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  دهيچک
ـ بـا پا  Filtek p90 (3M ESPE, USA) تي کامپوزراياخ . است موثرميزنشت ترميردر ت، يون کامپوزيزاسيمري انقباض پل:نه و هدفيزم  ي هي

Siloxane، Oxirans ـ مقا ،لعـه ن مطايهدف ا .شود ي که منجر به کاهش انقباض مدارد" حلقه باز"ک يونيون کاتيزاسيمري شده که پل ي معرف  ي سهي
  .بود) نگيچ باز، بانديروش سا ندو (يمي ترمروش الت با استفاده از دويلوران ومتاکريسا ي هيبا پات يم شده با کامپوزيترمCLII حفرات زنشت ير

ـ ي م۱لبه جينجيوالي  (،CLII، حفرات سالم دندان پرمولر۲۴ستال يد ال ويدر مز، يشگاهي آزماي ن مطالعهيدر ا :يروش بررس  ـ متـر ز  يل  )C.E.Jري
 تايي تقـسيم  ۱۲ به چهار گروه )نگي، باند)نومريت وگالس ا  يکامپوز( چ باز يساندو(م  ي ترم روش و يميحفرات بر اساس نوع ماده ترم     . تراشيده شد 

 كامپوزيـت : P90، IIIو  (Fuji II LC, GC ,Japan) گـالس اينـومر تغييـر يافتـه بـا رزيـن      : P90( ،II(لوران يسـا  كامپوزيـت : I: شـدند 
  ، در محلـول )گـراد  ي سـانتي   درجـه ۵۵  تـا ۵( کليها پس از ترموس نمونه. Z250و IV :Fuji II LC، )3M,ESPE,USA) ()Z250التيمتاکر

.  بررسـي شـدند  )x ۲۰ (سپس با استريوميكروسكوپ برش داده شدند و     يسک الماس يبا د  قرار داده شدند و    ) ساعت ۲۴( ين باز ي درصد فوش  ۵/۰
  .ارزيابي شدندشر يق فيدق ها با آزمون  ثبت و يافتهنيزان نفوذ محلول فوشيم براساس  ريزنشتي درجه

 .داشتزنشت را ين ريشتري ب۲ يري نفوذ پذي  در درجهIIIگروه . وجود داشت) >٠١/٠P( دار ي اختالف معنها گروه با ساير III ن گروهيب :ها افتهي
  .دمشاهده نش II, I,IV يها ن گروهي بيدار ي معنيآماراختالف 

  .زنشت را داشتندين ري کمترI  گروه)نگي باندروش(لوران يسات يکامپوز و )II,IV گروه( چ بازي ساندوروش :يريجه گينت
  التيمتاکر، نومريلوران، گالس آي سا،تيکامپوزن يرززنشت، ير: ي  کليدواژگان

  
  مقدمه

ـ  سـال  ۵۰حـدود   از  بـاً   يت تقر يـ ن کامپوز يموارد رز        شي پ
ـ  اخ يها  در سال  .)۱(شود   يها استفاده م   انم دند يجهت ترم  ر، ي

ـ بـا مـواد رز     ي خلف يها م دندان ي جهت ترم  يادي ز يتقاضا ن ي
  ن مواد همرنگ دندان بوده،يرا ا يجاد شده است، ز   يات  يکامپوز

  
  
  
  

 بـا بافـت     يي باال ي هستند، سازگار  يق حرارت يوه ندارند، عا  يج
). ۲-۳(دارند ز ي را نيدن به ساختار دنداني چسبييتوانا و دارند

ت يـ ن کامپوز ي رز يشي و مقاومت سا   يکياگر چه خواص مکان   
ـ  اخ يهـا   سال يدر ط  ـ موفق ،افتـه اسـت   ير بهبـود    ي   مي تـرم  تي

  
  
  
  

  ي دندانپزشکي زنجان استاديار گروه آموزشي ترميمي دانشکده، ترميميزشکی پ دکترای تخصصی دندان -۱
  ي پزشکي زنجان استاد دانشکده دكتراي تخصصي آمار حياتي، -۲
 



