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  چکیده

قابلیـت  آگـاهی از ضـریب   . است یگاچورهاي االستومري استفاده از ل  ،هاي ارتودنسی  هاي بستن آرچ وایر به براکت       یکی از روش   :لهابیان مس 
  . خواهد بودویژه سودمند بالینی از لیگاچور در یک وضعیت ویژه ايگونه انتخاب براي ، این لیگاچورهاعارتجا
 روز 28ز  و پـس ا آغازین در حالت گوناگون لیگاچورهاي االستومري هفت شرکت قابلیت ارتجاع ضریب يمقایسه بررسی،هدف از این     :هدف

 پس ، لیگاچور االستومري مورد بررسیگونه هر قابلیت ارتجاع در ضریب  ایجاد شده تغییرات،مچنینه. ود ب،نگهداري در محیط دهانی تقلید شده
  .گردید روز نگهداري بررسی 28از 

قابلیـت  ضـریب   شـدند و  یـده برگزمختلف   لیگاچورهاي االستومري شفاف هفت شرکت    ، آزمایشگاهی - تجربی بررسیدر این    :مواد و روش  
 و با سرعت کراس Zwickبا استفاده از دستگاه ، » روز نگهداري در محیط دهانی تقلید شده      28 از   پس«و  » آغازین«در دو حالت     آنها   ارتجاعی

، Student's T-test و  انکـن د ، ANOVA آماري هايآزمون و SPSSها با استفاده از نرم افزار داده. گردیدگیري  در دقیقه اندازهمترپنج میلیهد 
  .واکاوي شدند

 28 از پـس  و هم آغازین هم در حالت  گوناگون،هاي   لیگاچورهاي االستومري شرکت   قابلیت ارتجاعی دار در ضریب    اهاي معن تفاوت :یافته ها 
 کمتـرین و  Ortho Technology و American Orthodonticsلیگاچورهاي ).  > p 05/0(روز نگهداري در محیط دهانی تقلید شده وجود داشت 

 روز نگهداري در محیط دهانی تقلید 28پس از  . نشان دادندآغازین را در حالت قابلیت ارتجاعی بیشترین میزان ضریب Dentaurumلیگاچورهاي 
زایش و در  افـ اي چـشمگیر  گونـه  بـه  ITO و American Orthodontics  ، Ortho Technology در لیگاچورهـاي قابلیـت ارتجـاعی  شده ضریب 
  ). > p   05/0( کاهش یافت اي معنادارگونه به Dentaurumلیگاچورهاي 
 در ،و نیـز از باندینگ ارتودنـسی  درنگ پس ي بیادهف براي استOrtho Technology و American Orthodonticsلیگاچورهاي : نتیجه گیري

از باندینگ ارتودنسی ي بی درنگ پس  براي استفادهDentaurumورهاي  لیگاچ،، در حالی کههستند مناسب (Sliding) ي اسالیدینگها مکانیک
  .مناسب نیستند

  .باندینگ ،قابلیت ارتجاع، ضریب  لیگاچورهاي االستومري:واژگان کلیدي
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  درآمد
از سـیم لیگـاچور اسـتنلس اسـتیل         نگران  درماممکن است   

ــا 008/0 ــره 014/0 ت ــنچ، گی ــري    ای ــاي فن ــا self-ligatingه  ی
- براکـت داشتن آرچ وایرهـا در   نگه براي   لیگاچورهاي االستومري 

لیگاچورهـاي االسـتومري از جـنس       . کننداستفاده   ارتودنسیهاي  
ا بوده و ترکیب دقیق آنه) هاپلی اورتان(مواد االستومري مصنوعی 

 پیوند بادر  شده یاد تبلیغاتی  هاي ویژگی .)2و1(استیک راز تجاري    
 نگـه ،  پیوسـته   شـامل نیروهـاي مالیـم      ،لیگاچورهاي االستومري 

 و پایدار و مقاومت در برابر جذب آب دراز ی آرچ وایر به مدتداشتن
  . )3(است

 شـیب  (Modulus of Elasticity) قابلیـت ارتجـاع  ضـریب  
، که  )4(بوده االستیک   حد صفر تا    ينقطهکشیدگی از   -منحنی نیرو 

 مقدار نیرو در واحـد کـشیدگی بـوده و    ي ضریب نشان دهنده   این
 کـه   ،لیگاچورهـایی .  یک جسم است   (Stiffness)معیاري از سفتی    

-هعروي مجمو  بیشتر بری نیروی،دارند  باالقابلیت ارتجاعیضریب 
 ،ر مواردي  د به ویژه  ، این امر   که ،کنند براکت و سیم اعمال می     ي

