
59-49، 1389بهار،1، شماره22دوره/ مجله دندانپزشكي جامعه اسالمي دندانپزشكانتحقيقي

 هاي سازي پرسلن بر استحكام اتصال برشي براكت ثير روشهاي آمادهٔبررسي تا

 استيل به پرسلن
2دكتر عليرضا هورفر-1يوا علويشدكتر

و مدير-1  كي دانشگاه علوم پزشكي اصفهاندانشكده دندانپزشارتودنسي گروه آموزشي دانشيار
 متخصص ارتودنسي-2

 چكيده
و هدف آگ به پرسلن، در عين ايجاد استحكام كافي در هنگام جدا كردن براكتدر باندين:زمينه اين هدف. سيب برسدها نبايد به پرسلن

مي جهت باندينگ براكت سازي پرسلن جهت دستيابي به روش قابل اعتمادتر مطالعه مقايسه ده روش آماده . باشد هاي استيل

سازي سطح توسط ده روش مختلف آماده Uniteبا رزين كامپوزيت 3M در اين مطالعه تجربي، يكصد براكت استيل:روش بررسي

از. پرسلن، به يكصد قرص متحدالشكل پرسلن متصل به فلز باند شدند : روشهاي به كار رفته عبارت بودند

 سايلن+ عدم برداشت لعاب-1

ب-2  سايلن+ ريكـاسيد فسف+ رداشت لعابـعدم

 رداشت لعاب با فرز المـاسيب-3

ف-4  سايلن+ رز الماسيـبرداشت لعاب با

 الستبرداشت لعاب با سندب-5

 سايلن+ برداشت لعاب با سندبالست-6

 هيدروفلوريكاچينگ اسيد-7

 سايلن+ اچينگ اسيد هيدروفلوريك-8

و هفت-9  ادغام دو روش پنج

د-10 و هشت ادغام و روش پنج

ن پس از باندينگ، نمونه وها در محيط مرطوب حكام اتصال برشي با دارتك است.سپس تحت ترموسايكلينگ قرار گرفتند گهداري

و اندازه يك.ها زير ميكروسكوپ نوري بررسي شدند براكت ها پس از برداشتن نمونه گيري مقايسه استحكام اتصال برشي با آناليز واريانس

و سپس آزمون  و آزمون Kruskall-Wallisاز آزمون سطح پرسلن،و كيفيت جهت مقايسه الگوي شكست. انجام گرديد Dunnett,cطرفه

Mann Whitney شد .استفاده

از.و سوم استحكام اتصال كافي ايجاد نشد در گروههاي اول، پنجم:ها يافته و يا بيش روشهاي ديگر قادر به ايجاد استحكام اتصال كافي

اح در. نتيك بودندرتودد نياز با+ اسيد فسفريك+ روش عدم برداشت لعاب تنها و روش اچينگ آسيب وارده به پرسلن،HFسايلن

ميو در روشهاييp>0005/0،صفر يا حداقل بود آ كه استحكام اتصال قويتر ايجاد ميكردند .شد سيب بيشتري نيز به پرسلن وارد

و نيز روش اچينگ اسيد هيد،اسيدفسفريك،روش عدم برداشت لعاب:گيري نتيجه به روفلوريك براي باندينگ براكتسايلن هاي استيل

. پرسلن به ويژه در نواحي قدامي بر ديگر روشها ارجحيت دارند

.استحكام برشي–براكت ارتودنسي– باندينگ– پرسلن:ها كليد واژه

 1/3/1389/1385:پذيرش مقاله21/1/1389:اصالح نهايي21/7/1388/1383:وصول مقاله
 e.mail:alavi@dnt.mui.ac.irه دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهاندانشكدارتودنسي گروه آموزشي دكتر شيوا علوي،:لنويسنده مسئو
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 1387بهار،1شماره،20دوره/ مجله دندانپزشكي جامعه اسالمي دندانپزشكان

. هاي براكت ثير روشهاي آماده سازي پرسلن بر استحكام اتصال برشئبررسي تا . .

 مقدمه
نتيكودـهاي ارت اتچمنت نتيست در بسياري موارد بايدودـارت

 Porcelain restorationرا بر روي دندانهايي كه داراي نوعي 
ر. هستند قرار دهد تـويالزمه واناييـارويي با اين چالش،

حـآميتاتصال موفقي ذيرـپ ال برگشتـز، مستحكم در عين
ط و از رفي كيفيت اتصال بايد اتصاالت به سطح پرسلن است

، درمان، زمان برداشتن اتصاالت اي باشد كه در پايان به گونه
گنجهت باندي Smith.كمترين صدمه به پرسلن وارد شود

به پرسلن، از سه روش، استفاده از سايلن، هاي استيل براكت
و تركيبي از اين دو روش استفاده كرد .برداشت اليه لعاب

.بودند System Iو Conciseهاي مورد استفاده، رزين)1(
به يك از رزين رفت در هيچگ وي نتيجه كار رفته، برداشت هاي

ت نين همچ. كند نهايي، قدرت باند كافي ايجاد نمياليه لعاب به
اگر از سايلن به تنهايي استفاده شود، استفاده از رزين 

Concise هنگام. تواند قدرت باند قابل قبول ايجاد نمايدمي
و System Iاستفاده از رزين  ، حتماً بايد برداشت اليه لعاب

استفاده از سايلن توأماً انجام گيرد تا باند قابل قبول ايجاد
.شود
Kao بـدينـانــب را هـايتراكــگ حـسط بـه استـيـل

Porcelain laminate veneer ب وـمورد ررسي قرار داد
گـنتيج قدرت باند Highly filledرفت كاربرد رزينـه

ازـاستف،)2(.كند بيشتري ايجاد مي را Silaneاده قدرت بـاند
مي به ميـزان معني پ دار افزايش و اگر اليه لعاب ن رسلـدهد
ميبرداشته شود، .شود اين اثر بيشتر

Zachrisson بـلـاي مختــر روشهـأثيـت ميـف زانــر
Tensile bond strength هاي استيل به پرسلن مورد براكت

مطالعه نشان داد از نظر استحكام،)3(.مقايسه قرار داد
در آنها از سندبالستاتصال، بين گروههايي كه عالوه بر 

و گروهه به عنوان Silaneايي كه سايلن استفاده شده بود
و گروهي كه از ژل اسيـددماده ح وريكـهيدروفلواسط

و قدرت بود، تفـاوت معني فـاده شده است  دار وجود نداشت
 Conciseنـاده از رزيـاستفباندي مشابه با قدرت باند هنگام

دنـبه مين در گروههايي كه فقط.ي داشتندـدان طبيعـاي
و گروهي كه از ژل اسيدي انجام شده بود سندبالست

