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Introduction:  
Following increasing people’s demand for having aesthetic, functional and simultaneous benefits of composite and 
amalgam restorations, combined restoration of composite-amalgam has been introduced. The aim of this study was 
to evaluate the effect of there methods of surface treatment on composite-amalgam fracture strength.  
Materials & Methods:   
In this experimental invitro study, on thirty uniform and sound human maxillary premolar teeth mesiobuccal class II 
cavities were prepared so that in all specimens the thickness of buccal reminder enamel was one millimeter. They 
were divided randomly into three groups of ten and filled with amalgam. After 24h in each tooth, thin mesiobuccal 
enamel was removed and amalgam surface were veneered with Tetric Ceram composite by one of the three 
following methods. In A and B groups after etching with phosphoric acid, Scotchbond Multi-purpose and One Coat 
Bond were applied respectively. In group C after sandblasting and acid etching, margin bond unfilled resin was 
applied for adhesion of composite to amalgam. Finally for fracture strength measurement, the specimens were 
loaded under Instron testing machine at a crosshead speed of 1mm/min with 450 angle. Fracture areas were also 
considered from stand point of CEJ location and type of debonding (adhesive – cohesive – mixed). Data were 
analyzed with One Way ANOVA and Duncan tests.  
Results:  
Mean fracture strengths in three methods were significantly different (P=0.02). Group C had the highest and group 
B had the lowest fracture strength. In all three groups, the most common type of debonding was adhesive and above 
to the CEJ.  
Conclusion:  
The highest mean value of fracture strength was obtained in group with amalgam sandblasting followed by 
application of unfilled resin which did not differ significantly with Scotchbond Multi-purpose group. However it 
differed significantly with One Coat Bond group. 
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  چکيده
  :مقدمه

های آمالگام و  نیز استفاده همزمان از مزایای ترمیم  و زیبا،شنالدنبال تقاضای روزافزون افراد جهت داشتن ترمیم های فانکبه 
 روش آماده  سازی سطح  مقایسه اثر سه هدف از این مطالعه. کامپازیت معرفی شدند-، ترمیم های ترکیبی آمالگام کامپازیت
 . بود بین آمالگام و کامپازیتدر برابرشکست بر استحکام  آمالگام

 :ها مواد و روش

مزیو باکال  II حفرات کالس انسان،  سالم فک باالی  مشابه ودندان پره مولر 30روی  بر آزمایشگاهی، -طالعه تجربیدر این م

 0511 - 8829501  - 15، تلفن ترمیمی و زیبائی دانشکده دندانپزشکی، بخش ،مشهد:   آدرس،ولؤمولف مس #
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به سه گروه تصادفی طور ه نمونه ها ب. میلی متر باشد 1 ضخامت مینای باکالی باقیمانده در همه نمونه ها  کهتراشیده شدبگونه ای 
ه نمایان آمالگام بسطح و  مزیوباکال تراشیده مینای نازک دیواره بعد ساعت 24 .لگام پر شدندبا آماه حفرات و هم ده تایی تقسیم

به  پس از اچ با اسید فسفریک  Bو  Aدر گروه . پوشش یافت Tetric Ceramمختلف با کامپازیتآماده سازی سه روش 
  از و اسیداچینگ  از سندبالست پس Cگروه در .رفت بکارOne Coat Bond  و  Scotchbond Multi-Purposeرتیبت

در برابر برای اندازه گیری استحکام در نهایت  . شدآمالگام استفادهبرای اتصال کامپازیت به  Margin Bond 3M رزین آنفیلد
محل .  قرار گرفتندmm/min 1 کراس هد درجه و سرعت45 زاویه  بانیرویی،ن تحت و ماشین اینستر در نمونه هاشکست،

نتایج با استفاده از آزمون . بررسی شد ) ترکیبی-کوهزیو- ادهزیو(و نوع شکستگی   CEJظ موقعیت آن نسبت بهشکستگی از لحا
 . دانکن مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتندوآنالیز واریانس یک عامله 

