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 چكيده
و هدف به، Assure Universal Bonding Resin:زمينه نده ايـن مـاده بنا به اظهار شـركت سـاز همچنين. آزادسازي فلورايد استقادر

و  وسطوح ترميماستحكام باند كافي بين براكت  اسـتحكام بانـدهحاضـر بـا هـدف مقايسـ مطالعـه.كنـد ايجاد مـي پرسلن هاي آمالگام

Transbond XT وAssure Universal Bonding Resin شداستينلس استيل هاي به براكت و آمالگام انجام .، پرسلن

نمونه پرسلن فك باال، بيست سانترال استينلس استيل عدد براكت استاندارد اد بيست مايشگاهي تعدآز مطالعهدر اين:روش بررسي

و در هر گروه بعد از آمادهو بيست فلدسپاتيك حفره آكريل سلف كيور پر شده توسط آمالگام به صورت تصادفي به دو گروه تقسيم

با Assureو Transbond XTهاي، سطح به يكي از باندينگسازي و روي سطح قرار Transbond XTكامپوزيت Silicon Tubeآغشته

هاي متعدد آزمون مقايسهو Tow-way ANOVA ها با آزمون داده. تعيين گرديد Zwickدستگاه استحكام باند ريز برشي توسط.داده شد

Tukey و نتايج در قالب جداول ارائه گرديد قرار گرفتند مورد بررسي.

در دير متفاوتي از استحكام باند ريزمقا:ها يافته ).>0001/0p(به دست آمد Assureو Transbond XTها با كاربرد عوامل گروهبرشي

با استفاده از عامل)>16/20،05/0p±12/5در برابر14/16±2/3(و براكت)12/10±97/4در برابر2/7±46/1(هاي آمالگام باند نمونه

Assure با و كاربرد Transbond XTدر مقايسه در برابر84/28±42/6(در پرسلن Assureموجب كاهش استحكام باند شده

از نظر دارينشان داد تفاوت معن Kruskal-Wallisيآزمون ناپارامتر).>01/0p(دار استحكام گرديد باعث افزايش معني)6/3±48/22

در ARI ندكسيايها رتبهريمقاد دو،آمالگام گروهتنها (وجود داشته استنگياندب بين .029/0=p(

از Assureبا اينكه باند:گيري نتيجه و به خصوص پرسلن ايجاد ولي توانست باند كافي براي براكتبود Transbondكمتر .كند، آمالگام

، استينلس استيل،ادهزيو ارتودنسي، استحكام باند:ها كليد واژه ، پرسلن دنداني  آمالگام دنداني
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 مقدمه
)Buonocore )1توسط 1955اچ در سال اسيد روشمعرفي

بهها امكان ايجاد باندينگ مستقيم براكت را دنداني ارتودنسي
انجامتر راحتهاي ارتودنسي در نتيجه، درمان كرد،فراهم

، امكان انجام اعمال اي را كاهش داد شده، تحريكات لثه
و دندان را به سادگي فراه م ساخت، باعث بهداشت دهان

هاي ارتودنسي را نيزو زمان ويزيت افزايش زيبايي شد
)2(. كاهش داد

هاي باندينگ ارتودنسي باعث كاهش روش پيشرفت در بهبود
همچنين با افزايش.گذاري دندانهاي خلفي شده استبند

، بيماران بالغ كه به جستجوي درمان ارتودنسي هستند
و ترميم آمالگام باندينگ براكت به دندانهايي كه روكش پرسلن

ميدارند مشكلي است  . توان با آن مواجه بود كه در ارتودنسي
د ر مورد روند تمايالت در ارتودنسي نشان داده يك مطالعه

و پره مولرها امروزه نسبت به گذشته كمتر بند كه مولرها
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و همكاران غالمرضا اسالمي اميرآباديدكتر

(شوند گذاري مي هاي هاي موجود نيازمند پرايمر، باندينگ)3.
و هزينه بيشتر براي ايجاد باند  و در نتيجه صرف وقت اضافي

و پرسلن هستند ب اين.مناسب به آمالگام اعث مشكل كلينيكي
و پرسلن شده انجام تحقيقهاي جديد در مورد باند به آمالگام

