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 چکیده

وش در ایـن مطالعـه تـأثیر ر   .  سیمان شده مؤثر باشدنیرهایادهزیو ممکن است در عملکرد بعدی و      نوع و روش قراردهی      :زمینه و  هدف   
ای ترمیمهای ونیر      بر ریزنشت و تطابق لبه     ]سخت کردن اولیه ادهزیو   ) NPCپرکیور    نان(یا عدم انجام    ) PCپرکیور  ( انجام   [کاربرد ادهزیو   

  .کامپوزیتی غیرمستقیم بررسی شد
 به Panavia F2.0(PF2) و سلف اچ Excite/Variolink II(EXV) توتال اچ ، سیستم چسبندهآزمایشگاهی در این مطالعه :روش بررسی

.  به دو گروه بیست و چهارتایی تقسیم شدنددندانها. چهل و هشت سنترال انسیزور انسانی برای ونیر کامپوزیتی برش خوردند. کار رفت
ور  و نان پرکی(PC) آزمایشی ادهزیو با المپ هالوژن قبل از قرارگیری سیمان رزینی پرکیور برای هر سیمان رزینی در نیمی از گروههای

(NPC)بنابراین چهار گروه آزمایشی .  شد(PC+EXV,NPC+EXV,PC+PF2,NPC+PF2) ونیرهای ساخته شده با . آمد به وجود
 درجه به مدت یک 37پس از نگهداری در حرارت . کامپوزیت تتریک سرام با عوامل رزینی چسبنده دوگانه سخت شونده سیمان شدند

 در ای بررسی تطابق لبهو ریزساختار دو نمونه از هر گروه به طور تصادفی برای مشاهده . دندروز، دندانها برای بررسی ریزنشت آماده ش
    )α = 05/0(. آنالیز شدندProbit از نوع Link function با Ordinal regression با آزمون ها داده. ردیدندـ انتخاب گ1050xبزرگنمایی 

مارجین عاجی .  مشاهده شدPC+EXV و NPC+EXVتیب در مارجین عاجی گروههای بیشترین و کمترین مقادیر ریزنشت به تر :ها یافته
زیو از نوع سیمان  پرکیور ادهتأثیر) P >05/0. (بر خالف مینایی تفاوت معناداری در میزان ریزنشت گروههای پرکیور و نان پرکیور داشت

  .  یت نبودبل رؤ در ادهزیوهای نان پرکیور قاالیه ادهزیو مشخصی.  بودرزینی با اهمیتتر
ادهزیوهای پرکیور بهترین مقاومت را در برابر نفوذ رنگ داشتند، اگرچه . پرکیورینگ ادهزیو وابسته به ماده نبودتأثیر  :گیری  نتیجه

  . ضخامت عامل چسباننده مختصری افزایش یافته بود
  .  ای  تطابق لبه- ریزنشت-روش نوردهی –  سیمان رزینی–  سیستم چسبنده– ونیر کامپوزیتی :ها کلید واژه

  2/2/1387/1385 :پذیرش مقاله      1/11/1386 :اصالح نهایی      4/7/1386/1383 :وصول مقاله
  e.mail:moosavih@mums.ac.ir  ترمیمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گروه آموزشی :نویسنده مسئول

  
  مقدمه 

ترمیمهـای محافظـه   به دنبال تکامل مواد ادهزیو که روشهای   
ستحکام کافی امکان پـذیر  کارانه را عالوه بر زیبایی عالی و ا    

استفاده از ترمیمهای کامپوزیتی بانـد شـونده رو         ،  اند  ساخته
 در بین ترمیمهای باندشونده کامپوزیتی، ،)1.(به افزایش است  

ونیرهای کامپوزیتی محافظه کارانه کـه بـه صـورت پوسـته            
، طرفـداران   شـوند مـی دان بانـد    مینـای دنـ   روی  نازکی اغلب   
 اگرچه کفایت ادهزیوهای عاجی در طـی        ،)3-2.(زیادی دارند 

افته اسـت، سـیل و    ـزایش یـ  ـدهه گذشته به طور پیوسـته افـ       

ونیرهای کامپوزیتی باند شونده زمانی کـه لبـه       ای     لبه تطابق  
سرویکالی روی عاج قـرار دارد هنـوز هـم یـک مـسئله مهـم              

دن مناسـب رمـز موفقیـت دراز         تکنیک سـیمان کـر     ،)4.(است
استحکام و دوام بانـد بـین مـرز         . مدت این گونه ترمیمهاست   

