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  بررسی تأثیر زاویه شستشوی سطوح اچ شده برگیر فیشورسیلنت
   

  

  2دکتر بهارک قائدی -1حسین افشاردکتر 
  . دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهرانو مرکز تحقیقات دانشیار گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان دانشکده  -1
  .دندانپزشک -2
  

  

 چکیده

گیری از پوسیدگی ارتباط مستقیم با گیر و استحکام پیوند آنها دارد و در این ارتباط  در پیشها  موفقیت کلینیکی سیلنت :زمینه و  هدف
هدف از این مطالعه البراتواری ارزیابی و مقایسه قدرت استحکام باند برشی فیشور سیلنت بر مینا . مطالعات فراوانی صورت گرفته است

   . درجه است درجه و نود45 اچ شده با دو زاویه پس از شستشوی سطح
گ سطوح باندین. مورد بررسی قرار گرفتند) باکالی و لینگوالی( دندان پرمولر با دو سطح باندینگ 31در این مطالعه تجربی  :روش بررسی

 درجه در  با زاویه نود%37 از اچینگ با اسید فسفریک  و عمود بر افق و در حد مینا آماده شده و پسباکالی و لینگوالی، صاف، موازی
 24های آماده شده برای مدت  پس از خشک کردن و کاربرد سیلنت، نمونه.  درجه در سمت لینگوال شستشو شدند45مت باکال و س
 و پس از آن تحت آزمایش بررسی قدرت استحکام باند برشی در دستگاه اینسترون قرار  درجه ذخیره گردید37عت در آب مقطر سا

  .  مورد ارزیابی قرار گرفتند Pearsonو ضریب همبستگی  t  آماری ون آزمها به کمک  در پایان یافته.گرفتند
 درجه 45 درجه بیش از گروه های شستشوشده با زاویه نود ر نمونهچه میانگین قدرت استحکام باند دنتایج مطالعه نشان داد اگر :ها یافته

  .داری را نشان ندادند تفاوت معنی  Pearsonب همبستگی  و محاسبه ضریt.testبود، اما این دو گروه به لحاظ آماری  با استفاده از 
  .ها ندارد  درجه تأثیری در میزان استحکام باند برشی سیالنت و نود45 اچ شده با زوایای شستشوی سطوح :گیری  نتیجه

   . زاویه شستشو–  استحکام باند برشی–  پیت و فیشور سیلنت:ها کلید واژه
  17/4/1387/1385 :پذیرش مقاله      25/2/1387 :صالح نهاییا     28/7/1386/1383 :وصول مقاله

  e.mail:afsharhossein@hotmail.comتهران دانشگاه علوم پزشکی انپزشکی دند و مرکزتحقیقات دانشکدهکودکان دندانپزشکی گروه آموزشی:نویسنده مسئول
  

  مقدمه 
 که انسان را مبتال کرده است، یکی از شایعترین بیماریهایی

رد در مراحل باشد که در بسیاری موا ی دندان میپوسیدگ
کودکان آغاز شده و باعث تأثیر سوء اولیه رویش دندانهای 
 به همین جهت روز به روز بر ،)1.(گردد جسمانی و روانی می

گیری دارند افزوده  تعداد دندانپزشکانی که گرایش به پیش
  )2.(شود می

ی، ترغیب  خانگیری به همراه درک بهتر مراقبتهایگ پیش
والدین به مراقبت از سالمتی کودکان، درک روند پوسیدگی 

 آن با تغذیه، استفاده از آب آشامیدنی حاوی  و رابطۀ
ر ـل خمیـانگی مثـوراید در محصوالت خـرد فلـوراید، کاربـفل

دندان و کاربرد فیشور سیالنت باعث شده است که امروزه 
از افراد  ،)3.(ودهد کودکانی عاری از پوسیدگی بشاتوان  می
 است که در سال Michael Buonocoreثر در این تحول مؤ

م ـی را در علـدگاه نوینـدیگ ـ اچینداعیـا روش ابـب 1955
دندانپزشکی به وجود آورد، به دنبال ابداع این تکنیک یکی از 

گیری از پوسیدگی به نام پیت و فیشور سیلنت  های پیش جنبه
  )4.(مورد توجه قرار گرفت

ها گیر مناسب   عامل در عملکرد مطلوب سیلنتهمترینم
دان ـر سطح دنـواد بـه این مانی کـبه عبارتی تا زم. اشدـب می

