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ABSTRACT 
Background and Aim: Glass Ionomer cements have been used widely due to their 
biocompatibility, fluoride release and the ability to decrease the incidence of marginal caries .
Minimum film thickness, adequate net setting time & high compressive strength are the main 
characteristics of a luting cement in clinical dentistry. The purpose of this study is to compare 
the film thickness & net setting time of Fuji I and a newly developed GIC. 
Materials and Methods: 20 samples were prepared with P/L of 1.8:1 for Fuji I & 0.72:0.4 
for Iranian cement. For the determination of net setting time, 5×8×10mm metal mold was 
prepared. Ninety seconds after mixing, carefully lower the indenter 0.1±1mm diameter 
vertically on the surface of the cement. Repeating the indentations at 30 s. Net Setting Time 
was recorded as the time elapsed between the end of mixing time and the time when the 
needle failed to make a complete circular indentation. For the determination of film thickness, 
two flat glass plates was used and the thickness of both were measured with micrometer 
device. Then applied a 0.1ml of the mixed cement at the center of the lower plate and applied 
150N force to the specimen via the top plate. Then measured the difference of the two plates 
thickness with and without the cement as the film thickness of the cement. The data were 
entered into SPSS21 software and Kolmogorov Smirnov and independent T-test were used to 
evaluate the data. 
Results: Fuji I had shorter mean value of Net setting time and smaller film thickness than 
Iranian cement.This difference was statistically significant. 
Conclusion: Fuji I seems a better clinical choice for the cementation of indirect restorations 
than Iranian cement. 
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 چکیده

 اریبس اي لبه یدگیپوس بروز و کاهش دیفلورا آزادسازي ،ینسج يسازگار لیدلامروزه به نومریگالس آ هايسمان :و هدف زمینه

و اسـتحکام   الایـده خالص  تنظیم زمان، ياهیحداقل ضخامت ال جمله از ي اساسیهایژگیو باید یدندان يهاسمان. هستندپرکاربرد 

خـالص سـمان گـالس     تنظـیم و زمـان   ياهیـ ضخامت ال يسهیمقا از این مطالعههدف . باشند جهت استفاده کلینیکی دارا البا يفشار

  .           استجدید  نومریسمان گالس آیک  با  Fuji I نومریآ

 تهیـه  یرانـ یسمان ا براي 4/72:0/0و  Fuji I براي 8:1/1 عیما /پودربا نسبت  هر گروه سمان ينمونه برا 20تعداد  :ها مواد و روش

سـوزن   یـک ها، پس از اختالط سمان ثانیه 90.آماده شد mm10×8×5 به ابعاد يمولد فلز یکسمان،  تنظیمزمان  یابیارز براي. شد

خـالص بـه    تنظـیم زمـان   .تکـرار شـد   هیـ ثان 30عمـل در فواصـل    نیـ ا. بر سطح سمان قرار گرفت يعمود طور به mm 1/0±1 قطر هب

 يبـرا . صورت مدت زمان بین اتمام اختالط سمان تا زمانی که سوزن نتواند یک فرورفتگی کامل دایره اي ایجاد کنـد محاسـبه شـد   

. شـد  محاسـبه  کرومتـر یضـخامت مجمـوع صـفحات توسـط دسـتگاه م      .اسـتفاده شـد   يا شهیاز دو صفحه ش اي الیهضخامت  یبررس

اخـتالف  .وارد شـد   یی بـر نمونـه  بـاال  صـفحه  از طریـق  N150 يرویـ قـرار گرفـت و ن   نیریـ صفحه ز در مرکزسمان از ml 1/0سپس

 SPSS21 هـا در نـرم افـزار   داده. محاسـبه شـد  سمان  اي الیهعنوان ضخامت به ها آن نیسمان ب دو صفحه با و بدون حضورضخامت 