مینـا نقـش    / مشترک ونیر کامپوزیتی، سیمان چسبنده و عاج      
مهمی را در نتیجه به دست آمده، بـه خـصوص هنگـامی کـه             

 آشـکار   ،)3.(کنـد مـی ونیر بر روی عاج گسترش یافته، ایفـاد         
در یک سـوم جینجیـوالی تهیـه       شدن عاج به دلیل نازکی مینا       
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  . . .  روشهای متفاوت نوردهی بر ریزنشت و تطابق ثیر نوع ادهزیو وتأ

 در ایـن شـرایط، فرآینـد        ،)5.(حفره ونیر، غیـر شـایع نیـست       
 در ، زیرا میزان شکست باالشودمیسیمان کردن بسیار مهم 

و یابـد   مـی  عاج آشکار ارتباط     ونیرها به میزان وسعت ناحیه    
لبه سرویکالی به عنوان یک ناحیه مـشکل سـاز بـرای کـسب        

 سیستم های ،)3.(شودمیر گرفته صحیح در نظ ای     لبه تطابق  
سیمان رزینی با مکانیسم های توتال اچ و سلف اچ برای باند         

در همه آنها عـدم نـوردهی   . ونیرها به دندان توصیه شده اند   
ادهزیو قبل از سیمان کـردن توسـط سـازنده توصـیه شـده             

عدم نوردهی ادهزیو سبب نازک شدن      رسد  میبه نظر   . است
. و و از دسـت رفـتن کفایـت آن بـشود       بیش از حد الیه ادهزی    

موفقیت کلینیکی ترمیمهـای سـیمان شـونده بـرای سـالها بـا          
. شـد مـی ابی ـزنـشت ارزیـ  ـو ری ای     لبه تطابق   ریـیـگ  دازهـان

علی رغم این واقعیت که هیچ ترمیم یا ماده چسباننده قابلیـت       
 در تــرمیم ونیــر بانــد شــونده، ،)7-6.(ســیل کامــل را نــدارد

بین رفتن باند یکنواخـت بـه سـاختمان دنـدان           ریزنشت با از    
و این مسئله هـم بـا سـایر مـشکالت از قبیـل              یابد  میارتباط  

رمیم، التهـاب پالـپ،     ـویه، حـساسیت بعـد از تـ       ـپوسیدگی ثان 
کـه بـه دلیـل ورود    شود  میرنگ پذیری و تجمع پالک همراه       

 بین دنـدان  ها ها یا یون ناواضح باکتری ها، مایعات و مولکول    
 هـدف ایـن مطالعـه       ،)8-7.(باشـد   مـی میم سـیمان شـده      و تر 

بررسی اثر کاربرد سـیمانهای رزینـی مختلـف بـا روشـهای        
و ریزنـشت در   ای     لبـه  متفاوت نـوردهی ادهزیـو، بـر تطـابق        

    . باشد میمارجین های مینایی و عاجی ونیر کامپوزیتی 
  

   روش بررسی
 نترال انـسیزور  ا دنـدان سـ    48 آزمایـشگاهی ن مطالعه   ـدر ای 

 نــسوج  .انــسانی تــازه خــارج شــده و ســالم انتخــاب شــدند
ل از نگهـداری در آب مقطـر چهـار          ـدان قبـ  ـده بـه دنـ    ـچسبن

.  حـذف شـدند    درجه سـانتی گـراد حـاوی بلورهـای تیمـول          
ر مبنـای   ـایی بـ  ـ تـ  24روه  ـ به دو گ   دندانها بـه طور تصادفی   

در . ده تقـسیم شـدند    ـنـانـانهای رزینی چـسب   ـهر یک از سیم   
ـــاندینگ تـم بــــــه اول از سیـــــستروـدو گـــــ ال اچ ـوتـــ

Excite(Ivoclar-Vivadent AG,Schaan/Liechtenstein)  و
ــ ـــسی ــ ـمان رزی ــه س ــوندهنی دوگان  Variolink IIخت ش

(Vivadent, Schaan,Liechtenstein)   بـه دو روش نـوردهی 
ه و  ـیـ ـانـ به مدت بیست ث    (PC)ان کردن   ـادهزیو قبل از سیم   
  . اده شدـ استف(NPC)ردن ـمان کـیراه سـنوردهی ادهزیو هم