 ممکـن  ،بودهکه براکت تازه چسبانده شده و استحکام باند ناکافی  
  . سبب کنده شدن براکت شوداست

 در اثر گشتاورهاي ایجاد شده در طی تصحیحات چرخشی     
 ســیم و خــصوصیات لیگاچورهــاي هــايویژگــیطــرح براکــت، 

 لیگاچورهاي   که بررسی آشکار گردید،  در یک   . هستنداالستومري  
 زمـانی کـه     ،هابراکتشیار  نگه داشتن آرچ وایر در        در االستومري

 .)5(ثر نبودنـد  مـؤ گشتاورهاي چرخشی بزرگ بـه کـار بـرده شـد،            
روي   بر )3( و همکاران    )Taloumis( بررسی تالومیس  در   ،همچنین

  نیرواز دست رفتن، گوناگونلیگاچورهاي االستومري هفت شرکت 
.  شـد  دیـده  ستنخ ساعت   24 مدت  درصد در  68 تا   53 به میزان 

 که لیگاچورهاي االستومري آزمایش ،نویسندگان نتیجه گرفتنداین 
 آغـازین  مـنظم و هـم سـطح کـردن     فرایندشده براي استفاده در     

 نیرو و تغییـر شـکل        زودهنگام ز دست دادن  ولی ا  ،مناسب هستند 
 ،سبب می شود که استفاده از آنها زمانی        ،هاوردها این فر  همیشگی

تـصحیح  بـراي نمونـه   (نیاز هـست   آرچ وایر نشاندن کامل به  که  
  . مناسب نباشد،)چرخش و تورك
شـود،  ي اسـالیدینگ اسـتفاده مـی      هـا مکانیککه  هنگامی

 50 کـه  ، مـی شـود  بـرآورد . )6(استاصطکاك یک مالحظه اصلی  
 براي تنها ساختار، نیروي ارتودنسی به کار برده شده در این درصد

روش  که ،رسد به نظر می. )7(شود  بر اصطکاك استفاده می  چیرگی

 .)8و6(مهم در ایجاد اصطکاك باشـد اي  تعیین کننده بستن آرچ وایر    
 کــه لیگاچورهــاي االســتومري در ،بیــان کــرد)Thurow( )8(تــرو 

 مـی شـوند و      (Binding)ي اسالیدینگ سـبب اتـصال       ها مکانیک
 که نیروي اعمال شده به یـک دنـدان یـا سـگمنت        ،پیشنهاد کرد 

 لیگاچورهـاي االسـتیک     اتـصال ن نیروهـاي     جبـرا  برايمفروض  
 کـه لیگاچورهـاي   ،انـد  نـشان داده   هـا    بررسـی  .افزایش داده شود  
 ی که به صورت شل بسته شده باشـند، اصـطکاک   ،استنلس استیلی 

بـه  . )9و5(کمتر از لیگاچورهاي االستومري استاندارد ایجاد می کنند       
بـردن   الزم بـراي بـه کـار    بـالینی  افزایش در زمـان کـار      رو،هر  

 کـه آنهـا هنـوز در    ،لیگاچورهاي استنلس استیل سبب شده اسـت      
 بـراي .  کمتر از االستومرها داشته باشند   ی محبوبیت ،بالینیموقعیت  

 االسـتومري صـیقلی و پوشـش دار         هاي مدول ،کاهش اصطکاك 
 را با اصطکاك کم  استفادهآسانی که ادعا می کنند ،اندمعرفی شده
 ،دیگر براي کاهش دادن اصـطکاك روش . )11و10 (کنندترکیب می   

هـاي  ابزار ي بـه وسـیله   کار، این. است بستن   يشیوه از هر    پرهیز
اصـطکاك را در    کـه ، شـده و آشکار حاصل Self ligatingبراکت 
  .)14-12(دهند  می کاهشویژههاي  وضعیت

ــابر  ــاهیبن ــا آگ ــاره م ــریب ي درب ــاعیض ــت ارتج  قابلی
از . اسـت نجـام نـشده      ا پژوهشیلیگاچورهاي االستومري تاکنون    

  لیگاچورهاي االستومري بر   يبه وسیله  شده   وارد که نیروي    ،آنجا
هاي لغزشی اثر داشته و  مکانیک،روي میزان اصطکاك و در نتیجه

بـه   ، براکتن احتمال کنده شد، در صورت زیاد بودن این نیرو  ،نیز
 تا بر آن شد تصمیم ، وجود دارد، براکتی که تازه چسبانده شدهویژه

 لیگـاچور   گونه چند   قابلیت ارتجاعی  با ضریب    پیونداي در    مقایسه
هـدف از ایـن    بنـابراین، . گـردد  انجـام   ارتودنسیمورد استفاده در    

