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و ضخامت كامپوزيبررسي تأ ت بر استحكام برشي باند ثير دستگاههاي كيورينگ مختلف

 ها به عاج كامپوزيت

4دكتر سميه حيدري–3مهران معتمديدكتر-2پيما فاطمه كوهدكتر-1سيدعلي اصغر علويدكتر

دو مركز تحقيقات بيوماتريال ترميمي دندانپزشكي گروه آموزشي استاد-1  ندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايراندانشكده
 شيراز، شيراز، ايرانترميمي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي دندانپزشكي استاديار گروه آموزشي-2
 دندانپزشكي ترميمي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايرانگروه آموزشي دانشيار-3
و استاديار گروه آموزشي ارتودنسي دانشكده تحقيقات ارتودنسي دانشكدهمركز-4  دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران

 دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر، بوشهر، ايران

 چكيده
و هدف و ابداع كامپوزيت رزين:زمينه و دسـتگاههاي كيورينـگ جديـد يكـي پيشرفت ين پيشـرفتهاي فنـاوري در زمينـه از مهمتـر ها

و ضخامت كامپوزيت بر استحكام برشي باند بررسي تاثير دستگاههدف از اين مطالعه. باشد دندانپزشكي زيبايي مي هاي كيورينگ مختلف

.باشدمي QTHو LEDبا استفاده از 

شد فك باال شده نهاي پره مولر خارجشده از دندانمونه آماده هشتادآزمايشگاهي بر روي-اين پژوهش تجربي:روش بررسي . انجام

ده تصادفيبه صورتها نمونه تا پالپ به صورت عرضي تراش DEJتا نصف مسيرو هر دندان تقريباً گرديدندتايي تقسيم به هشت گروه

برش تودهروبه CeramXو P60متر به وسيله كامپوزيت ميلي)5×5/2و2×5/2( هاي سيلندريك به ابعادمولد.داده شد و اي پر گرديده

شد QTHو LEDاز دو دستگاه كيورينگ.روي سطح آماده شده جا گرفتند سه نمونه. جهت نوردهي استفاده آبها به مدت  37 ماه در

و سپس گراد درجه سانتي ازنگهداري به كمكهاو داده گرديدگيري اندازه Universal testing machine استحكام برشي باند با استفاده

3با آزمون SPSSنرم افزار  Way ANOVA بررسي شدند .

 پنجو در نوع نانوفيلد)مگاپاسكال75/31(بيشترين) QTH(ميلي متريدو packableميانگين استحكام باند برشي دركامپوزيت:ها يافته

م.باشدمي) مگاپاسكال34/15( كمترين)LED( متري ميلي و نوع كامپوزيدو هار در استحكام باند گروههاي معنادات تفاوتتغير ضخامت

(ايجاد كردند ولي نوع دستگاه كيورينگ اختالف آماري معناداري ايجاد نكرد .05/P<(

و دو نوع متر بسيار كمتر از دو ميلي پنج ميليدر ضخامت CeramXو P60 استحكام برشي حاصله از كامپوزيت هاي:گيري نتيجه متر بود

.گ مورد مطالعه اختالف آماري معناداري در استحكام باند برشي ايجاد نكردنددستگاه كيورين

 اليت كيورينگ– كامپوزيت– استحكام برشي:ها كليد واژه

 27/4/1391/1385:پذيرش مقاله27/12/1390:اصالح نهايي12/9/1390/1383:وصول مقاله
، شيراز، ايرانعلوم پزشكي شيرازه دندانپزشكي دانشگاه دانشكد ترميميدندانپزشكي گروه آموزشي پيما، دكتر فاطمه كوه:نويسنده مسئول

