
 و همكار كاظم خسروي             ...در  QTHو   LEDر ريزنشت ترميم در كالس پنج كامپوزيت با استفاده از نو

 108 

 QTH و  LEDريزنشت ترميم در كالس پنج كامپوزيت با استفاده از نور 

  گوناگون زمان هاي نگهداري  تابشي وفاصله هايدر 

  
  

  **  شبنم عبادي- *كاظم خسروي

   ي دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان ، دانشكدهترميمي و مواد دندانيآموزشي يار گروه دانش *
 دندانپزشكي ترميمي و مواد دندانيمتخصص  **

  

 چكيده

انقباض . ترميم هاي دندانپزشكي استباليني ترين فاكتورها در دوام و موفقيت         اي يكي از اساسي      لبه بستن :بيان مساله 

  . ناشي از پلي مريزاسيون و ريزنشت يكي از عوامل محدود كننده و بحراني در كامپوزيت رزين ها مي باشند
 دركامپوزيـت رزيـن      گوناگون بر روي ريزنشت حفره هـاي      كيور    دو دستگاه اليت  اثر  ارزيابي  بررسي،  از اين   دف  ه: هدف

 . گوناگون استشرايط 

 Optilux (QTH)كيـور   دستگاه اليـت . شدفراهم مولر   دندان پر80 بر روي سطح باكال Cl V ه هاي حفر : مواد و روش

 يمتـر  ميلـي ي دو و هـشت  در دو فاصـله  ) Z100(سـيون كامپوزيـت رزيـن    پليمريزابراي  LED metron (LED) و 501
گـراد در   سـانتي ي  درجـه  37مـاه نگهـداري در آب   سه از پس گروه چهار  ساعت و   24از  پس  گروه  چهار  . استفاده شد 

 مـاري آآزمـون  از . شـد  به صورت طولي بـرش خـورده و نفـوذ داي ارزيـابي          ،ها دندان.  قرار گرفتند  نيترات نقره   محلول  
 .ها استفاده شد دادهي مقايسه براي ) Mann Whitney(و مان ويتني ) Kruskal Wallis(كروسكال واليس 

نـشان  بررسي  گروه مورد   هشت  ريزنشت  چشمگيري در اندازه ي     تفاوت آماري   آماري كروسكال واليس    آزمون   :يافته ها 

را  ريزنشت   چشمگير كاهش   LED نسبت به    QTHگاه   دست  ترميم با  عاجيي   در لبه    ن ويتني، ا م آزمون آماري  ولي   ،نداد
ي دو ولي دو دستگاه مـورد بررسـي در فاصـله    اثر نگذاشت، ميزان ريزنشت بر افزايش فاصله و زمان نگهداري . نشان داد 
  .دار در ميزان ريز نشت را نشان دادند، تفاوت معناميلي متر

، افـزايش  LEDكيـور   دسـتگاه اليـت  در ) Turbo light guide(توربو  هدايت كننده نور استفاده از دليل به :نتيجه گيري

عـاملي   شدت دستگاه هـاي اليـت كيـور          .شدمنجر   QTH نسبت به    LEDفاصله به كاهش بيشتر شدت نور خروجي در         
 بـا افـزايش فاصـله و مـدت زمـان           ،كـه   در حالي  . ميزان ريزنشت افزايش مي يابد     ،و با افزايش آن   است  در ريزنشت   مهم  

 . دارد نور بر ميزان ريزنشت اهميت كمترشدتاثر نگهداري، 

  مدت زمان نگهداري، فاصله، نشتريز، كيور  دستگاه اليت:واژگان كليدي

  

  21/10/85: تاريخ پذيرش مقاله     18/7/85: تاريخ دريافت مقاله
  116 تا 108    صفحه ي1385، 2 و 1؛ شماره هفتمسال . مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز

  

  

                                                
*
و خـدمات   دانـشگاه علـوم پزشـكي        دانـشكده ي دندانپزشـكي       -خيابان هزار جريب   -اصفهان.  كاظم خسروي  :نويسنده مسوول مكاتبات   

  :k_khosravi@dnt.mui.ac.ir Email     0311-7922838: تلفن -بهداشتي درماني اصفهان



 1385، 2 و 1      سال هفتم؛ شماره                                              مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز

 109

   مقدمه

روزافـزون بيمـاران از   درخواسـت   به دليل    ،امروزه
كامپوزيـت   هاي هم رنگ دندان، استفاده از رزيـن     ترميم

، با وجود برتـري هـايي       ها  اين ترميم . افزايش يافته است  
شدن پيوند  بودن و   دمايي  زيبايي، عايق   مانند   ،كه دارند 
بيـشتر  . ، هـستند  نيـز نارسـايي هـايي      داراي   ،به دنـدان  

 به طور مـستقيم و      ،هاي كامپوزيتي   ترميمارسايي هاي   ن
اض ناشـي از پليمريزاسـيون   با انقب پيوند  غيرمستقيم در   

