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دریافت مقاله1312/1/42 :

٣

چکیده

زمینه و هدف :هدف تعیین استحکام باند برشی براکتهای فلزی به دندانهای ترمیم
شده توسط کامپوزیتهای با بیس متاکریالت و سایلوران در روشهای مختلف
آمادهسازی سطح کامپوزیت بود.
روش بررسی :بعد از تراش حفرات در سطوح باکال  111عدد دندان سانترال آکریلی؛
نیمی از دندانها با کامپوزیت ( Filtek Z-250بیس متااکریالت) و نیمای دیگار باا
کامپوزیت ( Filtek P-90بیس سایلوران) ترمیم شدند .سطح کامپوزیات در هار دو
گروه با استفاده از  4روش  -1:فرز الماسی+اسید اچ؛ -1فرز الماسی+اسید اچ+ساایلن؛
air abrasion-3؛ +air abrasion -4سایلن آماده و براکاتهاا باه دنادانهاا باناد
شدند .بعد از اعمال چرخههای حرارتی؛ استحکام باند برشی براکتهاا باه کامپوزیات
در دستگاه  universalمحاسبه شد .ادهزیو و رزیان باقیماناده باا یاک اینادکس 5
قسمتی تعیین گردید .دادهها توسط آنالیز واریانس یکطرفه و مقایساات دوباه دو نیاز
توسط آزمون  Tukeyانجام شد .برای بررسی فراوانی ایندکس  ARIنیز از آزمون ناا
پارامتریک کروسکال والیس ( )Kruskal-Wallisاستفاده شد.
یافتهها :میانگین استحکام باند براکتها به کامپوزیت  Filtek Z-250در روشهای
آمادهسازی گروههای فوق 13/33±5/31-1؛13/11±4/80-1؛11/44±5/11-3و-4
13/13±3/01مگاپاسکال و در کامپوزیت  Filtek P-90در گروههای،11/4±3/54-1
0/1±3/15-1؛18/41±1/15-3و18/53±3/84-4مگاپاسکال بود.در تمامی روشهای
آمادهسازی؛ استحکام باند کافی به کامپوزیت دیده شد .در سطوح کامپوزیتی Filtek
P-90؛ استحکام باند بیشتری در روش فرز الماسی +اسید اچ دیده شد (.)p<8/81
نتیجهگیری :با وجود استحکام باند کمتر براکتهای فلزی به سطوح کامپوزیت با بیس
سایلوران در مقایسه با بیس متاکریالت؛ به دلیل محدودۀ قابل قبول آنها و نیز میزان
اندک ادهزیو باقیمانده؛ باند براکتهای فلزی به سطوح دندانهای ترمیم شده توسط
کامپوزیت با بیس سایلوران در تمام روشها قابل قبول بوده است.
کلید واژگان :استحکام باند برشی ،کامپوزیت با بیس سایلوران ،کامپوزیت با بیس
متاکریالت ،آمادهسازی سطحی.

دریافت مقالۀ اصالحشده1312/1/8 :
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مقدمه
در حااال حا اار؛ تعااداد بیماااران بااال متقا اای