e.mail: Koohpeima.f@gmail.com 

 مقدمه

و از ابداع كامپوزيت رزين پيشرفت مهمترين هاي جديد يكي

و پيشرفتهاي فناوري در زمينه دندانپزشكي زيبايي مي باشد

. فرايند فعال سازي نوري ايجاد كرده است انقالب عظيمي در

از معتقدند كه درجه تبديل كامپوزيت امروزه،)1( ها به برخي

و استحكام ذاتـات آنها از قبيل سختـخصوصي يـي اجزا

كيـوزيت، رنگ كامپـكامپ وع دستگاهـن ورينگ،ـوزيت، زمان

ن كيورينگ، و طول موج و ضخامت كامپـوزيتورـطيف

دهـسازننجـاتي از كارخاـبرخ راًــاخي،)2(.استوابستـه

مي اند كه كامپوزيت كامپوزيت، ادعا كرده كه هايي توليد كنند

و باالتر پنج ميلي هايتوانند با موفقيت در ضخامت مي متر
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و ضخامت كامپوزيت بر استحكامتأبررسي . ثير دستگاههاي كيورينگ مختلف . .

حد كيور شوند، در حالي شده براي اكثر ضخامت پيشنهاد كه

 متر ميلي5/2-2 هاي رايج مورد مصرف اكثر كامپوزيت

(باشد مي يـاي ميزان سختهـه در مطالعـ، در همين زمين)3.

