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Comparison of the solubility of four resin cements and resin-modified glass ionomer cement: 

An in vitro study 
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Background and aims: Solubility is an important property of luting cements in determining clinical durability. 
The aim of this study was designed to compare the solubility of Panavia, Calibra and Maxcem resin cements with 
that of GC Fuji PLUS resin modified glass ionomer cement in three different pH values. 
Materials and Methods: A total of 96 samples were prepared (8mm diameter, 4mm thickness) according to 
manufacturer instructions. After setting, they were desiccated and weighed. Samples were kept immersed in 
distilled water and lactic acid solution (pH values of 3 and 5) for 30 days and then removed and weighed again. 
Data were statistically analyzed by SPSS18 using two-way ANOVA with P≤0.05 set as the level of significance. 
Results: Results of this study showed no significant difference between three PH values (P=0.08). Calibra resin 
cement had the lowest value of solubility in distilled water and both pH of lactic acid. GC Fuji PLUS resin 
modified glass ionomer cement had the highest value of solubility in lactic acid and Maxcem resin cement had the 
highest value of solubility in water. 
Conclusion: The solubility characteristics of resin modified glass ionomer and resin cements were significantly 
affected by their composition and the storage media. 
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 و همكاران حسينعلي ماهگليدكتر                      ...ينومرآميزان حالليت چهار نوع سمان رزيني وسمان رزين مديفايد گالس آزمايشگاهي مقايسه 

  چكيده
، Calibraي رزيني هاليت سمانحاضر، مقايسه حال مطالعه هدف ازباشد. مي هاحالليت يك ويژگي مهم در تعيين ماندگاري كلينيكي سمان زمينه و هدف:

Panavia  وMaxcem  با سمان گالس آينومر رزين مديفايدGC Fuji PLUS  در سهpH مختلف بود.   
پس از ست شدن خشك شده و  هامتر) بر اساس دستور كارخانه سازنده ساخته شد. نمونهميلي ٤متر و ضخامت ليمي ٨نمونه (با قطر  ٩٦ روش بررسي:

ور شدند و سپس  غوطه=pH ٥و اسيد الكتيك با =pH ٣روز در سه محيط شامل آب مقطر، اسيد الكتيك با  ٣٠براي مدت  هاگيري شد. نمونهوزنشان اندازه
به عنوان  ٠٥/٠كمتر از  P-valueآناليز آماري شدند.  two-way ANOVAو با تست  SPSS18با استفاده از نرم افزار  هادند. دادهوزن ش خارج شده و مجدداً

  داري در نظر گرفته شد.سطح معني
  مقطر و  محيط (آبدر هر سه كمترين حالليت  Calibraسمان رزيني  .)=٠٨/٠P( ي نشان نداددارينبين سه محيط اختالف معهاي مطالعه يافته :هايافته

بيشترين ميزان  Maxcemرا داشت. سمان گالس آينومر رزين مديفايد، بيشترين ميزان حالليت در اسيد الكتيك و سمان رزيني  )٥و  ٣ يها pHاسيد الكتيك با 
  حالليت در آب را دارا بود. 

   ثير تركيب ماده و محيط نگهداري است.به طور بارزي تحت تأ فايدرزين مدي ويژگي حالليت سمان رزيني و سمان گالس آينومر گيري:نتيجه

 سمان رزيني، حالليت، سمان گالس آينومر رزين مديفايد ها:كليد واژه

  ٠٣/٠٩/٩٨تأييد چاپ:  ٣٠/٠٨/٩٨اصالح نهايي:  ٢٣/١٢/٩٧وصول:
  