 Bondاستفاده شده بود، سندبالستفسفات فلورايد همراه با

strength تر از بقيه گروهها بود به ميزان چشمگيري پائين.
Gillis وRedlich فـلـاي مختــروشه، تـأثيـرPorcelain 

preparation مي يت سطحـو كيف Bond strengthزانـرا بر

بـرسلـپ قـررسـن مورد و نتيجـرار دادنــي گــد دـنـرفتــه
Shear bond strength مي زيـبه تـزان ر دو عاملـأثيـاد تحت

Porcelain preparation و نوع مادهAdhesive مي .گيرد قرار
)4(

به، بيشترين اختالف معني Bourkeدر مطالعه دار مربوط
و بيشتري Silaneاستفاده يا عدم استفاده از  ن گزارش شد

)5(.در سه گروه به شرح زير است Bondقدرت
و سندبالستبا Glazeگروهي كه اليه-1 برداشته شده

.استفاده شده است HF ّSilane سپس، از
و پس از Glazeگروهي كه اليه-2 ، HF، دست نخورده بود

Silane شد .استفاده
و سپس از اسيد دست Glaze گروهي كه اليه-3 نخورده بود

و فسفري . استفاده گرديد Silaneك
و سپس كاربـد فسفـاده از اسيـاً استفـايشان نهايت ردـريك

Silane را بدون برداشتنGlaze كرتو .دصيه
Pannes و همكاران در مطالعه ديگري مجدداً بر پروتكل

و برجهت باند ارتود Silaneاستفاده از اسيد فسفريك  نتيك
Porcelain كر )6(.دندتأكيد

و همكاران بيشترين قدرت باند مربوط Schmageمطالعه در
با ذرات آلومينا همراه با سايلن، سندبالستبه روش كاربرد

coating Silica با از Silaneهمراه بدون HFو استفاده
Silane مي و ذكر از)7(.نمايند است ، HFدر صورت استفاده

با Silaneاستعمال و تراش و Diamond burلزومي ندارد
در سندبالست ايجاد پرسلنبيشترين تخريب سطحي را

و مي در روش. تر استاز اين نظر قابل قبول HFبااچكند
Silica coatingدر، پس از برداشتن براكت ها، شكستگي

مي پرسلن .شود ايجاد
Bishara و همكاران ميانگينShear bond strength با را

ب باندينگروشهاي متداول  %37فسفريكا استفاده از اسيدو
ب4/4±7/2، سيالنتو و ذكر مگاپاسكال ه دست آوردند

و سپس Micro etchها كردند اگر نمونه و سيالن HFشوند
گـاستف ميـاده مگاپاسكال2/11±7/4به Strengthزانـردد

)8(.يابد ارتقـا مي
Lamour با اسيداچ همكاران در مقايسه كاربرد روشهايو 

و اسيـد هيـدروفلـوريك، تفاوت معني در فسفـريك داري را
Bond strength 9(.ها نيافتند نمونه(
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و همكاردكتر شيوا علوي

Türk و همكاران كمترينShear bond strength را در كاربرد
HFراـي فلدسپاتيكهاي براي نمونـه و باالترين مقدار افتند

ب براي سراميك Diamond burبا كاربرد  ه هاي فلدسپاتيك
)10(.نددآور دست

هدف از اين مطالعه مقايسه ده روش آماده سازي پرسلن
جهت دستيابي به روش قابل اعتمادتر جهت باندينگ 

مي براكت . باشد هاي استيل

 روش بررسي
 Porcelain fusedعدد قرص تجربي تعداد يكصد در اين مطالعة

to metal و ضخامت ميلي هشتبه قطر متر ميلي5/3متـر
ش تعداد. بود Glazeها حاوي اليه سطح كليه پرسلن.دتهيه

 Calif ,monrovia ,3Munitek(يكصد عدد براكت سانترال باال 
Dynalock, ( ن به متر مربع جهت باند كرد ميلي44/15با قاعده
شد اين نمونه ب. ها تهيه  مطالعه كار رفته در اينهساير مواد

)Unite, 3M unitek, Monrovia, Calif(كامپوزيت زينر:ازعبارتند
بـاشد،مي Lightly filledو Adhesive microfilledكه نوعي

(5/9كـوريــدروفلـهياسيـد  %Ultradent, South Jordan, 

UT(،Silane مت اكريلوكسي پروپيل با فرمول شيميايي
(92تريمتوكسي سايلن با درجه خلوص  %Ultradent, South 

Jordan, UT(با، پودر  ميكرون پنجاهذرات اندازهآلومينا
)Illinois USA Bisco,(37، اسيد فسفريك) %Ultradent, 

South Jordan, UT ( و فرز الماسي پرداخت كامپوزيت
)Diatec, No 826-016-8XF.( 

 از پودر چيني فلدسپاتي هاي پرسلني پس از تهيه نمونه
)ٍِِِِِِ,Dentsplyِ)Ceramco,Berlington,USAكارخانه2 سرامكو

،)Non precious metal )Supercast,USA, San Diegoو
ده نمونه و سپس ها به صورت اتفاقي به ده گروه تايي تقسيم

ها با هر يك از گروه.ي قرار داده شدندهاي آكريل در استوانه
هاي آكريلي صاري به شرح زير، كه روي استوانهعالمت اخت

. گرديدشد عالمت گذاري درج مي
)Intact/Si( سايلن+ لعاب دست نخورده-1
نخـلع-2 نـلـساي+%37ريكـفسفدـاسي+ وردهـاب دست
)Intact/P+Si(
)DB( برداشت لعاب با فرز الماسي-3
)DB+Si( سايلن+ برداشت لعاب با فرز الماسي-4
)Al2O3(سندبالست با ذرات آلومينا-5
)Al2O3+Si(سايلن+ سندبالست با ذرات آلومينا-6

7-Etching اسيد هيدروفلوريك )HF(
8-Etching سايلـن+ اسيد هيدروفلوريك)HF+Si(
 هيدروفلـوريكاسيد Etching+سندبالسـت با ذرات آلومينا-9
)Al2O3+HF(

+ HFبا اسيد Etching+ سندبالست با ذرات آلومينا-10
پنج نمونه اضافي ضمناً تعداد.)Al2O3+HF +Si(سايلن

و مقايسه سطح پرسلن داراي لعاب دست جهت عكس برداري
نخورده با سطح پرسلن پس از برداشت لعاب به وسيله فرز 

باو سندب HFيا سندبالست، اچينگ با   HFالست همراه

Etching شد .تهيه
و در دماي نمونه درجه37هاي مانت شده در نرمال سالين
با گراد به مدت ده روز نگهداري شدند، سطح نمونه سانتي ها

و با استفا و برس الستيكي ده از هندپيس كم خمير پاميس
آنپس ديدهسرعت به مدت بيست ثانيه كامالً تميز گر به از

و در نهايت با پوآر هوا مدت سي ثان يه با پوآر آب شستشو
.شدكامالً خشك 

، پس از پاك سازي سطح)Intact/Si(1هاي گروه در نمونه
و به مدت يك دقيقه اولترادنتيك اليه سايلن به كار رفت

