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پس از . صورت کامپوزيت غيرمستقيم ترميم شدندها به تراش حفره، همة نمونه
: تقسيم شدند) (n=25گروه  ۳سازي به ها بسته به نوع آمادهها، نمونهبرداشت اينله
 ۵/۹ميكروني، گروه اچ با اسيد هيدروفلوريك Al2O3۵۰سايي با ذرات گروه ماسه

-نگ نمونهترموسايكلي. ها توسط سمان رزيني سمان شدنداينله. درصد و گروه كنترل
هاي آماده شده نمونه. دور انجام شد ۵۰۰به تعداد  oC۵۵-۵ هاي آماده شده در دماي 

برش داده شدند و زير استريوميكروسكوپ ارزيابي شدند تا ميزان نفوذ رنگ در 
-منو  السيآماري کروسکال و يها تحت آناليز آزمونهاداده. ها مشخص شودديواره
  . قرار گرفتند يتنيو

داري در سازي سطحي موجب كاهش معناسايي جهت آمادهاستفاده از ماسه :اهیافته
همچنين مقايسة دو به ). =۰۳۰/۰P(شود هاي ديگر ميميزان ريزنشت نسبت به گروه

سايي و اسيد هيدروفلوريك هاي مورد مطالعه نشان داد بين دو گروه ماسهدوي گروه
 )۰۳۸۵/۰P= (اي كمتر بودحد قابل مالحظهسايي به ميزان ريزنشت با ماسه .  

سايي به كمك ذرات است كه ماسه دهندة ايننتايج مطالعة حاضر نشان :گیرينتیجه
Al2O3 هاي كامپوزيتي در مقايسه با اسيد موجب بيشترين كاهش در ريزنشت اينله
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  مقدمه 
موجب   هاي دنداني،تالش براي جايگزيني آمالگام     

. هاي خلفي شده  استزيت رزينوافزايش استفاده از كامپ
نظير انقباض  ،هاي اين مادهت محدوديتبه عل  با اين حال،
امكان استفاده از   ن،محققا  زاسيون و استعداد به سايش،پليمري
زيت رزيني غير مستقيم را مورد بررسي قرار وهاي كامپترميم
اين است كه انقباض در   مزيت چنين روشي، )۱( اندداده

هاي رزيني اختالف خارج از دهان صورت گرفته و سمان
ترميم ساخته شده و حفرة تهيه شده در داخل دهان را اندازة 

مانده در يباق اد فعالآز يهاکاليراد انزيم. كنندجبران مي
 ديبه جد يميقد تيزمهم در باند کامپو يفاکتور ،تيکامپوز
 ةدرج شيبه علت افزا يتيکامپوز يهانلهيدر ا .باشديم
در  آزاد يهاکاليتعداد راد التيمتاکريمنومر د ليتبد
  .)۳و۲( کمتر است ميمستق تيبا کامپوز سهيمقا

 ةنليبه ا ينيش استحکام باند سمان رزيافزا يبرا     
قرار  يمورد بررس يمختلف يسازآماده يهاروش ،يتيکامپوز

بودن  در ارتباط با بهتر يضيضد و نق جياما نتا .گرفته است
و به دنبال آن کاهش  استحکام باند شيافزا در روشها
ت مختلف ارائه شده مطالعا در يتيکامپوز يهانلهيا شتزنير

در  راتييو تغ هاتيتنوع کامپوز شيچراکه با افزا. است
  .شده است انيب يمتفاوت جيآنها نتا بيترک

 نيمهمتر يکيمکان رياند که گکرده انيب نامحقق يبرخ     
اما در  .)۵، ۴( است يتيکامپور ةنليا باند فاکتور در  استحکام

اند که خشن کردن کرده انيب هاهمطالع يبل برخمقا
 دهديرا کاهش م ياستحکام کشش ،تيکامپوز يسوبسترا

)۶ ،۷(.  
مختلف  يهااند که روشگر نشان دادهيد يهااما پژوهش

 ندارد يتيکامپوز يهانلهيزنشت ايبر ر يريتأث يسازآماده
)۸-۱۰(  
- آماده ر سه روشيتأثو همکاران ) Dala occa(داال اوکا   