مطلوب آنها؛ ارتودنتیساتهاا بادون تردیاد در آیناده باا

درمانهای ارتودنسی در حال افزایش بوده و رشد سریعی

دندانهای ترمیم شده توساط ایان کامپوزیاتهاا مواجاه

داشته است ( .)1درمانهای اخیر ارتودنسی نیاز به توانایی

خواهند شد که البته اطالعات کلینیکی دربارۀ آنهاا انادک

باند اپالینسهای ارتودنسی به سطوح غیرمینایی دنادان از

است (.)18،9

جمله کامپوزیت رزیان ،آمالگاام و پرسالن داشاته و لا ا

چندین تکنیک آمادهسازی سطح کامپوزیات جهات

دستیابی به یک باناد قابال اعتمااد باه ساطوح غیرمیناایی

افزایش استحکام باند براکتها به سطح کامپوزیت موجود

دندانها حائز اهمیت میباشد (.)1

روی دندان پیشنهاد شده است ( .)1این تکنیاکهاا باه دو

اکثر کامپوزیتها در دندانپزشکی ترمیمای بار پایاۀ

دستۀ مکانیکی و شایمیایی تقسایم مایشاوند .روشهاای

پلیمریزاسیون رادیکالی متااکریالتهاا مایباشاند ( .)3در

مکااانیکی شااامل ایجاااد خشااونت سااطحی روی سااطح

کامپوزیتهای با بیس متاکریالت؛ باند شیمیایی یک الیاۀ

کامپوزیاات توسااط فاارز ،سندبالساات کااردن ،پوشااش بااا

کامپوزیتی به الیۀ دیگر مستلزم واکنش گروههای واکنشای

 (silica coating) silicaیاا توساط air abrasion

متاکریالت این دو الیه است ( .)4این گروههاای واکنشای

بوده و روشهای شایمیایی هام شاامل اساتفاده از اساید

متاااکریالت در الیااۀ  oxygen inhibitedکامپوزیاات

فساافریک ،اسااید هیاادروفلوریک ،سااایلن یااا کاااربرد

رزینهای پلیمریزه شده در سطح کامپوزیات قرارداشاته و

ادهزیوهای مختلف میباشد (.)14-11

اجازه میدهند که کامپوزیت به صورت الیه الیه در حفره

تحقیق حا ر با هدف مقایسۀ استحکام باناد برشای

قرار گرفته و هر الیه جداگانه پلیمریزه شود؛ بادون اینکاه

براکتهای فلزی ارتودنسی به دندانهای تارمیم شاده باا

روی استحکام باند الیۀ بعدی اثرات ساویی داشاته باشاد

کامپوزیتهای باا بایس متااکریالت ( )Filtek Z-250و

( .)3 ،5کااامپوزیتی کااه دچااار رونااد  agingگشااته یااا

کامپوزیتهای با بیس سایلوران ( )Filtek P-90به دنبال

پرداخت شده و یا با بزاق آلوده شده است؛ فاقد این الیاۀ

استفاده از روشهای آمادهسازی مختلف سطح کامپوزیات

 oxygen inhibitedدر ساطح خاود مایباشاد (.)4 ،3

و تعیین الگوی شکست در حد فاصل براکت و کامپوزیت

گزارش شده نیمۀ عمر الیاۀ پلیمریازه نشادۀ واکنشای در

موجود در سطح دندان انجام شد.

گروههاای متااکریالت باقیماناده در کامپوزیات در دماای
 34°Cتنهااا  58ساااعت ماایباشااد ( Finishing .)0و

روش بررسی

پرداخت کلینیکی سطح ترمیمها نیز مونومرهاای واکنشای

در این مطالعۀ تجربی آزمایشاگاهی؛ ساطوح باکاال

سااطح را بااه صااورت مکااانیکی برداشااته ( )3و در ایاان

تعداد  111دندان سانترال آکریلی از شرکت ایادهآل مااکو

شرایط؛ استحکام باند شیمیایی بین کامپوزیات تاازه قارار

انتخاب شده و حفرات کالس  Vبا حاشیۀ  1میلایمتار از

گرفتااه و کامپوزیاات موجااود روی سااطح دناادان کاااهش

لبه های انسیزال ،دیستال ،مزیاال و سارویکال باا عماق 3

مییابد .در واقع؛ اساتحکام باناد کامپوزیات جدیاد قارار

میلیمتر در آنها تراش داده شد.

گرفته روی کامپوزیتی که یک هفته از عمر آن مایگا رد،
تنها  %13-44حالت عادی خواهد بود (.)5

نمونهها به صاورت تصاادفی در دو گاروه 53تاایی
تقسیم شدند .همۀ نمونهها جهت کنترل بهتار فرآینادهای

ترمیمهای انجام شده روی سطوح باکاال دنادانهاا

انجام کار در داخل بلوک آکریلی مانت شدند ( )13سپس؛

معموالً از کامپوزیتهای با بیس متاکریالت بوده ولای باا

توسط ژل اسید فسافریک 3M ESPE etching ( %34

توجه به معرفی کامپوزیتهاای ساایلوران و خصوصایات

 )liquidتحت فرآیناد اچینا
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ماشااهلل خانه مسجدی و همکاران

گااروه از نمونااههااا بااا اسااتفاده از کامپوزیاات بااا باایس

 21046,Walter+bai, Switzerlandبا سرعتی

متاکریالت ( Filtek Z-250, 3M ESPE, St Paul,

معادل  1میلیمتر بر دقیقه و با اعمال نیرو در حد فاصل

 )MN, USAو گروه دیگر توساط کامپوزیات باا بایس

براکت و کامپوزیت اندازهگیری شد .نیروهای دباندین

ساایلوران ( Filtek P-90 (3M ESPE, St Paul,

برحسب نیوتن اندازهگیری و ثبت شدند .سپس ،مقادیر

مرباوب باه

استحکام باند برشی با استفاده از فرمول نیرو ( )Nتقسیم

 MN, USAو با استفاده از سیستم بانادین

2

هر یک از کامپوزیتها طبق دساتور کارخاناۀ ساازنده باا

بر سطح مقطع (  )mmبر حسب مگاپاسکال محاسبه شد.