 ها با پوآر هوا كامالً سطح نمونه. رها شد تا تبخير شود
با پس از اين مرحله بالفاصله براكت. خشك گرديد ها

شد استفاده از رزين كامپوزيتي به سطح نمونه . ها باند
%37ابتدا اسيد فسفريك ) Intact/P/Si(2هاي گروه در نمونه

با. گرديدها اعمال به مدت يك دقيقه بر سطح نمونه شستشو
هوسيآب به مدت  و سپس با پوآر ا خشك ثانيه انجام شد
آن گرديد پس يكيك اليه سايلن از دقيقه روي به مدت

پ هاو بالفاصله باندينگ براكتشده، خشك رسلن اعمالسطح
.ها انجام گرفت به سطح نمونه

ا)DB(3هاي گروه در نمونه پرداخت لماسي، اليه لعاب با فرز
و برگشت به نحوي كه  و با حركت رفت كامپوزيت با توربين

الً به موازات سطح پرسلن بود، با فشار ماليم سطح فرز كام
پس از اين مرحله مجدداً.و يكنواخت دست برداشته شد

آبو خشك كردن شستشو  و بالفاصلهو هوا انجام با پوآر
. ها انجام گرفت ها به نمونه باندينگ براكت

لعاب با فرز پس از اينكه) DB+Si(4هاي گروه در نمونه
و سپس با هوا خشكه، نمونهبرداشته شد ا با آب شستشو

آن. شدند يك اليه سايلن، به طريقي كه پيش از اين شرح
و رفت بر سط .انجام گرديدها اندينگ براكتبح پرسلن اعمال
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ش22دوره/ مجله دندانپزشكي جامعه اسالمي دندانپزشكان  1389 بهار،1ماره،

. ثير روشهاي آماده سازي پرسلن بر استحكام اتصال برشي براكتٔتابررسي . .

از)Al2O3(5هاي گروه در نمونه جهت برداشت اليه لعاب
شدميكرون پنجاهسندبالست با پودر آلومينا  براي. استفاده

دنتوپرپ،(يك دستگاه سندبالست داخل دهاني اين منظور از
آ ع) اس دانمارك. ساخت كارخانه رنويگ مود بر كه نازل آن

5/2شده، با فاصله تقريبي هاي پرسنلي تنظيم سطح نمونه
و با فشار هوايم سانتي دهBar 2تر ه ثانيه استفاد به مدت

 ها مجدداً با پوآر آب به مدت بيست سطح نمونه سپس. شد
كاثاني و در نهايت با پوآر هوا وه شستشو مالً خشك گرديد

در. ها بالفاصله صورت گرفت ها به نمونهتباندينگ براك
پس از برداشت اليه لعاب با ) Al2O3+Si(6هاي گروه نمونه

كار برده شد، سپسبهسندبالست يك اليه سايلن روش 
.گرديدها انجام باندينگ براكت

به%5/9ـك از اسيد هيدروفلوري) HF(7هاي گروه در نمونه
ها با پوآر آب به مدتو سطح نمونه مدت يك دقيقه استفاده

شد بيست با پـوآر هوا خشكو ثـانيه كامالً شستشو داده
و در نهـايت باندينگ براكت ها انجام ها به سطح نمونه گرديد

بعد از استعمال اسيد ) HF+Si(8هاي گروه در نمونه.دش
بو خشك كردنك، شستشو هيدروفلوري ه، يك اليه سايلن،

ها ها به سطح نمونه ار رفته، در نهايت باندينگ براكتك
.صورت گرفت

) Al2O3+HF+Si(10و ) Al2O3+HF(9هاي گروه در نمونه
و اچينگ با اسيد  دو روش سندبالست با ذرات آلومينا

،10هاي گروه در نمونه. هيدروفلوريك با يكديگر ادغام شدند
بعد از اين كار يك اليه سايلن نيز، با روشي كه قبالً داده

 بالفاصله در مرحله بعد.شد شده، بر سطح پرسلن اعمال مي
.انجام گرديدها، ها به سطح نمونه دينگ براكتبان

ب تمـوزيتـا با رزين كامپـه اندينگ براكتـروش امـي براي
شدن سطح بدين ترتيب كه پس از آماده. ها يكسان بود نمونه

پرسلن با ده روش فوق الذكر، يك اليه از رزين مايع بر روي 
ر و يك اليه از آن بر وي سطح نمونه پرسلن بيس براكت

پوزيت بر روي بيـس سپـس خمير كامـ.شد قرار داده مي
ت براكت قرار مي مام بيس براكت را گرفت به نحوي كه

از براكت. بپوشاند مركز قرصدر براكت هولدر ها با استفاده
با استفاده از تيغهها براكت. شدند پرسلن قرار داده مي

پانتهـايي نگهـ لن قراررسـدارنده براكت، با فشار بر روي
يت از زير بيس براكت خارج گرفتند تا اضافات كامپوز مي

، پيش از آنكه رزين به طور كامل سخت شود، در ادامه. شود
ب كاهاضافات رزين با استفاده از اسكيلر مل از اطراف طور

مي.شد براكت پاك مي كه در اين مرحله دقت صورت گرفت
براكت از محل خود تكان نخورده، سخت شدن رزين زير 

.براكت بدون اختالل صورت گيرد
ها باند شدند، ها به روش فوق به نمونه بعد از اينكه براكت

ها به مدت نيم ساعت رها شده، سپس مجدداً به مدت نمونه
و در حرارت 24 درجه37 ساعت در محلول نرمال سالين

پس از اين مرحله، متعاقب آن نگهداري شدند، گراد سانتي
هاي باند شده تحت عمل ترموسايكلينگ به ميزان نمونه

نح گراد، درجه سانتي55-5بار بين پانصد  وي كه در هر به
قرار- ماندند درجه حرارت به مدت سي ثانيه باقي مي

ها جهت كلينگ، نمونهبعد از انجام عمل ترموساي. گرفتند
 DARTECبرشي با دستگاه حكام اتصالاست ميزان گيري اندازه

الزم به ذكر است. به آزمايشگاه فيزيك پزشكي منتقل شدند
دهكه تعداد  1براكت باند شده در گروه هشت براكت از

)Intact/Si(در مرحله ترموسايكلينگ از سطح پرسلن جدا ،
.ده بودندش

به اتصال برشي براكت گيري استحكام اندازه هاي باند شده
دـبا استفها،هـنمون و با سرعت DARTECستگاه اده از

شدـدر دقيق متر ميلي بارگذاري يك ها تنظيم نمونه.ه انجام
با DARTECزير تيغه به نحوي انجام شد كه تيغه دستگاه

و حـدوداً يـك ميلي متر از آن فاصـله سطح پرسلن موازي
ميـزان استحكام اتصـال برشي هر نمـونه. داشته باشد

و براكت كنـده شـده جمع و نگهداري يادداشـت آوري
.شد مي

ك در پايان اين مرحله، نمونه يفيت سطح ها جهت بررسي
ها با ميكروسكوپ نوري استريو پرسلن پس از كندن براكت