 ED-primerروههای بعدی از سیستم پرایمر سلف اچ ـدر گ

II/Panavia F 2.0(Kuraray Medical, Okayama,Japan) 
 ,Panavia F 2.0(Kuraray Medical, Okayamaهمراه سیمان

Japan)(PF2)استفاده گردید  .  
دنـدانها  حفرات ونیر با تراش پنجره ای بر روی سطوح لبیال     

چمفر الماسه و توربین با سرعت بـاال همـراه اسـپری        با فرز 
بعد از هر چهار تهیه حفره یک فرز    . آب و هوا تراشیده شدند    

بـه  تراش حفرات به صورت بـات جوینـت در ل  . شدمیعوض  
 5/0تـا نیمـه سـطح لبیـال و         متر   میلی 75/0انسیزالی به عمق    

، بـه   CEJ ورای   ریمت  در نیمه سرویکالی تا یک میلی      متر  میلی
شـیارهای راهنمـا   با کمک  .  انجام گرفت  ای  راش پنجره شکل ت 

 هـا و     در پروگزیمال . ا یکسان سازی شد   هعمق در تمام تراش   
در جینجیوال تا نیمه سطح پروگزیمال و بدون در بر گـرفتن            

. شـد مـی منطقه تماس پروگزیمالی تراش به لبه انسیزال ختم         
تــراش خــورده بعــد از ونیــر کــامپوزیتی بــرای هــر دنــدان  

 با اسپیدکس و ریخـتن مـدل گچـی، بـا قـراردادن              گیری  قالب
 Tetric Ceram A2(Ivoclar-Vivadentکامپوزیــت رزیــن 

Schaan, Liechtenstein)     که بـه طـور مـستقیم در روی هـر 
قـرار  کامپوزیت را الیه الیه . ، ساخته شد  گرفتمیخفره قرار   

 Optilux الیـت کیـور   داده و هر الیه بیست ثانیه با دسـتگاه 

501, kerr Corporation)     با شـدت هفتـصد و شـصت میلـی 
سپس ونیـر برداشـته     .  مربع نور داده شد    متر  وات بر سانتی  

ــا کمــک کــوره    شــده و پلــی مریزاســیون اضــافه و کامــل ب
 به مدت هفت دقیقه (Colten 5.0)مخصوص پخت کامپوزیت 

ز سـیمان  قبل ا .  درجه سانتی گراد انجام شد     125در حرارت   
کــردن، ســطوح داخلــی ونیرهــا توســط ذرات پــودر پنجــاه  

 سندبالسـت   bar 2میکرونی اکـسید آلومینیـوم تحـت فـشار          
برای یـک دقیقـه جهـت حـذف           %35شده و با اسیدفسفریک     

پـس از شستـشوی   . آلودگیهای سطحی آماده سـازی شـدند    
اسید با آب و خـشک کـردن سـطح، سـایلن بـر روی سـطح                 

سـطح تـراش خـورده هـر دنـدان          . فـت داخلی ونیر به کـار ر     
ونیر هـر دنـدان توسـط       . توسط پودر پامیس و آب تمیز شد      

یکی از عوامل چسباننده رزینی طبق دستور کارخانه سازنده   
در نهایـت اعمـال فینیـشینگ و        . آماده سازی و چسبانده شد    

رمیم شـده در آب مقطـر       ـدندانهای ت . ردیدـپالیشینگ انجام گ  
ــراد  37 ــانتی گ ــه س ــر درج ــام  24ای ب ــل از انج ــاعت قب  س
  ت ـشـزنـی ریـابــجهت ارزی. دـهداری شدنـگـات نـایشـآزم
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 و همکارانحوریه موسویدکتر 

ه سانتی گراد  درج55-5ه حرارتی ـرخـزار چ ـ در ه  ها  هـنمون
 ثانیه در هر حرارت و زمـان انتقـال   با زمان ماندگاری بیست 

یـشه هـا قطـع    آپکـس ر . ده ثانیه برای هر چرخه قرار گرفتند   
 مـارجین ونیـر بـا دو الیـه نـاخن      متـری  شده و تا یـک میلـی      

 سـاعت در فوشـین بـازی        24دندانها به مدت    . پوشیده شدند 
 سپس با فشار زیاد آب شسته و نمونه ها        .  قرار گرفتند  5/0%

ــدند    ــت ش ــتر مان ــی اس ــن پل ــس از آن. در رزی ــت پ  در جه
باکولینگوالی و به موازات محور طولی دندان سه برش از هر  