  .مستقل ارزیابی شدند t وKolmogorov Smirnov هايوارد و با استفاده از آزمون

از لحاظ  اختالف این دارد و یرانیبا سمان ا سهیدر مقا يکمتر ياهیو ضخامت ال تر کوتاهشدن تنظیمزمان میانگین  Fuji I :هاافتهی

  .است يداریمعن يآمار

  . است رستوریشن هاي غیرمستقیمکردن سمان يبرا يبهتر یکینیانتخاب کلدر مقایسه با سمان ایرانی  Fuji I :گیري نتیجه

 نومریسمان گالس آي، اهیضخامت ال، شدن خالصتنظیمزمان  :يدیکلکلمات

  17/7/98 :پذیرش 13/7/97 : اصالحیه نهایی 22/12/97:وصول مقاله
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  مقدمه

استفاده  یدر دندانپزشک يا به طور گسترده یدندان هايسمان

ــا  ــده و کاربرده ــینیکل يش ــاوت یک ــد یمتف ــمان. دارن ــا  س ه

 و سمان چسباننده یموقت میترم س،یعنوان مواد ببه توانند یم

 يها ها در درمان از سمان یانواع مختلف نیهمچن. ندیعمل نما

 .)1(شــوند یمــ گرفتــهکــار بــه زیــن شــهیو درمــان ر یارتودنســ

هسـتند   يمـر یپل يهـا  کسیمـاتر  يمواد حاو نومرهایآ گالس

متصـل   گریکـد یبه  یبا اتصاالت جانب ییها ونیکه به کمک 

طـــور عمـــده از  بـــه نـــومریپـــودر گـــالس آ .)2(انـــد شـــده

 دیـ است کـه فلورا شده لیتشک میکلس کاتیلینوسیفلوروآلوم

-داده لیرا تشـک  نـومر یساختار گالس آ یوزن% 16تا  10 نیب

  ).3(است

 و یمـ یچسباندن روکش، مـاده ترم  عنوانها بهنومریآ گالس

لوتینـگ   هـاي امـروزه سـمان   .)4(روند یکار مبهبیس و الینر 

و پست و کورها  هاشنیچسباندن رستور يطور گسترده برا به

  ).5(رود یکار مبه

 دیـ با یدنـدان  يهـا  سـمان قبـول،    قابل یکینیکارکرد کل يبرا

ــیو يدارا ــا یژگ ــو  ییه ــد ق ــد بان ــ يهمانن ــان،  طیدر مح ده

مناسـب و ضـخامت    تنظـیم استحکام باال تحت کشش، زمان 

گـالس   يهـا  سمان بیازجمله معا .)5, 6(باشند یکاف يا هیال

 ادیـ ز شیو سا یبه رطوبت، خشونت سطح تیحساس نومریآ

ــوان یرا مــ ــرد ت ــام ب ــضــخامت ال یژگــیو .)7, 8(ن  در، يا هی

جهـت  . دارد یمهمـ  اریسمان مناسـب نقـش بسـ    کیانتخاب 

 يهـا نمودن بـا سـمان  سمان نیپروتز در ح کینشست کامل 

داشته باشد تـا بـا    یمناسب ياست که سمان فلو الزم ،لوتینگ

 يا هیال ضخامت. ردیدر محل قرار گ يا هیحداقل ضخامت ال

و متعاقبـاً کـاهش    ايلبـه تطـابق   دمکـاهش عـ   سـبب مناسب، 

  ).9(شود یسمان م تیو کاهش حالل ودنتالیپر يها يماریب

 یکـاف  دیـ با زیـ سـمان ن  کی تنظیم زمان ،یژگیو نیکنار ا در

را  شـن یرستور حیکه فرصت نشاندن صح حال نیع باشد تا در

 شنیبه رستور رویاستفاده از آن و وارد کردن ن امکان دهد یم

مطالعـه   ایـن  ،بنـابراین  د؛یدر حداقل زمان ممکن را فراهم نما

 صشـدن خـال  تنظـیم و زمان  يا هیضخامت اله سیهدف مقابا 

نمونـه گـالس    کیـ و  Fuji I نـومر یسـمان گـالس آ   انیـ م

 .استشده یطراح دیجد نومریآ

 

