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  و گالس آینومر MTAاستحکام باند برشی کامپوزیت به  يمقایسه
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 چکیده
بـالینی  صـیات مطلـوبش کاربردهـاي    به دلیل خصو )MTA )Mineral Trioxide Aggregate یا مینرال تروکسید اگرگیت امروزه :لهابیان مس
کـه  هسـتند،  نهـایی   ترمیم و بازسـازي گیرند نیازمند قرار می  MTAهایی که تحت درمان با در بسیاري موارد دندان. پیدا کرده استگوناگونی 

  .ترمیم دارد مهر و موم وگیر  در مهم ینقش MTAکامپوزیت و  میاندر این موارد باند . رودبه شمار میکامپوزیت انتخاب مناسبی براي آن 
اصالح شده با  در مقایسه با باند کامپوزیت به گالس آینومر MTAتعیین استحکام باند برشی کامپوزیت به هدف از این پژوهش، بررسی  :هدف
    .بود رزین

 و گـالس آینـومر   اکسـتري خ  MTA سفید و  MTA ی ازیتا 20گروه  3 درنمونه  60 ،در این بررسی آزمایشگاهی خارج دهانی: مواد و روش
برجـا  نمونه دیگـر اچ نشـده    10اچ گردید و  درصد 37فسفریک  نمونه از هر گروه جهت بررسی اثر اچینگ توسط اسید 10سطح . گردیدفراهم 
 ،همچنین. دیداینسترون تعیین گرمکانیکی  آزمونها توسط دستگاه باند شد و استحکام باند برشی آن Z100ها به کامپوزیت نمونه يهمه. ماند

آنـوا  هـاي آمـاري   بـا آزمـون   به دسـت آمـده  نتایج . شدبرابر بررسی  10ها با استفاده از استریومیکروسکوپ با بزرگنمایی سطوح شکست نمونه
)ANOVA ( توکی و)Tukey HSD ( دندگردیواکاوي.  

استحکام باند برشی کامپوزیت بـه گـالس    میانه بود و اچ نشد نوري بیشترین میزان استحکام باند برشی در زیر گروه گالس آینومر :هایافته
سفید اچ  MTAدر میزان استحکام باند برشی کامپوزیت به ) > p  001/0(شد  دیدهداري ازیر گروه دیگر اختالف آماري معن 5آینومر اچ نشده با 

  .)p  <05/0(نشد گزارش  دارانخاکستري اچ شده و اچ نشده و گالس آینومر اچ شده اختالف آماري مع MTA نشده، اچ شده و
اچ شـدن   .اسـت به کامپوزیـت  اچ شده  نوري گالس آینومراستحکام باند برشی در حد  MTA کامپوزیت به استحکام باند برشی :گیرينتیجه
بـه   MTAی استحکام بانـد برشـ  بر اثري دهد اما چشمگیري کاهش می يگونهاستحکام باند آن را به کامپوزیت به نوري گالس آینومر  سطح

  .کامپوزیت ندارد
  ، کامپوزیت، گالس آینومر، استحکام باند برشیMTA :واژگان کلیدي
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  درآمد
از نظـر زیبـایی در    مطلـوب اي در تالش براي کشف ماده

هاي اخیر توجه زیـادي  در سال هبه ویژهاي محافظه کارانه ترمیم
شده است و باند رزین کامپوزیـت   چسبندههاي معطوف به سیستم

هاي با وجود پیشرفت. مورد بررسی قرار گرفته است عاجبه مینا و 
صورت یک ه هنوز ب اينشت لبهزیاد در باند کامپوزیت به دنتین، 

تن دلیل داشـ ه هاي گالس آینومر بسمان. مانده استبرجا مشکل 
مطلوب که شامل باند فیزیکومکانیکال هم به مینـا و  هاي ویژگی
انبساط حرارتی کم و  قابلیت، آزاد سازي یون فلوراید و عاجهم به 

مـک لـین و ویلسـن    باشـند، توسـط   شبیه به ساختمان دندان می
)Mclean & Wilson (  از اسـتفاده از   پـیش  عـاج براي جـایگزینی

  .)1(ند ه اشد پیشنهادکامپوزیت 
  ، سـاندویچ تکنیـک   همچـون از گالس آینومر در مـواردي  

 سـفید کـردن داخلـی   و در  پوشـش پالـپ  کرونـال در   مهر و موم
)Internal Bleach (هایی همینا و در حفربی ، در نواحی سدعنوان ه ب

که عوامل اتصال دهنده به عاج براي حصول گیر معموالً موفقیت 
) GI(گـالس آینـومر    بردکاري ربرت. گردداستفاده می ،آمیز نیست

