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دندان همرنگ يميدهان شويه با پايه متفاوت بر سطح دو ماده ترم نوع تماس دو هيزاوبررسي   
 

  ،  4 #يمك ني، دكتر محمدام 3يآگه بي، دكتر سلما حب2ياريشهر اري، دكتر شهر 1يرزاكوچكيم ني، دكتر پرو1 نيدكتر مهرداد بركت
  5ره افروز  ديدكتر سع

  رانيواحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ا يدانشگاه آزاد اسالم ،يميترم يگروه آموزش  ار،ياستاد -1
  يميترم يمتخصص دندانپزشك-2
  رانيهان، اواحد اصفهان (خوراسگان)، اصف يدانشگاه آزاد اسالم ،يميترم يگروه آموزش ،يتخصص اريدست-3
  رانيواحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ا يدانشگاه آزاد اسالم ،يارتودنس يگروه آموزش ،يتخصص اريدست-4
 يدندانپزشك عموم-5

  :خالصه
از جمله خواص بسيار مهم مواد دنداني، خواص فيزيك سطحي است. يكي از اين ويژگي ها اثر متقابل يك مايع در   سابقه و هدف:
تماس دو دهان شويه با پايه متفاوت بر  هيت كه توسط زاويه تماس ارزيابي مي شود. هدف  مطالعه حاضر بررسي زاوسطح جامد اس

  همرنگ دندان بود. يميسطوح دو ماده ترم
ميليمتر كه داراي 6ديسك گالس آينومري  به قطر 15ديسك كامپوزيتي  و 15آزمايشگاهي، -در اين مطالعه تجربي و روش ها: مواد
ثر صافي سطح بود، تهيه شد. مايعات مورد استفاده در اين پژوهش شامل بزاق مصنوعي به عنوان گروه شاهد، و دهانشويه هاي حداك

كلروهگزيدين و پرسيكا بود. زواياي تماس يك قطره از هر مايع بر سطوح مواد ترميمي در شرايط يكسان اندازه گيري شد. داده هاي 
  س و آزمون  توكي قرار گرفت.حاصل تحت آناليز آماري واريان

درجه و  7/55 در بين وضعيت هاي مورد بررسي بيشترين زاويه تماس متعلق به بزاق مصنوعي در سطح كامپوزيت باميانگين ها: افتهي
ين درجه بود. همچنين تفاوت معني داري ب33كمترين زاويه تماس متعلق به دهانشويه كلروهگزيدين در سطح گالس آينومربا ميانگين 

كه تفاوت معني داري  به جز بزاق مصنوعي و پرسيكا در سطح كامپوزيت) P>05/0( مشاهده شد. تمام وضعيت هاي مورد بررسي،
  ) P=324/0( نداشتند.

از بين دو ماده ترميمي كامپوزيت (هيدروفوب) و گالس آينومر(هيدروفيل)، زاويه تماس بزاق مصنوعي، پرسيكا و : يريگ جهينت
ر روي ماده هيدروفيل تر(گالس آينومر) كمتر است و از بين محلول هاي مصرفي كلرهگزيدين بر روي هر دو ماده كلرهگزيدين ب

  ترميمي زاويه تماس كمتري نشان داد.
  ، مواد دنداني همرنگ دندان يه تماس، دهانشويه، كلروهگزيدينزاوها:  واژه ديكل

  13/8/95پذيرش مقاله:   11/8/95  اصالح نهايي:    وصول مقاله:
 

  : مقدمه
 يمهم در مورد مواد دندان اريبس اتياز جمله خصوص

مواد  يكه تمام نيا لياست. به دل يسطح يكيزيف اتيخصوص
 يدندان يسطوح و ساختمان ها ريسطح به سا قياز طر يميترم

است. تمام  تياهم زيآن ها حا يشوند، خواص سطح يمرتبط م
 هايمثل بزاق و باكترحفره دهان  اتيبا محتو يسطوح مواد دندان

 اتيخصوص رييارتباط با تغ نيا زانيباشند. م يو تاثر م ريدر تأث
 ريتأث لينوع ماده به دل رييبا تغ نيو همچن نهيماده زم يسطح

 تيخصوص نيااست. معموالً  رييماده، قابل تغ يدر كشش سطح
 طيبر سطح جامد تحت شرا عيما كيبه صورت اثر متقابل 