از لحـاظ  نـدادني  اي تـشخيص       پديده ،ريزنشت. آنهاست
ها  ها، مايعات مولكول    كه باعث عبور باكتري   است،   باليني
ترميمـي  ي  حفـره و مـاده      ي  ديـواره   در ميان   ها    يا يون 
توانـد باعـث تغييـر رنـگ در      ن پديـده مـي   ايـ . گردد  مي
اي، عودپوسـيدگي،    هاي ترميم، تخريـب نـواحي لبـه         لبه

 رددگ پالپ آسيب پايان در و ترميم از پس حساسيت
. )2 و   1(

ــا ــه   كتريب ــاي لب ــا در درزه ــار اي  ه ــات سرش از مايع
. هستندو تكثير   ماندگاري  هاي كامپوزيت قادر به       ترميم
شـد،  مـسدود شـده با    گونـه اي درسـت      تـرميم بـه     اگر  

  . )2( ها زنده نخواهند ماند باكتري
ها در    كامپوزيتتواند در ريزنشت     ي كه مي  عوامل

  عبـارت  ، موثر باشـد   حفرهي  حد فاصل ترميم و ديواره      
 انــدازه و يزاســيون،نقبــاض ناشــي از پليمرا: هــستند از

  تفـاوت ضـريب    و ترميميي  ماده  گونه ي    ،حفرهطرح  
 . دندانكامپوزيت ودمايي انبساط 

اند،  رفته كار هب ها  رزين كامپوزيت در كه ،اصلي مواد
 و  Bis-GMA  ،UDMA، TEGDMAاز   هستند   عبارت

ــامفوركينون ــامفوركينون. ك ــاده   ،ك ــوان م ــه عن   اي  ب
 .كنـد    كه راديكال آزاد توليـد مـي       ،حساس به نور است   

ــ   ايـ    ي و طــول ن مــاده بـه نــور آبــي يـا طيــف نـور مري
ــوج  ــا 450از م ــانومت 490 ت ــه  ن ــت، ك ــساسي اس   ر ح
 ايجـاد  بـراي . )3 و   1(است   نانومتر   470آن در حدود    اوج  

ــور ــي ن ــب    آب ــوج مناس ــول م ــا ط ــتگاه ،ب ــاي دس    ه

ــور ــت كيـ ــترس ) Light-cure(اليـ ــاگون در دسـ   گونـ
 Quarts-Tungsten-Halogen (QTH) شاملكه  هست،

،Light-Emitting Diode (LED) ،Plasma Arc Curing 

(PAC) ،Unit و Laser Curing Unit (LCU) هستند 

)4( .  
نورهاي توليدي  گوناگون  خروجي انواع   ي   گستره
 كـه حـداكثر     ،بـر ايـن اسـت     تالش   ولي   ،متفاوت است 

 ي كننده آغاز جذب ي دامنه در خروجي ي گستره ي اندازه
  . )5 و 1(د  موجود در كامپوزيت دنداني باشنوري

 هستند  عبارت QTH نسبت به    LEDهاي   برتري
  : )8 و 7، 6(از 
تـر     باريـك  QTH نـسبت بـه       آن طول موج  دامنه ي    .1

 460آن در حدود  اوج  كه  نانومتر   490 تا   450،  است
سـازي كـامفوركينون      كـه بـراي فعـال     نانومتر است،   

 . استمطلوب 

 .  در حدود هزار ساعت استLEDطول عمر   .2

نيـازي  كننده براي رفع گرماي توليدي        به فن خنك    .3
 . ندارد

نـدارد و شـدت آن      صـافي نيـاز     بـه   ،  QTHبرخالف    .4
 . تقريباً ثابت است

 كه باعـث  ،كند  توليد مي   گرماي كمتر  LEDنورهاي    .5
  . شود پالپ و لثه مينشدن تحريك 

تـرميم در   اگـر    كامپوزيـت    تـرميم  انجام   در طي 
 و باشـد دشوار   كه دسترسي    ،داشته باشد  قراراي    ناحيه
ــا ــورت در ي ــتفاده ص ــك  اس ــور  از ي ــده ن ــدايت كنن   ه
)light guide ( نـوك   ،نامناسـب  ي انـدازه يـا   و شـكل  بـا

   پيـدا   ي زيـاد  ار فاصـله    چـ از سطح ترميم به نا     دستگاه
  . كند مي

گونـه ي   ) Vandewalle(بررسي واندوال   يك   در
كيـور و بـه دنبـال آن          اليـت  دستگاه   هدايت كننده نور  

كاهش شدت نور ي   اندازهدر   را نور )تباعد( دوري ي زاويه
 دانست ثروم فاصله، اثر بر

هدايت گونه  دو   ،كلي طور به. )9(
  . كيور وجود دارد هاي اليت براي دستگاه كننده نور

هـدايت  بيرونـي    و   درونـي كه هر دو قطر     : استاندارد  .1
بـوده و بـراي     هشت ميلـي متـر      به ميزان    كننده نور 

  .  شود توليد با شدت كمتر استفاده مي
، هـدايت كننـده نـور     بيرونـي   قطـر   : )Trubo(توربو    .2