ا ـدگی یـوسیـد از ایجاد پـاننـاقی بمـخورده بـدست ن 100%
. کنند ری میـجلوگی %100 احتمالی قبلیوسیدگیهایگسترش پ

و البراتواری از این رو از گذشته تا امروز مطالعات کلینیکی 
ها  ایش گیر سیلنت افزه روشهایـمینای در ز ردهـار گستـبسی

 روشهایعات تأثیر مواردی از قبیل این مطال.انجام شده است
کیور، ردی،روشهای ـون، نوع رزین کاربـزوالسیـف ایمختل

سازی   آمادهظت و حرارت اسید کاربردی، روشهاینوع، غل
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حسین افشار و همکاردکتر 

ان ـلنت، زمـر سیـ در زیگـدینـانـامل بـسطوح، استفاده از ع
لنت ـر سیـزایش گیـاچینگ و نوع ماده شستشودهنده را بر اف

  )5(.اند بررسی کرده
 رسد که بررسیهای  گذشته به نظر میبا مروری بر مطالعات 

 مختلف شستشوی در رابطه با تأثیر مواد و روشهایاندکی 
   )9 -6. (ها  صورت گرفته است سطوح اچ شده بر گیر سیلنت

 از این مطالعه بررسی تأثیر زاویه شستشوی سطوح اچ هدف
  .باشد شده بر میزان استحکام باند سیلنت می

  
    روش بررسی 

مایشگاهی با توجه به نبودن موارد در این مطالعه تجربی آز
شرط . انتخاب شدند دندان 31 پایلوت مشابه و انجام بررسی

 چشمی گی در مطالعهپوسیدوجود شواهد  عدمانتخاب دندانها
 دارای تاج دندانها. بلی در سطوح دندانی بود قو پرکردگیهای
ودنسی که به جهت درمان ارت.  نخورده بودند  سالم و دست

کردن بافتهای ازشستشو و جدا  دندانها پس.ودند شده بخارج
  .تا زمان انجام مطالعه نگهداری شدند %5/0زاید در کلرامین 

دو ریبی ـاع تقـکی با ارتفـه پالستیـدا در یک حلقـ ابتدندانها
با استفاده از آکریل متر  سانتی 5/2و قطر تقریبی متر  سانتی

 سپس یک ناحیه .خود به خود پلیمریز شونده مانت شدند
صاف، با ویژگی عمود بودن بر سطح افق، از طریق تراش 

 14/3با مساحت حداقل ) در حد مینا(سطوح باکال و لینگوال 
از استقرار کامل مولد مورد استفاده جهت اطمینان متر  میلی

تراش سطوح با استفاده از . برای کاربرد سیلنت ایجاد شد
یک توربین مانت شده در یک سورویور و قرار دادن و مانت 
کردن پایه آکریلی بر میزک سورویور جهت اطمینان از 
تراش عمود بر افق و موازی بودن سطح باکال و لینگوال 

  .شد انجام می
 شکل پالستیکی با ا استفاده از یک ماتریکس سیلندرسیلنت ب

بر متر  یبی دو میلیو ارتفاع تقرمتر  قطر داخلی حدود دو میلی
   .سطوح استفاده گردید

ـد اده از ژل اسیـا استفـدا بـی ابتـایـاف مینـوح صـسط
ال ـ سری  به شمارۀ-اـژل اسید اچ کیمی( %37ارتـوفسفـریک 

k/1/3375010721018 ( ثانیه اچ شدندمدت بیست و به .  
سطوح باکالی با . جهت شستشو از دو زاویه استفاده گردید

 درجه و سطوح لینگوالی با زاویه تقریبی زاویه تقریبی نود
دقت تعیین زاویه تقریبی بود و با .  درجه شسته شدند45

 پوآر  الساقین و تنظیم لولۀ استفاده از یک گونیای متساوی

هر . آمد ه دست میین گونیا، این دقت بآب و هوا با اضالع ا
  تقریبی سر  ثانیه شسته شد و فاصلۀسطح به مدت بیست

. بودمتر  د یک سانتیپوآر با سطوح در حین شستشو حدو
  . زده خشک شدند سپس سطوح تا رسیدن به یک نمای یخ

 ماتریکس پالستیکی را به کمی از سیلنت که روی پس از آن
وی بوده آغشته کرده و بر رای ریخته شده  بلوک شیشه

