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Background and Objective: Fluoride compounds are widely used for the control of dental plaque.
Considering the effect of different fluoride compounds on the mechanical properties of orthodontic wires,
this study was conducted to analyze the effect of different methods of fluoride administration at different
concentrations on the load-deflection properties of rhodium-coated NiTi orthodontic archwires.
Methods: This clinical trial was conducted on 30 patients aged between 15 and 25 years referring to Babol
University of Medical Sciences due to dental crowding and didn't have vertical skeletal defects. 0.016inch Rhodium-Coated A-NiTi wire was placed on patients' maxillary brackets. Patients were randomly
divided into three groups of ten: The control group used only fluoride toothpaste, the second group used
fluoride toothpaste with sodium fluoride mouthwash (0.05%) and the third group used fluoride toothpaste
with Acidulated Phosphate Fluoride gel (1.23% APF). After six weeks, the values of unloading force (N),
yield strength (N/m2) and stiffness (N/m) of the wires were obtained using a three-point bending test.
Findings: The mean unloading force and stiffness of the second group wires were higher than that of the
other groups and in the first group, they were higher than the control group in all values, but no significant
differences were found between the groups. There was a significant difference between the yield strengths
of different groups (p=0.038). The mean yield strength in the second group was higher than the other
groups (0.94±0.16 N/m2) and was significantly different from the control group (0.75±0.19 N/m2)
(p=0.030).
Conclusion: According to this study, method of fluoride administration does not affect the unloading force
and stiffness but the yield strength of rhodium-coated NiTi archwires increases with an increase in the
fluoride concentration.
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سابقه و هدف :ترکیبات فلوراید به صورت گسترده در کنترل پالک دندان ها استفاده می شود .با توجه به تاثیر ترکیبات مختلف فلوراید بر
خصوصیات مکانیکی سیم های اتودنسی ،هدف از این مطالعه بررسی تاثیر روش های مختلف تجویز فلوراید با غلظت های متفاوت بر خصوصیات
نیرو-خمش سیم های  Rhodium-coated NiTiمی باشد.
مواد و روشها :این مطالعه کارآزمایی بالینی روی  33بیمار  11تا  21ساله که به دلیل نامرتبی دندانی به دانشکده دندانپزشکی بابل مراجعه
کردند و فاقد ناهنجاری های اسکلتی عمودی بودند ،انجام شد .سیم  3/310اینچ  Rhodium-coated A-NiTiبه براکت های فک باالی
بیماران بسته شد .بیماران به صورت تصادفی به سه گروه ده نفری تقسیم شدند .گروه کنترل فقط از خمیر دندان فلوراید دار ،گروه دوم از
خمیر دندان فلوراید دار به همراه دهانشویه سدیم فلوراید ( )%3/31و گروه سوم از خمیر دندان فلوراید دار به همراه ژل Acidulated
 )%1/23-APF( Phosphate Fluorideاستفاده کردند .پس از شش هفته مقادیر نیروی ( Unloadingنیوتن)Yield strength ،
(نیوتن بر متر مربع) و ( stiffnessنیوتن بر متر) سیم ها با استفاده از آزمون خمش سه نقطه ای به دست آمد.
یافتهها :میانگین نیروی  Unloadingو  stiffnessسیم در گروه دوم بیشتر از سایر گروه ها و در گروه اول بیشتر از گروه شاهد در تمامی
جابجاییها بود ،اما تفاوت معنی داری بین گروه ها مشاهده نشد .بین  Yield strengthگروه های مختلف اختالف معنی داری وجود داشت
( .)p=3/330میانگین  Yield strengthدر گروه دوم بیشتر از سایر گروه ها بود ( 3/49±3/10نیوتن بر متر مربع) و با میانگین Yield
 strengthدر گروه شاهد ( 3/51±3/14نیوتن بر متر مربع) اختالف معنی داری داشت (.)p=3/333
نتیجهگیری :به نظر می رسد تجویز فلوراید بر نیروی  Unloadingو  stiffnessسیم های ارتودنسی Rhodium-coated NiTi
تاثیری ندارد اما با افزایش غلظت فلوراید Yield strength ،افزایش می یابد.
واژههای کلیدی :سیم های ارتودنسی ،تست های مکانیکی ،سدیم فلوراید.