.است
Assure Universal Bonding Resin ًيكي از محصوالت نسبتا ،

و جديدي است كه خصوصيات آزادسازي فلورايد داشته
سيستم رزيني. همزمان با سمان رزيني نيز تقويت شده است

ش) Relianceساخت شركت( Assureآبدوست  رايط رطوبت در
و مقادير استحكام باند آن نيز كافي گزارش شده  ارزيابي شده

كه،)6-4(. است باعث افزايش Assureسازندگان مدعي هستند
و آتيپيك مانند هيپوكلسيفيه ، چسبندگي به ميناي نرمال

مي فلوروزيس و همچنين دنتين بر.شودو دندان شيري عالوه
و استينلسطال، الگامآم(تواند به سطح خشن شدهمي آن

.و كامپوزيت بدون پرايمر اضافه باند شود) استيل
Assure اولين ادهزيو ارتودنسي است كه توانايي باند
طبق ادعاي شركت.را دارد استينلس استيلبه شيميايي
از%50 هاي دانشگاهي استحكاميآزمون سازنده باالتر
و به دليل استينلس استيلهاي ديگر را به ادهزيو باند شيميايي

در، هرچند نياز به مطالعات)7(.نفوذ باال نشان داده اند بيشتر
و و قطعي يافته اين زمينه همچنان وجود داشته هاي مستند

صحت ادعاي سازندگان اين سيستم در دسترس درباره
.باشد نمي

مقهــمطالع دـزان استحكام بانـميهايسـحاضر با هدف
Transbond XT(3M Unitek)(وAssure Universal 

Bonding Resin )Reliance orthodontic products, Itasca, IL (
.شدانجام آمالگامو پرسلناستينلس استيل، هاي براكتاب

 روش بررسي
يروبريشگاهيآزما-يـبه صورت تجرب حاضرهـمطالع
و،هاي آمالگامهـنمون استينلس استيل انجام براكت پرسلن

.است گرفته
 براكت،ي آماده شدهها شامل نمونهيمورد بررس جامعه

و پرسلن دو آمالگام از موجودنگيباند بود كه براي بررسي
مورد ارزيابي قرار Transbond XTتيكاربرد كامپوزقيطر

.گرفتند
 هر گروه( استينلس استيل نمونه براكتبيست مطالعهنيا در
گ(امـآمالگهــنمونبيست،)عددده  بيستو)عددده روهـهر

شد)عدددههر گروه( پرسلننمونه محاسبه.به كار گرفته
بر مطالعهدريمورد بررسيها تعداد نمونه اساس حاضر

و روابط آمار قهاييتحق انتخاب. صورت گرفتيمشابه
.بوديها به صورت تصادف نمونه

)يلاست ينلسباند به است(1يشآزما
استاندارد دندان سانترال براكت عدد يستبتعداد روشينا در

مانتيلدر داخل آكرAmerican Orthodontics(AO( فك باال
ح سپس.بدون حركت باشنديشانجام آزماينشده تا در

سطح ده تايي در هر گروه،شدهيمها به دو دسته تقس براكت
 Transbondدر گروه(شدآغشته مربوطهيوها به ادهز براكت

XT و در گروهالدو يهثانده بعد از ). اليه چهار Assureيه
شدبه آراميها سطح براكت كردنصبر  توسطو خشك

Silicon tube 5/1اعـارتفورـمتيـيلم9/0يـداخل با قطر
هاز براكتـدر مرك Transbond XTيتوزـكامپ،رـمت يليم

.نوردهي انجام گرديديهثانبيستوشدگذاشته
)ند به پرسلنبا(2 آزمايش

ابييها به صورت مكعب فلدسپاتيك نمونه پرسلنبيست تعداد
و به صورت سانتيو ارتفاع يك متر يليم8×8ابعاد متر

. سازي شدند توخالي براي سهولت در مانت در آكريل آماده
سطح پرسلن ابتدا. ها در آكريل مانت شدند سپس پرسلن
يهثانسه مدتبه ميكرونپنجاهيداكسا ينيومتوسط آلوم