  II ميزان ريزنشت حفرات کالس ی  مقايسه
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ـ ي خ تيکامپوزن  يرز با   يخلف يها دندان  روش بـه    وابـسته  يل
ــ ــ کامپوزيقرارده ــرهي ــي ترمي ت در حف ــيم ــد  ي م ). ۴(باش
ورد استفاده   م ي خلف يها م دندان ي که جهت ترم   ييها تيکامپوز
 درصـد در    ۱/۷ تـا    ۶/۲ حـدود    يرند انقباض حجم  يگ يقرار م 

ن يتـر  انقباض، مهـم ن  ي ا ).۳ و   ۵-۸ (دارندون  يزاسيمرين پل يح
م است که منجـر بـه   ي ترمي هيدرز حاشل  ي تشک ولوفاکتور مس 

 که  ي در زمان  CLII يتيم کامپوز يترم. گردد يم م يزنشت ترم ير
قـرار  ) (CEJنـا   ي م -ر محـل اتـصال سـمان      يدر ز آن  ن  يمارج

  ).۴( باشد يد مي مورد شک و تردآن تيفيرد کيگ يم
 انقباض  ازي جهت کاهش اثر استرس ناش     ي مختلف يراهکارها

چ ي سـاندو يها ميون وجود دارد از جمله شامل، ترم   يزاسيمريپل
ـ ا بسته، قـراردادن ال   يباز   ـ ه الي    ي نـورده  ويتيه مـاده کـامپوز  ي

 مختلـف   هاي روش ).۹-۱۰(باشد   ي مختلف م  يم از نواح  يرمت
ــال ــه الي ــراردادني ــرردادن ال ه ق ــامل ق ــش ــه هي ــا ب ــورت  ه ص

ـ  ما  و نگواليولي فاسـ  ،ل به مرکـز   ي، ما )۱۱( والينجياکلوزوج ل ي
 ها قادر به حـذف  ن روشيک از اي چي که ه)۱۱-۱۳( باشد يم

  .باشد ينمم ي ترميا ن لثهيدرز در مارج ليکامل تشک
انقبـــاض  جهـــت کـــاهش يمـــي ترميهـــا از جملـــه روش

از کـه     اسـت  چيک ساندو يتکنت  ين کامپوز يون رز يزاسيمريپل
ـ ه در ز  يا پا ي نريعنوان ال  نومر به ي گالس آ  يميماده ترم  ر مـواد   ي
 يمـ ي ترم  با کـاهش حجـم مـاده       وشود   ي استفاده م  يتيکامپوز

 يرخب. دابي يون کاهش م  يزاسيمريت، انقباض پل  ي کامپوز نيرز
 يا ن لثهيد که انطباق مارجان  نشان دادهيشگاهياز مطالعات آزما

 ابـد ي ي مـ چ بهبود ي با روش ساندو   يتي کامپوز CLII يها ميترم
ـ پات با   يکامپوز. )۱۵-۱۴(  يهـا   گـروه  يالت دارا ي متـاکر  ي هي

ــوع ياســزيمري واکــنش پلو اســت ي خطــيواکنــش ون آن از ن
ـ اخباشد،   ي م يشيافزا ـ  رز اري ـ  کامپوز ني  بـه نـام     يديـ ت جد ي

Filtek P90ي سـاختمان يها  بلوکيدارا د شده است کهي تول 
ش يکه منجر به افـزا باشد   يم Siloxane  ،Oxiraneمشتق از   

ـ  ز يسازگار ک و انقبـاض کمتـر      يدروفوبيـ ت ه ي، خاصـ  يستي
ـ اون  يزاسيمريپل ـ کامپوزن  ي ـ  ي ـ در ا . گـردد  يت م هـا،   نيـ ن رز ي

) Ring-Opening(ک  يونيق واکنش کات  يون از طر  يزاسيمريپل
  کمتـر از  تـا   ون  يزاسـ يرمي انقبـاض پل    کاهش  که منجر به   است

) ٢٠١٠(سـال    درو همكاران    يبون آل ).۱۵( گردد يم درصد   ۱
دادند نشان   )۱۷() ۲۰۰۶(سال   درهمكاران   وامازاک  ي و) ١٦(

 . دارديزنشت کمتـر يج ر ي را يها تي نسبت به كامپوز   p90که  
ــل  ــالدر مقاب ــا ون يپ ــديدر) ۱۸()۲۰۰۵ (رانهمک ــه در  افتن ك