و نور از   متر    ميلي 11دروني  و قطر   متر و    هشت ميلي 
متقارب  هدايت كننده نور  توليدي تا رسيدن به      منبع
در ) Fiber optic(فيبرهـاي اپتيـك   شود و تراكم  مي

دارد استان هدايت كننده نور واحد سطح در مقايسه با      
 بـراي ايجـاد نـوري بـا         .يابد  با همان قطر افزايش مي    

 هـدايت كننـده نـور   به عنوان ربو  تواز سر   شدت باال،   
ايـن  توربـو  ولي عيـب سـر    . )11  و 10(شود    استفاده مي 
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نـوك  نور خروجي نسبت به     ي دوري    كه زاويه    ،است
ي  با زاويـه     را شود و نور      استاندارد بيشتر مي  دستگاه  

ي  با افزايش فاصـله      كه ،كند  پخش مي  دوري بيشتر 
  .)9(يابد   ميكانون كاهش بيشترشدت نور در 

تـابش  باره ي اثر     بسياري در  بررسي هاي اكنون  ت
 ها كامپازيت ويژگي هاي    بر نظر دستگاه مورد  دو نور از 
 مـي تـوان بررسـي    ، كه از آن جملـه  ،گرفته است انجام  

بـر  افـزون   كـه    بيـان كـرد،      را) Oberholzer(اوبرهولزر  
ــي    ــد برش ــتحكام بان ــزان اس ــختي مي ــشت و س    ،ريزن

ينگ با دو دسـتگاه      را تحت كيور   ترميم هاي كامپوزيت  
QTH   و LED   هاي    شدت دستگاه  .كرد بررسيQTH  و 
LED  400    مربـع    متر ميلي وات بر سانتي)mw/cm2 (

ــتگاه   ــك دس ــود و ي ــزLEDب ــه ،  ني ــوردهي  ب   روش ن
نتـايج نـشان   . استفاده شـد  )Soft start(سافت استارت 

ميــان  كـه ميــزان ريزنــشت در سـمت مينــايي در   ،داد
عـاجي   سـمت  در  ولي ،نداشتاري  اد معن يها تفاوت   گروه
كمترين استارت  سافت  به روش نوردهي     LED گروه در

ـ     . مشاهده شد  ريزنشت ميزان دسـت  ه  ميـزان سـختي ب
گروه  در برشي باند استحكام و LED از كمتر QTH با آمده
  . )9(ديگران بود بيشتر از سافت استارت نوردهي  روش با

ال  و در همـان سـ      )12( و همكارانش ) Jain(جين  
و ) Barros( بـــه وســـيله ي بـــاروس ديگـــربررســـي 
بررسـي، اثـر     كـه در هـر دو        ، انجام شد  )13(همكارانش  

كيورينـگ را بـر روي ريزنــشت   حالـت هـاي گونــاگون   
در هر دو   . كردنداستاندارد بررسي    Vكالس  ه هاي   حفر

كـه    مبني بر اين   ،دست آمد ه   ب ي يكسان نتايجبررسي،  
روش   نـسبت بـه   Rampedو  Soft startروش نوردهي 

.  را باعث شدند   ريزنشت كمتر ) Conventional(معمول  
) Kubo(پژوهشي هماننـد بـه وسـيله ي كوبـو           ولي در   

گرفت انجام  وج شكل    Vكالس  ره هاي    بر روي حف   )14(
در حالـت هـاي     در ميـزان ريزنـشت      ي چـشمگير    تفاوت

  . كيورينگ ديده نشدگوناگون 
مــدت  ، اثــر)15( و همكــاران) Gwinnet(گوينــت 
و چـسبندگي   ماه را در اسـتحكام      شش  زمان نگهداري   

 .كردنـد هاي كـامپوزيتي بررسـي        ميزان ريزنشت ترميم  
ماده شش  نگهداري   زمان مدت كه ،داد نشان بررسي اين
   وليبوده،ثر وبرشي م چسبندگي استحكام ميزان روي بر

  . گذار نبوده استاثر ها ه در ريزنشت حفر
 24 هاي نگهداري   رهدو، اثر   )Sadak ()16(ساداك  

ه هــاي مـاه را در ميــزان ريزنـشت حفـر   سـه  و سـاعت  
ي ماده  بررسي، گونه ي    در اين   . كردارزيابي  كالس دو   
ي  ولي دوره    ،ثر بود وبر روي ميزان ريزنشت م    باندينگ  

  .نگهداري ريزنشت را تغيير نداد
ــن    ــدف از اي ــيه ــشت در  بررس ــابي ريزن ، ارزي
از دو دســتگاه در صــورت اســتفاده  Cl V هــاي تــرميم
QTH   و LED  متـر و     ميلـي ه هاي دو و هـشت        در فاصل
  . سه ماه است ساعت و24 نگهداريي دوره   دونيز، 

  
  مواد و روش 

و آزمايـشگاهي   تجربـي   اين بررسي بـه شـيوه ي        
اين پـژوهش،  براي هاي انتخابي     نمونه .بدون جهت است  

