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ي پــارگ اســتحكامي رو بــر نيارتــوك وي بــ اورالي هــا هيدهانــشو ريتــأثي بررســ

 يارتودنسي االستومري گاچورهايل

  

    3ينصوح نينگ دكتر             #2نيا        دكتر احمد شيباني        1انيليجم عبدالرضا دكتر

  4يميحك رضا محمد دكتر

  

  

  :خالصه

 ريتـأث  تحـت  آنها شدن پاره تينها در و شل و رنگ رييتغي  ول شود  مي استفادهي  االستومري  گاچورهايل از ،براكت بهي  ارتودنس ميس اتصالي  برا: هدف و سابقه
ـ مقا هدف با قيتحق نيا ،گاچورهايلي كيمكان اتيخصوص برها  هيدهانشو ريتاثي بررس عدم به توجه با. باشد  ميعيشا مشكالت از دهان طيمح عوامل  دو ريتـاث  سهي
 سال در تهراني  اسالم آزاد دانشگاهي  دندانپزشك دانشكده در in-vitro طيشرا دري  االستومري  گاچورهايلي  پارگ استحكامي  رو بري  ب اورال و نيتوكار هيدهانشو

  . شد انجام 88-1387
 بـر  گـاچور يل 30.شـد  انجـام  ،انآلم ساخت ،دنتاروم  شركت شفافي االستومر گاچوريل 100ي  رو بر و Experimental روش به قيتحق نيا :ها روش و موارد

ي مـصنوع  بزاق در هفته 4 مدت بهها  Jig گروه سه هر. شدند ميتقس نيارتوك وي ب اورال ،يمصنوع بزاق شامل گروه سه به و كرده سوار مخصوصJig  سهي رو
ي پارگ استحكام سپس.گرفتند قرار مربوط هيدهانشو با تماس در سازنده كارخانه دستور طبق روز در بار دوها    Jig نيارتوك وي  ب اورال گروه دري  ول شدندي  نگهدار

 ANOVA زيآنال از استفاده با اطالعات. شدي  ريگ اندازه مداخله بدون گاچوريل 10 نيروز،همچن 28 و هفت ،ساعت 24ي  زمانهاي    بازه در گروه هر گاچورازيل 10
ـ ن1.93±26.59   مقدار نيباالتر در مداخله از قبل گاچورهايلي پارگ استحكام. گرفت قراري آمار ليتحل و هيتجز مورد LSD تست و ـ ا كـه  بـود  وتني ـ م ني  زاني

  .است دار معنا اختالف نيا داد نشان LSD  آزمون و بود شتريبي نگهدار زمان سه در و گروههاي تمام به نسبت
ـ ي معنـادار  تفـاوت ي مـصنوع  بـزاق  گـروه  در.  گرفت گروه به تعداد مساوي و در سه زمان پيگيري انجام4 نمونه و در    40تحقيق روي    :ها افتهي  مـدت  سـه  نيب

 در گروه سهي  پارگ استحكام نيهمچن و داشت وجود استحكام حداقلي  نگهدار روز 28 بعد نيارتوك وي  ب اورال گروه در .ندارد وجودي  پارگ استحكام دري  نگهدار
  . (p<0.001)داشت  كاهش مداخله بدون گروه نسبت زمان سه
 .شود و دو دهانشويه تأثير مشابه دارند ها موجب كاهش استحكام ليگاچور مي دهانشويه :يريگ جهينت

  هيدهانشو ،ياالستومر گاچوريل ،يپارگ استحكام: ها واژه ديكل
  27/12/88 :پذيرش مقاله  15/11/88: اصالح نهايي   17/9/88 :وصول مقاله

 

 

  :مقدمه

ي االستومري ورهاگاچيل از براكت بهي ارتودنس ميس اتصالي برا 
 پاره تينها در و رنگ رييتغ ،شكل رييتغي ول. شود  مياستفاده
 نيشتريب. باشد  ميعيشا مشكالت از درمان نيح در آنها شدن
 در كه بوده درصد 20-35 گاچورهايلي پارگ استحكام در رييتغ
 گاچورهايل شدن پاره صورت در و دهد  ميرخ اول ساعت كي

