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  چکیده
ر کاربرد دهانشویه سدیم فلوراید بر خصوصیات االستیکی یثتأدر این مطالعه .  جهت بستن فضا در ارتودنسی بکار می روندچینهای االستومری :مقدمه
  .ی االستومری مورد بررسی قرار گرفتچینها

 و American Orthodontics  لوپ از دو شرکت6 با فاصله به طول چینهای االستومری شفاف و ،در این مطالعه آزمایشگاهی :مواد و روش ها
Dentaurumدر گروه دوم . در گروه اول در تمام مدت مطالعه چینها در محلول بزاق مصنوعی نگهداری شدند.  در دو گروه مورد بررسی قرار گرفتند

سپس به مدت نیم ساعت در محلول ترکیبی بزاق و . قرار می گرفتند%  05/0چینها هر روز از بزاق خارج شده و یک دقیقه در دهانشویه سدیم فلوراید 
 ساعت، 24 ساعت، 1فواصل زمانی ابتدایی، در  Zwick  توسط دستگاهدر تست کشش. دهانشویه غوطه ور شده و مجدداً به بزاق برگردانده می شدند

در تست اضمحالل نیرو نیز در فواصل زمانی یاد .  گرم تعیین شد300 و 150 تغییر طول هر نمونه به ازای اعمال نیروهای ، هفته3 هفته و 2 هفته، 1
   .طول اولیه تعیین گردید% 100شده، مقدار نیرو به ازای کشش به میزان 

 اما تفاوت د،نیاز داشتن  گرم  300 گرم  و 150 بیشتری برای اعمال نیروهای کشش در محلول ترکیبی بزاق و دهانشویه نسبت به بزاق   چینها:یافته ها
وت معناداری همچنین بین دو محلول از نظر اضمحالل نیروی چینها تفا). =020/0P( گرم از نظر آماری معنادار بود 300بین محلولها تنها به ازای نیروی 

   ).>001/0P(  بودDentaurum به طور معنی داری بیش از شرکت  American Orthodontics شرکتضمحالل نیروی  امیزان. وجود نداشت
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Introduction: Elastomeric chains are used for space closure in orthodontics. In this study the effect of sodium fluoride(NaF) mouth 
rinse on the elastic properties of chains was evaluated. 
Materials & Methods: In this in vitro study, 6-linked sections of transparent open chains of American Orthodontics and 
Dentaurum companies were tested in two groups. In the first group, chains were only stored in artificial saliva. Chains of the second 
group were daily immersed in 0.05% NaF rinse for 1 minute, then in a mixture solution of saliva and NaF for 30 minutes, and then 
were stored in saliva. At time intervals of initial, 1,24 hours, 1,2,3 weeks, displacement of each specimen to obtain forces of 150g and 
300g was determined with Zwick machine in the tensile test. Also at the same intervals, after the specimens were stretched to 100% 
of their original length in the degradation test, the applied force was measured.  
Results: Specimens required more displacement to achieve forces of 150g  and 300g  in the mixture solution than saliva, but the 
difference was only significant for the 300g force(P=0.020). Force degradation of chains was not statistically different between the 
two solutions. American Orthodontics chains showed more force degradation than Dentaurum(P<0.001).  
Conclusion: Daily use of NaF mouth rinse did not cause considerable increase in the displacement of chains to achieve 
conventional orthodontic forces(150g) and did not affect the force degradation of selected chains. Because of their higher force 
degradation, American Orthodontics chains should be changed at shorter intervals than Dentaurum ones. 
Key words: Elastomeric chains, force degradation, sodium fluoride. 
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مورد نیاز منجر به افزایش قابل توجه کشش )  گرم150(دهانشویه روزانه سدیم فلوراید در محدوده نیروهای متداول ارتودنسی استفاده از  :نتیجه گیری
ر چه به دلیل بیشتر بودن اگ. شتکاربرد دهانشویه بر روی اضمحالل نیروی هیچکدام از چینهای مورد مطالعه تأثیر معناداری نداهمچنین  .چینها نشد

