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چكيده 

 Cl V ــم در مطالعه خارج دهاني، توانايي سه ماده مختلف كه به عنوان Liner در كاهش ريز نشت در ترمي
 Panavia ــايج نشـان داد كـه در آمالگام بر روي دندانهاي كشيده شده استفاده شد، مورد بررسي قرار گرفت. نت
ــوپـال وارنيـش (Copolite Varnish) و  EX كه نوعي رزين چسبنده است به ميزان قابل توجهي در مقايسه با ك

Degufill- M كه ان نيز نوعي رزين چسبنده است، از ميزان ريزنشت ميكــاهد. تفـاوت ميـان كـوپـال وارنيـش و 

  Panavia در كاهش ريزنشت از لحاظ آماري معنيدار نبود. اين بررسي نشان داد كه ميتوان از Degufill- M

Ex به عنوان مادهاي مناسب جهت كاهش ريزنشت در پركردگيهاي آمالگام استفاده كرد.  

 
كليد واژه: پركردگي آمالگام- كف بندي- ريز نشت- كوپال وارنيش 

 
  

مقدمه  
ــردگيـهاي آمـالگام بطـور كـامل بـا  اكثر پرك
ــردگي  ديواره حفره تطابق نمي يابد. عموماً ماده پرك
ـــرون احاطــه  توسـط درزي بـا عـرض ١٥-١٠ ميك
ميشود.اين فضا سريعاً توسط بزاق دهان كه حــاوي 
ذرات و ميكروارگانيسمهاست پر مي شود و تجمعي 
از توليد باكتريها بين آمالگام و اليــه اسـمير تشـكيل 
ــيزان  ميشود كه شبيه پالك عمل ميكند. بر اساس م
ــابل تخمـير، قـدرت بـافري بـزاق،  مصرف غذاهاي ق
عرض درز ايجاد شده، سن پالك و نفوذپذيري مايع 
به اين فضا ممكن است پالك ايجاد شده قـادر باشـد 
به اندازه اي اسيد توليد نمايد كه اليه اســمير را حـل 
ــد  كنـد. حتـي نمونـه اي از باكتريـها قـادرند بـا تولي
آنزيمهاي پروتئوليتيك (proteolytic) كالژن عاج را 
مورد حمله قــرار داده، آنـرا تخريـب نمـايند و بديـن 

ترتيب نفوذپذيــري سـاختمان عـاج افزايـش يـابد (١). 
حتـي اگر آمـالگام بخوبـي در حفـره مـتراكم شــود، 
تغييرات بعدي در حجم آمالگام استفاده شده موجب 
ــد و نـهايتاً  ايجاد درز در اطراف پركردگي خواهد ش
ريزنشتهايي رخ ميدهد كه در پي آن دنــدان دچـار 
حساسـيت و نـهايتاً پوسـيدگي ثانويـه خواهـد شــد. 
براي رفع اين مشكل، در مراحــل اوليـه ، ميتـوان از 
 copalite varnish بعنوان  liner استفاده كرد. امـا 

ــي كوتـاه و ارنيـش تخريـب ميشـود. از  پس از مدت
ـــالگام و  طرفـي ايـن مـاده هيچگونـه پيونـدي بـا آم

ساختمان دندان برقرار نميكند (٤-٢). 
در سـالهاي اخـير مطالعـاتي درزمينـه تــأثير 
ــد دهنـده (bonding  agent) در  كاربرد مواد پيون
كاهش ميزان ريزنشت در پركردگي آمالگام صورت 
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گرفته است كه در پاره اي از موارد نيز بــا موفقيـت 
همراه بوده است (٧-٥).  

هدف از انجام اين تحقيق بررســي و مقايسـه 
تــأثير كــاربرد panavia EX وdegufill-M و 
ـــردگي   copalite varnishبعنـوان  liner در پرك

آمالگام در جهت كاهش ريزنشت بود. 
 

