
 269-262، 1390زمستان،4، شماره23دوره/ دندانپزشكي جامعه اسالمي دندانپزشكان مجلهتحقيقي

و بزاق مصنوعي سمان گالس آينومر رزين مقايسه آزمايشگاهي حالليت در آب، اسيد

و بيس داراي هيدروكسي آپاتيت   مديفايد نوري

نودكتر-1سپيده بانوادكتر 4دكتر محمدجواد خرازي فرد-2دكتر پريسا پورباقي–3فرزانه آقاجانيدكتر-2يحسهيل

 تهرانكي دانشگاه آزاد اسالمي دانشكده دندانپزشميترمياستاديار گروه آموزشي-1
 دندانپزشك-2
و-3  دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران مركز تحقيقات عضومحقق
و مشاور آماري دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران-4  عضو مركز تحقيقات دندانپزشكي

 چكيده
و هدف و مكاني كه منجر به كاهش خصوصيات استيك ماده دنداني هاي منفي از ويژگييكي حالليت:زمينه و كاهش طول فيزيكي كي

بيس داراي هيدروكسيو نوري آينومر رزين مديفايد حالليت سمان گالساز اين مطالعه مقايسه آزمايشگاهي هدف.گردد عمر ترميم مي

آبآپاتيت  و بزاق مصنوعي در . باشدمي، اسيد

-ISO 9917و ISO4049:2000(E) هايستاندارداو به صورت آزمايشگاهي بر اساس تجربيمطالعه از نوع اين:سيروش برر

1:2007(E) شد از نظر بيس داراي هيدروكسي آپاتيتونوري آينومر رزين مديفايد سمان گالساز هر يك از دو ماده نمونهده. انجام

و بزاق مصنوعي شد حالليت در آب مقطر به مدت=7/2pH±02/0الكتيك با در محيط اسيدبررسي ميزان حالليت در اسيد.ندبررسي

.بررسي گرديدند Two-way ANOVAها با استفاده از آزمون آماري داده. انجام گرديدساعت 24

و در متر رم در ميليميكروگ-Fuji lining GC )3/0±(6/0،Lime-lite )4/1±(6/1برايميزان حالليت در آب مقطر:ها يافته مكعب

ميـنتيج. بود07/1)±4/1(و007/0)±8/0(وعـي به تـرتيبـزاق مصنـب بـزان حالليت در اسيـه  Fuji lining GCرايـد

مورد بررسي از نظر دو ماده. مكعب بودرـمت رم در ميليـروگـميكLime-lite 000221/0±000334/0و براي000784/0±000487/0

و بزاق مصنوعي تفاوت معنيحالليت  (داري با يكديگر نداشتند در آب، اسيد .05/0>P(

د:گيري نتيجه و بيس و اراي هيدروكسي آپاتيت در آب مقطرميزان حالليت دو ماده گالس آينومر رزين مديفايد نوري ، بزاق مصنوعي

و تفاوتي با يكديگر نداشتند .اسيد ناچيز بوده

. هيدروكسي آپاتيت– سمان گالس آينومر– الينر– حالليت:ها كليد واژه

 24/5/1390/1385:پذيرش مقاله 8/5/1390:اصالح نهايي10/12/1389/1383:وصول مقاله
 e.mail:sbanava@yahoo.comه دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسالمي تهراندانشكدترميمي گروه آموزشي دكتر سپيده بانوا،:نويسنده مسئول

 مقدمه

مواد دنداني هاي منفي ويژگي جملهاز) Solubility(حالليت

ووهبود ميشكست منجر به كاهش دوام ترميم . گردد آن

يا حجم در حالليت يك ماده كاهش وزن در واحد سطح،)1(

در اثر حل شدن يا تجزيه در طول دوره ماده اي از زمان

دهـي مشخص در مايعـه حرارتـدرج وـات اعثـب ان است

و افت ويژگيهـدانـكاهش استحكام ماده دن آنـايي فيزيكـي ي

و اين،)2(.گردد مي ها ميكروارگانيسمخود سبب نفوذ بزاق

افزايش حساسيت دنداني، تغيير دنداني،به حد فاصل ماده

ميو، پوسيدگي عود كننده رنگ با نفوذ.شود آسيب پالپ

از هاي پوسيدگي ميكروب فعاليت متابوليكي زا اسيد حاصل

حال pHآنها  و موجب تسريع و محيط را پايين آورده ليت

دنـهيدرولي (رددــگمييـدانـز مواد ، انحالل از طرفي،)3-5.