نوردهی به وسیلۀ دستگاه الیت کیاور Ortholux LED

نمونهها ،دندانها و براکتها با

( )3M Unitek-USAترمیم شدند؛ جهت انجام روناد
aging؛ همۀ نمونهها به مادت  35روز در آب باا دماای

پس از دباندین

استفاده از استریومیکروسکوپ( SMP-200-HP-
)Inc-CA-USA

instruments

Motic

با

 34°Cنگهداری شدند .سپس نمونه هاای هار یاک از دو

بزرگنمایی  58برابر ارزیابی شده و شاخص ARI

گروه اخیر به  4زیرگروه مختلف تقسایم و ماورد آمااده-

( )adhesive remnant indexمطابق درجهبندی زیر

سازی قرار گرفتند:

و از صفر تا  4تعیین شد (:)14

 -1فرز الماسی  +اسید اچ با اسید فسفریک %34
 -1فرز الماسی  +اسید اچ با اسید فسفریک + %34
سایلن

درجۀ صفر :فقدان ادهزیو و رزین روی سطح
کامپوزیت
درجۀ  :1باقیماندن کمتر از  %58ادهزیو و رزین

Micro-etcher Danvile ( air abrasion –3
)Engineering, CA,USA

روی سطح کامپوزیت
درجۀ  :1باقیماندن بیشتر از  %58ادهزیو و رزین

 + air abrasion –4سایلن

روی سطح کامپوزیت

پس از آمادهسازی سطحی براکتهای ارتودنسی
دندان سانترال  American Ortho 018 Standardبا
ابعاد ( )4/10-3/31mmو با استفاده از کامپوزیت
ارتودنسی  3M Unitekو باندین

درجۀ  :3باقیماندن  %188ادهزیو و رزین روی
سطح کامپوزیت
درجۀ :4شکست ترمیم

مربوطه به دندانها

برای تعیین اثار عامال کاامپوزیتی باه کاار رفتاه در

باند شدند .نمونهها به مدت  35روز در آب با دمای

تاارمیم حفاارات کااالس  Vو روش آمااادهسااازی سااطوح

 34°Cنگهداری شده ( )13سپس در دستگاه

کااامپوزیتی از آزمااون آنااالیز واریااانس دوطرفااه و باارای

Delta TPO2, ( thermocycling machine

قضاوت دربارۀ تفاوت مقادیر استحکام باند در هر یاک از

 )Nemo, Mashhad,Iranتحت فرآیند چرخههای

گااروههااای کااامپوزیتی و برحسااب روشهااای مختلااف

حرارتی  188سیکل در دما  5-55°Cقرار گرفتند (.)13

آماده سازی از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد.

در اسالت براکت تمامی نمونهها ،یک قطعۀ کوچک سیم

با توجه به معناا دار باودن نتاایآ آزماون آناالیز واریاانس

استیل ( )0.021×0.025-inch 3M Unitekبه منظور

یکطرفه در گروه کامپوزیت Filtek P-90؛ مقایسۀ دوبه

کاهش و به حداقل رساندن تغییر شکل براکت حین

دوی زیرگاروههاا باا آزماون مقایساههاای متعادد تااوکی

پروسۀ دباند قرار داده و توسط االستومریک لیگاچور 3M

( )Tukeyصورت گرفت .مقایسۀ فراوانی ایندکس ARI

 Unitekبسته شد .استحکام باند برشی براکتها به

در گروه های 4گانه در هر یک از کامپوزیتهای باا بایس

Electromechanical

سااایلوران و متاااکریالت هاام بااا آزمااون غیرپارامتریااک

کامپوزیت
((K-

با

دستگاه

Machine

Testing

Universal

کروسکال والیس انجام شد.
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الماسی  +اسید اچ و فرز الماسی  +اسید اچ  +کاربرد

یافتهها

سایلن بیشتر بوده و این تفاوت معنادار است)p<8/81( .