 تا سطح اچ شده قرار داده و مدت بیست ثانیه کیور گردید
مولد پالستیکی بر روی سطح دندان جهت تزریق فیشور 

سپس مولد محکم شده و سیل شده بر . سیلنت محکم گردد
  : سطح را با تزریق فیشور سیلنت

)Conseal f, White sealant , Australia by SDI Iimited(  پر
  به مدت بیست)Contelux(کرده با استفاده از دستگاه کیور 

  . ثانیه کیور شد
پس از کیور، ماتریکس پالستیکی بالفاصله با تیغ بیستوری 

  . بریده و جدا شد
که دمای آن توسط (های آماده شده در آب مقطر  مونهن

بخش میکروبیولوژی دانشکده پزشکی  انکوباتور دستگاه
 24به مدت ) شد ی تهران کنترل میدانشگاه علوم پزشک
  )Short term test( .ساعت قرار داده شدند

رون ـستنـا توسط دستگاه ایـه هـرشی نمونـام بتست استحک
  .  ساخت کشور انگلستان صورت گرفت1195

به صورت متر در دقیقه  میلی 5/0تیغه ماشین با سرعت 
ن موازی با سطح دندان به ناحیه محل تماس سیلنت و دندا

 مربوط به هر نمونه کرد و همزمان منحنیهای و وارد مینیر
ها  نتایج در لحظه شکست نمونه. شد توسط دستگاه رسم می

شد و با تقسیم بر سطح مقطع  برحسب نیوتن محاسبه می
متر، فشار مربوط به شکست هر نمونه  ها برحسب میلی نمونه

  .شد  محاسبه می)مگاپاسکال(برحسب 
برای هر گروه محاسبه شد و ) SD(معیار میانگین و انحراف 

ه ـ زوجی و محاسبt-student اده از آزمونـایج با استفـنت
 جهت تعیین وجود اختالف Pearsonضریب همبستگی 

 آنالیز 5/11SPSS ویرایش افزار  با نرم دار بین نمونه معنی
  .شدند

  
  ها یافته

 درجه به ترتیب 45 و میانگین قدرت باند در زوایای نود
 مگاپاسکال بود که اگر چه قدرت استحکام باند 7/22و 69/24

 درجه بیش از نودهای شستشو داده شده با زاویه  در نمونه
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  . . . ی سطوح اچ شده بر گیر  تأثیر زاویه شستشوبررسی

 اما این دو گروه به لحاظ آماری تفاوت . درجه بود45گروه 
  )1جدول . (داری را نشان ندادند معنی
  ردید که ـگ مشخص Smirnov kolmogrovون ـام آزمـبا انج

 مورد نظر نرمال بوده و آزمون ضریب های توزیع متغیر
 گواهی دقت انجام P-Value≅0ا بPearsonهمبستگی خطی 

  .کار با این دو روش بوده است
  

  تمشخصات آماری متغیرهای مورد بررسی در جهت شستشوی سطح اچ شده بر میزان استحکام برشی فیشور سیلن: 1جدول
  )برحسب مگاپاسکال( 

  
  
  
  
  
  

  بحث
مطالعات متعددی در زمینه چگونگی افزایش قدرت استحکام 

ت گرفته و بر پیوند میکرومکانیک ناشی از اچینگ صور
یکی از . های متعددی در این زمینه تأکید شده است جنبه

در اثر عمل . مراحل اچینگ شستشوی سطح اچ شده است
شود  های کلسیم فسفات تشکیل می اسید بر سطح مینا نمک

که باقی ماندن این رسوبات نمکی با ایجاد پیوند تداخل دارد، 
رسوبات لذا شستشوی کامل و دقیق سطح جهت حذف این 

ها برای دستیابی به یک باند  از سطح مینا و عمق پروزیته
خوب ضروری است عالوه بر این نشان داده شد که 

تواند سبب افزایش  شستشوی ناکافی سطح اچ شده می
  )6.(ریزنشت گردد

Wahl Aj و همکارانش اثر چهار نوع ماده شستشو دهنده را 
نتایج . ار دادندابی قربر قدرت باند رزین بر عاج مورد ارزی

لف اثری بر قدرت باند  که مواد شستشودهنده مختنشان داد
  )7.(ندارند

Derric و همکارانش نیز اثر حجم مایع شستشودهنده را بر 
قدرت باند مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند 
که با افزایش حجم مایع شستشودهنده تا مقداری مشخص 