  مقدمه
 متعددي عوامل بهثابت سمان شونده  يهاماندگاري رستوريشن

 نسما انتخاب رستوريشن، ينژمار بودن عيببي ر،گي داشتن مانند

 هاحين ريزنشت ).١( رددا بستگي آن از استفاده صحيح روش و مناسب

بات درمان، به اث شكست علل از يكي عنوان به هارستوريشن مارجين

  .)٢،٣( گرددثانويه مي پوسيدگي رسيده كه باعث پيدايش

 يروين ميزانشامل  ثابت يهارستوريشن گير در گذار ثيرأت عوامل

 زوايا، نظر از شده آماده شكل دندان ،رستوريشن بر وارد كننده جا به جا

 داخلي سطوح ناصافي ميزان، هاتقارب ديواره هدرج و قطر طول،

 سازي ادهآم نحوه، استفاده موردن سما نوع ،نوع رستوريشن ،رستوريشن

 سمانيكديگر  به كه مواديو  اي)اليه (ضخامت سمان و كاربرد

  .)٤،٥(باشد مي، شوندمي

، مقاوم به زيست سازگاراآل بايد سمان ايده بيان شده است كه

از زيبا، راديواپك وكم هزينه باشد. به عالوه سمان بايد  ،ميكروليكيج

پوسيدگي يا پالك جلوگيري كند، داراي نيروي كافي براي مقابله با 

ويسكوزيتي  وباشد  ي فانكشنال در طول عمر رستوريشنهااسترس

در كنار موارد مذكور از جمله  .الزم براي مخلوط كردن داشته باشد

ميزان كم  هاهاي حائز اهميت در ماندگاري كلينيكي سمانويژگي

حالليت، به ميزان حل شدن  ).٦باشد (مي حالليت و جذب آب پايين

شود ميماده در يك محلول مشخص در يك دماي مشخص اطالق 

ي سطحي ماده بوده و موادي كه براي هاتجزيه اليه كه اين امر حاصل

شوند وارد فعل و انفعاالتي با ميمدت طوالني در داخل دهان قرار داده 

 هاشوند و از اين جهت بررسي ميزان حالليت سمانميمايعات دهاني 

 باشدميدر تعيين پايداري كلينيكي مواد در داخل دهان حائز اهميت 

)١(.  

ي زينعه بررسي ميزان حالليت سه نوع سمان رهدف از اين مطال

(Panavia, Maxcem, Calibra)  و سمان گالس آينومر رزين

كتيك المتفاوت (شامل آب مقطر و اسيد  pHمديفايد در سه محيط با 

و  سه pHبا  باشد. دليل انتخاب اسيد الكتيكمي) ٥و  ٣ي ها pHبا 

ت جاوردر م ،دهان در هااين است كه محيطي كه ميكروارگانيسم پنج

  .پايين pHمحيطي است اسيدي با  ،كنندايجاد مي هارستوريشن

  
  روش بررسي

ود به عدد ب ٩٦ ي ساخته شدههاكل نمونه در مطالعه حاضر تعداد

ي مورد هاساخته شد. سمان نمونه ٢٤ اين صورت كه از هر نوع سمان

و   GC Fuji PLUS سمان رزين مديفايد گالس آينومر مطالعه شامل

  بودند  Calibraو  Maxcem، Panavia سه نوع سمان رزيني

ه ادفي بي ساخته شده از هر نوع سمان به طور تصهانمونه .)١(جدول 

  حيط بانمونه در هر زير گروه) و در سه م ٨سه گروه تقسيم شده (

pH ٣ي متفاوت (شامل آب مقطر و اسيدالكتيك با هاpH=  و  

  شدند. مير و) غوطه=٥pHاسيد الكتيك با 

 هاسمانمخلوط كردن پودر و مايع ابتدا ، هاجهت آماده سازي نمونه
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  )١٣٩٨ پاييز، ٣ ، شماره٣٢دوره (                   مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تهران                              

  استفاده در مطالعه حاضرهاي مورد سماننام تجاري، كارخانه سازنده، نوع ماده، ماتريكس رزيني  -١جدول 

Name manufacturer Material type Resin matrix Lot number (s) 

GC Fuji Plus 
GC corporation, 

Tokyo, Japan 
Resin modified glass 

ionomer luting cement 
HEMA 0509221 

Maxcem 
Kerr corporation, 

Orange, CA 
Resin based luting cement 

GPDM, self etching, self adhering acidic 
monomer, co monomer, proprietary self cure 

redox initiator, photoinitiator 

451692 
454447 

Panavia 
Kuraray medical inc, 

Okayama, Japan 
Resin based luting cement 

10-Methacryloyloxydecyl dihydrogen 
phosphate, hydrophobic aromatic 

dimetacrylate, hydrophobic aliphatic 
demetacrylate, hydrophilic aliphatic 

demetacrylate 

51219 

Calibra 
Dentsply/Caulk, 
Milford, Maine 

Resin based luting cement 
Camphorquinone (CQ) Photoinitiator, 
Stabilizers, GlassFillers, Fumed silic, 

Dimethacrylate Resins 

606058 
607080 

  