  . تعویض شوندDentaurum این چینها باید با فواصل زمانی کوتاهتری نسبت به American Orthodonticsاضمحالل نیروی چینهای شرکت 
  . اضمحالل نیرو، سدیم فلوراید چین های االستومری،:واژه های کلیدی

  .199-206 : 3اره شم / 32 دوره 1387سال / مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد 
 

  قدمهم
امروزه عموماً پذیرفته شده است که تصحیح موثر و 
فیزیولوژیک یک مال اکلوژن از طریق بکارگیری نیروهای 

سیستمهای نیرویی متفاوتی . مالیم و پیوسته امکان پذیر است
در ارتودنسی جهت اعمال این نیروهای مناسب در دسترس 

تواند  ر یک قوس دندانی میعنوان مثال بستن فضا ده ب. هستند
های باز و بسته، آرچ وایرهای  با استفاده از کویل اسپرینگ

جام ها ان دارای لوپ، چین های االستومری و یا اخیراً مگنت
تمیز نگهداشتن .  و معایبی دارندهر کدام از اینها مزایا. شود

هایی که امروزه  همچنین مگنت. کویل اسپرینگها مشکل است
، چین های  میاندر این. وند حجیم و گران هستندبه کار می ر

االستومری اقتصادی بوده و کاربرد آنها نسبتاً ساده است، 
نیازی به همکاری بیمار ندارند، پرهزینه نیستند و نسبتاً 

  )1-3(.بهداشتی هستند
چین های االستومری در موارد مختلفی چون بستن فضای 

ن و اصالح  کانیعقب بردن میدالین، اصالحدیاستم، 
د االستومری  این موا)2و4و5(.چرخشهای دندانی به کار می روند

. علیرغم کاربرد وسیع در کلینیک، محدودیتهایی نیز دارند
هنگامی که چین ها کشیده شده و در محیط دهان قرار 

 تغییر رنگ دائمی پیدا ، آب و بزاق را جذب کردهگیرند، می
به تغییر شکل می کنند و شکست پیوندهای داخلی منجر 

مچنین االستومرها تحت پدیده ای  ه) 2(.دائمی آنها می گردد
 قرار می گیرند که به معنای کاهش Stress relaxationبه نام 

نیروی اعمال شده در یک کشش ثابت در یک دوره زمانی 
 طوالنی است و به دلیل تغییرات رخ داده در ساختمان داخلی

  )1و4و6و7(.افتد پلیمر اتفاق می
Bishara و Andreasen در مقایسۀ چین های Alastik و 

Latex ساعت میزان کاهش نیرو برای 24 دریافتند که پس از 
. نیروی اولیه بود% Latex، 42و برای % Alastik، 74چین های 

 برابر 4بنابراین پیشنهاد کردند که مقادیر نیروی اولیه بایستی 
روی ذاتی را سطح نیروی مورد نیاز باشد تا این کاهش نی

محققان توصیه نمودند جهت تعیین  دیگر )8(.نمایدجبران 
بهتر است مقدار اولیه نیروی چین های االستومری در کلینیک 

س از افزایش طول پ Wong )9(.از نیروسنج استفاده شود
تا  Unitek و Ormco هایشرکت لوپ از  دو دارایهای چین
mm17 و نگهداری آنها در آب ºc37،میزان  بیشترین 

 ساعت اول مشاهده کرد و مقدار 3 اضمحالل نیرو را در طی
. ذکر نمود% 50-75 ساعت، 24نیروی از دست رفته را پس از 

 و کاهش کلینیکیوی پیشنهاد کرد جهت بهبود عملکرد 
 روی بهتر است چین ها قبل از قرار دادناضمحالل نیرو 

 مطالعه  از آن پس، در چندین)10(. شوندPrestretch براکتها
 چین ها بر کاهش اضمحالل نیرو با Prestretchingتأثیر 

این تأثیر  )11-13(.د بررسی قرار گرفته استگذشت زمان مور
 فاصله بین لوپها و نوع خاص ،Prestretchingبسته به مقدار 

 در کل به نظر می رسد )14(.چین االستومری متفاوت بوده است
Prestretchingاید در محدودۀ چین های االستومری ب  