  مطرح » تماس هيزاو«شود و به صورت  يم يابياستاندارد ارز
ه نازك يدهنده ال ليمهم است كه مواد تشك اريبس )1(.شود يم

  و همچنين  يعوامل اتصال دهنده عاج ايها شيوارن مانند
خوب  يسطوح مورد كاربرد مرطوب كنندگ يرو هاشويهدهان

 كيتماس كوچك به عنوان  هيحالت زاو نيداشته باشند. در ا
 يها يشود چرا كه ماده با تماس ناهموار يوب ممحس تيمز
. برعكس در ابدييسطح مورد تماس تطابق م يكروسكوپيم

مثالً  ديآيبه حساب م تيمز ف،يضع يمرطوب كنندگ يموارد
مواد  يرو يدهان عاتيآب و ما يچنانچه مرطوب كنندگ

آنها  ياندك باشد اثر دگرگون كنندگ يميترم يدندانپزشك
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 يدارا يهايدما و وجود ناخالص شيافزا ) 1(.ابدييكاهش م
 شيو افزا يكشش سطح شباعث كاه كيليدروفيعوامل ه
 گردند. يم عيسطح توسط ما يشوندگ سيقدرت خ

متفاوت عاج با سه  يشستشو يزمان ها و همكاران معظمي
را  عاج يآزاد سطح يآن بر انرژ رينوع ماده شستشودهنده و تأث

عاج و  اديز يكه زمان شستشو تندگرف جهيو و نتي كردند بررس
تماس  هيزاو ي،سطحي انرژ شياچ كردن عاج با افزا نيهمچن

و همكاران Doganهمچنين  )2(كنند. يم جاديا يكوچكتر
 تيپوكلريه با كاربردعاج  يآزاد سطح يانرژ ندمشاهده كرد

   شتريعاج ب يشوندگ سيقدرت خ و افتهي شيافزا ميسد
نشان داد كه  و همكارانش Perdokنتايج پژوهش  ) 3( شود.يم

اثر جذب تركيبات بزاقي در سطح ميناي پوليش شده كمتر از 
سطح درمان شده با كلروهگزيدين است در نتيجه انرژي آزاد 
سطح كلروهگزيدين زيادتر و زاويه تماس آن با سطح مينا كمتر 

نرژي آزاد سطح ا و همكارانش Prado، 2011در سال )4( .است
ن ها راارزيابي كردند. نتايج نشان داد استفاده از گوتاپركا و ك

محلول هاي ضدعفوني، انرژي آزاد سطح را افزايش مي دهد و 
  )5(سبب بهبود عملكرد بين گوتاپركا/كن ها و سيلرها مي شود.

 مختلف هيدو دهان شو ريتا تاث ميحاضر بر آن شد قيدر تحقما 
دو ماده  يبر روتفاوت زاويه تماس آنها  تعيين از جهترا 
زاويه تماس  چرا كه .ميكن مقايسههمرنگ دندان  يميترم

ها روي نتيجه كشش سطحي پايين تر دهانشويه  در كمتر، و
 اثر آنها بواسطه ي باعث مي شودمواد ترميمي موجود در دهان 

در ممانعت  ،و اتصال به حداكثر سطوحكنندگي بيشتر مرطوب 
  .گردد بيشتر   تشكيل پالك از

  
  روش ها: مواد و

آزمايشگاهي از سطوح آماده شده دو  -در اين مطالعه تجربي
نمونه از 15سطوح شامل نيمتفاوت استفاده شد. ا يميماده ترم
بود كه به كمك واشر پالستيكي به  يخلف يدندان تيكامپوز

قرار دادن نوار سلولوئيدي  ميليمتر و 6ميليمتر وقطر 2ضخامت 
شد(نوار  ساختهه اي در دو طرف آن تحت فشار بلوك شيش

سلولوئيدي براي ايجاد حداكثر صافي سطح به كار برده شد). 