  :یافته ها
 B  دارای باالترین و گروه  C گروه . (P=0.02) تفاوت معنا داری داشت،سه نوع روششکست  در برابرمقادیر میانگین استحکام 

روی  CEJ  بیشترین نوع شکست از نوع ادهزیو و در باالیگروهدر هر سه .  بودندشکست  در برابردارای کمترین مقدار استحکام
  .داد

  :نتیجه گیری
ز رزین آنفیلد استفاده  اسپس نمونه هایی که آمالگام سند بالست شده و  درشکست  در برابراستحکاممیانگین   مقادیرباالترین 

تفاوت   One Coat Bondتفاوت معنادار نداشت، اما با گروه Scotchbond Multi-purpose ادهزیوکه با گروه   بدست آمدشد،
 .داشتمعناداری 

  :واژه های کلیدی
  .شن سائی شکست، سیستم ادهزیو، استحکام در برابر پوشش آمالگام،

  2و1شماره  / 30 جلد 1385سال /  مشهد یوم پزشک دانشگاه علیمجله دانشکده دندانپزشک

  

  :مقدمه
  هــای فــک بــاال ربــه ویــژه پــره مولدنـدانهای خلفــی  

 نظیـر   ،دندان هایی هـستند کـه در حالـت هـای مختلـف            
 غذا خـوردن در معـرض دیـد         و خندیدن   ،صحبت کردن 

 اگر در این ناحیه پوسـیدگی وسـیعی وجـود    .می باشند 
 ،ا آمالگام تـرمیم گـردد     داشته باشد و حفره تهیه شده ب      

 آمالگام دنـدانی بطـور      .)1(زیبایی ترمیم به خطر می افتد     
موفقیت آمیزی برای بیش از یک قـرن بـه عنـوان مـاده              

 ســهولت ، هزینــه پــایین.ترمیمــی اســتفاده شــده اســت
 مقاومـت   ، دوام مناسب  ، خواص فیزیکی مناسب   ،کارکرد

 حـساسیت تکنیکـی کـم و قابلیـت سـیل            ،سایشی خوب 
   از جملــه مزایــای آمالگــام محــسوب ،ذاتــی آننمــودن 
 مواد همرنگ دندان    ،امروزه در علم ترمیمی   . )2(می شود 

پازیـت و آمالگـام   مگ همـراه کا  ینو استفاده از مواد باند    
توجه زیادی را به خود جلب کرده اسـت و از آنجـا کـه          

تقاضا برای ترمیم های مـستقیم زیبـا روز بـه روز در             
استفاده هر چه بیـشتر از ایـن         شاهد   ،حال افزایش است  

برای بهره بردن از مزایای آمالگـام و   .ها هستیم روش
ر نمودن ترمیم هـای آمالگـام       یهای ون   روش ،کامپازیت

  از موارد تجویز آن می توان       .با کامپازیت معرفی شدند   
و استحکام مـورد نیـاز بـرای        ترمیم   زیبایی   استفاده از 

 خـصوصاً   رو مول  رترمیم های وسیع دندانهای پره مول     
هـای دیگـر ایـن روش        کاربرد .اشـاره کـرد     را فک بـاال  

بیماران  ، مشکوک پیش آگهی  در دندانهایی با     عبارتند از 
هـائی   در موقعیت وک ستمیمسن و دارای مشکالت سی

 هزینـه درمـان     کـاهش   و  حفظ نسج باقیمانده دنـدان     که
   در کلینیـک بـه   یاز طرف دیگـر گـاه   .)3(است مورد نظر

بر می خوریم که تعویض کل      خوبی   آمالگام   ترمیم های 
 .نیـست منطقـی    ناقص   هترمیم در مقایسه با تعمیر منطق     
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 کـه محافظـه کارانـه تـر          زیبـائی  بنابراین تعمیـر نقـص    
  .)4و5(سریعتر و ساده تر است توصیه می شود

 Barkmeierهمکاران برای حـذف ظـاهر نامناسـب         و
ه ای  روش دو جلـس    ،آمالگام سطح باکال ترمیم شده با    

