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f.foruzesh@gmail.com:پست الکترونیک 09125016108تلفن:     فاطمه فروزش تبار دکتراتبات:نویسنده مسئول مک#

به آمالگام با درصد نقره باالتیکامپوزیمختلف بر استحکام باندبرشنگیاثر عوامل باندیبررس

3يدکتر نجمه اعتماد#2دکترفاطمه فروزش تبار1یبروجنیرزاکوچکیمنیدکتر پرو1انیکاوحیدکتر مس

رانیواحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایدانشگاه آزاد اسالم،ی، دانشکده دندانپزشکیمیگروه ترمار،یاستاد-1
د اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایراندستیار تخصصی، گروه ترمیمی ، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی واح-2
دندانپزشک -3

ه:خالص
نیمورد توجـه قـرار گرفتـه بنـابرا    اریها بسنوع از آمالگامنیباال، ايبا درصد نقرهيهاآمالگاميایامروزه با توجه به مزاسابقه و هدف:

مختلف بود.نگیباال با کاربرد عوامل بانديهبه آمالگام با درصد نقرتیاستحکام باند کامپوزیمطالعه بررسنیهدف از ا
درصـد پـک   60ينقـره زانیـ ها آمالگام با مو درون آنهیتهیلیآکرلندریس52یشگاهیآزمایتجربيمطالعهنیدر ا:و روش هامواد

ییتـا 13ها به چهـار گـروه   قرار داده شدند. سپس نمونهکیدر حمام اولتراسونقهیدق10و به مدت دهییسایالماسشوریشد و با فرز ف
Alloy Primer) آمالگام + 1شد: گروه(میتقس + Single Bond)آمالگام + 2، گروه (Alloy Primer + G.bond)آمالگام 3، گروه (

 +Single Bond + G.bond)آمالگام + 4و گروه (G.bond +Single Bondآمالگـام  يهابه نمونهنیرزتیها کامپوزنمونهي. در همه
مورد آزمون استحکام باند نسترونیباند شد و سپس توسط دستگاه اLED Turboترانسلوسنت با دستگاه یکیبا استفاده از مولد پالست

شد.انجام LSDیبیطرفه و آزمون تعقکیانسیواريآزمون آمارقیها از طردادهلیو تحلهیتجزتاًیقرار گرفتند و نهایبرش
مقـدار  نیو کمتـر G.bondنگی+ عامل بانـد Alloy Primerباند شده با يهامقدار استحکام باند مربوط به نمونهنیشتریبها:افتهی

يدر چهار گروه با هم تفاوت معنـادار یاستحکام باند برشنیانگیبود و مSingle Bondنگیباند شده با عامل بانديهامربوط به نمونه
).P=002/0داشت(
جـاد یاتیـ بـاال و کامپوز يآمالگـام بـا درصـدنقره   نیرا بـ یاستحکام باند قابل قبولG.bondو Alloy Primerبیترکگیري:نتیجه

کند.یم
یدندان، استحکام باند برشنگی، باندیتیکامپوزينهایرز،یآمالگام دندانواژه ها:دیکل

18/2/95رش مقاله:پذی19/12/94:اصالح نهایی3/8/94وصول مقاله:

:مقدمه
قرن به کیاز شیبيبرايزیآمتیبطورموفقیآمالگام دندان

سهولت ن،ییپانهیاستفاده شده است. هزیمیعنوان ماده ترم
یشیمناسب، دوام مناسب، مقاومت سایکیزیکارکرد، خواص ف

آن، ینمودن ذاتلیستیکم و قابلیکیتکنتیخوب، حساس
)1(شود یلگام محسوب مآمايایاز جمله مزا

آمالگام با درصد مس باال، مشابه ساختار يفشاراستحکام
تر نییآن از ساختار دندان پایدندان است و استحکام کشش

داشته و نییپاییاست و همه انواع آمالگام استحکام لبه ا
)2(د.شکننده ان

و مشکالت مربوط به ییبایزيبا در نظرگرفتن جنبهامروزه
لزوم تراش وه،یآمالگام از جمله مشکالت دفع جيهامیترم