  هاروشمواد و 

که پس  آزمایشگاهی است- مطالعه حاضر یک مطالعه تجربی

 در IR.QUMS.REC.1397.093 کد اخالقاز اخذ 

دانشگاه قزوین به  هاي زیستیکمیته ملی اخالق در پژوهش

 Fujiدر این مطالعه دو نوع سمان گالس آینومر.انجام رسید

 I )GC, Japan( ایرانی  و گالس آینومر نمونه) آوا تجهیز

در این . مورد بررسی قرار گرفت) دندان، قزوین، ایران

نمونه در گروه گالس آینومر فوجی یک  20مطالعه تعداد 

 براي نمونه 10و  شدنتنظیم زمان بررسی براي نمونه 10(

نمونه در گروه گالس آینومر  20) اي الیه ضخامت بررسی

 نمونه 10و  شدنتنظیم زمان بررسی براي نمونه 10( ایرانی

 10 تستدر هر . قرار گرفت) اي الیه ضخامت بررسی براي

نوع گالس آینومر مورد مطالعه قرار  2از هرکدام از  نمونه

 Net(شدن خالص تنظیم براي بررسی زمان ؛گرفت

Setting Time ( 2:2010- 9917با توجه به استاندارد ایزو 

 .تهیه شد mm 10×8×5ابعادقالبی از جنس آلومینیوم در 

: 1با نسبت پودر به مایع  Fuji Iهاي گالس آینومر  نمونه

 وسیله ترازوي دیجیتال به) مطابق دستور سازنده( 8/1

Digital Balance(AND, Japan)  0001/0با دقت 

سپس با  .ثانیه مخلوط شد 30مدت  گرم تعیین گردیده و به

ها منتقل شده و پس  استفاده از اسپاتول دهانی به داخل قالب

ها، داخل  شدن نمونهثانیه از زمان مخلوط 60از گذشت 

 37±1 يدمابا ) ایران شرکت پویا الکتریک،( انکوباتور

با  .قرار گرفت %90رطوبت حداقل  وگراد درجه سانتی

 (Indenter) شدن، سوزنی ثانیه از زمان مخلوط 90گذشت 

طور عمودي  متر بهمیلی 1±1/0گرم با قطر  400±5به وزن 

ثانیه در این  5روي نمونه سمان قرار گرفته و به مدت بر

ثانیه تکرار شده  30وضعیت باقی ماند و سپس این عمل هر 
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روي ل انتهاي سوزن براي شک که اثر نفوذ دایره تا زمانی