  .)2(است عاجی  مهر و مومو برقراري  ریزنشتکاهش 
در حالی که حساسـیت تکنیکـی بـاالي گـالس اینـومر از      

هـاي گـالس   ؛ سماناستهاي کاربرد آن و محدودیتها دشواري
بسیار ) Setting( سخت شدنبه هنگام اینومر به تماس با رطوبت 

یزوالسیون مناسب وجـود  هایی که امکان اجاحساس هستند و در 
در مـواردي کـه بـه     .ندارد نمی توان از گالس اینومر استفاده کرد

رزین  میانباند  استدر زیر رزین کامپوزیت نیاز  حد واسط يالیه
 مهـم  یگیر و دوام ترمیم نقشـ براي بینابینی  يکامپوزیت و الیه

 . دارد
) Loma Linda( لومالیندا دانشگاه توسط MTA نام به ايماده
نـام   بـا انتهاي ریشه معرفـی شـد و    يپر کننده يمادهبه عنوان 

ي به تازگی گونه. در دسترس قرار گرفت Pro root MTAتجاري 
به  MTA .استنیز در دسترس  MTA-Angelusبرزیلی آن به نام 

مناسـب   بافـت شـناختی  منحصر به فرد و نتایج هاي ویژگیدلیل 
فراوانــی بــراي  هــايســیبرربســیار مــورد توجــه قــرار گرفتــه و 

  . )12-10، 6-3( گوناگون آن به انجام رسیده است هايکاربرد
MTA  مطلوب گالس آینومر را داشـته و  هاي ویژگیبیشتر

حساسیت آن به آلودگی با خون و حضـور رطوبـت کـم    از این رو 
آن ضـروري   سخت شدنبراي بیرونی حتی حضور رطوبت (است 

راحتی کـاربرد و  ، عالی و موم مهرمثبت آن هاي ویژگیاز . )است
  . استباند شیمیایی به دندان 

، پـالیوتومی،  پوشـش پالـپ  چـون  همدر مواردي  MTAاز 
) جراحی جراحی و غیر(هاي ریشه ، ترمیم پرفوریشنآپکسیفیکیشن

سفید کردن در  سدعنوان ه انتهاي ریشه و ب يپر کننده يو ماده
  . )5-4(شود میاستفاده  پوشش مستقیم پالپو دندان  درونی

انجام شـد و در آن  ) Xavier( زاوییرکه توسط پژوهشی در 
ي به گونه MTA ،بررسی شد ايلبههماهنگی و ریزنشت آپیکالی 

نشان داد ) Vitremer(ویترمر گالس اینومر کمتري از  نشتمعنادار 
 MTA ،)اســکن الکتــرون میکروســکوپی( SEMو در بررســی بــا 
 يبهترین مـاده  MTA-Angelusد و ها را نشان داکوچکترین گپ

  .)6(بود  ايلبه هماهنگیبا توجه به  انتهاي ریشه يپرکننده
باشـند  سـفید کـردن    نیازمنـد کـه   غیر زنده هايدر دندان

سفید  مواد نفوذ کرونال اهمیت زیادي دارد زیرا مهر و مومبرقراري 
ریشه، سطح بیرونی هاي عاجی باز به سطح از طریق توبولکننده 

  .)5(کند میبیرونی ) تحلیل(ي فرسودگی آمادهیشه را ر
 و همکاران) Barrieshi-Nasair(نسایر -پژوهشی باریشیدر 
 تاجی درونیسد عنوان ه ب GIو گالس اینومر  MTA يبا مقایسه

کرونـال   ي معنادار مهر و مـوم گونهبه  MTAکه  ،نشان داده شد
کـه   ،کنـد مـی دهد و نتـایج بیـان   نشان می GIبهتري نسبت به 

براي پیشگیري از ریشه  از درمان پس بی فاصله MTAاستفاده از 
 برتري GIبه  سد کرونالعنوان ه سیستم کانال ب يدوبارهعفونت 
  .)7( شودداده می

MTA  جزیـی   پـالپوتومی  و پوشـش پالـپ  استفاده شده در
پوشـش  . گـردد باعث تحریک تشکیل عاج ترمیمی مـی  )پارسیل(

باعـث شـکل گیـري سـد عـاجی       MTAوسـط  انجام شده ت پالپ
همین نتایج هنگامی همانند . شودمی از تخلخل خالییکنواخت و 

-میدیده شود، بر روي پالپ در پالپوتومی قرار داده می MTAکه 
در مقایسه با کلسیم هیدروکساید موجب تشکیل  MTA. )9-8(شود 

اي هـ و ارزیـابی  )10( شودتري میسد عاجی بهتري در زمان کوتاه
و نکروز  پرخونی التهاب، MTAنشان داده است که  بافت شناختی