همراه با سند درصد  ۳۷ کيفسفر ديبا اس نگياچ ديسا يساز
با  نگياچ ديسا ،يکرونيم ۵۰ دياکسا ومينيبالست با آلوم

 يهمراه با خشن کردن با فرز الماسدرصد ۳۷ کيفسفر دياس
بر استحکام باند  درصد۳۷ کيفسفر ديبا اس نگياچ ديسو ا
 جهينت نيکردند و به ا يرا بررس يتيکامپوز ةنليا يکشش
استحکام  درصد۳۷ کيفسفر ديبا اس نگياچ ديسکه ا دنديرس

  .)۱۱( کنديم جاديرا ا يرتباند باال
-ر آمادهاث زيو همکاران ن) D’Argangelo(آرگانگلو  يد

 ،(HF) درصد۵/۹ ديساکيفلور درويبا ه يسطح يساز
 يکرونيم ۵۰ دياکسا ومينيبا  سند بالست با آلوم يسازآماده

استحکام باند  شيرا در افزا لنياسنفاده از سابا و بدون  
سند  زکه استفاده ا افتنديو در آزمودند ميمستق ريغ تيکامپوز

استحکام باند  شيدر افزا لنيسا زبدون استفاده ا بالست با و
  ).۱۲( موثرتر است  ميمستق ريغ تيکامپوز

کردند که  انيهمکاران ب و) Rodrigues(گز يرودر     
با سند بالست  يسازآماده يتيزوکامپنله يابهتر استحکام باند 

با فرز  يسازمادهآنسبت به  يکرونيم ۵۰ دياکسا ومينيبا آلوم
  .)۱۳( ثرتر استؤم HF با يسازخشن  و آماده

و همکارانش   )Trajtenberg(تراجتنبرگ  که يقيدر تحق
 يهاتياستحکام باند کامپوز ةنيدر زم ۲۰۰۴در سال 
انجام دادند به  يسطح يسازنوع آماده توسط سه يالبراتور

 نيشتريب درصد ۸ کيدروفلوريه ديکه اس دنديرس جهينت نيا
  .)۱۴( کنديم جادياستحکام باند را ا

-دو روش آماده ة، مقايسپژوهش حاضرهدف از انجام   

فلوريك و استفاده از  هيدرو استفاده از اسيد(سازي سطحي 
در  ))سايش با هوا( سايي با ذرات اكسيد آلومينيومماسه
زيتي به منظور حداكثر كاهش در ميزان وهاي كامپاينله

  . باشدريزنشت مي
  

  روش بررسی  
حجم . باشداين مطالعه، از نوع تجربي آزمايشگاهي مي

ها از بين نمونه. )۱۵( نمونه در نظر گرفته شد ۷۵ها نمونه



  ٩٣                                                                                              همكارو  آزيتا کاوياني
 

١٣٩٢١٣٩٢  ،،١١ة ة ، شمار، شمار١٢١٢  ةة، دور، دورشاپورشاپورجندیجندی  علمي پزشكيعلمي پزشكي  ةةمجلمجل  

 

يا  مولر سالم انساني كه به داليل ارتودنسيهاي پرهدندان
  . انتخاب شدند ،اي كشيده شده بودندمشكالت لثه
ماه در  ۴گيري شده و به مدت ها كامالً جرمنمونه

ها در آكريل نمونه. محلول سرم فيزيولوژيك نگهداري شدند
-همانت شدند ب CEJاز  mm۲شونده با فاصلة سخت-خود
  . گرفتكه سطح اكلوزال آنها موازي سطح افق قرار ميطوري

ها حفرات پروگزيمالي با ابعاد             دندان در همة
3x3x2mm ۶ها با تباعد كه ديوارهطوريهب. تراشيده شد -

درجه توسط يك فرز مخروطي كه موازي محور طولي  ۵
هر چهار نمونه  يبه ازا( دندان ثابت شده بود، تراشيده شدند

محدودة حفره كامالً باالي محل ). ک فرز استفاده شدي
شدگي در حفرات گونه پخسمان و مينا بود و هيچاتصال 

