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 چکیده 
ی وجود خواهد هاي مینای، احتمال ایجاد آسیبادهزیو رخ دهددندان و  میناي جاي پیوندباندینگ اگر شکست باند در د يدر مرحله :لهابیان مس

  .داشت
  . بودیشگاهی آزماطی در محی و سرامیکياکت  فلز برگونه دو نگی شکست باندجاي نیی تع،ی بررسنیهدف از ا  :هدف 

- دندانيهمه. انتخاب گردیدندمطب خصوصی  دنسیواز بیماران ارت تصادفی به روش فک باال پرمولري دندان کشیده شده 60 :مواد و روش
 يوسیلهسرامیکی با گیر مکانیکی به هاي دیگر براکت  عدد30بر و هاي فلزي براکت عدد آنها 30بر ، که  شدهبخشبه دو گروه  هاي انتخابی

 و سپس بـا گردیده  دباند آزمون، متصل به ماشین  نیروي فشاري پالیریکي به وسیلهها  براکتيهمه از آن    پس. باند شدند کامپوزیت نوري   
 با استفاده از دندانسطح اکت و  برسطحزیر  در ماندهبر جا    تی کامپوز زانیم،  )Trans-illumination( عبور نور  ي و روش   نور کروسکوپیمویاستر

 آماري توصیفی براي بیان نسبت فراوانی یافته ها آزموناز  . شکست باند مشخص گردید جاي محاسبه و،)Auto Cad(  اتوکد وفتوشاپنرم افزار 
 ي براي مقایسهمجذور کاي زمون و از آ دو گروه براکتیمیان  براي بیان تفاوت )Independent T-test(  استیوانت تی مستقل  آماريآزمونو از 
   .شداستفاده  شکست باند جاي

- از نظر آماري رابطه اما، ادهزیو رخ داده بوددرون در نیز، براکت و ادهزیو و میان پیوندجاي ها شکست باند بیشتر در  گروهي در همه:یافته ها

  . شکست باند مشاهده نگردید جاي دو گروه به لحاظ معنادار میان اي
 بـه مینـاي   صـدمه  احتمال  و سرامیکی، براکت فلزي گونه مینا و ادهزیو در هر دو میانشکست باند در اندك  احتمال  دلیله   ب :ه گیري نتیج

  .ناچیز استدندان پس از دباندینگ 
  سرامیکی، براکت فلزيبراکت ،  دندانیدباندینگ : کلیديگانواژ
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  درآمد
 باال باشد ياندازه به دی مطلوب با نگیدر باند استحکام باند   

 شود و   يری جلوگ ی درمان ارتودنس  در فرایند تا از جدا شدن براکت      
 در فراینـد   کـه    ، باشـد  ايبـه انـدازه    دی استحکام باند نبا   ،در ضمن 

تواند در ی منگیدباند. )2 و1( گردد به دندان آسیب موجب نگیدباند
 و نای سطح ممیانا ی و وی ادهز درون،  ویبراکت و ادهز  سطح تماس   

 که شکست باند در سطح مطلوب آن است،.  رخ دهدوی ادهزيماده
.  وارد نشود  یبی آس نای رخ دهد تا به سطح م      ویتماس براکت و ادهز   

 باند به سمت سطح یی جداجاي، ابدی شیر چه استحکام باند افزاه
 نایدر سطح م شتری بفشاري و ابدیی م شی گرا وی و ادهز  نایتماس م 

 در پـی  یینـا ی ميهـا  احتمـال بـروز تـرك      ،نی بنابرا .شودی م ردوا
و نیـاز   ماری بیموجب ناراحتاین امر که  ،ابدیی مشی افزا نگیدباند

ي به وسیله  رنگریی با تغ،نیهمچن. شودیبیشتر به ترمیم دندان م
 جـاد ی اماری بي برا ییبای، مشکل ز  یی موجود در مواد غذا    يرنگدانه