ــارج ــرات کــالسين ميم ــا در حف ــاوتV ن ــشت ي در ري تف زن
 يتعـداد . ج وجود نـدارد   ي را يها تيکامپوز  و P90 تيکامپوز
نسبت به تتريك  p90نشان دادند که  )۱۹()۲۰۰۸(ن يقياز محق

زنـشت  ير )Clearfil SE Bond( سـرام بـا اسـتفاده از بانـد    
هـدف از   ج مطالعات انجام شـده، ي با توجه به نتا . دارد يشتريب
ز نشـست حفـرات   يزان ري مي سهيا مقيشگاهين مطالعه آزما  يا

CLII ـ    يتيم شده با مواد کـامپوز     ي ترم الت و  يس متـاکر  ي بـا ب
  .دوب يمي مختلف ترمدو تكنيكلوران با استفاده از يسا

در شرايط آزمايشگاهي براي ارزيابي قابليت سيل کنندگي مواد 
هاي متعـددي بـراي    روش. شود گيري مي ميزان ريزنشت اندازه 
 مـشابه  در اين مطالعه . استفاده شده است  اين منظور طراحي و   

زنشت از روش نفوذ رنـگ     ي ر يگر جهت بررس  يچند مطالعه د  
هـا   ن روش ين و پرکـاربردتر   يتر يمي از قد  يکياستفاده شد که    

ده و يــچي ســاده اسـت و امکانــات پ يا وهين شـ يمچنــهاسـت  
ـ  هنوز تکن يطور کل   به ، البته ندارد ازيشرفته ن يپ ي ک اسـتاندارد ي

مطالعات گوناگون .  نشده استي معرف ها گونه مطالعه ن  ي ا يبرا
ـ  ينشان دادنـد کـه تفـاوت معنـادار         ن نفـوذ رنـگ و مـدل       ي ب

 ي بــراي کنــونيدر بررســ ).۲۲،۲۳(  وجــود نــداردييايــباکتر
رفتـه  يک محلـول پذ   يـ ن استفاده شد که     ي رنگ از فوش   يبررس

 يـي ر نـور مر   ي در ز  يرا به آسان  ين روش است ز   يشده جهت ا  
 کند ي نفوذ ميشود و به آسان يدر آب حل م  ست،ت ا يقابل رو 

ون يزاسـ يمريلوران از پل  ي سـا  يهـا  تيستم کامپوز يسدر  ). ۲۲(
Ring-Opening)    ون يزاسـ يمري پل يجـا  بـه ) باز شدن حلقـه

. شـود  يالت اسـتفاده مـ    ي متـاکر  ي د يکال آزاد مونومرهـا   يراد
 يهــا کــال آزاد مولکــوليون راديزاســيمرين واکــنش پليدرحــ



 و همكاران هام زاجكاني دكتر ال
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 مجاورشـان   يها جاد شبکه متراکم، به مولکول    يامونومر جهت   
 بـا   ي واندروالـس  يروهـا ي کـه ن   يا گونـه  شود، بـه   يتر م  کينزد

ـ   نانومتر   ۴/۰ تا   ۳/۰فواصل   ن مونومرهـا  يکه قبل از واکـنش، ب
 يروهايون به نيزاسيمرين انجام واکنش پل   ي در ح  ،وجود داشت 

جه يتدر ن . شود يل م ي تبد  نانومتر ۱۵/۰ کواالنت با فواصل     يقو
 ي تـر، حجـم آزاد شـبکه        کوواالنت کوتاه  يروهاين ن يل ا يتشک
جـه انقبـاض   يشـود و در نت  يتر م افته و متراکمي کاهش   ياتصال

ــر واکــنش پلياديــز در . گــردد يجــاد مــيون ايزاســيمري در اث
" Ring-Opening"ون  يزاسيمريلوران واکنش پل  يت سا يکامپوز

 تـابش نـور   شود که توسـط  يک شروع ميونيک آغازگر کاتيبا  
 يهـا  ن واکنش منجر بـه بـاز شـدن حلقـه          يفعال شده و در ح    

Oxirane  گردد يم" ونيکربوکات"د ي جد يديجاد مرکز اس  ي و ا .
ــ ــوليدر ح ــنش مولک ــا ن واک ــسيه ــاي اک ــا مونومره  يران ب