)كه ل(جدووريك تيال نومرينمونه از گالس آ 15همچنين شامل 
به همان روش ساخته شد. دهان شويه پرسيكا نيز طبق دستور 

 6 در ) ميلي ليترآب 15قطره در  15تا  10كارخانه تهيه شد(
تماس حاصل شده  هيه ترميمي فوق، زاوازدو ماد ييتا 15گروه 

تماس سطح  با   هيگرديد. در حالت اول زاو يبررس ريبا مايعات ز
 هيتماس سطح با دهان شو هيبزاق مصنوعي ، در حالت دوم زاو

 هيزاو ( داراي پايه الكلي) و در حالت سوم،2/0كلرهگزيدين
پايه آبي)در سطح  ارايتماس سطح با دهان شويه پرسيكا(د

 .ندهاي كامپوزيتي وگالس آينومري بررسي شد ديسك
مشخصات مواد ترميمي دو گروه و دهانشويه هاي مصرفي در 

  جدول زير ديده مي شود.
 

گروههاي مورد مطالعه جدول  

 
  

دما  طينمونه ها تحت شرا يتمام يتماس رو هيزاو يريگ اندازه
درجه  27 يشامل دما كه بررسي شد  طيمح كسانيو رطوبت 

 و درجه 5 ±سطح صفر  بيشدرصد،  35گراد، رطوبت  يسانت
  )6(.بود درجه 5±با سطح صفر  نيدورب هزاوي

. نـد ها بـه مـدت يـك روز درون آب مقطـر قرارگرفت    ابتدا نمونه
براي از بين بردن هر  و هسپس نمونه ها با افشانه هوا خشك شد

انيـه ازفاصـله   ث5با اسـتفاده از سشـوار بـه مـدت      گونه رطوبت،
در شرايطي كه سطح نمونـه  سپس  حرارت ديدند. سانتيمتري5

ها موازي با افق قرار داشت، به كمك يك سمپلر يك قطـره بـه   
ميكروليتر از محلول مربوط به هر حالت از فاصـله يـك   10حجم

بـه كمـك    ) 7-9(ميليمتري بر روي سطح ديسك ها چكانده شد.
يك پـس   )krokus-3colar, Poland(دستگاه آگران ديسمال 

خته شد. اين دستگاه نور پس زمينه زمينه براي محيط نمونه سا

 مواد مورد استفاده در تحقيقنام تجاري وشركت سازنده
3M- USA- P60 (A3) 

GC japan –Fuji II LC 
 
ايران ناژو-2/0كلرهگزيدين   
پورسينا-پرسيكا  

Bioxtra , Salivar 

Light cure composite 

Light cure glass 
ionomer 

 دهان شويه كلرهگزيدين
 پرسيكا

 بزاق مصنوعي
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 را پالريزه و يكنواخت مي كند ودسـته هـاي پرتـو را مـوازي و    

متراكم مي سازد. پس از بزرگنمايي و فوكوس نمودن ناحيه بـه  
گراف)، پـنج ثانيـه پـس از    برابر (توسط لنز فوتو مـاكرو  5زه اندا

سـانتيمتري، توسـط    16لحظه چكانده شـدن قطـره، از فاصـله    
 jpg) با فرمـت  100با لنز ماكرو  cannon.EoS.60D(دوربين 

عكس گرفته شد. در هر حالت سه بار عكس برداري شد. سپس 
به صورت سياه وسفيد و با Photoshop(v.5)  توسط نرم افزار 

sharpness%50 با نـرم افـزار   آمد.درAutoCAD(2011)  ايـن
خـط ممـاس بـر    قطره به صورت كماني از يك دايره فرض شد و

 )5(.زاويه سنجي شد نقطه تماس مايع با سطح محاسبه و آخرين
  . )1(شكل 

شـدند و مـورد    داده هاي حاصل در هر حالـت داده هـا مرتـب    
حاصله در هر نمونـه   نيانگيم تجزيه وتحليل آماري قرار گرفت.

سه گانه و در هر روش بـه صـورت جداگانـه مـورد      ياز گروهها
مقايسه ميـانگين زاويـه    گرفت. برايقرار  يآمار زيو آنال سهيمقا

و آزمـون   T.testتماس گروه ها از واكاوي واريانس يك سـويه و 
  استفاده شد. P>05/0تكميلي توكي با سطح معنادار 

 

  
 

 
  ضعيت عكس برداري و روش محاسبه زاويه تماس.و - 1شكل 
نرم افزار ، ب .100با لنز ماكرو cannon.EoS.60Dدوربين الف،

.autoCAD محاسبه زاويه تماس، ج 
  
  
  
  

  :يافته ها
ميانگين زاويه هاي تماس درنمونه هاي مورد آزمايش در 

بر اساس نتايج به دست آمده  شود.مشاهده مي 1جدول
بيشترين ميانگين زاويه تماس متعلق به گروه بزاق در سطح 
كامپوزيت است و كمترين زاويه تماس در گروه 