علت درمان ارتودنسي   كشيده شده به    مولر    هاي پر   دندان
هرگونـه پوسـيدگي،   بـي  ها سالم و    دندانهمه ي   . دبودن

 از  پـس هـا     دنـدان . پركردگي و يا بدشكلي تاجي بودنـد      
 براي برداشـت اضـافات      ،استفاده از  خمير پروفيالكسي    

در محلول   ساعت   24به مدت   ها    الياف پريودنتال و جرم   
 در محلـول    ، سـپس  . تيمـول قـرار داده شـد        درصد 2/0

به ايـن  . ق نگهداري گرديدند نرمال سالين و در دماي اتا     
  . شدگردآوري ماه سه مولر در مدت  دندان پر 80 ،ترتيب

كالس  هاي ه، حفر ها دنداني    همه باكال سطح در
Vــا فــرز كاربايــد در ابعــادهماننــد  و  اســتاندارد  56 ب

زاويه ي خطي    تراش از    ،كهگونه اي    به   ،تراشيده شدند 
)Line Angle (نــرودمزيــال و ديــستال دنــدان فراتــر  .

گرفت و پس از      اكلوزالي حفره در مينا قرار      زاويه خطي   
ــان  ــ پاي ــره، ب ــراش حف ــيله ه ت ــعله ي وس ــرز ش    ،ايف

 بـر متر    ميليبلندي يك   درجه به    45  كوتاه (Bevel) ولبِ

اتصال سـمان    زير جينجيوالي ي لبه .شد تراشيده آن روي
 ،سپس .هرگونه بول بود   بي ر عاج و  دهمه  ،  )CEJ( مينا و

دو گـروه   . شـدند بخش  تايي   10هشت گروه ها به     ندندا
 (Optilux 501/Kerr-Demetron)  دسـتگاه ي  به وسيله

متري از سطح تـرميم و        ميلي و هشت  دو ي فاصله دو در
ــر  دو ــروه ديگـــ ــهگـــ ــيله بـــ ــتگاه ي وســـ   دســـ

 L.E.Demetron I, Kerr Manufacturing Inc.,  در دو
اي   گونه ا دندان ب  متر از سطح    ميليي دو و هشت      فاصله
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شرايط . شدند ترميمهمانند  كامپازيت وزمان كيورينگ    
 ،بـود پيشين  گروه  چهار  گروه ديگر مانند     چهار   نوردهي

  .از ترميم ارزيابي شدپس ماه سه ولي آزمون ريزنشت 
براي ثابت نگه داشتن سطح ترميم تا سـطح ميـز           

   دنـدان  . چوبي استفاده شـد    الگوياز خمير پوتي و يك      
چوبي بر روي  ي   پوتي قرار گرفت و وسيله    بر روي خمير    

 ،كـه اي   گونـه  بـه    ،ترميم فشار داده شد   كانون  سطح در   
يـك  هـا     نمونـه ي   همـه سطح ترميم تـا سـطح ميـز در          

كيـور بـه       دستگاه اليـت   ، سپس .دست آمد ه  متر ب   سانتي
انـدازه سـنج   يـك   به وسيله ي   و  پايه وصل شد   سهيك  
رميم دندان به   تا سطح ت   كيور  اليت دستگاه نوك ي فاصله
   . ثابت شدكيوردستگاه اليت و تنظيم  متر ميلي دو اندازه

 يمتـر   ميلـي ي هـشت    هايي كه فاصله      براي گروه 
 ،ايـن تفـاوت كـه      بـا    ، همين كار تكرار شـد     ،داشتند نيز 

كيور تا سطــح   اليتهدايت كننده نور دستگاه ي فاصله  
متـر   يليمي هشت   به اندازه   اندازه سنج    تـوسط تـرميـم
 راديـومتر ي به وسيله دو دستگاه    نور شدت .شـد تنظيـم

(Optilux 501, SDS/Kerr) دستگاه  نوك ،كه شرايطي در
تماس كامل  ي   در فاصله  ،داشت قرار يومترراد با تماس در

 تعييــن  نـور شدت .گيـري شـد  انـدازهبا سطح راديومتر    

و متـر مربـع      وات بر سـانتي    ميلي LED، 1010 براي شده
  . بود مربع متر سانتي وات بر ميلي  Optilux 501،530 براي

ها، اضافات     ساعت از انجام ترميم حفره     24پس از   
  مخروطـي  ييـ ترميمي بـا اسـتفاده از فـرز طال   ي ه ماد

 شـد،  حـذف  ) EF-Komet Germany(پرداخـت رزيـن   
 اينهــانس ســطح تــرميم بــا اســتفاده از ســت پرداخــت

)Inhance( (Densply/Caulk/USA)   دسـتور  ي   رپايهبو
شـمار  بـه   نخـست   چهار گـروه    . پرداخت گرديد  ،كارخانه
ي سـانتي گـراد    درجـه  55 و  5 سيكل در دماي     3000