 كه كنند  ميشنهاديپ محققان ليدل نيهم به شوند ضيتعو ستيبا مي
 ضيتعو ماريب مالقات جلسه هر دري االستومري گاچورهايل

  . )1(شود

يي ها تيمحدود كينيكل در عيوس كاربرد رغميعلي االستومر مواد
 قرار دهان طيمح در و شده  دهيكش مواد نيا كهي هنگام. دارند زين

 كنند  ميدايپي دائم رنگ رييتغ ،كرده جذب را بزاق و آب،رنديگ مي
 آنهاي  دائم شكل رييتغ به منجري داخلي وندهايپ شكست و

 Stress نام بهي ا دهيپد تحت االستومرها نيهمچن.)2(گردد مي

relaxation اعمالي روين كاهشي معنا به كه رنديگ  ميقرار 
 به و استي طوالني زمان دوره ك يدر ثابت كشش ك يدر شده
 اتفاق مريپلي داخل ساختمان در داده رخ راتييتغ ليدل
 استحكام وي كشش مقاومتي بررس بهي اندك قاتيتحق.)6تا2(افتد مي
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 ضد مواد ريتاث. است پرداختهي االستومري گاچورهايلي پارگ
 بر )3(ديفلورا فسفاتي دياس محلول ريتاث و )7(كنندهي عفون

ي االستومري گاچورهايلي پارگ استحكام وي كشش مقاومت
ي رو برها  هيدهانشو انواع ريتاث بحال تا كنيل و تاس شدهي بررس

 عدم كه است نشدهي بررس كياالستومري گاچورهايل اتيخصوص
ي رو بر هيدهانشو ريتاث جهينت در تواند  ميموضوع نيا ازي آگاه

  . گردد آنها زودرسي پارگ باعث گاچورهايل
 يگاچورهايل اتيخصوص بر هيدهانشو ريتأث يبررس عدم به باتوجه

 هيدهانشو اثردو قيتحق نيدرا موجود،ي اطالعات وخالءي الستومرا
ي پارگ استحكامي رو بر كنترل گروه بهمراه نيارتوك وي ب اورال

  .شدي بررس invitro طيشرا دري االستومر گاچوريل
 

  :ها روش و مواد
 شركت از (ياالستومر گاچوريل 100 قيتحق نياي اجراي برا

ي تصادف بصورت) 2009 ديتول شفاف – آلمان ساخت – دنتاروم
  . شد جدايي تا 1000 بسته از

 بايي ها لهيم گاچورها،يلي برا دهان مشابه طيشراي بازساز جهت
ي ريجلوگ جهت. شد هيته باال پرمولر زيوا اچ براكت با برابر قطر
 پس. شدند انتخاب لياست استنلس جنس ازها  لهيم ،زدن زنگ از
 چسباندن جهتها  لهيم سر ك يسبمنا قطعات بهها  لهيم ميتقس از

 هنگام در (گاچوريل آسان خروج جهت گريد سر و مسطح براكت
 هر سطحم قسمت در ،شد داده تراشي مخروط) شيآزما انجام

 Standard edge wise لياست استنلس براكت ك ي،لهيم

 كارخانه ساخت Casting نوع از و باال پرمولر 018
(Dentauraum , Germany) شد ميلح نچيا 155/0 قطر با.  

 گاچوريل 30ي تصادف صورت به Jig هر براكتي رو    
 قسمت به و داده قرار) فورسپس تويموسك توسط (ياالستومر

 گايل 30ي حاو كه Jig سه از كدام هر. شدند منتقل Jig تر نييپا
 37°ي دما وي مصنوع بزاقي حاو شيآزما لوله سه در بود  چور
ي كينيكل طيشرا مشابهي شگاهيآزما طيشرا با تا شد داده قرار

