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 هاي شيري با دو روش استحكام برشي باند كامپوزيت رزين به ميناي كانينمقايسه

اچ YSGGسازي سطح از طريق ليزر آماده و اسيد

4دكتر رضا فكرآزاد-3هانيه درويشدكتر-2حسين افشاردكتر-1ژاله محمودياندكتر

 كي دانشگاه علوم پزشكي تهران دانشكده دندانپزش دندانپزشكي كودكانگروه آموزشي استاد-1
و-2  دانشيار گروه آموزشي دندانپزشكي كودكان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهرانعضو مركز تحقيقات دندانپزشكي
 متخصص دندانپزشكي كودكان-3
و قائم مقاماستاديار-4  دانشگاه علوم شكده دندانپزشكيداندر دندانپزشكي تحقيقات ليزر مركز دپارتمان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي آجا

 پزشكي تهران

 چكيده
و هدف و با ورود در سال:زمينه  فراواني بر تأثير اين اشعه در بهبود باند مواد رزيني به مينا ليزر به حيطه دندانپزشكي، تحقيقهايهاي اخير

تر بودن باند كامپوزيت در دندانهاي شيري نسبت به دايمي همواره سبب بروز آنجا كه ضعيفاز. ها صورت گرفته استو عاج دندان

و مقايسه ميزان استحكام برشي باند در دو گروه آماده اين مطالعه. تي در ترميم اين دندانها گرديدهمشكال با سازي سطح، با هدف تعيين

ضعروش و ليزر به منظور راهي در جهت جبران .د رزين با ميناي دندانهاي شيري انجام گرديدف پيونهاي اسيد اچ

ص:روش بررسي ين شيري كه با هدف ارتودنسي خارج دندان كانشاهدي انجام گرفت، بيست-ورت مورديدر اين مطالعه تجربي كه به

ها به صورت سپس دندان. يل شفاف مانت گرديدندو هر نيمه در آكرشدو توسط ديسك الماسي به دو نيمه تقسيم آوري شده بودند جمع

و در گروه اول آماده د YSGGسازي سطح با ليزر تصادفي به دو گروه تقسيم شده شدو آنپس.ر گروه دوم با اسيد اچ انجام توسط از

و سپس استحكام برشي باند توسط دستگاه اينسترون  و كيور گرديد ماتريكس پالستيكي، كامپوزيت بر روي سطح دندان قرار داده

تج ازهاند و و تحليل دادهگيري شده . صورت گرفت   Squared Student t-testو Kolmogorov-Smirnov هاي آماريها از طريق روش زيه

مي55/21±62/5و در گروه اسيد اچ مگاپاسكال87/27±136/6ميانگين استحكام برشي باند در گروه ليزر:ها يافته و مگاپاسكال باشد

)-p>05/0(.داري در ميزان استحكام برشي باند بين دو گروه وجود دارد با توجه به آناليز آماري اختالف معني

مي اساس يافتهبر:گيري نتيجه به گيري كرد كه استحكام برشي باند در گروه آماده توان نتيجه هاي به دست آمده سازي سطح با ليزر

مي ري باالتر از گروه آمادهدا صورت معني . باشد سازي شده با اسيد اچ

اچ– استحكام برشي باند– YSGGليزر:ها كليد واژه  كامپوزيت- دندانهاي شيري– اسيد

 4/11/1389/1385:پذيرش مقاله7/10/1389:اصالح نهايي1/4/1389/1383:وصول مقاله
و عضو مركزدكتر حسين افشار،:نويسنده مسئول  دندانپزشكي كودكان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهرانگروه آموزشي تحقيقات دندانپزشكي

e.mail:hoafshar@yahoo.com 

 مقدمه

م شصت سال حدود Bounockorتوسط اچينگ عرفي از

و تحقيقهاي مي اين روش فراواني در جهت بهبود گذرد

و با ورود ليزر به در سال. صورت گرفته است هاي اخير

را حيطه دندانپزشكي كودكان، براي استفاده از توجه زيادي

.در دندانپزشكي به خود جلب كرده است اين فناوري

 خانواده اربيوم به علت داشتن طول هايليزركهياز آنجاي

و و بافتهاي دنداني بر موج مناسب جهت جذب باال در آب  با

و نوركندگي قادر به برداشت همكنشهاي غالب فتوترمال

و حتي استخوان مي فرايند فوق. باشند بافت سخت دنداني

و آن را قادر اين نسل ليزر را از ديگر ليزرها متمايز ساخته

س مي خلل اختار سطحي بافت سخت دنداني بتواند سازد در

و سطحي گير . دار ايجاد كندو فرج ايجاد كرده
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. مفايسه استحكام برشي باند كامپوزيت رزين به ميناي كانين هاي شيري با دو روش . .