  )1(.دطول اولیه باش% 100-50
 بررسی تأثیر تغییرات محیط بر نیروی برخی محققان در

 مشاهده کرده اند که به مرور زمان  توسط چین هااعمال شده 
و همکاران،  Nattrass در مطالعۀ )15(.کاهش نیرو روی می دهد

چین های قرار گرفته در معرض رطوبت و حرارت، نسبت به 
اضمحالل نیروی بیشتری  ، که تنها در آب قرار داشتندیگروه

 چین های قرار گرفته در Ferriter در مطالعه )16(.نشان دادندرا 
 باالتر، در یک دورۀ چهار هفته ای نیروی PHمحلولهای با 

 PHبیشتری را نسبت به نمونه های واقع شده در محلول با 
  )17(.اسیدی، از دست دادند

Fraunhoferان داد محلول اسیدی فسفات فلوراید بر  نیز نش
   و  اثر می گذارد چین های االستومری خصوصیات االستیکی 
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 یکسان را افزایش اعمال نیروی نیاز جهت مورد ششـک
  )1(.دهد می

از سوی دیگر مشخص شده است که استفاده از فلوراید 
اً در بیماران می تواند انسیدانس پوسیدگی دندان را خصوص

ف بندها و مینرالیزاسیون مینا در اطراه مستعد دارتدنسی ک
کاربرد موضعی فلوراید  )18-21(.براکتها هستند کاهش دهد

.. . به طرق مختلف مانند ژل، دهانشویه، وارنیش وتواند  می
در این میان استفاده از دهانشویه روزانه سدیم فلوراید . باشد

لذا با . استاز نظر هزینه برای بیماران بیشتر مقرون به صرفه 
مینرالیزاسیون مینا اثرات دهانشویه فلوراید بر کاهش دتوجه به 

و لکه های سفید ایجاد شده در اثر دستگاههای ثابت و استفاده 
رایج آنها در طی درمان ارتدنسی، بر آن شدیم تا در این 

بر % 05/0مطالعه به بررسی تأثیر دهانشویه سدیم فلوراید 
  .ی االستومری بپردازیمخصوصیات االستیکی چین ها

  مواد و روش ها
آزمایشگاهی، چین های االستومری تجربی  در این مطالعه

   وDentaurum  فاصله از دو شرکت خارجیباشفاف و 
American Orthodontics قبل از . مورد بررسی قرار گرفتند

آغاز آزمایش، چین ها در کیسه های پالستیکی سربسته به 
از کارخانه سازنده نگهداری همان صورت دریافت شده 

 لوپ 6هر نمونه چین بررسی شده در این مطالعه شامل . شدند
بود و در هر انتها یک نصف لوپ اضافی برای حذف صدمات 
. احتمالی وارده حین برداشتن چین از حلقه، در نظر گرفته شد

بدین .  قرار گرفتندPrestretchingتمام نمونه ها در ابتدا تحت 
 از تریم چین ها به اندازه مورد نظر، هر چین به ترتیب که پس

 ثانیه 10طول اولیه کشیده شده و به مدت % 100آهستگی تا 
 برای Boley gaugeبا استفاده از (در پوزیشن کشیده شده 

محصوالت هر شرکت که شامل . نگهداشته می شد) دقت عمل
  : نمونه بود در دو محیط آزمایشی مورد ارزیابی قرار گرفت96

داخل در گروه اول در تمام طول مدت مطالعه چین ها در 
 ترکیبی از-شرکت دانش دارو طوس(محلول بزاق مصنوعی 

Nacl، Mgcl2با،، آب و مواد سلولزی به عنوان ویسکوزکننده  
2/7PH=  و ویسکوزیتهcps110 ( نگهداری شدند و در گروه

دوم، چین ها هر روز از محلول بزاق مصنوعی خارج شده و 

با % 05/0  مدت یک دقیقه در دهانشویه سدیم فلورایدبه
2/7PH= ) پس از خروج . قرار می گرفتند)  بهمن22البراتوار