روش تحقيق  
ــر روي ٨٠ دنـدان مـوالروپرمـوالر  مطالعه ب
كشيده شده انسان كه ظاهرًا فاقد هــر گونـه نقصـي 
بود صورت گرفت. تا زمان جمعآوري كامل دندانها، 
پس از پاكيزه نمودن آنها را در آب مقطــر و تيمـول 
ــع آوري دندانـها  در دماي اطاق نگهداري كرديم. جم

سه هفته بطول انجاميد.  
بعد از اين مرحله، حفــره  cl  V بـه ابعـاد 
تقريبي ٣*٢*٢ ميليمتر در سطح باكال دندانها با فرز 
ــس از تهيـه هـر ٥   fissur شماره ٥٦ ايجاد گرديد. پ

ــاي حفـره كـالً بـه  حفره، فرز تعويض مي شد. لبه ه
مينا ختم مي شد. 

ــدند.  دندانها به چهار گروه ٢٠ تايي تقسيم ش
توزيـع دندانـهاي مـوالر و پرمـــوالر در گروهــهاي 
مختلف تقريباً يكســان بـود. حفـرات توليـد شـده در 
دندانها توسط آمالگام كپسولي سينا ترميم شدند. از 
سـه نـوع  liner در سـه گروه بـه طـور جـداگانـــه 
استفاده شد و گروهــي هـم بـه عنـوان كنـترل فـاقد 
 linerدر نظر گرفته شد. جدول ١ مشــخصات مـواد 

بكار گرفته شده را نشان ميدهد.  
ــترل) پـس از شسـته و  حفرات گروه اول (كن

خشك شدن با آمالگام سينا ترميم شدند.  
ــــه  در گروه دوم از Copalite varnish ب
ـــدا  عنـوان liner اسـتفاده شـد. مـاده مذكـور در ابت
توسط اسفنجي كوچكي بخوبي به كف و ديوارههاي 
حفره كشيده شده. اولين اليه توسط فشار ماليم هوا 
خشك گرديد. اليــه دوم در مجـاورت هـوا پـس از ٥ 
دقيقه كامالً خشك شد و حفرات مانند گروه كنترل با 

آمالگام ترميم شدند. 

در گروه سوم پس از  etch كـردن لبـههاي 
مينايي، حفره توسط اسـيد فسـفريك ٣٧% بمـدت ٣٠ 
ثانيه بخوبي توسط سرنگ آب شســته شـد و حفـره 
 dentin) ـــك گرديــد چســب دنتيــن بخوبـي خش
degufill- ــامپوزيت  adhesive ) موجود در كيت ك

ــمتهاي حفـره كشـيده  M بوسيله برس به تمامي قس
شد و بمدت ١٠ ثانيه تحــت فشـار ماليـم هـوا قـرار 
گرفت. پس از آن بمدت ٢٠ ثانيه تحت تابش نور آبي 

دستگاه  light  cure (colten) قرا گرفت.  
 (bonding در مرحله بعد، ماده پيوند دهنده
(agent موجود در كيت، توسط برس بر ســطحي از 

مينا كه  توسط چسب پوشانده شده بود، كشيده شد 
و توسط فشار ماليم هوا خشك گرديد. اليــه مذكـور 
نيز بمــدت ٢٠ ثانيـه تحـت نـور مرئـي قـرار گفـت و 

سپس توسط آمالگام ترميم شد.  
ــههاي  در گروه چهارم پس از  etch كردن لب
مينـايي توسـط اسـيد فسـفريك ٣٧% حفـره بخوبــي 
ــايع موجـود در كيـت  شسته و خشك شد. پودر و م
 panavia EX مخلوط شده و توسط برس بخوبــي 

بـه تمـامي ديـواره هـا و كـف حفـره كشـيده شــد و 
حفرات ترميم شدند.  