بدین صورت که در جلسه اول تمـام        . را پیشنهاد کردند  
سـپس در جلـسه بعـدی یـک          حفره با آمالگام پرشده و    

 ایجاد شده   2mmپنجره در سطح فاسیال دندان به عمق        
  بـا کامپازیـت تـرمیم      ،بعد از تراش نقاط گیـردار کافی       و

ــد  ــی ش ــرایCardash. )6(م ــاکس    ب ــشکل ب ــن م ــل ای  ح
 و  دلگام تا ناحیه تماس پر کـر      الی را توسط آما   یمروگزپ

 .)7( تـرمیم نمـود  رزیـن بقیه حفره را توسط کامپازیـت  

Rehany نـده را بـرای     کن نیر همکاران کامپازیت های و    و
ــل ایــن معــضل پیــشنهاد کردنــد     خــصوصیات . )8(ح

 .حدفاصل بین کامپازیت وآمالگام بخوبی معلوم نیـست       
ت انقباض کامپازیت حین پلی مریزیشن به همراه تغییرا       

حجمی آمالگام حین چرخه های حرارتی می تواند منجر  
  . )9(به مارژینال لیکیج  گردد

هــدف از ایــن مطالعــه مقایــسه ســه روش مختلــف  
ترمیم آمالگـام در میـزان اسـتحکام        سطح  آماده سازی   

  .  بود ونیرکننده کامپازیت و  آمالگامباند بین
   :ها مواد و روش

 عـدد دنـدان   30در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی،     
 سـالم و بـدون پوسـیدگی،        ،ی انسانی فک باال ر  پره مول 

کـه از هـر لحـاظ مـشابه          ،جاترک یا نقص در مینا و عـ       
ه جهت حذف فاصله بین کاسپی بـ       .ندانتخاب شد بودند،  

هایی با ابعاد مختلـف      عنوان یک متغیر سعی شد دندان     
به منظور  . ها بطور یکسان موجود باشند     در تمام گروه  

  تا زمان آزمـایش     نمونه ها  ،از دهیدراتاسیون جلوگیری  
 پــس از جــرم گیــری و .در آب مقطــر نگهــداری  شــدند

 میس همه نمونه ها توسط پودر پـا       ،ضدعفونی نمونه ها  
هـا در داخـل سـیلندرهای        دنـدان . دیدندرگتمیز وآماده   

در اکریـل فـوری مانـت        CEJ زیـر  mm1  حـدود  فلزی تا 
ــدند ــا     .ش ــوزال ب ــالس دو مزیواکل ــرات ک ــرض حف ع

 mm3 عمـق پـالپی        ،mm4عرض باکس    ،mm2ایسموس  
ــوالی  ــق جینجی ــالی mm4و عم ــق اگزی ــ ،mm2 و عم ه ب

ــواره باکــال  ضــخامتطــوری تراشــیده شــدند کــه    دی
نمونه های تهیه شده    . بود mm1باقیمانده در مزیوباکال    

پــس از .  تقــسیم شــدندA,B,Cبــه ســه گــروه ده تــایی 
ستن نــوار بــ آغــشتن حفــرات بــه وارنــیش کوپاالیــت و

ــینالوکس    ــسولی س ــام کپ ــاتریکس از آمالگ ــاخت (م س
ها  برای ترمیم همه دندان   ) کارخانه ایرانی آمالگام سینا   

سـاعت   24های ترمیم شده به مدت       دندان .استفاده شد 
در مرحلـه   . درجه انکوباتور قـرار گرفتنـد      37 در دمای 

ــیش از     ــه ب ــعیف ک ــال ض ــواره مزیوباک ــد دی  mm1بع
 برداشـته شـده و سـطح         توسـط فـرز    نداشتضخامت  

   .  باکالی آمالگام اکسپوز گردید
ــروه ــایی،  :  A گـ ــای مینـ ــه هـ ــول لبـ ــد از بـ    بعـ