همرنگ دندان يهامیمحافظه کارانه، ترمریحفره به صورت غ
ریکه تعمییو از آنجا)3، 4(.مورد توجه قرار گرفته اندشتریب

، و در صد )5(ستیننانیمآمالگام با آمالگام قابل اطيهامیترم
کیتکنکیالگام بوده، مشابه آمتیکامپوزانهیساليهاشکست

قابل يهایژگیو وتیکامپوزییبایزيهاتیکه مزیبیترک
یمناسبينهیآمالگام را در بر داشته باشد، گزیکیتوجه مکان

)6(است

مهم و اریبسیکیمکاناتیاز خصوصیاتصال برشاستحکام
همرنگ دندان يهامیترمیکینیقابل توجه در دوام کل

م اتصال باالتر به طور صد در صد . هرچند استحکاباشدیم
تیخصوصنیایولگردد،ینمهامیترمزنشتیباعث کاهش ر
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هکیتیکامپوزيهامیرابطه را با چالش بزرگ ترمنیترمیمستق
)8،7(.باشد را داراستونیزاسیمریپلنیهمان انقباض ح

Changدر یاستحکام باند برشیو همکاران در بررس
آمالگام و نیبMETA-4يحاويچسبانندهيهاستمیس

نیبه انیآمالگام و دنتنیو همچنتیآمالگام، آمالگام و کامپوز
یاستحکام باند خوبMETA-4که استفاده از دندیرسجهینت
خود نشان یو همکاران در بررسOzcan)8(کندیمجادیا

سندبالست و کاربرد يلهیبه وسیسطحيسازدادند که آماده
نیشده را بيبازسازمیاستحکام باند ترمنیشتریبنیرز

)9(.شودیباعث متیآمالگام و کامپوز

نیرزتیآمالگام و کامپوزنیبیواقعییایمیباند شکیوجود
آمالگام يهاشنیهرچند مفهوم رستور)10(. استزیبحث برانگ
به نظر ست،یندیجدیدندانپزشکيهامیدر ترمتیبا کامپوز

میروش ترمنیدر مقاالت در مورد بهتریمتوافق عمورسدیم
وجود دیجدنگیندبا توجه به عوامل باییهاشنیرستورنیچن

يهایژگیباال به علت ويامروزه  آمالگام با درصد نقره)5(.ندارد
استمورد توجه قرار گرفتهاریمناسب خود بسیکینیکل

مالگام با آنیاستحکام باند بنییمطالعه تعنیهدف از انیبنابرا
با استفاده از عوامل نیرزتیباال و کامپوزيدرصد نقره

مختلف بود.نگیباند

مواد و روش ها:
عدد سیلندر 52آزمایشگاهی تعداد -در این مطالعه تجربی

میلیمتر ارتفاع 25میلیمتر قطر و 21آکریلی به ابعاد خارجی 
یلیمتر م6اي شکل به ابعاد اي استوانهکه درون هر یک حفره

تر ارتفاع قرار داشت تهیه گردید.میلم2قطر و 
براي تقویت اتصال آمالگام به سیلندرهاي آکریلـی، درون ایـن   

ها دو آندرکات محیطی حد فاصل کفـه و دیـواره آگزیـال    حفره
Megalloy)درصد60ایجاد شد. سپس آمالگام با میزان نقره 

EZ, DENTSPLY, USA) داده شد و درون حفره ها قرار
ها پک شد و با برنیشر سـطح  با کندانسور به خوبی درون حفره

24هـا بـه مـدت    ها صاف گردیدو پس از نگهداري نمونـه نمونه
ها با فرز فیشور الماسـی (تیـز   ساعت در دماي اتاق سطح نمونه

دقیقه در یک حمـام  10ایران) خشن گردیدو به مدت -کاوان
ار داده شـدند و تمیـز   قـر (SONICA, Italia)اولتراسـونیک 

گـروه  4). بعد از آن سیلندرهاي آکریلـی بـه   1گردیدند.(شکل 
تایی تقسیم شدند.13

هاي درون سیلندرآمالگام-1شکل 

ازاستفادهباشدهآمادههايآمالگامرويبر)A(اولگروهدر
دادهقرارJapan Kurarayپرایمرالويالیهیکمیکروبراش