 ي رهيـ ک زنجيـ جـاد  ي اي بـرا  Epoxy يهـا  مجاورشان، حلقه 
 يمر مونـو يها جه مولکوليشود و در نت ي مونومرها باز م  يخط
ـ  رد ي خطـ  ي رهيک زنج يدر   ـ  ي ـ ا. شـود  يف م ن رونـد منجـر   ي

ن واکـنش در  ي آزاد در شـبکه در حـ       يشود که حجم فـضا     يم
ن يشتر شود و ايالت بيلوران نسبت به متاکري سايها تيکامپوز

 ييايمي شـ يل باندهاي تشک ي را که در ط    يفضاها کاهش حجم  
  .ندنک يشود جبران م يجاد ميون ايزاسيمرين پليدر ح

  
    بررسيروش

ـ  کـه بـه دال     ي انسان يالي دندان پره مولر سالم ماگز     ۲۴      ل ي
هـا از جـرم،    دنـدان . ده شده بود انتخاب شـدند ي کش يارتودنس

 ين در دمـا ي پاک شده و در محلول نرمال ساليبافت نرم، دبر  
ها  دن دنداني ماه بعد از کش۱حداکثر تا  گراد   ي سانت ي درجه ۳۷

 دو يميک متخصص ترميتوسط  در هر دندان.  شدندينگهدار
د شماره يفرز کار با. ه شديستال تعبيال، دي مزي هيحفره در ناح  

 ي هي آب و هوا جهت تهين و اسپر ي تورب ي با سرعت باال   ۲۴۵
ـ  اسـتفاده گرد  CLIIحفرات   ـ ي م۴(ابعـاد حفـرات   . دي متـر   يل

 کـه  يا بـود بـه گونـه   ) متر عمـق  يلي م ۲  و ينواليعرض باکوج 

ــد ــنجي جي وارهي ــرف يوالي ــر دو ط ــمز( در ه ــال، دي   )ستالي
 .قرار داشـت ) ناي م و محل اتصال سمان   (CEJر  يمتر ز  يلي م ۱

) Filtek P90 - Z250( يميسپس حفرات براساس نوع ماده ترم
  روشبراسـاس نـوع  و هـر گـروه      ،  يي تـا  ۲۴ر گروه   يبه دو ز  

 م بـه يمورد استفاده در هر ترم) Total Bond  چ باز،يساندو(
ـ  ۱۲ر گـروه    ي ز ۲   )  گـروه ۴در مجمـوع  (م شـدند    ي تقـس  ييا ت
)۱۲= n(. افته بـا   ير  يينومر تغ ي گالس آ  چ باز ي ساندو روش در

 ۲ن طبق دسـتور سـازنده مخلـوط شـده و بـه ضـخامت                يرز
 حفره با   ي هي قرار داده شد سپس بق     والينجيمتر در کف ج    يليم

نکـه  آل  يدل ه مورد مطالعه ب   يها تي کامپوز .ديت پر گرد  يکامپوز
ن نــوع يتــر ز پــر مـصرف ا ي خلفــيهـا   دنــدانميجهـت تــرم 

ـ  ،ندت هستند انتخاب شد   يکامپوز نگ بـر   ين نـوع بانـد    يهمچن
  .دي کارخانه سازنده انتخاب گردي هياساس توص
ــروه اول ــتفاده از کامپوز: (گ ــاس ــا  P90ت ي ــه تنه    وييب

 سازنده ژل   ي ابتدا بر طبق سفارش کارخانه     :)نگيروش باند (
  نـا يه تنها در سـطح م     ي ثان ۱۵مدت    به  درصد ۳۷ک  يد فسفر ياس
بـا  .  آب و هوا شستـشو داده شـد  يده شد و سپس با اسپر   يمال

ــتفاده از  ــاس ــدت  يک مي ــه م ــراش ب ــ ثان۱۵کروب ــريه پراي   م
P90 System Adhesive Self- Etching Primer) ( در

ه شده توسـط شـرکت      يباند توص ( ده شد يتمام سطح حفره مال   
ده شده و به مدت     ي دم  به سطح  يمي مال ي پوآر هوا  با ،)سازنده

) LED, Wood Pecker, China(ه با استفاده از دستگاه ي ثان۱۰
ستم ينگ از سي باندي بعد از آن، ماده.  شدي نورده۷۴۰با ولتاژ 