نشت در مارجین های عاجی و مینـایی        نمونه برای آنالیز ریز   
و مشاهده توسط استرئومیکروسـکوپ بـا بزرگنمـایی چهـل        

دو دندان از هـر گـروه بـه طـور تـصادفی بـرای               . انجام شد 
ــد و  ای   لبــهارزیــابی تطــابق  و توصــیف دقیقتــر الیــه هیبری

ــر      ــاجی در زی ــایی و ع ــه مین ــیمان در لب ــه س ضــخامت الی
پـس  .  مشاهده شـدند   میکروسکوپ الکترونی، آماده سازی و    

از برش دندانها از جهت باکولینگوالی در امتداد محور طولی،          
سطوح به دست آمده با کاغذهای سیلیکون کارباید ششـصد          

 بـه مـدت     %5با اسـید مالئیـک      . و دوهزار گریت پالیش شدند    
 12شوی کامـل بـا آب،   پـس از شستـ  . بیست ثانیـه اچ شـدند   

س از خشک کـردن     پ. نگهداری گردیدند  %100ساعت در الکل  
کامل، نمونه ها با چـسب سـیانوآکریالت بـر روی یـک پایـه               

محـل اتـصال    . آلومینیومی مانت شده و با طال پوشش یافتند       
ــدان ــو/ دن ــیمان/ ادهزی ــوزالی و   / س ــارجین اکل ــر در م ونی

-LEO, Model VP)سـرویکالی بـا میکروسـکوپ الکترونـی     

1450, Germany) ــایی ــا بزرگنمـ ــی و x 1050 و بـ  بررسـ
مقادیر ریزنشت به وسیله اندازه گیری نفـوذ        . وصیف شدند ت

به دست آمد و بـه      ) در مینا و عاج   (رنگ برای کل طول سطح      
در این  . صورت در صد کل طول آماده سازی ونیر بیان شد         

مطالعـه بـا توجـه بــه بررسـی اثـر دو نـوع ســیمان و روش       
 Ordinalنوردهی بر میزان ریزنشت در مینا و عاج از آزمون 

regression با Link function  از نـوع Probit  اسـتفاده شـد  .
. ر دو ناحیـه قابـل قبـول بـود         ـتطابق داده ها بـا مـدل در هـ         

)05/0> p(            عملیات آماری با در نظرگـرفتن خطـای نـوع اول
 انجام 5/11 نسخه SPSS توسط نرم افزار  05/0آماری برابر   

       . گرفت
  

  ها یافته
ع ماده، روش نوردهی و هـر دو        نو تأثیربا آزمونهای آماری    
 هـای  ر همزمان بر ریزنـشت در مـارجین  متغیر مستقل به طو  

ن ـیـ ـانگـن می ـریـبیـشت . ردیدـاجی بررسـی گـ    ـایی و عـ   ـمین
 و NPC+EXV) 38/17 ± 03/8(روه  ـوذ رنگ مربوط به گ    ـنف

ن ریزنــشت در ـیـــرین میانگـن عــاج بــود و کمتـــدر مارجیــ
ی بــه در مــارجین عــاج و PC+EXV) 59/0 ± 49/0(روه ـگــ

زنــشت و ـین ریـگـــوط بــه میانـ مربــهــای داده. وجــود آمــد
روههای ـاجی و مینایی گـ ـ عهای  ار در مارجین  ـراف معی ـانح

  . اند  خالصه شده2 و 1در نمودارهای آزمایشی به تفکیک 
  
  

  
  
  

  ریزنشت گروههای آزمایشی در مارجین مینایی: 1نمودار 
  

  
  
  

  ریزنشت گروههای آزمایشی در مارجین عاجی: 2نمودار 
  

وههای آزمایشیگر  

ی 
نای

 می
شت

زن
ری

)
صد

در
(  

120
 100
 

60 
 

80  
 

40 

20  

0  

20-  
   تعداد=   12    12    12   12  

   تعداد=  12    12    12    12     

 گروههای آزمایشی

120
 100
 80  
 60 
 40 

20  

0  

20-  

ی 
اج
ت ع

نش
یز
ر

)
صد

در
(  

    25  

   10 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ji

da
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               3 / 8

https://jida.ir/article-1-311-en.html


40  
 

  1387 بهار، 1، شماره 20دوره / مجله دندانپزشکی جامعه اسالمی دندانپزشکان

  . . .  روشهای متفاوت نوردهی بر ریزنشت و تطابق ثیر نوع ادهزیو وتأ

دندان و ونیر بـه طـور نرمـال ضـخامت یکنواخـت تـری در                 )p =475/0(روش نوردهیو) p =649/0(وع سیمـان ا ندر مین
در عاج نوع سیمان اثـر      .  معناداری بر ریزنشت نداشتند    تأثیر