روي پد  و كارخانه سازنده در محيط اتاق اتتوجه به دستور با

فاده از يك مولد فلزي كه داراي سپس با است .شد انجاماي سرد شيشه

متر بود، ميلي ٤متر و ارتفاع ميلي ٨فضاهاي ديسكي شكل به قطر 

ي اليت كيور هادر مورد سمان .به صورت يكسان ساخته شدند هانمونه

و در ادامه يك ورقه  ه شدقبل از نوردهي، يك نخ به هر نمونه اضاف

سپس به كمك  .ه شدن قرار دادآاي روي سلوفان و يك الم شيشه

 ثانيه تحت تابش، قرار گرفت. ٦٠نمونه به مدت  اليت كيور هر دستگاه

به  هانآو انتقال  هانآدر طي مخلوط كردن  ،هادر مورد بقيه سمان

يك نخ هم در داخل هر نمونه قرار داده شد. بعد  )،١(شكل  داخل مولد

 هاشد. نمونه حذفشدن سمان، اضافات اطراف فضاي مولد  از سفت

  و اسيدالكتيك با =٣pH ) را در سه محيط اسيد الكتيك با٢(شكل 

٥pH=  به مدت هانمونه پس از آن .ور شدندغوطه ب مقطرآو  

 %١٠٠و رطوبت گراد درجه سانتي ٣٧ دمايبا  ساعت در انكوباتور ٢٤

يك هفته و پس از گذشت را بيرون آورده  هابعد آنو  شدميده قرار دا

وسيله ترازوي الكترونيكي با ضريب ه ب و نددخشك ش كامالً  هانمونه

تعداد  .هر نمونه محاسبه گرديد را وزن هاگرم آنميلي ٠٠٠١/٠خطاي 

با محيط مايع مورد نظر پر  آنزمايش كه بيش از نيمي از هر آلوله  ٩٦

ماده گرديد و در پوش پالستيكي براي جلوگيري از تبخير آ ،شده بود

بدون تماس با ديواره  ،به وسيله نخ هانمونه بعد .قرار داده شد مايع

  در دمايروز،  ٣٠به مدت ها شدند. نمونه ور نگه داشتهغوطه هالوله

در انكوباتور (جهت شبيه سازي بهتر محيط دهان) گراد سانتي درجه ٣٧

همگي بيرون آورده  هاقرار گرفتند. بعد از گذشت زمان مورد نظر نمونه

ند و دوباره دخشك ش كامالً  هاه نمونهيك هفتپس از گذشت  شد،

ه در اين جا اختالف وزني ب توسط همان ترازوي الكترونيكي وزن شدند.

نسبت به وزن اوليه نشان دهنده  هادست آمده يعني كاهش وزن نمونه

 بود. هاحالليت سمان
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ور سازي به نمونه آماده شده به شكل ديسك كه جهت غوطه -١شكل 
  متصل شده است.آن نخ 

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

 

  ها در مولدهاي فلزيآماده سازي نمونه -٢شكل 
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 مكارانهو  حسينعلي ماهگليكتر د                     ...ينومرآميزان حالليت چهار نوع سمان رزيني وسمان رزين مديفايد گالس آزمايشگاهي مقايسه 

٦٦/٥٧ 

٥/٨ 

١٨/١٧ 

ي 
وزن

ف 
تال

اخ
(m

g)
 

  هايافته
با توجه به اينكه اثر بر هم كنش ، هاو محيط هامقايسه سمان در

ررسي ان بسم هر حالليت اثر محيط بر )=٠٢٨/٠P( دار بوديمعن هانآ

  شد.

  :سمان حالليتاثر محيط بر 

  تنها در مورد  نبود. داريبين سه محيط اختالف معن

GC Fuji PLUS ب با اختالف آاي كه در دار بود به گونهيمعن

كمتر حل شده بود. در اسيد الكتيك  ياسيدمحيط داري نسبت به معني

داري نسبت به با اختالف معني ٥pH=، GC Fuji PLUS و =٣pHبا 

 ضمن اينكه .)٢و  ١(نمودار  بودسه سمان ديگر بيشتر حل شده 

Calibra نسبت به  دارياختالف معني باMaxcem  در اسيد الكتيك با

٣pH= )٠٤١/٠P=( و )٠٣٤/٠P=( ٥ pH=كمتر حل شده بود 

كمترين حالليت را در اسيد الكتيك از خود نشان  Calibra .)٢(نمودار

در اسيد الكتيك حل شده  Panaviaبيشتر از  Maxcemداد از طرفي 

  بود.

