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 -5دستیار تخصصی دندانپزشکی ترمیمی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی ،یزد ،ایران
تاریخ دریافت1332/2/11 :

تاریخ پذیرش1332/3/3 :

چكيده
مقدمه :امروزه جهت بازسازي شرایط دهان در آزمایشگاه و بررسی خواص مواد ترمیمی از روشهاي مختلفی مانند چرخه
مکانیکی استفاده میشود .هدف از این مطالعه بررسی اثر چرخههاي مکانیکی بر ریزنشت ترمیمهاي کالس  Vترمیم شده با
کامپوزیت و  2نوع ادهزیو  Etch&rinseمیباشد.
روش بررسي :در این مطالعه بر روي  111دندان اینسیزور گاو حفرات کالس  Vبا اندازه یکسان به نحوي تراشیده شد که لبه
انسایزالی در مینا و لبه جینجیوالی در عاج بود .دندانها به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند .یک گروه توسط باندینگ
( Excite )Vivadent/Ivoclar/Lichtensteineو گروه دیگر توسط باندینگ ( Single Bond )3M-USAترمیم شد .هر گروه به  5زیرگروه
تقسیم شد و تحت چرخههاي مکانیکی  211k ،111k ،51k ،1و 311 k؛ ( )k=1111قرار گرفتند .تمام سطوح دندانها به استثناي یک
میلیمتري اطراف حفره پوشانده شده و به مدت  24ساعت در محلول متیلن بلو  %2قرار داده شدند .سپس دندانها بریده و میزان ریزنشت با
استریومیکروسکوپ ثبت شد .دادهها با آزمون  Mann-whitney ,Kruskal Wallisو  Wiloxanمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتايج :ریزنشت در مارجین عاجی بیشتر از مارجین مینایی بود ( .)p=1/1111بین  Singlebondو  Exciteاز لحاظ میزان
ریزنشت در مارجینهاي مینایی و عاجی تفاوت آماري معنیداري مشاهده نشد( .)p>1/15افزایش تعداد چرخههاي مکانیکی بر
ریزنشت  Singlebondو  Exciteنه در مینا و نه در عاجت أثیر معنیداري نداشت.
نتيجهگيري :افزایش تعداد چرخه مکانیکی تأثیري روي میزان ریزنشت نداشت .همچنین میزان ریزنشت در همه گروهها در
مارجین عاجی به طور معنیداري بیشتر از مارجین مینایی بود.
واژههاي كليدي:چرخه مکانیکی ،باندینگ ،ریزنشت،کامپوزیت
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مقدمه
ترمیمهاي رزین کامپوزیت ،روشهاي حساسی هستند که

باندینگها ،استفاده چند مرتبهاي از محلول و دادن فرصت

عوامل مختلفی بر میزان موفقیت آنها تأثیرگذار است(.)1

کافی براي تبخیر کامل حالل توصیه میشود .به همین دلیل

کامپوزیتها سالها است که به عنوان اولین انتخاب در ترمیم

حساسیت روش کاربرد این مواد باال میباشد(.)4

دندانهاي قدامی مطرح هستند .مهمترین مزیت این ترمیمها

جهت بررسی میزان ریزنشت روشهاي مختلفی بکار میرود

زیبایی و بزرگترین عیب این مواد انقباض ناشی از

که شامل استفاده از فشار هوا ،نفوذ باکتريها ،کاربرد رادیو

پلیمریزاسیون در زمان سخت شدن اولیه است که میتواند

ایزوتوپها ،مطالعات الکتروشیمیایی ،ردیابهاي شیمیایی و

سبب مشکالتی از قبیل حساسیت دندانها و ایجاد درد پس از

روش نفوذ رنگ و  SEMمیباشد( .)12،13،24با توجه به مزایا

ترمیم در کوتاه مدت و یا ریزنشت در درازمدت شود(.)2

و معایب روشهاي مختلف ،هیچ یک از روشهاي مطرح شده

محققین دندانپزشکی همواره سعی در ساخت مواد و ایجاد

ایدهآل نیستند .با این حال روشی که به دلیل سهولت دسترسی

روشهایی را دارند که از انقباض پلیمریزاسیون کامپوزیتها

در تحقیقات مختلف استفاده میشود ،روش نفوذ رنگ است که

بکاهد( .)3ولی انجام مطالعات در داخل دهان فقط در موارد

البته در تحقیقات مختلف از رنگهاي مختلف استفاده شده

محدودي امکانپذیر است و در نتیجه بیشتر مطالعات در زمینه

است.