 براي مراحل   ،در دستگاه ترموسيكل قرار گرفت و سپس      
بـه  و   جداگانـه     هـاي  ها در ظـرف     ارزيابي ريزنشت گروه  

  دقيقه 30 و درصد 50ي ساعت در نيترات نقره 24مدت 
  . تحت نور فلورسنت قرار گرفتندهوردر محلول ظ
  ، از گذرانــدن ترموســيكل، پــس گــروه دوم چهــار

  
  
  

و مـاه در آب مقطـر       سه   به مدت    ،زماناثر  بررسي  براي  
گراد نگهـداري     سانتيي   درجه   37در انكوباتور با دماي     

 مورد ارزيابي ريزنشت قرار گرفـت و بـراي          ،و پس از آن   
   شد ، آب مقطر هر هفته تعويضPHثابت ماندن 
ترميم ي   نيمه در الماسي ديسك ي وسيله به ها  نمونه

 بـراي  و  بـرش داده شـدند     اكلـوزو جنجيـوال   سمت  در  
 ،نفوذ نيترات نقـره يـا ميـزان ريزنـشت    اندازه ي  بررسي  

بـا  ) M6c-10 Russian(زير دستگاه استريوميكروسكوپ    
ــايي  ــه 30بزرگنم ــوال  ي ، دو ناحي ــوزال و جينجي اكل
 كـه  ،بندي  مقياس درجه پايه ي    بر ،ها  نمونه. مشاهده شد 

اسـتفاده قـرار گرفتـه       مـورد  ريزنشت هاي بررسي ديگر در
هـا    كـل داده  . )8( بندي گرديدنـد     درجه ازصفر تاچهار بود،
كيور، فاصله و مدت زمـان        دستگاه اليت ي   ي گونه  پايهبر

 كروسـكال والـيس و مـان    آزموني وسيله ، به   نگهداري
  . )=05/0p(ويتني واكاوي گرديدند 

  

  يافته ها

  Optiluxو  LEDكيور هاي اليت دستگاه نور شدت
 از سـطح   يمتـر   ميلـي فاصله هاي صفر، دو و هـشت        در  

   :دست آمدزير به به شرح راديومتر 
 ، LED metronكيـور اليت دستـگاه نـوك تماس در
  به ميـزان    شـدت ، سطح راديـومتر  صفر  از  ي  در فاصله   

 ، در حالي كـه    ،بـود متر مربع  ميلي وات بر سانتي    1010
 به  ،شدتفاصله هاي دو و هشت ميلي متري، ميزان         در  

ه بـ متـر مربـع      ميلي وات بر سـانتي     390و  890ترتيب  
   .دست آمد
 در تماس  نورشدت ،Optilux 501 دستگاه مورد در

خوانـده  متـر مربـع    ميلي وات بر سانتي  530با راديومتر   
 ،ترتيـب  بـه  متـري،  ميلي هشت و دو هاي هشد و در فاصل   

متر  ميلي وات بر سانتي    260 و 430 ميزان شدت دستگاه  
 افـزايش  اثر كه ،شد مشخص 1ر  نمودا ي برپايه و بودمربع  

 فاصله در كاهش شدت نور خروجـي در دو دسـتگاه بـه            
  ريزنشت در مراحل هاي  هدر بررسي درج. نبود اندازه يك

  :دست آمدزير به نتايج گوناگون 
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   تا سطح ترميمlight guideنوك ي فاصله پايه ي ها بر  كاهش شدت نور دستگاه:1نمودار 
  
  

گروه  هشت ميان در واليس كروسكال آماري آزمون
، )=05/0p (نداد نشان را آماري دارامعن يتفاوت آزمايش مورد

 شـرايط   مجموع با در نظر گرفتن   مان ويتني   ولي آزمون   

ــدت ــان ش ــدت و هفاصــل ،جري ــان م ــداري زم    ، دو نگه

 درجـات  در را دارمعنـا  آماري تفاوت QTH و LED دستگاه
  ). 1جدول ) (=007/0p(نشت نشان داد ريز

ــوي از  ــرس ــله  ، ديگ ــرفتن فاص ــر گ ــا در نظ   ي ب
  بــه   در هــر دو دســتگاه  يميلــي متــر دو و هــشت 

تفاوت آماري مشاهده نـشد، ولـي در        گونه اي جداگانه،    
ــسه  ــتگاهي مقاي ــمدو دس ــا ه ــتفاده از  ب ــون  و اس   آزم
ــاري  ــان آم ــيم ــدازهويتن ــلهي ريز ، ان ــشت در فاص   ي  ن

  دار آماري  معنا  با تفاوت  LED در دستگاه    يمتر ميلي دو
   ).2جدول ) (=038/0p ( مشاهده گرديد QTH ازتربيش

  اسـتفاده از آزمـون     با   و    زمان نگهداري  توجه به  با
  دو  ميـان    نـشت در  ريزتفـاوت انـدازه هـاي       ،  مان ويتني 
ــتگاه ــور  دس ــت كي ــان الي ــ 24، در زم ــاعت معن   دار ا س