تا FDAگروه اربيوم توسطE هايليزرهشت يد قرارئمورد

به بعد اين ليزرها در كليه سطوح 1999و از سال گرفته

به برداشت كه نيازي سني كاربرد وسيعي در درمانهاي

ند بافتهاي سخت وجود دارد، )2-1(.پيدا كرد

، تأثير بر روي نحوه)3(اين كاربردها شامل حذف پوسيدگي

و مينا وو تميز كردن پيت)4(باند كامپوزيت به عاج ها

بااليي در بسيار تواننشان داد كه ليزرهاي فوق)5(شيارها 

را هايجهت بهبود راندمان روش كلينيكي در دندانپزشكي

ب Er,YAGوقتي ليزر.ستدارا ه بر روي نسج سخت دندان

هاي آن از طريق يك برهمكنش رود انرژي فوتون كار مي

) Microexplosions(ترمومكانيكال سبب انفجارهاي كوچك 

و فرج داري را  و سطح خلل و نسج دندان را بر داشته شده

كند كه جهت چسبندگي مواد باندينگ روي مينا ايجاد مي

)6(.باشد بسيار مناسب مي

سازي اي فراواني در آماده مقايسهن راستا تحقيقهايدر اي

و سطح مينا با دو روش اسيد اچ مرسو و ليزر انجام گرديد م

 Drummondكه طوريبه. ندان مشابهي به دست آمدچ نتايج نه

اچ شده بودندCO2هايي كه توسط ليزر نتيجه گرفت نمونه

اچ هاياري استحكام باند كمتري از دنداند به صورت معني

را،)7(.شده به روش مرسوم را داشتند مشابه اين نتيجه

Farrar كه از ليزرEr: YAG استفاده كرده بود به دست

(آورد را نظير،)8. با Rosettiهمين مطالعه و همكارانش

و در فواصل تابشي مختلف بر روي ميناي همين ليزر

و با گروه كنترل مقايسه كرد ند دندانهاي شيري انجام داده

و نه با گروه كنترل  كه تفاوتي را نه به جهت فواصل مختلف

ايهو همكارانش مطالعSevil Gurgan،)6(.مشاهده نكردند

تارا بر و  Er,Cr:YSGGليزر ثيرٔروي عاج دندان انجام داده

و همراه با اچينگ با روش متداول اچينگ بر روي به تنهايي

و عاج بررسي كرده  و نتيجه گرفتند كه استحكام باند رزين

و يا اچ همراه با ليزر باشد سطح عاجي كه با اين نوع ليزر

)9(. كند قدرت باند باالتري را ايجاد مي

Wanderlyi اي مختلف ليزرـهر انرژيـو همكارش بر تأثي

Er:YAG مق و ايسه آن با روشـبر روي استحكام برشي

و نتيجه گرفتن مرسوم اچينگ مطالعه د كه اين اي انجام داده

داري، تأثير معنيMJ هشتادو شصتهاي ليزر با انرژي

(نسبت به روش متداول اسيد اچ دارد كهاز،)10. آنجا

شيري نسبت به بودن باند كامپوزيت در دندانهايترضعيف

دايمي همواره سبب بروز مشكالتي در ترميم اين دندانها 

و با عنايت به اينكه بر هاي تحقيقاساس منابع موجود گشته

روي استحكام برشي باند كامپوزيت بسيار محدودي بر

بر روي YSGGسازي سطح با ليزر رزين توسط آماده

با هدف مطالعهميناي دندان شيري صورت گرفته، لذا اين 

و مقايسه ميزان استحكام برشي باند  نيرزتيكامپوزتعيين

بي در دو گروه آمادهريشيهانيكانينايم به ا سازي سطح

و اسيد اچ مي . باشد دو روش ليزر

 روش بررسي

دندان كانين در اين مطالعه تجربي آزمايشگاهي تعداد بيست

و عاري ازهرگونه پوسيدگي، شيري كه سالم شكستگي بوده

اين دندانها به جهت(يي باشد انتخاب گرديد يا نقائص مينا

ها پس از تميز دندان) درمانهاي ارتودنسي خارج شده بودند

با غلظت نيمTآمين در كلر شدن توسط آب به مدت يك هفته

و سپس تا زمان مطالعه در آب مقطر  درصد قرار داده شده

در نمونه. نگهداري شدند ها توسط ديسك الماسي ظريفي

و در  جهت باكولينگوال به دو نيمه هم اندازه تقسيم شده

و هم اندازه   متر در رزين سانتي3×2مولدهاي مستطيل شكل

آكريلي شفاف به صورتي مانت شدند كه هر نيمه به صورت

از افقي درون آكريل خوابانده شد به گونه  Line angleاي كه

و سطح لبيال هر نيمه دندان باالتر از سطح لبيو پروگزيمال

از نيمه(ناحيه انسيزولبيال هر نمونه. آكريل قرار بگيرند اي

و از طريق) يك دندان سكه به عنوان كه به صورت تصادفي

و  كنترل يا آزمايش مشخص شد توسط پوآر هوا خشك

اچ(%37سپس در گروه كنترل با ژل اسيد فسفريك  ژل اسيد

و. ثانيه اچ شدهسيبه مدت) كيميا سپس توسط پوآر آب

و زاويه تقريبي هوا با فاصله يك سانتي نود درجه به متري

تامدت سي  كه ثانيه شسته در نهايت توسط پوآر هوا زماني

يك سطح گچي نمايان شود، خشك گرديد در گروه آزمايش 

شد Er,Cr:YSGGنيز جهت ايجاد تخلخل از ليزر  . استفاده
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و همكاران ژاله محمودياندكتر