  . )12-11( کندکمتري نسبت به کلسیم هیدروکساید ایجاد می
انجام شده  MTAدندان توسط پوشش پالپ در مواردي که 

 MTAکه از درونی سفید کردن همچنین در و  دهگردییا پالپوتومی 
تـرمیم  بـر   نیـز، بنـا  و  شوداستفاده میتاجی  درونی سد عنوانه ب
  کامپوزیت و  میان، باند باشدامپوزیت ـها را با کدانـن دنـهایی ایـن
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MTA گیر و دوام نهایی ترمیم بسیار سودمند است در .  
در مورد استحکام بانـد   پژوهشیکه تاکنون با توجه به این

بـر آن شـد تـا     تصمیم انجام نشده است MTAکامپوزیت و  میان
تحت دو شرایط  را MTAباند برشی کامپوزیت به میزان استحکام 

تغییر یافته گالس آینومر رزین  و کردهاچ شده و اچ نشده بررسی 
  . داده شودمبناي مقایسه قرار  ،شاهدبه عنوان 

  
  مواد و روش

مولـد آکریلـی    عدد 60 آغازدر در این بررسی خارج دهانی 
 متـر، میلـی  3 و ارتفاع 6به قطر اي شکل استوانههایی داراي حفره

؛ گردیدفراهم  با قرار دادن قالب فلزي به همین ابعاد درون آکریل
  :پر شودي گوناگون ماده گونهتایی از سه  20تا در سه گروه 

ــروه  ــتگـ ــر دروندر :  نخسـ ــايهحفـ ــراهم  هـ ــده در فـ   شـ
ــدد 20 ــد عــــــ ــی مولــــــ ــفید MTA آکریلــــــ   ســــــ

(Angelus Solucoes Odontologicas, Londrina, Brazil)  قـرار 
اي گونهبا آب مقطر به  MTAپودر سازي آن آماده براي. داده شد

 دروندر  ،حاصل شود و سپس (Putty)اي تا قوام بتونهآمیخته شد 
مرطـوب   يیک تکـه پنبـه  . مولدهاي آکریلی قرار گرفت هاهحفر

ساعت در  24قرار داده شد و نمونه ها به مدت  MTAروي سطح 
ه تهیه شده به دو زیـر گـروه   نمون 20. محیط مرطوب قرار گرفت

   .شدند بخشتایی  10مساوي 
 سفید توسط اسید MTAسطح  آغازدر :  (E)یک زیر گروه 

سپس  .اچ شدثانیه  15به مدت  (3M, USA) درصد 37 فسفریک
  . خشـک شـد   ثانیـه پـس از  شو داده و و  شستثانیه  30 به مدت
سکاچ باند ا باندینگ از سیستم) Adhesive(مایع ادهزیو  آن، پس از

 ,Scotchbond Multi-purpose, 3M dental product(چند منظوره 

USA ( بر روي سطح اچ شده ثانیه  15برايMTA  سفید قرار داده
به سپس، . نازکی ایجاد شد يهوا الیهي ي افشانهوسیلهه شد و ب
) VIP Jouniur(ویـپ جنیـور   توسط دستگاه نوري ثانیه  20مدت 

از پـس  . نور تابانده شد) آمریکا) Bisco( کوي بیسساخت کارخانه(
قرار داده  MTAبر روي سطح  Z100 (3M, USA)کامپوزیت آن، 
  .شد

 3 به قطردو تکه جهت قرار دادن کامپوزیت از مولد تفلونی 
کامپوزیـت بـه آرامـی در سـوراخ     . استفاده شدمتر میلی 3و ارتفاع 

  پـس از  . م گردیـد مرکز قالب تفلونی با استفاده از کندانسور متراک
   .نـور تابانـده شـد   ثانیـه   40پر شدن حفره با کامپوزیت به مـدت  

 که مولد تفلونی به آرامی با استفاده از سوند جدا شد بـه پس از این
  .نور تابانده شد) سوثانیه از هر  10(کامپوزیت از چهار جهت 

سفید مانند زیـر   MTA يمراحل تهیه : (EN) دوزیر گروه 
اچ نشـده و رزیـن    MTAسـطح   ،ام گرفتـه ولـی  انجـ پیش گروه 

 15بـه مـدت    )SBMPP )Scotchbond Multi-purpose بانـدینگ 
 يافشانه يوسیلهه سفید قرار داده شد و ب MTAروي سطح ثانیه 

توسط دستگاه نوري ثانیه  20به مدت . نازکی ایجاد شد يهوا الیه
به  یکوه گر همانند Z100کامپوزیت  ،سپس. به آن نور تابانده شد

MTA باند شد.  
ــروه دوم ــروه از : گــ ــن گــ ــتري MTA در ایــ   خاکســ

 (Angelus Solucoes Odontologicas, Londrina, Brazil)  اســتفاده
تکـرار گردیـد و    نخسـت گـروه   هماننـد مراحـل   يهمهگردید و 

 و) اچ شـده ( Eتـایی  10داراي دو زیر گروه  نخستهمچون گروه 
NE )است) اچ نشده.  

