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مقالة پژوهشي

بررسی آزمایشگاهی استحکام باند برشی بین آمالگام و کامپوزیت رزین نوری
4

علي اسکندريزاده ،1راضيه حسينيفر ،2زهرا جاللي* ،7مجتبي رجايينژاد

خالصه

مقدمه :بازسازی ترمیم شکسته ،محافظه کارانهتر از تعویض ترمیم است .ونیر کردن ترمیم آمالگام با ماده رزینی
اپک نیاز های زیبای را برطرف م کند .یک از فاکتورهای مهم در کیفیت آمالگیام بازسیازی شیده ،بررسی
کیفیت باند اینترفاسیال بین سطوح آمالگام و کامپوزیت است که از دو طریی تسیت میکیرولیکی و تسیت
استحکام باند ارزیاب م شود .هدف از مطالعه حاضر ارزیاب تأثیر نوع آمالگام و همچنین نوع باندینگ مصرف بر
استحکام باند برش بین آمالگام و کامپوزیت م باشد.
روش :ابتدا 27 ،عدد سیلندر استوانهای به ابعاد 72×33میلیمتر آماده شد .سیلندرها به دو دسته  Aو  Bتقسیم شدند.
گروه  Aبا آمالگام  )Kerr,USA( Tytinو گروه  Bبا آمالگام سینالوکس (شهید فقیه  ،ایران) پر شید .روی سیط
آمالگام نمونه توسط فرز الماس استوانهای (تیزکاوان ،ایران) خش انداخته شد .تمام گروهها اچ شده و شسته شدند.
در گروه  A1بعد از اچ و شستشو هیچ کار بعدی روی آمالگام صورت نگرفت .در گروه  A2روی سط آمالگام از
عامل باندینگ  )3M,USA( single bondاستفاده شد ،در گروه  A3از عامل باندینگ  (Ivoclar,Italy) Exciteاستفاده شد.
در گروه  B1همانند  ،A1در گروه  B2همانند  A2و در گروه  B3همانند  A3عمل شد .در تمام گروهها ،کامپوزییت
 DenFilقرار داده شد .سپس نمونهها در دستگاه  Universal Testingتحت نیروهای برش قرار گرفته و سپس توسط
استریومیکروسکوپ ) (Olympus, Germanyبا بزرگنمای  27مورد بررس قرار گرفتند .نتای بهدست آمده توسیط
تست آماری  Tukey HSDمورد آنالیز قرار گرفت .در تست مذکور با توجه بیه ضیری اطمینیان P<2/27 ،%57
نشان دهنده تفاوت معن دار بین گروهها بود.
يافتهها :بین گروه های که با آمالگام  Tytinپر شده بودند ،تنها در گروه  ،A3مییزان اسیتحکام بانید بیهطیور
معن داری بیشتر از گروه  A1بود ( .)P=2/221بین گروه های که با آمالگام سینالوکس پر شیده بودنید ،مییزان
استحکام باند در گروه  B3بهطور معن داری بیشتر از دو گروه  B1و  B2بود( P=0.03 ،P=0.001بهترتی ) .استحکام
باند بهصورت معن داری در  A1نسبت به  A2 ،B1نسبت به  B2و  A3نسبت به  B3بیشتر بود(.)P=2/221
نتیجهگیری :بر اساس نتای این مطالعه ،نوع آمالگام همچنین نوع باندینگ مصرف بر استحکام باند برشی بیین
آمالگام و کامپوزیت موثر م باشد .آمالگام  Tytinاستحکام باند بیشتری را نسبت به آمالگیام سیینالوکس ایجیاد
م کند .باندینگ  Exciteاستحکام باند بیشتری نسبت به  Single Bondدارد.
واژههای کلیدی :استحکام باند برش  ،آمالگام ،کامپوزیت

 -5دانشيار ،مركز تحقيقات بيماريهاي دهان و دندان ،دانشگاه علوم پزشكي كرمان ،كرمان ،ايران  -2استاديار ،مركز تحقيقات بيماريهاي دهان و دندان ،دانشگاه علوم پزشكي كرمان،
كرمان ،ايران  -7استاديار ،بخش ترميمي ،دانشكده دندانپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي زاهدان ،زاهدان ،ايران  -4دندانپزشک
* نويسنده مسؤول ،آدرس پست الکترونيكzahra.jalali87@gmail.com :
دريافت مقاله5774/55/21 :

دريافت مقاله اصالح شده5771/7/5 :

پذيرش مقاله5771/7/57 :
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مقدمه