ثر بـود  اما روش نـوردهی مـؤ  ) p =876/0(معناداری نداشت  
)001/0= p (  که ریزنشت در گروههای     ای     گونه   بهNPC   بـه 

  .طور معناداری بیشتر بود
قبل از برش زدن، نمای ماکروسـکوپیک سـطوح مـاده ونیـر             

تمـام  . پ قابـل مـشاهده بـود   شده یکنواخت، صاف و بدون گ  
ــه ــا نمون ــروه اضــافات میکروســکوپیک ســیمان  ه  در هــر گ

در بررسـی   .  نشان دادند  چسباننده را بر سطح دندان و ونیر      
  ی الیه سیمان رزینـی چـسباننده بـین         میکروسکوپیک الکترون 

برخــی نمونــه هــا .  داشــتPE2 نــسبت بــه EXVگروههــای 
نیر نـشان دادنـد     ترکهای کوچکی در سوبسترای دندانی یا و      

های ایجاد شده در طی فرآیند آمـاده سـازی    که احتماالً شکاف  
جی و مینایی هیچ گونـه  در مارجین های عا. نمونه بوده است  
خوب سیمان با سطح مینا در      ای     لبه تطابق  . حبابی دیده نشد  

گپ های کمتری بین سیمان و مینا       . هر دو ماده وجود داشت    
در تمام گروهها بود، که کامالً در ارتباط با مقادیر ریزنـشت            

  )1شکل .(ه دست آمده از نمونه هاستب

  
  

  
  
  

  
  
  

  

  

  
  .PC+PF2   1050x (B) و PC+EXV (A) کامپوزیتی به مینا در گروه صال ونیرمحل ات: 1شکل 

 E) ،مینا CR ،سیمان رزینی CV ،کامپوزیت ونیر Gگپ (  
  

بیـشترین تعـداد      NPC+PF2 آماده شده با روش      های  نمونه
گپ و انفصال را بین سیمان و عاج نـشان دادنـد کـه تقریبـاً                 

وجود داشت، نفوذ   در جایی که گپ     .  بود NPC+EXVمشابه  
)2شـکل .( ریزنـشت بیـشتری بـه دسـت آمـد          رنگ عمیقتـر و   

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  NPC+PF2   .1050x (B)و NPC+EXV (A)عاج در گروه  و سیمانبین و انفصال گپ : 2شکل 
  

  در هر دو سیمان در روش نوردهی نان پرکیور در محل 
  

  .وداتصال دندان و ادهزیو یا الیه ادهزیو ب
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 و همکارانحوریه موسویدکتر 

  بحث
دو نـوع سـیمان بـا       ای     لبـه  در این مطالعه ریزنشت و تطابق       

مکانیــسم کـــاربرد مختلــف بـــرای ونیرهــای کـــامپوزیتی    
محققان متعـددی بیـان داشـتند کـه         . غیرمستقیم بررسی شد  

ــهریزنــشت  ــه  ای   لب ــرین اشــکاالت مربــوط ب یکــی از بزرگت
ی  یک  استفاده از روش نفوذ رنگ    . ترمیمهای رنگ دندان است   

 ریزنـشت اسـت و محلـول    گیری از قدیمترین روشهای اندازه   
به عنوان یک تکنیک پذیرفتـه شـده بـرای           %5/0فوشین بازی   

  تطـابق   ،)9.(ن منظور است که در این مطالعه به کـار رفـت           ـای
ترمیمهـای سـیمان شـونده ممکـن اسـت بـا روشـهای          ای    لبه

روش غیرتهـاجمی کـه     . تهاجمی یا غیرتهاجمی برآورد شوند    
، همان آنالیز میکروسـکوپ  ماندمیندان دست نخورده باقی   د

تـرمیم از طریـق   ای    لبـه  الکترونی کمی است که تمـام ناحیـه         
 و یــا یــک شــودمــیرپلیکــا و میکروفتــوگراف هــا توصــیف 