)3M ESPE,USA( Filtek P90    در تمـام سـطح حفـره ،
ـ  ثان ۱۰مـدت    ه، توسط دستگاه به   ي ثان ۱۵ده شد و بعد از      يمال ه ي

ـ  به صـورت ال P90ت يسپس کامپوز.  شد ينورده  بـا  ييهـا  هي
ـ  ثان۲۰مـدت   ه بهيقرار داده شد و هر ال   متر يلي م ۲ضخامت   ه ي

  .  شدينورده
به همـراه گـالس   P900 ت ياستفاده از کامپوز: (گروه دوم

ـ نـومر تغ  يگالس آ  :)چ باز ينومر، روش ساندو  يآ   افتـه بـا   ير  يي
طبــق دســتور ســازنده ) (FujiII, LC, G, Japan نيــرز
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ـ نجيمتـر در کـف ج      يلي م ۲ه ضخامت    ب ،مخلوط شده  وال بـا   ي
سـپس  . قرارداده شد) ۲۳شماره ( شکل   ياستفاده از سوند داس   

 يه توسط دستگاه نـورده    ي ثان ۲۰جهت سخت شدن، به مدت      
  . مطابق گروه اول پـر شـد  P90ت ي حفره با کامپوز  ي هيبق .شد

 به تمام سطح  درصد۳۷ک يد فسفري در ابتدا ژل اس:گروه سوم
ـ ه مال ي ثان ۱۵مدت   کروبراش به ي م کيحفره با    توسـط  شـد   ده  ي

مــر و يه شستــشو داده شــده، پرايــ ثان۳۰ مــدت  پــوآر آب بــه
ـ  با استفاده از 3M (Single Bond(نگ يباند ک بـراش در  ي
ن هـر دفعـه، پـوآر    يو در ب  )  بار ۲(ده شد   ي تمام سطح مال   يرو

ـ  ثان ۲۰مـدت    ده شد، سپس بـه    يهوا دم  مـاده  .  شـد يه نـورده ي
ـ يم ۲ با ضخامت    ييها هي به صورت ال   Z250ت  يکامپوز متـر   يل

  . شديه نوردهي  ثان۲۰مدت  ه بهيهر ال. قرار داده شد
ـ استفاده از کامپوز   (:گروه چهارم  نـومر،  ي، گـالس آ    Z250ت  ي
  ).چ بازيروش ساندو

 .م شديترم سپس. نومر قرار داده شد  يمشابه گروه دوم گالس آ    
ـ  سـاعت ذخ   ۲۴بعد از     ي درجـه  ۳۷ در آب مقطـر   يره سـاز  ي

کل ي، ترموسـ  ط دهـان  يتطابق با مح  ها جهت    ، نمونه گراد يسانت
 در  سـرد  در حمـام آب   طـور متنـاوب      بـه ها   تمام نمونه . شدند

  يو حمـام آب گـرم بـا دمـا          گراد ي سانت ي درجه ۵ ± ۲ يدما
ور شـدن    زمان غوطه . قرار گرفتند  گراد ي سانت ي درجه ۵۵ ± ۲

ه ي ثان ۹۰کل  يک س يمان  ه وکل ز  ي ثان ۳۰ها در هر محفظه      نمونه
ـ در ا  .)۲۰-۲۱(  بار تکرار شد   ۱۵۰۰ن عمل   ي ا .ديطول کش  ن ي

ـ  ارز يگـر بـرا   يمطالعه مشابه چند مطالعـه د      زنـشت از   ي ر يابي
 استفاده  ني فوش ي رنگ ي مادهاز   نفوذ رنگ استفاده شد،      ي وهيش

 بـه داخـل     ي رنگـ  ي  از نفـوذ مـاده     يريبه منظـور جلـوگ    . شد
ها بـا مـوم    ، آپکس نمونه  ي دندان يها  و کانال  ي عاج يها توبول

   هيـ ه الک ناخن، به جـز در ناح       يها با دو ال    ل شدند و دندان   يس
ها در محلول  دندان. ديل گرديم، سين ترم ير مارج يزمتر   يليم ۱

 سـاعت قـرار داده      ۲۴مدت   به) يدا ( درصد ۵/۰ ين باز يفوش

ـ مآ رنـگ    يهـا  دنـدان هر   به   .شدند  . کـد داده شـد    ، شـده  يزي
توسـط   يستاليـ وديس از شستشو با آب، از جهت مزها پ نمونه