ادهزیو و کامپوزیت و حرکت به سیوی دندانپزشیک بیا

امروزه جایگزین کردن ترمیم های آمالگام معیوب یک

تهاجم کمتر سیستم های بازسازی مختلف برای ونیر آمالگام

از درمان های رای دندانپزشیک می باشید کیه یکی از

معرف شدهاند اما متاسفانه هنوز پروتکل استانداردی بیرای

شایعترین علل جایگزین ترمیمهیای آمالگیام شکسیتگ

بازسازی ترمیمهای آمالگام وجود ندارد (.)7،5

کامل یا پارسیل کاسپ و ییا شکسیتگ تیرمیم آمالگیام

یک از فاکتورهای مهیم دیگیر در کیفییت آمالگیام

م باشد (.)1-4

بازسازی شده ،بررس کیفیت باند اینترفاسیال بیین سیطوح

بازسازی ( )Repairترمیم شکسیته توسیط آمالگیام ییا

آمالگییام و کامپوزیییت اسییت کییه از دو طری ی تسییت

کامپوزیت روش ساده  ،سریع و مقرون بهصرفه است کیه

میکرولیکی و تست استحکام باند ارزیاب م شود(.)7

سب حفظ بهتر نسوج دندان  ،افزایش طول عمیر دنیدان،

در نتیجه با توجه به مزایای ذکر شیده بیرای بازسیازی

حفظ استحکام دندان ،کاهش نیاز به ب حس موضع و کم

ترمیم های آمالگام معیوب و عدم وجود تواف بین مطالعات

کردن ریسک صدمات ایاتروژنیک و آسیی بیه پالیپ

در زمینه بهترین روش برای بازسیازی آمالگیام ،هیدف از

م شود(.)7،5

مطالعه حاضر ارزیاب تأثیر نیوع آمالگیام معرفی شیده و

در بازسازی ترمیم معیوب ،اگرچه آمالگام ییک میاده

همچنین نوع باندینگ مصرف بر استحکام بانید برشی در

قابل اعتماد م باشد اما نیازهای زیبای را به ویژه در هنگیام

اینترفیس آمالگام و کامپوزیت م باشد.

شکستگ کاسپ در نواح در معرض دید ،تامین نم کند
روش بررسي

که در این موارد ونیر کردن ترمیم آمالگام با ماده رزینی

در این مطالعه آزمایشگاه  ،تعداد  27عدد (بیر اسیاس

اپک مشکل فوق را برطرف م سازد(.)2-5
بیین آمالگیام و

مطالعات مشابه) سیلندر استوانهای به قطر  33میلیمتر و ارتفاع

کامپوزیت مورد نیاز است ،هنگام چسباندن براکیتهیای

 72میلیمتر از جنس آکرییل خیود پخیت(آکروپیارس،

ارتودنس به دندانهای با ترمیم آمالگیام در سیط باکیال

تهران) بیه گونیهای کیه در دسیتگاه ثبیت بانید برشی

است (.)12

( ) Testometric M350-10 CT, Englandقرار گیرد ،ساخته شد.

یک دیگر از مواردی که باند مناس

تکنیکهای مختلف بازسازی بر پایه تکنیک چسبندگ

سپس روی استوانهها یک حفره گرد دارای انیدرکات بیه

) (adhesionادهیژن شیمیای و مکانیک استوار هسیتند کیه

عم  7میلیمتر و قطر  6میلیمتر تعبیه گردید .نمونه ها به دو

گیر مکانیک از طری موازی کردن دیوارههای حفره تهیه

دسته  Aو  Bتقسیم شدند .حفره تعبیه شیده در نمونیههیای

شده برای آمالگام ،پین ،شیارو آندرکات ها و گیر شیمیای

گروه  Aتوسط آمالگام پر مس اسیفریکال کپسیول

از طرییی اسییتفاده از چسیی هییای چنیید منظییوره

( )Kerr,U.S.Aکه توسیط دسیتگاه آمالگامیاتور (،Dentine

) (multi-purpose adhesivesم باشد ( ،)5،6هر چنید کهیدر

اصفهان ،فرازمهر) تهیه شده بود( با تنظیمات  3222دور در

مورد باند شیمیای واقع بین آمالگام و کامپوزییت نتیای

دقیقه و  17ثانیه) با وسایل دست (کندانسور) پر شد .حفیره

متناقض م باشد .با پیشرفتهای پ در پ در تکنیکهای

به میزان  1میلیمتر اورفیل گردید و سیپس جییوه اضیاف
384

Tytin

دورة بیستوسوم ،شمارة 6

مجلة دانشگاه علوم پزشکی کرمان
توسط وسایل برنده برداشته شد .حفره نمونههیای گیروه B

کیور با شدت  ،522mw/cm2روی آنها کامپوزییت DenFil

توسط آمالگام سینالوکس (شهید فقیه  ،ایران) پیر شیده،

قرار داده شد.