نتایآ به دست آمده از این تحقیق به تفکیک در

و در سایر موارد تفاوتهای معناداری بین گروههای فرز

جداول 1تا 4بیان شده است:
-1میانگین استحکام باند برشی براکتها به سطوح

الماسی  +اسید اچ با )p=8/30( air abrasion؛ فرز

کامپوزیتی در کامپوزیت با بیس متاکریالت (Filtek Z-

الماسی  +اسید اچ با  + air abrasionکاربرد سایلن

 )250برابر  13/04±4/43مگاپاسکال و در کامپوزیت با

()p=8/43؛ فرز الماسی  +اسید اچ  +کاربرد سایلن با air

بیس سایلوران ( )Filtek P-90معادل 18/11±3/14

)p=8/14( abrasion؛ فرز الماسی  +اسید اچ  +کاربرد

مگاپاسکال برآورد گردید (در کل روشهای مختلف

سایلن با  + air abrasionکاربرد سایلن ( )p=8/19و

آمادهسازی) که نشان میدهد استحکام باند در

نیز بین گروههای  air abrasionو + air abrasion

کامپوزیتهای با بیس متاکریالت به صورت معناداری

کاربرد سایلن ( )p=8/99مشاهده نگردید (جدول .)1
-5فراوانی ایندکسهای مختلف  ARIدر گروه

بیشتر از کامپوزیتهای با بیس سایلوران بوده است

کامپوزیت با بیس متاکریالت ( )Filtek Z-250و

(.)P<0.0001

کامپوزیت با بیس سایلوران ( )Filtek P-90در روش

-1آزمون آنالیز واریانس یکطرفه نشان داد که

آمادهسازی مختلف در جداول  3و  4ارائه شده است.

تفاوت آماری معناداری از نظر مقادیر استحکام باند برشی
براکتهای فلزی به سطوح کامپوزیتی Filtek Z-250

-3طبق نتایآ آزمون ناپارامتریک کروسکال والیس

متعاقب آمادهسازی با روشهای مختلف وجود نداشته

تفاوت معناداری از نظر امتیازات  ARIدر روشهای

است (( )p=8/15جدول .)1

مختلف آمادهسازی سطوح کامپوزیتی با بیس متاکریالت
وجود نداشته است (جدول.)p=8/34( )3

 -3تفاوت آماری معناداری از نظر مقادیر استحکام
باند برشی براکتها به سطوح کامپوزیتی Filtek P-90

-4طبق آزمون اخیر تفاوت معناداری از نظر

متعاقب آمادهسازی با روشهای مختلف وجود داشته

امتیازات  ARIدر روشهای مختلف آمادهسازی سطوح

است (( )p<8/83جدول .)1

کامپوزیتی با بیس سایلوران وجود داشته است و روش
فرز الماسی  +اسید اچ مقادیر بیشتری را به خود

-4نتایآ آزمون مقایسههای متعدد توکی نشان داد

اختصاص داده است (جدول.)p<8/880( )4

که مقادیر استحکام باند برشی براکتها به سطوح
کامپوزیت  Filtek P-90در روشهای آمادهسازی فرز

جدول  :1استحکام باند برشی براکتهای ارتودنسی به سطوح کامپوزیتی با بیس متاکریالت ( )Filtek Z-250در شرایط مختلف
آمادهسازی سطحی بر حسب مگا پاسکال
روش آمادهسازی سطح

میانگین استحکام

انحراف

باند برشی

معیار

خطای معیار

 %95فاصلۀ اطمینان میانگین

حداقل

حداکثر
13/4

بازۀ پایین

بازۀ باال

فرز الماسی  +اسید اچ

13/33

5/31

1/41

13/10

19/43

4/30

فرز الماسی +اسید اچ  +سایلن

13/11

4/80

1/89

18/43

15/44

4/41

18/19

Air abrasion:

11/44

5/11

1/39

9/43

15/44

5/30

18/03

 + Air abrasionسایلن

13/13

3/01

1/81

18/95

15/34

3/14

15/31
)(p=8/15
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جدول  :4استحکام باند برشی براکتهای ارتودنسی به سطوح کامپوزیتی با بیس سایلوران ( )Filtek P-90در شرایط مختلف
آمادهسازی سطحی بر حسب مگا پاسکال
خطای

 %95فاصلۀ اطمینان میانگین

معیار

بازۀ پایین

بازۀ باال

فرز الماسی  +اسید اچ

11/4

3/54

8/95

9/33

13/45

0/11

فرز الماسی +اسید اچ  +سایلن

0/1

3/15

8/04

3/33

18/80

5/84

15/33

Air abrasion:

18/41

1/15

8/3

9/11

11/41

4/13

11/90

 + Air abrasionسایلن

18/53

3/84

8/01

0/01

11/31

5/31

13/04

روش آمادهسازی سطح

میانگین استحکام
باند برشی

انحراف معیار

حداقل

حداکثر
18/50

)(p<0.002
جدول  :3فراوانی ایندکسهای  ARIهنگام دباندینگ براکتهای ارتودنسی از سطوح کامپوزیتی با بیس متاکریالت (Filtek Z-
 )250در شرایط مختلف آمادهسازی سطحی
ARI
روش آماده سازی سطح