(GC Fuji PLUS>Maxcem>Panavia>Calibra)  

  

Calibra داري نسبت به با اختالف معنيMaxcem  كمتر  آبدر

 هاب هم نسبت به بقيه سمانآدر  ٠٣٨/٠P=( .Calibra( حل شده بود

داراي بيشترين حالليت بود. در ضمن  Maxcemكمتر حل شده بود و 

  .)٣(نمودار حل شده بود GC Fuji PLUSبيشتر از  Panaviaدر آب 

  

(Maxcem>Panavia>GC Fuji PLUS>Calibra)  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  Maxcem :(1 ميزان حالليت چهار سمان -١نمودار 
(Gc Fuji PLUS:4 Panavia:3 Calibra:2  مورد مطالعه در اسيد الكتيك

  باشد)مي SDها بيانگر (اعداد نوشته شده روي ستون=pH ٣با 

  
  

  
  
  
 
 
  

  

  Maxcem:(1 ميزان حالليت چهار سمان -٢نمودار 
(GC Fuji PLUS:4 Panavia:3 Calibra:2  مورد مطالعه در اسيد الكتيك

  باشد)مي SDها بيانگر (اعداد نوشته شده روي ستون=pH ٥با 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  Maxcem :(1 ميزان حالليت چهار سمان -٣نمودار 
 (GC Fuji PLUS:4 Panavia:3 Calibra:2مورد مطالعه در آب   

  باشد)مي SDها بيانگر ده روي ستون(اعداد نوشته ش
  

  گيرينتيجهو  بحث
در  )٧( Tanagawaو  Yoshida مطالعهبا مقايسه نتايج حاصل از 

تواند مطالعه حاضر تشابه بسيار زيادي مشاهده شد كه مي و ١٩٩٨سال 

به دليل تشابه در مواد و روش به كار رفته باشد. در هر دو اين 

داري حالليت كمتري نسبت به طور معنيي رزيني هاسمان هازمايشآ

 طور كلي حالليت در اسيد الكتيكه نومرها داشتند و بيآبه گالس 

اين بود كه در  Yoshidaيكي از مزاياي اصلي آزمايش  .بيشتر بود

طور ه دو روش محيط بدون تغيير و روش تغيير محيط ب روز از ٣٠مدت 

روز  ٣٠مدت زمان مشابه  از ،. كه در مطالعه حاضر نيزروزانه بهره برد

. روشي هم كه براي سنجش حالليت استفاده شد محيط بدون تغيير اما

  .گيري اختالف وزني بودزمايش، اندازهآبه كار رفت در هر دو 

روي  ١٩٩٩در سال  )٨( و همكاران Bapnaدر تحقيقي كه توسط 

ينومر آكامپومر، گالس  ينومر،آ ي هيبريدهاحالليت سمان

٨٨/٢٢ 

٥٨/٤٨ 

٣٦/١١٠ 

٠٧/١٩٠ 

٥٠/١٩٠ 

ي 
وزن

ف 
تال

اخ
(m

g)
 

ي 
وزن

ف 
تال

اخ
(m

g)
  

٩٩/٣٥ 

٥٩/١١ 

٤٣/٤٤ 

٨٣/٨ 
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Conventional گيري وزني و عمق به دو روش (اندازه و زينك فسفات