و ورود برخي از مواد آلي موجود در مواد دنداني به بزاق

 كنشهاي حساسيتآنها به بدن فرد ممكن است سبب بروز وا
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و همكاران دكتر سپيده بانوا

گاهي اوقات پيش،)8-6(.موضعي يا سيستميك شودي زا

از كاربرد ماده ترميمي در حفره نياز به قرار دادن سمان به 

و  و بيس است تا حفاظت حرارتي، الكتريكي عنوان الينر

از.مكانيكي پالپ فراهم شود و امروزه يكي رايجترين الينرها

) RMGIC( نوريآينومرهاي رزين مديفايد ها گالس بيس

و هستند كه كاربرد ساده دگي به نسج دندان قابليت چسبن تر

ت فلساايي آزادـوانـو د باالتري نسبت به گالسـورايـزي

آينومرهاي رزين گالس،)1(. ور دارندـكي ومرهاي سلفـآين

مي نوري مديفايد و مايع ارائه نسبت. شوند به صورت پودر

و در زمان پيشنهاد شده  و مايع بايد دقيقاً رعايت شود پودر

بمخلوط  و پس از به شوند ه دست آوردن قوام مورد نظر

اغلب اوقات تهيه اين سمان با قوام مناسب،)8-6(.كار روند

و تجربه استنيازمن آينومرها موادي از طرفي گالس.د دقت

رائمس حساس به رطوبت هستند كه اين له نيز كاربرد آنها

(سازدمي مستلزم آشنايي با فن كاربرد ين بنابرا،)9و1-2.

و اي بتواند مشابه با گالس اگر ماده آينومرها به عنوان بيس

و كاربرد آن راحت به كار الينر حسرت رود اسيت تكنيكيو

. تواند جايگزين مناسبي باشد آن نيز كمتر باشد مي

است كه طبقه شدهـارايديـماده جديدر چند سال اخير

بهو بيس به عنوان الينرتواندميه سازندهـادعاي كارخان

و يون هيدروكسي اين ماده داراي. رود كار هاي آپاتيت است

ميهيد و كلسيم آزاد و روكسيل، فلورايد كند، راديواپك است

و  در محل مورد نظر در حفره به صورت سرنگ ارائه شده

ميهبه شدهـتهي كهـا حاكـررسيهـب. رود كار ي از آنست

ما در مورد ويژگيهاي هاي بسيار كميتحقيق ده انجام اين

درتمطالعا. شده است انجام شده اين مادهبارهي كه تاكنون

و بدون كاربرد در زمينه،است استحكام فشاري اين ماده با

و باند برشي اين ماده به رزين كامپوزيت استحكام، ادهزيو

(باشدمينشت آن ريز  در مورد حالليت اين ماده،)10-12.