مواد معموالً به صورت خارج دهانی ( (in vitroانجام میشود()4

در مطالعه  Mitsuiو همکاران اثر چرخههاي مکانیکی بر

و براي شباهت بیشتر مطالعه با مطالعات داخل دهانی از

ریزنشت ترمیمهاي سرویکالی در سطح پروگزیمال دندان گاو

روشهایی مثل تغییرات سیکل مکانیکی و حرارتی استفاده

در دو نوع ادهزیو بررسی شد .براي اینکار پس از تهیه حفره و

میشود( .)4،5گفته میشود هر ترمیم در محیط دهان هر سال

ترمیم ،دندانها تحت چرخه مکانیکی 51با نیروي  11نیوتن

در معرض یک میلیون چرخه مکانیکی قرار دارد( )3که این

قرار گرفتند و متعاقباً نمونهها در محلول متیلن بلو  %2قرار

چرخهها در طوالنی مدت اثرات خود را روي باند اعمال میکنند

گرفتند .نتایج نشان داد که تفاوت آماري معنیداري بین

و باعث تضعیف ترمیم میشود( .)5مطالعات میکرولیکیج هم به

دندانهایی که تحت تأثیر چرخه مکانیکی بودند و آنهایی که

صورت  in vitroو هم به صورت  in vivoقابل انجام است .ولی

تحت چنین چرخهاي نبودند وجود نداشت(.)15

بیشتر تحقیقات به صورت  in vitroانجام میشود(.)1

در مطالعه  Kasraeiو همکارش که بر روي  41دندان پره

امروزه سیستمهاي باندینگ  Etch & rinseتک جزئی به

مولر سالم انسان انجام شد ،نتایج نشان دادکه استحکام پیوند

میزان وسیعی در دندانپزشکی مورد استفاده قرار میگیرند()4

در گروه تحت نیرو به صورت معنیداري کمتر از گروه بدون

که نسبت به بسیاري از نسلهاي باندینگها داراي سهولت

اعمال نیرو بود( .)13این مطالعه تأیید کننده مطالعهاي است که

کاربرد بیشتري هستند( .)5براي کار با این مواد ابتدا اچ انجام

توسط  Bedra-de-castroو همکاران انجام شده بود .این مطالعه

میشود .اچ عاجی با اسید فسفریک  %31-41سبب ایجاد قدرت

نشاندهنده این بود که چرخههاي مکانیکی به تنهایی استحکام

باند باالیی حدفاصل رزین و عاج میشود .این مواد نیز عموماً

پیوند باندینگ را تحت تأثیر قرار نمیدهند ،بلکه زمانی این

نیاز به سطح مرطوب عاجی براي نفوذ رزین به درون عاج

استحکام به طرز معنیداري کاهش پیدا میکند که نیروهاي

دارند( )11،3و برخی از عوامل شامل انجام اچینگ با زمان

چرخهاي مکانیکی ـ حرارتی توأم با یکدیگر اعمال شوند(.)15

نامناسب ،خشک کردن بیش از حد ناحیه باند و خیس بودن
بیش از حد عاج تأثیر معکوسی در قدرت باندینگ دارند(.)11

البته تعدادي مطالعه دیگر نیز وجود دارند که اختالف
معنیداري را اعالم نکردهاند(.)11،13

همچنین به دلیل مقدار زیاد استون و الکل موجود در اکثر این
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در مطالعه  Bedranو همکاران اثر چرخههاي مکانیکی و

در نظر گرفته شدند که در گروه کنترل مثبت ،حفرات با هیچ

حرارتی بر ریزنشت  121دندان اینسیزور گاو بررسی شد و

ماده اي پر نشدند و پس از زدن موم چسب در حاشیه 1

استحکام برشی سطح صاف عاج را بررسی کردند .براي بررسی

میلیمتري اطراف ترمیم در رنگ قرار گرفتند .در گروه کنترل

ریزنشت  121حفره روي دندانهاي اینسیزور گاو تهیه شد و

منفی همه نمونهها به وسیله موم چسب پوشانده شدند.