كار رفته براي ليزرهبدر اين مطالعه پارامترهاي فيزيكي

و هشتاد طول موج: فوق عبارت بود از و هفتصد دو هزار

فركانس، دو واتتوان خروجي،ميكرومتر78/2نانومتر يا 

و چهل ميكروو مدت زمان هر پالس HZ بيست ثانيه بود صد

 با قطر  G6كه از طريق سيستم فايبر اپتيك با يك نوك

و طول شش ميكششصد متر از جنس زيركونيوميميلرون

گونه بود كه تمام روش ليزرتراپي اين. كرد فلورايد عمل مي

به ميلي2-1سطح مشخص شده با فاصله ثابت  طور متري

و سرعتي تقريباً و يكنواخت ثابت به صورت اسكنينگ

پرهيز از نقاطي كه پرتو(شطرنجي جهت هم پوشاني خوب 

بده به مدت) دريافت نكرده باشند .كار رفته ثانيه

ب و توصيهه كار رفته مبتني بر تحقيقهايپارامترهاي قبلي

عمل كمپاني سازنده در دفترچه راهنماي استفاده براي

.ن بودشينيگ سطوح ميناي بالغاكاندي

كامپوزيت رزين با استفاده از يك ماتريكس سيلندر شكل

ق دو ميلي7/1طر داخلي پالستيكي با و ارتفاع بر ميلي متر متر

از. روي سطوح قرار داده شد جهت تهيه اين ماتريكس

كه براي تخليه آبسه Nelatonوسيله پالستيكي شفاف به نام 

. در پزشكي كاربرد دارد، استفاده شد

صورت بود كه ناحيه اچ شده به عامل مراحل كار بدين

)Single bond EPCE,Dental Product USA) 3M باندينگ

و در حالي كه ماتريكس پالستيكي توسط پنس آغشته شد

گرفته شده بود، انتهاي آن به عامل باندينگ كه بر روي يك 

اي ريخته شده بود آغشته گرديد به آرامي روي لوك شيشهب

سطح مينا قرار گرفت سپس طبق سفارش كارخانه به مدت 

ثانيه توسط دستگاه اليت فراز دنتين، كيور گرديد بيست

و  بدين ترتيب ماتريكس بر روي سطح مينا محكم گرديد

نـسپس كامپ در داخل آن ) 3M(قـوع رقيـوزيت رزين از

پس از كيور،. تحت شرايط مشابه كيور گرديدو تزريق شد

و جدا شد ازپس،ماتريكس پالستيكي با تيغ بيستوري بريده

و در ها تحت فرآيند ترموسايكلينگ قرار آن نمونه گرفته

مرحله آخر، استحكام برشي باند در دو گروه توسط دستگاه 

متعلق به بخش Universal Testing Machine(اينسترون 

متر در دقيقه ميلي5/0كه با سرعت)ت دانشگاه شاهدتحقيقا

و اندازه حركت مي پس از مشخص.دگيري گردي كرد محاسبه

 Kolmogorov-Smirnov اي آماريـهايج، از روشـشدن نت

هاي تحقيق جهت آزمون فرضيه  Squared Student t-Testو

. استفاده گرديد

ها يافته

 نشان Kolmogorov-Smirnovنتيجه آزمون مطالعهدر اين

و جدول  نشان1دهنده توزيع نرمال در دو متغير بوده

در دهنده معني دار بودن تفاوت ميانگين استحكام برشي باند

و اسيد اچ با فاصله اطمينان  . باشدمي%95گروه ليزر

)05/0<p.v(

 بحث

از آنجا كه كاربرد ليزرهاي گروه اربيوم در دهه اخير به

مطرح Enamel conditioningش مناسب براي عنوان يك رو

و ي حداقل اثرات تخريبي پالپي با رعايت دارا شده

تواند به عنوان جانشينيمي،)1(.باشد پارمترهاي صحيح مي

براي روش سنتي در نظر گرفته شود به خصوص در 

كودكان كه همواره مزه ناخوشايند اسيد در هنگام 

ك(شستشوي سطح اچ شده  ه رابردام استفاده در زماني

مي) نشده و سبب اثرات منفي در رفتار كودك را فراهم كند

همچنين داشتن اثرات ضعيف كانديشينيگ سطوح مينايي 