  ) در سطح گالس آينومر به دست آمد.CHXكلرهگزيدين(
 

گروه مطالعه به همراه انحراف  6ميانگين زاويه تماس هاي -1ل جدو
 معيار آن ها

 

دتعدا گروه  ميزان زاويه تماس حالت گروه 
)(درجه  

Com-saliva 9/4±72/52 15گروه اول  
Com-CHX4/3±53/39 15گروه دوم  
Com-persica 1/2±87/53 15گروه سوم  
GI-saliva 3/4±1/45 15گروه چهارم  
CHX-GI 8/3±04/33 15گروه پنجم  
GI-persica 2/4±03/40 15گروه ششم  

  
  
  

، نشان 05/0اليز واريانس باسطح معنادار نتايج حاصل از آن
(بزاق  سومداد كه بين تمام گروه ها به غير از گروه اول و 

مصنوعي و دهانشويه پرسيكا در سطح كامپوزيت) اختالف 
نتايج آزمون تكميلي توكي ) P>001/0. (معناداري وجود دارد

در بين انواع مايعات نشان داد در سطح كامپوزيت، تنها پرسيكا 
 بزاق مصنوعي نسبت به هم تفاوت معناداري نداردو 

)324/0=P و كلرهگزيدين كه يك دهانشويه با پايه الكلي .(
 )P>001/0(است با هر دو مايع ديگر اختالف معناداري دارد. 

نشان داد، در سطح Anova همچنين نتايج حاصل از آزمون 
 .گالس آينومر بين هر سه مايع اختالف معنادار ديده مي شود

)001/0<P(  

  
  
  
  
  

الف  ج ب
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قطره هاي بزاق مصنوعي، كلرهگزيدين و پرسيكادر سطح  - 2شكل 

 كامپوزيت
  

 
 

قطره هاي بزاق مصنوعي، كلرهگزيدين و پرسيكادر  -3شكل 
  سطح گالس آينومر

  
در مقايسه بين مواد ترميمي استفاده شده دراين تحقيق 

 نشان داد از نظر زواياي تماس هر سه مايع، اختالف Tآزمون 
. آينومر وجود دارد  معني داري بين كامپوزيت و گالس

)001/0<P(  در اين مقايسه ميانگين كل زواياي تماس روي
و در سطح گالس  4/8درجه و انحراف معيار  48,5كامپوزيت 

  )1محاسبه شد.(نمودار 4/6با انحراف معيار  4/39آينومر 
 

  
ه ترميمي مقايسه ميانگين زاويه تماس به تفكيك ماد - 1نمودار 

 ومايعات
  

  بحث:
روش هاي زيادي براي محاسبه و اندازه گيري زاويه تماس 

ولي در تحقيقاتي كه در  )10(و كشش سطحي مايعات وجود دارد

 زمينه دندانپزشكي با اين موضوع انجام شده است، از روش
با تفاوت در جزئيات استفاده شده  حاضر زاويه سنجي،

  ) 11،12(.است

ورد استفاده جزء متداول ترين دهانشويه دهان شويه هاي م
ها در دندانپزشكي است كه در بسياري از تحقيقات نيز مورد 

همچنين از جمله مواد ترميمي كه  ) 8،9(.بررسي قرار گرفته اند
در محيط دهان با اين مواد در تماس هستند، كامپوزيت ها و 
  گالس آينومرها هستند كه در اين ميان كامپوزيت

 P60-3M ه در ترميم هاي خلفي استفاده مي شود و گالس ك
و در افراد  Vكه در ترميم هاي كالس GC(restorative(آينومر

، جزء متداول ترين ) 13(با ريسك پوسيدگي باال استفاده مي شود
 مواد ترميمي محسوب مي شوند.

