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 ایرانهای  لمللی اوجمه اودودوتیستا شاوزدهمیه همایش بیه
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 L14 تحقیقاتیسخنرانی 

 استانذارد وایز اج ثابت ارتودنسی روش دو در پیشین های دنذان ریشه تحلیل مقایسه

 (MBT) مستقیم سیم روش و (200  سیم)
 

 3پیکر، سید محمد مهدی رویین 3، شهال مومنی دانایی2مرتضی عشاق ،1سید زاهد زاهدانی
 
 استادیار،گروه دهان وفک وصورت، دانشکده دندانپسشکی، دانشگاه علوم پسشکی اردبیل -1

 ارتودنتیست، مطب خصوصی -2

 مرکستحقیقات ارتودنسی، گروه ارتودنسی، دانشکده دندانپسشکی، دانشگاه علوم پسشکی شیراز -3

 

 تطخیع. است ثٌایا ّای دًذاى ریطِ ًَک تحلیل ارتَدًسی ّای درهاى پیاهذّای ضایعتریي از یکی :هدف و مقدمه

 ّای دًذاى ریطِ تحلیل هقایسِ هطالعِ ایي از ّذف. است الساهی دًذاًپسضکی ّر برای زهیٌِ، ایي در خطر عَاهل

 straight هستقین سین رٍش ٍ 022  سین با استاًذارد ٍایس اج ثابت ارتَدًسی رٍش دٍ در پاییي ثٌایای ٍ باال ثٌایای

wire (MBT)  است. 

 ضذُ درهاى بیوار 76) بیوار 127 درهاى از بعذ ٍ قبل هَازی رٍش با PA رادیَگرافی هطالعِ ایي در: ها روشمواد و 

 .گردیذ آٍری جوع ضذ، هی دًذاى 737 ضاهل کل در کِ (MBT رٍش با ضذُ درهاى بیوار 51 ٍ 022 سین با

 تحلیل غذ در هیساى Photoshop S3 افسار ًرم از استفادُ با ٍ ضذُ اسکي Microtek i8 اسکٌر با PA رادیَگرافی

 برایpaired- samples t-testٍ Generalized Linear Model آهاری ّای تست از. ضذ بررسی ّا دًذاى ریطِ

 .گردیذ استفادُ هختلف ّای گرٍُ بیي هقایسِ

 درهاى دًذاًْای از بیص  ریطِ، تحلیل% 26/18 هیاًگیي با MBT رٍش بِ ضذُ درهاى ّای دًذاى در تحلیل :نتایج

  (P=0.002).بَد% 82/14 هیاًگیي با standard edgewise رٍش بِ ضذُ

 ًَع درهاى، هذت طَل درهاى، ضرٍع سي. ضذ ضٌاختِ هؤثر تحلیل هیساى در جٌسیت فقط ضذُ بررسی عَاهل سایر از

 .ًذاضتٌذ تأثیر ریطِ تحلیل هیساى در فکی، بیي ّای االستیک از استفادُ ٍ پرهَالر ّای دًذاى کطیذى دًذاًی، اکلَشى

 تَاى هی  straight wire (MBT)هستقین سین رٍش در دًذاى ریطِ ًَک بیطتر تحلیل بِ تَجِ با: گیری نتیجه

 ّا، براکت در ضذُ تعییي پیص از آل ایذُ tip & torque بِ رسیذى ٍ ّا براکت طریق از ًیرٍ اعوال کِ گرفت ًتیجِ

 غَرت خاظ تَجِ با بایذ درهاى ًَع اًتخاب تحلیل بِ هستعذ بیواراى در پس. ضَد هی تحلیل هیساى افسایص باعث

 .گیرد
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