لبههاي حفره پس از ترميم بخوبي توسط ژل 
 oxyguard موجود در كيت بمدت ٣ دقيقه پوشانده 

ــر  شد. در تمامي مراحل به استثناء زماني كه عملي ب
روي دندانها انجام ميگرفت، نمونهها در آب مقطر در 

دماي اطاق نگهداري مي شد.  
پس از اين مرحلــه، تمـامي دندانـها در چـهار 
ظرف جــداگانـه بمـدت ٢٤ سـاعت در آب مقطـر در 
ـــد. عمــل  finishing و  دمـاي اطـاق نگهـداري ش
polishing آمـالگام پـــس از ٢٤ ســاعت صــورت 

گرفت. 
ـــها در آب  پـس از يـك هفتـه نگهـداري دندان
مقطـر در دمـاي اطـاق، عمـل thermocycling بـــر 
روي چهار گروه بطور همزمان صورت گرفت. جهت 
ــام آب كـه دمـاي آن بـه ٥٦  تأمين اين منظور از حم
درجه سانتيگراد رسيده بود، بعنوان حداقل دما كه ٦ 

درجه سانتيگراد بود استفاده شد. براي كنــترل دمـا،  
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دماسنج مناسبي در هر دو مخزن تعبيه شد. دماهاي 
مذكور در حين عمل در حد ٢+ درجــه ي سـانتيگراد 

متغير بود. 
ـــاي فــوق  عمـل thermocycling در دو دم
ــه زمـاني ٣٠  بمدت ٣٠ ثانيه در هر مخزن و با فاصل
ثانيه براي ١٠٠ مرتبه انجامشــد. پـس ازايـن مرحلـه 
ــاخن بـا فاصلـه يـك  سطح دندانها توط دواليه الك ن
 sticky ميليمتري از طرف پركردگي و نــيز توسـط

 wax درناحيه آپكس كامالً ايزوله شد.  

سـپس دندانـها بمـدت ٤ سـاعت در محلـــول 
 methylen blue ٥% در چـهار بشـــر جــداگانــه 

نگهداري شدند. 
ــها بخوبـي  پس از گذشت زمان مذكور، دندان
زير جريان آب چندين مرتبه شسته شدند. دندانــهاي 
ـــت در اطــراف  آمـاده شـده جـهت بررسـي ريزنش
ــهت buccolingual، حتـي االمكـان  پركردگي، در ج
ازمركز پركردگي، توسط تيغه المــاس بـه ضخـامت 

 (Leitz  ٠/٥ ميليمتر با سرعت كم توسط دسـتگاه
 saw microtom (1600 زير جريان آب به منظــور 

خنك كردن سيستم، برش داده شد.  
ميزان نفوذ رنگ در اطراف پركردگي پــس از 
بـرش دندانـها، در ســـطوح آشــكار شــده توســط 
ميكروسـكپ اسـتريو (Zeiss) بـا بـزرگنمـــايي ١٠٠ 
ــــهها بـــا  بررســي گرديــد. عكســبرداري از نمون
ــتريو  بزرگنمايي ٤٥ توسط دستگاه ميكروسكوپ اس

ديگري صورت گرفت. 
ميزان نفوذ رنگ در اطراف پركردگي پــس از 
ــها، در سـطوح آشـكار شـده بـر اسـاس  برش دندان

مقياسي از صفر تا سه درجه بندي شد.  
درجه صفر به معناي عدم نفوذ رنــگ، درجـه 
يك به معناي نفوذ رنگ تا نيمه ديواره حفره، درجــه 
ــه  دو به معناي نفوذ رنگ تا كف حفره و درجه سه ب

معناي نفوذ رنگ بيش از كف حفره است.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
نتايج 

نفوذ رنــگ در دندانـهاي گروهـهاي مختلـف يكسـان 
نبود.  

ــره در گروهـهاي ١و٣ هـر  از لبه اكلوزال حف
كدام يك دندان و از لبه جينجيوال(gingival)  حفره 
ــك دنـدان نفـوذ  در گروه ٢ دو دندان و در گروه ٤ ي
غير طبيعي رنگ داشتند كه ايــن تعـداد از محاسـبات 
آماري حذف شــدند. نتـايج بدسـت آمـده در جـدول 
ــترتيب نشـاندهنده نفـوذ  ٢و٣ منعكس شده است و ب

رنگ از لبه اكلوزال و جينجيوال حفره ميباشد. 