عـدد   20شـده در  هاي فـراهم  هحفر درونر د : گروه سوم
 ,Fuji II LC (GC Corporation, Tokyoاینـومر  گالس مولد آکریلی

Japan) دستور کارخانه با یک  يپایهگالس آینومر بر . قرار داده شد
بـا   ،سپس. شد آمیختهاي اسپاتول پالستیکی بر روي اسلب شیشه

ثانیه  40به مدت  و مولد قرار داده شددرون اسپاتول پالستیکی در 
شده به دو ي فراهم نمونه 20. توسط دستگاه نوري نور تابانده شد

  :شدندبخش تایی  10زیر گروه مساوي 
سطح گالس آینومر توسط اسـید   در آغاز : (E) 3 زیر گروه

ثانیـه   30سـپس،  اچ شـده  ثانیه  15به مدت  درصد 37فسفریک 
رزیـن  از آن، پس . گردیدخشک ثانیه  15شو داده شد و و  شست

بر روي سطح اچ شـده گـالس   ثانیه  15براي  SBMPPباندینگ 
نازکی ایجاد  يهوا الیه يافشانه يوسیلهه ب. آینومر قرار داده شد

. توسط دسـتگاه نـوري، نـور تابانـده شـد     ثانیه  20شد و به مدت 
گـروه   همانندبر روي آن قرار داده شد و  Z100کامپوزیت  ،سپس

E1  باند گردیدبه گالس آینومر.  
براي  SBMPPرزین باندینگ آغاز،  در:  (NE) 3 زیر گروه

هوا  يافشانه يوسیلهه ب. قرار داده شد GIبر روي سطح ثانیه  15
توسط دستگاه نوري به ثانیه  20به مدت و نازکی ایجاد شد  يالیه

گـروه  همچـون   Z100کامپوزیت  ،سپس. سطح آن نور تابانده شد
E1 اند گردیدبه گالس آینومر ب.  

 روز در دستگاه دوها به مدت مونهـن ،ازيـاده سـس از آمـپ
گراد ي سانتیدرجه 55تا  5دمایی میان ي چرخهکل تحت یترموسا
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اینسـترون  مکـانیکی   زمـون آ هـا در دسـتگاه   نمونـه . قرار گرفتند
 بـر متـر  میلی 1تحت نیروي برشی ) ، آلمانZ20 -یس رویالئزو(

ي پایـه  اسـتحکام بانـد برشـی بـر     هـاي دازهان. دقیقه قرار گرفتند
از تقسیم حداکثر نیروي منجر به شکسـت بـر   ) Mpa(مگاپاسکال 

  .شد ارزیابیمساحت سطح باندینگ توسط کامپیوتر 
از دبانده شـدن بـا اسـتفاده از     پسها شکست نمونهح سط

بـه  نتـایج  . برابر بررسی شـد  10با بزرگنمایی  یومیکروسکوپاستر
واکـاوي  آنـوا و تـوکی    هاي آماريبا آزمونسی دست آمده از برر

  .شدند
  

  هاهیافت
ــار میــانگین ــراي  و انحــراف معی ــد برشــی ب   اســتحکام بان

. شـود مـی دیـده   1 و نمودار در جدول گوناگون بررسیهاي گروه
باند  میانگین استحکام میان  داراآماري اختالف آماري معن واکاوي
 MTA میـان  ،نـین همچو سفید اچ شده و اچ نشـده   MTA برشی

 .) < p 05/0(دهد خاکستري اچ شده و اچ نشده نشان نمی

  
  میانگین و انحراف معیار  استحکام باند برشی بر حسب مگاپاسکال :1جدول 

  
  انحراف معیار ±میانگین   شمار  هاگروه زیر  اصلی مواده گرو

MTA* سفید  E** 10  08/1 ± 3/3  
NE***  10  17/1 ± 43/2  

MTA خاکستري  E  10  71/2 ± 03/6  
NE  10  77/2 ± 23/5  

  E  10  18/1 ± 99/5  گالس آینومر
NE 10  94/6 ± 92/25*  
* MTA: Mineral Trioxide Aggregate     E : اچ شده      NE : دار:  *    اچ نشده   معنا

  
  اسـتحکام   میـانگین میـان   دارااختالف معن ،آماري واکاوي

   دهـد مـی  نشـان  نشـده اچ  و اچ شـده گـالس اینـومر    باند برشی
)001/0 p <(. میانگین استحکام باند برشـی در زیـر    يدر مقایسه