 نمونه ها به مدت نیم ساعت در یک محلول ،از دهانشویه
دهانشویه سدیم % 50مصنوعی و بزاق % 50ترکیبی شامل 

 غوطه ور شده و پس از آن مجدداً در محلول بزاق ،ایدفلور
شبیه سازی  هدف از این عمل .وعی قرار می گرفتندمصن

شرایط مطالعه تا حد امکان به روش بالینی استفاده از 
  .دهانشویه سدیم فلوراید بود

در هر گروه، نیمی از نمونه ها تحت آزمایش کشش و 
تمام . نیمی دیگر تحت آزمایش اضمحالل نیرو واقع شدند

در  نیرو ش اضمحاللی مورد نیاز جهت آزماینمونه ها
محلولهای مورد نظر تحت کشش نگهداری شدند، بدین ترتیب 

ن االستومری بین دو فیکسچر فلزی از جنس که هر نمونه چی
که در انتها در آکریل سلف کیور ثابت شده استنلس استیل 

قطر هر فیسکچر به اندازه عرض . می گرفت بودند، قرار
به میزان دو برابر دو  براکت استاندارد سانترال باال و فاصله آن

هر آزمایش در . هر نمونه چین االستومری بودطول اولیه 
، یک )Prestretchingبالفاصله پس از (فواصل زمانی ابتدایی 

 هفته پس از سه  ساعت، یک هفته، دو هفته و24ساعت، 
 در محلولهای مورد نظر در انکوباتور با ونه هانگهداری نم

د نمونه های بررسی تعدا. صورت گرفت ºc5/0±º37 دمای
   . عدد بود4شده در هر پریود زمانی، 

هر دو آزمایش کشش و اضمحالل نیرو در دستگاه 
258/Zwick) در آزمایش  .انجام شد) ساخت کشور آلمان

 الزم جهت اعمال نیروی کششکشش به منظور تعیین مقدار 
از جنس ( گرم، هر نمونه بین یک زوج قالب 300 گرم و 150

گر سر دی. آویزان می شد) mm1 استیل با قطر سیم استینلس
دو توسط  یکی از آن. ک آکریلی قرار داشتهر قالب در بلو

پیچ به بخش ثابت دستگاه و دیگری به بازوی متحرک دستگاه 
پس از قرارگیری در دستگاه، هر کدام از نمونه ها . متصل بود

 در دقیقه mm50 از طریق حرکت عمودی قالب باال با سرعت
میزان نیروی وارده در هر مقدار . زمان پارگی کشیده می شدتا 

کشش بطور خودکار توسط نرم افزار مربوط به دستگاه ثبت 
شده و منحنی نیرو به ازای تغییر طول هر کدام از نمونه ها 
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 150تغییر طول هر نمونه جهت اعمال نیروی . ترسیم می شد
دستگاه،  گرم از روی منحنی های ثبت شده توسط 300گرم و 

جهت آزمایش اضمحالل نیرو نیز هر نمونه بین . محاسبه گردید
ه می گرفت و دستگاه ب روی هم قراردو قالب فلزی روب

% 100 تنظیم می شد که پس از کشیده شدن نمونه تا ای گونه
میزان نیروی اعمال شده پس . طول اولیه، کشش متوقف شود

لیه، توسط طول او% 100از کشیده شدن چین االستومری تا 
  .دستگاه ثبت می گردید

 ،SPSSپس از گردآوری داده ها و ورود آنها به نرم افزار 
توصیف داده ها با استفاده از شاخص های میانگین و 

با استفاده از مدل خطی عمومی معیار و تحلیل داده ها  انحراف
 .صورت گرفت (Repeuted meusurment)های تکراری  در داده

  یافته ها
دو شرکت  االستومری ست کشش برای چینهاینتایج ت

 خالصه 2 و 1مورد مطالعه در دو محلول متفاوت در جداول 
 نمونه ها، پس از نگهداری چینها همهدر واقع در . شده است

 مورد کششدر هر کدام از محلولها یک افزایش تدریجی در 
   و)=8/5F و >001/0P ( گرم150نیاز برای تولید نیروی 