و الگوي شكس و كيفيت سطح مورد مطالعه قرار گرفتند ت
ه با استفاده از دو شاخص رزينـرسلن براي هر نمونـپ

و شكستگي پرسلن گـزارش باق شاخص رزين.شد يمانده
(Bergland )1984و Artunكه توسط ARIمانده باقي (11(

ميـشد الگيـمعرف اين. دهد وي شكست اتصال را نشان
:شاخص داراي چهار نمره به شرح زير است

بر تمامي:صفر شدرزين همراه با .اكت از سطح نمونه جدا
سطح%50ده بر سطح نمونه كمتر از مانميزان رزين باقي:1

.زير براكت است
سطح%50ده بر سطح نمونه بيشتر از مانميزان رزين باقي:2

.زير براكت است
و نقشنمونه باقي مامي رزين بر روي سطحت:3  تضرس مانده
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و همكاردكتر شيوا علوي

. مشاهده است كت بر آن قابلقاعده برا
ب براساس اينهاي مورد مطالعه نمونه صورته شاخص

و نيز با بررسي بيشتر زير ميكروسكوپ  ماكروسكوپيك
و نمره  مربوط به هر يك از آنها گزارش نوري بررسي

و Bourkeتوسط PFIشاخص شكست پرسلن.شد مي
Rock )1999) و شاخص تقريبي براي)5) معرفي شده است

آسيب وارده به پرسلن پس از برداشتنن نمايش ميزا
به شرح3-0اين شاخص داراي چهار نمره از هاست براكت

:باشد زير مي
و هيچ آسيبي به سطح پرسلن:صفر لعاب پرسلن كامالً سالم

.وارد نشده است
و محدود به اليه لعاب:1  آسيب جزئي به سطح پرسلن
با كامپوزيت كه نياز به ترميم تخريب سطح پرسلن، طوري:2

.يا پرسلن گذاري مجدد باشد
تخريب سطح پرسلن به نحوي كه فلز زيرين در اثر شدت:3

بر هر يك از نمونه. عريان شده باشد شكست پيوستگي  ها
اساس اين شاخص، با مشاهده زير ميكروسكوپ استريوي

نم18نوري با بزرگنمايي  ره مربوط به برابر بررسي شده،
م .شديهر نمونه يادداشت

ب داده ويرايش SPSSدست آمده، توسط نرم افزارههاي خام
براي مقايسه استحكام اتصال. مورد پردازش قرار گرفت 11

برشي در ده گروه مورد مطالعه از آناليز واريانس يك طرفه 
در مورد. استفاده گرديد Dunnett,Cو متعاقب آن از آزمون 

ش پمقايسه الگوي و كيفيت سطح پرسلن س از كست
هاي رزين ها نحوه توزيع نمرات شاخص برداشتن براكت

پـانـماقيـب و شكست ونـاده از آزمــن با استفـرسلــده
Kruskall- wallis آـو متع  Mann whitneyآزمونازن اقب

.استفاده شد

ها يافته
ميانگين استحكام برشي در هر يك از ده گروه مورد مطالعه

اين جدول همچنين. است به نمايش درآمده2 در جدول
و دامنه  تغييرات ميانگين را با انحراف معيار، خطاي معيار

مي95% . دهد اطمينان نشان
دار يك طرفه نشان داد كه تفاوت معني آناليز واريانس

)0005/0P<(دست كم در دو گروه از ده گروه مورد ،
 Dunnett,cمتعاقب اين امر از آزمون. مطالعه، وجود دارد

شدي مشخص شدن گروهبرا نتايج. هاي متفاوت استفاده

خالصه شده، حاكي از آن است)1(اين آزمون، كه در جدول 
در دار آماريي مورد مطالعه از نظر تفاوت معنيكه گروهها

شوند مورد استحكام اتصال برشي به پنج دسته تقسيم مي
نظو ده ر ميانگين استحكام اتصال گروه مورد مطالعه را از

ميب توان به پنح دسته، به ترتيب از كمترين تا بيشترين رشي
:تحكام اتصال برشي تقسيم كردميزان اس

)Intact/Si(گروه اول-1
)DB( سومو)Al2O3(گروه پنجم-2
)Al2O3+Si(و ششم) Intact/P+Si(، دوم)HF(گروه هفتم-3
)Al2O3+HF(و نهم) DB+Si(، چهارم)HF+Si(گروه هشتم-4
)Al2O3+HF+Si( دهم گروه-5

ميهم Dunnett,cنتايج آزمون دهد كه تفاوت چنين نشان
) Intact/P+Si(و دوم ) Intact/Si(دار بين گروههاي اول معني

استفاده از اسيد فسفريك به عبارت ديگر، تأثير. وجود دارد
وـنخ هايي كه لعاب دستهـدر نمون لنـساياز ورده بوده

مي استفاده شده است، معني (باشد دار بررسي)2جدول.
 Dunnett,cگروههاي سوم الي دهم با استفاده از آزمون 

كه همچنين حاكي از تأثير معني دار كاربرد سايلن است؛ چرا
زوج گروههاي سوم با چهارم، پنجم با ششم، هفتم با هشتم 

استحكام اتصال برشيو نهم با دهم، همگي از نظر ميانگين
ميدار نشا اختالف معني .دهندن

م)1(با دقت بيشتر در جدول شود كه ميانگينيمشاهده
+Al2O3( استحكام اتصال برشي در گروه نهم HF ( نسبت به

بيشتر بوده، ) HF(و هفتم)Al2O3(هر يك از گروههاي پنجم 
همچنين گروه دهم. است)>05/0P(دار اين تفاوت معني

)Al2O3+HF+Si ( با هر يك از گروههاي ششم)Al2O3+Si (
ميانگين استحكامودار داشته، تفاوت معني) HF+Si(و هشتم

و  اتصال برشي در گروه دهم از هر يك از گروههاي ششم

مي)>05/0P(.هشتم باالتر است توان نتيجه از اين مطلب
و اچينگ اسيد گرفت كه با ادغام دو روش سندبال ست

ري توان به استحكام اتصال برشي بيشت هيدروفلوريك، مي
.نسبت به هر يك از اين دو گروه به تنهايي رسيد

ا از نظرـههـا، سطح نمونـه شدن براكت پس از بـرداشته
ب و اقيـشاخص رزين مانـده مورد مطالعه ماكـروسكوپيك

هـرفته، نمره مربوط به هر نمونـگـوپيك قرار روسكـميك
را)3(جدول. يادداشت شد بين ده توزيع نمرات اين شاخص

ميگرو انجام آزمون غيرپارامتري. دهده مورد مطالعه نشان
Kruskall-Wallisدو، وجود اختالف معني دار بين حداقل
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. ثير روشهاي آماده سازي پرسلن بر استحكام اتصال برشي براكتٔتابررسي . .