  .)6-3 (گرددیم
ـ  ن ،ی خواستار درمان ارتودنس   ساالنشمار بزرگ  شیبا افزا   ازی

 فراهم شتری بییبای زي برا رامارانی بي که خواسته،ییهابه دستگاه
 يها براکت نی تر عی شا ،ي فلز يهاکتبرا.  )7(شود یکند، مطرح م  

 شدن رنگ فلز   دهی، اما  د   هستند ینی بال یمورد استفاده در ارتودنس   
 يهـا براکـت . )8(  باشـد ندی ناخوشامارانی بی برخيممکن است برا 

هـاي  گـزارش . )9( کننـد ی را فـراهم مـ   ازی مورد ن  ییبای ز ،یکیسرام
 گویـاي  ییایمی بـا بانـد شـ      ی سرامیک يها براکت يآغازین درباره 

 بـه  آسـیب  براکت و جدا کردن ازی نياندازهاستحکام باند باالتر از   
 بیآس کاهش خطر ي برا، مشکالتنیدنبال بروز اه ب. )10(ست نایم
 یکی مکان ری با گ  ی سرامیک يها، براکت نگی دباند در فرایند  یینایم

  . )11( مورد استفاده قرار گرفت
 نگی دبانـد  دنبالبه   یینای م هايها، آسیب بررسی یدر برخ 

ـ  بـا گ   ی سـرامیک  يهابراکت ، )14و12،13( مـشاهده نـشد    یکی مکـان  ری
 نـا ی م ی از شکـستگ   ي مـوارد  ،  گـر ی د هـاي بررسی در   ، که یدرحال

ساز  تفاوت به علت متفاوت بودن     نیا. )15و10(ه است   دیگزارش گرد 
 عنوان ،ی مصرفوی ادهزيگونه و نگی براکت، روش دباندری گو کار

 مـاران ی ب میـان  کـه در     ،تـوان گفـت   یه جرات مـ   ب. )16( شده است 
 با براکـت دبانـد      مارانی از ب  یکی دست کم  ،مطبکننده به   مراجعه

ـ  در پا،مـاران ی بيهمهکند و در  یشده مراجعه م   ـ  باان درمـ انی  دی
 بـه سـطح   بیها دباند شوند و با توجه به احتمال آس براکت يهمه

 نگیش مناسب دباند   رو ی به بررس  ازی ن ،نگی دباند به هنگام دندان  

 روش. گرددی مطرح منگی دبانددر پی شکست باند جاي یو بررس
ـ ها اسـتفاده از ن مطمئن و موثر برداشتن براکت      در سـویه  دو يروی

    .)18 و17(است  وی ادهز- تماس براکتيهیناح
ــدر ا ــژه و از روشــبررســی، نی ــا اســتفاده از ی وی ــپال ب  ری

 نگی دبانـد  ي بـرا  مطـب  روش کـاربرد آن در       ، هماننـد  نگیدباند
 که نیروي فشاري پالیر را به نیروي کشـشی تبـدیل    ،استفاده شد 

فـشاري    تـست     این روش دبانـدینگ را     )Bishara( بیشارا   .کندمی
 ، نامید(modified diametric compression test) غییریافته تشدید 

که یک روش غیر مستقیم براي اندازه گیري استحکام باند کششی 
 کششی عمود بر نیروي اعمال فشار یک ، نیروي فشارياین. است

 کششی با نیروي فشاري فشارآورد و در این شرایط،      شده وارد می  
  .)6( به کار رفته نسبت مستقیم دارد

 يلهیوسه  بنگی دباندبالینی روش بررسی، نی در ا ،بنابراین
دست آمده را نسبت بـه  ه   تا نتایج  ب     شده است  يساز همانند ریپال

ه ها ب براکتنگی دبانديبرا ، که در آنهاهاي همانند پیشین،یبررس
ـ  در ناح   سـویه  کی يروی ن کیطور معمول     - تمـاس براکـت    يهی

  .)20و  19( تر نشان دهدواقعی ، استفاده شدهی برشيرویاز نو  ویادهز
 اگـر    کـه  هـاي پیـشین،   پژوهشبه   با توجه    ، دیگر سوي از