نمونهها تحت چرخه مکانیکی  1و  2Kو  51Kقرار گرفتند و در

در کلیه گروهها ابتدا عملیات شستشو با پوار آب و هوا به

محلول  %2متیلن بلو قرار گرفتند .نتایج نشان داد که در هیچ یک

مدت  11ثانیه انجام گرفت و سپس خشک شدند .سپس 111

از گروهها تفاوت آماري معنیداري از نظر میزان ریزنشت مشاهده

دندان به طور تصادفی به دو گروه مساوي تقسیم شدند.

نشد(.)13

دندانهاي گروه اول توسط ژل اسید فسفریک  35درصد

 Ben-Amarو همکاران اثر چرخههاي مکانیکی و حرارتی بر

) Scotch Bond(3M/USAبه مدت  15ثانیه بر روي مینا و 5

V

ثانیه بر روي عاج اچ شدند و سپس به مدت  5ثانیه شسته

مقایسه کردند .در این مطالعه که لبه اینسیزالی حفرات در مینا و لبه

شده و با استفاده از پوار هوا و گلوله پنبه فشرده به آرامی خشک

سرویکالی در عاج قرار داشت ،پس از ترمیم با کامپوزیت ،نمونهها

شدند .با انجام این کار رطوبت اضافی بدون خشکی بیش

تحت چرخه مکانیکی  2kو چرخه حرارتی  3kقرار گرفتند .نتیجه

از حد سطح عاج برداشته شد .سپس یک الیه باندینگ از نوع

نشان داد که اثر چرخههاي مکانیکی و حرارتی بر روي ریزنشت

) Single Bond (3M ESPE/USAتوسط میکروبراش بر روي

ادهزیوها در لبه سمنتوم معنیدار و در مینا معنیدار نیست(.)21

دیوارههاي حفره زده شد و به مدت  2ثانیه توسط پوار هوا از

ریزنشت در مینا و عاج با سه نوع ادهزیو را در حفرات کالس

از آنجا که تعداد بارگذاري مکانیکی در مطالعات مختلف در

فاصله  21سانتی متري تبخیر حالل انجام شد سپس الیه دوم

محدودة بسیار وسیعی قرار دارد و همچنین اثرات چرخه

باندینگ به روش قبل به کار رفت و پس از تبخیر حالل به وسیله

مکانیکی بر ریزنشت ضد و نقیض است ،این مطالعه با هدف

دستگاه الیت کیور ) Astralis (Vivadent/Lichtensteinبا شدت

بررسی اثر تعداد چرخههاي مکانیکی با نیروي  51نیوتن و با

نور  311میلی وات بر سانتیمتر مربع به مدت 11ثانیه به روش

فرکانس  1/5هرتز و تعداد  211 k ،111 k ،51k ،1و 311 k

معمولی کیور شد .در ضمن شدت نور قبل از آزمایش توسط

بر روي ریزنشت حفرات کالس  Vترمیم شده با کامپوزیت و با

دستگاه الیت متر بررسی شد .سپس حفره با کامپوزیت نوري

دو نوع باندینگ  Etch & rinseاست ،تا در صورت مشخص

) Synergy (Coltene/UKبه روش تودهاي ( )Bulkترمیم شد و

شدن اثر چرخه مکانیکی بر ریزنشت ،تعداد مؤثر بر افزایش

به مدت  41ثانیه کیور شد و منبع نور نیز در همه حاالت به

ریزنشت در دو نوع باندینگ در آزمایشگاه مشخص شود.

صورت عمود بر ترمیم و با فاصله  1میلیمتر تا ترمیم قرار داشت.