   .شودي بازساز
 30 مدت به بار 2ي روز اول شيآزما لوله Jig بعد مرحله در  
 شيآزما لوله Jig وي ب اورال هيدهانشو محلول ml15 با هيثان
 هيدهانشو محلول ml15 با قهيدق ك يمدت به بار 2ي روز دوم
 به سپس و دش داده تماس) سازنده شركت دستور طبق (نيارتوك
 وي مصنوع بزاق ازي مساو نسبت باي محلول در قهيدق 30 مدت

 داده قرار) شستشو جهت ،جداهاي  لوله در (مربوطه هيدهانشو
 در فقط و هيدهانشو با تماس چيه بدون زين سومي بطر Jig. شد

 هرها  لوله هيكل محلول نكهيا ضمن شدهي نگهداري مصنوع بزاق
 . شد  ميضيتعو ساعت 24

 گاچورهايل نگهداشتن وي پارگ استحكام شيآزما  انجام جهت   
 ساخته U قالب 8/0 لياست استنلس ميس از استفاده با دستگاه در
 .گرفت قرار دستگاههاي  رهيگ در و شد

 دستگاه از) وتنين حسب بر (يپارگ استحكامي ريگ اندازه جهت  
H&P Testing Machine  (Load Tester:50 KN) 

 .شد استفاده

هاي  بازه در Jig هر از گاچوريل 10 ،شاتيآزما انجامي برا   
 در سپس و كرده خارج روز 28 و روز 7 ،ساعت 24ي زمان
   .شد داده قرار شكل Uهاي  قالب

 هد كراس سرعت با  H&P Testing Machine دستگاه  
5mm/min ي روين ،كش شدن پاره از پس و كرده حركت

 عنوان به گاچوريل 10 نيهمچن. ردك  ميثبت را گاچوريل به مربوط
 مورد شده گفته روش طبقي ا مداخله چيه بدون و كنترل گروه
  . گرفت قراري پارگ استحكام شيآزما
. ديگرد استفاده SPSS 16 افزار نرم ازي آمار استنتاجي برا    
 عيتوز نظر از Kolmogrov - Smirnov آزمون باها  داده

 ،Paired t- test آزمون طتوسها  داده. شدندي بررس نرمال
ي برا و شدندي ابيارز طرفه دو و طرفه ك يانسيوار زيآنال
 . شد استفاده LSD آزمون ازها  گروه دو به دو سهيمقا

  
  :ها  افتهي

 نمونه در هر گروه 10 ليگاچور و به تعداد 40تحقيق روي تعداد 
ميزان استحكام بر حسب زمان پيگيي و به غلظت . انجام گرفت

 ارائه گرديد كه نشان 1دار شماره وهاي نگهداري در نم محلول
 بدون(كنترل گروهي گاچورهايلي پارگ استحكام زانيمدهد؛  مي

ي تمام به نسبت زانيم نيا كه بود وتنين 1.93±26.59) مداخله
 زمان سه در وي ب اورال و ني،ارتوكيمصنوع بزاقي عن يگروهها
 آزمون و بود شتريب هفته چهار و هفته كيساعت، 24ي نگهدار
LSD ي آمار نظر از گروهها  تك تك با اختالف نيا داد نشان

ي گاچورهايلي پارگ استحكام زانيم و )P > 0,001(است معنادار
) 1.97±20.84(ي نگهدار ساعت 24 دري مصنوع بزاق گروه در
 به(بود محلول نيهم دري نگهدار روز 28 و 7 از كمتري كم
 ك يانسيوار زيآنالي ول )1.4±21.49و 1.16±21.98 بيترت

  ). >0,7P(ندارد وجودي نگهدار مدت سه نيبي تفاوت داد نشان طرفه
 در نيارتوك گروهي گاچورهايلي پارگ استحكام زانيم نيهمچن 

 28 از شتريب) 1.9±23 (روز 7 و  )1.28±22.75(ساعت 24
 استحكام حداقلي نگهدار روز 28 در گريد عبارت به ،بوده روز
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 نيا و بود 2.01±20.75 آن زانيم كه  داشت وجودي پارگ
 داد نشان LSD آزمون) > 02/0P (است داري معن اختالف
 داري معن به دو زمان دو هر باي نگهدار روز 28 نيب اختالف
  ).  > 0,02P (است

