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 نیرز تیو آمالگام و کامپوز Equia fort ینیرز ونومریسه ماده گالس آ زنشتیر زانیم سهیمقا

 یقیتحق                                              شده  یپالپوتوم یریش یکالس دو مولرها یها میدر ترم

                                                                                                                                    چکیده
 

 یبرا یچالش مهم ،یتاج یها میدر ترم ییبایز نیامروزه تام و هدف: نهیزم
مشکالت  یمتفاوت بدست آمده و برخ جیشده است. با توجه به نتا نیلددندانپزشکان و وا

 نیشده با رز تیتقو یونومرهایها، انواع گالس آ نیرز تیدر استفاده از کامپوز یکیتکن

شد  یمطالعه طراح نیشده است. ا شنهادیپ یریش یدندانها میترم یتوسط کارخانجات برا

              سخت شونده  عیسر نیبا رز هافتیرییونومرتغینوع گالس آ کی زنشتیر تا
(Equia Forte RMGIو ترم )در  ینیرز تیکامپوز یها میآمالگام و ترم جیرا یها می

 شوند. سهیمقا  IIشده با حفرات کالس یپالپوتوم یریش یمولرها

 یورود یارهایشده بر طبق مع دهیکش یریمولر اول و دوم ش 60تعداد  ها: و روش مواد

و حفره  یمالیاکلوزوپروگز IIشدند. حفرات کالس  ییو عفونت زدا زیتم و یجمع آور

شده گذاشته شد. سپس  تیتقو ZOEاز سمان  سیب کی و هیبه اتاقک پالپ ته یدسترس
گروه  ؛شوند یم میتقس یلگروه اص 3ساده به  یساز یها براساس روش تصادف دندان

: . گروه دومتیکامپوز نگ،یباند نگ،یاچ ور،یسلف ک ونومریسمان گالس آ سیاول: ب

، گروه سوم: آمالگام. نمونه ها Equia forte نیبا رز افتهی ریینومرتغیگالس آ شنر،یکاند
با  یاپکس و پوشش سطوح دندان لیقرار گرفتند و پس از س یحرارت یها کلیتحت س

 یجاساز self-cure یلیآکر نی، در رزیباز نیبا محلول فوش یزیو رنگ آم اخنالک ن

از جهت نفوذ رنگ توسط  میترم یبرش داده شدند. لبه ها یستالید ویجهت مز و در

 Kruskalبا روش  یآمار زیدر سه گروه تحت آنال جیو نتا یابیارز کروسکوپیومیاستر
Wallis .قرار گرفت 

گروه آمالگام کمتر از نمونه  یدر نمونه ها یکالینشت در لبه سرو زیر زانیم:  :ها افتهی

 یتفاوت معنادار ،یاز نظر آمار یبود، ول ونومریو گالس آ تیکامپوز یگروه ها یها

 تیگروه کامپوز ینشت اکلوزال در نمونه ها زیر زانی(. مP-value:0.781نشد ) افتی

 یتفاوت از لحاظ آمار نیو آمالگام بود و ا ونومریگالس آ یگروه ها یکمتر از نمونه ها
 (.P-value < 0.001معنادار بود  )

 Equia Forteشده ) تیتقو یونومرهایگالس آ ،یشگاهیآزما طیدر شرا :یریگ جهینت

RMGIرسد که  یها نشان ندادند و به نظر م نیرز تینسبت به کامپوز یبرتر نی( با رز

کم کودک مورد استفاده قرار  یو همکار یکینیسخت کل اریبس طیبهتر است در شرا

 .رندیگ

درمان پالپ،  ،یریش یمولرها ن،یبا رز فتهای رییتغ یونومرهایگالس آ :یدیکل کلمات
 زنشتیر
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است  یدوران کودک عیمشکل شا یدندان یدگیپوس مقدمه:

تکلم و  ه،یدر تغذ یریش یدندانها تیکه با توجه به اهم

 یریش یشود تا دندانها یم یاکلوژن، سع یریشکل گ

ر زمان ممکن در دهان کودک و تا حداکث میترم دهیپوس

به  یدگیاز موارد، وسعت پوس یاریبس در(. 1شود )حفظ 

      درمان پالپ انجام شود.  است تا ازیاست که ن یحد

 کیاست که تاج دندان با  نیچالش مهم پس از درمان پالپ ا

از  یریجلوگ یبرا یکاف لیشود تا س میماده مناسب ترم

 یریش یدندانها در(. 2) ها فراهم شود ینفوذ باکتر

 یشده است تا از روکش ها هیشده، توص یپالپوتوم