ــود آن بررســی ــاي قابلیــت ارتجــاعی کــه ضــریب ،ب  لیگاچوره
آغازین رجی و داخلی در حالت ا خگوناگوناالستومري چند شرکت 

ی تقلید شده با یکـدیگر   روز نگهداري در محیط دهان  28 از   و پس 
 گونـه  هر قابلیت ارتجاعی و تغییراتی که در ضریب      گشتهمقایسه  

 روز نگهـداري در محـیط دهـانی    28لیگاچور االستومري پـس از     
   .شود، بررسی گرددمیتقلید شده ایجاد 

  
  مواد و روش
االستومري  لیگاچورهاي ،آزمایشگاهی یتجرب بررسی در این

  ، )آمریکــا  (American Orthodonticsشــفاف هفــت شــرکت   
Ortho Technology )آمریکا( ،GAC )آمریکا( ،Techno Tak )ایران( ،
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All Star) آمریکا(،  Dentaurum )آلمان ( وITO )برگزیـده  )ایران ،
 )Injection molding( گیري تزریقی  قالب به روش همگیکهشدند 

 ITOي  هاشرکت که لیگاچورهاي    گفتنی است، . ساخته شده بودند  
 این لیگاچورها ي مواد اولیهشده و در ایران ساخته Techno Takو 

  . از کشور آلمان وارد می شود
ــتومري  ــاي االس ــن لیگاچوره ــیدر ای ــت  بررس در دو حال

 روز نگهـداري در محـیط دهـانی تقلیـد       28پس از   «و  » آغازین«
 يها به وسـیله    آزمایش.  تحت آزمایش کشش قرار گرفتند     »دهش

انجـام  سـاخت کـشور آلمـان     Z 250 مدل Zwickدستگاه کشش 
متر  میلی8/0با استفاده از سیم استنلس استیل ) . 1 ينگاره(گرفت 
 انجام آزمایش براي شکلی ساخته شد تا لیگاچورها را Uهاي قالب

آزمـایش کـشش بـا سـرعت     .  نگه دارد Zwickکشش در دستگاه    
ي بـر پایـه   )متر در دقیقه   میلی پنج( اینچ در دقیقه     2/0کراس هد   

   .گرفت انجام )Kovatch) 15 سفارش
  

  
  

  Z250 مدل Zwickدستگاه : 1 ينگاره
  

  
  
  
  
  
  
ـ  :آغازین حالت در لیگاچورها آزمایش) الف از  بخـش  ایـن  رايب

 تایی 1000 ي عدد لیگاچور االستومري شفاف از بسته      15 ،بررسی
 و در دسـتگاه  برگزیـده  تـصادفی  روش هر شـرکت بـه     يفراورده
Zwick  ندمتر در دقیقه کشیده شد میلیپنجبا سرعت کراس هد و .

 ثبت رایانه يبه وسیلهها   نمونهيکشیدگی همه-منحنی هاي نیرو
 قابلیـت ارتجـاعی    ضـریب    ،هـا با استفاده از ایـن منحنـی      . گردید

  .  تعیین شدلیگاچورها
 روز نگهداري در محـیط  28 از   پسآزمایش لیگاچورها   ) ب

 عدد لیگـاچور    15 بررسی،بخش از   ي این    برا :دهانی تقلید شده  
. ند شدبرگزیده تصادفی يشیوهاالستومري شفاف از هر شرکت به 

بـه  سـاخته شـده    (براي نگهداري لیگاچورهـا در بـزاق مـصنوعی       
 دانـشگاه علـوم     ، داروسـازي  ي دکتر عرفایی در دانشکده    يوسیله

 که سطح ،فوالدي ساخته شد (Jig) ابزار عدد هفت )پزشکی مشهد

 براکـت اسـتاندارد اج وایـز    ي سـطح قاعـده   يمقطع آنها به اندازه   
 جلوگیري از زنـگ  برايها  ابزارسطح . ود ب18شیار سانترال باال با    

در یک سـر هـر   .  رنگ روغنی رقیق پوشانده شد   زدگی با دو الیه   
 یک براکت سانترال باال چسبانده شد و سـر دیگـر            ،ها ابزار از   یک
 داده شد تـا خـروج لیگاچورهـا را          شکلی   مخروط يگونه به   ،آنها

 با استفاده ، در آغاز،لیگاچورهاي االستومري هر شرکت. آسان سازد
 قـرار داده شـدند و       ابـزار روي براکت هر     برفورسپس  از موسکیتو   