وازلين به   شوي حفرات،وپس از شست. وجود نداشت
 شد اماروي سطح داخلي حفرات زده ميبرعنوان جدا كننده 
ها ز به منظور سهولت خارج كردن اينلهييك قطعه نخ دندان ن

       Tetric Ceram تيکامپوزدر کف حفرات قرار گرفت و 
(Tetric Ceram, Ivoclar Vivadent, Schaan, 

Liechtenstein) اليه درون حفره قرار صورت اليههب
ثانيه  ۴۰كيور به مدت وسيلة دستگاه اليتهگرفت و هر اليه ب

  .)۱۶( دهي شدنور
وسيلة نخ دندان خارج هب ،شدهتي ساختهيکامپوزهاي اينله
ار انة پالستيكي قرهاي در بستة جداگو درون كيسه شدند
دقيقه در آب در  ۷ها به مدت ها درون كيسهاينله. گرفتند

  .)۱۷( حال جوش حرارت ديدند تا پليمريزاسيون كامل شد
وسيلة اسيد هسپس سطح داخلي حفرات دنداني را ب

-و كامالً شست اچ شده s۱۵به مدت  درصد ۳۷فسفريك 

سپس از . كامالً تميز شد شو داده شدند تا سطح حفراتو
 ,exite, Ivoclar (Vivadent( نندة عاجعامل چسبا

(Schaan, Liechtenstein  روي سطح حفرة دنداني
كه پس از نازك كردن رزين با پوار هوا  طوريهب ،استفاده شد

  . ور شديثانيه ک ۱۰را به مدت آن

گروه  ۳ر كامالً تصادفي به طوهها بدر مرحلة بعد نمونه
  : ي تقسيم شدنديتا۲۵

دنداني اينله با استفاده از ذرات  در گروه اول، سطح
وسيلة دستگاه سايش با هوا هميكروني ب ۵۰اكسيد آلومينيوم 

)Ronving/Denmark  با فشارbar۵  70وpsi ( در
متري از سطح نمونه سانتي ۵كه نوك دستگاه در فاصلة حالي
و سپس  سايي شدثانيه ماسه ۱۰بر آن بود به مدت  و عمود

 .)۱۲( روي سطح آن استفاده شد اليه سايلن بر ۲-۳از 
 exite, Ivoclar(سپس از عامل چسبانندة عاج 

(Vivadent, Schaan, Liechtenstein  روي سطح
كه پس از نازك كردن  طوريهب ،استفاده شد نلهيا يداخل

  .شد وريثانيه ک ۱۰را به مدت رزين با پوار هوا آن
           شده       سطح دنداني اينلة آماده: روه دومدر گ
                                درصد ۵/۹هيدروفلوريك  وسيلة اسيدهرا ب

) Ultradent, South Jordan, UT,  USA ( به مدت
شو و خشك وثانيه شست ۳۰دقيقه اچ كرديم و پس از  ۲

 Ultradent, South(اليه سايلن ۲-۳سطح آن با  ،كردن

Jordan, UT, USA (عامل سپس از . پوشانده شد
 ,exite, Ivoclar (Vivadent((چسبانندة عاج 

Schaan, Liechtenstein ( نلهيا يداخلروي سطح 
را به پس از نازك كردن رزين با پوار هوا آن .استفاده شد

  .شد ور يکثانيه  ۱۰مدت 
سازي ها مورد آمادهسطح دنداني اينله: در گروه سوم

لن پوشانده ساي از اليه ۲-۳سطحي قرار نگرفت و تنها با 
 exite, Ivoclar((سپس از عامل چسبانندة عاج . شدند

(Vivadent, Schaan, Liechtenstein  روي سطح
استفاده شد پس از نازك كردن رزين با پوار هوا  نلهيا يداخل
  .شد  وريثانيه ک ۱۰را به مدت آن

هاي آماده شده را با سمان رزيني دووال كيور سپس اينله
)Variolink II, Ivoclar Vivadent, Schaan, 

Liechtenstein) ها سمان شدروي دندان .  
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ها به ترتيب سطح سمان يهاهبعد از برداشتن اضاف
ثانيه نور  ۳۰ ثانيه و ۹۰اكلوزال و سطوح جانبي را به مدت 