مشاهده ميكروسكوپي نشانگر يكسان نبودن 
ــورد آزمـايش بـود. درگروه  نفوذ رنگ در ٤ گروه م
 panavia ــوذ و در گروهـي كـه از كنترل حداكثر نف
ــده بـود، حداقـل نفـوذ   EX بعنوانliner استفاده ش

رنگ مشاهده شد. 
مـيزان نفـوذ رنـگ ازلبـــه هــاي اكلــوزال و 
ــره در گروه كنـترل بـا ديـگر گروهـها  جينجيوال حف
تفاوت معنيداري (٥ ٠/٠ >  p) داشت. نفوذ رنــگ از 
لبههاي الكوزال و جينجيــوال حفـره در گروه كـه از 

panavia EX بعنوان liner استفاده شده بود نيز با  
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ديگر گروهها تفاوت معنيداري  (٥ ٠/٠ >p ) داشت. 
ــگ از  عالوه براين، در تمامي گروهها تفاوت نفوذ رن
ــه بـا لبـه جينجيـوال هـر چنـد  لبه اكلوزال در مقايس

يكسان نبود، به حد معنيداري نيز نميرسيد.  
در تعدادي از دندانها، نفوذ رنگ از محلي غير  

 

ــه  از لبـه هـاي اطـراف پركـردگي صـورت گرفـت ك
احتماالً ناشي از عدم عايق بندي و مناسب در ناحيــه 
ــدان  اپكس يا forca ، ايجاد ترك در زمان كشيدن دن
ــود اشـكاالت ميكروسـكوپـي در  يا تهيه حفره يا وج

ساختمان دندان بوده است.  

 

 تحقيق انجــام شـده مـيزان نفـوذ رنـگ از 
كردگي نشاندهنده وجود ريزنشت است.  

گروه كنترل كـه پركـردگي آمـالگام بـدون 
ز liner صورت گرفت، حداكثر ميزان نفـوذ 
 نتيجه بيشترين مقدار ريزنشــت مشـاهده 
ير ١) . ايــن ام ممكـن اسـت بدليـل كـاهش 
ـــن مراحــل ســخت شــدن و  الگام در حي
thermo باشـد. درز ايجـاد شـــده در حــد 

ـــاختمان دنــدان بــه محلــول  ـالگام و س
methy اجازه نفوذ مي دهد. 

موالً به منظور كاهش ريزنشت در مراحــل 
ردگي آمالگام از cavity varnish بعنـوان 
فاده ميشود. پــس از مـدت كوتـاهي بعلـت 
خريب ايــن مـاده تحـت تـأثير استرسـهاي 
ــه كننـده موجـود در بـزاق و   عوامل تجزي
ــاده بكـار رفتـه كـاهش  ي، تأثير حفاظتي م
ــش  ه همـان نسـبت مقـدار ريزنشـت افزاي

بايد توجه داشــت كـه وارنيـش مـاده اي آب 
ــت نامناسـب و  گريز (hydrophobe ) است و رطوب
عدم چسبندگي كافي آن فقط موجب كاهش ريزنشت 
ــد از  ميگردد و اين ماده هيچگاه بطور كامل نمي توان

ريزنشت جلوگيري كند (٨ و ٢). 
زمانيكه آمالگام تحت سرما منقبض ميــگردد، 
ممكن است حتي درزي به عرض ٤٠ ميكرون در حد 
ــا  فاصل ديواره هاي حفره و پركردگي ايجاد شود. ب
توجـه بـه اينكـه ضخـامت دواليـه وارنيـش ٥ تـــا ٦ 
ــها بخشـي از درز ايجـاد  ميكرون است، ماده فوق تن
شده را اشغال خواهد كرد و در نهايت ريزنشــت رخ 

ميدهد (٢).  
ـــار مــيرفت در  بنـابراين همانگونـه كـه انتظ
بعضي از نمونه هاي گروه دوم نيز ريزنشت بوجود 

آمد (تصوير ٢) . 
برخي از تحقيقات نشــان ميدهـد كـه كـاربرد 
 ( bonding agents) نمونههايي از مواد پيوند دهنده
در كف و ديوارههاي حفره سبب كاهش ريزنشت در 

پركـردگي آمـالگام ميشـود (٢). بنـابراين از چســـب  
 

 