گالس آینومر قابل مشاهده نباشد و در نهایت از انتهاي زمان 

- اي کامل بر که سوزن اثر دایره کردن سمان تا زمانیمخلوط

-تنظیمعنوان زمان دقیق روي گالس آینومر ایجاد نکند به

هاي تهیه شده از گالس آینومر ایرانی  نمونه .شدن ثبت شد

) مطابق دستور سازنده( 4/72:0/0نیز با نسبت پودر به مایع 

تهیه گردیده و مراحل باال عیناً تکرار شد و نتایج ثبت 

  .گردید

ها با توجه به استاندارد  اي سمان براي بررسی ضخامت الیه

طح اي مربع شکل با س ، دو صفحه شیشه2:2010- 9917 زویا

متر مربع که ضخامت هر صفحه حداقل میلی 200±25تماس 

اي روي هم قرار  دو صفحه شیشه. متر بود تهیه شدمیلی 5

 Ip65 سنج داده شدند و ضخامت کل با دستگاه ضخامت

Water Proof Digital  
Calipers(Guanglu,China) میکرون  1 دقت با

ته و اي اول را برداش سپس صفحه شیشه. گیري شد اندازه

با نسبت  Fuji Iلیتر از سمان گالس آینومر  میلی 1/0مقدار 

به کمک اسپاتول  )مطابق دستور سازنده( 8:1/1پودر به مایع 

سپس شیشه دوم بر روي . اي گرفت دهانی روي سطح شیشه

ثانیه قبل از اتمام زمان کارکرد اعالم  10سمان قرار گرفته، 

نیوتن  150±2اندازه شده توسط کارخانه سازنده نیرویی به 

  Unconfinedتوسط دستگاه اعمال نیرو 

Compression(Wykeham,France) طور عمودي  به

دقیقه  10بعد از گذشت . اي وارد شد بر مرکز صفحه شیشه

شدن نیرو، مجموعه را از زیر دستگاه خارج از زمان وارد

اي با  صفحه شیشه 2کرده و ضخامت مجموع سمان و 

 Ip65 Water Proof Digitalنجدستگاه ضخامت س

Calipers(Guanglu,China) و  گیري شداندازه

اي سمان در نظر  عنوان ضخامت الیهاختالف این دو عدد به

هاي تهیه شده از گالس آینومر ایرانی نیز با  نمونه .گرفته شد

تهیه  )مطابق دستور سازنده( 4/72:0/0نسبت پودر به مایع 

 .اً تکرار شد و نتایج ثبت گردیدگردیده و مراحل باال عین

استفاده  SPSS21 يافزار آمار از نرمها  منظور تحلیل داده به

ها از آزمون  بودن توزیع دادهبررسی نرمالراي ب .شد

kolmogorov smirnov از آزمون .استفاده شد t 

مستقل براي بررسی رابطه متغیرهاي کمی و کیفی دوحالته 

 )p-value(ي دارمعنیمطالعه سطح  نیا در .استفاده شد

  .گرفته شددر نظر  05/0کمتر از 

  

 هایافته

  :به شرح زیر گزارش شد 1نتایج حاصل از جدول 

 دستبه 05/0تر از بیشکه  pو مقدار  tبا استفاده از آزمون 

شدن خالص این دو تنظیمزمان  نیبگیریم  می جهیآمد نت

را با عدد  pمقدار ( .دار وجود دارد سمان اختالف معنی

 05/0دست آمده از کنیم اگر عدد به مقایسه می 05/0

دار و در غیر این  ها معنی تر بود اختالف بین گروه کوچک

با توجه به ) دار ندارندبا هم اختالف معنی ها صورت گروه

شدن تنظیمشود زمان مقادیر میانگین جدول فوق مشاهده می

الس آینومر ایرانی کمتر از گ Fuji Iدرگالس آینومر 

 .است

در مورد شاخص ضخامت  2از جدول  دست آمدهنتایج به

  :الیه اي نیز به شرح زیر گزارش شد

 دستبه 05/0تر از بیشکه  pو مقدار  tبا استفاده از آزمون 

اي با این دو سمان از نظر ضخامت الیه گیریم می جهیآمد نت

با توجه به مقادیر میانگین در  .دار دارند هم اختالف معنی

اي در سمان  شود میزان ضخامت الیه جدول فوق مشاهده می

Fuji I کمتر از گالس آینومر ایرانی است.  

  

  

  

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
sj

ku
.2

5.
2.

37
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
jk

u.
m

uk
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                               4 / 7

http://dx.doi.org/10.52547/sjku.25.2.37
http://sjku.muk.ac.ir/article-1-4864-fa.html


 41فرانک سلگی   

1399 خرداد و تیر/  مپنجدوره بیست و / مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان   

 

  

 ينمونه و 8:1/1 نسبتبا  Fuji I  (GC, Japan) گالس آینومر سمان نوع دو شدنتنظیم زمان سهیمقا و تعیین .1جدول 

 72/0: 4/0 نسبت با یرانیا

  P-Value  انحراف معیار  )دقیقه(میانگین   سمان

     Fuji I 29/4  099/0گالس آینومر

00/0  
  107/0  25/6  گالس آینومرایرانی

 