 منتقل شدند تا کـاربرد و نگهـداري       ابزارتر   پایین بخش به   ،سپس
 .)2 ينگاره( اشد ببالینی شرایط همانندلیگاچورها در مدت آزمایش 

 داراي کـه  قرار داده شدند  ،  اي جداگانه هاي شیشه  ها در بطري   ابزار
 گرادي سانتی  درجه 37بزاق مصنوعی بود، و در انکوباتور در دماي       

بزاق مصنوعی هر هفته تعویض .  روز نگهداري شدند28به مدت و 
د و   از انکوباتور بیرون آورده شدن     ها  ابزار روز،   28پس از پایان    . شد

-چرخـه .  شدند گذاشتهدر دستگاه ترموسایکل     ساعت   14به مدت   
بـا زمـان   گـراد  ي سـانتی درجـه  55  و5  در دمـاي   گرمـایی هاي  

 انجـام   10477 بـا اسـتاندارد ایـزو        همخـوان  ثانیـه    30ماندگاري  
 بـا توجـه بـه       ،مدت نگهداري در دسـتگاه ترموسـایکل      . )16(گردید

پـس از  . شـد  تعیـین  )17(  و همکاران )De Genova( بررسی دوژنوا
نگهدارنـده بیـرون آورده     ي  ها ابزار  لیگاچورهاي االستومري از   ،آن

   .گردید آزمایش Zwick در دستگاه پیشین حالت مانندشدند و 
  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 برايهاي نگهدارنده  ابزارروي  نماي لیگاچورهاي االستومري بر: 2 ينگاره
   دهانیدرونشرایط  تقلید

  
  ها داده آماريواکاوي

با استفاده از  قابلیت ارتجاعیضریب  يمقادیر به دست آمده
 ،از آنجا کـه  بررسی، در این    .شدند آماري   واکاوي SPSSنرم افزار   

 تا  قابلیت ارتجاعی ضریب   لیگاچورهاي به کار رفته براي آزمایش     
 28 از پـس شدند، براي آزمایش در حالت     کشیده می  ،زمان پارگی 
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 يبراي مقایـسه   بنابراین، .گردید استفاده   تازه از لیگاچورهاي  ،روز
 لیگاچورهـاي االسـتومري هـر       قابلیت ارتجـاعی  ضریب  میانگین  

 روز نگهـداري در محـیط       28 از   آغـازین و پـس    شرکت در حالت    
مقایسه ( T-test Independent sample آزموناز ، دهانی تقلید شده
 میـانگین   ي براي مقایسه  ، همچنین .شداستفاده  ) دو گروه مستقل  

ي هـا شـرکت لیگاچورهـاي االسـتومري   ضریب قابلیت ارتجـاعی    

 و  (ANOVA) واریانس یک عاملی     آزمون با یکدیگر، از     گوناگون
  . گردیددانکن استفاده 

  
  یافته ها

 لیگاچورهــاي قابلیـت ارتجـاعی  مقـادیر میـانگین ضـریب    
 روز نگهداري 28 از آغازین و پساالستومري هر شرکت در حالت   

  . شده استآورده 1دهانی تقلید شده در جدول در محیط 
  

 پس و آغازین در حالت بررسیهاي مورد  االستومري گروه  لیگاچورهايقابلیت ارتجاعی ضریب )T-testمربوط به آنالیز ( P-value  و انحراف معیار،میانگینمقادیر: 1جدول 
   روز نگهداري در محیط دهانی تقلید شده28از 

  

 گروه 
 )میلی متر/نیوتن( ارتجاعی قابلیتضریب 

 )انحراف معیار (میانگین
P-value 

American Orthodontics 
   آغازیندر حالت 

   روز28 از پس
.)06/0 (11/1  
)07/0 (49/1  0  

Ortho Technology 
   آغازیندر حالت 

   روز28 از پس
)07/0 (17/1  
)07/0 (36/1  0  

GAC 
   آغازیندر حالت 

   روز28 از پس
)08/0 (54/1  
)2/0 (48/1  28/0  

Techno Tak 
   آغازیندر حالت 

   روز28 از پس
)1/0 (43/1  
)06/0 (44/1  74/0  

All Star 
   آغازیندر حالت 

   روز28 از پس
)17/0 (48/1  
)14/0 (38/1  11/0  

Dentaurum 
  آغازیندر حالت 
   روز28بعد از 

)11/0 (12/2  
)16/0 (45/1  0  

ITO 
   آغازیندر حالت 

   روز28 از پس
)18/0 (95/1  
)09/0 (15/2  001/0  

  

قابلیت  ضریب ي مقایسهبراي Two sample T-test آزمون
آغـازین و    لیگاچورهاي االستومري هر شرکت در حالـت         ارتجاعی