اما. اطالعاتي وجود نداردومر آين در مقايسه با سمان گالس

 همچوني مرتبط با حالليت مواد مختلف ترميميهاپژوهش

و كامپوزيت هاي گالس سمان اس آينومر ت ها صورت گرفته

و اجراي (بود اين مطالعهكه راهنماي طراحي .3-7،13-19(

 آينومر مطالعه مقايسه حالليت سمان گالس هدف از اين

د رزين مديفايد و بيس اراي هيدروكسي آپاتيت در آب، نوري

و بزاق مصنوعي بود .اسيد

 روش بررسي

آ مطالعهاين و به صورت زمايشگاهي بر به روش تجربي

و بيسعن روي دو نوع ماده به هايو طبق استاندارد وان الينر

ISO 4049:2000(E) وISO 9917-1:2007(E) شد . انجام

.ه استآمد1ويژگيهاي مواد مورد استفاده در جدول

در-1جدول  مطالعهويژگيهاي مواد مصرفي

و بزاق براي انجام آزمون حالليت در دو محيط آب مقطر

و مجموعاًدهمصنوعي از هر ماده  به نمونه بيستنمونه

قطــه شكل ديسك ضخرــمتيـميل15رـايي به يك امتـو

شدـشرح زير ساختبهرـمتيـميل هـبراي تهي،)19-6(.ه

نـومر رزين مديفايـنآي هاي گالسهـنمون نـد رــوع الينـوري

)GC Fuji Lining LC,GC,USA ( طبق دستور كارخانه سازنده

و مايع با اسپاتول محكمه از جن برس استپودر نلس استيل

و تميز در شرايط دما روي اسلب شيشه 25ي اي خشك

شد%50و رطوبت نسبي گراد درجه سانتي مخلوط.، تهيه

ب هايي از جنس وسيله اسپاتول محكمه به درون قالبه حاصل

متر ميلييكو ضخامتمتر ميلي15 استنلس استيل به قطر

.منتقل شد

(Lime-lite,Pulp dent ,USA)آپاتيت بيس داراي هيدروكسي

 اجزاي اصليكارخانه سازنده نام ماده

گالس آينومر رزين
 ديفايد نوريم

 نوع الينر
GC. USA 

 آلومينو پودرراديواپك فلوئورو
ات گالس آزاد كننده يون سيليك
كفلورايد وپليمر اسيدهاي آكريليك،

و HEMA، مونومرو مالئيك، آب
و آغازگر نوري كامفوركوئينون

 فعال كننده در مايع

Lime- lite Pulpdent, USA

، رزين اورتان هيدروكسي آپاتيت
، باريم ، نمك فلورايد دي متاكريالت

،  Photoinitiatorسولفات
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و بزاق مصنوعي سمان گالس آينومر . مقايسه آزمايشگاهي حالليت در آب، اسيد . .

ميـكه به صورت سرنگ ارائ درـشود مستقيمه  شرايطاً

5/0 هاي استيل در دو اليهمحيطي مشابه به درون قالب

شدقالب. گرديدمتري تزريق ميلي .ندها قدري لبريز از مواد پر

ديك اليه اده نوار سلولوئيدي روي مواد داخل قالب قرار

و روي آن با يك الم شيش سيو به مدت اي پوشاندههشده

شد تا مواد اضافه از باالي قالب تخليه ثانيه با دست فشرده

آنپس،)13و4،7(. شود رها با دستگاه اليت كيو نمونه از

Coltolux 2.5)Coltolux ,USA(وات يليم چهارصد با شدت

ثانيه از فاصله چهلاز هر طرف به مدت متر مربع بر سانتي

به دسيكاتورها سپس نمونه.شد انجامصفر از سطح مواد 

و در دما درجه37يحاوي ژل سيليكاي تازه منتقل شده

و سپس به دسيكاتور22براي مدت گراد سانتي ساعت

دوبراي مدت گراد درجه سانتي23±2 ديگري در دماي

)1شكل(.ندساعت منتقل شد

چپ:1شكل : از راست به

برتصوير قالب ديس:الف هاي آزمايش اي تهيه نمونهكي شكل
و توري نماي:ب-حالليت نگهدارنده دسيكاتور حاوي سيليكا ژل

 دسيكاتور كوچك:ج-درجه21ديسكي شكل در دماي هاي نمونه
 گراد سانتيدرجه37حاوي سيليكا ژل در دماي

يـالـي ديجيتـها با ترازوي الكترونيكهـدر مرحله بعد نمون

)AND MADRIN, JAPAN(وزن شدندرمـگ ميلي1/0 با دقت .

ها به وزن ثابتل خشك كردن تا هنگام رسيدن نمونهسيك

(m1)ها پس از رسيدن نمونه. داشت به ازاي هر ديسك ادامه

مر)(hو ارتفاع)D(قطر(m1)به وزن كز نمونه هر نمونه در

ب وسيلههو چهار نقطه با فاصله مساوي از مركز هر ديسك

شد اندازه) Mitutoya,JAPAN( ديجيتال كوليس شكل(گيري

طب)2 فـو زيـق ه بر حسب واحدـر حجم هر نمونرمول

: گرديد محاسبه(mm³)مترمكعب ميلي

V=[(D)/2]²×π×h 

چپ:2شكل : از راست به

گيري نماي كوليس براي اندازه:ب- نمايي از سيليكا ژل تازه: الف
و ضخامت نمونه قالبهاي پلي متيل:ج-اي ديسكي شكله قطر