با پايه  اين مطالعه نشان مي دهد كه دهانشويه كلرهگزيدين
اده ترميمي كمترين زاويه تماس و الكلي در سطح هر دو م

درنتيجه بيشترين مرطوب كنندگي و انرژي آزاد سطحي را 
وهمكارانش  Perdokبا نتايج حاصل از مطالعه  يجهدارد. اين نت

همچنين زاويه تماس كمتر در  )4(.مطابقت دارد 1989در سال 
، گالس آينومر نشان دهنده انرژي آزاد سطحي بيشتر است

 شوندگي بهتري در سطح خود دارد.مرطوب  درنتيجه

بر روي هر دو ماده ترميمي زاويه تماس كلرهگزيدين كمتر 
دراين مقايسه  بود. بزاق مصنوعي و از دهان شويه پرسيكا

وهمچنين در توجيه كمتر بودن زاويه تماس دهان شويه 
كلرهگزيدين روي گالس آينومر نسبت به كامپوزيت مي توان 

اده اي هيدروفيل تر از كامپوزيت گفت، چون گالس آينومر م
است، بيشتر تمايل به تشكيل پيوند هيدروژني دارد، بنابراين 
مرطوب شوندگي بهتري دارد. اين موضوع در مورد دهان شويه 

 )13(ها ومقايسه آن با بزاق مصنوعي نيز وجود دارد.

  مولكول هايي كه داراي گروه هاي هيدروفيليك
...)-OH, COO-,( هش كشش سطحي آب به هستند در كا

صورت موثري نقش دارند. اين عوامل كاهنده كشش سطحي به 
واسطه تمركز در سطح مايع ـ هوا يا ساير فصول مشترك سطح 

  كند. مولكولهاي اين مواد با قرار گرفتن در سطح اثر مي
آب ـ هوا و جانشين شدن با مولكولهاي سطحي مايع باعث  

 پرسيكا كلرهگزيدين بزاق مصنوعي

 پرسيكا كلرهگزيدين بزاق مصنوعي
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ل هاي سطحي آب كاهش نيروهاي چسباننده بين مولكو
 surface activeشود، چرا كه نيروي هاي بين آب و عوامل  مي

 )13(كمتر از مقاديرمابين آب وآب است.

وجود ناخالصي ها باعث افزايش تمركز در سطح، افزايش 
  پيوند هاي هيدروژني ودر نتيجه كاهش زاويه تماس مايعات 

است.  بزاق مصنوعي از تركيبات يوني تشكيل شده )14(.شودمي
شويه پرسيكا از عصاره هيدروالكلي برخي گياهان تشكيل  انده

حاوي تركيبات ايزوتيوسيانات، تانن، آزولن، منتول،  شده است و
آلكيلوئيدآكيلئين و يون هايي مانند كلسيم، فلورايد و كلرايد 

اي قوي است كه است. كلرهگزيدين نيزيك تركيب پايه
عوامل هيدروفيلي و  تنا داشتركيبات كاتيوني ايجاد مي كند و ب

د در محلول، كشش سطحي وجواتانول م به خصوصالكلي 
علت تفاوت در زاويه تماس دهان شويه  ) 15،6،4(.بسيار كمي دارد

ها و بزاق مصنوعي نيز همين امر است. همچنين الكل(اتانول) 
هاي موجود در دهان شويه كلرهگزيدين با داشتن گروه

ايجاد به تشكيل پيوند هيدروژني  ريبيشتهيدروكسيلي، تمايل 
. بنابراين مرطوب كنندگي بهتري به خصوص در سطوح مي كند

 مواد ترميمي هيدروفيل دارد.

معايب و مزايايي  اتشدن يك سطح توسط مايع مرطوب
دارد، از جمله معايب مرطوب كنندگي زياد گسترش مايع  روي 

ق) براي سطح ماده ترميمي و ايجاد بستري مناسب(مانند بزا
همچنين مايعات با  )1(.است هاتشكيل پالك و رشد باكتري

 تريكلرهگزيدين) اثر مويينگي بيشمانند مرطوب كنندگي زياد(
. دارند و مي توانند باعث افزايش ريزنشت در مواد ترميمي شوند

ندگي زياد باعث تماس بيشتر مايع با سطح مواد مرطوب كن
تاثير  مي شود و بهتر) wetting(و مرطوب كنندگي ترميمي

همچنين بر اثر آب و هاثر انحالل وتجزي ،فرايندهاي جذب آب
  )1،13(. را در سطح مواد ترميمي افزايش مي دهند ها تغيير رنگ

ات در مايع حاكي از آن است كه نتايج حاصل از اين مطالعه
با پايه الكلي (دهانشويه كلرهگزيدين) در مقايسه با پرسيكا و در 
سطوح مواد ترميمي كه انرژي آزاد سطحي بيشتري 
دارند(گالس آينومر در مقايسه با كامپوزيت ها) اين اثرات منفي 
بيشتر خواهد شد.همچنين مي توان نتيجه گرفت كه دهان 