 که ، روز نگهداري در محیط دهانی تقلید شده نشان داد28 از پس
  هـــاي  در گــروه قابلیــت ارتجـــاعی  ضـــریب ، روز28پــس از  

American Orthodontics ، Ortho Technology  وITO  ، بــه 
-گونه به  Dentaurum افزایش و در لیگاچورهاي      چشمگیر ايگونه

قابلیـت  تغییـرات ضـریب   . )> p  05/0(  کاهش یافـت اي معنادار
 اهمیـت  All Star و GAC ،Techno Tak لیگاچورهـاي  ارتجـاعی 

  .آماري نداشت
ت قابلی که در میانگین ضریب ، نشان دادANOVA واکاوي

 پس و هم آغازین هم در حالت ، لیگاچورهاي مورد بررسیارتجاعی
دار اهاي معن روز نگهداري در محیط دهانی تقلید شده تفاوت  28از  

هـاي  دوي گـروه ه ب  دوي مقایسهبراي. ) > p 05/0( شتوجود دا

 واریانس، آزمون دانکن انجام واکاوي پس از انجام هر بررسیمورد 
 جا) ستون( که در یک زیر گروه ،هاییگروه ، دانکنواکاويدر . شد
 کـه   ،هایی  ولی گروه  ،دار با یکدیگر ندارند   ا معن ی اختالف ،گیرندمی
  با یکـدیگر اخـتالف آمـاري        ،گیرند  می گوناگون جا هاي   ستوندر  
 کـه در متغیـر      ،نـشان داد  ) 2جدول  ( دانکن   واکاوي .دار دارند امعن

  هـــاي  گــروه آغــازین  در حالــت  قابلیــت ارتجــاعی  ضــریب  
American Orthodontics و Ortho Technology)   ــب ــه ترتی   ب

ضـریب  کمتـرین   ) متـر میلی/ نیوتن 17/1 و   11/1هاي  با میانگین 
 ولی بـا   را دارا هستند و با یکدیگر اختالف نداشته قابلیت ارتجاعی 

 Dentaurumگـروه   همچنین  . دار دارند ا اختالف معنا  ه گروه يبقیه
قابلیـت  ضریب  باالترین میزان   ) مترمیلی/ نیوتن 12/2با میانگین   (

  .دار داردا معنیها اختالف  گروهيه و با بقیهبود را دارا ارتجاعی
  نگهداري  روز 28 از پس قابلیت ارتجاعی ضریب يبارهدر
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 ، نـشان داد   )3جدول  ( دانکن، واکاوي   در محیط دهانی تقلید شده    
 و Ortho Technology ،All Star ،Techno Takهـاي  کـه گـروه  

Dentaurum ) و 44/1، 38/1، 36/1هــاي بـه ترتیــب بــا میــانگین  
 را  قابلیت ارتجـاعی  میزان ضریب   مترین  ک ،)مترمیلی/ نیوتن 45/1

هـا   گـروه  يهستند و با یکدیگر اختالف نداشته ولی بـا بقیـه           دارا
 15/2بـا میـانگین      (ITO گـروه    همچنـین . دار دارند ا معن یاختالف
بوده  را دارا قابلیت ارتجاعیترین میزان ضریب باال) مترمیلی/نیوتن

  .دار داردا معنیها اختالف  گروهيو با بقیه
  

  
  آغازین در حالت قابلیت ارتجاعی در متغیر ضریب بررسیهاي مورد  دوي گروهه ب  دوي مقایسهبرايدانکن آزمون  :2جدول

  
  5  4  3  2  1  گروه  05/0= زیرمجموعه براي آلفا 

American  Orthodontics  11/1          
Ortho Technology 17/1          

Techno Tak   43/1        
All Star   48/1  48/1      

GAC     54/1      
ITO       95/1    

Dentaurum         12/2  
  000/1  000/1  152/0  249/0  184/0 داريامعن

  
   روز نگهداري در محیط دهانی تقلید شده28 از پس قابلیت ارتجاعی  در متغیر ضریببررسیهاي مورد  دوي گروهه ب  دوي مقایسهبرايدانکن واکاوي  :3جدول

  
  گروه  05/0= زیرمجموعه براي آلفا 

1  2  3  4  
Ortho Technology  36/1        

All Star 38/1  38/1      
Techno Tak 44/1  44/1  44/1    
Dentaurum 45/1  45/1  45/1    

GAC   48/1  48/1    
American Orthodontics     49/1    

ITO       15/2  
  000/1  318/0  052/0  079/0 داريامعن

  