) خاکستري و گالس اینومر MTAسفید،  MTA(هاي اچ شده گروه
  .) p <05/0(نشان نداد  دارامعن آماري اختالف آماري واکاوي
هاي میانگین استحکام باند برشی در زیر گروه يدر مقایسه 
بـه  گالس اینومر اچ نشده  که ،نشان داده شد) هسه گرو( اچ نشده
سفید  MTAنسبت به  استحکام باند برشی بیشتري دارامعني گونه

  .)> p 001/0(دارد  و خاکستري اچ نشده
 يمیان همـه میانگین استحکام باند برشی در  يبا مقایسه

   یشترین میزانـب )3NE( دهـشـاچ ن) GI(ر ـنومـالس ایـگها روهـگ

   آماري اختالفواکاوي . ن استحکام باند برشی را نشان دادمیانگی
  . )> p 001/0( گروه دیگر نشان داد 5و  گروهاین  میانرا  رداامعن

هـا  شکسـت در بیشـتر نمونـه    يگونـه با توجه به بررسـی  
در  .دیده شد MTAدر گالس آینومر یا  کوهزیوصورت ه شکست ب

 يتـوده در  یـو کوهزشکسـت   بررسـی هاي این از نمونه یکهیچ 
به هاي مورد آزمایش شکست در گروه يگونه .نشد دیدهکامپوزیت 

  .نشان داده شده است 2خالصه در جدول  يگونه
  

  شکست يگونهتعیین  :2جدول 
  

 گروه اصلی مواد
زیر 

  شمار  گروه 
  شکستگی يگونه

  ادهزیو  ادهزیو/ کوهزیو کوهزیو

MTA* سفید  E** 10  6  2  2  
NE*** 10  2  3  5  

MTA خاکستري  E 10  6  2  2  
NE 10  7  2  1  

  E 10  6  2  1  گالس آینومر
NE 10  5  3  2  

 
* MTA: Mineral Trioxide Aggregate             E  :اچ شده               NE :چ نشدها  
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  ريخاکست   MTAسفید                       MTAگالس آینومر                                

  
سفید و خاکستري و گالس  MTAمقایسه استحکام باند برشی  :1نمودار 

  به کامپوزیتآینومر

  
  بحث

  ،عاجهاي زیاد در باند رزین کامپوزیت به با وجود پیشرفت
دشواري برجـا  صورت یک ه هنوز ب اينشت لبههاي اخیر در سال

هـاي  ویژگیدلیل داشتن ه هاي گالس آینومر بسمان. مانده است
از اسـتفاده از کامپوزیـت   پیش حد واسط  يلوب به عنوان الیهمط

ـ گـالس اینـومر   واردي کـه از  ـم يمهـهدر  .)1(شدند  پیشنهاد ه ب
 بـه  الینـر  یا بیس این اتصال ،شودمی استفاده الینر یا بیسعنوان 

  35 اچ شده               اچ نشده     
  

30  
  

25  
  

20  
  

15  
  

10  
  

5  
  

0  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 1389بهار ، یکي ، شمارهیازدهمي دوره                                                                                                     له دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیرازمج

45  

ترمیم مهر و موم گیر، دوام و  در کامپوزیتویژه  به ترمیمی يماده
  . است بسیار مهم
در دسترس قرار گرفته کـه   MTAاي به نام ماده زگیبه تا
، در حـالی کـه  مطلوب گالس آینومر را داشـته  هاي بیشتر ویژگی

 حتـی (و رطوبـت کـم اسـت     )13(حساسیت آن به آلودگی با خون 
 از. )14( )ضـروري اسـت   MTA سـفت شـدن   رطوبت خارجی براي

 نـد کـاربرد، با  آسـانی ، )6( عـالی  مهر و موممثبت آن هاي ویژگی
 سـمیت را و کمتـرین   )15(ین یحاللیت پا. استشیمیایی به دندان 

زیست شناختی سازگاري همچنین، . مواد ترمیمی داردي میان همه
ضـد  مقـادیري خاصـیت   بـوده و داراي  خوبی رادیواپـک  داشته و 

  .)10(باکتریایی است 
انجـام   MTAدنـدان توسـط   پوشش پالـپ  در مواردي که 

 درونـی زنده که قرار اسـت بـه صـورت     هاي غیردر دندان یاشده،
جهت برقراري مهرو  MTAو از  Internal Bleaching)سفید شوند 

برداشـت   بـی نهـایی   تـرمیم بهتر است  موم کرونال استفاده شده
MTA شـود ي که از کامپوزیت استفاده میانجام گیرد و در موارد ،
هـا نقـش   ترمیم این دنـدان دوام در  MTAکامپوزیت و  میانباند 