 يقهدقدو به مدت%6/9يداس يدروفلوريكه،سندبالست شده
و آن در سطح قرار داده بهشدسطح شستشو داده،پس از و

هر(شديمها به دو گروه تقس نمونه. گرديدطور كامل خشك
 Silaneبه سطوح، Transbond XTو در گروه) عددده گروه

هرو آغشته سطدو در ادوگروه آغشته مربوطهيوهزح به
و در گروهدو Transbond XTدر گروه(گرديد   Assureاليه

آنپس).هچهار الي ازو1يش آزماپروتكل طبق از با استفاده
Silicon tube ،يت كامپوزTransbond XT سطح پرسلنيرو

و بيست قرار  شدگرفته . ثانيه نوردهي انجام
)باند به آمالگام(3آزمايش

پلاستفا با  يريگ مكعب قالبيكاز يلوكسانسايلونيده از
و با استفاده از آن تعداد با يكسانعدد مكعب بيست كرده

كيلآكراستفاده از يلدر داخل آكر. گرديد يور تهيهسلف
و هفت ميلي طولمتر، شش ميلي به عرضيحفرات دو عمقمتر
و يك متر ميلي بنيز Retention grooveايجاد  تراشيسدر

قرار SDIمحصول شركت آمالگام حفراتدر داخل. داده شد
و بعد از داده   ساعت24از بعد. گرديديشبرن كندانسشده
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.به Assure Universal Bonding Resinو Transbond XTمقايسه باند ريزبرشي . .

و قهوه Rubberباها نمونه يدر دماو گرديديشپاليا سبز
د48به مدت گراد درجه سانتي 37 .شدندينگهدار يگرساعت

پنجاهدياكسا ينيومآلومذرات سطح آمالگام ابتدا توسط
آن. گرديدسندبالستيهثانسهه مدتب ميكرون  پس از

و در گروه) عددده هر گروه(شديمها به دو گروه تقس نمونه
Transbond XT يهاليكازReliance metal primer هاستفاد

و بعد از سي ثانيه انتظار سطـگدوهردر،شد بهوروه ح
دو Transbond XTدر گروه(آغشته گرديد مربوطهيوادهز

و در گروه يشآزمااساس پروتكلبر). اليهچهار Assureاليه
ازو1  Transbond XTيت كامپوز، Silicon tubeبا استفاده

و بيست سطح آمالگام قراريرو ثانيه نوردهي انجام گرفته
.شد
هفته در داخل انكوباتور يك هاي آماده شده به مدت نمونه كليه
شدگراد سانتيدرجه37ايبا دم سپس تحت تأثيرو نگهداري
قرار گراد درجه سانتي50-5سيكل حرارتي در دماهاي هزار 

سي(گرفتند  و هر سيكل ). جايي بين حمامهاهثانيه جاب15ثانيه
از) ريزبرشي(برشي ميكرونيروهاي بعد از آن  با استفاده

,Zwick Roell)دستگاه آزمون  Germany) Zwick با سرعت 
1/0و پيش بار) سرعت كشش سيم( متر در دقيقه ميلييك

تا جداشدگي گرديد اعمال آنهابر متر مربع نيوتن بر ميلي
نيرو برحسب نيوتن. روي دهدها كامپوزيت از روي نمونه

و ثبت اندازه ريزبرشي مقادير استحكام باند سپس.شدگيري
)mm2( تقسيم بر سطح مقطعو)N( با استفاده از فرمول نيرو

.گرديدبرحسب مگاپاسكال محاسبه
ازها سطح نمونهها، پس از دباندينگ نمونه با استفاده

بردهاستريوميكروسكوپ با بزرگنمايي  و  برابر ارزيابي شده
و رزين باقيمانده روي سطوح، شاخص اساس ميزان ادهزيو

ARI )Adhesive Remnant Index ( و تا صفر تعيين پنجاز
:گزارش شد

رزويادهز ماندنيباق:5هدرج ، سطح براكت% 100يرونيو
و آمالگام  پرسلن

رزويادهز ماندنيباق:4درجه سطح%100-%75يرونيو
 آمالگامو پرسلن،براكت
رزويادهز ماندنيباق:3 درجه سطح%75-%50يرونيو
 آمالگامو پرسلن،براكت
رزويادهز ماندنيباق:2 درجه سطح%50-%25يرونيو
 آمالگامو پرسلن، براكت
رزوـيادهزدنـمانيباق:1 درجه ازــكمتيرونيو  سطح%25ر