و محيط اسيدي  ومتر براي سنجش دستگاه ميكر:د–متاكريالت
و قالب پلي متيل متاكريالت در آزمايش اختالف سطح نمونه ها

 حالليت در اسيد

به نمونه در مرحله بعد دو طور هاي هر ماده تصادفي به

ج نمونه. تايي تقسيم شدند پنجهوگر داگانه هاي هر گروه

از يكي از دو محيط ليتر ميليپنجاه هاي حاوي ويال درون

و درب ويال آب مقطر يا بزاق ها مصنوعي قرار داده شد

درجه37و به انكوباتور با دماي گرديدمحكم بسته

از. گراد منتقل شدند سانتي آبازها روز نمونه هفتپس

ش و با آب مقطر تازه و ستشو داده شدنمقطر خارج شده د

و به مدت با كاغذ خشك كن ثانيه15، رطوبت آنها گرفته شد

ازيكوهدر هوا تكان داده شد دقيقه بعد از خارج شدن

آنپس.(m2)انكوباتور وزن شدند  كه نمونهاز ها به ترتيبي

ليكاي تازه قبالً شرح داده شد وارد دسيكاتور حاوي ژل سي

ن. برسند(m3) شدند تا به وزن نهايي ها هايي نمونهحجم

(V2)بعد از رسيدن به وزن نهاييm3 هم به روش باال

. سنجيده شد

 ISO 4049(2000(بر اساس استاندارد(Wsl)حالليت در آب

هاي زير مترمكعب با فرمول بر حسب ميكروگرم بر ميلي

. جداگانه محاسبه شدند

Wsl=(m3- m1)/V2 
ب ميبراي برـههـد نمونــت در اسيـزان حالليـررسي  اساسا

در ISO 9917-1:2007(E)استاندارد از آزمون خوردگي

ال و از هر ماده اسيد و در كل پنج كتيك استفاده شد ده نمونه

محلول خورنده براي تهيه. گرديدتهيه نمونه به شرح زير

دجبالف

جبالف
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و همكاران دكتر سپيده بانوا

 general purpose reagent grade or)اسيد الكتيكگرم27/8

purer) تاـم الكتـسديرمـگ92/0و(general purpose 

reagent grade or purer) از شركتMERCK آب  آلمان با

شد18حداقلسه رتبه . ساعت قبل از آغاز آزمايش ساخته

pH باشد به اين منظور با محلول7/2±02/0محلول بايد

يك مول در ليتر سديم الكتات يا يك مول در ليتر اسيد 

ب و  DENVER( متر ديجيتالpH وسيلهه الكتيك

Instrument,USA(شد تنظيم.