نتيجه اين بود كه نتايج حاصل از آزمون  ،سايش) صورت گرفت

ي بهتري هاويژگيو اين تست داراي  هتر بودگيري وزني دقيقاندازه

ه كار رفته در ست كه روش بهاگيري ميزان حالليت سمانبراي اندازه

روي  ١٩٨٣در سال  )٩( Finger .كندييد ميأتحقيق ما را نيز ت

يونومر، زينك فسفات و پلي كربوكسيالت تحقيق و آي گالس هاسمان

ساعت) مورد بررسي قرار  ٢ را در كوتاه مدت (بعد از روي داده حالليت

مورد استفاده در زمايش او با روش آهاي اساسي داد. يكي از تفاوت

كه در  ،محلول pHنظر اين بود كه او بعد از زمان مورد مطالعه حاضر 

  .مورد بررسي قرار دادنيز تغيير كرده بود را  هااثر حل شدن سمان

Yap  وLee )ب آبر روي حالليت و جذب  ١٩٩٧در سال  )١٠

ها نيز مويد جذب آب آنتحقيق كردند. نتايج  رزين مديفايد يهاسمان

رزين ي هامقايسه با تمام سمان دررزين كامپوزيت تر گروه پايين

همبستگي آشكاري بين در اين مطالعه . بود polyalkanateديفايد م

رزين  يهاكه سمان ه نحويبگزارش نشد، جذب آب و حالليت 

داشتند شده شان نگه مي ستآب را در ساختار  polyalkanate مديفايد

  .گيري بوداندازه حالليت غير قابلبه همين دليل و 

Eisenburger عمق اروژن  ٢٠٠٣در سال  )١١( همكاران و

را  ،با بيس رزينيي هاينومر و سمانآگالس  ي زينك فسفات،هاسمان

. مورد بررسي قرار دادند اسيد سيتريك و سالينبه دنبال مجاورت با 

بيشتر از گالس  ها pHنتايج نشان داد كه اروژن زينك فسفات در تمام 

شد. همچنين  مي اسيد، عمق اروژن بيشتر pHبا كاهش  و هينومر بودآ

هيچ نيز  ي رزينيهاهيچ اروژني در گروه كنترل ديده نشد. سمان

   .ري نشان ندادنديتغي

Yanikoglu  وYeşil )روي حالليت  ٢٠٠٧در سال  )١٢

ي زينك فسفات، سيليكو فسفات، زينك اكسايد اژنول، زينك هاسمان

لف ي مختهاpHينومر در بزاق مصنوعي با آپلي كربوكسيالت و گالس 

زينك فسفات بيشترين  هاتحقيق كردند كه در بين تمامي سمان

توان ميو مطالعه حاضر  اين مطالعه هايحالليت را نشان داد. از تفاوت

ها به تفاوت در نوع مدياهاي مورد استفاده اشاره كرد. عالوه بر اين آن

 ٧٢ و ٢٤(بعد از  يعني هم در كوتاه مدت در دو بازه زماني حالليت را

. از دادندقرار  بررسي روز) مورد ٢٨ و ٧( هم در طوالني مدت اعت) وس

ي هاميزان دخالت پارامتر اين بود كهها آنمزاياي ديگر آزمايش 

محلول را در رسيدن به نتايج گوناگون  pHمختلف مثل نوع سمان، 

داري روي تمامي اين پارامترها به طور معنيدادند و نشان  هبررسي كرد

  .ير دارندثأحالليت ت

Hwang ب و آروي حالليت در  ٢٠٠٥در سال  )١٣( و همكاران

شامل  self cureنوع سمان رزيني  ٣ب آجذب  اسيد الكتيك و

Avento (A) و )Cand-BTM (Can و Superbond candB (S) و 

  و Calibra (Cal)شامل  Dual cureنوع سمان رزيني  ٣

Variolink (V) وPanavia (P) ذب ابتحقيق كردند. ج (S) از بيشتر 

(A)  و(A)  بيشتر از(Can) و (Can)  بيشتر از(P) و (P) از  بيشتر

(Cal) و (Cal)  بيشتر از(V)  صورت  نيز به همينب آبود. حالليت در

 بيشتر از (A)بود ولي حالليت در اسيد الكتيك به اين صورت بود كه 

(S)  و(S) از  بيشتر(Can) و (Can) بيشتر از (P) و (P) از  بيشتر

(Cal) و (Cal)  بيشتر از(V) كلي  طوره بود. بDual cure جذب  ها

داشتند. از مقايسه  ها self cureب و حالليت كمتري در مقايسه با آ

با توجه به  )١٣و همكاران ( Hwangنتايج مطالعه حاضر و مطالعه 

ي هاو تشابه محيط Panaviaو  Calibraمشابه بودن دو سمان رزيني 

 توان به اين قطعيت رسيد كهميآزمايش (آب و اسيد الكتيك)  مورد