 ، باشدوی و ادهزنای ممیانجاي  در نگیهنگام دبانده شکست باند ب
ـ  بیینای مبی ترك و آسجادیااحتمال   ، ضـرورت   خواهـد بـود  شتری

 شکـست در دو گـروه براکـت         جاي نی و مشخص کردن ا    یبررس
 ، بـار  نخـستین  ي بـرا   و مورد توجه قرار گرفـت     یکیسرام  و يفلز

 و گـروه  یکی مکانری با گیکی دو گروه براکت سرام   میان يمقایسه
 شکست در آنها انجام     جاير امکان تفاوت    ظ ن  از يفلز يهابراکت

  .شد
  

  مواد و روش
 روشها بـه   دادهي گردآوریاي تجرب   مداخلهبررسی   نیادر  

دندان پرمـولر انـسانی فـک بـاال     شصت  . انجام گرفت  يامشاهده
، خـصوصی مطب یک  از  بیماران  شده به دالیل ارتودنسی   دهیکش

 هر گونه بیها ندان ديهمه. انتخاب شدند 25 تا 18 یدرگروه سن 
نارسـایی  هـاي مـادرزادي و   ناهنجـاري  پوسیدگی، سایش، ترمیم،  

 از دندانی چیه دندانپزشکی بیماران، يپیشینه  در  بوده وساختاري
.  نگرفته بودند  اثر) هیدروژن پراکساید  مانند (پیشین یمواد شیمیای 

- طـول يبه وسیلهها   دندان یابعاد اکلوزوجینجیوالی و مزیودیستال   
  (Orthometer, Korkhaus, Dentarum, Germany) دنسیوسنج ارت
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 7(متر   میلی یک با  تقریب     هم اندازه  يها شد و دندان   يگیراندازه
 کـه   یهـای دنـدان .  قرار گرفتند  ی فرض يهادر گروه ) مترمیلی 8تا  
ها بودنـد،  دنداني چشمگیر با اندازه ياندازه ابعاد با اختالف  يدارا

 همخوانی شکل کالبدي ارزیابی يبرا. ر گذاشته شدنداز بررسی کنا
ها بر روي دنـدان قـرار داده شـد و          براکت براکت،ي  پایهدندان با   

، از بررسـی کنـار   نیـز نامناسـب   شـکل کالبـدي    ي دارا يهادندان
   .گذاشته شدند
ی ی تـا  30   تصادفی سـاده بـه دو گـروه          به روش ها    نمونه

-براکت به کردن براي باند ،گروه، یک  کهايه گونه ب، شدندبخش
هاي سرامیکی ن به براکتکرد براي باند ، گروه دیگر  و ي فلز يها

  .آماده گردیدند یکی مکانریبا گ
  

  هاانتخاب براکت
هـا   از روش  یکـ ی ،یکی سـرام  يهـا  براکـت  نگی بانـد  يبرا
) silane coupling agent(  سیالنيدهنده  اتصاليماده استفاده از

 بانـد   نی و رز  یکی براکت سرام  در میان  که   ،ست براکت ا  يپایهدر  
 ي برا )Undercut( اری ش ایجاد گر،یروش د . کندی م جادی ا ییایمیش
باندینگ ها   براکت نی که به ا   ، براکت است  يهی در پا  یکی مکان ریگ

  .)8( شودیم  گفته)Mechanically Bonded(مکانیکی 
 Ovation)(  پرمولر بـاال يهاي فلز  براکتبررسی، نی ادر

,GAC International, ROTH022, 3 M Unitek و ســطح 
ــه ــ12پای ــتیمیل ــع و براک ــاي ســرامیکمترمرب ــولر یه ــاال  پرم   ب

   ی بــــا گیــــر مکــــانیک  ستالهیــــ چنــــد کر يگونــــهاز 
)(Allure III ,GAC International ,ROTH022, 3M Unitek    و
 .)21 و1( ها انتخاب شد نمونهشمار متر مربع، به ی میل2/12پایه  طحس