ــود ــاه ، و)=028/0p (ب ــداري ســه م ــان نگه ــي در زم   ، ل
ــا ــن تفــاوت معن ــشداي ــين .دار ن ــسه ،همچن   ي  در مقاي

ــايش     ــورد آزم ــتگاه م ــداري در دو دس ــان نگه ــه زم   ب
ــان   ــه در ميـ ــه اي جداگانـ ــان گونـ ــاگون دو زمـ   گونـ

 ازيـك   در هـيچ    . )2جـدول    (نشدديده  دار  ا معن يتفاوت

ديـده  ه هـا    ي حفـر  نمونه ها، ريزنشت درلبه هاي مينـاي      
  ).1نگاره ي  ( نشد
  

  
ي  لبه  رنگ درنكردن نفوذ ، ريزنشت1 درجه :1نگاره ي 

   در عاج1ي درجه  مينايي و
  

  

ي گونه ي  پايهريزنشت برهاي  ه توزيع فراواني درج:1جدول 
  كيور  دستگاه اليت

  

    نمره

  كل  4  3  2  1  صفر
 

QTH 18 9 5 3 5 40 ي  گونه
 دستگاه

 

LED 7 8 10 7 8 40 
 80 13 10 15 17 25    جمع
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 زمان هاي گوناگون در دو دستگاه نشت درجه هاي ريز توزيع فراواني :2جدول 
  

  4  3  2  1  صفر  (Score)رتبه   زمان نگهداري و گونه ي دستگاه 

   2 1 0 2 5  لي مترفاصله ي دو مي

 1 1 1 1 6  فاصله هشت ميلي متر  QTHدستگاه 

 3 2 3 2 0  فاصله ي دو ميلي متر

  
   ساعت24پس از 
028/0=p   

 2 2 1 2 3  فاصله هشت ميلي متر LEDدستگاه 

   1 0 2 3 4  فاصله ي دو ميلي متر

 1 1 2 3 3  فاصله هشت ميلي متر  QTHدستگاه 

 2 1 2 2 3  فاصله ي دو ميلي متر

  
 پس از سه ماه

05/0p>   

 1 2 4 2 1  فاصله هشت ميلي متر LEDدستگاه 

  
  

  بحث

كيـور    هاي اليت   شدت دستگاه پژوهش اثر   در اين   
QTH و LED  هــاي  ريزنــشت تــرميمانــدازه ي  بـر روي

متـري و در    ميليي دو و هشت     كامپوزيتي در دو فاصله     
  . شدماه بررسي سه  ساعت و 24دو زمان نگهداري 
 مينا،  ساختار  به دليل همگون بودن    ،به طور كلي  

 قابل  ه آساني به مينا قابل اطمينان بوده و ب      چسبندگي  
بـه عـاج، بـه      چسبندگي پـذيرفتني    اما  . دستيابي است 

مايعـات  بيـرون   ناهمگون، حركـت رو بـه       ساختار  دليل  
همراه دشواري  عاجي و بيشتر بودن تركيبات آلي آن با         

 ريزنـشت  ، بـه طـور معمـول      ،به همـين علـت    . )5(است  
 ي هاي مينايي كمتر از لبه      كامپوزيتي در لبه  هاي    ترميم

 اگر نيروهاي انقباضـي     ،هاي عاجي   عاجي است و در لبه    
 آغـازين چسبندگي  ناشي از پليمريزاسيون از استحكام      

شـود و ايـن       ماده به عاج بيـشتر باشـد درز ايجـاد مـي           
در ايـن   . )4 (رخ مي دهد  در سطوح ريشه    بيشتر   ،پديده

 در زير استريوميكروسكوپ،    ها   نمونه  در بررسي  پژوهش،
مينـايي اكلـوزالي   ي گونه آثاري از ريزنشت در لبه   هيچ

اسـيد اچ را در     روش  ثر بـودن    و م ،اين نتايج . ديده نشد 
ــستن ــه ب ــرميم هــاي لب ــواحي در ت ــايي در ت ن ــد امين يي

 . )17 و 12، 5(دهد  نشان ميپيشين تحقيقات 

 QTH و   LEDكيـور     هاي اليت   زماني كه دستگاه  
 ،يكـسان داشـته باشـند     ) زمـان × شدت  ( كلي   اكسپوژر
ــه  ــه يپلي درجــ ــيون و درجــ ــديل ي مريزاســ   تبــ

)Degree of conversion ( كامپوزيــت رزيــن يكــسان
 شدت نور و يا زمان اكسپوژر       ،كه مگر اين ،  خواهند بود 
شدت نور و زمان    عامل  با افزايش دو    . )2( باشد   گوناگون

يــن تبــديل كامپوزيــت رزي اكــسپوژر، ميــزان درجــه 
بهبـود  پايان، ويژگي هاي مكـانيكي      افزايش يافته و در     

 ميـزان   ،تبـديل ي   ولـي بـا افـزايش درجـه       . )9(يابد    مي
دنبـال آن، بـه    بيشتر شده و بـه       ،انقباض كامپوزيت نيز  