ارزیابی میکروسکوپیک عـرض سـیمان چـسباننده در طـول           
ــت    ــر اس ــه ونی ــده لب ــشخص ش ــواحی م ــالیز ،)11-10.(ن  آن

ونی کمی اطالعات سطح ناحیه را مشخص میکروسکوپ الکتر
ق ـر طبـ  ـبـ . کنــد نمـی ان  ـر را بیـ   ـو تطابق کلی ونی   نمایـد  می

ــه هــای  ــا  Hungیافت  و همکــاران تکنیــک تهــاجمی برشــی، ب
 ،)12(ارزشتر از روش غیرتهاجمی حتی از لحاظ آماری است    

لی اوضیح احتمـ ـیـک تـ  . که در این مطالعه از آن استفاده شد       
کامـل در یـک بـرش       ای     لبه شد که عدم تطابق     این با  تواندمی

طولی واضـحتر از سـطح دسـت نخـورده باشـد و بنـابراین               
یکی از دالیل موفقیـت کلینیکـی   . تعیین کردن آن آسانتر است    

ونیرهای کامپوزیتی در ارتباط با خاصیت سیمان چـسباننده         
سیـستم سـیمان رزینـی      . رزینی و چگونگی کاربرد آن است     

EXV ازه ـگ عـاج اجـ    ـنـد اچی ـع اسی ـدر واق . ال اچ است  ـ توت
 طرفـی   هـای   هـا و شـاخه      تا الیه هایبریـد، رزیـن تـگ        دهدمی

بنــابراین یــک ناحیــه بــرای گیــر     . ادهزیــو شــکل گیرنــد  
اد ـزه ایجـ  ـیـ ـرالـن به داخل عـاج دمین     ـی رزی ـانیکـرومکـمیک
، پرایمر بـا ادهزیـو ترکیـب        Excite در سیستم    ،)13.(شودمی

 کاربرد ساده تـری را بـه همـراه داشـته     شده است تا مراحل  
مواد با بیس الکلی حـساسیت  . باشد و حاوی حالل الکل است 

مقادیر رطوبت سطحی باقیمانده نسبت بـه       تکنیکی کمتری به    
 در انواع ادهزیو سلف اچ ،)14.(ادهزیوهای استون بیس دارند  

 با حذف مرحله اچ مجزا تعداد مراحـل  (ED Primer II)مانند 
 حـاوی پرایمـر     PF2سیـستم بانـدینگ     . ساده تر شـده اسـت     

سلف اچ اسـت کـه مخلـوط آبکـی از منومرهـای اسـیدی بـا                 

قابلیت اچ عاج بدون نیاز به شستشو است و تعیـین رطوبـت             
مزیت این سیستم ترکیب شدن     . سطحی مناسب لزومی ندارد   

است کـه باعـث عـدم فاصـله       مرحله کاندیشنینگ با پرایمینگ     
رآلی عـاج   ـزاسیون و نفوذ پرایمر به بخـش غیـ        ـبین دمینرالی 

اسیدیته ضعیف پرایمرهای سـلف اچ، اسـمیرالیر را    . شودمی
مشکالتی در نفوذ منومرهای پرایمـر       و باعث نماید  نمیحذف  

 با ،)15.(شودمیاز میان الیه اسمیر به داخل ماتریکس عاجی         
اما در این   برد  مییسم سلف اچ بهره      از مکان  PF2وجودی که   

در روش نان   .  نشان داد  EXVمطالعه نتایجی مشابه سیستم     
پرکیور برای جلوگیری از تداخالت نشـستن تـرمیم، ادهزیـو           

کیـور نـشدن کامـل ادهزیـو در روش نـان            . شـود نمـی کیور  
 باعث ثبات ناکامل الیه هیبرید شـده و منبـع           تواندمیپرکیور  

در محل چـسبندگی   ای     لبه ی ها، پرکولیشن    بالقوه نفوذ باکتر  
عاج ـ ادهزیو رزین است که به طور ناقص کیور شـده انـد و    

 ،)16.(را بـه دنبـال دارد    ای     لبـه  عود پوسیدگی و تغییر رنـگ       
 به مقـدار کـافی      (EXV,PF2)اگرچه میانگین کلی فیلم تیکنس      

نازک است تا امکان قرارگیری یک ونیر را بدون تداخل بدهد،     
 برخی نواحی خاص ضخامت بیشتری از ادهزیو را نشان        اما
بـه   تـوان مـی بنابراین، این الیه ادهزیوکیور شده را       . دهندمی