متر به صورت قابل توجهي كامپوزيت در عمق چهار ميلي

م كمتر از ميزان سختي در سطح كامپوزيت بود طالعهو در

متري كامپوزيت، درجه ديگري بيان شد كه در عمق سه ميلي

)4-3(.سطح بود%50ديل حدود تب

Light curing unit(LCUs)هاي هايي كه تحت عنوان سيستم

Quartz tungsten halogen(QTH) مياز شود، آنها ياد

.هاي مورد استفاده در دندانپزشكي هستند رايجترين سيستم

ز QTHيهادستگاه يادي از نور مادون قرمز توليد مقادير

كنند كه باعث گرم شدن دستگاه، كاهش شدت نور مي

ميخروج و كاهش طول عمر المپ دستگاه ،)5(.شودي

ب هاي پليديناميك واكنش ه فعال شدن مريزاسيون بستگي

ها دارد كه در بيشتر موارد كامفور اجزاي حساس به نور آن

ل قابليت جذب انرژي در طول موج اين مولكو. كينون است

)6(.نانومتر را داراست 500-400هاي بين

با LEDهاي نشان داده شده است كه دستگاه در مقايسه

QTH كامپوزيتي را به پليمر هايميزان بيشتري از مونومر

آنك تبديل مي ها با نند چون طول موج نور خروجي از

)8-7(.هنگ استهما محدوده قابل جذب كامفوركينون كامالً

پاييني قدرت خروجي نسبتاً LEDاولين نسل دستگاههاي

و برخي تحقيق نشان دادند كه ميزان تابش آنهاهاداشتند

ولي نسل دوم. است Conventional مشابه با منابع نوري

كناين دستگاهها از ديود نده نور با قدرت باال هاي ساطع

او استفاده مي و در مقايسه با نسل ل كارايي بهتري در كردند

نسل سوم اخيراً. مدت زمان كيورينگ كمتر نشان دادند

مي LED دستگاههاي و ادعا شود نيز به بازار عرضه شده

ي هستند كه نياز به انجام كه داراي شدت نور بيشتر

مي قهايتحقي )9(. كند بيشتر را ضروري

نوع دستگاهسهو همكاران تاثير Franco، 2007در سال

را بر استحكام ) LEDو دو نوع QTHيك نوع(نگكيوري

و و نتيجه كامپوزيت بررسي Microhardness كششي كردند

مي QTH گرفتند كه دستگاه ،)10(.دهد نتايج بهتري را نشان

و ساختار شيميايي عمق كيور، تابعي از تركيب فيلري ماده

و ترانسلونسي، شدت منبع نو و مدت زمان آن، رنگ ري

مياكسپوژ )11(.باشدر به نور

 بررسي تأثيـر دستگاههاي كيـورينگه ـــهدف از اين مطالع

و ضخامت كامپوزيت بر استحكام برشي باند با مختلف

. باشدمي QTHوLED استفاده از

 روش بررسي

 دندان پره مولرهشتاد آزمايشگاهي،- در اين پژوهش تجربي

شس شدهتميزو انساني جمع آوري تشو در محلولو پس از

جهت ضد عفوني به مدت يك هفته%/.T5 هيدراته كلرامين

حداكثر زمان نگهداري آنها قبل از شروع.نگهداري شدند

.ماه بودمطالعه سه 

سپس.با آب شسته شدند قبل از آماده سازي، دندانها كامالً

تا پالپ كه عمق بيشتر DEJتا نصف مسير ها تقريباًدندان

مـلينيككايـه حفره و انـحل پيشنهي ريـگي دازهـادي براي

به باشد به صورت عرضي استحكام باند كامپوزيت مي

تراش داده شدند، طوري كه هيچ گونه وسيله ديسك الماسي

ناكسپوژ  آماده سازي نهايي. باشدر پالپي در محل تراش

 grit 600( گريتششصد با كاغذ سنبادهها سطح نمونه

Silicon carbide paper (شدانج آنپس، ام تا ها دقيقاًدندان از

.محل تراش در رزين آكريلي مانت شدند

ي تقسيم تايده گروه هشتبه تصادفيها به صورت نمونه

و هر گروه جهت بررسي. شدند هاي بعدي كد گذاري شد

نحوه. گرديدخصوصيات هر كد به صورت كامل يادداشت 

ه به ترتيب زير روه مورد مطالعگانجام فرآيند در هشت 

:باشد مي

 متر كه به مدت با ضخامت دو ميلي P60كامپوزيت-1 گروه

.گرديدكيور QTHثانيه با چهل

كه با ضخامت پنج ميلي CeramXكامپوزيت-2 گروه به متر

شد QTHثانيه با چهل مدت . كيور

متر كه به مدت با ضخامت پنج ميلي P60كامپوزيت-3 گروه

. گرديدكيور QTHثانيه با چهل 

ضخ P60كامپوزيت-4 گروه  متر كه به مدت امت دو ميليبا
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و همكاران دكتر سيدعلي اصغر علوي