سطوح كامالً پاليش  ،هاشدن سمانداديم و پس از سخت
) ±۲(ي در دما/ دور ۵۰۰( سپس عمل ترموسايكلينگ. شدند
تمام . ها انجام گرفتروي نمونه) گراددرجة سانتي ۵۵-۵

-هها باينله ةيحاشمتري نزديك ميلي ۲ها به جز سطح دندان
 ۲۴ها به مدت و دنداندو اليه الك پوشانده شد وسيلة 

شو وقرار گرفته و سپس شست درصد۵/۰ساعت در فوشين 
  . داده شدند
نقطة سرويكالي  تريننييهاي آماده شده از پانمونه

اتصال به آكريل قطع شده و درون آكريل شفاف ارتودنسي 
هاي مزيوديستالي برش  مدفون شدند و توسط دستگاه برش،

  . داده شدند
 ها در زير استريو ميكروسكوپدر نهايت برش

)(caten,thiland نمايي با بزرگx ۴۰  و به شكلblind 
  کيتوسط  مستقل ارزيابي شدند و گرک مشاهدهيتوسط 
تا ميزان نفوذ رنگ در ) ۱۸( شد دييتأبا تجربه  گرمشاهده
ار نفوذ رنگ مطابق جدول زير مقد. ها مشخص شودديواره
  :بندي گرديد طبقه
  عدم نفوذ رنگ  – ۰
  نفوذ در حد مينا -۱

  عاج  ۲/۱نفوذ رنگ در حد  -۲
  عاج  ۳/۲نفوذ رنگ در حد  -۳
  نفوذ تا ديوارة آگزيال  -۴
  رنگ به پالپ  نفوذ -۵

 هاي آماريآزموندست آمده توسط هسپس نتايج ب
  . بررسي شدند يتنيومانو س يوال-کروسکال

  
  ها یافته

-نشان داد كه استفاده از ماسهس يوال -کروسکال آزمون

داري در سازي سطحي موجب كاهش معناسايي جهت آماده
شود هاي ديگر ميميزان ريزنشت نسبت به گروه

)۰۳۰/۰P=  (هاي مورد دوي گروههمچنين مقايسة دوبه
نشان داد كه بين دو گروه  يتنيوآزمون مان مطالعه به روش

سايي گروه ماسه  ،HFسايي و سازي شده با ماسهآماده
همچنين ). =۰۳۸۵/۰P(  دهدريزنشت كمتري را نشان مي

سايي شده گروه ماسه  سايي و كنترل،روه ماسهبين دو گ
اما در بين ) =۰۰۸/۰P(دهد ا نشان ميريزنشت كمتري ر

داري مشاهده نشد                         و كنترل تفاوت معنا HF گروه
)۴۷۳/۰P= .(  

 
  اي  ترمیملثه  ۀلب دست آمده درهدرجات ریزنشت ب: 1جدول 

  
  

  
  
  
  
  
  

  درجه ها  هاگروه
G3l G2 G1    
٤  ١  ۵  ٠  
١  ٨  ٣  ٦  
٢  ٢  ٤  ٠  
٣  ١  ٢  ٥  
٤  ٦  ١١  ١٣  
٥  ٣  ١  ٠  
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  بحث  
 ههاي جديد مقاومت برزين تيکامپوزرغم اينكه علي

هاي قديمي تيکامپوزسايش و ثبات رنگ بهتري نسبت به 
ها يعني تيکامپوزاما همچنان مشكل اصلي  ،دهندنشان مي
از  يانقباض ناش. ض بعد از پلميريزاسيون وجود داردانقبا

با فراهم كردن پلميريزاسيون باعث ايجاد ريزنشت شده كه 
هاي علت عمدة پوسيدگيها، ارگانيزم زمينة نفوذ ميكرو
اي و يا التهاب و نكروز تغيير رنگ لبه  ثانويه، حساسيت،

ي در حقيقت تالشي تيکامپوزهاي اينله .)۱۹( باشدپالپ مي
معايب عمدة ناشي از انقباض پليمريزاسيون  رجهت غلبه ب
  .ندباشهاي رزيني مستقيم ميدر ترميم