Clibra  حالليت كمتري نسبت بهPanavia  دارد. در اين آزمايش در

  يهاحالليت كمتري از سمان  Panaviaهر دو محيط، سمان

self cure  در آزمايش ما نيز در اسيد الكتيك به همين داد. نشان

حالليت كمتري  GC Fuji PLUSنسبت به  Panaviaصورت است و 

حالليت بيشتري  Panaviaدر حالي كه در آب مقطر داد، مينشان 

  .دادمينشان 

Gerdolle روي حالليت و جذب  ٢٠٠٨در سال  )١٤( و همكاران

ي هاسمان تحقيق كردند. in vitroدر محيط  Lutingي هاآب سمان

 ,Panavia, Variolink 2)رفته شامل سه سمان رزيني به كار

Resinomer)  مديفايد شده با رزين ينومرآو سمان گالس  

(Fuji plus) بر  ي ديگرهاآزمايش حاضر عالوه بر سمان بود. ما نيز در

و گالس اينومر مديفايد شده با رزين تحقيق  Panaviaي هاروي سمان

گيري اختالف وزني بود. اندازهمطالعه  دوهر زمايش در آكرديم. روش 

. بودندوش مشابه و از طريق مولد فلزي تهيه شده نيز به ر هانمونه

زمايش نيز شامل آب مقطر بود كه مشابه با يكي از آمحيط مورد 

روز بود كه  ٧ور سازي زمان غوطه ي مورد بررسي ما بود.هامحيط
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 مكارانهو  حسينعلي ماهگليكتر د                     ...ينومرآميزان حالليت چهار نوع سمان رزيني وسمان رزين مديفايد گالس آزمايشگاهي مقايسه 

يكي از  روز) بود. ٣٠(زمان طراحي شده براي مطالعه حاضر كمتر از 

 هاش ما در اين بود كه نمونهي آزمايش مورد نظر با آزمايهاتفاوت

روز وزن شدند در حالي كه  ٣٥همچنين روز به روز به مدت  بالفاصله و

را وزن كرديم. عالوه  هاتنها يك بار آن هاما پس از خشك شدن نمونه

بر اين در اين تحقيق جذب آب مورد بررسي قرار گرفت در حالي كه ما 

ايج به اين صورت بود كه نت تحقيق كرديم. هاتنها روي حالليت سمان

Gc Fuji plus در حالي كه  بيشترين حالليت و جذب آب را نشان داد

در آب مقطر از گالس اينومر مديفايد  Panaviaدر تحقيق ما حالليت 

  .بيشتر بود (Gc fuji plus)شده با رزين 

Hakan  وKeyf )روي حالليت و جذب آب  ٢٠٠٦در سال  )١٥

ي مورد هاسمان دائمي تحقيق كردند.موقتي و  Lutingي هاسمان

كلسيم  زينك پلي كربوكسيالت، آزمايش شامل زينك فسفات،

زينك اكسايد اژنول بود در حالي كه ما  و گالس اينومر هيدروكسايد،

ي رزيني و سمان گالس اينومر مديفايد شده با رزين هاروي سمان

ف وزني گيري اختالروش ازمايش در دو تحقيق اندازه تحقيق كرديم.

 بودند. نيز به روش مشابه و از طريق مولد فلزي تهيه شده هابود نمونه

 درجه ٣٧حمام آب بود محيط مورد آزمايش  هايكي از تفاوت

ي ها pHبا  آب مقطر و اسيد الكتيكو  Hakanدر مطالعه راد گسانتي

بر اساس نتايج به دست آمده  .مختلف در مطالعه حاضر استفاده شد

ومر كمترين جذب آب را داشت از طرفي جذب آب زينك ينآگالس 

زينك اكسايد  داري از بقيه بيشتر بود.پلي كربوكسيالت به طور معني

اژنول و كلسيم هيدروكسايد به علت جذب آب در ساختارشان حالليت 

زينك فسفات حالليت  ينومر نشان دادند.آگالس  كمتري نسبت به

   .ت نشان دادكمتري نسبت به زينك پلي كربوكسيال

Meşe روي حالليت و جذب آب  ٢٠٠٨در سال  )١٦( همكاران و

 و GC Fuji PLUSدو سمان گالس اينومر مديفايد شده با رزين 

Reley X Luting  بيس رزيني نوع سمان با ٦و (Variolink II, 

Maxcem, Panavia, SET, Reley X veneer, Nexuse)  تحقيق

مورد  GC Fuji PLUSو  Panavia ،Maxcem يهاكردند. سمان

زمايش در دو تحقيق آروش  آزمايش در هر دو تحقيق مشابه است.