 ينمونه و 8/1: 1 نسبت با Fuji I (GC, Japan) نومریگالس آ سمان نوع دو اي الیه ضخامت سهیمقاتعیین و . 2جدول

 72/0: 4/0 نسبت با یرانیا

  P-Value  انحراف معیار  )میکرومتر(میانگین   سمان

    Fuji I 5/21  1/3گالس آینومر

00/0  
  7/14  4/66  گالس آینومر ایرانی

  

  بحث

رو بهها رواز سمان یعیوس فیامروزه دندانپزشکان با ط

در حال . دارند ییایو مزا بیها معاهستند که هرکدام از آن

 طیکه در تمام شرا ستیموجود ن ینگیسمان لوت چیحاضر ه

  ).10(باشدداشته  یآلدهیعملکرد ا یکینیکل

نشان  اي الیهضخامت  ریمتغ یحاضر در بررس ي مطالعه جینتا

 5/21معادل  Fuji I سمان اي الیهضخامت  نیانگیداد که م

 جهیبود و در نت کرونیم 4/66معادل  یرانیو سمان ا کرونیم

نتوانست به استاندارد  Fuji I خالف سمانبر یرانیسمان ا

 زین ياز نظر آمار. ابدیدست  2:2010- 9917 ایزونظرمورد

- داده .)11(دو گروه مشاهده شد نیا نیب يداریاختالف معن

نشان داد که ضخامت  نیهمچن یبررس نیحاصل از ا يها

قرار دارد که با  يادر محدوده Fuji I سمان ياهیال

 25کمتر از (اطالعات ارائه شده توسط کارخانه سازنده 

  ن یمحقق ریحاصل از مطالعات سا يهاو داده) 12)(کرونیم

 5/22() 1992(و همکارش  Whiteي جمله مطالعه از

 )1988(و همکاران  Johnson ي مطالعه، )13()کرونیم

 )1989(همکاران و   Kyriosي مطالعه ،)14()کرونیم 23(

و همکارش  Sidhu ي مطالعهو  )15()کرونیم 25کمتر از (

داشت که  خوانی هم کامالً )16()کرونیم 20( )2016(

  .روستشیپ ي مطالعهدر  حیصح يروش اجرا ي دهنده نشان

 ياهیضخامت ال 2:2010- 9917  ي ایزوهااستاندارد مطابق

 کرونیم 25کمتر از  دیبا نگیسمان لوت کی يآل برادهیا

بر  تأثیرگذار يهافاکتور ترین مهماز  یکی .)11(باشد

ذرات پودر گالس و  زیمتوسط سا ياندازه ياهیضخامت ال

ارائه شده از  ریدر تصاو). 13, 17(سمان است يتهیسکوزیو

ذرات پودر  زیمشاهده شد که سا یالکترون کروسکوپیم

 Fuji I از ذرات پودر تر بزرگوضوح به یرانیگالس ا

در حدود  Fuji I در سمان زیکه متوسط سا يااست به گونه

در  یرانیاندازه در سمان ا نیکه ایاست در حال کرونیم 3
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ضخامت  تواند میموضوع  این. است کرونیم 10حدود 