 ۳۰ باًيتقر تيکامپوز ونيزاسيمريدر طول واکنش پل
 شيبا افزا .ماننديم يدوگانه واکنش نداده باق يباندها درصد

     تيکامپوز ليتبد ةدرج ،يتابش نور اضاف ايحرارت و 
  التيمتاکر  ةنشدشباعا ةدوگان يو باندها افتهي شيافزا

 ميقمستريغ تيکامپوز ةنليچسباندن ا و ابندييکاهش م
هاي جهت اتصال مؤثر اينله )۲۱، ۲۰( شوديتر ممشکل
ي به سطح دندان بايد با يك روش مناسب سطح تيکامپوز

هاي ريز قرار داد تا در آن آندركات ريتأثاينله را تحت 
اين مطالعه به منظور تعيين اثرات . مكانيكي ايجاد گردد

سازي سطحي بر روي ريزنشت هاي مختلف آمادهروش
ي انجام شد و با بررسي ميزان نفوذ رنگ تيکامپوزهاي اينله

  : اي حفرات پروگزيمالي صورت گرفتدر لبة لثه
اكسيد  وسيلة ذراتهب ،شدههاي آمادهاينلهدر گروه اول 

ها در گروه دوم اينله. سايي شدندميكرون ماسه ۵۰آلومينيوم 
و در گروه سوم   اچ شدند درصد ۶/۹هيدروفلوريك  با اسيد
با توجه به . سازي سطحي صورت نگرفتگونه آمادهچهي

 سازي سطحي در سطوح دنداني، آمادهنتايج اين مطالعه
ي منجر به كاهش مشخصي در ميزان تيکامپوزهاي اينله

سايي ، ماسههاي انجام شدهشود و در بين روشريزنشت مي
ي مشخص را جهت كاهش برتر AL2O3با كمك ذرات 

نشان  HFي نسبت به استفاده از تيپوزکامهاي ريزنشت اينله
  . دهدمي

هواسايي به عالوة استفاده از رزين باندينگ بيشترين 
هاي تعمير شده تيکامپوزاستحكام باند برشي را در سطوح 

زيرا سايش با هوا يك سطح خشن و منظم را  ،كندايجاد مي
كند كه ايجاد مي تيکامپوزبا نواحي گير ريز سطحي روي 

-هاي چسباننده ميسيستم  Wettabilityيش موجب افزا

.  شوديکال ميمکان کروير ميش گين باعث افزايهمچن .شود
با  يسازآماده) ۲۲-۲۰( يهاهاز مطالع يتعداد) (۱۲(

 ريغ تيکامپوز يسازروش آماده نيسندبالست را بهتر
 يالگو دياکسا ومينيچرا که ذرات آلومدانستند  ميمستق

کند و يم جاديا تيکامپوز در دستکي عيتخلخل با توز
نفوذ منومر به داخل  قياز طر يکيمکان کرويم ريباعث گ

پژوهش  ةجيکه با نت گردد،يم کسيترما يهاکروکرکيم
ذرات  ةانداز لرها،يتفاوت نوع ف ؛است موافقحاضر 
 ، وتينوک دستگاه تا سطح کامپوز ةفاصل د،ياکساومينيآلوم

با  .استحکام باند ارتباط داردش يافزافشار متفاوت آنها با 
 و تيکامپوز کسيبه ماتر بيعوامل آس نيهر کدام از ا رييتغ

  .شوديکاهش استحکام باند حاصل م
درصد  ۵۰ب حاوي بيش از ها اغلرزين تيکامپوزسطح 
توان اچ اين ذرات فيلر را مي. باشدسراميك مي -فيلر گالس
ش بسيار با اين حال، اچ كردن رو .سايي نمودسهيا ما

اي منتشر تواند درون مادة زمينه، زيرا اسيد مياستحساسي 
شود و اچينگ در داخل ماده نيز گسترش پيدا كند كه در 

-ضعيف مي (Inter phase layer)نتيجه الية بين فازي 

رزيني كمتر از سطوح  تيکامپوزآن بر سطوح  ريتأثشود و 
  .)۱( باشدسراميكي مي
اثر  حاضر ةز همچون مطالعين )۲۲(ن و همکاران يمارت