 Scotchbond Multi-purpose )3M - طبــــق  )آمریکــــا
و بـا نـور     رفـت     در حفره بکار    سازنده دستور کارخانه 

   در آخرین مرحله یک الیه کامپازیت رزین.گردیدسخت  
Tetric Ceram) Vivadent - رنگ  )یسسوئA2   در حفـره

 ازثانیـه    40مدت   کیور به  و با دستگاه الیت   قرار گرفت   
 . داده شد ور نباکال

ــروه  ــده   : Bگ ــول ش ــایی ب ــای مین ــه ه ــو ،لب   ادهزی
 One Coat Bond )Coltene - طبــق دســتور   )آلمــان

و بـا نـور سـخت       رفـت     در حفره بکار   کارخانه سازنده 
 Tetric Ceram  با کامپازیت رزیـن سپس آمالگام . گردید
  . ونیر شد  A2 رنگ 

   ذرات توسط باکالی ابتدا آمالگام: C گروه
 با  ثانیه12 میکرونی به مدت 50 اکسیدآلومینیوم

 مینایی در لبه های بعد  . شد میکرواچ1رندبالستس
سطح . یدند اچ گردبا اسید، اطراف آمالگام بول شده و

 آمالگام و دندان آماده سازی شده به رزین آنفیلد
Margin bond) 3M20رزین آنفیلد . دشآغشته )  آمریکا 

                                                 
1. Kolo, sun ring dental medical instrument Co Ltd 
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 نثانیه کیور شده و حفره موجود با کامپازیت رزی
Tetric ceram  رنگA2  ترمیم  شد .   

 ساعت در 24 نمونه ها به مدت همه ،پس از ترمیم
  . نددنگهداری  ش% 100 و رطوبت c37°اتور بانکو

با  )(50C-550C تی سیکل حرار500نمونه ها تحت 
 ثانیه برای هر سیکل 100احتساب فاصله زمانی 

  نوسترنای ماشین توسطسپس . ندفتحرارتی، قرار گر
 در 8mm  با قطریی گو،1mm/minبا سرعت کراس هد 

  که با شیب ه نحوی ب قرار گرفت،وزاللکاوسط سطح 
  محل فصل مشترک کامپازیت و درل با کاپکاسداخلی 

 درجه در 45با زاویه  گوال دندانلین کاسپ آمالگام و
 ثبت مقدار آن  و بعد از وارد شدن نیرو. تماس باشد

د تا نوع شقطعات شکسته شده هر دندان جمع آوری 
حل شکست از م .شکست و محل آن نیز بررسی شود

به  نسبت   محل شکست) الف:دگردیدو جنبه بررسی 
CEJ )باال یا زیر CEJ (زیواده( شکست نوع )ب – 
در نهایت مقادیر نیروی بدست آمده  ). مختلط-زیوکوه
داده ها از نظر نرمال  .ثبت شدندن وسترین اماشیناز

بودن یا عدم نرمال بودن مورد آزمون آماری واقع 
چون شرایط الزم برای استفاده از آنالیز های  .شدند

آنالیز واریانس از آزمون  پارامتری آماری را داشتند،
 . استفاده شددانکن  آزمون مقایسه چندگانهیک عامله و

 اطالعات محل .در نظر گرفته شد% 5 معنی داریسطح 
  .میزان درصد بیان شدند صورت توصیفی وشکست ب

  : یافته ها
با آنالیز واریانس یک عامله مشخص شد که نوع 
روش ونیر آمالگام بر استحکام در برابر شکست موثر 

سه  درها  شکست استحکام  یانگینم  مقایسه .است
 تفاوت معنا داری در بین  زمایشی نشان داد کهگروه آ
  .)1 جدول( (P=0.02)ها وجود دارد  روش
  

  

میانگین و انحراف معیار استحکام در برابر شکست  : 1جدول 
  سه روش ونیر آمالگام

انحراف   تعداد  های آزمایشی گروه
معیار 
(Kg) 

میانگین 
(Kg) 

  اسکاچ باند مولتی پرپس
  وان کوت باند
 فیلدرزینآن +سندبالست

10  
10 

10 

2146/11 

0259/9 

2235/13  

6990/26 

3343/20 

9220/34  
  

برای ها   آزمون دانکن و مقایسه دو به دو گروهبا 
استحکام مشخص شد میانگین  تعیین اختالف معنادار

  وه با گر)A)kg2/11±6/26  در گروهدربرابر شکست 
B) kg9±3/20 (تفاوت معنادار ندارد.  