صفر

1

1

3

4

فرز الماسی  +اسید اچ

8

8

)%40/3( 11

8

)%11/4( 3

فرز الماسی +اسید اچ  +سایلن

8

8

)%14/3( 1 )%14/3( 1 )%41/4( 18

Air abrasion:

8

8

)%11/4( 3

 + Air abrasionسایلن

8

)%41/4( 18

)%4/1( 1

8

)%14/3( 1 )%41/4( 18 )%14/3( 1

()p=8/34
صفر :فقدان ادهزیوی روی کامپوزیت
 :1باقی ماندن کمتر از  %58ادهزیو روی کامپوزیت
 :1باقی ماندن بیش از  %58ادهزیو روی کامپوزیت
 :3باقی ماندن کل ادهزیو روی کامپوزیت
 :4شکست ترمیم

جدول  :2فراوانی ایندکسهای  ARIهنگام دباندینگ براکتهای ارتودنسی از سطوح کامپوزیتی با بیس سایلوران
( )Filtek P-90در شرایط مختلف آمادهسازی سطحی
ARI
روش آمادهسازی سطح
فرز الماسی  +اسید اچ

صفر
8

1

1

)%14/3( 1 )%41/4( 18

3
)%14/3( 1

فرز الماسی +اسید اچ  +سایلن

)%41/4( 18

)%14/3( 1

)%14/3( 1

8

Air abrasion:

)%41/9( 3

)%41/9( 3

)%14/3( 1

8

)%58( 4

)%10/3( 4

)%11/4( 3

8

 + Air abrasionسایلن

()p<8/880
صفر :فقدان ادهزیوی روی کامپوزیت
 :1باقی ماندن کمتر از  %58ادهزیو روی کامپوزیت
 :1باقی ماندن بیش از  %58ادهزیو روی کامپوزیت
 :3باقی ماندن کل ادهزیو روی کامپوزیت
 :4شکست ترمیم
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بحث
در این تحقیق ،استحکام باند برشی براکتهای
ارتودنسی فلزی به سطوح کامپوزیتی با پایۀ متاکریالت و
سایلوران متعاقب روشهای آمادهسازی مختلف ارزیابی
شد و ایندکس  ARIبعد از دباندین

براکتها در دو

گروه به دست آمد.
شواهدی وجود دارد که کاهشهای تدریجی در
مقادیر استحکام باند بین کامپوزیت رزینهای جدید و
قدیمی بعد از فرآیند  agingیا نگهداری در بزاق روی
میدهد ( .)19 ،10 ،11ل ا استحکام باند بین براکتهای
ارتودنسی و رستوریشن کامپوزیتی باید به اندازۀ کافی باال
باشد تا بتواند در برابر نیروهای جونده در طول دورۀ
درمان مقاومت کند.
مقادیر استحکام باند؛ با متغیرهایی مانند روشهای
مرتبط با چرخههای حرارتی ،ابزار اندازهگیری استحکام
باند ،محل نیروی اعمال شده برای دباند کردن براکتها،
سرعت نوک تیغۀ دستگاه ،نوع براکتها ،استانداردسازی
یا عدم استانداردسازی شرایط ایجاد آلودگی یا رطوبت،
کیفیت ،کمیت و تنوع مواد و روشها در ارتباب میباشد
(.)18
بر اساس گزارش رینالدز ( )Reynoldsو همکاران
( ،)1945استحکام باند مناسب برای باندین

براکتهای

ارتودنسی در شرایط بالینی باید در محدودۀ 5/9-4/0
مگاپاسکال قرار داشته باشد ( .)11طبق نتایآ تحقیق
حا ر ،میانگین استحکام باند برشی براکتها به سطوح
کامپوزیتی در کامپوزیت با بیس متاکریالت (Filtek Z-
 )250و در روشهای آمادهسازی فرز الماسی+اسید اچ،
فرز الماسی +اسید اچ +سایلن Air abrasion ،و Air
 +abrasionسایلن به ترتیب معادل 13/33؛ 13/11؛
 11/44و  13/13مگاپاسکال و در کامپوزیت با بیس
سیلوران ( )Filtek P-90و با همین روشهای
آمادهسازی معادل 11/4؛0/1؛ 18/41و  18/53مگاپاسکال
بود که نشان میدهد که در تمامی موارد بیش از محدودۀ
تعیین شده قرار دارد.