ه شويه پرسيكا چون مرطوب كنندگي كمتري نسبت ب
كلرهگزيدين دارد، اين اثرات مخرب را به ميزان كمتري خواهد 

مزايايي نيز در پي خواهد داشت.  زيادكنندگي  مرطوب داشت.
در مرطوب كنندگي بهتر، مايعات مي توانند به نواحي حفرات و 
شيارهاي باريك بر اثر خاصيت مويينگي نفوذ كنند و اثرات 

ه نتايج حاصل از اين با توجه ب )14،17(.خود را اعمال كنند
به عنوان يك دهان شويه با زاويه تماس  دينمطالعه، كلرهگزي

پاييني كه دارد، بهتر مي تواند به نواحي غير قابل دسترسي 
نفوذ و اثر گذاري كند. همچنين مولكول هاي كلرهگزيدين مي 

با كاهش غلظت آن، اين  وتوانند به سطوح مختلف متصل شوند
اين طور به  )14(.پذير انجام مي شود واكنش به صورت برگشت

باعث جلوگيري از تشكيل پالك  ويژگي هااين نظر مي رسد كه 
باكتريايي در سطوح مختلف دهان از جمله مواد ترميمي مي 

نتيجه كشش سطحي پايين تر در  در شود. زاويه تماس كمتر، و
اين دهانشويه باعث مي شود با مرطوب كردن بيشتر و اتصال به 

  شود. ر سطوح مانع تشكيل پالك ميحداكث
اغلب گالس آينومر ها ازكوپليمري ازجنس  ماتريس

اسيدهاي آلي(اسيد پلي كربوكسيليك ،اسيد ايتاكونيك واسيد 
مالئيك) تشكيل شده است و فيلر اين مواد از جنس 
فلوئوروآلومينوسيليكات گالس است كه همگي هيدروفيل 

رزيني، پليمري هيدروفوب در كامپوزيت ها ماتريس ) 13(.هستند
 لعليكي از ) 1،13( است ولي فيلر ها معموال هيدروفيل هستند.

زاويه تماس بيشتر در سطح كامپوزيت نسبت به گالس آينومر 
 همين امر است. 

اين مطالعه به منظور دسترسي به حداكثر صافي سطح،  در
فشار دادن  هاي مواد ترميمي با قرار دادن نوار ماتريس وديسك

بلوك شيشه اي ايجاد شد. با اين كار ذرات فيلر به داخل 
ماتريكس فرو رفته، بنابراين در سطح كامپوزيت وگالس آينومر 
فيلر كمتري قرار گرفته وحجم بيشتري از ماتريكس اكسپوز 
شده است. از آن جا كه دركامپوزيت ها، فيلر ها هيدروفيل تر از 

ر در مورد كامپوزيت ماتريكس رزيني هستند، زاويه تماس بزرگت
مطالعه  يها تيمحدود از  . هامربوط به ماتريس رزيني است.

 كليكه با پل يطياست كه بهتر بود دندان ها در شرا نيحاضر ا
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 يطيتا در شرا گرفتنديقرار م شيشده بودند مورد آزما دهيپوش
 شيمورد آزما ميدر دهان با آن مواجه هست يعيكه به طور طب

  .قرار گرفته شوند
 نطوريمختلف و هم عاتيما يشود كشش سطح يم شنهاديپ

 سهيدهان مورد مقا طيدر مح نيديمختلف كلرهگز يغلظت ها
انرژي آزاد سطحي مواد ترميمي متفاوت  راتييوتغ رديقرار گ

 گيرنديپس از اينكه در معرض مايعات مختلف دهاني قرار م
 شود. يابيارز

 
  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

  ري:نتيجه گي
مطالعه نشان داد از بين اين دو ماده ترميمي  نيا جينتا

كامپوزيت (هيدروفوب) و گالس آينومر(هيدروفيل)، زاويه 
تماس بزاق مصنوعي، پرسيكا و كلرهگزيدين بر روي ماده 
هيدروفيل تر(گالس آينومر) كمتر است و از بين محلول هاي 

 اسه تممصرفي كلرهگزيدين بر روي هر دو ماده ترميمي زاوي
 كمتري نشان داد
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