 Chen. نـسبت داد یک مانع در طی نشستن ترمیم غیرمستقیم    
رخی ادهزیوهـا   ـاکافی بـ  ـو همکاران دریافتند که کیورینگ نـ      

 سـبب  اثرات سیتوتوکسیک بر پالپ دندانی داشـته و    تواندمی
تحریک پالپ شده و حساسیت بعد عمل در دنـدان وایتـال را             

 پرکیـور ادهزیـو در هـر دو نـوع     ،)16.(به دنبال داشته باشـد    
 به طور معنـاداری سـبب بهبـود       (PF2,EXV)سیمان رزینی   

حال آنکـه دسـتور العمـل    . ریزنشت در مارجین عاجی گردید  
 سازنده برای این محـصوالت کیـور ادهزیـو قبـل از سـیمان           

ش ـایـ ـن آزم ـر ای ـ صف بنابراین فرضیه . باشدنمیکردن ونیر   
 روش در(EXV, PF2) ا ـدسـت آمـده بـ   ه  بـ ایجـتـ ـن. رد شد

طابقــت ممطالعــات قبلــی  ایــن مطالعــه بــا مـشاهدات  پرکیـور 
عدم حضور الیه ادهزیو قابل رویـت هـم         ،)18 -17،  4(.داشت
بـا  تـوان   مـی را  شـود   نمـی نور داده     قبل  از که ادهزیو  زمانی

زینی مایع توضیح ررزین ادهزیو به داخل سیمان     وارد شدن 
 ادهزیـو فـضاهای     پرکیـور  ،در این مطالعه مشخص شد    . داد
 د و مقـادیر نفـوذ رنـگ کمتـر    اتری را نـشان د    گ ضخیم نلوتی
 قبل از سیمان کـردن       ادهزیو اثر الیت کیورینگ  بنابراین  . بود

ــدارد    ــاجی ن ــو ع ــوع خــاص ادهزی ــه ن ــستگی ب ــن ب در . رزی
ادهزیـو   در برخی نواحی ضخامت الیه   نان پرکیور  وههایگر
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  . . .  روشهای متفاوت نوردهی بر ریزنشت و تطابق ثیر نوع ادهزیو وتأ

 در صورتی . دادبیشتری روی   شت  نریزو  بسیار ناچیز شده    
 امکـان   ،رفـت مـی کـار   ه   بـ  هـا    مکانیکی بر روی نمونـه     بارکه  

در  .شـد مـی تر برخی تفاوتها بـین گروههـا واضـح    داشت که  
مستقیم در مقایسه با ونیر مستقیم حجـم        های ونیر غیر  ترمیم

 انقباضی فشارهای کم بوده و    زیت نسبتاً وکامپ رزین   قباضان
، )19(. اسـت  مناسب در حفـرات ونیـر نـاچیز        C  عامل دلیله  ب

 فـشار نگ و عاج  مهم اسـت کـه   ی الیه باندن باند بی  یبرای بقا 
وسـیله یـک پاسـخ االسـتیک مـواد اطـراف آزاد             ه  انقباضی ب 

 لبـه شـک  زین ادهزیـو     پرکیـورر  اگر چه اثر مفیـد     ،)20(.دشو
امـا  شود میبت داده  نس پلیمریزاسیون اولیه به افزایش مقدار   

 فـشارهای  االسـتیک کـه برخـی از         شکل گیـری یـک دیـواره      
ی جـذب   ـنـ ـزیرمان  ـ سیـ  ونـمریزاسیـ یطی پل انقباضی را در  

بر طبـق ایـن   . به بهبود شرایط نسبت داد    توان  میرا  نماید  می
ماننـد یـک        زرین، –که الیه هیبرید عاج      شودمیتصور     ایده،

هـای  ن  فانکـش ( بعـدی    فـشارهای الیه جاذب استرس در طی      
توسـط  د ایجاد شـده     ـریـه هیب ـالی ،)21(. عمل نماید  )اکلوزالی

ا ـ بـ  هــای   مـر از سیـست   ـتـ  ضخیم ریک معموالً ـد فسف ـاچ اسی 
تر بـودن   با وجود باریک   )22(.ینگ کم و متوسط است    نشیکاند