   در کل زمان مطالعه )=7/8F  و>001/0P ( گرم300
  ، چینهای االستومری شرکت1براساس جدول . مشاهده شد

American Orthodontics یک ساعت بعد از نگهداری در هر 
 برای اعمال کششکدام از محلولها یک افزایش سریع در 

، در حالی که بین یک ساعت تا دادندنیروی مورد نیاز نشان 
. گرفت صورت آهسته تر صورت  روز، این افزایش به21

 در کل زمان مطالعه چینهای االستومری هر دو شرکت همچنین
بی بزاق و دهانشویه سدیم در محلول ترکیپس از قرارگیری 

یشتری برای اعمال  بکششفلوراید نسبت به محلول بزاق، 

این تفاوت بین محلولها . شتند گرم نیاز دا300  و150نیروهای 
 بود گرم از نظر آماری معنی دار 300 تنها به ازای نیروی

)020/0=P( گرم معنی دار نبود150 ازای نیروی و به  .
به  کششهمچنین بین دو شرکت مورد مطالعه از نظر میانگین 

 شتداری وجود دا تفاوت معنی  گرم150ازای نیروی 
 در American Orthodontics  میلیمتر برای شرکت6/0±6/3(

. )>Dentaurum، 001/0P برای شرکت میلیمتر 2/3±6/0برابر 
 گرم نیز بین دو 300 به ازای نیروی کششبه عالوه میانگین 

 میلیمتر برای 6/11±0/2(بود  یشرکت دارای تفاوت معنی دار
 میلیمتر 2/9±4/1 در برابر American Orthodonticsشرکت 

 در هر دو بدین ترتیب). >Dentaurum، 001/0Pشرکت برای 
  میزان کشش الزم جهت اعمال لعه محلول مورد مطا

  Dentaurum  گرم برای چینهای شرکت300 و 150نیروهای 
  . بود American Orthodontics شرکت  ازکمتر

نتایج آزمایش اضمحالل نیرو برای چینهای مورد نظر پس 
 و نیز 4 و 3از نگهداری در هر یک از محلولها در جداول 

انطور که مالحظه هم.  ارائه شده است2 و 1نمودارهای 
طول % 100شود مقدار نیروی تولید شده به ازای کشش تا  می

اولیه به وسیله هر کدام از چینها در طول دوره مطالعه کاهش 
مقدار کاهش نیرو در طی سه هفته ). >001/0P(یافت 

نگهداری در هر یک از محلولها در چینهای االستومری شرکت 
American Orthodonticsرکت  بیشتر از شDentaurum ،بود 

بطوری که تفاوت بین دو شرکت از نظر آماری معنی دار بود 
)001/0P< .( اما در هر دو شرکت از لحاظ مقدار اضمحالل

نیرو تفاوت معنی داری بین محلول بزاق و محلول ترکیبی 
  .بزاق و دهانشویه سدیم فلوراید وجود نداشت
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  . گرم300 گرم و 150به ازای نیروهای  American Orthodontics چین های االستومری شرکت  در)به میلیمتر( کششمقدار :  1جدول 
  روز 21

Mean±SD  
  روز 14

Mean±SD  
  روز 7

Mean±SD  
  ساعت 24

Mean±SD  
  ساعت 1

Mean±SD  
  صفر

Mean±SD  
  زمان

-  
0/0±6/3  
7/0±1/12  

-  
0/0±5/3  
7/0±0/12  

-  
4/0±4/3  
1/0±1/10  

-  
0/0±2/3  
7/0±6/9  

-  
2/0±7/3  
8/0±4/11  

-  
0/0±8/2  
0/0±8/8  

  بزاق
   گرم150نیروی 
   گرم300نیروی 

  

-  
  

7/0±6/4  
1/2±4/14  

  

-  
  

2/0±0/4  
2/0±7/13  

  

-  
  

3/0±8/3  
4/0±1/13  

  

-  
  

0/0±8/3  
9/0±3/12  

  

-  
  

2/1±1/4  
9/2±4/12  

  