  
  بحث

 لیگاچورهاي مورد بررسی    قابلیت ارتجاعی میانگین ضریب   
بـراي لیگاچورهـاي    متـر   میلـی / نیـوتن  11/1 از   آغازیندر حالت   

American Orthodontics ــا ــوتن 12/2 ت ــی/ نی ــر میل ــراي مت ب
گهـداري در    روز ن  28پس از   .  متغیر بود  Dentaurumلیگاچورهاي  

 قابلیت ارتجاعیمحیط دهانی تقلید شده، کمترین میانگین ضریب 
و ) متـر میلـی /  نیوتنOrtho Technology) 36/1به لیگاچورهاي 

ــانگین ضــریب  ــشترین می ــوتن15/2 (آنبی ــی/  نی ــرمیل ــه ) مت ب
  .بودمربوط  ITOلیگاچورهاي 

   شـیب منحنـی     ي نـشان دهنـده    قابلیت ارتجـاعی  ضریب  
تـوان آن را بـه    و مـی استر بخش االستیک آن  کشیدگی د -نیرو

 و کـرد  کشیدگی تعریف درازايصورت نیروي ایجاد شده در واحد    

در  ضـریب     این هر چه . است معیاري از سفتی یک جسم       ،در واقع 
 درازايیک جسم بـاالتر باشـد، نیرویـی کـه آن جـسم در واحـد            

یت قابلتوان ضریب    می. کند، بیشتر خواهد بود    کشیدگی ایجاد می  
مرتبط کرد  لیگاچور االستومري از سوي را با نیروي وارده ارتجاعی

ایـن   هـر چـه   .شود  که دور براکت انداخته می است،هنگامیو آن   
 - سیميروي مجموعه  ضریب باالتر باشد، نیرویی که لیگاچور بر      

به ، بیشتر است و احتمال کنده شدن براکت،       کندبراکت اعمال می  
 از باندینگ انجام شـود، بیـشتر         درنگ پس  کار، بی  اگر این    ویژه،

 شـده   آشـکار  ي اسـالیدینگ  هـا مکانیک در   ،همچنین. خواهد بود 
 وارد بر براکـت کمتـر    (Normal) معمولی که هر چه نیروي      ،است

- به نظر می، بنابراین؛)7(گیرد می انجام بیشترآسانیباشد، لغزش با 
اچورهـاي  اسـتفاده از لیگ    ،اسـالیدینگ ي  هـا مکانیک که در    ،رسد
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 ايپاره براي انجام ، دیگرسوياز . استداراي سفتی کمتر مطلوب   
گشتاورهاي به  تورك یا چرخش،    ، مانند اصالح    حرکات ارتودنسی 

 نیاز هادندان حرکت مطلوب  براي نیروهاي بیشتروچرخشی بزرگ 
 کـه ضـریب     ، که لیگاچورهایی  ، نتیجه گرفت  توانمی ،پس. است

بـی   بیمـار و     دیدارهاي نخست دارند، در   تر    پایین قابلیت ارتجاعی 
 اگـر  -ي اسـالیدینگ  هامکانیک در   ، از باندینگ و نیز    درنگ پس 

 – بمانـد  برجـا  ثابـت    به نسبت سفتی لیگاچورها در مدت استفاده      
قابلیـت   که ضـریب     ، لیگاچورهایی ،، در حالی که   تر هستند  مناسب

 انجام اي، بر  درمان و نیز   دیدارهاي دیگر  باالتر دارند، در     ارتجاعی
درگیري به اعمال نیروهاي بیشتر و یا   که،حرکات ارتودنسی برخی

)Engagement( دارنـد نیـاز    شـیار براکـت      درونتر سیم در      کامل، 
  .هستندتر  مطلوب

 لیگاچورهـاي  قابلیـت ارتجـاعی   ضـریب  ،مـا آگـاهی  بنابر  
 انجام شـده در  هايبررسی . بررسی نشده است کنوناالستومري تا 

  PH، ي دمـا ، بیشتر اثـرات زمـان، درجـه     االستومري  با مواد  پیوند
 فلوراید، میزان کشیدگی و جـذب آب را بـر روي از             افزودنبزاق،  

 بررسی این مواد و استحکام همیشگیدست رفتن نیرو، تغییرشکل  
   شـــدن درازضـــریب   )Wong()1(  ونـــگ.)28-17و15، 2(انـــد  کـــرده

 Unitek chain، )متـر میلی/  گرم22 (16/3هاي التکس االستیک
) مترمیلی/  گرم46 (Ormco Power Chainو ) مترمیلی/  گرم89(