 در  ي رنگـ  ي همـاد  داده شـدند و نفـوذ        بـرش  يسک الماسـ  يد
مجهز بـه لنـز   کروسکوپ  يومير استر يدر ز  يوالينجين ج يمارج
 x۲۰ ييبا بزرگنمـا  ) Japanese, Olympus( شده   يبند درجه
ـ  کـه در ز    يمـ يمتخصص ترم .  شدند يبررس کروسـکوپ  ير م ي

 يهـا   از گـروه   ي اطالعـ  ،کـرد  يگزارش مـ  نفوذ رنگ را     زانيم
 .ب بوديترت نيا  بهيماده رنگ  نفوذ   يبند  و درجه   نداشت يدندان

ـ نجي کف ج  ي مهينفوذ رنگ تا ن    -عدم نفوذ رنگ   نفـوذ   - والي
ـ وال بـدون درگ   ينجيرنگ در تمام کف ج     ـ  د يري ـ واره اگزي   الي

 اليواره اگز ي د يريوال با درگ  ينجينفوذ رنگ در تمام کف ج      -
. رفتي صورت پـذ   يز آمار ي حاصل آنال  يها داده در   .)۲۴-۲۲(

ـ  دقي استفاده از آزمون آمارسپس با  ـ مـورد تجز  شريـ ق في  ه وي
عنـوان سـطح      بـه  ۰۵/۰ کمتر از    P-value. ل قرار گرفت  يتحل
  .  در نظر گرفته شديدار يمعن
  

  ها يافته
 در ۳ يري نفـوذ پـذ  ي نکه درجـه ين مطالعه به علت ا   يا در     

ـ هـا د   ر گروه ي و در سا    مورد بوده است   کيفقط   IIIگروه   ده ي
 ادغـام  III  گـروه  يبـرا  ۲ يريپـذ    آن را در درجه نفـوذ      نشد،
ـ  آزمـون دق   ،سپس با توجه به حجـم نمونـه       . مينمود شر يـ ق في

بـا  . ها مورد اسـتفاده قـرار گرفـت        ل داده يتحل ه و يجهت تجز 
 گـروه  ني بيدار آمار  يتوجه به آزمون انجام شده، اختالف معن      

IIIها  گروه ساير با (I,II,IV)۰۰۰۱/۰(  وجود داشتP=( . با
توجه به اختالف مشاهدات انجـام شـده بـا مـشاهدات مـورد          

زنـشت  ين ريشتري ب۲ يري نفوذ پذي  در درجهIIIگروه   ،انتظار
ـ   .)=۰۰۰۱/۰P( نـشان داد  هـا    ر گـروه  ينسبت به سـا    را ن يو ب

ـ I, II, IVيها گروه  وجـود نداشـته   يدار آمـار  ي اختالف معن
  ).۱جدول( )=۶۸۸/۰P (است
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  ها بر حسب گروهزنشت يک از درجات ري هر ي فراوان:۱جدول 
   نفوذ پذيريي درجه
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   مشاهده شدهفراواني
 IV  مورد اننظار گروهيفراوان

Fisher’s Exact Test          
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   مورد مطالعهيها  در گروهي ماده رنگيرينفوذ پذ) کد( ي درجه: ۱ نمودار

  
  بحث

 ونيزاسـ يمريپروسه پل   تفاوت ين مطالعه که به بررس    ي     در ا 
  ونيزاســــيمري، پروســــه پلبـــا دو روش پرداختــــه شــــد 

" Ring-Opening "    کمتـر  يمنجر به کاهش انقباض حجمـ 
 در حد فاصل دنـدان و       ييجه جدا ينت گردد، در  ي درصد م  ۱از  
 شـود  يجـاد مـ  ي ايزنشت کمتريت کمتر شده، ريم کامپوز يمتر
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د يجه رسـ  ين نت ي به ا  يا  مطالعه ي ط ۲۰۱۲در سال    بوگرا   ).۲۰(
 کــه CL II در حفـرات  Filtek P90زنـشت  يزان ريــکـه م 

تـر از   يکرونـال  اي تريکاليمتر آپ يلي م ۱ آن   يوالينجي ج ي وارهيد
CEJ        ـ  قرار گرفتـه نـسبت بـه کامپوز طـور    بـه  Ceramxت  ي