  .مهمی دارد
 بـراي شـود و  در پالپوتومی بافت پالپی ملتهب برداشته می

 مهر و مـوم . شودپوشانده می MTAحفظ بافت پالپی زنده توسط 
پوشـانده شـده بـا     يناحیـه  مهر و مومتاج دندان همانند  يناحیه

MTA درست از هر یک از مواد  يکه استفاده ،اهمیت زیادي دارد
هاي بافتسالمت پالپ دندان و ) ضامن(ر پذیرفتاتواند ترمیمی می

اسـتفاده از مـواد   . باشـد زمانی دراز مـدت  آن براي  يبرگیرنده در
  پیشـنهاد   MTAکامپوزیتی براي تـرمیم دنـدان درمـان شـده بـا      

 يفشار زیـاد روي ناحیـه   وارد نکردنرسد به نظر میکه ، شودمی
مـواد  تفاده از بـه اسـ  پیشـنهاد  دلیـل اصـلی    MTAترمیم شده با 

  .)10(همرنگ دندان باشد 
 MTA میـان که استحکام باند  ،نشان داد بررسینتایج این 

سفید و خاکستري با رزین کامپوزیت، تحت اثر عمـل اچینـگ بـا    
 میـان گیرد اما اسـتحکام بانـد   قرار نمی درصد 37اسید فسفریک 

بـا رزیـن کامپوزیـت    ) RMGI(گالس اینومر اصالح شده با رزین 
ـ  درصـد  37چینگ بـا اسـید فسـفریک    عمل ااثر تحت  میـزان  ه ب

  .کندکاهش پیدا می چشمگیري
 اصالحگالس اینومر گالس آینومر کانونشنال در مقایسه با 

استحکام باند کمتري با رزیـن کامپوزیـت   ) RMGI(با رزین شده 

گالس آینومر معمـولی و کامپوزیـت بـه     میانشیمیایی  باند. دارد
گـالس آینـومر و   شـدن  سـت  سبب اخـتالف واکـنش شـیمیایی    

گالس آینومر کوهزیو  استحکام ،همچنین. کامپوزیت ضعیف است
میـان گـالس آینـومر    استحکام باند  ،بنابراین. است ناچیزمعمولی 
  .استاصالح شده گالس اینومر با رزین  تر ازینیمعمولی پا

ـ  با رزیـن   يي اصالح شدهبا تولید گالس آینومرها ه کـه ب
آنها و  شوند خواص مکانیکی و شیمیاییینور پلیمریزه م يوسیله
. بهبود پیـدا کـرد  ي چشمگیري به گونهآن کوهزیو  استحکامنیز، 

با رزین   RMGIکه استحکام باند ،نشان داده استها بررسینتایج 
و یـک بانـد   اسـت  کامپوزیت ترکیبی از باند شیمیایی و مکانیکی 

  .یی حقیقی وجود داردشیمیا
ها به کامپوزیـت    RMGIد برشیعلل افزایش استحکام بان

  : هستند از عبارت
که نفوذ و  RMGI پلی مریزه نشده در سطح HEMAحضور  -1

 را توسـط رزیـن بانـدینگ و رزیـن      GIمرطوب سازي سطح
 .کندمیآسان کامپوزیت 

غیر ) Methacrylate(ت اکریالتمهاي در دسترس بودن گروه -2
شـده کـه   مریزه زنجیره پلی اسید پلی درونواکنش کرده در 

و کامپوزیـت   RMGIمیـان  باند شـیمیایی کوواالنـت قـوي    
 .دهدتشکیل می

، گالس آینومر را RMGIباند شیمیایی بین رزین باندینگ و  -3
  .کنداینترفیس تقویت می يدر ناحیه

4- Air inhibition حـطـروي سRMGI  مارـشده ـمریزه شـیلـپ  
در  ،هـد دکربن غیر اشباع را افزایش مـی  يدو گانه باندهاي

نتیجه باند شیمیایی به رزین باندینگ و کامپوزیـت افـزایش   
  .)16( کندپیدا می

 يالیه درصد 37با اسید فسفریک  RMGIاچ کردن سطح 
 ،کند بنابراینماتریکس سمان گالس آینومر را ضعیف میبیرونی 

اچینگ افزون بر این . کندکاهش پیدا می RMGIاستحکام کششی 
هاي دارد و گروهرا بر می HEMAنسبی ي به گونهشو و  و شست

ــه  ــنال را در الی ــاکریالت فانکش ــده مت ــار ش ــیژني مه   ي اکس
)Oxygen inhibited (دهد و در نتیجه استحکام بانـد را  کاهش می