روش بررسي

در

دندانهاي

گروه

دوم

از

باندینگ

Excite

در این مطالعه تجربی و آزمایشگاهی 111دندان قدامی و دائمی

) (Vivadent/Lichtensteinاستفاده شد .براي اینکار پس از

فک پایین گاو تهیه و بر روي آنها حفرات کالس  Vبا اندازه یکسان

اچینگ و شستشوي مشابه گروه اول باندینگ  Exciteبه

و به ابعاد مزیودیستالی  5میلیمتر و اکلوزوجینجیوالی 3

میکروبراش آغشته شد و به مدت  15ثانیه طبق دستور کارخانه

میلیمتر و عمق آگزیالی  2/5میلیمتر تراشیده شد .تراش

سازنده روي سطوح عاج و مینا مالیده شد و حالل آن به وسیله

حفرهها به گونهاي بود که دیواره اینسیزالی حفرات در مینا و

پوآر هوا به مدت  5ثانیه تبخیر گردید و توسط دستگاه الیت

دیواره جینجیوالی بر روي عاج ریشه قرار داشت .دندانها به

کیور به مدت  11ثانیه کیور شد و پس از آن دندانها مطابق گروه

طور تصادفی به  2گروه  51تایی تقسیم شدند .در ضمن 5

قبل ترمیم شدند .سپس تمام نمونهها به وسیله دیسکهاي

دندان به عنوان کنترل مثبت و  5دندان به عنوان کنترل منفی

پرداخت  (3M ,USA) soflexاز درشـت دانه به ریزدانه پالیـش
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بررسی قرار گرفت .رتبهبندي میزان ریزنشت به این صورت بود

شدند تا زمانی که خشونت سطحی تمامی نمونهها یکسان شد.
تمام دندانها به مدت  24ساعت درون آب مقطر قرار

که عدد  1نشاندهنده عدم وجود ریزنشت و عدد  1به عنوان

گرفتند سپس عملیات چرخه مکانیکی با استفاده از دستگاه

نفوذ در دیواره مینایی و عدد  2به معنی ریزنشت در مینا و عاج

( loadcyclingکارخانه وفایی /ایران) انجام شد و براي این کار

و بدون درگیري دیواره اگزیال و عدد  3به معنی ریزنشت تا

ابتدا نمونهها در قالب دستگاه قرار گرفتند و با آکریل فوري

ناحیه دیواره اگزیال بود .الزم به ذکر است که بررسی ریزنشت

(ایران آکریل /ایران) طوري مانت شدند که تاج دندان خارج از

در زیر استریومیکروسکوپ توسط دو متخصص ترمیمی انجام

آکریل قرار داشت و سپس هر گروه  51تایی به طور تصادفی به

و در صورت تشخیص اعداد متفاوت ،توافق بین دو نفر اعمال

 5گروه  11تایی تقسیم شدند و بر روي هر یک از زیر گروهها از

شد.

گروههاي دوگانه باندینگ  Single Bondو  Exciteعملیات

توزیع فراوانی ریزنشت بر حسب کاربرد دو نوع باندینگ به

چرخه مکانیکی به تعداد  211K ،111K ،51K ،1و  311Kو با

طور جداگانه براي هر یک از زیر گروهها تعیین و ثبت گردید .از

نیروي  51نیوتن و فرکانس  1/5هرتز انجام شد.

آزمونهاي غیرپارامتریک  Wilcoxon ,Mann-whitneyو
 Kruskal Wallisبراي تعیین توزیع فراوانی وضعیت ریزنشت

با پایان این مرحله نمونهها مجددا بً ه مدت  41ساعت درون

در هر کدام از گروهها و زیر گروهها استفاده شد.

آب مقطر و در دماي محیط قرار گرفتند .سپس کلیه سطوح
دندان به غیر از ترمیم و یک میلیمتري اطراف دیوارهها توسط

نتايج

موم چسب سیل شد و در دماي اتاق و به مدت  24ساعت

هیچکدام از  5دندان گروه کنترل منفی دچار ریزنشت نشده

درون متیلن بلو  %2در  11بطري محتوي محلول به تفکیک

بودند و رتبه  1در جدول نفوذ رنگ را داشتند .همچنین در

قرار گرفتند.

تمام  5دندان گروه کنترل مثبت ریزنشت تا حد دیواره اگزیال
و بیشتر وجود داشت.

بعد از آن تمامی دندانها در آکریل فوري مانت شده و در

به طور کلی در هر دو نوع باندینگ  Single Bondو

جهت و مکان مناسب جهت برش با دستگاه برش (کارخانه

Excite

وفایی /ایران) قرار گرفتند و با دیسک الماسی و با ضخامت 1/3

ریزنشت وجود داشت .میانگین و انحراف معیار و میانه نفوذ

میلیمتر و در جهت باکولینگوالی و موازي با محور طولی دندان

رنگ درهر دو گروه باندینگ و در چرخههاي مکانیکی مختلف

و از وسط ترمیم بریده شدند و میزان نفوذ رنگ به وسیله

در جداول  1و  2نشان داده شده است.