را  Fuji I با سمان سهیرا در مقا یرانیسمان ا ترباال اي الیه

مربوط به گالس  عیما تهیسکوزیو همچنین. دینما هیتوج

که  رسد مینظر است و به شتریب Fuji I با سهیدر مقا یرانیا

سمان  اي الیهضخامت  شیدر افزا تواند می زیعامل ن نیا

 هباالتر ب تهیسکوزیو نیا .)13, 18(باشد تأثیرگذار یرانیا

 Reflux precipitation علت عدم استفاده از روش

polymerization (RPP)  عیساخت ما يپروسه یدر ط 

 ریروش تقط يجابه RPP ستمیس در. است یرانیسمان ا

شود یاستفاده شده که سبب م یبازگشت ریساده از روش تقط

 تیحفظ شود و در نها ستمیآب در س، عیما هیته نیدر ح

 دیامکان تول RPP روش. حاصل شود تري رقیق عیما

 عیو توز زیسا قیکنترل دق قینانو از طر ای کرویم يهامونومر

 ).19(کندیتر ذرات را فراهم مکنواختی

شدن تنظیممطالعه حاضر در مورد شاخص زمان  يهایبررس

 يشدن خالص براتنظیمزمان  نیانگیخالص نشان داد که م

در  یرانیسمان ا يو برا قهیدق 29/4در حدود  Fuji I سمان

 يهر دو گروه در محدوده جینتا. بود قهیدق 25/6حدود 

حال  نیقرار داشت با ا 2:2010- 9917 زویمجاز استاندارد ا

دو گروه مشاهده  نیب يداریتفاوت معن ياز نظر آمار

 زمان،  Fuji Iمطابق اطالعات سازنده سمان) 11, 20(شد

که ) 10, 12(است قهیدق 5سمان در حدود  نیشدن اتنظیم

 Johnson حاصل از مطالعات جیشدن با نتاتنظیمزمان  نیا

و  Fleming، )14()قهیدق 1/6( )1988(و همکاران 

و   De Souza ،)21()قهیدق 5/2( )2003(همکاران 

و  Sidhu ي مطالعهو ) 22)(قهیدق 45( )2017(همکاران 

 .دارد خوانی هم) 16)(قهیدق 7/4تا  75/2( )2016(همکارش 

شدن تنظیمزمان  2:2010- 9917 استانداردهاي ایزو مطابق

 5/1حداقل  دیبا نگیسمان لوت کی يآل برادهیخالص ا

گذار تأثیراز عوامل  یکی). 11(باشد قهیدق 8و حداکثر  قهیدق

ذرات پودرگالس  زیها ساشدن خالص سمانتنظیمبر زمان 

شدن تنظیم زمان، تر کوچک زیکه ذرات با سا ينحوبه است؛

ذرات  زیو از آنجا که سا) 23(دهند میسمان را کاهش 

عامل  تواند می زیموضوع ن نیاست ا تر بزرگ یرانیگالس ا

شدن خالص سمان تنظیمبودن زمان در باالتر يگذارتأثیر

 نیهمچن. باشد Fuji Iبا  سهیدر مقا یرانیا نومریگالس آ

 غلظتشدن سمان، تنظیمبر زمان  گرید مؤثرفاکتور 

 نکهیاتوجه به با. سمان است عیما درموجود  دیاس کیتارتار

معکوس  یبه روش مهندس یرانیا ي مطالعهسمان مورد 

 دیاس کیتارتار زانیساخته شده و طبق اطالعات سازنده م

 است Fuji Iمشابه با سمان  کامالًو % 5وجود در آن معادل 

 .گرددیشدن رد متنظیمفاکتور بر زمان  نیاثر ا و

  

  گیري نتیجه

انتخاب  Fuji I نومرینشان داد که گالس آ عهمطال نیا جینتا

است و سـمان   یرانیا نومرینسبت به گالس آ يبهتر یکینیکل

مناسـب   نـگ یعامل لوت کیعنوان بتواند به نکهیا يبرا یرانیا

 ازیـ ن يشـتر یب ینیبـال  يهـا یمطرح شود بـه مطالعـات و بررسـ   

 .دارد

 

  تشکر و قدردانی

کارکنان محتـرم آزمایشـگاه دانشـکده بهداشــت  با تشکر از 

ــا را     ــن تحقیــق م ــوم پزشــکی قــزوین کــه در ای دانشـــگاه عل

ــا . همراهــــی نمودنــــد  کــــد اخــــالقایــــن مقالــــه بــ

IR.QUMS.REC.1397.093  اخـالق  کمیته ملـی   در

  .هاي زیستی مصوب گردیددر پژوهش
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