 روز 7 در زيني ب اورال گروهي گاچورهايلي پارگ استحكام زانيم
) 1.06±20.15(  زرو28وبعداز) 1.46±24.22(حداكثري نگهدار
 سه نيب اختالف داد نشان كطرفه يانسيوار زيآنال. بود حداقل
 به دو اختالف داد نشان زين LSD آزمون و است داري معن گروه
  . ) > 0,001P (داراستي معن هاها  گروه دو
 مواد ريمتغ  دو نيب در كه داد نشان طرفه دو انسيوار زيآنال

، )P < 0 /1 (ندارد وجود ماده سه نيبي تفاوت زمان و نگهدارنده
 و) P > 001/0 (دارد وجود تفاوتي نگهدار زمان سه دري ول
 تفاوت موجبي نگهدار محلول و  زمان ريمتغ دو نيا متقابل اثر
  ). > P 004/0 (شود  ميگاچورهايلي پارگ استحكام داري معن
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بدون مداخله بزاق مصنوعي ارتوكين اورال بي 

  
در  گاچوريل 40تعداد ي پارگ  استحكامميزان . 1 شماره نمودار

 هاي پيگيري و به تفكيك نوع محلول نگهداري زمان

  
  :بحث
هاي  محلول در شدهي نگهداري گاچورهايل كه داد نشان قيتحق
ي نگهدار زمان مدت هر باي ب اورال و نيارتوك ،يمصنوع بزاق
 و دارند كمتري پارگ استحكام شاهد، گروهي گاچورهايل به نسبت
ي گاچورهايل دري پارگ استحكام كاهش زانيم نيشتريب نيهمچن
 رخ روز 28 از پس نيارتوك وي ب اورالهاي  هيدهانشو معرض در
  . بود داده
 مقاومتي بررس به 2008 سال در همكاران وي بورتول    

 از گاچوريل ك يويي بايز گاچوريل نوع پنجي كشش وي اصطكاك
 استحكام كه داد نشان جينتا .پرداختند لياست استنلس جنس
. بود كمتر DR محلول در شدهي ارنگهدي گاچورهايلي كشش
. داشتند را كاهش نيشتريب power oي گاچورهايل نيهمچن

ي كششي روين با راي اديز ارتباط گاچورهايلي اصطكاكي روين
 21 از پس دو هر نكهيا ضمن،داد نشان گاچورهايل شده ديتول
 شدهي ساز هيشب مخرب عوامل نيهمچن. افتي  ميكاهش روز

(in vitro) بر راي مضر ريتاثي خنث يمصنوع بزاق با سهيمقا در 
  . )8(نداشتي االستومر گاچوريلي لغزش مقاومت

Mylani    هدف باي ا مطاللعه 2007 سال در همكاران و 
 اتيخصوص بر كنندهي عفون ضدهاي  محلول ريتاثي بررس
 در و مختلف شركت سه ازي خاكستري گاچورهايلي كيمكان
 در كه داد نشان جينتا. دادند امانج هفته چهار تا مختلف زمان
ي گاچورهايلي پارگ استحكام ،مداخله بدونهاي  نمونه با سهيمقا

 كاهش شتريب ا يساعت 1 از پس كننده يضدعفون ماده با درمعرض
 شركت سهي گاچورهايلي پارگ استحكام نيچن هم. است افتهي

 حاضر قيتحقي درراستا جينتا نيا. بود متفاوت هم با مختلف
 خالف بري پارگ استحكام زيني زمانهاي  بازهي بعض در. شدبا مي

  . )9(باشد يم حاضر قيتحق مشابه كه است افته يشيافزا و انتظار
 باي ا مطالعه 1387 سال در همكاران و زاده رمضان دكتر    

ي كياالست اتيخصوص بر 05/0 %ديفلورا هيدهانشو ريتاث هدف
 افت و كشش مطالعه نيا در. دادند انجامي االستومرهاي  نيچ
 كنيآمر و دنتاروم شركت دو ازي االستومرهاي  نيچي روين