در تحقیق حا ر میانگین استحکام باند برشی به
سطوح کامپوزیتی در کامپوزیت Filtek Z-250
(متاکریالت) برابر  13/04مگاپاسکال و در کامپوزیت
( Filtek P-90سیلوران) معادل  18/11مگاپاسکال
گزارش گردید و نشان میدهد که استحکام باند براکت-
های فلزی به سطوح کامپوزیتی با بیس متاکریالت به
صورت آشکاری بیشتر از سطوح کامپوزیت با بیس
سیلوران بوده است .در تحقیق کانتکین ( )Cantekinو
بویوک ( )1814( )Buyukنیز استحکام باند براکتهای
ارتودنسی با کامپوزیتهای متاکریالتی نسبت به
کامپوزیتهای سیلوران بیشتر است که با تحقیق حا ر
همخوانی دارد.)11( .
روشهای مختلفی برای افزایش باند بین براکتهای
ارتودنسی و ترمیم کامپوزیتی موجود در دندان در
دسترس قرار دارد .این روشها شامل ایجاد خشونت
سطحی روی کامپوزیت رزین توسط فرز الماسی یا air
یا عوامل تسهیل-

 abrasionیا کاربرد رزینهای باندین

کنندۀ چسبندگی میباشند .در برخی موارد؛ مشخص شده
که استحکام باند بین براکتهای ارتودنسی و کامپوزیت
رزین موجود در سطح دندان به دنبال کاربرد فرز الماسی
یا فرآیند  air abrasionافزایش پیدا میکند (.)14 ،11
همچنین؛ اسید اچین

با عواملی چون اسید فسفریک به

عنوان روش معمول برای آمادهسازی سطوح دندانی و
کامپوزیتی میباشد .که بهبود باندین

به دنبال درمان به

روش کاربرد اسید اچ میتواند با  tensionسطحی پایین
مایع مرتبط باشد که طی آن ،مایع به سرعت در درون
نواحی نامنظم سطحی جریان پیدا کرده و باعث افزایش
مقادیر استحکام باند میگردد .همچنین ،در استفاده از
سیستم abrasion) micro-etcher

 )airباید از

چشمها ،بینی و گلو برای پیشگیری از تحریک بافتها به
واسطۀ ذرات پودر محافظت کرد ( .)13طبق نتایآ تحقیق
حا ر ،هیچ تفاوت معناداری از نظر مقادیر استحکام باند
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برشی براکتهای فلزی به سطوح کامپوزیتی Filtek Z-

گزارش اوبراین ( )O’Brienو همکاران ( )1900درجات

 250در روشهای مختلف آمادهسازی دیده نشد ،با این

 ARIبه فاکتورهای متعددی نظیر طراحی بیس براکت و

حال ،در سطوح کامپوزیتی با بیس سایلوران (Filtek P-

نوع ادهزیو بستگی داشته و فقط مقادیر استحکام باند در

)90؛ استفاده از روش آمادهسازی فرز الماسی  +اچ با

نواحی حد فاصل در این زمینه تأثیرگ ار نیست ( .)15از

اسید فسفریک ( %34میانگین  11/4مگاپاسکال) در

طرف دیگر درجات  ARIبه صورت بصری تعیین شده

مقایسه با روش فرز الماسی  +اچ اسید فسفریک +%34

و این مو وع به همراه شرایط متفاوت آزمونهای

کاربرد سایلن (میانگین  0/1مگاپاسکال) استحکام باند

استحکام میتواند در نتایآ تحقیقات اثرگ ار باشد.

بیشتری ایجاد کرده و در سایر موارد؛ تفاوتهای

میزان ادهزیو باقیمانده در تحقیقات مختلف بر

معناداری بین دو به دوی گروهها مشاهده نگردید که با

اساس شاخص

Adhesive Remnant Index

توجه به عدم اختالف معنادار در مقادیر استحکام باند در

) (ARIارزیابی شده است .استفاده از این ایندکس ،باعث

روشهای مختلف آمادهسازی ،استفاده از روشهای کم

تسهیل در ارزیابی سطوح شکست خورده شده و با

هزینهتر مثل فرز الماسی یا اسید اچ که نیاز به مالحظات

کاربرد آن میتوان فقط چند ایندکس مختلف را بر اساس

بالینی خاصی ندارند ،منطقی به نظر میرسد.