به ضخامت متر ميلي30×30نگهدارنده نمونه مربعي به ابعاد

و عمق) متر ميلي5±5/0( يا ديسكي به قطر متر ميليپنج 

تعـدر مرك متر ميلي5/0±2 جنـعجـپندادـز به سـدد از

polymethyl methacrylate شد د آزمايش بر مواد مور.تهيه

و در دماي طبق دستور درجه23±1 كارخانه سازنده

گيري ها براي جلو نمونه هنگام تهيه.گرديدتهيه گراد سانتي

از احتباس هوا ابتدا يك قسمت از حفره توسط نمونه پر شد، 

ر پس از كيو.شدسمت مقابل باقي نمونه قرار داده سپس در 

و زمان توصيه شده، نگهدارنده نمونه شدن نمونه ها با شدت

و روي سطح سمان توسط يك را  روي يك پليت قرار داده

به گرديددهياي پوشان الم شيشه و كل مجموعه با يك گيره

و به مدت درجه37ساعت در انكوباتور24هم فشرده شد

شد%90نسبي حداقلبا رطوبت گراد سانتي از.نگهداري بعد

و و جدا شده نمونه اي از نگهدارنده الم شيشه اين مدت پليت

حسطح نمونه با ساينده د هم سطح شدن آب سطح آبي تا

و دويست نگهدارنده نمونه با ساينده آبي ساييده گريت هزار

و نگهدارنده ميزان اختالف سطح قاب. شد ل قبول ميان نمونه

.بودميكرومتر پنج

بارتفاع نگهدارنده ا نمونه در چهار نقطه نزديك مركز ماده

اين چهار نقطه بايستي.شدل ثبت استفاده از كوليس ديجيتا

سپس ميانگين.ه باشندداشت درجه از هم فاصلهنود حداقل

آنـه در مركـارتفاع نمون.رديدـگادير محاسبهـاين مق ز

شد اندازه ب.گيري وه دو عدد دست آمده از هم كسر شده

D0 ن. دست آمدهب ها همراه نمونه گهدارندههر يك از

 محلولليتر سي ميلين ظرف حاوي مربوطه جداگانه درو

اسيدي به صورت افقي قرارداده شد، به طوري كه سطح

و حداقل نمونه محلول روي متر ميلي10±3ها رو به باال باشد

به گرديدسيلو درب ظرف گذاشته. را بپوشاندها نمونه و

شد قرارگراد درجه سانتي37 ساعت در دماي24مدت . داده

ن و با آب مقطر آبكشي مونهبعد از اين مدت ها خارج شده

 هاي نگهدارنده مركز هر نمونه با استفاده از لبهعمق. شدند

 Dtگيري شد تا عمق جديد نمونه به عنوان نقاط مرجع اندازه

 D0 )D=Dt-D0 ،DOو Dtبا تفريق دو مقدار. محاسبه شود

 Dt، متر گيري در اسيد به ميلينمونه پيش از قرار عمق مركز

) متريـعمق مركز نمونه بعد از قرا رگيري در اسيد به ميل

محـعمق خوردگ هاي اليز دادهـآن،)16(. رديدـگهـاسبـي

هاي آزمايش با هاي دو ماده در تمامي گروه مربوط به نمونه

شد  Two-way ANOVAآماري استفاده از آزمون .انجام

ها يافته

رزين مديفايد آينومر حالليت دو نوع گالس مطالعهدر اين

وـن  اساسبر اتيتـآپيـدروكسـهييبيس دارا وري

  ISO 9917-1:2007(E)و ISO 4049:2000 هاياستاندارد

آورده3و2 جداولدر بررسي حاضر هاي يافته.شد ارزيابي

.شده است

دو ميانگين حالليت در آب مقطر2جدول و بزاق مصنوعي

نـومر رزين مديفايـآين ماده گالس و بيسوـد داراي ري

مي) Lime-lite( هيدروكسي آپاتيت ونهـگ همان.دهد را نشان

مي2كه در جدول  ميانگين حالليت گالس شود نشان داده

نـايـآينومر رزين مديف ازـد روز در آب مقطر45وري پس

و كمي هم  منفي بوده است به اين معنا كه حالليت نداشته

بزولي.جذب آب صورت گرفته است اق مصنوعي مقدار در

دو Lime-lite ماده.بسيار كمي حالليت داشته است در هر

و كمي جذب آب داشته است محيط آزمون.حالليت نداشته

Two-way ANOVA در نشان داد كه تفاوت معني داري

و چه در بزاق مصنوعي حالليت دو ماده چه در آب مقطر

مـبه اين معن.داردنوجود محـا كه دو آباده در دو  مقطر يط

)=532/0p(. اند مصنوعي به يك ميزان حالليت داشتهو بزاق

دو تفاوتي بين حالليت هر يك از مواد در از طرف ديگر

)=624/0p(. وجود نداردمختلف آبي محيط 
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را3جدول ميزان حالليت در اسيد دو ماده مورد آزمايش