  )8.(یابد قدار قابل توجهی افزایش میمیزان استحکام باند به م
در مطالعه حاضر اثر زاویه شستشوی سطوح اچ شده 

  .مینایی بر قدرت باندینگ سیلنت مورد ارزیابی قرار گرفت
در این مطالعه قدرت باند از طریق انجام آزمون باند برشی 

)Shear (ج ـایـتـده نـزارش شـاالت گـده شد، که در مقـسنجی  
 )9-8.(دارد) Tensile(ه آزمون باند کششی دقیقتری نسبت ب
کـی برای مینا و عاج د موفق به لحاظ کلینیـدر حالی که بان

ام باند به دست ، میانگین استحک)3(پاسکال است مگا35 -15
 69/24 شستشو شده با زاویه نود درجه های آمده در نمونه

 مگاپاسکال بود که 86/22 درجه، 45مگاپاسکال و در زاویه 
ه میزان استحکام اگرچ. ظر استحکام باند مطلوبی استبه ن

تنهایی در این مطالعه دارای ارزش  به باند این گروهها
ر حد استانداردهای موجود  اما به دست آمدن نتایج دنیست،

 از نزدیک بودن شرایط به حد استاندارد حکایت تواند می
  .داشته باشد

 37در دمای  ساعت 24پس از آماده سازی به مدت ها  نمونه
درجه نگهداری شدند، چراکه طبق گزارشات منتشر شده 

 24حداکثر تغییرات ابعادی و انقباضات ناشی از کیور طی 
ساعت اول اتفاق می افتد و پس از آن دیگر تغییر قابل 

  )10.(هی در سیلنت مشاهده نمی شودتوج
 در قدرت باند حاصل از داری در این مطالعه اختالف معنی

 درجه و یا 45شستشو با زاویه (شستشوی سطح دو زاویه 
به دست نیامد، اگرچه میانگین استحکام ) زاویه نود درجه

باند گروه شستشو شده با زاویه نود درجه باالتر از گروه 
از آنجا که مطالعات مشابهی در این زمینه .  درجه بود45

  وجود ندارد امکان مقایسه نتایج جهت رد یا قبول اطالعات به 
  .ت آمده، نیستدس

عالوه براین در مطالعه حاضر تنها اثر شستشو با دو زاویه 
  ا ـده شده است و بـد سنجیـانـدرت بـر قـه بـود درجـ و ن45

یجه رسید که  به این نتتوان اده از نتایج این مطالعه نمیاستف
قدرت باند  درجه 45ی پایینتر از آیا در زوایای شستشو

از حواشی این اما آنچه . ا خیر یگیرد تحت تأثیر قرار می
 است که آیا ممکن ای آید ایجاد فرضیه بررسی به دست می

 زاویه شستشو
  نما  انحراف معیار میانگین حداقل حداکثر تعداد  )درجه(

90   31 69/56 83/10 69/24 89/11  29/15 

45   31 59/44 92/8 86/22 29/8  47/18 
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حسین افشار و همکاردکتر 

 کمتر است شیب کاهش قدرت باند، وقتی شستشو با زاویه
 قدرت باند از –، از شیب کاهشگیرد  درجه صورت می45از 
بنابراین به نظر .  درجه تبعیت کند یا خیر45رجه به  دنود
 در زوایای ه ادامه مطالعهرسد این فرضیه انگیز می

 درجه را ایجاد 45االتر از شستشوی پایینتر و یا حتی ب
  . کند می

  وص با ، به خصنیکانتقال نتیجه حاصل از این مطالعه به کلی
  در بسیاری اما.  مواجه استابزار فعلی با محدودیتهایی

موارد مثل مواقعی که با سطوح صاف دندانی روبرو هستیم 

 که سعی در ایجاد کند در عمل کننده ایجاد میایل را این تم
  .شده شستشوی حدود نود درجه داشته بازاوی

  
  گیری نتیجه
 درجه اختالف تشوی چهل و نودند در دو زاویه شسقدرت با

 ت ولی از آنجا که قدرت باند از نودداری با هم نداش معنی
ای را ایجاد  دهد فرضیه  درجه کاهش نشان می45درجه به 

 درجه نیز 45 از دامه تحقیقات در زوایایی پایینترکه اکند  می
  . انجام گیرد
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