میلیمتر اورفیل گردید و همانند گیروه A

در گروه  B1بعد ازاچ و شستشو هیچ کیار بعیدی روی

حفره به میزان 1

جیوه اضاف توسط کارور برداشته شد .نمونه ها بیا آب 32

آمالگام صورت نگرفته و روی آنها کامپوزیت  DenFilقرار

درجه سانت گراد به مدت  32ثانیه شستشو داده شید .بیرای

داده شد.
در گروه  B2همانند  A2عمل شد و در گروه  B3هماننید

ایجاد خشونت سطح پیس از  72دقیقیه بیر روی سیط

 A3عمل شد.

آمالگییام سییط نمونییه توسییط فییرز الماس ی اسییتوانهای
) ،)Teeskavan,Iranخش انداخته شید و سیط نمونیه هیای

نحوه قرار دادن کامپوزیت ( )DenFil,Vericom,Koreaبیا

گییروههییا بییه مییدت  72ثانیییه بییا اسییید فسییفریک %32

رنگ  A1به این ترتی

 Splitبیه قطیر

( )KIMIA Etch, Iranاچ شدند ،سپس نمونهها بیه میدت 32

داخل  3میلیمتر و ارتفاع  4میلیمتر استفاده شد .کامپوزیت

ثانیه با آب شستشو داده شدند .هر یک از گروههای  A,Bبه

در دو الیه افق به ضخامت  1میلیمتر داخل  Split Dieقیرار

سه زیر گروه تقسیم شدند.

داده شد و هر الیه به مدت  42ثانیه کیور شد ،سپس نمونهها

در گروه  A1بعد از اچ و شستشو هیچ کار بعیدی روی

بود که از یک Die

در دسیتگاه ( Universal Testing

Testometric M350-10 CT,

آمالگیییام صیییورت نگرفتیییه و روی آن کامپوزییییت

 )Englandتحت نیروهای برش قرار گرفتند .سیرعت ایین

( )DenFil,Vericom,Koreaبا رنگ  A1قرار داده شد.

دستگاه  2/21ایینچ بیوده و توسیط ییک سییم رابیط از
سنسورهای که در دستگاه تعبیه شده بودند بیه کیامپیوتر

در گروه  A2بعد از اچ و شستشو ،روی سط آمالگام از
عامل باندینگ  )Single Bond,3M,USA( single bondاستفاده

وصل شده که نیروی برش وارده به هر نمونه ثبت و همراه

شد و بعد از تاباندن نور به مدت  32ثانییه توسیط دسیتگاه

با منحن نیروهای وارده به پرینتر منتقل شود سپس نمونه ها

الیییت کیییور ( )Coltene,Coltoux,USAو بییا شیییدت

توسط دو نفر با استفاده از استریومیکروسکوپ (

Olympus,

 )DP12,با بزرگنمای  27برای بررسی ناحییه و

 522mw/cm2روی آنها کامپوزیت  DenFilقیرار داده شید.

Germany

الزم به ذکر است که شدت نور الیت کییور بیهصیورت

محل شکست مورد بررس قرار گرفتند .نتای بهدست آمده

دورهای توسط دستگاه رادیومتر ( )3M,ESPEکنترل م شد.

 Tukeyآنیالیز شیدند .در تسیت

توسط تست آماری HSD

مذکور با توجه به ضیری اطمینیان  P<2/27 ،%57نشیان

در گروه  A3بعد از اچ و شستشو ,روی سط آمالگام از

دهنده تفاوت معن دار بین گروهها بود.

عامل باندینگ  (Excite,Ivoclar,Germany) Exciteاستفاده شد و
بعد از تاباندن نور به مدت  32ثانیه توسیط دسیتگاه الییت
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جدول .1درصد ترکیبات موجود در آمالگامهاي  Tytinو سینالوکس
نوع آمالگام

نقره

قلع

مس

Tytin

%17/2

%29/8

%57

Cinalux

%46

%75

%27

نتايج

در صورت شکستگ کاسپ دنیدان تیرمیم شیده بیا

در مقایسه بین گروه های که با آمالگام  Tytinپر شیده

آمالگام ،اغل از نظر زیبای بهتر است که آمالگام با ییک

بودند ،تنها در گروه  ،A3مییزان اسیتحکام بانید بیهطیور

ماده هم رنگ دندان مانند کامپوزیت که قابلیت باند به مینا

معن داری بیشتر از گیروه  A1بیود ( )P=2/221و مییزان

و عاج احاطه کننده را دارد ونیر ( )veneerشود.