باندسینگلدهندهاتصالعاملالیهیکسپسوشد
(3M ESPE,USA)وشددادهقرارمیکروبراشازاستفادهبا

ثانیه10مدتبهباندسینگلسازندهيکارخانهدستورطبق
شد.نوردهی

الويالیهیکشدهآمادهآمالگامروي)  B(	دومگروهدر
GCG.bond)دهندهاتصالعاملالیهیکوپرایمر

America, USA)يکارخانهدستورطبقوشددادهقرار
هواپوارباآرامیبهG.bondدادنقرارازپسثانیه10سازنده
شد.نوردهیثانیه10مدتبهسپسوکردهخشکراسطح

دهندهاتصالعاملالیهیکآمالگامروي)C(سومگروهدر
قطبو	شددادهقرار(3M ESPE, USA)باندسینگل
دادنقرارازپسثانیه10سازندهيکارخانهدستور

G.bondبهسپسوشدهکخشسطحهواپوارباآرامیبه
شد.نوردهیثانیه10مدت

اتصالعاملالیهیکآمالگامروينیز)D(چهارمگروهدر
و	شددادهقرارG.bond(GC America, USA)دهنده
	ثانیه10مدتبهباندلسینگسازندهيکارخانهدستورطبق

شد.نوردهی
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گروه مورد نظر به روش فوق ، 4پس از آماده سازي هر یک از 
4با استفاده از مولد پالستیکی ترانسلوسـنت بـا قطـر داخلـی     

2Aبـه رنـگ   250Zمیلیمتـر کامپوزیـت  5میلیمتر و ارتفاع 
(3MESPE, USA) ــه ــه نمون ــد و   ب ــد ش ــام بان ــاي آمالگ ه

,LED Turbo)کیـور  ي دستگاه الیـت یلهها به وسکامپوزیت
Taiwan) ثانیـه پلیمریـزه و سـخت شـدند  و در     40به مدت

و 5دور تحت ترموسیکل در دماهـاي  500ها براي نمونه،آخر
).2(شکل )11(. ثانیه قرار گرفتند60با فواصل 55

آمالگامهاي باند شده بهکامپوزیت-2شکل 

محاسبهوآزمایشجهتجداگانهطوربهگروههرهاينمونه
درونکامپوزیتوآمالگامبینبرشیبانداستحکامحداکثر

ظرفیتبافشاروکششگیرياندازهدستگاهدرموجودگیره
درمیلیمتر10حداکثرو1حداقلسرعتباونیوتن5000
شد.ثابتدقیقه

سطحبانیرواعمالمخصوصتیغهتوسطبعديمرحلهدر
)Dartecاینستروندستگاهدرونکهمیلیمتر5/0مقطع

HC.10, England)صورتبهبرشینیرويبودشدهثابت
يفاصلهباکامپوزیتبهدقیقهدرمیلیمتر1سرعتباعمودي

واردکامپوزیتبهآمالگاماتصالينقطهبهمیلیمتر،5/0
)9(.گردید

بهاعدادثبتواینستروندستگاهتوسطهانمونهتستازپس
نیوتنبرحسبآمدهدستبهنیروهايتقسیمباآمده،دست

میزان،مربعمیلیمتربرحسبآمالگامسطحمساحتبه
گردید.محاسبهمگاپاسکالبرحسببرشیاتصالاستحکام

طرفهیکواریانسآنالیزازهادادهبررسیمنظوربهنهایتدر
گردید.استفادهLSDتعقیبینآزموو

:هایافته
استحکاممیانگین،طرفهیکواریانسآنالیزآزموناساسبر

باند)-جی+پرایمرالوي+آمالگام(Bگروهدربرشیباند
سینگلباال+ينقرهدرصدبا(آمالگامCگروهدروباالترین

تفاوتيآمارنظرازگروهچهاربینوبودمقدارکمترینباند)
).1(جدول)P=002/0داشت(وجودمعنادار

با درصد استحکام باند برشی کامپوریت به آمالگاممیزان-1جدول
) در چهار گروهMpa(برحسب مگاپاسکالي باالنقره