شد LEDثانيه با بيست . كيور

به با ضخامت دو ميلي CeramXكامپوزيت-5 گروه  متر كه

. گرديدكيور QTHثانيه با مدت چهل

به با ضخامت دو ميلي CeramXكامپوزيت-6 گروه  متر كه

شدك LEDثانيه با مدت بيست . يور

كه با ضخامت پنج ميلي CeramX كامپوزيت-7 روهـگ متر

. گرديدكيور LEDثانيه با بيست به مدت

متر كه به مدت با ضخامت پنج ميلي P60كامپوزيت-8 گروه

شد LEDثانيه با بيست  . كيور

د هاي ادن حجم مشخص كامپوزيت روي دندانبه منظور قرار

و ميلي5/2قطر دهانه مولد فلزي با دو تراش خورده  متر

شد ميليپنجو دو ارتفاع  عمتر ساخته دم ند اما به علت

ح ها در مولد پنج ميلي كيورينگ كامپوزيت دي كه متري به

بخش انتهايي كامپوزيت كه در تماس با دندان قرار داشت 

و اساساً كامالً باندي با ساختار دندان ايجاد نكرده نرم بود

ين از جنس پلي وينيل سايلوكسان با دو مولد جايگز بود،

و  همان ابعاد ذكر شده به صورت دست ساز آماده شدند

. مورد استفاده قرار گرفتند

ي تقسيم تايده گروه هشتبه تصادفيها به صورت نمونه

و هر گروه جهت بررسي. شدند هاي بعدي كد گذاري شد

.گرديدخصوصيات هر كد به صورت كامل يادداشت 

و%37ثانيه با اسيد فسفريك15به مدت هر نمونه بيست اچ

و پس از قرار گرفتن مولدها روي  ثانيه با آب شسته شد

باندينگ) روي دنتين باشد به صورتي كه كامالً(سطح دندان 

و  طبق دستور كارخانه سازنده روي دنتين به كار برده شد

.گرديداز داخل مولد كيور 

و در ادامه مكامپوزيت روي دنتين و داخل ولد قرار گرفت

شد طبق نمودار طبقه  هاي به كار كامپوزيت(.بندي زير كيور

كهمي P60و Ceram-X رفته در اين آزمايش از نوع باشد

پس از قرارگيري در داخل مولد فلزي به صورت بالكي كيور 

بي. شدند ها شترين شباهت با شرايط دهان نمونهجهت ايجاد

نبه مدت نود .گرديدندگهداري روز در آب

كي LEDي كه از دستگاهـهاي در نمونه  استفاده ورينگـجهت

د(هـثانيشد مدت زمان كيـورينگ بيست  ستور كارخانهطبق

.ثانيه بود، چهل QTHهايو در نمونه) سازنده

 Universal testing machineاهـه در دستگــسپس هر نمون

ي با سرعت تحت نيروي برش) آلمان، Z250-زوئيك رويال(

و مقادير استحكام باند يك ميلي متر در دقيقه قرار گرفتند

و تحت آناليز آماري  برشي بر حسب مگاپاسكال ثبت شد

3( سويهواريانس سه  way ANOVA ( جهت بررسي اثر

.ها قرار گرفتندمتقابل متغير

ها يافته

و ميانگين كمترين، م+ بيشترين عيار استحكام باند انحراف

ها به عاج بر حسب مگاپاسكال با استفاده مپوزيتبرشي كا

گروه مورد براي هشت سويه از آناليز آماري واريانس يك

.نشان داده شده است1 مطالعه به دست آمد كه در جدول

و ميانگين استحكام باند برشي:1جدول كمترين، بيشترين

 كامپوزيت با عاج

به عاج بر حسبها نگين استحكام باند برشي كامپوزيتميا

:مگاپاسكال به ترتيب صعودي عبارتست از

سه سويهنتايج آزمون آماري واريانس سه با در نظر گرفتن

و روش كيورينگ هيچ اثر متغير نوع كامپوزيت، ضخامت

.متقابلي بين متغيرها نشان نداد

و نـوع،در بـررسي اثـرات اصلـي دو متغيــر ضخـامت

معهتفاوت كامپوزيت، ها ايجاد نادار در استحكام باند گروهـاي

در كه در اين بررسي كردند  كامپوزيت ميانگين استحكام باند

اي مطالعهگروههكمترينبيشترينميانگينانحراف معيار

36/76/2890/4420/201
49/438/1590/2122/82
53/579/1710/3070/113
43/1175/3190/4960/184
64/758/1940/3350/105
92/861/2510/4420/156
53/534/1570/2700/107
23/457/1640/2220/108
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و ضخامت كامپوزيت بر استحكامتأبررسي . ثير دستگاههاي كيورينگ مختلف . .