استریومیکروسکوپ ( )Olympus/Japanبا بزرگنمایی  41xمورد
جدول  :1میانگین و انحراف معیار رتبههاي ریزنشت در گروه  Single Bondمیان عاج و مینا در چرخههاي مکانیکی مختلف
گروه ها

مارجين مينايي

مارجين عاجي

مارجين مينايي

ميانه

مارجين عاجي

مارجين مينايي

مارجين عاجي

(ميانگين ±انحراف معيار)

تعداد

1/5

1

11

11

1/5±1/3

1/4±1/3

Single bond50

1

1

11

11

1/5±1/5

1/1±1/1

Single bond 100

1

1

11

11

1±1/5

1/1±1/1

Single bond200

1

1

11

11

1/1±1/4

1/4±1/4

Single bond 300

1

1/5

11

11

1±1/5

1/5±1/3

Total

1

1

51

51

1/51±1/5

1/2±1/3

)Single bond o(control

P-value>1/15
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جدول  :2میانگین و انحراف معیار رتبههاي ریزنشت در گروه  Exciteمیان عاج و مینا در چرخههاي مکانیکی مختلف
گروهها

مارجين مينايي

مارجين عاجي

مارجين مينايي

ميانه

1
1
1
1
1
1

)Excite o(control
Excite50
Excite 100
Excite200
Excite 300
Total

مارجين عاجي

(ميانگين ±انحراف معيار)

تعداد

1
1
1
1
1
1

p -value>0.05

11
11
11
11
11
51

مارجين مينايي

مارجين عاجي

11
11
11
11
11
51

1/5±1/4

1/4±1

1/5±1/4

1/1±1/1

1±1/4

1/1±1/1

1/1±1/3

1/4±1/3

1±1/4

1/5±1/1

1/14±1/5

1/2±1/3

Kruskal-wallis

براي مقایسه وضعیت ریزنشت در دو گروه  Single Bondو

بررسی اثر تعداد چرخه مکانیکی بر میزان ریزنشت در مارجین

 Exciteبا چرخه مکانیکی مستقل در هر مارجین از آزمون

مینایی و عاجی استفاده شد و نتایج نشان داد که افزایش تعداد

Single Bond

چرخه مکانیکی روي میزان ریز نشت اثري ندارد (مارجین

و  Exciteاز لحاظ میزان ریزنشت در مارجینهاي مینایی و

مینایی ( )p=1/553و در مارجین عاجی ( )p=1/311بود .در

عاجی تفاوت آماري معنیداري وجود ندارد .به طوري که در

گروه  Exciteنیز آزمون آماري اختالف معنیداري را نشان نداد

چرخه مکانیکی صفر در مارجین مینایی در مقایسه دو گروه

در مارجین مینایی ( )p=1/453و در مارجین عاجی (.)p=1/45

 Mann-Whitneyاستفاده شد که نشان داد بین

 Single Bondو  )p=1/331(Exciteو در مارجین عاجی

براي مقایسه میزان ریزنشت در بین مارجین مینایی و عاجی

( )p=1/331و در چرخه مکانیکی  51kدر مارجین مینایی

در گروه  Single Bondاز آزمون  Wilcoxonاستفاده شد و

( )p=1/21و در مارجین عاجی ( )p=1/312در چرخه مکانیکی

نتایج نشان داد که میانگین ریز نشت در مارجین عاجی

 111kدر مارجین مینایی ( )p=1/13و در مارجین عاجی

 1/2±1/34و در مارجین مینایی  1/51±1/53است و در عاج

( )p=1/312و در چرخه مکانیکی  211kدر مارجین مینایی

به طور معنیداري بیشتر از مینا بود (نمودار  .)1این آزمون

( )p=1/533و در مارجین عاجی ( )p=1/115و در چرخه

براي گروه  Exciteنیز انجام شد که نتایج نشان داد میانگین

مکانیکی  311kدر مارجین مینایی ( )p=1/13و در مارجین

ریزنشت در مارجین عاجی  1/34±1/33و در مارجین مینایی

عاجی ( )p=1/135معنیدار نبود.