مي3گونه كه در جدول همان. دهد نشان مي شود مشاهده

گالس آينومر رزين گين حالليت در اسيد هر دو ماده ميان

ن و بيس داراي هيدروكسي آپاتيتمديفايد  – Lime)وري

Lite)آزمون.ي بوده استبسيار جزيTwo-way ANOVA 

24نشان داد كه تفاوتي در حالليت در اسيد دو ماده پس از

)=667/0p(. ساعت وجود نداشته است

 بحث

وآبدركه به منظور مقايسه حالليت مطالعه نتايج اين ، اسيد

و سمان گالس بزاق مصنوعي آينومر رزين مديفايد نوري

 گرديدانجام ) Lime-lite(بيس داراي هيدروكسي آپاتيت 

در تفاوت معني نشان داد كه داري در حالليت دو ماده چه

مچنين تفاوتيه. داردن آب مقطر چه در بزاق مصنوعي وجود

و است حالليت وجود نداشته ايجاد ميان دو محيط از نظر 

يك از مواد مورد آزمايش در محيطهاي ذكر بين حالليت هر

از نظر حالليت در اسيد.نشدداري مشاهده شده تفاوت معني

.د نداشتداري وجو تفاوت معني،ساعت24دو ماده پس از 

از رسد دو ماده به اين ترتيب به نظر مي نظر مورد آزمايش

و اسيد تفاوتيدر حالليت معنادار نبودن تفاوت.نداشتندآب

و اسيددرحالليت   مورد بررسي در مطالعهماده دو آب

مينشانگر آنست حاضر از كه دوتوان ماده در شرايط هر

.بهره بردبه جاي هم كلينيكي 

مـحاللي تاف،اعث كاهش استحكامـبيــدانـدن ادهـت يك

تيـايي فيزيكـهويژگي ات به محيطـركيبـو آزاد شدن برخي

(گرددميدهان   استحكامو هاي مكانيكيبا افت ويژگي،)1-3.

ديـاختس و تضعيف باند به دنوارـاري دانـه حفره، ترميم از

بز جدا مي و ميكروبشود كه خود سبب نفوذ حد اق ها به

، تغيير رنگ، دندانيفاصل ماده دنداني، افزايش حساسيت 

مي پوسيدگي عودكننده، آسيب  هاي باكتريبا نفوذ.گردد پالپ

 حالليت
 ماده

 P.Vحالليت در بزاق مصنوعي حالليت در آب

آينومر رزين گالس
 مديفايد نوري

)3/0±(6/0-)8/0±(007/0
624/0

Lime-lite )4/1±(6/1-)4/1±(07/1

P.V 532/0

 ماده

 حالليت
 P.V ميانگين حالليت در اسيد

گالس آينومر رزين
000487/0±000784/0 مديفايد نوري

667/0

Lime-lite 000221/0±000334/0

درو انحرف معيار ميانگين:2جدول و بزاق مصنوعي دو ماده گالس آينومر رزين مديفايد نوري آب مقطر حالليت

)ميكروگرم بر ميلي متر مكعب)(Lime-lite(و بيس داراي هيدروكسي آپاتيت

و انحراف معيار حالليت در اسيد دو ماده مورد آزمايش:3جدول )متر مكعب ميكروگرم بر ميلي(ميانگين