  . )2(شود  ميافزوده كامپوزيتي ه هاي ريزنشت در حفر
 و  LEDكيـور     شدت دستگاه اليت  بررسي،  در اين   

QTH   1010ر صورت تماس با راديومتر       مورد استفاده د 
بـود و در كـل   ميلي وات بـر سـانتي متـر مربـع       530و  

 و LED اخــتالف ميــزان ريزنــشت حاصــل از ،هــا نمونــه
QTH،    05/0(شـد   ادار   از نظر آماري معنp< .(   ي نتيجـه
بررسـي، هماننـد بررسـي دانيـل        دست آمده از ايـن      به  
)Daniel (  ،كيور  هاي اليت    دستگاه ،كه مبني بر اين  است

تبـديل و   ي  با شدت باال باعـث افـزايش ميـزان درجـه            
شــدت نــور . )5(شــوند   ريزنــشت مــيافــزايشســرانجام 
كيور با مجـذور فاصـله نـسبت عكـس         هاي اليت   دستگاه
كـاهش شـدت   ،  كنونيبررسينتايج پايه ي   ولي بر  ،دارد

 و LEDكيـور   هاي اليـت    نور با افزايش فاصله در دستگاه     
QTH    هاي  بررسينتايج  همانند   كه   ،نيستاندازه   به يك

  . )18 و 9(است ) Benett( بنت و) Vanewalle(واندوال 
) Benett(بررســي بنــت نيــز  و پــژوهشدر ايــن 

 Optilux 501از  و بوده زياد LED metron دستگاه شدت
 هدايت با شدت پايين استفاده شد و به علت استفاده از        

 LED metronدر ) turbo light guide( نور توربو كننده
 افـزايش  ، بـا  Optiluxدر  اسـتاندارد    نـور  كننده هدايتو  

  كـاهش بيـشتر  QTH نسبت بـه    LED نور شدت ،فاصله

 داشت
  بـا Optilux 501از  وانـدوال  بررسـي  در ولـي  ،)18(

 كـاهش شـدت بـر      ي هنتيج و بود شده استفاده باال شدت
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متنـاقض   كنـوني بررسي  از   حاصل نتايج با فاصلهي   پايه
  . )9(است 

ريزنشت دو دستگاه    ميزان ي اندازه بررسي، اين در
ي دو ميلـي متـر       در فاصـله     QTH و   LEDكيـور     اليت

هـشت   در فاصـله     ، در حالي كه   ،داشتندادار  تفاوت معن 
كه با توضيحات گفتـه     ،  دار نبود اتفاوت معن ميلي متري   

 اخـتالف شـدت   ،كـه   مبني بر اين ،داردهمخواني  شده  
ي دو ميلي متر چشمگير      صلهفا در كيور  اليت دستگاه دو
افـت  هـشت ميلـي متـري        در فاصله    ،ر حالي كه  د. بود

 بـود و ايـن      QTH بيشتر از    LEDشدت نور در دستگاه     
  هــشت ريزنــشت در انــدازه ي  كــه ،عامــل باعــث شــد

  . دار نداشته باشدا معنيدر دو دستگاه تفاوتميلي متر 
 كـاهش ريزنـشت بـا       بررسـي  در ايـن     ،همچنين
كيـور   هـاي اليـت   ر هر يـك از دسـتگاه  افزايش فاصله د  

LED   و QTH    در حالي كه   ،نبودادار   از نظر آماري معن  ،
افزايش فاصله را بر روي     هاي پيشين، كه اثر      بررسيدر  

بـه  ي  نتيجـه    ،تبديل كامپوزيت بررسي كردند   ي   درجه
در توضـيح   . )6 و 5(بود  ادار  از نظر آماري معن   دست آمده   

بررسي هـاي پيـشين،     كه در گفت،  توان    اين مطلب مي  
بررسي،  اين در ،كه صورتي در شده، بررسي تبديل ي درجه

ريزنشت اندازه ي   ريزنشت ارزيابي شد و چون      اندازه ي   
بـر  ، افزون   شود  در حد فاصل دندان و ترميم بررسي مي       

، عوامـل ديگـر   تبديل و انقباض ناشـي از آن،        ي  درجه  
هـاي  سيستم  .  باشد اثرگذارتواند    ميمانند چسبندگي،   

 Mpa20در حدود   چسبندگي  عاجي استحكام   باندينگ  
، چـسبندگي بـاال   كند و اين اسـتحكام        با عاج ايجاد مي   

 احتمال ايجاد درز در حد فاصل تـرميم و          كاهشباعث  
  .)4(گردد  كاهش ميزان ريزنشت ميو سرانجام دندان 

ــن  ــي در اي ــشت در  بررس ــايج ريزن ــان نت دو مي
ــت ــور  دســتگاه الي ــه  LED و QTHكي ــب ــان م دت زم

 در زمـان  ، در حـالي كـه  ،نشدادار ماه معنسه  نگهداري  
توجيه . دست آمد ادار به    نتايج معن  ، ساعت 24 نگهداري
 رزيـن ي    جذب آب به وسيله    ،آن است كه  ي باال    پديده