P60=06/7±3/21و در كامپوزيتCeram X=69/6±60/18

)P=0/ 025(.بود كه اختالف معناداري نشان داد

= متر ميانگين استحكام باند در ضخامت دو ميليهمچنين

پ05/7±74/23 بود48/16±78/4=متر نج ميليو در ضخامت

و مؤيد استحكام باند كه اخت الف آماري معناداري نشان داد

مي ها در ضخامت دو ميلي بهتر كامپوزيت .باشد متر

 بحث

هاي ديد جهت فوتواكتيواسيون كامپوزيتجگسترش فناوري

و ادعاي برخي كارخانهدن يت مبني هاي سازنده كامپوز داني

هاي توليد شده، توجه اي كامپوزيت بر توانايي كيورينگ توده

اگر چه اين. بسياري از محققان را به خود جلب كرده است

ها نشده است، قبل از اينكه اين روش ادعاها هنوز كامالً اثبات

ده قرار گيرند، به صورت معمول در كار درمان مورد استفا

آنهاي كيور شده خصوصيات كامپوزيت ها بايد توسط

)9(.ارزيابي شود

كه در اين مطالعه مورد CeramXو p60هر دو كامپوزيت

به بررسي قرار گرفتند داراي محتواي فيلري باالتري نسبت

مي انواع كامپوزيت ثابت. باشند هاي رايج موجود در بازار

كه شده است كه كامپوزيت فيلري بيشتري دارند نيروي هايي

و نانوفيلدهاي كامپوزيت(  ات مكانيكيخصوصي)هيبريد

)12-11(.دهند بهتري از خود نشان مي

پنج ها در عمق حكام برشي كامپوزيتدر اين مطالعه است

متري به صورت قابل توجه كمتر از عمق دو ميليمتري ميلي

در درجه تبديل مونومرها در كامپوزيت. بود هاي اليت كيور،

باو بسته به ميز هاي مختلف توده كامپوزيتقسمت ان فاصله

و اين به آن علت است كه فرآيند منبع نوري متفاوت مي باشد

به كولتبديل مول هاي متاكريالت براي فعال شدن احتياج

و به وسيله مح تواي فيلري هم تحت تاثير انرژي نوري دارد

و افزايش. گيرد قرار مي  اندازهبا افزايش محتواي فيلري

و فيلرها مي، پخش نور به بازتاب آن افزايش يابد كه منجر

مي نفوذ عمقيتر نور مي و اين مسئله تواند درجه تبديل شود

و سختي باالتر كامپوزيت  فيلري اندازهبا Packableبيشتر

ك. بزرگتر را توضيح دهد امپوزيت، ميزان با افزايش ضخامت

در برخي مطالعات قبلي نيز ميزان. يابد عبور نور كاهش مي

و درجه تبديل با افزايش ضخامت كامپوزيت، كاهش سختي

(يافت .11(

ص استحكام باند در ضخامت پنج ميلي ورت قابل توجه متر به

متر بود كه نشان دهنده اين است كه عمق كمتر از دو ميلي

مطالعات قبلي در اين. كامپوزيت به خوبي كيور نشده است

تبديلو درجهزمينه نيز تاييد كردند كه ميزان سختي 

متر، به صورت كامپوزيت، در ضخامتهاي بيش از دو ميلي

)13(.قابل توجه كاهش داشت

كامپوزيت در هر نمونه دريافت ميزان انرژي نوري كه

زم كند حاصل مي ان كيورينگ در شدت نور ضرب مدت

با به اين ترتيب نمونه. باشد دستگاه مي  LEDهاي كيور شده

و سانتي/واتميلي 900×20=18000هر كدام مترمربع

با نمونه  600×40= 24000، هر كدامQTHهاي كيور شده

متر مربع انرژي نوري دريافت كردند كه اين سانتي/ميلي وات

ميزان انرژي، بيشتر از حداقل پيشنهاد شده براي كيورينگ 

نتايج. باشدمي) مترمربع سانتي/ميلي وات هفده هزار( مناسب

م قدار بسيار زيادي انرژي جهت اين مطالعه نشان داد كه

متري مورد نياز هاي پنج ميلي مريزه كردن عمق نمونه پلي

(است و پنج ميليمولدهاي فلزي،)13. ن دو فوذ متري اجازه

نو نور از اطرف كامپوزيت را نمي و فقط ر از طريق دهند

مي سطح كامپوزيت به نمونه كه كند، در صورتي ها برخورد

ينگ به صورت قابله شود، عمق كيوراز مولد سفيد استفاد

در ابد چون اجازه نفوذ نور از كنارهي توجه افزايش مي ها را

ميمقايسه با مولداستيل  كثر جهت به حدا. دهد با رنگ تيره

مي رساندن نفوذ نور به كامپوزيت توان از رنگهاي ها،

)13(.تر استفاده كردروشن

Manhart اي بين انواعهدر مقايس 2001و همكاران در سال

اس كامپوزيت هاي تفاده، نتيجه گرفتند كه كامپوزيتهاي مورد

Packable ا نواع ديگر در خصوصيات مكانيكي كامالً برتر از

. هاي بيشتررا نيز ضروري دانستندهستند ولي انجام بررسي

)14(

 نيز كامپوزيت 2001و همكاران در سال Abeدر مطالعه

p60 ا ز نظر خصوصيات مكانيكي نشاننتايج قابل قبولي را
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و همكاران دكتر سيدعلي اصغر علوي