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ji

da
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               5 / 8

https://jida.ir/article-1-1154-en.html


267 

 1390زمستان،4، شماره23دوره/ مجله دندانپزشكي جامعه اسالمي دندانپزشكان

و همكاران دكتر سپيده بانوا

 pHاسيد حاصل از فعاليت متابوليكي آنها، پوسيدگي زا

و مو و هيدروليز محيط را پايين آورده جب تسريع حالليت

از. گرددميو سپس از دست رفتن نسج دندانمواد دنداني 

درطرفي، انحالل برخي از مواد آلي موجود در مواد دنداني

و ورود آنها به و در نتيجه بزاق بدن فرد ممكن محيط دهان

زااست سبب بروز واكنش يايهاي حساسيت موضعي

تا.سيستميك شود رگذار بر حالليت، محتوايثئاز عوامل

و فيلر، اندازه ذرات، مقدار سطح ذرات فيلر ، عوامل كوپلينگ

)16(. جنس خود ذرات است

در اي بايد توجه قرار گيرد آنست كه هر ماده آنچه بايد مورد

و درست استف حتي وجود ويژگيهاي. اده شودجاي مناسب

كه نميبرتركاربردي نيز بر ماده تواند سبب شود هميشهاياي

و مادهكنار . صد جايگزين شوداي ديگر صددر گذاشته شود

چسبندگي بااليي به هيدروكسي آينومر هاي گالس سمان

و عاج  آينومر اتصال فيزيكوشيميايي گالس. دارندآپاتيت مينا

حد اي است كه اليه به نسج دندان به گونه ازوا اي سط

مي گالس و عاج تشكيل از. وم استشود كه بسيار مقا آينومر

طرف ديگر انطباق ضريب انبساط حرارتي سمان با دندان

ر و سبب كاهش احتمال بروز پركوليشن، كاهش يزنشت

آينومرهاي رزين مديفايد گالس. گردد افزايش دوام ترميم مي

ر حالليت در اسيد از خود نشان مقاومت بهتري در براب

آل مي و از نظر شيميايي بر برخي از مشكالت باوددهند گي

و خشكي كه در سمان گال رطوبت معمولي آينومرسهاي

قابليت آزادسازي فلورايد در آنها. اند وجود دارد، غلبه كرده

و آنتي باال رفته است به اين ترتيب اثرات ضد پوسيدگي

ريال آنها سبب كاهش بروز پوسيدگيهاي ثانويه باكت

ج تنها نكته. گردد مي زء نكات اي كه در مورد گالس آينومرها

مينامن شود، كاربرد اسب در كاربرد اين مواد محسوب

كپ.ستهاكلينيكي مشكل آن سولي سمان گرچه با ارائه انواع

مي گالس شود ولي در ايران آينومر اين مشكل كمتر مطرح

و دندانپزشكان تمايلي به  اين انواع داراي هزينه باالتر بوده

ازكاربرد ندارند ضمن آنكه همي ماده در كپسول شه مقداري

بباقي و با به همين دليل وجود ماده. رود كار نميه مانده اي

ميبهمسان يا هاي كاربردي ويژگي تواند بسيار مفيد رتر

(باشد )18و1-2.

و بيس اليت كيور مادهدر چند سال گذشته اي به عنوان الينر

تري گي ارائه شده است كه كاربرد راحتبه صورت سرن

اين ماده داراي هيدروكسي. آينومر دارد نسبت به گالس

و  آپاتيت در يك بيس رزيني اورتان دي متاكريالت است

و هيدروكسيل توانايي آزاد را سازي فلورايد، يون كلسيم

ميبن. دارد در اين.باشد ابراين داراي خواص ضد پوسيدگي

و ارتباط  و به ويژه مطالعاتمقاالت  مرتبط با اين موضوع

در دسترس نبود ) Lime-lite( آپاتيت دروكسيبيس داراي هي

. بسيار اندكي در زمينه خواص آن وجود دارد هايو تحقيق

و استحكام نشتريز مطالعه در چند تنها ، استحكام فشاري

و برشي آن با كامپوزيت هاي نشانگر ويژگيبررسي شده

(ه استبوداين ماده مناسب  كهدتوجه، بايد)10-12. اشت

و Lime-liteماده  مريزه پلياحتمال به دليل تركيبات رزيني

وجود نشدن كامل در حفرات عميق ممكن است به دليل 

منومرهاي واكنش نيافته داراي اثرات منفي باشد كه اين خود 

.است FTIRنيازمند تحقيق در اين زمينه با روش 

آب از نظر حجم نمونه،درآزمون حالليت حاضر در مطالعه

و و شيوه تهيه آنها و روش تهيه محيطهاي آبي نيز نوع

 ISOبه استاندارد بين الملليبا توجههاآزمايش ويژگي نحوه

شد 4049:2000 .حاضر است كه از نقاط قوت مطالعه انجام

 Gigo Cephalyو Zhang Y همچون مطالعههابرخي از تحقيق

 ISOبر اساس استاندارد  Gerdolle DAو  Anstice HMو

(شده بودند طراحي  4049:2000 كه حاليدر)8-6و4.