 و ديفلورا هيدهانشوهاي  محلول با تماس از پس كيارتودون
 اندازه مختلفي زمانهاي  بازه دري مصنوع بزاق و ديفلورا بيترك
ي روين افت نظر از محلول دو نيب كه داد نشان جينتا. شدي ريگ
 زانيم نيشتريب نيهمچن. ندارد وجودي داري معن تفاوتها  نيچ

) روز 21 (هيدهانشو با تماس زمان زانيم حداكثر از پس روين افت
  . دارديي همسو رياخ قيتحق با جهينت نيا كه )10(بود داده رخ
 عنوان با راي قيتحق 1386 سال در همكاران وي جالل دكتر     
 موردي االستومر گاچوريل نوع چندي كشش اتيخصوصي بررس

 وي كشش استحكام مذكور مطالعه در. دادند انجام رانيا در استفاده
 7 از و شفافي قيتزري االستومري گاچورهايلي كشش زانيم

 دري نگهدار روز 28 از پس و هياول حالت در مختلف شركت
 در كه داد نشان جينتا. كردندي ريگ اندازه را دهان مشابه طيمح
 پسي استحكام اتيخصوص نينگايمي بررس موردهاي  گروه همه
ي معنادار صورت به دهان مشابه طيمح دري نگهدار روز 28 از

 حاضر قيتحقي راستا در جهينت نيا كه ،)11(است افته يكاهش
 هد كراس سرعت و دنتاروم گاچوريل از زين مطالعه نيا در. است

5mm/min 2002 سال در همكاران و الم. بود شده استفاده 
 شركت دوي گاچورهايلي پارگ استحكام وي كشش استحكام
 در كه مختلف رنگ 5 در و (Unitek , Ormco) مختلف

 مختلفهاي  زمان در را شدند  ميينگهدار دهان مشابه طيمح
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 Unitek گاچوريل كه داد نشان قيتحق نيا جينتا .كردندي بررس
 داشت ormco به نسبت راي شتريبي كشش استحكام زانيم

ي رنگ انواع با شفاف نوع در گاچورهايل يپارگ استحكام نيهمچن
ي نسب كاهش ك يگاچوريل نوع دو هر نكهيا ضمن. بود متفاوت
 نيا جينتا. )12(داشتند زمان گذشت با را مشابهي پارگ استحكام
 نيا در چند هر باشد يم رياخ قيتحق جينتاي راستا در زين مطالعه
 شده استفاده (25mm/min) باالتر هد كراس سرعت از قيتحق
 باي ا مطالعه 2000 سال در همكاران و Terheyden. بود

) يكشش وي پارگ استحكام(ي  كيمكان راتييتغي ريگ اندازه هدف
 ثابت جهت (فكي جراح مخصوصي االستومري گاچورهايل

 انجام مختلفهاي  روش با ونيزاسيلياستر از پس) ها فك كردن
 اورتاني پل( مختلف جنس سه از شيموردآزماي گاچورهايل .دادند

, Siliconrubber , Natural rubber (شركت سه و 
 پروتكل طبق و ديجد روش 6 با زين ونيزاسيلياستر. بود مختلف
 به نسبت اورتاني پل كه داد نشان جينتا .گرفت صورت مربوطه

 5 رابر كونيليس با سهيمقا در كه كند  ميواردي شتريبي روين هيبق
 به نسبت رابر كونيليس در مادهي فرسودگ گرچه. باشد  ميبرابر
 اورتاني پل كينيكل دري انتخاب مادهي ول است كمتر اورتاني پل
ي كيمكان اتيخصصو بر مختلف مواد ريتاث نيهمچن. باشد يم

 روش در اندك شباهت وجود با مطالعه نيا جينتا. )7(بود معنادار
 عوامل ريتأث نشاندهنده ر،ياخ مطالعه با قيتحق نجام وا مطالعه
 آنها ديشد كاهش و گاچورهايلي كيمكان اتيخصوص بر مختلف