میانگین ±انحراف معیارگروه
04/4±26/1آمالگام + الوي پرایمر+ سینگل باند

26/5±49/1اندب-آمالگام + الوي پرایمر + جی
66/2±09/1آمالگام + سینگل باند

48/4±08/1باند-آمالگام + جی
Pvalue002/0

کهدادنشانهاگروهدوبهدومقایسهوLSDتعقیبیآزمون
BگروهباAگروهبینبرشیبانداستحکاممیانگین

)03/0=P(گروهوC)02/0=P(وجوددارمعناتفاوت
نشدمشاهدهمعنادارتفاوتDگروهباولیداشت

)07/0=P(گروهبینوBگروهوCوجوددارمعناتفاوت
مشاهدهمعنادارتفاوتDگروهباولی)P=001/0داشت(

دارمعناتفاوتDگروهوCگروهبینو)P=06/0(نشد
)P=004/0(داشتوجود

بحث: 

آیدمیشماربهترمیمیيدهماترینپرمصرفهمچنانآمالگام
همرنگهايترمیماهمیتمختلفهايسالطیطرفیازولی

مشکالتاست.کردهپیداافزایشزیباییبهتوجهبادندان
همرنگهايترمیمشدهباعثآمالگامهايترمیمبهمربوط
)4،3(.گیرندقرارتوجهموردبیشتردندان
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برداشتهشکاباعثدندانبهکامپوزیتچسبندگی
برابردرمقاومتتقویتهمچنینودندانیسالمساختارهاي

ثانویههايپوسیدگی)6(.شودمیشده،ترمیمدندانشکستگی
بیشترینوآمالگامهايشکستترینمعمولها،شکستگیو

آمالگامهايترمیمتعمیرطرفیازهستندآنتعویضعلت
اززیرااستیجزئهايشکستگیبرايتريمناسبيگزینه

دندانساختارحفظباعثوکاستهپالپیهايآسیبریسک
)11(.شودمی

مونومرهايحاويکهدندانیمواداراستفادهرسدمینظربه META-4باالرااتصالکیفیتدندانی،هايرزیندرهستند
رزینمونومرهايبهمونومراینکهزمانیواقعدر)8(.استهبرد

وهیدروفیلیاتصالدوهرمولکولاینشود،میاضافهآکریلی
مسئولخودهااتصالاینکهدهدمیتشکیلراهیدروفوبی

)12(.هستنددندانیآلیاژهايباشیمیاییپیوند

ومهمبسیارمکانیکیخصوصیاتازبرشیاتصالاستحکام
دندانهمرنگهايترمیمکلینیکیدوامدرتوجهقابل
صددرصدطوربهباالتراتصالکاماستحهرچندباشد.می

خصوصیتاینولیگردد،نمیهاترمیمریزنشتکاهشباعث
کهکامپوزیتیهايترمیمبزرگچالشبارارابطهترینمستقیم

)7(.داراستراباشدپلیمریزاسیونحینانقباضهمان

وprimerlloyAحاضر،کاربردمطالعهنتایجاساسبر
G.bondدکاربربهنسبتprimerlloyAوBondSingle

کند.میایجادبهتريبانداستحکام
آندرکهCگروهاتصالاستحکاممیانگینحاضرتحقیقدر

بهبودندشدهباند،BondSingleباندینگعاملباهانمونه
کهبودترپایینمطالعهموردهايگروههمهازمعناداريطور

درهمکارانوAkagawaقیقتحبهتوانمیرابطههمیندر
بررسیموردکنندهاچخودعاملکهکرداشاره2002سال

استحکامباندسینگلاچتوتالعاملبهنسبتآنهاتوسط
)13(.بودکردهایجادرابیشتريبرشیاتصال

هانمونهآندرکهDگروهاتصالاستحکاممیانگینهمچنین
داريمعنیطوربهبودند،هشدباندباند،- جیباندینگعاملبا
بودباالتربود،شدهاستفادهباندسینگلازآندرکهCگروهاز

درباشد،میMETA-4حاويG.bondکهاینبهتوجهباو
سالدرهمکارانوChangيمطالعهبهتوانمیرابطهاین

یکایجادبرايراMETA-4ظهورکهکرداشاره2002
يمطالعههمچنین)12(.انددانستهبمناسعالی،استحکام MatsumuraوهمکارانوChangسالدرهمکارانو