١٢
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 (bonding) مـــاده پيونـــد دهنـــــده degufill-M

ــامپوزيت در كـف و  degufill-M موجود در كيت ك

ديوارههاي حفره استفاده شد. ماده ياد شده حــاوي 
ملكـول منومريـك بـزرگي از  dimethacrylate و 
ــــروع كننـــده واكنـــش نـــوري  همــراه مــاده ش
ــن مـاده خواصـي مشـابه  (photoinitator) است. اي
وارنيش از خود نشان مي دهد و از توانــايي بـااليي 
در كاهش ريزنشــت برخـوردار نيسـت (تصويـر ٣). 
 (wetting) اينطور بنظر مي رسد كه قــدرت رطوبـت
ــن  و چسـبندگي (adhesion) ايجـاد شـده توسـط اي

ماده مشابه copalite varnish است.  
ممكن است عدم تشكيل پيوند قوي بيــن ايـن 
ــدان يـا اليـه اسـمير و تغيـيرات  ماده و ساختمان دن
حجمـــي مـــواد بكـــار رفتـــه در حيـــن عمـــــل 
thermocycling موجب گسسته شدن پيوند تشكيل 

ــاده و سـاختمان دنـدان شـده اسـت.  شده بين اين م
ــده در اثـر انقبـاض  بعالوه ممكن است درز ايجاد ش
در حــد فــاصل ايــن مــاده و ســاختمان دنــــدان 
(contraction gap ) در طي مراحل پلي مريزاسيون 

راهي جهت ريزنشت گشوده باشد.  
ــدن سـريع ايـن مـاده تحـت  بعالوه سخت ش
ـاده  تأثير نور نيز موجب تجمع ناگهاني استرس در م
فوق شده كه ممكن است ســبب جـدا شـدن يـا پـاره 
ــن اليـه نـازك از سـاختمان دنـدان و ايجـاد  شدن اي

ريزنشت شود (٩).  
 panavia EX در بين مواد بكار گرفته شده
ــت از  حداكـثر  توانـايي را در كـاهش مـيزان ريزنش

خود نشان داد (تصوير ٤). ايــن مـاده نوعـي چسـب  
اســت كــه حــاوي filled bis-GMA و گروه 
Phosphate ester monomer اســـت. طبــــق 

ــده، گروه فعـال ايـن مـاده يعنـي  گزارشات انجام ش
Phosphate ester بـا كلســـيم ســاختمان دنــدان، 

آلياژهاي فلزي و آلياژهــاي  noble كـه سطحشـان 
tin-plate شده است پيوند شيميايي برقــرار ميكنـد 

ــرار شـده سـبب افزايـش  (١٠ و ١١). پيوند شيميايي برق

چسبندگي اين ماده با ساختمان دنــدان و پركـردگي 
ميشود.  

ــرار گيـرد  اگر اين ماده در معرض اكسيژن ق
سخت نخواهد شد و بنابراين آمــالگام بـر روي اليـه 
ــتراكم مـي شـود و تداخلـي بيـن  مرطوب اين ماده م
ــورت ميگيـرد. بـا بـدام  ذرات آمالگام و اين ماده ص
افتادن ذرات panavia EX در آمـالگام و بـالعكس، 
در ايـن مـاده پيونـد مكـانيكي نسـبتاً قويـــي ايجــاد 
ميشود. (تصوير ٥). تحقيقــات نشـان داده اسـت كـه 
واكنش بيــن بخـش phosphate ester ايـن مـاده و 
ـــالگام صــورت ميگيــرد.  ذرات قلـع موجـود در آم
ــف  بنـابراين بـا افزايـش درصـد قلـع در انـواع مختل
ــد شـيميايي قـوي تـري  آمالگام امكان برقراري پيون

بين آمالگام و ماده مذكور بوجود ميآيد (١١). 
بـر اسـاس مطالعـات انجـام شـده، اســتفاده 
ازموادي كه موجب تقويت استحكام پيوند آمالگام با 
ساختمان دندان شود، باعث كاهش ميزان توليد درز 
ايجاد شده از انقباض در حاشيه ها شــده، در نتيجـه 
ريزنشت را كاهش ميدهد. (٦،١٣،١٤). البتـه بـايد توجـه 
داشت كه عمق حفره در نفوذپذيري عــاج و توانـايي 