نيز به روش مشابه و از طريق  هانمونه و گيري اختالف وزني بوداندازه

اينكه محيط مورد آزمايش  هاتفاوت يكي از .ندمولد فلزي تهيه شده بود

آب بود در و  =٥/٤pH با %٥٠در اين تحقيق شامل دو محيط اتانول 

 .حالي كه در آزمايش ما از آب مقطر و اسيد الكتيك استفاده شده بود

Gc fuji plus, Reley X Luting در هر دو محيط حالليت و جذب 

ي رزيني داشتند در حالي كه در تحقيق هاآب بيشتري نسبت به سمان

در  (GC Fuji PLUS)ما حالليت گالس اينومر مديفايد شده با رزين 

 بيشتر بود و از دو سمان رزيني ديگر Calibraتنها از سمان آب 

(Maxcem, Panavia) حالليت كمتري داشت.  

يد آنچه از مقايسه تحقيق مورد نظر با تحقيقات ديگر به دست ميآ

اي كه جذب آب اين است كه از نظر روش انجام مطالعه در هر مطالعه

مورد بررسي قرار  حالليت هم بررسي شده است، در كنار آن الزاماً

حالليت، الزامي براي بررسي  گرفته است ولي در هنگام بررسي صرفاً

جذب آب وجود نداشته است زيرا نتايج حاصل از حالليت، كاربردي و 

ب، مرتبط با جذب آ باشد ولي نتايج صرفاً ميقابل تعميم به كلينيك 

م از يم در هنگام جذب آب، موادي هيكاربردي نيستند مگر اينكه بگو

را  هانآبايست ميسمان، خارج و وارد محيط گردند و يا بالعكس كه 

تشخيص داد و تجزيه و تحليل محيط آزمايش را انجام داد و يا اينكه 

حالليت را بررسي نمود. روش بررسي در اين تحقيق، روش سنجش 

ي حالليت سمان، مورد استفاده هااختالف وزني بود كه در همه آزمايش

  باشد. مييرد و نتايج آن، قابل استناد گميقرار 

ي هادست آمده ميزان حالليت و جذب آب سمانه از نظر نتايج ب

متداول غير رزيني، رزيني و تقويت شده يا اصالح شده با رزين، در 

باشد. در ميي مختلف آزمايشگاهي، با يكديگر، متفاوت هامحيط

ي با هاكه سمانشود ميمجموع، از مطالعات مختلف، نتيجه گرفته 

اند هر بيس رزيني، در اكثر موارد، حالليت كمتري از خود نشان داده

 Maxcemو  Panavia چند كه در محيط آب، در مطالعه حاضر، سمان

ينومر رزين مديفايد بوده است. در اين آبيشتر از گالس  هانآحالليت 

ر هر ، دCalibra ي رزيني مورد بررسي، سمانهامطالعه در ميان سمان

سه محيط مورد آزمايش، كمترين حالليت را از خود نشان داده است و 

در سال  )١٣( انو همكار Hwangبهترين بوده است كه مشابه تحقيق 

ترتيب اولويت، ه باشد و لذا از چهار سمان مورد مطالعه، بمي ٢٠٠٥

ينومر مديفايد شده با آو گالس  Calibra ،Panavia ،Maxcem سمان

  .شودميهاد رزين، پيشن

وردن ميزان حالليت آدست ه روشي كه در اين تحقيق براي ب

شرح داده شد روشي قابل تكرار اما كمي زمان بر است كه به  هاسمان
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دهان نزديك نمود. چرا كه در اين  رسد بتوان ان را به شرايطنظر مي

ي موجود در دهان هان بود تا هر چه بيشتر به فاكتورآ زمايش سعي برآ

، دماي دهان نزديك pH، هاي حاصل از فعاليت باكتريهاجمله اسيد از

در هر دو محيط اسيد الكتيك و آب مقطر  Calibraشويم. سمان 

  در GC Fuji PLUSسمان  كمترين حالليت را نشان داد.

ب بيشترين حالليت را آدر  Maxcem اسيد الكتيك بيشترين و سمان

هر دو محيط حالليت كمتري  در Panaviaاز خود نشان دادند. سمان 

 GC Fuji PLUSنشان داد در حالي كه در مورد  Maxcemنسبت به 

از آن كمتر بود. بنابراين در بين اين  Panaviaتنها در اسيد حالليت 

   از امتيازات بيشتري بر خوردار است. Calibra هاسمان

  
  تشكر و قدرداني

 معاونت صوبم دكتري عمومي دوره نامه پايان حاصل مقاله اين

شماره  به تهران پزشكي علوم دانشگاهدانشكده دندانپزشكي  پژوهشي

 سپاسگزاري مالي منابع تأمين جهت وسيله اين به كه باشدمي ٤٦٦٢
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