از تماس بالینی پرهیز موارد  بیشتردر حالی که در . دهدکاهش می
  .بسیار دشوار است) Base( بیس اسید با سطح
 سطحوناگون ـگهاي ازيـاده سـآم رـاث) Subrata(ریتا ـسوب

 GIگالس آینومر شیمیایی را بر استحکام باند برشی کامپوزیت به 
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که دهیدراتاسیون نسبی،  ،نشان داد بررسینتایج این . بررسی کرد
ي به گونهسطح گالس آینومر  (Grinding)یدن یاسید اچینگ و سا

  زیـت را افـزایش   بـه کامپو   GIمیـزان اسـتحکام بانـد   چشمگیري 
آماده سازي سطح گـالس آینـومر بـا سیسـتم      ،همچنین. دهدمی

بـه میـزان   ) Scotchbond(هماننـد اسـکاچ بانـد    دنیتن بانـدینگ  
دهد و یک باند مطلوب بـا  استحکام باند را افزایش می چشمگیري

استفاده از سیستم دنتین باندینگ روي سطح ناصاف گالس آینومر 
  .)17( شودایجاد می
 بیشترین میزان استحکام بانـد در گـروه   بررسی کنونی، در

RMGI ـ  ،دست آمده ب اچ نشده  5داري بـا  اکه اختالف آماري معن
بررسـی  نتـایج  . داشـت  گالس اینومر اچ شده همچون گروه دیگر

 پژوهشدر . همخوانی دارد )Kerby(بررسی کرباي با نتایج کنونی، 
و شـیمیایی بـه    استحکام باند برشی گالس آینومر نـوري کرباي 

گـالس   ،نشـان داد بررسـی  نتایج ایـن  . گردیدکامپوزیت بررسی 
آینومر نوري اچ نشده بیشترین میزان استحکام باند برشی را دارد، 

ویتربانـد   گـالس اینومرنـوري   استحکام باند برشـی افزون بر این 
)Vitrebond ( اچ نشده نسـبت بـه اچ شـده    به کامپوزیت در حالت

اچ شده و ویترباند  دو گروه میاندار اف آماري معنبیشتر بود و اختال
استحکام باند برشی بررسی نتایج این ي پایه بر. شد دیدهاچ نشده 

GI   2(مگاپاسکال است  8تا  6/3شیمیایی در حدود(.  
رزیــن  میــاناســتحکام بانــد ) Zanata(پــژوهش زاناتــا در 
. گردیدو گالس آینومر اچ شده و اچ نشده بررسی  Z100کامپوزیت 

کـه در حـدود    ،دیده شد RMGIبیشترین میزان استحکام باند در 
بررسـی کنـونی   کـه بـا نتـایج     ،بـود مگاپاسکال  23/16تا  17/9

کــه  ،نشـان داد نتــایج بررسـی زاناتــا   ،همچنـین . همخـوانی دارد 
 33/5تـا   91/8در حـدود   معمولی  GIهاي استحکام باند در سمان

اسید اچینگ سـمان  بررسی، این  نتایجي بر پایه. مگاپاسکال است
که خطر تخریب  ،بحرانی است ي بالینیگالس آینومر یک مرحله
ـ   دهد و در بیشتر نمونهسطح سمان را افزایش می ه هـا شکسـت ب

  .)1(در گالس آینومر دیده شد  کوهزیوصورت 
استحکام باند برشی ، و همکاران) Taher(پژوهش طاهر در 

RMGI (Fuji II LC) بررسـی،  در ایـن  . شد  یت بررسیبه کامپوز
ــان  ــد می ــتحکام بان ــده  RMGIاس ــکال 06/20(اچ ش و ) مگاپاس

اختالف آماري ) مگاپاسکال 99/19(اچ نشده  RMGIاستحکام باند 
 بررسـی کنـونی  بـا   پـژوهش که نتایج ایـن  ، دار وجود نداشتامعن
   (Fuji II LC)هاي نمونه يدر همه ،مچنینـه. داشتـمخوانی نـه

  .)18( شد دیده Fuji II دروندر  کوهزیوصورت ه شکست ب
  میانگین استحکام باند برشی  بررسی کنونینتایج ي پایه رـب

 )اچ شده و اچ نشده( سفید و خاکستري MTA به رزین کامپوزیت 
نداشته چشمگیر آماري با هم تفاوت و گالس آینومر نوري اچ شده 

مپوزیت بـا گـالس   در حد قابل مقایسه با استحکام باند رزین کاو 
این  ،بنابراین .زاناتا استدر و بررسی کرباي در  معمولیآینومرهاي 

 به عنوان جایگزین گـالس اینـومر    MTAاز امکان وجود دارد که 
آن کـه  هـاي  برتـري هاي کامپوزیتی کمک گرفـت و از  در ترمیم
  .سود جست استبه رطوبت نداشتن کمتر و حساسیت  نشت

