی را نشان

(جينجو-اکلوزال) کمترين ميزان و روش تودهای بيشترين

داد و تفاوت معناداری از نظر ريزنشت بين دو روش

ميزان ميكروليكيج را نشان دادند ( )00ميتوان علت

مشاهده نشد.

تفاوت در نتايج را به اختالف در حفرات مختلف (در
مطالعۀ معزیزاده از حفرات کالس پنج که فاکتور C

نتيجهگيری

باالتر دارد و در مطالعۀ حاضر از حفرات کالس دو

با استناد به نتايج مطالعۀ حاضر ،استفاده از اين

استفاده شده) و همچنين اختالف در روش اجرا دانست

کامپوزيت بهعنوان کامپوزيت زيرساخت استحكام باند

که در مطالعۀ معزیزاده از ترموسايكمكينگ  522سيكل 5

قابل قبول به نسج باقيماندۀ دندان را ندارد و در

درجه تا  55درجه و غوطهور شدن در فوشين الكلي 2/5

درازمدت ميتواند منجر به از بين رفتن ساختار باقيماندۀ

درصد ،ولي در مطالعۀ حاضر نمونهها تحت

دندان گردد.

ترموسايكمكينگ  0222سيكل حرارتي بين  5درجۀ
سانتيگراد و  55درجۀ سانتيگراد قرار گرفتند و از
محلول فوشين بازی  0درصد استفاده کرديم.
ناچ و همكاران ( )03در مطالعهای با عنوان "بررسي
ميزان ميكروليكيج و حرکت کاسپي در ترميمهای خلفي"

قدردانی
بدينوسيله از معاونت تحقيقات و فنآوری دانشگاه
علوم پزشكي جندیشاپور اهواز به جهت تأمين منابع
مالي اين تحقيق تشكر و قدرداني ميگردد.

نشان دادند که در يك نوع کامپوزيت با نام تجاری
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Comparison of Amount of Microleakage from Core Composite
Following Incremental and Bulk Composite Build-up Techniques
using Clearfil Photo Core-Light Cure
Faramarz Zakavi1*, Hossein Teimouri2, Najmeh Zarnaghash2,
Nematollah Farkhondeh Aghideh2

Abstract
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Background and Objectives: One of the biggest problems in
dentistry, either restorative dentistry or prosthesis, is
microleakage. Several efforts have been undertaken to find out
ways to eliminate or reduce problem. This in vitro study
compares the microleakage between incremental and bulk
technique in compsite build-up, using clear fil-photo core light
cure.
Subjects and Methods: Twenty human premolar teeth with no
caries and fractures were selected. For each tooth, 2 class II
boxes were prepared and the teeth were divided randomly into
two groups, and microleakage was evaluated on lingual and
buccal sides following incremental and bulk techniques. The
tooth were thermocycled (1000 cycles 5/55ºC) and immersed in
2% basic fushin for 24 hr, then sectioned mesiodistaly with a
diamond disk. Dye penetration was examined using clearfil
photo core light cure stereomicroscope and scored according to
specific criteria.
Result: There was no significant difference between both
groups and a mean of 76% grade IV microleakage was seen.
Conclution: According to low bond strength and high
microleakage, Clearfil Photo Core-Light Cure not
recommended as composite core.
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