و  و قدرت باند ضعيفتر دندانهاي شيري با روش معمول

غير درمانهاي فوق براي كودكان خصوصاً پرهيز از تكرار

سبتر جهت ايجاد با هدف يافتن روشي منا اين مطالعههمكار؛ 

استحكام باالتر باند در ميناي دندانهاي شيري انجام گرفته 

. است

ازن با شده كه محققاجديد بودن روش سبب استفاده

و توان هاي گوناگون تالش كنند كه بهترين ليزرهاي مختلف

، نتيجه را به دست آورند لذا طبيعي است تا حصول به آن

 Wondereleyاي كه نتايج ونهگ نتايج مختلفي را گزارش كنند به

بر شصتهايو با تابش انرژي YAG :Erبا ليزر ژول

توانست استحكام باند بهتري از هشتاد متر مربع سانتي

ن و از اين نتروش سنتي اسيد اچ به دست آورد قـظر  ابلـايج
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. مفايسه استحكام برشي باند كامپوزيت رزين به ميناي كانين هاي شيري با دو روش . .

بهدواخير با استفاده از توان اي با مطالعه مقايسه وات

(دست آورد .10(

را پس از تابش داري همين محقق اختالف معنيدر حالي كه

متر مربع با گروه كنترل ژول بر سانتي ليزر با انرژي صد

تحقيق مشابهي را از طريق Drummond)10(گزارش نكرد 

داري استحكام باند انجام داد كه به صورت معناco2ليزر 

كمتري از دندانهاي اچ شده به روش مرسوم را داشتند كه 

را تفاوتت نتايج ايشان با نتايج اين مطالعهتفاو شايد بتوان

اي. در نوع ليزر مورد استفاده توجيه كرد  شان از ضمن اينكه

حالي كه در مطالعه هاي دائمي استفاده كرده بودند در دندان

(هاي شيري استفاده شده استحاضر از دندان در تحقيقي)7.

دا Er:YAGبا استفاده از ليزر Farrarكه  د نتايج انجام

كه در حالي)8(گزارش كرد Drummondمشابهي با تحقيق

Trajetenberg با استفاده از همين ليزر)Er: YAG ( نشان داد

با كه سطح كامل اچينگ زماني ايجاد مي شود كه ليزر همراه

(تكنيك اسيد اچ مرسوم به كار رود .11(

Osorio اي اثر تابش ليزر در مطالعهEr: YAG روي را بر 

و گزارش كرد كه روش سنتي اسيد اچ، عاج بررسي كرده

 آورد كه اختالف نتيجه تحقيق ايشان باند بهتري را فراهم مي

توان به تفاوت در بافت مورد مطالعه با مطالعه حاضر را مي

(نسبت داد) اند مطالعه كردهايشان بر روي عاج( هر،)12.  در

تد باالـحال استحكام بان دـتر دنوسط ليزر ايـدانهـر ميناي

شيري نسبت به روش متداول را شايد بتوان به سبب ايجاد

ت ليـتخلخل نـوسط باـوركندگـزر كه از طريق ادـايجي

بر روي مينا Micro explosions كوچك اي بسيارـانفجاره

البته ممكن است با تغيير تركيب. توجيه كرد،گردد ايجاد مي

به بافتي سطحي نيز همراه باشد كه با آناليزهاي كه قادر

بـتبـررسي سطـوح از نظـر  و يا با ررسيـركيب است

وميكروسكوب الكتر و تحليل Semi quantitative وني تجزيه

راشد مي مي.بررسي كرد اين قضيه گردد بعد از اين توصيه

)6(. پژوهش اوليه در تحقيقي ديگر به علت يابي پرداخت

 گيري نتيجه

مي اساس يافته بر گيري كردهـتوان نتيج هاي به دست آمده

سازي سطح با ليزر كه استحكام برشي باند در گروه آماده

با داري باالتر از گروه آماده به صورت معني سازي شده

. باشد اسيد اچ مي
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