میزان ادهزیو باقیمانده در سطح برآورد نمود (.)13

در تحقیق ریبریو ( )Riberioو همکاران ()1813

بر اساس نتایآ تحقیقات مختلف ،به منظور پیش-

که بر روی دندانهای اینسایزور گاوی انجام شد؛ بهترین

گیری از شکست یا ترکخوردگی سطح مینا بهتر است که

به

براکتها روی سطوح

روش

برای

باندین

براکتهای

ارتودنسی

بقایای رزین بعد از دباندین

رستوریشنهای کامپوزیت رزینی انجام سایشهای

دندانی باقی بمانند .البته برداشت ادهزیو متعاقب دباندین

سطحی با فرز الماسی گزارش شد ( )13ولی در تحقیق

از سطوح دندانی میتواند سخت و زمانبر بوده و همزمان

حا ر در هر دو گروه کامپوزیتی استفاده از روش فرز

آسیب به مینا را در پی داشته باشد (.)13

الماسی +اچ اسید فسفریک  %34بهترین روش آمادهسازی

در تحقیق حا ر بعد از دباند براکتهای فلزی از
سطوح کامپوزیت  Filtek Z-250مقادیر قابل توجهی از

سطح بود.
بایرام ( )Bayramو همکاران ( )1811اثر

ادهزیو روی کامپوزیت در تمام روشهای آمادهسازی

روشهای مختلف آمادهسازی در استحکام باند برشی

باقیماند .بیش از  %48نمونهها؛ ایندکس ( ARI 1باقی

براکتهای فلزی به سطوح کامپوزیت رزینی قدیمی در

ماندن بیش از  %58ادهزیو) را داشته و تعداد قابل توجهی

شرایط آزمایشگاهی را بررسی و بیشترین استحکام باند را

از آنها نیز شکست ترمیم را تجربه کردند .از طرف دیگر

در گروه فرز الماسی ( )18/31MPaو سایش با آلومینیوم

هیچ نمونهای ایندکس صفر (باقی نماندن ادهزیو روی

تریاکساید ( )18/19MPaگزارش کردند ( .)11طبق

کامپوزیت) را نداشت.

نتایآ تحقیق حا ر سایش با ذرات آلومینای  58میکرونی

در سطوح کامپوزیت با بیس سیلوران و در تمامی

در هر دو گروه از سطوح کامپوزیتی با بیس متاکریالت

روشهای آمادهسازی (به جزء کاربرد فرز الماسی  +اسید

( )11/44MPو سایلوران ( )18/41 MPمقادیر کافی از

اچ)؛ در اکثر نمونهها هیچ ادهزیوی روی سطوح باقی

استحکام باند براکتهای ارتودنسی را ایجاد کرده است.

نمانده و یا کمتر از  %58ادهزیو روی سطوح باقی مانده

سیستم  ARIتوسط آرتون ( )Artunبرگلند

بود (ایندکس  .)1همچنین موردی از شکستن ترمیم در

( )Berglandو ( )1904به منظور استانداردسازی

این سطوح دیده نشده و به جزء روش آمادهسازی فرز

ارائه شده است ( .)14طبق

الماسی  +اسید اچ؛ در سایر روشها هیچ نمونهای

آنالیزهای شکست باندین
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ایندکس  3را نیز نشان نداد .کاهش مقادیر ادهزیو

مقادیر استحکام باند کافی به کامپوزیت ایجاد کرده بودند.

باقیمانده در سطوح کامپوزیتی یا مینای از نظر بالینی

با این حال ،نیاز به تحقیقات بیشتر در این زمینه وجود

مطلوب است ،زیرا در این حالت فرآیند پاکسازی

دارد .به منظور ارزیابی واقعیتر نتایآ ،انجام تحقیق در

کمتری مورد نیاز خواهد بود ( .)14بر این اساس،

شرایط کلینیکی پیشنهاد میشود.

پاکسازی ادهزیو باقیمانده روی سطوح کامپوزیتی
سیلوران بسیار راحتتر از کامپوزیت با بیس متاکریالت
خواهد بود به عبارت دیگر دباند براکت ارتودنسی از
کامپوزیت سیلوران از کامپوزیت متاکریالتی ساده تر بوده
و احتماالً آسیب کمتری به سطح ترمیم وارد میکند.
در تحقیقات قبلی مشخص شده که شکست
براکتهای فلزی در اغلب موارد در ناحیۀ حد فاصل

نتیجهگیری
 -1در تمامی گروههای مورد مطالعه ،استحکام باند
کافی وجود داشت.
 -1استحکام باند براکتهای ارتودنسی در گروه
متاکریالت از گروه سیلوران با تمام روشهای آمادهسازی
سطح بیشتر بود و این اختالف معنادار بود (.)p<8/881