 ي سهي در مقا  ۲۰۰۹در سال   س  يباگ). ۲۰( کمتر بود    يدار يعنم
ـ لوران بـا مـواد نـانو کامپوز       يت سا يزنشت کامپوز يزان ر يم ت ي

Gradia  لوران يسـا ت يـ د کـه مـواد کامپوز  يجه رسـ ين نتي به ا
  ).۸(  را نشان ندادنديزنشتير

 گـزارش  يا  مطالعـه يط ني همچن۲۰۰۹در سال س يانيپاپادوک
 الت دري متـاکر هيسه با مواد با پاين در مقالوراياکرد که مواد س 

م، ين تـرم  يون مارج ي و آداپتاس  settingن  يارتباط با انقباض ح   
  ).۲۵(دادند  را نشان يج بهترينتا

استفاده (چ باز يزنشت روش ساندويزان ري مي کنوني در مطالعه
  P90ت  يـ ن همراه با کامپوز   يافته با رز  ير  يينومر تغ ياز گالس آ  

ـ بـه اسـتفاده از کامپوز     نـسبت   ) Z250 اي    يي بـه تنهـا    Z250ت  ي
ــ ) Total Bondروش ( ــور معن ــه ط ــود يدار يب ــر ب  . کمت

Fahmy     زان ي م ي در رو  يا  مطالعه ۲۰۱۰ وهمکارانش در سال
 بـا اسـتفاده از سـه روش   م ي و سوپر  p90ت  يزنشت کامپوز ير

ـ لـد رز ينر نانوفيو ال) Total Bond( نريبدون ال ـ فاين مدي د ي
ــالس آ ــومريگ ــاندو) Ketac( ن ــسته يدر روش س ــاز وب   چ ب

ـ بـه ا . انجام دادند    زنـشت در  يزان ريـ دند کـه م يجـه رسـ  ين نتي
ـ هر دو نوع کامپوز  کمتـر بـود  ) Total Bond(ت در روش ي

ـ  ر ي در رو  يا  مطالعـه  ۲۰۱۲سال   درو همكاران   هج  ). ۲۶( ز ي
ــشت کامپوز ــن ــاي ــاکريت س ــد  يلوران و مت ــام دادن   الت انج

ـ زنـشت در کامپوز   ين ر يرشتيـ دند که ب  يجه رس ين نت يو به ا   ت ي
  زنـشت در  ين ريو کمتـر ) Filtek z250, 3M(الت يمتـاکر 

)Filtek p90, 3M (نــر ين الي بــيزنــشتين ريهمچنــ. بــود
RMGI      ۲۷( چ باز مـشاهده نـشد   يساندو و دندان در روش.( 

بر، ي اثر فـا ي بر رويا  مطالعه ۲۰۱۳در سال   و همكاران   نگرا  يد
ـ نجين ج يت مارج يت، موقع ينوع کامپوز  ـ م بـر ر   ي تـرم  يوالي ز ي

نا يم در م  ين ترم يد که مارج  يجه رس ين نت ينشت انجام داد و به ا     

ـ . زنشت را داشـت   ين ر يکمتر ـ    يهمچن  در  يدار ين کـاهش معن
 در يبر اثـر يفـا . مشاهده شـد z250  نسبت به  p90زنشتير
 از  ي تعـداد  .)۲۸( ت نداشـت  يـ م کامپوز يزنشت ترم ياهش ر ک

نسبت بـه تتريـك     p90نشان دادند که    ) ۱۹)(۲۰۰۸(ن  يقيمحق
زنـشت  ير )Clearfil SE Bond(سـرام بـا اسـتفاده از بانـد    

 ما از باند ي قات در مطالعهين تحقيسه با ايدر مقا . دارديشتريب
ده شد که  استفاp90 م بايه شده توسط سازنده جهت ترميتوص

  .باشد يل اختالف مي از داليکي
ـ نـر  يان العنـو   بهين وقتيافته با رز ير  يي تغ ينومرهايگالس آ  ا ي

کاربرد  .باشند يزنشت ارزشمند مي در کنترل ر،ه به کار روند يپا
 بـه  ييايمي شـ يتواند چـسبندگ  يچ باز ميها در روش ساندو    آن