  .باشد  ميهمسو كه است زمان گذشت با

 Dowling ي بررس هدف باي قيتحق 1998 سال در همكاران و
) يكشش وي پارگ استحكام شامل (يرفتار اتيخصوص

 diepunch مدل ك يوي قيتزر مدل4 (ياالستومري گاچورهايل
 به و دهان شدهي ساز هيشب طيحم در) گوش چهاري خاكستر
 كه بود قرار نيا به جينتا .دادند انجام هفته چهار مدت

هاي  گروه از تريقو 50- 80 %گوش چهاري خاكستري گاچورهايل
. داشتند را شكستي روين نيكمتر شفافي گاچورهايل و بود گريد

ي كاهشها  گروه همهي مصنوع بزاق دري فروبر هفته چهار از پس
 جينتا. )1(بود 10-20 %بايتقر كه دادند نشان ستشكي روين در
 سرعت چند هر. باشد  ميهمسو حاضر قيتحق با زين مطالعه نيا

  (50mm/min). بود اديز دستگاه
 و Taloumis توسط 1997 سال در كه گريدي قيتحق در   

 رابطه و شكل دري دائم رييتغ ،روين كاهش  شد انجام همكاران
 شركت هفت ازي خاكستري االستومري گاچورهايل در روين و قطر

 ويي تا 12 گروه 4 در گاچورهايل. شدي ريگ اندازه مختلف
 و حرارت داد نشان مطالعه نيا جينتا. گرفتند قرار مختلف طيشرا

 نيكمتر. دارد ريتأثي دائم شكل رييتغ و روين كاهشي رو رطوبت
 اهنگهم زين مطالعه نيا جينتا. )13(بود روز 28 از پس روين زانيم
 .بود حاضر قيتحق با

 ضد مواد ،مواديطيمح عوامل ريتأث نهيزم دري اندك قاتيتحق    
 يكيمكان اتيخصوصي رو بري دياسي محلولها و كنندهي عفون

 گرفته صورت )اورتاني پلي جن از( ياالستومري گاچورهايل
يي ايميش مواد كه داد نشان قاتيتحق نيا جينتا .)12تا10و3(است

 در مؤثر فاكتور ك ياست ممكن عاتيما تفاوتم PH و مختلف
 دو ريفوق،تأث مطالب به توجه با.باشندي پارگ استحكام كاهش
 توانديم گاچورهايل با تماس از پس نيارتوك وي ب اورال هيدهانشو

 كه باشدها  هيدهانشو دهنده ليتشك باتيترك و مواد با ارتباط در
 گروه با سهيمقا در گاچورهايلي پارگ استحكام كاهش باعث
  .شد كنترل

 نيكلرهگزد ،)g05/0 (ديفلورا ميسدي حاو : نياورتوك هيدهانشو
 ،نيريسيگل ،)g34/0 (استات نكيز ،)g06/0 (گلوكوناتيد

  ) .PH=9/5 (است فاقدالكلي ول) ppm 226 (توليسورب
 ،ديفلورا ميسد ،ديكلرا ومينيديريپ ليتيسي حاو: يب اورال هيدهانشو

 است الكلي دارا و باشد  ميپارابن ليپروپ و پرابن ليمت
)7/5=PH( .  

ي رو بر هيدهانشو دو نيا ريتأث نهيزم دري قيتحق چيه تاكنون
 باي ول نگرفته، صورتي االستومري گاچورهايلي پارگ استحكام

 است، الكلي اندك درصدي داراي ب اورال هيدهانشو نكهيا به توجه
 بر الكل ريتأث نهيزم در قيتحق مورد ك يقيتحق مورد چند فقط

 نظر از كه )14تا7(گرفته صورت اورتاني پلي پارگ استحكام
 مدت به 70 %الكل دري نگهدار (قيتحقي اجرا نحوه وي متدولوژ

 مطالعه نيا با)قهيدق در متريليم 35هد كراس سرعت و ساعت 24
 مطالعه در اورتاني پلي پارگ استحكام.بود متفاوت