 1/14±1/5بود که ریزنشت در مارجین عاجی به طور

در گروه  Single Bondاز آزمون  Kruskal-Wallisبراي

معنیداري از مارجین مینایی بیشتر بود (نمودار .)1

نمودار  :1میزان ریزنشت گروههاي  Exciteو  Single Bondدر مارجین هاي مینایی و عاجی
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نتایج آزمون  Wilcoxonدر کلیه نمونهها نشان داد که
میانگین ریزنشت در مارجین عاجی  1/25±1/33و در مارجین

تصویر :1رتبه  1نفوذ رنگ (مارجین عاجی)

تصویر :3رتبه  2نفوذ رنگ

مینایی  1/51±1/53بود و ریزنشت در مارجین عاجی به طور
معنیداري از مارجین مینایی بیشتر بود (.)p=1/1111

تصویر :2رتبه  1نفوذ رنگ (مارجین مینایی)

تصویر  :4رتبه  3نفوذ رنگ

بحث و نتيجهگيري
هدف از این مطالعه بررسی اثر تعداد چرخههاي مکانیکی بر

میروند( .)21براي ارزیابی ریزنشت روشهاي مختلفی استفاده

ریزنشت ترمیمهاي کالس  Vترمیم شده با کامپوزیت و  2نوع

میشود که یکی از آنها استفاده از رنگهاي غیرسمی است که

ادهزیو نسل پنجم ( )Etch & rinseبود که براي این منظور از

یکی از قدیمیترین و پرکاربردترین روشها براي تعیین

تعداد  111دندان اینسیزور گاو جهت ایجاد حفره کالس  Vو

ریزنشت در شرایط آزمایشگاهی میباشد( .)12-14بر طبق

ترمیم آن با مواد ادهزیو  Exciteو  Single Bondاستفاده شد و

مطالعات  Alaniو همکارش نیترات نقره و متیلن بلو از

پس از انجام چرخه مکانیکی به تعداد صفر و ،111K ،51K

رایجترین رنگها میباشد که هر دو در ارزیابی ریزنشت قابل

 211Kو  311Kو با نیروي  51نیوتن ریزنشت ترمیم با

قبول میباشند( .)22در مطالعه کنونی نیز براي تشخیص

استفاده از آزمایش نفوذ رنگ تعیین شد.

ریزنشت از رنگ متیلن بلو  %2استفاده شد.

از آنجا که ریزنشت به عنوان یک عامل مهم و تأثیرگذار در

در مطالعات چرخه مکانیکی از نیروهاي مختلفی براي اعمال

دوام ترمیم در نظر گرفته میشود ،آزمونهاي بررسی ریزنشت

لود بر دندانها استفاده شده است .براي مثال مقدار نیرو در

نیز به طور گستردهاي براي ارزیابی توانایی مسدود کردن لبه

مطالعه  Mitsuiو همکاران 11نیوتن و در مطالعه

بین دندان و ترمیمهاي مختلف در محیط آزمایشگاه به کار

 castroو همکاران 51نیوتن و در مطالعه  Camposو همکاران
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 151نیوتن بود( .)15،15،23با این حال در مطالعه

Anderson

است( .)15،15،21،25اما با نتایج به دست آمده از مطالعه

Jang

میزان نیروي وارد شده به سطح اکلوزال دندانها طی اعمال

و همکاران متفاوت است که در مطالعه ایشان با افزایش چرخه

جویدن و بلعیدن  51-151نیوتن اعالم کرد( .)24در مطالعه

مکانیکی ریزنشت افزایش یافت که علت این تفاوت میتواند به

حاضر از نیروي  51نیوتن نیرو بر روي دندانها اعمال شدکه در

اندازه حفرات ،نوع کامپوزیت و شرایط نگهداري دندانها مرتبط

محدوده نرمال نیروي اکلوزالی میباشد.