  درصـد بـراي    2/0 تیمـول    ها پـس از کـشیدن در محلـول        دندان
 پـس از  .  نگهـداري شـدند    کاهش آب  و   اییباکتری  رشد يجلوگیر

هـاي  قلـم ي  بـه وسـیله   ها   دندان پیرامون نرم   يهابافت برداشتن
 دی فلورابی سیپام يبه وسیلهها   سطح باکال تاج نمونه،يجرمگیر

 ي روبرها  دندان،سپس. یدندگردپاك و پرداخت  ثانیه 15مدت ه ب
ها از  سطح باکال دندان   ،و آنگاه  موم قرمز ثابت شدند      ي ورقه کی

ــه   ــود هرگون ــایینظــر وج ــای منارس ــه یین ــیلهب ــتگاهي وس   دس
Stereomicroscope (Olympus, SZX 9) Optical10ی و بزرگنمای 

و از  قرار گرفتنـد آغازین  یبررس مورد ، عبور نورروشبا استفاده از  
بـه دسـت    اطمینان بود هرگونه ترك مینایی و نارسایی ساختاري ن

   .)22( آمد

  نگیمراحل باند
ــدان در ــال دن ــطح باک ــا س ــه ،ه ــابلن ب ــتفاده از ش ــا اس     ب

   ژل بــا انجــام شــد و ي براکــت جداســازيپایــه ســطح يانــدازه
ــسفریک  ــید ف ــد37اس ــتورکارخان  درص ــه دس ــا ب ــازنده يه بن    س

)(3M , Dental  Product , St.Paul Mn 55144،ثانیه 15 به مدت  
 آب )اسـپري (ي  ي افشانه به وسیله   ثانیه    15 و به مدت     گردیداچ  

 میان ي اچ شدهي از سطح میناضافی داده شدند وآب اشست و شو
- سانتیدو يهثانیه با  فاصل 10 باجریان مالیم هوا به مدت دندان

ی در  سـفید گچـ    ي کـه نمـا    ،یمتري از سطح برداشته شد تا زمان      
 لـر ی ف بـی  نی رز نای سطح م  يروبر  . )23( مشاهده گردید سطح مینا   

Transbond primer (3M / Unitek)        زده شـد و خمیـر ادهزیـو
)Transbond XT (3M / Unitek   جـاي  براکـت  يپایـه در سـطح 

کـه   قرار داده شد    ايگونه به یوالیگرفت و براکت از بعد اکلوزوژنژ     
متر باشد و از بعد یلی چهار م، کاسپبراکت تا نوكکانون  يفاصله

 دندان قـرار  ی محور طولراستاي تاج  و در     کانون در   یستالیودیمز
- دندانيهمه در کسانیجاي ها در  براکت،بی ترتبه این.  گرفت

 در  نگیباندهمانند جاي پیشنهاد شده براي      که  ،ها قرار داده شدند   
 يبه وسیلهم  گر300 ي فشاريها با نیرو براکت،سپس. بود مطب

 بـر  ایجاد  ضخامت یکنواخت ادهزیو   براي ثانیه   10يگیج نیرو برا  
 پلیمریزاسـیون  پیش از آغاز  . )24 و 23( روي سطح دندان قرار گرفتند    

 يبـه وسـیله    اتصال   پیرامون جاي  از   ت کامپوزی هاي افزوده رزین،
  هـالوژن روتـین    ي منبـع نـور    با و   )25(  برداشته شد  یسوند به آرام  

 با قطر پروب) Ivoclar Vivadent ،Astralis 7 الیت کیوردستگاه(
 متر مربعتین میلی وات بر سا400 با شدت ثابت   ومترهشت میلی

)mw/cm2 (  40يمتر از سـطوح براکـت بـرا       یلی م دو يبا فاصله و 
-اکلوزال و ژنژیوال براکت ، دیستال مزیال،سمت ثانیه از 10(ثانیه 

مریزاسـیون  ی ایجـاد پل بـراي یکی و سـرام  ي فلزيهادر براکت ) ها
 37ها در آب مقطر با دماي  نمونه،سپس. )26(گردیدند یور  ک ،یکاف