Terheyden 42 مطالعه نيا دري ول ودب افته يكاهش درصد 
 درصد به توجه با تفاوت نيا البته كه افته يكاهش درصد 34
) ساعت 24(الكل دري نگهداري طوالن زمان مدت و الكلي باال
ي ب اورال هيدهانشو الكل درصد كه حاضر قيتحق با اسيق در
ي ط در اورال در گاچورهايلي نگهدار مدت كل و بوده نييپا

  .باشد  ميهيتوج بود،قابل قهيدق 24 رفته هميرو هفته چهار
ي داراي ب اورال هيدهانشو با اسيق در نيارتوك هيدهانشو   

   ريتأث نهيزم دري قيتحق چيه نكهيا به توجه با.باشد  مينيكلرهگزد
 انجامي االستومر موادي كيمكان اتيخصوصي رو بر نيكلرهگزد
 را هيدهانشو دوي پارگ استحكام كاهش تشابه نيا توانيم نگرفته

 .   داد نسبت نيارتوك در نيكلرهگزد وي ب اورال در الكل وجود به
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 گروه سه در گاچورهايلي پارگ استحكام زانيم  مطالعه نيا در   
ي ول افت يشيافزاي نگهدار ساعت 24 به نسبت هفته ك ياز پس

ي جينتا نيبود،همچن معناداري ب اورال گروه در فقط شيافزا نيا
 در و گذشته مطالعات در)زمان گذشت با روين شيافزا(مشابه
  .)12تا9(بود داده رخ شيآزما مختلفي زمانها
 از پس زيني پارگ استحكام كاهش زانيم نيشتريب نيهمچن     
هاي  محلول و زمان ريتأث دهنده نشان كه بود داده رخ روز 28

 و كشش ريتأث تحت(يمولكول نيب اتصاالت شدن آزاد بر مختلف
 نيا و بودي پارگ استحكام زانيم كاهش و)لولمح واكنش و نفوذ
ي برخ در ني،همچن)9و8و3(شد دهيد زين گريد مطالعات در جهينت

 با داد نشان كه پرداختند زمان ريتأثي بررس به فقط زين قاتيتحق
  . )12و11(افت يكاهشي پارگ استحكام زمان شيافزا

 و   H&P Testing Machine دستگاه از رياخ مطالعه در     
ي ريگ اندازه   جهت )13و3و5mm/min )1 هد كراس سرعت با

 نيا در. شد استفاده )13و10و8و7و1(گاچورهايلي پارگ استحكام
 در گاچورهايل موجود مقاالت اكثر همانند قيتحق
 شدند يمي نگهدار) يمصنوع بزاق - 37°يدما(دهان مشابه طيشرا

)13و8(شد استفاده شفافي گاچورهايل از و )13و8و3و1(
. 

 :يريگ جهينت

ي گاچورهايل همهي پارگ استحكامرسد  بندي بنظر مي دريك جمع
 ،ساعت 24 زمان سه در و گانه سههاي  طيمح در شدهي نگهدار

ي معن صورت به مداخله بدون گروه به نسبت روز 28 و روز 7
ي گاچورهايل نيبي پارگ استحكام سهيمقا در. افت يكاهشي دار

 نيارتوك هيدهانشو وي ب اورال هيدهانشو با شده داده تداخل
 .نشد دهيدي داري معن تفاوت

 درمان نيح در هيدهانشو از استفاده به مارانيب ازين به توجه با
 مشكالت وي دندانهاي  يدگيپوس ازي ريشگيپ جهتي ارتودنس

ي پارگ استحكامي آمار تفاوت بودن معناي ب و ودنتاليپر
 استفاده هيدهانشو دو هر از  توانيم ،هيدهانشو دو در گاچورهايل

  .كرد
 داده رخ روز 28 از پسي پارگ استحكام كاهش زانيم نيشتريب

 كاهش. استي پارگ استحكام بر زمان ريتاث دهنده نشان كه بود
 موردي االستومري گاچورهايلي پارگ استحكام اتيخصوص
 جلسه هر در گاچورهايل نيا است بهتر كه دهد  مينشاني بررس

  . شوند ضيتعوي پارگ خطر كاهش نظورم به ماريب مالقات
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