اين بر اساس Örtengrenبرخي از مقاالت از جمله تحقيق

.كه از نقاط ضعف آنهاست شده بودندنطراحي استاندارد

به تعداد نمونه Zhang Yهمچنين تحقيق،)5( كمتري نسبت

 Gigoو تحقيق ISO 4049:2000 تعداد پيشنهاد شده در

Cephaly ه اليت كيور استفاده كرده بودند از دو نوع دستگا

 ISO 4049:2000 آنها در مقابل استاندارد كه از اعتبار

(كاهد مي .6،4(

 ISO 9917 1:2007(E) از استاندارد كنوني مطالعهدر برآن عالوه
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از.براي آزمون حالليت در اسيد استفاده شده بود برخي

خوردگي ميزان Eisenburgerمشابه از جمله تحقيق هايتحقيق

باك)16( اسيد با تكنيك پروفايلومتري سنجيده شده بود ه

 Zhangهمچنين تحقيق.مغايرت داشتمطالعه حاضر شيوه

Yالكل براي-به جاي محلول اسيد الكتيك از محيط آب

كه چندان با شرايط)4( آزمون حالليت استفاده شده بود

.كلينيكي همخواني ندارد

با RMGICآبدرحالليت يسه پيشين اغلب مقا هايدر تحقيق

هاي يا سمانو متداول هايينومرآ كامپوزيتي، گالس هاي رزين

ا و تا كنون با بيس معدني مثل زينك فسفات انجام شده ست

با RMGIC هيچ تحقيقي مقايسه داراي هيدروكسي بيسرا

 Gigo Cephalyماننداما در تحقيقاتي.انجام نداده استآپاتيت 

وي دار به طور معني به RMGICجذب آب حالليت را نسبت

مي كامپوزيت  HEMAدهد زيرا هاي رزيني باالتر نشان

چه RMGICموجود در مايع و هر ماهيت هيدروفيل دارد

در يك ماده باالتر باشد جذب آب آن باالتر HEMAمحتواي 

تا.خواهد بود نأجذب آب باعث مطلوب بر خواص ثيرات

، ضريبش استحكام خمشيويژه كاههب RMGICمكانيكي 

و سختي آن دارد آب باعث به عالوه جذب االستيك خمشي

حالليت نيز  Toledanoتحقيق.شود تغيير رنگ ترميم نيز مي

آبو  را به دليل حضور RMGIC (Fuji II LC)جذب

به HEMAهاي آبدوست مولكول و ماهيت رزيني آن نسبت

مي UDMAهاي واجد سيستم همچنين.ندده باالتر نشان

كه Fuji II LCو Vitremerنشان داده شده است كه

RMGIC ،باز سخت- هر دو طي واكنش اسيدهستند

و با يك واكنش فتو مي مي شيميايي پليشوند . گردند مريزه

آنها باعث حالليت بيشتر در آب مريزه شدن كافي عدم پلي

يتحال آنكه ميزان جذب آب آنها در مقايسه با حالل.شود مي

و گالس هاي رزين مديفايد به آينومر در آب چندان باال نيست

.دليل ساختار ماتريكس خود قابليت انحالل باالتري دارند

با كامالًكه Kanchanvasitaتحقيق انجام ISO 4049مطابق

و حالليت.شده است را نسبت به ساير RMGICجذب آب

ميم مي واد با بيس رزيني باالتر نشان و بيان كه دهد آب كند

و آينومر هاي گالس جزيي از ساختار كلي تمام سمان است

و وجود مولكول جذب آب هاي آبدوست باعث ماهيت رزيني

ميو حالليت باالتر اين سمان )7(. گردد ها

و در هيچ يك از مقاالت بررسي شده جهت ارزيابي حالليت

 ISO 9917-1: 2007(E) خوردگي در اسيد از استاندارد 

به شيوه M.Eisenburgeاما پژوهش. اده نشده بوداستف

 ZPآينومر را با سمان پروفايلومتري خوردگي سطح گالس

و pHدر حضور اسيد سيتريك با در زمانهاي هاي مختلف

و به اين نتيجه رسيده است كه گالس كرده گوناگون مقايسه

و سمان Ketac-Cemآينومر با بيس Dual Cementلوتينگ

دگي سطح كمتري نسبت به سمان زينك فسفات رزيني خور

 HeshmatوZara ndi همچنين در تحقيق)17( نشان دادند

م داري از نظر حالليت در اسيد ميان مواد عنيهيچ تفاوت

)18(. مورد آزمايش مشاهده نشد

 گيري نتيجه

و بيس داراي دو ماده گالس آينومر رزين مديفايد نوري

آب) Lime-Lite( هيدروكسي آپاتيت از نظر حالليت در

.و بزاق مصنوعي تفاوتي با يكديگر نداشتنداسيد،مقطر
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