 آن در فایــتک  امــا،PE2الیــه ادهزیــو و هیبریــد در سیــستم 
 EXVمشابه سیستم ای    لبه جلوگیری از ریز نشت و نواقص       

رزینی خود به خود سخت     یمانهای  معموال استفاده از س   . بود
های برای سیمان کردن ترمیم  شونده یا دوگانه سخت شونده      

ــامل . شــودمــیمــستقیم توصــیه رـغی ــر ک  نشــد ترعــالوه ب
 رهایفـشا ، انه سـخت شـونده    ـدوگـ  در انـواع     مریزاسیونپلی

 همـان   شودمیتصور   ،)23(.شودمیاد  ـمتری ایج ـانقباضی ک 
هـای   زیتپو مشاهده شده در کام    فشارمکانیسم های کاهنده    

  . نـسبت داد   دوگانه سـخت شـونده    اتوکیور را بتوان به انواع      
 در بـین دو     یبر خالف انتظـار نویـسنده تفاوتهـای معنـادار         

. ع ماده نبود   به نو  ابستهسیمان پیدا نشد و مقادیر ریزنشت و      
عـاجی  مارجین  تنها تفاوتهای معنادار در نوع روش نوردهی        

بـه سیـستم بانـدینگ و سـیمان     ای   لبه کیفیت تطابق   . پیدا شد 
  ووابسته است تا به هر یک از آنها به تنهایی           رزینی مربوطه، 

ای   الیــه ضــخامت انقباضــی رابطــه معکوســی بــا فــشارهای
و همکـاران   Leinfelderبـر طبـق مطالعـه     ،)24(.سیمان دارند 

ز شــده نبایــد در وداکثر عــرض ســیمان چــسباننده اکــسپحــ
 زیــرا در معــرض د،رون بیــشتر باشـــیکــاز صــد ماکلــوزال 

 تجزیه و انحالل ایجاد شـده در        ،)25(.گیردمیرار  ـقش  ـایـس
 ممکـن اسـت مـشکل دیگـر در مـورد             نیـز  اثر حمله شیمیایی  

  در هر حال،،)26.(نی باشد رزیسیمان چسباننده شدنآشکار 
اگر سیمان خیلی ضخیم باشد، نشستن کامـل ونیـر صـورت           

 در. خواهد شد مشکل   دچار    ترمیم و احتماال زیبایی  گیرد  نمی
 مقـادیر متوسـط     ،این مطالعه  الکترونی میکروسکوپبررسی  

  بـر  .  میکرون بود  دویستضخامت سیمانهای چسباننده زیر     
ای   لبــهپ انــسیدانس گــ و همکــاران Schmalz عــهطبــق مطال

 ) 1000-50(غیروابسته به عرض فضای لوتینگ در محدوده        
فضای چـسبنده بایـد تـا حـد            ک،یدر کلین  ،)27.(میکرون است 

 شـدن مـاده کیـور       خـارج  تا از     شود امکان کوچک نگهداشته  
ات سـیمان جلـوگیری     فنشده به بیـرون در طـی حـذف اضـا          

 ادهزیو قبل از سـیمان کـردن رزیـن       سخت کردن  ،)28(.شود
ه  اگر یک تکنیک دقیق ب     .دهدمیرا افزایش   سیمان  س  نیلم تیک ف

 ات تحقیقـ  .ایـن اثـر ممکـن اسـت قابـل قبـول باشـد              کار رود 
و ضخامت ادهزیو بـر  پرکیور بیشتری برای یافتن اثر واقعی  

 و استحکام باند یمقهای غیر مستو داخلی ترمیم ای     لبه تطابق  
  . ضروری استحاصله

  
  گیری نتیجه

 گیـری   نتیجـه  محدودیتهای این مطالعه می توان       با توجه به     
  : کرد که 

وابـسته بـه نـوع    ای   لبـه   بر ریزنشت و تطابق     پرکیور  اثر -1
  . ماده نیست

ــرین ریزهــر دو ســیمان  -2 ــکمت ــور پ را در روش تشن رکی
  . ندنشان داد

  از سـیمان تریضـخیم   Film thickness،ادهزیـو  پرکیور -3
  .کندمیایجاد 

 ، روش نـان پرکیـور     روسـکوپ الکترونـی   میک در بررسی    -4
   .مرز ادهزیو و سیمان نامشخص بود

  
  تشکر و قدردانی 

باتشکر از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی 
  .مشهد که هزینه های مربوط به طرح را متقبل  شدند
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