باشد .به عالوه در مطالعه  Jangنمونهها قبل از اینکه تحت

هر ترمیم در داخل دهان به طور متناوب و به طور مستقیم

چرخه مکانیکی قرار بگیرند ،تحت  511بار چرخه حرارتی قرار

و یا غیرمستقیم تحت تأثیر نیرو از ناحیه دندانهاي فک مقابل

گرفتند .ترموسیکل با  511سیکل قرار گرفتند که ممکن است

قرار میگیرد به طوري که گفته میشود در هر سال حدود

بر روي نتایج تأثیر بگذارد( .)23همچنین نتایج مطالعه حاضر با

 1111Kچرخه مکانیکی در دهان اعمال میشود( .)3در مطالعه

مطالعه  Melloو همکاران متفاوت است( .)31زیرا ایشان نیز در

کنونی تعداد چرخههاي مکانیکی اعمال شده بر روي دندانها

مطالعه خود به این نتیجه دست یافت که چرخه مکانیکی باعث

1و  211K ،111K ،51Kو  311Kبود .مطالعات مختلف تعداد

افزایش ریزنشت در تمامی نمونهها میشود که ممکن است

چرخههاي مختلفی را مورد استفاده قرار دادهاند که مطالعه

علت آن این مسئله باشد که در مطالعه ایشان نمونهها در حین

حاضر از نظر باال بودن تعداد چرخهها به استفاده بلند مدت

بارگذاري و هم بعد از آن در محلول رنگ قرار داده شده بودند.

ترمیم در محیط دهان شباهت بیشتري دارد.

در حالی که در مطالعه حاضر نمونهها تنها پس از بارگذاري

در این مطالعه از دندانهاي اینسیزور گاو به جاي دندان

مکانیکی در رنگ قرار داده شدند و نیروي به کار رفته پائین 51

انسان استفاده شد .بر طبق مطالعات قبلی که توسط

نیوتن بود .اما در مطالعه  Melloو همکاران نیروي 125نیوتنی

 Nakamichiو همکاران و  Reevesو همکاران انجام شد،

در حین بارگذاري مکانیکی به دندانها وارد شد.

دندانهاي گاو در تستهاي ریزنشت و استحکام باند شبیه

در مطالعه حاضر مشخص شد که مارجینهاي مینایی

دندان انسانی است و به عالوه جمع کردن دندانها سادهتر و

ریزنشت کمتري در مقایسه با مارجین عاجی در گروههاي مورد

امکان سرایت پاتوژنهاي مضري مانند هپاتیت و ایدز نیز وجود

مطالعه داشتند .به این صورت که میانگین ریزنشت در مارجین

ندارد(.)25،23

عاجی  1/25±1/33و در مارجین مینایی  1/51±1/53بود که

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که همه دندانها به جز گروه

این مطلب با نتیجه بسیاري از مطالعات از جمله  Rigsbyو

کنترل منفی داراي درجاتی از ریزنشت بودند .بنابراین بدین

همکاران؛  Jangو همکاران؛  Amaralو همکاران و  Owensو

وسیله صحت نفوذ رنگ تأیید میشود .در ضمن هچ کدام از دو

همکاران همخوانی داشت( )31،23-33که این تفاوت ریزنشت

نوع ادهزیو نتوانست جلوي ریزنشت را به طور کامل بگیرد .در

بیشتر به نوع ساختمان مینا و عاج و مواد تشکیلدهنده آنها و

ضمن براي بررسی ریزنشت در آزمایشگاه از ترمیمهاي کالس

V

روش باندینگ به مینا و عاج برمیگردد.

با مارجینهاي اینسیزال و سرویکالی باالتر و پائینتر از  DEJو

در این مطالعه تفاوت آماري معنیداري بین ریزنشت

به همراه شرایطی براي شباهت به محیط دهان استفاده

 Single Bondو  Exciteوجود نداشت که این یافته با مطالعه

میشود( )4،5که در مطالعه کنونی نیز به همین شکل عمل

 Kasraieو همکارش همسو میباشد( )34و علت این مسئله

شد.

ممکن است به فرآیند ایجاد پیوند بین ادهزیو و نسج دندان

در مطالعه کنونی در هیچ یک از گروهها با افزایش تعداد

نسبت داد که هر دو از سیستم ادهزیوهاي نسل پنجم

چرخههاي مکانیکی تفاوت آماري معنیداري از نظر میزان ریزنشت

میباشند .عالوه برآن نیز هر دو از حاللهاي آب و الکل استفاده

مشاهده نشد که این نتیجه با برخی مطالعات همسو

مینمایند.

مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني شهيد صدوقي يزد

دوره بيست و يكم ،شماره سوم ،ويژهنامه دندانپزشكي 2331

412

اثر تعداد چرخههاي مكانيكي بر ريزنشت حفرات كالس ...V

در مطالعهاي که توسط  Tonamiو همکاران انجام شده

مطالعات نتایج مختلفی نشان دهد .عالوه بر مسائل ذکر شده در

بود گزارش شده است که دمینرالیزاسیون عاج بعد از بارگذاري

مورد نیرو و تعداد بارگذاري مکانیکی و گذاشتن همزمان در

چرخهاي ضعیفتر میشود(.)35

رنگ و همراه بودن با چرخه حرارتی ،سایر پراکندگیهاي نتایج

همچنین نتایج مطالعهاي دیگر نشاندهنده این است که

ممکن است به علل مختلفی همچون نوع دندان کشیده شده،

چرخههاي مکانیکی به تنهایی استحکام پیوند را تحت تأثیر قرار

استفاده یا عدم استفاده از مواد ضدعفونی قبل از شروع آزمایش

نمیدهند بلکه زمانی به صورت معنیدار استحکام پیوند کاهش

بر روي دندانها ،اندازه حفرات تراشیده شده ،تعداد دفعات

پیدا میکند که بارگذاري چرخههاي مکانیکی و حرارتی توام با

چرخه مکانیکی و نیروي مورداستفاده بستگی داشته باشد.
با توجه به نتایج حاصل از این آزمایش می توان به این

یکدیگر اعمال شوند(.)33
 Cavadcantiاثر بارگذاري چرخهاي را روي استحکام پیوند

نتیجه رسید که چرخه مکانیکی به تنهایی روي ریزنشت اثر

 4نوع کامپوزیت در ترمیمهاي کالس  IIمورد بررسی قرار داد.

معنیداري ندارد .بنابراین پیشنهاد میشود در مطالعات بعدي

در این مطالعه نشان داده شد که استحکام پیوند در هر  4نوع

اثر توأم چرخه مکانیکی و حرارتی و یا چرخههاي مکانیکی

کامپوزیت به صورت معنیداري بعد از بارگذاري چرخهاي

دیگري بر روي کامپوزیتهاي دیگري با ساختار متفاوت بررسی

کاهش پیدا کرده است که این را به عدم تحمل استرس توسط

شود.

کامپوزیتها بعد از بارگذاري چرخهاي و ترکیب ادهزیو به کار

سپاسگزاري

برده شده ،نسبت داده است و در پایان ابراز داشت که استحکام

این مطالعه حاصل پایان نامه دوره دکتراي دندانپزشکی در

پیوند تحت تأثیر تحریکات بارگذاري چرخهاي است نه نوع

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و به شماره ثبت

رزین کامپوزیت استفاده شده(.)1

 1115میباشد و بدینوسیله از حوزه معاونت محترم تحقیقات و

با توجه به تنوع روش کار در مطالعات مختلفی که براي

فناوري دانشگاه جهت تأمین هزینههاي مالی آن قدردانی

بررسی اثر اعمال چرخه مکانیکی بر روي خواص کامپوزیت در

میشود .در ضمن از آقاي دکتر حسین فالح زاده به جهت انجام

محیط آزمایشگاه انجام شده است ،ممکن است بررسی این

تجزیه و تحلیلهاي آماري سپاسگزاري میشود.
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Abstract
Introduction: Characteristics of Dental materials may be examined under stimulated oral conditions like

loadcycling and Thermocycling. The aim of this study was to evaluate the effect of loadcycling on
microleakage of class V cavity preparations restored with composite and total etch adhesives.
Methods: One hundred class V preparations (5mm×3 mm and 2.5mm axial Depth) with incisal margin in

enamel and gingival margin in dentin, were prepared in the anterior bovine teeth. The teeth were randomly
divided into two groups which restored with single Bond (3M-USA) or excite (Ivaclar/viva
dent/Lichtenstein). Each group was further divided into five subgroups. The numbers of used loadcycles
involved respectively 0, 50k, 100k, 200k, 300k. [K=1000]; Then, all the teeth were covered with sticky wax
except 1mm around the samples and were immersed in 2% methylene blue for 24 hours. Then all the teeth
were sectioned longitudinally and the scores of Dye penetration were registered under stereomicroscope. The
study data were analyzed using kruskal Wallis and Mann Whitney and wilcoxon tests.
Results: All the dentin margins showed higher microleakage than enamel margin (P=0.0001). There was no

significant difference between the microleakage of single bond and Excite(P>0/05). The effect of the number of
loadcycles on the microleakage of the single bond and Excite in dentin and enamel margin was not significant.
Conclusion: Enamel margins showed less microleakage than dentin margins. This study did not show any

increase in microleakage after increasing the number of loadcycles
Keywords: Bonding; Composite; Loadcycle; Microleakage
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