وه توزيع نمرات گروه از ده گروه مورد مطالعه را، از نظر نح
متعاقب اين آزمون،)>0005/0P(.داد اين شاخص نشان مي

هاي براي مقايسه دو به دوي گروه Mann whitneyاز آزمون
شدمورد مطالع مي.ه استفاده كل اين آزمون نشان داد كه

توزيع نمرات شاخص گروههاي مورد مطالعه از نظر نحوه 
دسته اول: شوند رزين باقيمانده به دو دسته تقسيم مي

، سوم)Intact/P+Si(، دوم)Intact/Si( شامل گروههاي اول
)DB(پنجم ،)Al2O3(و هفتم)HF (كه همان. است در طور

مانده در كليه اين مشهود است، شاخص رزين باقي)3(ل جدو
مي گروهها، اين بدان معني است كه الگوي. باشد صفر

و رزين  شكست در كليه اين گروهها محل تقابل پرسلن
شـدست. ده استـاننـچسب گـه دوم چهـروههـامل ارمـاي

)DB+Si(ششم ،)Al2O3+Si(هشتم ،)HF+Si(نهم ،)Al2O3+HF (
گرچه توزيع نمرات شاخص. باشدمي) Al2O3+HF+Si(و دهم

ايرزين باقي ي با يكديگر هاي جزئن گروهها تفاوتمانده در
با توجه. دار نيست دارند ولي اين تفاوتها از نظر آماري معني

و ششم)3(به جدول  مشخص است كه در گروههاي چهارم
و در گروههاي هشتم و دهم دست كم شش نمونه ، نهم

د كه اي باالتر از صفر كسب كردهه نمونه نمرهتمامي اين اند
يا نكته نشان مي دهد كه در اين گروهها محل شكست عمدتاً

ق و و يا در محل تقابل رزين . اعده براكت استدر خود رزين
با وجود تفاوت معني دار در گروههاي سوم با چهارم، پنجم

و هفتم با هشتم، از رز ششم ين نظر توزيع نمرات شاخص
و تأثير بالقوه آن بر باقي مانده، از اهميت كاربرد سايلن

ميالگوي   تنها استثنا از اين نظر. كند شكست اتصال حكايت
و دهـم مشـاهده مي شـود كه تفـاوت در گـروههـاي نهـم

با معني .ندارند يكديگرداري
مي)3(در جدول توان توزيع نمرات شاخص شكست همچنين

آزمون. وه مورد مطالعه مشاهده كردپرسلن را در ده گر
دار، بيند اختالف معنيوجو Kruskall-Wallisغيرپارامتري 
مي دست كم دو . داد گـروه از ده گـروه فـوق را نشـان

)0005/0P<(متعاقب اين آزمون از آزمونMann Whitney 
براي مقايسه دو به دوي گروههاي مورد مطالعه استفاده

ب نتايج اين آزمون. شد ود كه گروههاي مورد حاكي از آن
به مطالعه را مي : دسته اول: دسته تقسيم كرد3توان

كه كليــه ) Int/P+Si(و دوم ) Intact/Si(روههاي اولـگ
را كسب PFIهاي اين گروهها نمره صفر شاخص نمونه
و)Al2O3(، پنجم)DB(گروههاي سوم: دسته دوم. اند كرده

هاي اين گروهها نمره يك شاخص كه كليه نمونه) HF(هفتم
PFI شامل بقيه گروهها يعني: دسته سوم. اند را كسب كرده

، هشتم)Al2O3+Si(، ششم)DB+Si(گروههاي چهارم 
)HF+Si(نهم ،)Al2O3+ HF ( و دهم)Al2O3+HF+Si ( ،است

ات اين شاخص در اين گروهها تفاوتهاي كه گرچه توزيع نمر
. دار نيست جزئي دارد ولي اين تفاوتها از نظر آماري معني

ازم)3(طور كه در جدول همان شهود است، تعداد بيشتري
يك نمونه از هاي گروههاي دسته آخر نمرات باالتر از
اند كه نشان دهندهص شكست پرسلن دريافت كردهشاخ

د به عبارت.ر اين گروهها استآسيب وارده بيشتر به چيني
مي ساده توان ده گروه مورد مطالعه را، از نظر آسيب تر،

وارده به سطح چيني به سه دسته زير، از كمترين آسيب تا 
) Intact +Si(گروههاي اول-1: بيشترين آسيب، تقسيم كرد

،)DB(گروههاي سوم-2لعاب سالم-) Intact/P+Si(دومو 
-3-تخريب سطحي اليه لعاب- ) HF(و هفتم)Al2O3(پنجم

، هشتم)Al2O3+Si(، ششم)DB+Si(گروههاي چهارم
)HF+Si(نهم ،)Al2O3+ HF ( و دهم)Al2O3+HF+Si (-

طيفي از تخريب پرسلن از تخريب اليه لعاب تا عريان شدن
دار معنياز نكات قابل توجه در اين ميان، تفاوت. فلز زيرين

و هفتم با هشتم گروههاي سوم با چهارم، پنجم  با ششم
تواند نشانگر تأثير بالقوه سايلن در افزايش است كه مي

تنها استثنا در اين مورد. يري سطح پرسلن باشدآسيب پذ
و دهم است عدم تفاوت معني .دار بين گروههاي نهم

 بحث
اطمينان قابل از انجام اين مطالعه، دستيابي به روشي هدف

هاي ارتودنسي به سطح پرسلن بوده براي باند كردن براكت
رينـكمت نيزها كه در ضمن آن، هنگام برداشتن براكت. است

اكثر منابع مورد استفاده در اين.ي وارد شودـصدمه به چين
حد عمدتاًبررسي  رااسمگاپ8-6استحكام اتصال در كال

 سازمان استاندارد)7-1،4(.دانند براي اين منظور كافي مي
24ابتدا به مدتها جهاني، توصيه كرده است كه نمونه

به جه سانتيدر37ساعت در آب گراد نگهداري شده، سپس
گراد، تحت درجه سانتي55-5ن پانصد چرخه بين ميزا

)Iso-TR-11405, 1994)(3،12-13(.گيرندترموسايكلينگ قرار
در اين مطالعه طبق دستورالعمل سازمان استاندارد جهاني

.عمل شده است
ب  كار رفتهه از ده روش مورد آزمايش قرار گرفته، سه روش
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گ مـو پنج) DB(، سوم)Intact/Si( اي اولـروههـدر
)Al2O3(استحكام اتصال برشي قابل قبول توانند ميزان نمي

تعداد هشت براكت از كل در مراحل عملي مطالعه. كنند ايجاد
باند شده بودند، در ) Intact/Si(ده براكتي كه با روش اول 

. همان مراحل اوليه ترموسايكلينگ از سطح پرسلن جدا شدند
مط نكته العات انجام شده حائز اهميتي كه از مرور بر

آن است كه ميزان استحكام اتصال برشي شود دريافت مي

بهب و هم به نوع مواده دست آمده، هم به روش كار رفته
(دمصرف شده بستگي دار اي كه توسط، در مطالعه)4.