قرار دادن  براي   ، قرار داده شدند و به دنبال آن       گرادي سانتی درجه
بـا شـرایط     عمل ترموسایکلینگ در زیر  ،ها در شرایط دهانی     نمونه
 فاصـله بـا   گـراد   ي سانتی درجه 55±2 يدامنهسیکل و در     1000
  .)12 و 4( قرار گرفتند ثابت يهانیه و در حمام آب با درجث 10زمانی 

  
   نگیمراحل دباند

   پالیـــر جـــدا کننـــده    يبـــه وســـیله  هـــا  نمونـــه
ــت  ــه ) Bracket remover plier(براکــ ــاخت کارخانــ    ســ
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  (346 ETM Corp , Monorovia ,Calief) که ،کی باريهابا لبه 
 براکت  با دندان قـرار گرفتـه بـه    ستالی و دالی تماس مزجايدر  

  منتقـل  S H5K -مـدل  Hunsfield  Test  Equipment دسـتگاه 
 5/0 ي برنده با سطح مقطع استیل با لبهدو پیستون از جنس. شدند

 اي، به گونه   قرار گرفت،  نی ماش باالیی و پایینی  متر در سطح    یمیل
وارد بـر   يروی تا ن ، هم واقع شوند   يروه  ب  رو قایکه دو پیستون دق   

 جـاي در   ).1 ينگـاره ( باشـد    مطـب روش انجام در    همانند   ریپال
 در فرایند شد تا ایجاد اری شری پالي دو پیستون بر رويرویاعمال ن

 نیروي در زیرها   نمونهيهمه ،سپس.  خود نلغزدي از جا  نگیدباند
 انتهاي پیستون ي وزنه سرعتاي، کهبه گونه ، قرار گرفتنديفشار

)(Crosshead در   نیـرو  ه و بـود دقیقه  / متربرابر پنج میلی   ، دستگاه
   اتـصال براکـت و دنـدان وارد    جـاي ترین حالت ممکن  به  نزدیک

  .)12و 4( شد
  

  
  

 آن با استفاده بالینی با حالت همانند یشگاهی آزمانگی روش دباند :1 ينگاره
  ریاز پال

  
ــیله  ــه وسـ ــيبـ ــده در  نی دوربـ ــصب شـ ــتگاه نـ  دسـ

Stereomicroscope (Olympus, SZX 9) Optical Optical   بـا
بـا    وشـده  براکـت بررسـی   يپایه دندان و  سطح   ،10یی  بزرگنما

 انجـام   ها براکت ي پایه عکس برداري از سطح      ،یتالیجی د نیدورب
  ).2 ينگاره( )13(شد 

  

   
  

 براکت يپایهمانده در زیر برجا ادهزیو تصویر نمونه اي از :2 ينگاره
  )پ(ه  ماندبرجاحدود ادهزیو و ) ب (فلزي، ) الف (یسرامیک

براکت  يپایهحدود    فتوشاپ  نرم افزاري  ي برنامه با ،سپس
 با  براکت مشخص و يپایهمانده در سطح    برجاپوزیت  مو میزان کا  

مانده نسبت بـه  برجا درصد کامپوزیت )Auto Cad( ي اتوکدبرنامه
دست آمده  ه  هاي ب ایهنم يبر پایه  و   گردیدبه  س براکت محا  يپایه

،  شکست بانـد جاي ي پایهبرو ) ARI( ادهزیو باقیمانده   ينمایه از
  :)17(  شدندبخشزیر  سه گروهها به نمونه

  .بود ویادهزبی مانده و براکتبرجا نای در سطح مویادهز يهمه .1
 نـا یمادهزیو بر روي   مانده و برجا در سطح براکت     وی ادهز يهمه .2

  .نبود
 از آن در سطح بخشی و نای در سطح موی از ادهزبخشی :یبیترک .3

  بخشگروه، خود به سه زیرگروه زیر این .بودمانده برجابراکت 
  :گردید

  .مانده بودبرجا ادهزیو در سطح براکت  درصد90بیشتر از ) الف
 از ادهزیو در سطح      درصد 90 ولی کمتر از     ، درصد 10بیشتر از   ) ب