هـا   نمونـه  ي همه وي،در آزمایش   .  خود اندازه گرفت   بررسیرا در   
 بیـان  وي.  شدن نشان دادندبلنددر ضریب   را   زیاد   گوناگونییک  
توانند به صورت یک راهنما براي تعیین  میتنها که این اعداد ،کرد
 اعمال هادندانروي  هنگام کاربرد این مواد چه نیرویی بر ،که این
  پیـري اثـر  ،)28( و همکـاران   )Rock(  راك .ند، استفاده شو  گرددمی

(Aging)عال شده به فارتودنسی هاي االستومري زنجیره روي  را بر
 میانگین مقدار ،در این مدت. مدت یک ماه در دهان گزارش کردند

 کـاهش پیـدا    آغـازین  نیروي    درصد 50 مرزنیروي اعمال شده تا     
 که در ، مواد آزمایش شده متحمل کاهش سفتی شدنديهمه. کرد

اي  چهار هفتـه  يدر پایان دوره  .  داشت اثرافت نیروي اعمال شده     
و سـفتی   درصـد   65 تا   37،  ايآزمایش، سفتی واحدهاي سه حلقه    

  راسیل. کاهش یافته بود    درصد 67 تا   34،  اي حلقه چهارواحدهاي  
)Russell( ــاران ــی )2001( )29( و همکـ ــايویژگـ ــانیکی هـ  مکـ

 و GACهاي ارتودنسی التکس و غیرالتکس دو شرکت        االستیک
Masel   بر سـطح مقطـع،   بررسی، افزون در این   . بررسی کردند   را 

 ایــن قابلیــت ارتجـاعی ، ضـریب  ...نیـروي پــارگی، افـت نیــرو و  

 که ضریب ، دادنتایج نشان.  با یکدیگر مقایسه شد،ها نیزاالستیک
اي گونه به   Maselهاي التکس شرکت     االستیک قابلیت ارتجاعی 

 ،همچنـین .  بـود GACهـاي التکـس     باالتر از االستیک  چشمگیر
 از  ، نیـز  Maselهاي غیرالتکس    االستیک قابلیت ارتجاعی ضریب  

 پژوهشگران .بود شده گزارش بیشتر GAC هاي غیرالتکس االستیک
 يویژهها باید بر مبناي شرایط االستیک که انتخاب ،نتیجه گرفتند
انجام گیـرد،  ها  مکانیکی این االستیکهايویژگی ،هر بیمار و نیز 

  . سازنده آن استي ماده و کارخانهيگونهکه متأثر از 
 لیگاچورهاي االستومري   قابلیت ارتجاعی  ضریب   يمقایسه

 روز نگهداري در محـیط   28 از   آغازین و پس  هر شرکت در حالت     
ضریب در لیگاچورهـاي    این   که   ،دهد نشان می  ،انی تقلید شده  ده

American Orthodontics،  Technology Ortho و ITO پــس از 
 Dentaurum افزایش و در لیگاچورهاي      اي معنادار گونه روز به    28

هاي  گروهقابلیت ارتجاعیتغییرات ضریب .  یافتی چشمگیرکاهش
یـا  ا علت احتمالی افـزایش       ب پیونددر  . دیگر اهمیت آماري نداشت   

 ،د االسـتومري   که ترکیب دقیق موا    ،ضریب باید گفت  این  کاهش  
 ،بـوده کلی این مواد یکسان    چه فرمول  گریک راز تجاري است و      

تغییر . است  متفاوتگوناگونهاي شرکت ولی ترکیب دقیق آنها در
 احتمـاالً در اثـر رطوبـت، دمـا و           ،کششی این مواد   هايویژگیدر  

 چـرا  ،کهاین  ولی ،بوده  موجود در بزاق مصنوعی    گوناگون ترکیبات
  دیگر کـاهش   ايپاره  و در  ضریب افزایش   این ،لیگاچورها برخی در

 با توجه به مشخص نبودن فرمـول دقیـق لیگاچورهـا       ،یافته است 
  .نیستشدنی بررسی 

 لیگاچورهاي االستومري   قابلیت ارتجاعی  ضریب   يمقایسه
 نشان واریانس واکاوياز با استفاده  ،ریکدیگ با گوناگون هايشرکت

لیگاچورهـاي   ارتجـاعی  قابلیـت  ضریب در ارادمعن یاختالف که ،داد
 روز نگهـداري  28 از پس و هم آغازین هم در حالت   ،مورد بررسی 

-جـدول  ( دانکنواکاوي. داشت وجود ،در محیط دهانی تقلید شده  

ب  کمتـرین ضـری  آغـازین،  کـه در حالـت   ، نشان داد )3 و   2 هاي
 و American Orthodontics بـه لیگاچورهـاي   قابلیـت ارتجـاعی  