بانداستحکامایجادبرايراMETA-4وجود)14،8(1992
کند.میتأییدبهتر

الويباهانمونهآندرکهAگروهاتصالاستحکاممیانگین
آنردکهDگروهبابودندشدهباندباند،سینگلوپرایمر
نظرازولیداشتاختالفشدهباند،G.bondباهانمونه
داد.نمینشانرامعنادارياختالفآماري

هانمونهآندرکهBگروهاتصالاستحکاممیانگینهمچنین
بهبودندشدهباند،G.bondباندینگعاملوپرایمرالويبا

کهبودرباالتمطالعهموردهايگروهيهمهازمعناداريطور
کند،تأییدراMETA-4وجوداهمیتتواندمینیزنتیجهاین

کهprimerlloyAهايویژگیوخواصبهتوجهباهمچنین
بانداستحکامافزایشبرايکهاستفلزيآغازگریک

نیمهفلزاتوبیسطال،بهآکریلیکهايرزینوکامپوزیت
باآمالگامازاستفادههمچنین،)15(شودمیاستفادهقیمتی
بهتراتصالعلتتوانمیتحقیقایندرباالينقرهدرصد primerlloyAکامپوزیتبهراباالينقرهدرصدباآمالگامو
کرد.توجیه
کهدادنشانهمکارانوBarkmeierيمطالعه
استحکام21پاناویاسمانرزینازقبلprimerlloyAکاربرد

باکه)16(کندمیایجادفلزيآلیاژوزیتکامپوبینخوبیباند
دارد.مطابقتحاضرمطالعهنتایج

الويازآندرکهBگروهاتصالاستحکاممیانگینهمچنین
گروهازداريمعنیطوربهبودشدهاستفاده.bondGوپرایمر

AازآندرکهprimerlloyAوBondSingleاستفاده
است.باالترشده

2006سالدرهمکارانوOzcanتوسطشابهیمتحقیقدر
rprimelloyAازآندرکهگروهیبانداستحکاممیانگین

آنهاتوسطبررسیموردهايگروهيبقیهازبودشدهاستفاده
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بهسازيروشهیچازآندرکهگروهیازولیبودترپایین
)5(.بودباالتربودنشدهاستفادهسطح

استحکاممیانگینکهمايفرضیهقیقتحاینازحاصلنتایج
عواملکاربردباباالينقرهدرصدباآمالگامبهکامپوزیتباند

ازچنانچهوکندمیتأییدرانیستیکسانمختلفباندینگ
imerprlloyAباندینگعاملوG.bondحاويکه

META-4بهنسبتاتصالاستحکامشوداستفادهباشد،می
بود.خواهدباالتردیگرهايگروه

نیزگروهایندرشدهمحاسبهبانداستحکاممیانگینهرچند
)Mpa6/5(شرایطدرگیرقبولِمورديآستانهحداز

invivo)Mpa10(تاسکمتربسیار)رسدمینظربه)17
بهگیرتامینبهنیازباندینگبرعالوهبالینیکاربردبراي
وHeymannىهمطالعباکهباشد.نیزمکانیکیهايروش

بافلزاتوآمالگامونیرکردنمراحلدرخصوصهمکاران
دررامکانیکىگیرایجادمطالعهایندارد،همخوانىکامپوزیت

جزدوهرکهMETA-4وفسفریکاسیدکاربردکنار
بهکامپوزیتموفقاتصالبراىهستندG.bondترکیبات
)18(.کندمىتوصیهبالینىکاربردحیندرازآمالگام

گیرينتیجه
G.bondکاربردکهرسیدنتیجهاینبهتوانمیکلیطوربه

primerlloyAکاربردوBondSingleکاربردبهنسبت

قابلوبهتربرشیبانداستحکامآنازاستفادهعدمبهنسبت
بهprimerlloyAازاستفادهوکندمیایجادراتريقبول
نتایجدیگرهايگروهبهنسبتG.bondباندینگعاملهمراه
سایربهنسبتباندسینگلباندینگعاملوترقبولقابل
برشیاتصالاستحکامدرراتريضعیفنتایجهاگروه

آورد.میپدیدباالينقرهدرصدباآمالگامبهکامپوزیت
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