 آمالگامو پرسلن، براكت
رزويادهزچيه: صفر درجه و پرسلن، براكتسطحيرونيو

)8(. وجود نداشته باشد آمالگام
و عامل باندينگ در مقادير براي تعيين اثرات نوع ماده

 Two–way ANOVAرشي از آزمون آناليزاستحكام باند ريزب
تفاوت مقادير استحكام باند ريزبرشيي قضاوت دربارهو برا

حسببر Assureو Transbond XTدر استفاده از عوامل 
 One-way ANOVAباند شونده نيز از آزمون آناليز ماده

و در شرايطي كه نتايج آزمون در اين موارد. استفاده شد
م مي عنيآناليز واريانس بهدو مقايسهشد دار تشخيص داده

صورت Tukeyهاي متعدد ها با آزمون مقايسهدوي گروه
مقادير استحكام باند ريزبرشي هنگام باند به براكت،. گرفت مي

و آمالگام نيز در دو حالت استفاده از   Transbond XTپرسلن
مورد قضاوت آماري قرار t-Studentبا آزمون Assureيا

تفاوت مشخصيابيجهت ارز Kruskal Walis از تست.دگرفتن
شد ARI در درجات .استفاده

ها يافته
 استينلس استيل هاي مقادير استحكام باند ريزبرشي به براكت

و .ذكر شده است1 آمالگام در جدول پرسلن
نشان داد اثرات نوع Two-way ANOVAنتايج آزمون آناليز

آاستينلس استيلبراكت(ماده  و پرسلن، در مقادير) مالگام
ولي اثرات نوع)>0001/0p(دار استحكام باند ريزبرشي معني

در مقادير استحكام باند ) Assureو Transbond XT(باندينگ 
و عامل. دار نبوده است معني همچنين اثرات متقابل نوع ماده

دار گزارش باندينگ در مقادير استحكام باند ريزبرشي معني
)>001/0p(.گرديد

 One-wayدر مقايسات آماري كه با استفاده از آزمون آناليز
ANOVA شد از هاي معنيگرديد تفاوت مشخص انجام داري

نظر مقادير استحكام باند ريزبرشي در استفاده از عامل 
Assure و استيل،استينلس هاي هاي براكتدر گروه پرسلن

دي،)>0001/0p(.آمالگام وجود داشته است گر نتايج از طرف
هم در اين گروه نشان داد Tukeyهاي متعدد آزمون مقايسه

و براكتـهروهـگ بين دو به دوي ،)>0001/0p(اي آمالگام

پ و ني)>0001/0p(نـرسلـآمالگام پـو و رسلنـز براكت

)0001/0p<(داري وجود داشته است تفاوت معني .
ن دادنشانـ، همچنيOne-way ANOVAزـايج آزمون آناليـنت
ريـداري از نظر مقادير استحكام بان اوت معنيـتف درـد  زبرشي



243 

 1393زمستان،4، شماره26دوره/ مجله دندانپزشكي جامعه اسالمي دندانپزشكان

و همكاران غالمرضا اسالمي اميرآباديدكتر

هاي هاي براكتدر گروه Transbond XTاستفاده از ادهزيو
و آمالگام وجود داشته است استينلس استيل، .پرسلن

)0001/0p<(هاي متعدد مقايسهآزمون، عالوه بر اينTukey 
و براكت نشان داد ميزان استحكام باند ريزبرشي به آمالگام

)001/0p<(و پرسلن در)>0001/0p(و نيز به آمالگام
داري تفاوت معني Transbond XTاستفاده از عامل ادهزيو

داري از نظر مقادير استحكام باند داشته ولي هيچ تفاوت معني
و  پرسلن در استفاده از اين ادهزيو ديده ريزبرشي بين براكت

)p=59/0(.نشد
ررياز نظر مقاديداريمعنيهاتفاوت يزبرشياستحكام باند

و به دنبال كاربرد استينلس استيليها هنگام باند به براكت
و)>05/0p(شدهدهيد Assureو Transbond XTويادهز