Ortho Technology  و بیشترین آن به لیگاچورهـاي Dentaurum 
 روز نگهداري در محیط دهانی تقلید شـده،     28پس از   . بودمربوط  
ــروه ــاي گ  و Ortho Technology ، All Star ، Techno Takه

Dentaurum    ا داشتند؛ در حـالی   رقابلیت ارتجاعی  کمترین ضریب
روي هم  . بودمربوط   ITO به گروه    یاد شده،  بیشترین ضریب    ،که

 در هـر دو حالـت مـورد بررسـی     Ortho Technologyگروه ، رفته
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 گـروه   ، همچنـین  ؛ را نـشان داد    قابلیت ارتجـاعی  کمترین ضریب   
Dentaurum،  قابلیت  بیشترین ضریب    آغازین،که در حالت      با این

 روز نگهداري در محیط دهانی تقلید 28 از پس را داشت،  ارتجاعی
 ،از آنجـا کـه    .  شـد  قابلیـت ارتجـاعی   ضریب   کمترین  داراي ،شده

 واحــد در وارده  نیــروييدهنــده نــشانارتجــاعی قابلیــت ضــریب

وارده  مستقیم با نیروي پیوندتغییرات آن در   و میزان ،بوده کشیدگی
سـیم   و  براکـت  يمجموعـه  روي لیگاچور االسـتومري بـر     سوي از

   لیگاچورهــاي  کــه  ،گرفــت نتیجــه  تــوان مــی ،پــس . اســت
American Orthodonticsو Ortho Technology، ــرین ــه کمت ک

 دیدارهاي، براي دارندرا  آغازینحالت  را در  ارتجاعی قابلیتضریب  

 تـر مناسـب   از بانـدینگ   درنگ پـس  بیو   ارتودنسی درمان نخست

ـ  Dentaurumلیگاچورهـاي    ،که حالی در ،هستند  کـاربرد  ایـن  رايب

نسبت  Ortho Technology  لیگاچورهاي،همچنین .نیستند مناسب
  .تر هستندبمناس اسالیدینگ يهامکانیک براي ، لیگاچورهادیگر به

 کند، اشاره می به لیگاچورهاي شفاف   تنهانتایج این بررسی    
 ممکن  چهاگر . آزمایش شده بودند   ،که در محیط دهانی تقلید شده     

 بـالینی  یک راهنماي سودمند در رفتار      بررسیاین  هاي   یافته است
همواره اما مورد انتظار لیگاچورهاي االستومري آزمایش شده باشد، 

  . احتیاط شودبالینی به محیط آزمایشگاهیهاي باید در تعمیم یافته
  

  نتیجه گیري
  روز نگهـداري در 28 پـس از     قابلیت ارتجـاعی  ضریب   -1

  رهـــاي االســـتومري محـــیط دهـــانی تقلیـــد شـــده در لیگاچو
  

American Orthodontics ،Ortho Technology و ITOاي گونه  به
 کاهـشی چـشمگیر   Dentaurum افزایش و در لیگاچورهاي   معنادار
هـاي دیگـر اهمیـت       گروه قابلیت ارتجاعی تغییرات ضریب   . یافت

  .آماري نداشت
 دارا بـودن  دلیـل  به ،Ortho Technology لیگاچورهاي -2

 از پس و هم آغازین هم در حالت قابلیت ارتجاعی،کمترین ضریب 
ي هـا مکانیـک  روز نگهداري در محیط دهانی تقلید شـده، در           28

بانـدینگ ارتودنـسی مناسـب        از درنگ پس بی ، و نیز  اسالیدینگ
  .هستند

ــاي -3 ــد ،American Orthodontics لیگاچورهـ  هماننـ
 قابلیت ارتجاعی ضریب کمترین ،Ortho Technology لیگاچورهاي
  بـراي   تـا  شـود  کـه سـبب مـی   ، نـشان دادنـد    آغازینرا در حالت    

  . از باندینگ ارتودنسی مطلوب باشنددرنگ پسبی ياستفاده
ــاي -4 ــت ،Dentaurum لیگاچوره ــازین در حال  داراي آغ

 که نشان می دهـد  ، بودندقابلیت ارتجاعیباالترین میزان ضریب  
مناسـب    از بانـدینگ ارتودنـسی     رنـگ پـس   دبـی  يبراي استفاده 

  .نیستند
  

  سپاسگزاري
 معاونـت پژوهـشی   يبه این وسیله از همکـاري صـمیمانه      

 انجـام ایـن طـرح را        ي کـه هزینـه    ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد   
  .گردد میسپاسگزاري، پذیرفتند
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