چسبندگي مواد بر دندان مؤثر است.  
ــد  تحقيقات نشان داده است كه استحكام پيون
در جهت جدانمودن آمالگام از مجموع پركــردگي، در 
صورتيكه panavia EX اسـتفاده شـود، بيشـتر از 
ـــتفاده  زمـاني اسـت كـه از Copalite varnish اس

شود. 
برخـي از محققيـن معتقدنـد كـه بـا افزايـــش 
استحكام پيوند از ميزان ريزنشت كاسته ميشــود (٦). 
ـــابل  بنـابراين يافتـه هـاي تحقيـق حـاضر بخوبـي ق

توضيح است.  
ــيز درنظـر داشـت كـه  البته بايد اين نكته را ن
ــن ابـراز ميدارنـد كـه ارتبـاطي بيـن  برخي از محققي
قدرت پيوندي و ميزان ريزنشت وجود ندارد (١٤). بــر 
ــواد  طبق تحقيقات انجام شده بر خالف بسياري از م
ــترس حرارتـي  كه در بزاق حل مي شوند و تحت اس
 panavia ،تغييراتي در خواص آنها ايجاد مي شــود
EX در بـزاق حـل نميشـــود و موجــب برقــراري 

ــدان  احتباس(retention) بين آمالگام و ساختمان دن
ــه تحـت اسـترس  ميشود. اين موضوع ممكن است ك
حرارتي وارده و تغيــير حجـم آمـالگام، مقـابل جـدا 
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شدن پركردگي از ســاختمان دنـدان مقـاومت نشـان 
دهد و بدين ترتيب ميزان ريزنشت كاهش يابد. 

يكـي از راهـهاي كـــاهش مــيزان ريزنشــت 
ــر سـطح  etchكردن لبه هاي مينايي حفره است كه ب

آن مـاده پيونـد دهنـده (bonding agent) را مـــي 
ــه در گروهـهاي ٣و٤ ، عمـل فـوق  گذاريم. هر چند ك

انجـام شـده اســـت، تفــاوت معنــي دار بيــن ايــن  
ــتري  دو گروه نشان ميدهد كه ممكن است تأثير بيش
ـــوذ رنــگ در گروه ٣ كــه  داشـته باشـد، مـيزان نف

 etching انجام نشده بود ميباشد. 

ـــه اكلــوزال كمــتر از لبــه  نفـوذ رنـگ از لب
جينجيوال بود. اما اين تفاوت ازنظر آماري معني دار 
نبود كه دليل اين امر ممكن است قرار گرفتــن كـامل 

لبه حفره در مينا باشد.  
بدين ترتيب جهت كاهش ريزنشت استفاده از  

 
 

ــه ايجـاد پيونـد بـا سـاختمان  نوعي liner كه قادر ب
دندان و پركردگي باشد روشي مناسب در دســتيابي 

به نتيجه مطلوب محسوب ميشود. 
ـــاربرد  تحقيـق انجـام شـده نشـان داد كـه ك
panavia EX در مقايسه با ساير مواد بكــار گرفتـه 

شده، موجب كاهش ميزان ريزنشت بــه نحـو بسـيار 
ــن مـاده احتمـاالً  مطلوبي ميگردد. بنابراين كاربرد اي
سبب كاهش پوســيدگي ثانويـه و حساسـيت بعـد از 
پركردگي خواهد شد.  فراهم آوردن محيطي مشــابه 
دهان درآزمايشــگاه دشـوار اسـت و تـأثيرات مـواد 
غذايي، اسيد، ميكروارگانيزم ها، يونها و بســياري از 
عوامل فيزيولوژيك ديگر نظــير اسـترس اكلوزالـي و 
حتي روشي كه در تعيين ميزان ريزنشت بكار گرفته 
ميشود را نبايد ازنظر دور داشت (١٥). بررسي دقيقتر 

اين مسأله نيازمند آزمايشات دقيق تر باليني است. 
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