-  
  

0/0±9/2  
1/0±8/8 

  ترکیب بزاق و
  دهانشویه سدیم فلوراید

   گرم150نیروی 
   گرم300نیروی 

  
  

  . گرم300 گرم و 150به ازای نیروهای  Dentaurumدر چین های االستومری شرکت ) به میلیمتر (کششمقدار  : 2جدول 
  روز 21

Mean±SD  
  روز 14

Mean±SD  
  روز 7

Mean±SD  
  ساعت 24

Mean±SD  
  ساعت 1

Mean±SD  
  صفر

Mean±SD  
  زمان

-  
1/0±0/3  
4/0±3/10  

-  
1/0±0/3  
3/0±3/10  

-  
3/0±9/2  
8/0±3/9  

-  
1/0±8/2  
5/0±9/8  

-  
0/0±5/2  
2/0±8/7  

-  
1/0±4/2  
4/0±5/7  

  بزاق
   گرم150 نیروی

  گرم300نیروی 
  

-  
  

1/0±2/3  
5/0±1/11  

  

-  
  

5/0±1/3  
1/3±5/10  

  

-  
  

1/0±0/3  
1/0±9/9  

  

-  
  

0/0±6/2  
4/0±4/8  

  

-  
  

5/0±8/2  
9/0±2/8  

  

-  
  

0/0±7/2 

3/0±4/8  

  ترکیب بزاق و
   دهانشویه سدیم فلوراید

  مگر  150 نیروی
   گرم300نیروی 

  
  

  American Orthodonticsطول اولیه در چین های االستومری شرکت % 100 تا کششدر ) به نیوتن( مقدار نیرو : 3جدول 
  روز 21

Mean±SD  
  روز 14

Mean±SD  
  روز 7

Mean±SD  
  ساعت 24

Mean±SD  
  ساعت 1

Mean±SD  
  صفر

Mean±SD  
  زمان

  بزاق  1/0±2/5  2/0±7/4  6/0±8/2  0/0±5/2  2/0±3/2  1/0±3/2
  

1/0±3/2  
  

2/0±6/2  
  

6/0±9/2  
  

0/0±0/3  
  

1/0±0/4  
  

0/0±9/4  
  و  ترکیب بزاق

 دهانشویه سدیم فلوراید

  
  

  Dentaurumطول اولیه در چین های االستومری شرکت % 100 تا کششدر ) به نیوتن(مقدار نیرو  : 4جدول 
  روز 21

Mean±SD  
  روز 14

Mean±SD  
  روز 7

Mean±SD  
  ساعت 24

Mean±SD  
  ساعت 1

Mean±SD  
  صفر

Mean±SD  
  زمان

  بزاق  0/0±4/5  0/0±0/5  1/0±4/4  8/0±0/4  0/0±9/3  1/0±0/3
  

0/0±3/3  
  

2/0±4/3  
  

1/0±9/3  
  

2/0±3/4  
  

1/0±7/4  
  

1/0±4/5  
  ترکیب بزاق و 

  دهانشویه سدیم فلوراید
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  طول اولیه در % 100 تا کششدر ) به نیوتن(مقدار نیرو  : 1نمودار 
  American Orthodonticsچین های االستومری شرکت 

  

0
1
2
3
4
5
6
7
8
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10

صفر 1 ساعت 24 ساعت 7 روز 14 روز 21 روز
زمان  

ن)
یوت
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 نیر

گین
میان
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  طول اولیه در % 100 تا کششدر ) به نیوتن(مقدار نیرو  : 2نمودار 
  Dentaurumچین های االستومری شرکت 

  
  بحث

 White spotضایعات پوسیدگی اولیه در ابتدا به صورت 
ستعد پوسیدگی در اطراف مارژین براکتها و یک در نواحی م

سوم لثه ای دندانها در بیماران تحت درمانهای ارتودنسی 
    میزان بروز این ضایعات در دندانهای قدامی. مشاهده می شود

. گزارش شده است% 7/7-71و در دندانهای خلفی % 44-5/8
پالک دندان می تواند  افزایش ذخیره فلوراید بزاق و