 B گروهشکست  حکام در برابراستمیانگین  اختالف 
)kg9±3/20 (گروه  باC) kg2/13±9/34 (بودمعنا دار 

(P=0.02).  ولی گروه)C( با گروه )A( تفاوت معناداری 
  .نداشت

در بررسی متغیرهای کیفی انواع شکست مشخص 
درصد  3/33 وCEJ  باالی  درصد شکست7/66شد که 
 ).1نمودار(  روی دادCEJ ها زیر شکست

  ط ــوسـده تــت شــگی رویــتکسـطوح شـس
 سه گروه ،20×ی نمای با بزرگ1استرئو میکروسکوپ

  : شکست را مشخص کرد
 –شکست در حد فاصل آمالگام : دهزیوا )الف

  امپازیت ک
 مواد ترمیمی زشکست در داخل یکی ا: کوهزیو) ب

   )آمالگام یا کامپازیت(
   )Mixed( فوقع شکست دونو از ترکیبی )ج

  )2نمودار (

 کوهزیو و ادهزیو،(ر بررسی سه نوع شکست د
در سه گروه آزمایشی مطالعه مشخص شد که  )ترکیبی

درصد  7/6 ها از نوع ادهزیو و درصد شکست 7/86

                                                 
1. Reichrt jung sereostar, lecia, milton keynes, uk. 
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درصد از نوع ترکیبی  7/6 و ها از نوع کوهزیو شکست
 .بود
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 :بحث

دو هدف بزرگ دندانپزشکی ترمیمی حفظ فانکشن 
 –ترمیم های مرکب آمالگام . و تامین زیبایی می باشد

کامپازیت دارای مزایایی  همچون تامین زیبایی در حد 
ل قبول، افزایش استحکام و استحکام در برابر قاب

هزینه   کاهش میزان خمش کاسپی و،شکست دندان
روش آماده  ها به دو اینگونه ترمیم .)1(باشند درمان می

. روش دو جلسه ای می شوند، روش یک جلسه ای و
 Liatukasو  Durnon در ابتدا روش دو جلسه ای توسط

در تحقیق دو ساله بر   .Gordon)1و3(مطرح و بررسی شد
روی  روش دو جلسه ای بیان کرد که هیچ کدام از 

 Eidelman .)10(ترمیم ها طی دو سال شکست نداشتند
هم گزارش کرد روش دو جلسه ای سبب ریزنشت 

   و همکاران روش یک Rode .)11(کمتری می شود
جلسه ای را عنوان کردند بدین ترتیب که ابتدا در 

 کامپازیت رزین قرار داده قسمت مزیوباکال حفره 

می شود و سپس در همان جلسه باقیمانده حفره با 
 و همکاران معتقد Hadavi. )12(آمالگام ترمیم می گردد

بودند اگر در سطح آمالگام خشن شده از عامل اچینگ 
استفاده شود، توانایی این سطح در باندینگ به 

در . )13(کامپازیت کاهش و ریزنشت افزایش می یابد
وهش حاضر از روش دو جلسه ای استفاده شد و پژ

های  طبق یافته های محققین قبلی در هیچ یک از گروه
دلیل ه از طرف دیگر ب. تحقیق سطح آمالگام اچ نشد

 ، حضور مینا و عاج،فقدان باندینگ به آمالگام قدیمی
 هایی مانند شیارها دم چلچله ای و  تعبیه آندرکات