 ي برايت، اثرات حفاظتي به کامپوزيکيکرومکانيعاج، اتصال م 
  دندان از خود نشان دهـد      ي برا يدگيپالپ و خواص ضد پوس    

اد ي انقباض زيتي کامپوزيها مي از مشکالت مهم ترميکي). ۲۹(
ـ کم شـدن حجـم کامپوز      .ون است يزاسيمرين پل يدر ح  ت در  ي

 و ياض انقبيتواند منجر به کاهش فشارها    يچ م يک ساندو يتکن
افتـه بـا    ير  يي تغ ينومرهايآ گالس. )۲۸( زنشت شود يکاهش ر 

انـگ  يب ياد، ضـر يلر ز يا ف  ب يها تيسه با کامپوز  ين در مقا  يرز
د يـ ن امر منجر به تول   ي، ا )۳۰( ندشتر دار يت ب يالي و س  تر کوچک

ـ    يتنش کمتر ضمن سخت شدن گالس آ        شـدن   ينـومر و خنث
زنـشت را  يشـود و احتمـال ر   يت مي کامپوز ي انقباض يفشارها

ـ انـد کـه در تکن      مطالعـات نـشان داده    . کاهش خواهـد داد    ک ي
ـ نومر تغ يزنشت گالس آ  يزان ر يچ م يساندو ـ افتـه بـا رز  ير يي ن ي

ـ  ).۳۱( اسـت " Flowable"ال  ي س يها تيکمتر از کامپوز   ک ي
 کـه بـا گـالس    CL II يها ميگزارش شش ساله در مورد ترم

م يچ ترميروش ساندو ت بهين و کامپوزيافته با رزي ريينومر تغيآ
ـ  از ا  يشده بودند، حاک   چ در ي سـاندو يهـا  مين بـود کـه تـرم      ي

باشند  ي ميزنشت کميقابل قبول و ر دوام يع دارايحفرات وس
ـ  از مطالعات آزما  يبعض. )۳۲،۳۳( انـد کـه     نـشان داده يشگاهي

ـ نجين جيممکن است انطباق مـارج   CL II يهـا  مي تـرم يوالي
  ).۲۰-۲۱(ابد يچ بهبود ي با روش ساندويتيکامپوز
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   يريگ جهينت
ــکامپوز ن مطالعــه،يــدر ا      ــديــتکن (P90ت ي و ) نگيک بان
ـ کامپوزوكمتـرين   CL IIچ باز در حفرات يک ساندويتکن   ت ي
  

Z250 )زنـشت را نـشان دادنـد      ين ر يشتريب )نگيک باند يتکن .
ز ي در حفـرات بـا سـا       يکـ ينيشود که مطالعـات کل     يشنهاد م يپ

  .ن مطالعه انجام شوديج ايتر جهت اثبات نتا عيوس
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Background and Objective: Polymerization shrinkage in composite resins is responsible for microleakage 

restoration. A recently introduced composite resin Filtek P90 is based on siloxanes and oxiranes which 

polymerize by cationic "ring opening" polymerization resulting in reduced polymerization shrinkage.  The 

aim of this study was comparative evaluation of microleakage in class II cavities restored with a silorane 

resin composite (Filtek P90) or a methacrylate based composite (Z250) using two different techniques of 

total bonding and open sandwich. 

Materials and Methods: A class II cavity was prepared on the mesial and distal surfaces of twenty four 

caries-free premolars, with the gingival margin of the cavity being 1 mm under CEJ. Teeth were assigned to   

restorative material and operative techniques (total bonding, open Sandwich (resin composite, RMGI), to 

four groups of 12 cavities: I: silorane-based composite (Filtek P90); II: RMGI (Fuji II) & Filtek p90; III: 

methacrylate based composite (Z250); IV: RMGI & Z250. The restored teeth were examined for 

microleakage after thermocycling) 5-55°c) and immersion, in a basic fuchin 0.5% solution (24 hours) and 

sectioned with diamond disk, using stereomicroscope (20X). The degree of dye penetration was recorded and 

analyzed with SPSS16 and Fisher’s exact test. 

Results: Differences between group I with other groups were significant (P<0.01). Group III showed most 

microleakage in the degree of dye penetration 2. No significant difference was observed in groups II, I and 

IV. 

Conclusion: Open sandwich technique (groups I, IV) and p90 composite (total bonding) in group I showed 

the least microleakage. 
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