براکت-ادهزیو روی میدهد ( .)31-10بویوک و همکاران

 -3با وجود استحکام باند کمتر براکتهای فلزی

( )1813نشان دادند که کامپوزیتهای با پایۀ سیلوران

به سطوح کامپوزیت با بیس سایلوران در مقایسه با

همانند کامپوزیتهای معمول ارتودنسی به بیس براکتها

کامپوزیت معمول ،به دلیل قرار گرفتن آنها در محدودۀ

دباند نمیشوند (.)31

قابل قبول و نیز مقادیر اندک ایندکس ادهزیو باقیمانده

براوچلی ( )Brauchliو همکاران ( )1813مقادیر

متعاقب دباندین

براکتها ،باند براکتهای فلزی به

استحکام باند برشی یک ادهزیو با پایۀ سایلوران به

سطوح دندانهای ترمیم شده با کامپوزیت با بیس

براکتهای ارتودنسی و مینای گاوی بدون آمادهسازی را

سایلوران در تمامی روشهای آمادهسازی کامپوزیت قابل

ارزیابی و گزارش کردند ،شکستگی در تمامی نمونههای

قبول بوده است (.)p<8/81

 Filtek Siloraneدر حد فاصل مینا /ادهزیو روی داده

 -4تفاوت معناداری از نظر امتیازات  ARIدر

بود ( .)33این نتایآ تا حدودی در تحقیق حا ر نیز دیده

روشهای آمادهسازی سطوح کامپوزیتی با بیس

شد و در اکثر نمونههای کامپوزیت با بیس سایلوران؛

متاکریالت دیده نشده ( )p= 8/34ولی این تفاوتها در

ایندکس ادهزیو باقیمانده صفر بوده است.

سطوح کامپوزیتی با بیس سایلوران معنادار بوده است

طبق نتایآ تحقیق حا ر و با وجود اینکه استحکام
باند برشی براکتهای فلزی به سطوح با بیس سایلوران تا
حدودی کمتر از سطوح کامپوزیتی با بیس متاکریالت
بوده است به دلیل قرار داشتن آنها در محدودۀ قابل قبول

(.)p<8/880

قدردانی
این مقاله منتآ از پایاننامۀ تخصصی وحید نوراللهی

و نیز مقادیر اندک ایندکس ادهزیو باقیمانده متعاقب

فرد میباشد) .)U-93095بدینوسیله از معاونت

براکتها ،باند براکتهای فلزی به سطوح

پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز به دلیل

دباندین

کامپوزیتی با بیس سیلوران قابل قبول بوده است .از طرف

تقبل هزینههای این طرح قدردانی میگردد.

دیگر ،تمامی روشهای آمادهسازی سطوح کامپوزیتی
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Abstract
Background and Objective: This study compared shear bond
strength of metal brackets to the teeth restored with silorane and
methacrylate-based composites after different surface
treatments.
Subjects and Methods: After cavity preparation on the buccal
surfaces of 112 acrylic central teeth and etching; the specimens
were restored with Filtek Z-250 (methacylate base) or Filtek P90 (silorane base) composites. Surface treatments were done by
the diamond bur+acid etch, diamond bur+acid etch+silane, air
abrasion and air abrasion+silane. The brackets were bonded to
the teeth and after thermal cycles; shear bond strength of the
brackets to composites were calculated by the universal testing
machine. Data were analyzed with one-sided ANOVA and
Tukey test was used for paired comparison regarding surface
treatments. Non parametric Kruscal-Wallis test was used for
evaluation of ARI index.
Results: The mean shear bond strength of brackets to teeth
restored with Filtek Z-250 after treatments of diamond bur+acid
etch, diamond bur+acid etch+silane, air abrasion and air
abrasion+silane were 16.36±5.32,13.11±4.08,12.74±5.21and
13.16±3.82 MPa respectively. The values for the Filtek P-90
were 11.7±3.54, 8.2±3.25, 10.41±2.25 and 10.56±3.04 MPa. In
all treatment methods, adequate bond strengths created between
the brackets and composite surfaces. On the Filtek P-90, bond
strength for diamond bur+acid etch was significantly more than
diamond bur+acid etch+silane (P<0.02).
Conclusion: Bond strength of the brackets to the silorane in
relation to methacrylate was lower but acceptable. For this
reason and due to lower remaining adhesive after debonding;
the bonding of brackets to the teeth restored with silorane was
acceptable in all methods.
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