Smith وو همكارانش انجام شده، كاربرد همين روش
حد Conciseاستفاده از رزين  1/11استحكام باندي در

ب ميمگاپاسكال كهه دست ل قبول قرار در محدوده قابداد
و برخالف يافت كه حاضر است، در حالي اي مطالعهـههـدارد

و دـاستحكام بان،System-Iاده از رزينـاستف با همين روش

)P>05/0(دسته بندي بر اساس اختالف معني دار تعداد نمونه
گروههاي مورد

 مطالعه
5 4 3 2 1

5690/0 10 Intact/Si
6020/2 10 Al2O3

5270/3 10 DB
2630/6 10 HF
5750/6 10 Intact/P+Si
7710/7 10 Al2O3+Si

0130/14 10 HF+Si
5570/14 10 DB+Si
5410/15 10 Al2O3+ HF

2020/27 10 Al2O3+HF+Si
000/1 062/0 065/0 230/0 000/1 سطح معني داري

 سطح معني داري
%)95(دامنه اطمينان

خطاي معيار انحراف معيار  گروههاي آزمون ميانگين
حداكثر حداقل

05/0<P
4660/1 3280/0- 3965/0 2540/1 5690/0 Intact/Si  گروه اول

6990/7 4590/5 4933/0 5600/1 5750/6 Intact/P+Si گروه دوم

05/0<P
0761/4 9779/2 2428/0 7677/0 5270/3 DB گروه سوم

0562/16 0578/13 6627/0 0958/2 5570/14 DB+Si گروه چهارم

05/0<P
3133/3 8907/1 3144/0 9943/0 6020/2 Al2O3 گروه پنجم

6576/8 8844/6 3919/0 2393/1 7710/7 Al2O3+Si گروه ششم

05/0<P
1504/7 3754/5 3923/0 2405/1 2630/6 HF گروه هفتم

3458/15 6802/12 5892/0 8631/1 0130/14 HF+Si گروه هشتم

05/0<P
8879/16 1941/14 5954/0 8882/1 5410/15 Al2O3+ HF نهمگروه

3810/29 0230/25 9633/0 0461/3 2020/27 Al2O3+HF+Si دهمگروه

 Dunnett,cنتايج آزمون:1جدول

جدول توصيفي مربوط به آزمون استحكام اتصال برشي:2جدول
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. ثير روشهاي آماده سازي پرسلن بر استحكام اتصال برشي براكتٔتابررسي . .

حد5/2حاصله ل قبول بوده، قاب مگاپاسكال، يعني كمتر از
مي هاي اين بررسي يافته با. كند را تأييد ب در ارتباط ه روش

)Al2O3(و پنجم ) DB(كار رفته در مورد گروههاي سوم
گ مبايد حاضر هاي مطالعه طالعات انجام شده يافتهفت اكثر

مطاسهب،)3،7-2(.كنند را تأييد مي و مطالعات تناد العه حاضر
هاي ارتودنسي به سطح براكتكردن جهت باند متعدد ديگر،

هاي ان صرفاً با برداشت لعاب با شيوهتو، نميپرسلن
تـمكانيك فـي مثل الـرزهـراش با ازـماسي يا استفـاي اده

.به نتيجه دلخواه رسيدندبالستس
داده، چنانچه را مورد بررسي قرار مانده حال هفت گروه باقي

توانند قدرت استحكام باند مشهود است، كليه اين روشها مي
آن8-6در محدوده قابل قبول  مگاپاسكال يا حتي بيش از

. ايجاد كنند
در از نتايج قابل توجه بررسي حاضر، استحكام باند حاصله

) Intact/Si(است كه با گروه اول ) Intact/P+Si(گروه دوم 
دا تفاوت معني ل قبول از نظر شته، در محدوده قابدار

مطالعات انجام گرفته توسط. گيرد ارتودنتيك قرار مي
Bourke &Rock )5(وPannes و همكارانش)آميز موفقيت)6

استحكام باند حاصله از اين. كند بودن اين روش را تأييد مي
، كه با استفاده از رزين Bourke &Rockروش در مطالعه 

Right-on گ و در مطالعه04/10رفت، انجام  مگاپاسكال
Pannes كه با سه سيستم تجاري)6(و همكارانش ،

Spectrum, Fuji Ortho LC وTransbond به انجام شد
نكته.است مگاپاسكال بوده636/7و727/8،093/8ترتيب 

جالب توجه ديگر در اين گروه آن است كه ضمن دستيابي به 
پس قابل قبول، هيچ استحكام اتصال در محدوده گونه آسيبي

شود لذا اين ها به سطح پرسلن وارد نمي از كندن براكت
توان طبق معيارهاي اين مطالعه، يك روش قابل روش را مي

و موفقيت آميز دانست . اطمينان
مو نكته رد آن بحث شود، تأثير اي كه در اينجا بايد در

ق معني بل از دار كاربرد اسيد فسفريك بر سطح پرسلن
خالف اسيدهيدروفلوريك، اين اسيدبر. استعمال سايلن است

تواند سطح چيني را اچ كند، پس تأثير اين اسيد مربوط نمي
ظاهراً نقش اسيد فسفريك، تميز. به اچينگ شيميايي نيست

و خنثي كردن اليه قليايي آب  كردن شيميايي سطح پرسلن
و بدين ترتيب موج بجذب شده در سطح پرسلن است

از،)2(.شود افزايش فعاليت شيميايي سايلن مي چنانكه پيش
ب صورت مكانيكيه اين اشاره شد، صرف برداشت اليه لعاب

و بدون  و يا سندبالست با استفاده از فرزهاي الماسي
ب-استفاده از سايلن  كار رفته در گروههايه يعني روش

ل تواند استحكام اتصا نمي–)Al2O3(و پنجم ) DB(سوم 
برشي قابل قبول ايجاد كند، حال آنكه در صورت استفاده از

د به مقدار قابل سايلن در اين روشها، استحكام اتصال بان
نتايج كمابيش مشابهي در مورد. يابد توجهي افزايش مي

)PFI(شاخص شكست پرسلن   (ARI)شاخص رزين باقيمانده
 گروههاي مورد مطالعه

III II I O III II I O 
- - - 10 - - - 10 1 Intact/Si
- - - 10 - - - 10 2 Intact/P+Si 
- - 10 - - - - 10 3 DB 
2 2 6 - 4 0 3 3 4 DB+Si
- - 10 - - - - 10 5 Al2O3

- 7 3 - 3 2 1 4 6 Al2O3+Si 
- - 10 - - - - 10 7 HF 
3 3 4 - 5 2 3 - 8 HF+Si 
1 6 3 - 2 2 6 - 9 Al2O3+ HF 
4 2 4 - 5 2 3 - 10 Al2O3+HF+Si 

 (PFI)و شاخص شكست پرسلن (ARI)توزيع نمرات شاخص رزين باقيمانده:3جدول
 در ده گروه مورد مطالعه
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دار سايلن پس از برداشت لعاب در مطالعات ثير معنئتا
.انجام شده توسط ساير پژوهشگران به دست آمده است