  . براکت باقی مانده بود
  .مانده بود درصد ادهزیو در سطح براکت برجا10ر از متک) پ

  
  ي آمارواکاوي

 آزمـون دسـت آمـده و از       ه   ب جی نتا ي برا یفی توص آزموناز  
 دو میـان باند  کششی    استحکام ي براي مقایسه   مستقل تی  يآمار

از . دی استفاده گرد  نگی پس از دباند   یکی و سرام  يگروه براکت فلز  
ـ ي بـرا ،زین مجذور کاي آزمون  جـاي  و  ARIينمایـه  يسه مقای

 واکاوي آماري انجام    spssه و با نرم افزار       شد استفادهشکست باند   
   .گردید

  
  نتایج

 و هاي فلزيبراکت  شکست باند در  ي پراکندگی جاي  شیوه
در گـروه   هاي به دست آمده،     ي یافته پایهبر.  بررسی شد  سرامیکی

کـت   براجـاي  در  هـا ی از شکـستگ    درصد 7/26،  ي فلز يهابراکت
ـ  ادهزنـا ی مجـاي  در   هـا ی از شکستگ   درصد 3/13،  ویادهز  60 و وی

ـ ی ترکجـاي  در هـا یاز شکستگدرصد   در گـروه  ایجـاد شـده و   ی ب
 براکـت  جاي در هایشکستگ ازدرصد  3/33ی، کی سرام يهابراکت
ـ  ادهز نـا ی م جـاي  ر د های از شکستگ  درصد 10،  ویادهز  7/56  و وی

  .است دادهرخ  یبی ترکجاي در هایاز شکستگدرصد 
 در زیر گـروه   درصد10هاي فلزي    براکت ،در گروه ترکیبی  

 و پ در زیر گروه  درصد7/16ب و گروه زیر در   درصد 3/33 ،الف

 ب
 پ

 پ ب الف
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   در زیـر گـروه     درصـد  3/13 ،هاي سرامیکی ترکیبی براکت  گروه در
 قرار پ در زیر گروه  درصد7/6ب و گروه  در زیر درصد 7/36 ،الف

  .)1جدول  (داشتند
  

 نحوه توزیع محل شکست باند در براکتهاي فلزي و سرامیکی پس از :1 جدول
  دباندینگ برحسب درصد و تعداد

  
هاي براکت

  محل شکست باند  هاي فلزيبراکت  سرامیکی
  تعداد  درصد  تعداد  درصد

  8  7/26  10  3/33  براکت ادهزیو
  4  3/13  3  10  مینا ادهزیو

  3  10  4  3/13  ترکیبی گروه الف
  10  3/33  11  7/36  ه بترکیبی گرو
  5  10  30  100  کل

  
ـ مع  ومجـذور کـاي   آزمـون  يبـر پایـه    از نظر آمـاري،       اری

394% =x282/0 داراسطح معن  و p = ـ ايرابطه  دو میـان دار ا معن
 جـاي  بـه لحـاظ      یکی سرام يها براکت ي و    فلز يهاگروه براکت 

  .دی مشاهده نگردیشکستگ
  آمـاري آزمـون ده از  و با اسـتفا   بررسی   نتایج این    يبر پایه 

) مگاپاسکال03/12±73/1 ،استحکام باند براکت فلزيمستقل تی 
) 9±26/1( از استحکام باند براکت سرامیکی      اي چشمگیر به گونه 

 .) = 00025/0p (بیشتر بود
  
   بحث

 دنسی، دباندینگ وهاي ثابت ارت   درمان هايدشواريیکی از   
اسـتحکام بانـد در   . اسـت هـا از سـطح دنـدان      یا جدا شدن براکت   

هـاي  بیـشتر از براکـت    چـشمگیر   اي  گونـه هاي فلـزي بـه      براکت
 هـاي اسـتحکام بانـد در مقالـه     تفاوت در نتـایج     . سرامیکی است 