و بـا عنـوان     پرهيزناپـذير اسـت     اي     پديده ،ها  كامپوزيت
) Hygroscopic expansion(انبــساط هيگروســكوپيك 

 انقبـاض   ،انبساط حجمي ايجاد شده   . )19(شود    ميبيان  
كند و بـه صـورت موقـت جبـران            را جبران مي  آغازين  

افـزايش ريزنـشت حاصـل از گذشـت زمـان           ي  كننده  
چنــد روز در مــدت  ايــن انبــساط ،البتــه. خواهــد بــود

  دهـد و پـس از گذشـت زمـاني كوتـاه               رخ مـي   نخست
 كه رزين كامپوزيت از نظـر جـذب آب بـه         ،)يك هفته (

گـردد و     رسيد، اثر جبران كنندگي متوقـف مـي       تعادل  
مـساله حـل     به علت اثرات تخريبـي زمـان و          ،ريزنشت
  . )4(يابد  رزين كامپوزيت افزايش ميكنندگي 

ي  اندازهها،    كامپوزيتكنندگي   حلمهم در   عامل  
حل  راحتي به برجامانده مونومرهاي .است تبديل ي درجه
حالليـت   بـه  ،مريزاسـيون يپل تـر   پـايين  ميزان و شوند  مي

 شدت نـور و ميـزان       ،و از آنجا كه   . شود  ميمنجر  بيشتر  
  دارنـد،  اي مـستقيم   تبـديل كامپوزيـت رابطـه     ي   درجه
، نـسبت بـه      كيور شدند  QTHهايي كه با دستگاه       نمونه
 ،مـاه  سـه  زمـان  مـدت  طـي  LED با شده كيور هاي نمونه

 كه ميزان   ، باعث شد  مسالهو اين    داشتند بيشتر حالليت
 و  LEDي   وسـيله  بـه  كـه    ،هايي  نمونهميان  در  ريزنشت  

QTH   يمـاه تفـاوت   سـه    در مـدت زمـان       ، كيور شـدند 
  . نشودادار ديده معن

  

  گيري  نتيجه

در ريزنشت  عامل مهم   كيور    هاي اليت   شدت دستگاه   .1
ريزنـشت افـزايش    اندازه ي    ، و با افزايش شدت    است
  . يابد مي

ــو هــدايت كننــده در صــورت اســتفاده از  .2 ــور تورب    ن
)light guide  Turbo (ــت ــتگاه الي ــا  در دس ــور ب كي

 افت شدت نـور     ،شدت باال، در صورت افزايش فاصله     
 . بيشتر خواهد بود

، عـاملي مهـم     افزايش فاصله و مدت زمان نگهداري       .3
 . ريزنشت نيستنداندازه ي در 

شـدت  ، اثـر    با افزايش فاصله و مدت زمان نگهداري        .4
  . مي يابدري كمتريزنشت اهميتاندازه ي نور بر 
  

  سپاسگزاري

ژوهـشي  مالي معاونت محترم پ   از پشتيباني   
دانشگاه علوم پزشگي اصـفهان و همكـاري مركـز          

 سپاسـگزاري   مركز تحقيقات پروفسور ترابـي نـژاد      
  .مي گردد
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Abstract 

Microleakage of Class V Resin Composite Restorations Using LED and QTH Systems, 

in Different Light Curing Distances and Time Storages 
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Statement of Problem: There is a principle rule about marginal seal in durability and 

clinical success of restorative treatments. Polymerization shrinkage and microleakage are 

critical limitations of dental composites. 

Purpose: The aim of this study was to evaluate the effect of two different curing units on 

microleakage of class V composite restorations in different conditions.  

Materials and Method:  In this in vitro study, class V cavities were prepared on the buccal 

surfaces of 80 extracted premolar teeth. Conventional halogen curing unit (optilux 501) and 

high intensity light-emitting-diodes (LEDmetron) were used to polymerize resin composite 

(Z100) from two distance 2 and 8 mm. Four groups after 24 hours and the other four groups 

were restored for 3 months in water at 37oC, immersed in dye solution and then teeth were 

sectioned longitudinally and evaluated for dye penetration. Data were statistically analyzed 

using Kruskal-Wallis and Mann-Withney tests to compare the different groups.   

Results: Using Kruskal Wallis test, no significant difference in microleakage was 

demonstrated between the different light cure units in the 8 groups. Mann-Whitney test at 

the dentin side showed that, QTH could significantly reduce the microleakage compared to 

LED (p=0.007). Increase in distance and storage time did not influence the microleakage. 

At 2 mm distance, the difference between LED and QTH was significant (p=0.038), but no 

significant difference was seen at 8 mm distance. Increased distance for LED and QTH did 

not cause any microleakage. 

Conclusion: According to the results of this study, it can be concluded that the use of turbo 

light guide in LED would decreases the output of the light. Therefore, QTH system is   

recommended to be used in shallow cavities.   
 

Key words: Light cure units, Microleakage, Distance, Storage time 
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