گرچه استفاده از سايلن پس از برداشت اليه)2-3،6-7(
و يا سندبالست، استحكام اتصال  لعاب به وسيله فرز الماسي

 هاي مطالعه دهد، يافته را به نحو چشمگيري افزايش مي
 حاضر حاكي از آن است كه تقريباً به همان نسبت ميزان

و آسيب به پرسلن افزايش مي ميبه. يابد صدمه سدر نظر
افزايش ميزان آسيب به پرسلن در اين دو گروه تابعي از هر

و نيز عامل افزايش نيروي الزم براي برداشتن براكتدو  ها
. كاهش استحكام عرضي پرسلن در اثر برداشتن لعاب باشد

گيري كننده در برابر شكلع نقش محافظتلعاب پرسلن در واق
و برداشو گسترش ترك مها در پرسلن دارد توانديت آن

تا استحكام عرضي پرسلن هاي ترك. كاهش دهد%50را
ب ياوه كوچكي كه حين برداشت لعاب و سيله فرز

مي سندبالست ايجاد مي د شود ر نهايت به تخريب چيني تواند
)11و7-6(.ها منجر شود هنگام برداشتن براكت

به در اين مطالعه جهت باندينگ براكتروش ديگري كه ها
م ورد استفاده قرار گرفت اچينگ سطح پرسلن با سطح چيني

در اين مطالعه استحكام. استفاده از اسيد هيدروفلوريك بود
و قابل قبول در محدوده)HF(اتصال برشي در گروه هفتم 

به، با افزايش معني)HF+Si(در مورد گروه هشتم دار نسبت
از0130/14±8631/1گروه قبل،  مگاپاسكال، يعني بيش

ال بحداقل نكته. دست آمده زم جهت درمانهاي ارتودنتيك
مي جالب توجهي كه رسد ذكر آن در اينجا الزم به نظر

كيفيت سطح پرسلن پس از اچينگ با اسيد هيدروفلوريك 
و برخالف تراش با فرز الماسي. است كه سطحي خشن
ميدار ايجاد كرده بافت و، نماي لعاب را به كلي از بين برد

ك ظنيز سندبالست اهر گچي شكل يكنواخت به پرسلنه يك
دهد، اچينگ اسيد هيدروفلوريك، گرچه در نماي مي
مث(وپيكــروسكــميك بـبراي در×18يــايـزرگنمـال با

تغيير مشخصي در سطح) استريوميكروسكوپ نوري
ميپرسلن  م ايجاد اكروسكوپيك پرسلن اچ شده كند، اما نماي
 دار براق پرسلن لعابن حالتداراي هماهيدروفلوريك با اسيد

و دوم ) HF(در مطالعه حاضر گروه هفتم. باشد مي
)Intact/P+Si (نظ ر استحكام اتصال برشي تفاوت از

هاي از سوي ديگر الگوي شكست نمونه.دداري ندارن معني
(دار است معني اين دو گروه نيز فاقد تفاوت هاي تمامي نمونه.

هاتن)اند كسب كرده ARIهر دو گروه نمره صفر شاخص 

الذكر در نحوه توزيع دار بين دو گروه فوقيتفاوت معن
يا به عبارت بهتر ميزان PFIنمرات شاخص شكست پرسلن 

در گروه دوم. آسيب وارده به پرسلن در اين دو گروه است
)Intact/P+Si (ها نمره صفر شاخص تمامي نمونهPFI در و

ن تمامي نمونه) HF(گروه هفتم يكها شاخص شكست مره
كه اند، را كسب كرده PFIپرسلن  كه البته بايد توجه شود

ها در ميكروسكوپن نمره، با توجه به مشاهده نمونهثبت اي
و نه بر با. اساس مشاهده ماكروسكوپي بوده است نوري

توجه به قابل قبول بودن استحكام اتصال برشي گروه هفتم
)HF (را پرسلن، اين گروهبهو نيز جزئي بودن آسيب وارده

ر مي وش قابل اطمينان جهت اتصال توان به عنوان دومين
با اين حال بايد. هاي ارتودنسي به پرسلن عنوان كرد براكت

ب كار رفتهه توجه داشت كه اين روش هيچ مزيتي بر روش
مضاف بر اين كه اسيد. ندارد) Intact/P+Si(در گروه دوم 

و سم هيدروفلوريك يك اسيد بسيار ي است كه خورنده
ميب و القوه و نرم دهان آسيب برساند تواند به انساج سخت

)2،4(.كاربرد آن بايد با احتياط صورت گيرد
هيدروفلوريك از سايلن استفاده وقتي پس از اچينگ اسيد

ي به ميزان قابل توجهي شود، استحكام اتصال برش مي
يزان تخريب پرسلنمولي به موازات اين امر، يابد افزايش مي

از ) HF(و هفتم ) HF+Si(گروه هشتم. يابد نيز افزايش مي
و كيفيت سطح پرسلن ) ARIشاخص(نظر الگوي شكست 

افزايش تعداد نمرات.دار دارند تفاوت معني) PFIشاخص(
و در اثر استفاده از اسيد PFIباالي شاخص  هيدروفلوريك

(Bourke &Rock )1999سايلن در مطالعه  نيز گزارش)2)
.حاضر مطابقت دارد هاي مطالعه شده كه با يافته

آخرين ) Al2O3+HF+Si(و دهم ) Al2O3+HF(روه نهمـگ
ق و بررسي ميگروههايي هستند كه مورد بحث . گيرد رار

و هفتم)Al2O3(با هر دو گروه پنجم ) Al2O3+HF(گروه نهم
)HF (ب تفاوت معني رشي دار داشته، ميزان استحكام اتصال

مي در اين به همين. باشد گروه بيش از هر دو گروه ديگر
استحكام اتصال برشي در گروه دهم ميزانترتيب، 

)Al2O3+HF+Si (نسبت به هر دو گروه ششم)Al2O3+Si (
ت) HF+Si(و هشتم  جمعي عوامل مورد بيشتر بود كه اثر

استحكام اتصال برشي در هر دو گروه.كند بحث را تأييد مي
مگاپاسكال8-6باالتر از محدوده مورد نيازو دهمنهم 
 PFIباشد ولي در اين دو گروه نيز، نحوه توزيع شاخص مي

 حكايت از افزايش ميزان احتمـال آسيب به چيني در هر دوي
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.اين روشها دارد
نكته قابل توجهي كه در اين جا بايد به آن اشاره شود اين

و با ششم م، پنجمبا چهار است كه وقتي گروههاي سوم
ه صورت آماري مقايسهب PFIبا هشتم از نظر شاخص هفتم
ت مي ان دار كاربرد سايلن در افزايش ميز أثير معنيشوند،