ناحیه پوشش یافته آمالگام ها برای ایجاد گیر کافی  پین
مطالعه فعلی که در سطح  C گروه در .)14(ضروری است

مکانیکی ایجاد شد،  آمالگام توسط سندبالست گیر
ترین امپازیت باال کاستحکام در برابر شکست آمالگام و

هم  دیگران وRuse  و Lacyمطالعه  که با مقدار بود،
 باند ر چند از دیرباز برای ه.)14و15(خوانی دارد

ست انیکی استفاده شده اککامپازیت به آمالگام از گیر م
ولی تحقیقات مختلفی برای چسباندن کامپازیت به 

مختلف انجام شده به کمک باندینگ های آمالگام 
  پایه منومر  با کاربرد سیستم های ادهزیو با.)16(است

4-META تصور می شود که این ،برای باند به آمالگام 
 تشکیل  فلزات را از طریق واکنش با ییتوانا منومر
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اجزاء یافته یا  شکل  با اکسید های فلزی یونیک باندهای
 پس از کاربرد اسکاچ .)17(فلزی آمالگام را دارد فعال

 گزارشی مبنی بر آغاز باند به آمالگام باند مولتی پرپس
 موجود NTG-JMA و BPDM و HEMAبا منومرهای 

  از همکاران و Hadavi. )18(ادهزیو نیست در
Prisma universal bond II بر گذاشتن کامپازیت قبل از 

 بر طبق .)19(استفاده کردند روی سطح آمالگام
  وScotchbond Multi-purpose العمل سازندگان،دستور

One Coat Bond  برای باند کامپازیت به آمالگام مورد
ی ترقدرت باند بیش A  در این تحقیق گروه.تجویز دارند

اسکاچ باند  از  A در گروه.نشان داد  Bنسبت به گروه
های نسل چهارم و   باندینگمولتی پرپس پالس که از

روی سطح آمالگام  دارای سه مرحله کاربرد اجزا بر
اکتیواتور  تماسزاویه در این ماده  .استفاده شد است،

 کامال ً   سطح و روی و پرایمر آن بسیار کوچک بوده
بنابراین در اکثر خلل و فرج ها نفوذ  ،پخش می شود

از ادهزیو نسل پنجم که پرایمرو  Bدر گروه. می کند
    این مسئله.استفاده شدادهزیو در یک بطری هستند 

 می تواند در میزان مرطوب شوندگی سطح آمالگام اثر
منفی بگذارد از طرفی نوع حالل و ترکیب شیمیایی آن 

مولتی پرپس پالس  تا حد زیادی با ادهزیو اسکاچ باند
 مقادیر استحکام ، و لیکن با وجود تفاوت.متفاوت است
از لحاظ آنالیز آماری معنادار B و A شکست گروه

  بعد از سندبالست و ایجاد  C تنها در گروه .نبود
بیشترین مقادیر مربوط میکرومکانیکی  تخلخل ها و گیر

بین رزین کامپازیت و به استحکام در برابر شکست 
 B که تفاوت آن با گروه م بوجود آمد بطوریآمالگا

که سطح آمالگام قدیمی با   هنگامی.کامالً معنادار بود
 پیش از کاربرد انفیلد رزین خشن  مکانیکیمیکرواچ

استحکام در برابر شکست بیش از سایر مقادیرشد، 
این افزایش را می توان به باال  .های آزمایشی شد گروه

دیمی و ایجاد گیرهای رفتن خشونت سطحی آمالگام ق
میکرومکانیکال و افزایش سطح ناحیه بکار رفته برای 

نتایج مطالعه فعلی نشان داد که .  نسبت داد،ادهزیو
مهم،  گام قدیمی یک مرحله حیاتی ولماآخشونت سطح 
سیستم های ادهزیو در اصالح آمالگام هنگام کاربرد 

ال  و همکاران در سGianniniقدیمی است که با مطالعه 
  .)16( مطابقت دارد2002

با وجود کمتر بودن استحکام در برابر  A  گروه
 این نتیجه . نداشت Cشکست تفاوت معناداری با گروه