لیزاسیون را تسریع کند و روند ضایعات پوسیدگی اولیه رمینرا
مشخص شده است که استفاده روزانه از . را معکوس نماید

دهانشویه سدیم فلوراید در بیماران ارتودنسی می تواند شیوع 
 )20(. را تا حد قابل توجهی کاهش دهدWhite spotضایعات 

صیات بر خصودر این مطالعه اثرات دهانشویه سدیم فلوراید 
االستیکی چین های االستومری که بطور شایع در درمانهای 

  .ارتودنسی بکار می روند، مورد ارزیابی قرار گرفت
 کشش/ با توجه به نتایج بدست آمده از منحنی های نیرو

کشش مورد نیاز برای اعمال ، Zwickثبت شده توسط دستگاه 
 گرم در هر دو محلول، برای چینهای 300 و 150نیروی 

  بیشتر ازAmerican Orthodonticsستومری شرکت اال
Dentaurum بود که نشان دهنده بیشتر بودن Stiffness یا 

  . می باشدDentaurumمدولوس االستیسیته چینهای شرکت 

چینهای االستومری هر دو شرکت پس از نگهداری در 
 مورد نیاز کششمحلولها با گذشت زمان نیازمند افزایش در 

در مورد .  گرم بودند300 گرم و 150روی برای اعمال نی
 این افزایش بصورت تدریجی در طول Dentaurumشرکت 

در صورتی که برای شرکت . زمان مطالعه مشاهده شد
American Orthodontics در کشش بیشترین میزان افزایش 

 روز یک افزایش 21عرض ساعت اول رخ داد و پس از آن تا 
 و Coffelt در مطالعه. شت وجود داکششتدریجی در میزان 

Fraunhofer چینها جهت کشش نیز بیشترین میزان افزایش 
 ساعت اول بود و 4 گرم در طی 300  گرم و150اعمال نیروی

 روز یک افزایش آهسته تر در میزان کشش 28پس از آن تا 
  )1(.مشاهده شد

در مطالعه حاضر میزان افزایش کشش مورد نیاز چینها در 
داری در محلول بزاق برای اعمال نیروی  روز نگه21طول 
  گرم،300 و برای اعمال نیروی mm8/0-6/0  گرم،150
mm3/3-8/2این میزان پس از نگهداری در محلول .  بود

ترکیبی بزاق و دهانشویه سدیم فلوراید برای اعمال نیروهای 
با .  بود7/2-6/5 و mm7/1-5/0 گرم به ترتیب 300 و 150

 با در نظر گرفتن نتایج آنالیز آماری، توجه به این ارقام و
  دهانشویه سدیم فلوراید بر کشش الزم برای اعمال نیروی
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.  گرم توسط چینهای االستومری تأثیر قابل توجهی ندارد150
 گرم اگرچه تأثیر 300نیروی کشش الزم برای اعمال در مورد 

، اما )P=020/0( این دهانشویه از نظر آماری معنی دار است
 در حدی است که اهمیت بالینی قابل آن با بزاقتفاوت 

 استفاده از محلول Fraunhoferدر مطالعه . مالحظه ای ندارد
 الزم برای اعمال کششمیزان % 31/0اسیدی فسفات فلوراید 

 گرم را افزایش داد و این میزان برای 300 و 150نیروهای 
از لحاظ بالینی قابل توجه ) mm9-2( گرم 300اعمال نیروی 

   )1(.بود
  مقادیر بدست آمده از آزمایش اضمحالل نیرو در براساس

هر دو شرکت، مقادیر اضمحالل نیرو پس از نگهداری 
های االستومری در ترکیب دهانشویه و بزاق با محلول  چین

 در مطالعه حاضر .بزاق مصنوعی، تفاوت معنی داری نداشت
  درصد اضمحالل نیروی چینهای االستومری شرکت

American Orthodontics پس از یک روز نگهداری در محلول 
 Luدر مطالعه آقای . بود% 51و پس از یک هفته % 46بزاق، 