استحکام باند بین بقیه گروهها تفاوت معن داری نداشت.

یک از فاکتورهای مهم در کیفیت آمالگیام بازسیازی

در مقایسه بین گروههای که با آمالگام سینالوکس پیر

شده ،باند بین سطوح آمالگام و کامپوزیت است ( .)7هدف

شده بودند ،مییزان اسیتحکام بانید در گیروه  B3بیهطیور

از این مطالعه  in vitroتعیین و اندازهگیری قدرت بانید بیین

معن داری بیشیتر از دو گیروه  B1و  B2بیود (،P=2/221

سطوح ترمیم بود.

 P=2/23به ترتی )
در مقایسه بین گروه ( Aترمیم شده با  )Tytinو

اگرچه که مطالعات  in vitroمستقیما بیه شیرایط in vivo
گروه B

نم توانند نسبت داده شوند ،ول می تواننید در پیشیگوی

(ترمیم شده با سینالوکس) ،میزان استحکام باند بهصیورت
معن

کارای بالین مفید باشند (.)7

داری در  A1نسبت بیه  A2 ،B1نسیبت بیه  B2و A3

در این مطالعه اسیتحکام بانید برشی بیین آمالگیام و

A

کامپوزیت اندازهگیری شد ،زییرا نیروهیای برشی جیزو

نسبت به  B3بیشتر بود ( .)P=2/221در مجمیوع گیروه
بهتر از گروه B

بود.

شایع ترین و مخرب ترین نیروهای موجود در حفره دهیان

بیشترین شکست مشاهده شده بهصورت ادهزییو بیود

هستند .در برخ مطالعات استحکام باند کشش اندازهگیری

(یک شکست بهصورت  Mixدر گروه  B2مشاهده گردید).

شد ،ول در مطالعات مانند مطالعه  Diefenderferو همکیاران
( )13و  Ozcanو همکییاران ( )7اسییتحکام بانیید برشیی

بحث

اندازهگیری شده است.

بازسازی یک دندان ترمیم شده با آمالگیام کیه عالییم

بازسازی آمالگام م تواند با روشهای مکیانیک ماننید

شکستگ یک یا چند کاسپ را دارد م تواند منجر به دوام

ایجاد زبری ،ایجاد آندرکات ،یا ایجاد شیار و یا با روشهای

ترمیم حاضر بدون قربان کردن غیرضروری ساختار سیالم

شیمیای مانند استفاده از ادهزیو انجام شود ( .)17یافتههیای

دندان در نتیجهی آمادهسازی دندان گردد و خطیر آسیی

مطالعه Igor

پالپ کاهش یابد (.)4،7

روی قدرت باند ترمیم شده تأثیر م گذارد ( .)7سند بالست

و همکاران نشان داده که زبری سط آمالگیام

آلومینیوم و سیلیکاتیزاسیون ( ،)silicatizationسیاختار هیای
387
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سطح هستند که ویژگ های میکرو گیردار ایجاد م کنند

خشونت سط آمالگامهای پر مس ط زمان بهدلیل تشکیل

در حال که فرز الماسی خصوصییات میکیرو و میاکرو

کریستال  cu6sn5م تواند مقداری زبیری بیرای بانیدینگ

ریتنتیو ایجاد م کند.

میکرومکانیکال ایجاد کند .خشن کیردن سیط آمالگیام
م تواند مساحت سط را افزایش دهید و گییر مکیانیک

در این مطالعه از فرز الماس برای خشن کردن سیط

ادهزیو را بیشتر کند.

استفاده شد که یک روش رای کلینیکی نییز می باشید.