HF يلرهاياگر ف اند،کرده يش استحکام باند را نفيبر افزا 
 ييتوانا HF ،کا باشديلياز جنس س ت مورد استفادهيکامپوز

د ير حالل در اسيغ لريحل کردن آن را خواهد داشت و اگر ف
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 ) ۱۲( ثر خواهد بودؤرمين روش غيا) مانند کوارتز( باشد
Pontesان کرد که يز بين )۲۳( همکاران وHF  ذرات گالس
جاد يو ايادهز يف برايضع يک سوبستراياما  ،کنديرا حل م

کس و يس ماتريفنتريبه ا و يمريکس پليبه ماتر کند ويم
باعث کاهش استحکام  و رسانديب ميز آسيت نيلر کامپوزيف

ز به علت مضر بودن ين يبرخ ،نيعالوه بر ا. شوديباند م
HF ا پوست، يصورت تماس با مخاط دهان  مار دريب يبرا
 HFن جهت استفاده از يبنابرا )۲۳( کننديه نميرا توصآن
ب يدانستن ترک ،مير مستقيم غيترم يسازآماده يبرا

  .است ياستفاده از رابردم ضرور ت ويکامپوز
تفاوت  ن پژوهش،ياز ا ج به دست آمدهينتا با توجه به

مختلف  يسازآمادهها با روش ن گروهيب يدارامعن يآمار
زنشت ين ريکمتر سند بالستبا  يسازوجود داشت و آماده

  .دجاد کريا يتيکامپوز ةنليا را در
 يهاروش يبعد يهاهد که در مطالعشويشنهاد ميپ

 يهاتيکامپوز و هانگياستفاده از باند ،يسازمتفاوت آماده

مورد  يتيکامپوز يهانلهيا استحکام باند نيهمچن مختلف و
  .رديقرار گ يرسبر
  
  گیري  تیجهن

سازي سطحي در سطوح آيد كه آمادهگونه به نظر مياين
ي منجر به كاهش ريزنشت و نفوذ تيکامپوزهاي دنداني اينله
هاي مختلف انجام شده در اين شود و از بين روشرنگ مي
موجب AL2O3  سايي به كمك ذرات، روش ماسهمطالعه

ي در مقايسه تيکامپوزهاي لهبيشترين كاهش در ريزنشت اين
 . شودمي HFبا استفاده از 
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Abstract 

An in vitro Comparison of Microleakage in Composite Inlays with Two 
Different Methods of Surface Treatment 

   
Azita Kaviani 1*, Fatemeh Dabaghi Tabriz2, Hengameh Alinejad2, Mahsa Esfandiari 3 

 

 
  

Background and Objective: In order to establish micromechanical 
retention, the internal surface of indirect composite restoration must 
be made before submitted to treatment. The aim of this in vitro 
investigation was to compare of microleakage in direct composite 
inlay restoration between two different surface treatments.  
Materials and Methods: Using 75 extracted non-carious human 
premolars, following cavity preparation, all samples were restored 
by composite inlays after removal of inlays. The samples were 
randomly divided into 3 groups (n=25), according to the following 
surface treatment methods: sand blasting with 50 µm Al2O3 
particles, etching with 9.5 % hydrofluoric acid  and non-treated 
control groups. All inlays were cemented to the tooth cavities with 
dual cure cement. The samples were thermocycled (500 cycles at 5-
55°C), sectioned and extent of dye penetration at gingival margins 
was scored be two independent operators. The data were statically 
analyzed with Kruskal Wallis and Mann-Whitney tests. 
Results: Air abrasion resulted in a significant decrease in 
microleakage among all groups (P=0.030). Sand blasting led to less 
microleakage compared to hydrofluoric acid treatment (P=0.0385) 
and control (P=0.008). No significant difference was observed 
between hydrofluoric acid and control group. 
Conclusion: Sand blasting resulted in a significant reduction in 
microleakage, in composite inlays. 
 
Keywords: Microleakage, Composite inlay, Surface treatment, 
Sand blast, Hydrofluoric acid. 
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