ر زانيم ده از ها در استفا به براكتيزبرشياستحكام باند
از عامل شتريبيداريبه صورت معن Transbond XTويادهز

Assure استحكام باند به پرسلن به دنبال كاربردريمقاد.بود
وياز ادهز شتريبيداريبه صورت معن Assureينيعامل رز

Transbond XT 01/0(.باشدميp<(
استحكامرياز نظر مقاديداريتفاوت معن در گروه آمالگام

ربان و Transbond XTدر استفاده از عوامليزبرشيد
Assure 1/0(.وجود نداشته است=p(

نتايج ارزيابي ايندكس مقادير ادهزيو باقيمانده در باندينگ به
از استينلس استيل،هاي براكت و در استفاده و پرسلن آمالگام
.ارائه شده است2در جدول Transbond XTو Assureعامل 

 دارينشان داد تفاوت معن Kruskal-Wallisيامترآزمون ناپار
ب تنها درگروه ARI ندكسيايها رتبهرياز نظر مقاد نيآمالگام

(وجود داشته استنگيدو باند .029/0=p(

 بحث
نت بر و در ارزي مطالعهايج اساس ابي مقادير استحكام حاضر

درو Assureدر تمامي موارد استفاده از عامل باند ريزبرشي
و پرسلن همگي صفر ARIايندكس،باند به براكت، آمالگام

با وجود غالب Transbond XTدر حالي كه در گروه.بود
نيز2وARI ،1مواردي از ايندكس بودن ايندكس صفر

كه مشاهده گرديد كه در گروه آمالگام اين تفاوت معنادار بود
و سطح آمالگام  نسبت به گروه به معني باند قويتر بين ادهزيو

Assure ايندكس. باشدميARI شكست صفر نشان دهنده
يا-آمالگام، رزين-فاصل رزين ادهزيو خالص در حد پرسلن

در-رزين و بدون بروز شكست . باشدميكامپوزيت براكت
)9(. ديگري هم گزارش گرديد هاياين نتايج در تحقيق

اسهاي استحكام باند ريزبرشي به براكت در تيلاستينلس و

و در مگاپاسكال16/20±12/5برابر، Transbond XTادهزيو
به دست مگاپاسكال14/16±21/3برابر،Assureكاربرد عامل

 داري كمتر بوده است به صورت معنيآمد كه در گروه اخير 
باند Assureرغم ادعاي سازندگان كه بدين معناست كه علي

و باند موجود بر قرا استينلس استيلشيميايي با سطح  ر نكرده
هاي كي است كه با توجه به اندازه تخلخلهمان باند مكاني

ب Transbond XTموجود در سطح براكت ر با قوام مناسب
طبق نتايج.داشته باشدد توانسته استحكام باند باالتري خو

و در آزمون استحكام باند ريزبرشي محدوده حاضر مطالعه
  Transbondدر كاربرد ادهزيو گاممقادير استحكام باند به آمال

XT عــو در استفاسكالـاپـمگ6/5-95/20رـرابـب  املـاده از

 نام ماده باندينگ تعداد كمترين بيشترين انحراف استاندارد±ميانگين

45/1±2/7 73/8 35/4 10 Assure 

11/10±9/4 آمالگام 95/20 6/5 10 Transbond 

2/3±13/16 48/21 23/11 10 Assure 
 براكت

62/5±16/20 35/30 98/12 10 Transbond 

42/6±8/28 72/38 7/19 10 Assure 
 پرسلن

6/3±47/22 74/28 66/17 10 Transbond 

معنيانگيم، حداكثر، حداقلريمقاد:1جدول و براكت استينلس استيلبه سطوح آمالگام، پرسلننگياستحكام باند در بانداريو انحراف

 Assureو Transbond XTبا استفاده از
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.به Assure Universal Bonding Resinو Transbond XTمقايسه باند ريزبرشي . .