براي به دست آوردن اي کامپوزیتی هترمیمروند بالینی در 
و  عـاج و مینا، سطح  عاجباند میکرومکانیکال رزین کامپوزیت به 

اچینـگ بـه دیگـر     يشود و جلوگیري از تمـاس مـاده  مینا اچ می
با توجه بـه نتـایج    .استترمیمی کار دشواري  يحفرههاي بخش

نشدن ایجاد  ،تواندمی MTAاز محاسن  دیگر یکیبررسی کنونی 
و باشد  درصد 37اسید فسفریک  یرات سطحی نامطلوب در اثر تغی

را نسبت بـه گـالس اینـومر در     MTAتواند استفاده از این امر می
  .هایی که قرار است با کامپوزیت ترمیم شوند برتري بخشددندان

. مـدت ادامـه دارد   درازبه صـورت   MTAزمان سفت شدن 
و ایـن   اسـت دقیقـه   45سـاعت و   2ت شـدن آغـازین   خسزمان 

ساعت ادامـه دارد و هـر چـه     72بیشتر از واکنش سخت شدن تا 
بهبود پیدا  MTAشود خواص مکانیکی سخت شدن آن بیشتر می

 72انجام شده پـس از  هاي بررسی کنونی آزمایشدر . )19(کند می
ـ در بیشتر نمونه ،همچنین. ساعت انجام گرفته است ه ها شکست ب

 کوهزیـو اسـتحکام   يکننـده  این مطلب بیان. بود کوهزیوصورت 
 آزمایش،چنانچه این . آزمایش استدر زمان انجام  MTAضعیف 

گرفت ممکـن بـود نتـایج    پس از گذشت زمان بیشتري انجام می
افزایش اسـتحکام   يباالتري از نظر میزان استحکام باند در نتیجه

  .دست آیده ب MTA کوهزیو
   يگونــهکــه بــه دریافــت، ) Vander weele(وانــدر ویــل 
ــد  معمــول شکســت  ــه عــاج از    MTAهــاي بان ــتري ب   خاکس

شکست باند  بررسی،در این . است MTA دروندر  کوهزیو يگونه
MTA   روز پـس از قـراردادن    7سـاعت و   72و  24به عـاج را در
MTA ـ   72و  24در . بررسی کردند ه ساعت شکست باند بیشـتر ب

   بیشـتر روز شکسـت بانـد    7در  ولـی، . بود MTA- MTAصورت 
ــه  ــ MTA-Dentinصــورت ب   صــورت ه و در مــواردي شکســت ب

MTA- MTA ــیچ ــود و ه ــک ب ــت ی ــ از شکس ــا ب ــورت ه ه   ص
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)Dentin-Dentin ( نبود)ایـن  ي کننـده  بیانبررسی نتایج این . )20
ـ  MTA کوهزیـو که استحکام است، مطلب  ویـژه در روزهـاي   ه ب

 میـان زمانی  يو هر چه فاصله آن ضعیف استنخست قرار دادن 
احتمال شکست بانـد  . نهایی بیشتر شود ترمیمو  MTAار دادن قر
کمتر می شود و نتایج مطمئن تري  MTAین یعلت استحکام پاه ب

 MTAکامپوزیت و ) اینترفیس(سطح میان از نظر استحکام باند در 
  .  آیددست میه ب

  
  گیرينتیجه

اسـتحکام   چشـمگیري میـزان  درصد به  37اسید فسفریک 
بـا   (RMGI)اصـالح شـده   گالس اینومر زیت به باند برشی کامپو

 که اثري در میزان استحکام بانـد دهد در حالیرا کاهش می رزین
 استحکام باند. سفید و خاکستري ندارد MTAبرشی کامپوزیت به 

   استحکام باندحد قابل مقایسه با  در MTA کامپوزیت به برشی

  . استاچ شده  نوري برشی کامپوزیت به گالس آینومر
  

  هاپیشنهاد
ــه  -1 ــد کامپوزیــت ب  هــايدر زمــان MTAاســتحکام بان
  .اسید بررسی شود گوناگونهاي اچینگ و غلظت گوناگون
ــتحکام بانــد کامپوزیــت بــه     -2 ــت اثــر  MTAاس  تح

  .گرددبررسی  گوناگونکاندیشنرهاي 
  
  یادآوري

 ، کـه بـه  تخصصـی این مقاله از پایان نامـه دوره دکتـراي   
و  انی مـنش و دکتـر مهـران معتمـدي    نسرین کی دکترراهنمایی 

در کتابخانه  1089به شماره  دکتر نرگس محمدي خوشرونگارش 
ثبـت شـده،   دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علـوم پزشـکی شـیراز    

  .استخراج گردیده است
 

****** 
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