اما در مورد گروه. شود احتمال آسيب به چيني آشكار مي
تا)Al2O3+HF+Si(و دهم) Al2O3+HF(نهم  ثير مشاهدهٔاين
نم نمي و تعداد قابل توجهي از هاي هر دو گروه ونهشود

گرچه برداشت . اند كسب كرده PFIنمرات باال از شاخص 
كاهش موجب)Al2O3(و پنجم ) DB(لعاب در گروههاي سوم 

ب استحكام عرضي چيني مي دليل اينكه ميزانه شود، احتماالً
گروهها كم است، هنگام كندن استحكام اتصال برشي در اين 

ولي در گروههاي. شود ها آسيب چنداني مشاهده نمي براكت
كه كاربرد سايلن ) Al2O3+Si(و ششم ) DB+Si(چهارم 

موجب افزايش قابل توجه ميزان استحكام اتصال شده است، 
ه آسيب نگام برداشتن پذير بودن اين گروهها آشكار شده،
مي براكت .بيند ها سطح پرسلن آسيب بيشتري

هايمندينگ اتصاالت ارتودنسي به ترميدر مورد تكنيك با
ان استحكام اتصال پرسلني، اگر تنها مالك موفقيت ميز

بسيار نويدبخش بوده، مطالعههاي اين فرض شود، يافته
ميشود مشاهده مي توانند كه تعداد قابل توجهي از روشها

و  استحكام اتصال مورد نياز جهت درمانهاي ارتودنسي
به(.حتي بيش از آن را ببار آورند هفت روش از ده روش

ميبا اين حال وقتي مسئ) كار رفته زان آسيب وارده به له
از(شود، تنها تعـداد محدودي پرسلن لحاظ مي دو روش

و قابـل اطميـنان به عنوان روشهـاي) هفت روش مطمئن
در. شوند معرفي مي و بسيار حائز اهميتي كه نكته ظريف

ا ست كه ماهيت نيروهايي كه جهت اين ميان وجود دارد آن
به شتن براكتبردا مي ها در كلينيك رود با نيروي برشي كار

د دستگاه خالص كه به صورت تدريجي در دستگاههايي مانن
DARTEC مي . شود بسيار متفاوت است به آنها اعمال

تر بوده، رفته در كلينيك بسيار كنترل شده نيروهاي به كار
و تكنيك م روشها ميهاي ند توا تداولي وجود دارد كه احتماالً

براي مثال،. دهد زان آسيب وارده به پرسلن را كاهشمي
و از جمله مطالعات همچنان كه در منابع ارتودنسي

Zachrisson شده است، اعمال يك نيروي كششي نشان داده
موجب تمركز استرس در سطح رزين شده، Peelingاز نوع 

و محل)3( شودميكت با نيـروي بسيار اندكـي كنـدهراـب

و شكست در اين روش معموالً در محل تقابل قاعده براكت
مي) ARIشاخص3نمره(.رزين است با اين عمل را توان
هاي ژنژيوالي يك پالير براكت بردار كه با وينگاستفاده از 

و فشردن براكت براكت درگير مي و يا با مچاله كردن شود
از. انجام رسانيدبا استفاده از پالير وينگارت به  اين بعد

مانده بر سطح پرسلن را با استفاده توان رزين باقي عمل مي
از فرزهاي مخصوص تنگستن كاربايد برداشت، اما بايد 
دقت كرد كه فرز سطح پرسلن را لمس نكند چون برخالف 

گيرد، پرسلن نسبت كه تحت تأثير اين فرزها قرار نميمينا 
.به آن آسيب پذير است

، تعداد پنج روش از هفتهمطالعهاي اين اساس يافته بر
و يا حتي بيش از روشي كه قادر به دستيابي به ميزان كافي

ب ل خاطر احتماه حد نياز استحكام اتصال هستند، صرفاً
مي. اند آسيب به پرسلن كنار گذاشته شده رسد قبل به نظر

از تعميم اين نتيجه به كلينيك، الزم است پژوهشي تكميلي 
و مي و اجرا شود پـطراحي رسلن در اينـزان آسيب به

در ها به شيوه برداشتن براكتروشها، پس از  هاي متداول
و مقايسه قرار  تكنيك روزمره ارتودنسي، مورد بررسي

.گيرد
بههـهاي مطالعهـه يافتـد مجدد بر اينكـضمن تأكي حاضر

ب و سايلنه انواع ديگر رزينسادگي قابل تعميم ها نيست، ها
بلزوم انجام پژوه يشتري از شي تكميلي جهت بررسي انواع

مي مواد جهت باندينگ براكت .شود ها به پرسلن يادآور

 گيري نتيجه
حاكي از آن است كه روش هاي اين مطالعهـ بررسي يافته1
سايلن+ لعاب دست نخورده(كار رفته در گروههاي اولهب

برداشت لعاب با فرز(، سوم)ـ بدون كاربرد اسيد فسفريك
ـ بدون استفاده از سايلنال با(و پنجم) ماسي برداشت لعاب

ـ بدون استفاده از استفاده از سندبالست با پودر آلومي نا
با نمي) سايلن تواند قدرت استحكام اتصال برشي قابل قبول
بـاده از رزيـاستف بـانـن ه كار رفتـه در اين مطالـعـهدينگ

)Unite, 3M Unitek (ايجاد كند.
لعاب دست(رفته در گروههاي دومه كارب هايـروش2

+37كاربرد اسيد فسفريك+ نخورده   اچينگ(، هفتم)سايلن%
سندبالست(و ششم) سايلنبدون كاربرد اسيدهيدروفلوريكـ
اتصال استحكام) سايلن+ پنجاه ميكرونبا پودر آلومينا 

مي8-6در محدوده قابل قبول برشي  .كند مگاپاسكال ايجاد
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و همكاردكتر شيوا علوي

اسـ3 ببا كار رفته در گروههاي هشتمه تفاده از روشهاي
برداشت لعاب(، چهارم)سايلن+ اچينگ اسيد هيدروفلوريك(

و دهم)سايلن+يبا فرز الماس سندبالست با پودر(، نهم
ـ هيدو سپس اچينگ اسيد پنجاه ميكرونآلومينا  روفلوريك

توان به استحكام اتصال برشي باالترمي) با يا بدون سايلن
.ز محدوده مورد نياز ارتودنسي دست يافتا

كنند،ميكافي ايجادي كه استحكام اتصالاز ميان روشهاي-4
 عدم برداشت(تنها دو روش به كار رفتـه در گـروههاي دوم 

اچينگ اسيد(و هفتم) سايلن+%37فسفريك اسيد+ لعاب
ـ بدون كاربـهيدرفل به) رد سايلنـوريك كمترين آسيب را

ميپرس كه از ميان اين دو روش، اچينگ اسيد كنند، لن وارد
. گونه مزيتي بر روش قبل ندارد هيچ هيدرفلوريك

ك-5 ه ميزان استحكام اتصال برشي بيش در تمام روشهايي
مي8-6از محدوده گرفت، ميزان احتمال مگاپاسكال قرار
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