 يگونـه  براکت،   يگونه دباندینگ،   يمرتبط با روش یا وسیله    
داخـل   ي بررسی هگونها و   دباندینگ، تفاوت در انتخاب نمونه    

  . استدهان و خارج دهان 
دبانـدینگ   نیروي الزم بـراي   ) Bishara(بررسی بیشارا   در  

بیشتر از  درصد 30، هاي سرامیکی با استفاده از نیروي برشیبراکت
، با استفاده از )Murray(بررسی موري در . )6( نیروي فشاري بود 

 شرایط دراستحکام برشی باند  ،)Heliosit( هلیوزیت کامپوزیت
  بیان شد شرایط طبیعیباالتر ازاي معنادار آزمایشگاهی به گونه

 استحکام هاي فلزي،بر روي براکت) 2003(بررسی بیشارا در . )26(

سـازي بـا محـیط    همانند  برايکششی باند پس از ترموسایکلینگ  
ــود    ــه ب ــاهش یافت ــان، ک ــونی در . )27( ده ــی کن ــزبررس  از ، نی

ي در مقایـسه .  اسـتفاده شـد  بالینی يبراي همانند ترموسایکلینگ  
هاي سرامیکی با گیـر مکـانیکی،       هاي فلزي و براکت    براکت میان

و 24، 21(  نداردهمخوانی لیو  وکنونی با بررسی بیشارا بررسینتایج 

 استحکام میاندار ا معنیتفاوت) Liu(لیو  و بیشارا  بررسیدر.  )28
 بررسـی  در   .)28و24(نـشد   براکت یافت  گونه باند این دو     کششی
  اســتحکام،Transbond XTکامپوزیــت ، بــا اسـتفاده از بیـشارا 

کمتـر از  ) Victory series( هـاي فلـزي   بانـد براکـت  کشـشی 
 .)21 (گزارش شد) Clarity(هاي سرامیکی با گیر مکانیکیبراکت

 باندینگ، ي مادهي گونهدلیل تفاوت دره تواند بتفاوت در نتایج می
 ادهزیـو بـه کـار    يگونه براکت،  يگونهرو،   اعمال نی  ابزارروش یا   

  . ترموسایکلینگ باشدندادن  یا انجام  دادنرفته و انجام
 يهمهدر  شکست باند   ،  بررسی کنونی هاي   یافته يبر پایه 

 رون در دنیز، براکت و ادهزیو و میان اتصال جايها بیشتر در گروه
هـاي   گـروه   جـدایی بانـد در     يمیان گونه  اما   ،ادهزیو رخ داده بود   

این ). 1جدول ( دار یافت نشد آماري معنايگوناگون آزمایش رابطه
 بررسی هاي گونـاگون پیـشین  دست آمده در   ه  یافته ها با نتایج ب    
- شکست باند براکـت پژوهشگران، جاي برخی. قابل مقایسه است 

. )10( نمودنـد  ادهزیو مـشاهده     -هاي فلزي را در سطح تماس مینا      
 جدایی را ،هاي سرامیکی با گیر مکانیکی    اکت در بر  ،پژوهشگرچند  

کـه در  ، )29و  10(ادهزیـو گـزارش کردنـد        -در سطح تماس براکـت    
 درون ادهزیـو  عمدتا در هر دو گروه جدایی باند در    بررسی کنونی، 

 اعمال نیرو در    يشیوهشاید تفاوت در نتایج به متفاوت بودن        . بود
 براکت  يگونهر   ایشان و تفاوت د    بررسی نسبت به    بررسی کنونی 

 و همکـاران بـا    بیشارا که   ،در دو بررسی  . به کار رفته مربوط باشد    
جدایی جاي   ،انجام دادند همانند بررسی کنونی     دباندینگی   يشیوه

 با استفاده از    ،بار هاي سرامیکی با گیر مکانیکی را یک      باند براکت 
 - عمــدتا در ســطح تمــاس براکــتTrancsend 2000کامپوزیـت  
  با اسـتفاده از کامپوزیـت  ، و بار دیگر)4( درون ادهزیور ادهزیو و د