مقدار اضمحالل نیروی چینهای این شرکت پس از یک نیز، 
در ) 6(.گزارش شده است% 50و پس از یک هفته % 45روز، 

 درصد کاهش نیروی چینهای شرکت Santosمطالعه آقای 
American Orthodontics روز نگهداری در آب 21 پس از 

 21 در حالیکه در مطالعه حاضر پس از )3(بود،%  46 ،°37
این اختالف می تواند به . کاهش نیرو مشاهده شد% 56روز، 

همچنین طول اولیه . دلیل وجود محلولهای متفاوت باشد
 Santosچینهای االستومری مورد استفاده در مطالعه آقای 

 مقدار نیروی اولیه آنها کمتر از مطالعه حاضر  لوپ و4حاوی 
  . بوده است

در مطالعه حاضر مقادیر اضمحالل نیرو در طی سه هفته 
نگهداری در هر یک از محلولها، در چینهای شرکت 

American Orthodontics بطور قابل توجهی بیش از شرکت 
Dentaurumبنابراین در کشش یکسان، نیروی چین های .  بود

 احتماالً سریعتر American Orthodonticsمری شرکت االستو
از دست می رود و این چینها بایستی با فواصل زمانی کمتر 

این تعویض مکرر ممکن . نسبت به دنتاروم تعویض شوند
است راه حل مناسبی نباشد زیرا سبب افزایش طول مدت 

 بهتر .درمان، هزینه و زحمت برای بیمار و پزشک می گردد
قات بیشتری در زمینه تصدیق این تفاوتها و نیز تحقیاست 

ارزیابی تأثیر محیط نگهداری بر خصوصیات االستیکی مواد 
  .االستومری صورت گیرد

این مطالعه نتایج یک تحقیق آزمایشگاهی را در مورد تأثیر 
دهانشویه سدیم فلوراید بر خصوصیات االستیکی چینهای 

 Dentaurum وAmerican Orthodonticsاالستومری دو شرکت 
رفتار بالینی مواد االستومری ممکن است به . گزارش می کند

دلیل متغیرهای مختلف مثل دامنه وسیع تغییرات حرارتی در 
 متفاوت، PHحفره دهان، حضور مواد غذایی با ترکیبات و 

وجود نیروهای عضالنی و نیروهای ناشی از عادات 
م نتایج این مطالعات بنابراین تعمی. پارافانکشنال متفاوت باشد

آزمایشگاهی به خصوصیات بالینی چین های االستومری 
  .بایستی با احتیاط صورت گیرد

  نتیجه گیری 
% 05/0نتایج این مطالعه نشان داد دهانشویه سدیم فلوراید 

 گرم را 300 و 150 مورد نیاز برای اعمال نیروهای کشش
که باالتر  گرم 300این افزایش برای نیروی . افزایش می دهد

از مقادیر معمول نیروهای ارتودنسی است، از لحاظ آماری 
 معنی دار بوده اما در محدوده متداول نیروهای ارتودنسی

 دو شرکت همچنین در هر . قابل توجه نمی باشد)گرم 150(
از لحاظ مقدار اضمحالل نیروی چینهای االستومری تفاوت 

بزاق و معنی داری بین محلول بزاق و محلول ترکیبی 
 چینهای االستومری دو .دهانشویه سدیم فلوراید وجود ندارد

 از نظر مقدار Dentaurum و American Orthodonticsشرکت 
 و 150اضمحالل نیرو و نیز کشش الزم برای اعمال نیروی 

باشند،   دارای تفاوت معنی داری می گرم در هر دو محلول300
 گرم 300 و 150 کشش الزم برای اعمال نیروی به طوری که

 American Orthodontics  چینهای شرکتاضمحالل نیروی  و
   . می باشدDentaurumبیشتر از 

  تقدیر و تشکر
از حمایت های معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم 

و  86462کی مشهد جهت تصویب این طرح با کد پزش
و نیز از همکاری جناب آقای دکتر هزینه های آن  پرداخت
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زمینه آزمایشات صورت گرفته در دانشکده مهندسی زبرجد در 
  .دانشگاه فردوسی مشهد قدردانی می گردد
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