در مطالعهای که توسط موسوینسی

 Hadaviو همکاران گزارش کردند که قدرت بانید بعید از
استفاده از این فرز الماس و کارباید افزایش م یابد (.)3

و همکیارش در

سال  7227انجام شد ،نشان داده شد که آمالگام سیینالوکس

بدون استفاده از یک سیستم ادهزیو ،قدرت ترمیم باالتر

و  Tytinاز نظر درصد عناصر مس و نقره متفاوت هستند و

ممکن است از سوبستراهای که خصوصیات ماکرو دارنید

ضعف در خواص کلینیک آمالگام سینالوکس نسیبت بیه

انتظار برود .از طرف دیگر بیا اسیتفاده از ادهزییو wetting

آمالگام  Tytinتا حدی به این تفاوت درصید میس و نقیره

سط بهتری با آمالگام ایجاد م شود (.)7

مربوط است .م توان احتمال داد که برتری بانید آمالگیام
 Tytinبه کامپوزیت نسبت به آمالگام سینالوکس در مطالعه

در این مطالعه از دو سیستم ادهزیو  Exciteو Single Bond

حاضر بهدلیل ترکی متفاوت این دو آمالگام است (.)14

استفاده شد و نتای حاصل مورد مقایسه قیرار گرفیت .در
مطالعه  Diefenderferو همکاران گفته شده که خصوصییات

در مطالعات کلینیک که شکسیتگ آمالگیام بررسی

سط مهمتر از ادهزیو استفاده شده اسیت ولی در مطالعیه

شده ،فاکتورهای مانند حضور مینا و عاج سالم ،خصوصیات

 ،Scotchاستحکام باند برش بیشتری را نسبت

شیمیای سط  ،مورفولوژی و سن آمالگام می توانید روی

مذکور Bond

چسبندگ رزین کامپوزیت به سط آمالگام اثر بگذارد.

به نمونه های دیگر نشان داده و در گروه هیای کیه هییچ

پیشنهاد م شود در مطالعات آینده از سیایر روش هیای

باندینگ استفاده نشده بود استحکام باند برش پایین تر بوده
است ( .)13در مطالعه حاضر هم گروههای که در آنهیا از

آمادهسازی سط و همچنین انواع باندینگ بیرای بررسی

هیچ باندینگ استفاده نشد ،استحکام باند برش پایینتری را

نتای استفاده شود.

نشان دادند و در بین گروههای که باندینگ استفاده شیده
نتیجهگیری

بود Excite ،نتای بهتری نسبت به  Single Bondنشان داد.

با توجه به نتای این مطالعه ،آمالگیام  Tytinنسیبت بیه

همانند مطالعه  Ozcanو همکاران ( ،)7ایین مطالعیه بیر
روی آمالگام تازه ( (Freshانجام شد .اگرچیه کیه انیرژی

آمالگام سینالوکس از استحکام باند برش بیشتری برخوردار

سطح باال م تواند قابل انتظار باشید امیا ییک تغیییر در

است.
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... استحکام باند برشی بین آمالگام و کامپوزیت
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Evaluation of Shear Bond Strength between Amalgam and Composite: An in vitro Study
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Abstract
Background & Aims: Repair of defective restoration is more conservative than replacing it.
Veneering the amalgam restorations with opaque resin materials can satisfy the esthetic demands.
Evaluation of interfacial bond quality between amalgam and composite surface is one of the
important factors in assessing the quality of repaired amalgam which can be achieved by micro
leakage test and bond strength test. The aim of this study was to assess the effect of introduced
amalgam and also the bonding agent on shear bond strength of amalgam and composite interface.
Methods: First, 72 acrylic models (20*33 mm) were provided and categorized into two groups of A and B.
we used Tytin (kerr,USA) amalgam in group A and Cinalux (Shahid faghihi, Tehran) amalgam in group B.
Amalgam surface was scratched by using a diamond bur. All the groups were etched and rinsed. In A1
group, nothing was done after etching and rinsing. In A2 group, single bond and in A3 group Excite was
used. B1, B2 and B3 groups were respectively prepared like A1, A2 and A3 groups. DenFil composite was
used in all groups. Shear bond strength was assessed by using Universal testing machine. All the specimens
were seen under stereo microscope (Olympus, Germany) with 75% magnification. Tukey HSD test was
used for statistical analysis.
Results: In the groups which were filled with Tytin, A3 group had significantly higher bond
strength than A1 group (P=0.001). In groups which were filled with Sinalux, B3 group had
significantly higher bond strength than B1 and B2 groups (P=0.001 and 0.03 respectively). Bond
strength was significantly higher in A1 compare to B1, A2 compare to B2, and A3 compared to B3
(P=0.001).
Conclusion: According to the obtained results, the type of introduced amalgam and also the bonding agent
can affect shear bond strength of amalgam and composite interface. Tytin amalgam compared to Cinalux
amalgam can create more shear bond strength. Also, excite bonding causes higher bond strength compared
to single bond.
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