برآورد گرديد سكال مگاپا35/4-73/8معادل Assureرزيني
و  كه به صورت آشكاري كمتر از مقادير باند به پرسلن

 در مطالعات گذشته. بوده است استينلس استيلهاي براكت
استحكام باند براكت به سطح آمالگام به صورت معناداري

م،)9(.كمتر از مينا بوده است و با وجود كمتر بودن اين قادير
ميزان،براي استحكام باند5-8 با در نظر گرفتن محدوده

د قابل قبولر محدودهاستحكام باند گزارش شده به آمالگام
گ توجه به معنيبا.باشد مي درـدار بودن تفاوت بين دو روه

و استف فلـسطح آمالگام گـاده از پرايمر روهــز تنها در
Transbond XT ،Assure به اين مزيت را دارد كه بدون نياز

باالتر( افي توانسته است استحكامي هر چند پايينپرايمر اض
گ كن)رلـروه كنتـاز به.دـولي در محدوده قابل قبول ايجاد

ضروري است اثرات ها در شرايط باليني تعميم يافته منظور
. باند به آمالگام در شرايط باليني نيز ارزيابي گردد

د براي آماده سازي سطح از تركيب اسي، در باند به پرسلن
سن%6/9وريكـهيدروفل اده شد كه طبقـدبالست استفـو

.سازي سطح پرسلن است آماده مطالعات بهترين روش براي
بر خالف سطح ترميم كامپوزيت كه استفاده از سند،)10(

و فر بابالست نتايجHF ،5%ز الماسي به تنهايي در مقايسه
(اند بهتري را نشان داده د ريزبرشي مقادير استحكام بان،)11.

مگاپاسكال48/22±6/3برابر Transbond XTكاربرد ادهزيو در
مگاپاسكال84/28±42/6برابر،Assureو در استفاده از عامل 

مي. برآورد گرديد با ميزان استحكام باند باال در پرسلن  تواند

. اثرات كاربرد اسيد هيدروفلوريك يا سايلن مرتبط باشد
البته، هيچ،فلوريك يا اسيد فسفريكاسيد هيدروعواملي مانند

تأثيري در تغييرات فيزيكي يا توپوگرافيك در سطوح پرسلن 
و  آبي سازي اثرات قليايي اليه عث خنثيبا در عوضنداشته

هاي ام رستوريشنجذب شده در صورت حضور آن در تم
مي پرسلني در حفره . گردند دهان

از سايلن اين مكانيسم باعث افزايش فعاليت شيميايي  ها بعد
در مجموع اهميت كاربرد مطالعهنتايج اين. شود كاربرد مي

كام باند را مورد تأكيد قرار سايلن در افزايش مقادير استح
يك يافته،داد ديگر نيز مورد اشاره قرار مطالعهايي كه در

بهمي Assureاين مزيت،)12(. گرفته است باشد كه بدون نياز
دار استحكام باندي به صورت معني است سايلن توانسته

گ .دست آوردهب Transbonad XTروهـباالتر از
و آمالگا هاي ايجاد شده در اندازه تخلخلم در دو گروه پرسلن

ميكروسكوپيك است در نتيجه سطح براي باند مكانيكي در حد
Assure تري توانسته است باند مكانيكي مناسب با سياليت بيشتر

.را ايجاد كند

 گيري نتيجه
از Assureبا اينكه باند ولي توانست بود Transbondكمتر

و به خصوص پرسلن ايجاد باند كافي براي براكت ، آمالگام
.نمايد

ARI                   
كل012 ماده گروه

Assure 

)%0/100(0010%)100(10 آمالگام
)%0/100(0010%)100(10 براكت
)%0/100(0010%)100(10 پرسلن

%)0/100(0030%)100( 30كل

Transbond XT 

%)0/100(010%)0/40(4%)0/60(6 آمالگام
%)0/100(010%)0/10(1%)0/90(9 براكت
%)0/100(10%)0/20(02%)0/80(8 پرسلن

%)0/100(30%)7/6(2%)7/16(5%)7/76( 23كل

ازاستينلس استيل هاي در باندينگ به براكت ARIفراواني مقادير مختلف ايندكس:2جدول و پرسلن با استفاده ، آمالگام
Transbond XT وAssure 
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و همكاران غالمرضا اسالمي اميرآباديدكتر
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