   مبنی بر بهتر بودن ،با اظهارات محققین مختلف
های نسل چهارم نسبت به نسل  های باندینگ ویژگی

که در مطالعه ای مشخص شد  .)20(پنجم منطبق است
مینای از دست رفته در طی سندبالست کردن میزان 

مساوی یا کمتر از آن چیزی است که با اسید اچینگ 
 با سندبالستو نتیجه گیری کردند که . حذف می شود

اکسیدآلومنیوم جایگزین اسید اچینگ نمی تواند 
مطالعه فعلی می توان  C و A با مقایسه گروه. )21(باشد

کسید آلومنیوم نتیجه گرفت که سندبالست با ذرات ا
ره هنگام فح دندانی همراه کاندیشنینگ اسیدی لبه های

استحکام در برابر شکست   سبب مقادیر،ونیر آمالگام
از لحاظ آماری مشابه با اسید اچینگ و استفاده از 
ادهزیو اسکاچ باند مولتی پرپس می شود که با 

 .)22(مطابقت دارد ) 2002(و همکاران  Borsattoمطالعات 
ن مطالعه عالوه بر مقایسه مقادیر استحکام در در ای

 آنالیز محل شکست نیز مد نظر  ،برابر شکست دندان
بود تا مشخص گردد در صورتی که دندان یا ترمیم 

آیا مجدداً قابل ترمیم می باشند یا ،دچار شکست گردند
 واز  CEJها باالی خیر؟ با توجه به اینکه اکثر شکست

دندان وجود  رمیم مجددنوع ادهزیو بود، قابلیت ت
  مورد تفاوت معنادار آماری بین  در این .داشت
  باالبودن درصد . های آزمایشی نبود گروه

ها نشان دهنده آن  شکست های ادهزیو در تمام گروه
است که استحکام در برابر شکست سوبستراهای 

و دندان بسیار قوی تر از )  کامپازیت-آمالگام(ترمیمی 
صور می شود میکرولیکیج  ت.منطقه حد واسطه هستند
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 نیز  و،آمالگام - فاصل سمنتوم بطور معناداری در حد
کامپازیت  -سمنتوم  از آمالگام کمتر -کامپازیت رزین

های   پس می توان گفت استفاده از ترمیم.)4و7(باشد
نشت کامپازیت مزیت کاهش ریز – ترکیبی آمالگام

 و استفاده از وارنیش .دارد جینجیوالی را به همراه
انواع ادهزیوها سبب کاهش ریزنشت در محل اتصال 

 با توجه به اینکه میزان .)4(کامپازیت به آمالگام می شود
ریزنشت ترمیم نیز در دوام طوالنی مدت آن نقش 

بنابراین  حیاتی دارد و در این مطالعه بررسی نشد،
  .مورد انجام شود الزم است تحقیقات بیشتری در این

 :نتیجه گیری

طالعه آزمایشگاهی تاثیر سه متغیر مستقل  این م
آمالگام و کاربرد ادهزیوهای  متفاوت های آماده سازی

 آن به را بر استحکام در برابر شکستمتفاوت 

 پره مولر  دندانهایمحل و نحوه شکست کامپازیت،
 کامپازیت  ارزیابی نمود –ی آمالگامیبترمیم  ترکدارای 

مقایسه  ه واین مطالعهای  با توجه به محدودیت
 ی توان گفتماستحکام در برابر شکست نمونه ها 

متعاقب   و گیر میکرومکانیکی توسط سندبالستایجاد
 یا کاربرد ادهزیو آن استفاده از آنفیلد رزین و

Scotchbond  Multi-purposeبه تنهایی سبب باالترین   
 در برابر شکست در مقایسه با استفاده از استحکام
اگرچه تفاوت بین  ،دشومی  One Coat Bond ادهزیو

 .کاربرد دو نوع ادهزیو معنا دار نبود

  :تشکر و قدردانی
تشکر از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم با 

مربوط به طرح را متقبل  پزشکی مشهد که هزینه های
  .شده اند
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