Transbond XTدرون ادهزیـو  ادهزیـو و در  -عمدتا در سطح مینا 
 يگونهها به دلیل تفاوت در      شاید این اختالف  . )6( به دست آوردند  

  . ادهزیو مصرفی باشد
 جـاي هـاي فلـزي را از     باند براکت  د ، دیگر نیز  پژوهشگران

 که شاید بتوان این تفاوت را بـه  ،)9(زارش کردند   ادهزیو گ  -براکت
 يپایه در طراحی گوناگونی نیروي اعمال شده و يگونهتفاوت در  
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 بیشترین  شکست باند در      ،بررسی کنونی در  . ها توضیح داد  براکت
کـه ایـن    ،مـشاهده گردید    ادهزیـو  -براکتو در حد فاصل      ادهزیو

 )Romano( رومـانو    و )Buyukyilmaz( بویوکیلمـاز    نتیجه با نتایج  
ــا اســتفاده از بررســی در رومــانو .)31و30( هماهنــگ اســت  خــود ب

 جـاي   بیـشترین شکـست بانـد را در    Transbond XTکامپوزیت
و  Z-100  کامپوزیـت تمـاس ادهزیـو و براکـت و بـا اسـتفاده از      

Concise        شکست باند را در محل تماس ادهزیـو و مینـا مـشاهده 
 فلـزي و    ، براکـت سـرامیکی    گونه سه   ،)Fernandez(  فرناندز .کرد

 بـا اسـتفاده از رزیـن    بررسـی آزمایـشگاهی  پالستیکی را در یـک    
Diacrylate    بیـشترین اسـتحکام بانــد   .  در دنـدان گـاو بانـد کـرد  

  کششی در براکـت فلـزي و کمتـرین اسـتحکام بانـد کشـشی در        
 -ادهزیو تر ازنیرومندمینا  -باند ادهزیو. براکت پالستیکی دیده شد 

  شکست باند در براکت سـرامیکی در  ،که اکت بود و به دلیل آن     بر
  بنابراین احتمـال آسـیب بـه       ،رخ داده براکت   - تماس ادهزیو  جاي

 يگونـه نیرو و    اعمال ابزار براکت، روش یا     يگونه. مینا کمتر بود  
 .دهستن شکست باند جايکامپوزیت مصرفی از عوامل موثر در 

  
  گیري نتیجه

    ازاي چـشمگیر گونـه براکت فلـزي بـه    کششی استحکام باند  •
  

. بیـشتر اسـت   ) بـاگیر مکـانیکی   (استحکام باند براکت سـرامیکی      
هاي فلزي  براکت دنبال دباندینگ ه  بیشترین امکان شکست باند ب    

 درون در نیـز،  براکت و ادهزیو و    میان اتصال   جايو سرامیکی در    
  ادهزیـو و سـطح دنـدان   میـان خود ادهزیو و کمترین احتمـال در      

 .گزارش شد
 از  اي چشمگیر گونه استحکام باند براکت فلزي به       ،از آنجا که   •

 ،بیـشتر اسـت   ) بـاگیر مکـانیکی   (استحکام باند براکت سـرامیکی      
که زیبایی کمتر مطرح ولی استحکام باند ، استفاده ازآنها در مواردي

  .پشتی برتري داردهاي  دندانهمانند بوده،اهمیت با 
  
  هاپیشنهاد
در صـورت   ) 1 :شود کـه    ، پیشنهاد می  ي آینده هابررسیدر  

) 2 . بررسـی شـود  پژوهش در شرایط محیط طبیعـی      نتایج   ،امکان
  .باند شده بررسی گرددي دمقاطع میکروسکوپ الکترونی ناحیه

  
  سپاسگزاري

نویسندگان مقاله از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی    
 پـژوهش  کمـک مـالی و تـصویب طـرح مربـوط بـه               برايتبریز  

  .نمایندسپاسگزاري می
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