(داد .15(

كيـينتايج حاصله از مطالعه حاضر مؤ  ورينگ بهتر دستگاهـد

QTH به باشد كه البته اين تفاوت از نظرمي LEDنسبت

، براي ايجاد نور آبي، QTHدر دستگاه. آماري معنادار نبود

المپ دستگاه بايد تا درجه حرارت بسيار باال گرم شود كه

شدن گرما از طريق نوك دستگاه منجر به آزاد اين عمل

اين انتقال گرمايي به نوبه خود مسئول تعيين عمق. شود مي

ب ميده كيورينگ تواند ست آمده در كامپوزيت است، چون

و افزايش تبديل آنها به پليمر سبب افزايش  حركت مونومرها

مؤ. شود ثر است، مقدار عامل ديگري كه روي عمق كيورينگ

ا ميكلي رسد كه در قسمت قبل نرژي است كه به كامپوزيت

هر چه زمان كيورينگ كوتاهتر باشد،)16(.به آن اشاره شد

مينور  و نور مورد كمتري به مناطق عمقي كامپوزيت رسد

هاي رويي مريزاسيون به وسيله اليه نياز جهت ايجاد پلي

مي كامپوزيت، جذب يا پخش مي و همين مسئله د توان شود

با يهي جهت كاهش استحكام نمونهتوج  LEDهاي كيور شده

 QTHنصف LEDبا توجه به اينكه زمان كيورينگ)2( باشد،

ها از نظر آماري معنادار بود ولي كاهش استحكام نمونه

مي LEDنبود، عملكرد قابل قبول دستگاه  دا را شتن توان به

و پيك طول موج  وطيف باريك نانومتر نسبت هفتاد چهارصد

اد كه با طول موج ايده آل جذب آغازگر كامفوركينوند

)16(.مطابقت دارد

انجام 2009و همكاران كه در سال Queirozدر مطالعه

عملكرد قابل قبولي از خود LEDو QTHگرفت نيز دستگاه 

(نشان دادند .16(

LED هاي مورد استفاده در دندانپزشكي طيف باريك از نور

مي 500-400آبي با طول موج  .كنند نانومتر توليد

 HighهايLEDهاي بيشتر تكنولوژي امكان ايجاد پيشرفت

power ياHP را فراهم كرده است كه ادعاي كاهش زمان

ي به اين كاهش در زمانــابـبراي دستي.دـورينگ را دارنـكي

هاي جديد داراي شدت خروجي تا هزار ميلي LEDكيورينگ،

مي سانتي/وات از آنجا كه همه طيف خروجي. باشند مترمربع

LED مو ج نور آبي متمركز شده، كيورينگ در محدوده طول

ثرتر با آنها ممكن شده است كه منجر به كاهش زمان مؤ

 QTHهاي تگاهودس LEDكيورينگ در مقايسه با نسل اول 

و آنها قابل مقايسه با المپ شده هاي هالوژن با شدت است

)17(.هستند باال

كه شدت نور مشابه QTHو  LEDتگاهبه طور كلي دس

 نگ مشابهي ايجاد كردند كه تحقيقهايداشتند عمق كيوري

گـورينـها در كيLEDرـثيبيشتـر جهت اثبـات ميـزان تأ

مي. ها ضرروي است كامپوزيت كهت اگر چه وان پيشنهاد كرد

مي متري نهايتاً پلي هاي پنج ميلي عمق كامپوزيت  شود، مريزه

باو مقاومت در برابر ند اوليه ضعيف، جهت لي استحكام

مي ناكافي است زاسيون،ـمرييـانقباض پل د سببـوانـت كه

و افزايش ريز (شود Cytotoxicityنشت .3(

 گيري يجهنت

از-1 و P60 هاي زيتكامپو استحكام باند برشي حاصله

CeramX متر متر بسيار كمتر از دو ميلي پنج ميلي در ضخامت

.بود

دستگاه كيورينگ مورد مطالعه اختالف آماري نوعدو-2

.معناداري در استحكام باند برشي ايجاد نكردند

و قدرداني  تشكر

اين مقاله حاصل پايان نامه دانشجويي تخصصي به شماره

باشد كه با حمايت معاونت تحقيقات دانشگاه علوممي 1308

مي. پزشكي شيراز به انجام رسيده است تب داند مرا لذا الزم

و قدرداني خويش را تقديم حضورشان نماييم .تشكر
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