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مقدمه
پیشرفت تکنولوژی در دهه های اخیر ،موجب توسعه مواد مورد استفاده در ارتودنسی شده است و اکنون ،انواع مختلفی از سیم های ارتودنسی با ویژگی های
متعدد در دسترس هستند (2و .)1سیم های مورد استفاده در ارتودنسی اغلب از جنس نیکل -تیتانیوم ( ،)Ni-Tiاستنلس استیل ( ،)SSکبالت -کروم -نیکل
( )Co-Cr-Niو بتا تیتانیوم ( ) β-Tiهستند .مزیت اصلی این سیم ها خواص مکانیکی بهتر آن ها نسبت به مواد دیگر مانند پلیمر ها و سرامیک ها است .با
این حال یک مشکل اصلی آن ها ظاهر نقره ای فلز است که استفاده از آن را به خصوص در بالغین ،به دلیل ظاهر نا زیبا مشکل می کند ( .)3برای حل این
مشکل ،سیم های زیبایی ارائه شدند .این سیم ها به دو روش  ion-implantationو  coatingساخته می شوند .در سیم های  ،coatedآلیاژ فلزی توسط
پلیمرهایی مانند اپوکسی ر زین ،پلی تترافلورواتیلن و یا رودیوم پوشانده می شوند .در حال حاضر این نوع سیم ها بیشترین مصرف کلینیکی را در بین سیم های
زیبایی دارند ( .)9-0با این وجود در بررسی خواص سیم های  ،coatedمطالعاتی نشان می دهد که خواص مکانیکی سیم های  coatedتحت تاثیر آنزیم ها
و نیروهای جویدن تضعیف می شود ( .)9همچنین مطالعات دیگری بیانگر آسیب پذیری این سیم ها در برابر سیکل های مکانیکی و حرارتی هستند (.)9-0
اپالینس های ارتودنسی به دلیل داشتن ماهیت چسبنده ،باعث تجمع پالک و تشکیل بیوفیلم باکتریایی متشکل از باکتری های اسیدوژنیک شامل
استرپتوکوک موتانس و انواع مختلفی از الکتوباسیل ها و در نتیجه کاهش سطح قابل قبول بهداشت دهان می شوند .این بیوفیلم ،توانایی ایجاد التهاب لثه و
همچنین پوسیدگی را دارد ( .)5-4یکی از راه های کنترل پالک و کاهش ریسک پوسیدگی ،استفاده از ترکیبات دارای فلوراید است (11و13و )3به همین دلیل
افرادی که اپالینس های ثابت دریافت می کنند به دلیل نقش محافظتی فلوراید بر سطح دندان ،نیاز به فلوراید پروفیالکتیک دارند (.)12-19
مطالعات نشان می دهند که خصوصیات مکانیکی و ویژگی های سطحی سیم های ارتودنسی ،در درمان با فلوراید موضعی به مخاطره می افتد ( .)11طبق
مطالعه  Alaviو همکاران ،دهانشویه سدیم فلوراید  %3/31با  ، pH=9بر نیروی  unloadingسیم های  NiTiتاثیر نامطلوب دارد ( .)9در مطالعه ای
دیگر ،در حضور  APFکاهش شدیدی در نیروی  loadingسیم های  NiTiو استینلس استیل مشاهده شد اما در سیم های Rhodium-coated NiTi
به دلیل وجود الیه محافظتی تغییر بارزی در نیروی  loadingمشاهده نشد ( .)11همچنین  Maneو همکاران پس از اکسپوز سیم های  NiTiو
 Cu NiTiبه ژل فلوراید ،APFکاهش معنی داری در  unloading yeiled strengthاین سیم ها نشان دادند ( .)10نتایج مطالعه  Aghiliو همکاران
نشان داد که دهانشویه فلوراید  stiffnessسیم های  NiTiرا کاهش می دهد در حالیکه  stiffnessسیم های  coatشده را افزایش می دهد (.)15
علی رغم وجود مطالعات  ،in vitroفقدان تحقیقات بالینی کافی ،محققین را تشویق می کند تا به تجزیه و تحلیل بالینی اثر فلوراید موضعی بر خواص
مکانیکی سیم های ارتودنسی بپردازند (10-23و .)9برای در نظر گرفتن تأثیر عواملی مانند بزاق ،مواد غذایی ،نیروی جویدن و تغییرات حرارتی بر سیم و تجزیه
و تحلیل اثر فلوراید در شرایط دهانی ،نیاز به طراحی مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی می باشد .بررسی های ما از نتایج تحقیقات قبلی نشان می دهد که
هیچ مطالعه بالینی در مورد اثر فلوراید تراپی بر خواص مکانیکی سیم های  coatedدر دهان بیمار انجام نشده است .لذا هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر
روش های مختلف تجویز فلوراید موضعی بر خصوصیات نیرو-خمش سیم های  rhodium-coated NiTiبه صورت بالینی می باشد.

مواد و روش ها
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این مطالعه کارآزمایی بالینی پس از تصویب در کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی بابل با کد  IR.MUBABOL.REC.1395.262و ثبت در
سامانه کارآزمایی بالینی با کد  IRCT20180220038804N1بر روی  33بیمار  11تا  21ساله مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی بابل که توانایی
رعایت بهداشت را داشته و از دهانشویه خاص ،سیگار ،الکل ،داروی موثر بر جریان بزاق استفاده نمی کردند ،انجام شد .جهت همسان سازی نیروهای وارد بر
سیم ،بیمارانی که دارای ناهنجاری های اسکلتی عمودی و کرودینگ خلفی بوده و عادات غذایی غیر معمول داشتند ،از مطالعه حذف شدند .پس از گرفتن رضایت
آگاهانه از بیماران ،نحوه رعایت اصول بهداشتی به آن ها آموزش داده شد .بیماران بر اساس جدول اعداد تصادفی به سه گروه مساوی تقسیم شدند:
گروه کنترل :استفاده از خمیر دندان سدیم فلوراید خنثی ( )Oral-B, USAبا غلظت  ppm 311به میزان دو بار در روز (یک بار قبل و یک بار بعد خواب)
به بیماران توصیه شد.
گروه دوم :استفاده از خمیر دندان (به همان روش توصیه شده در گروه کنترل) به همراه دهانشویه سدیم فلوراید روزانه ( )%3/31خنثی ()Oral-B, USA
با غلظت ( ppm 220روزی یک بار به میزان 11میلی لیتر پس از مسواک زدن و به مدت  33ثانیه) به بیماران توصیه شد.
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گروه سوم :استفاده از خمیر دندان (به همان روش توصیه شده در گروه کنترل) به همراه ژل  )Sultan, USA( %1/23 APFبا غلظت( ppm 12333بر
اساس توصیه سازنده ،یک بار به مدت  03ثانیه و به وسیله تری در دهان بیمار قرار داده شد و به مدت  33دقیقه پس از استفاده از آن ،به منظور جذب بهتر
فلوراید ،از خوردن و آشامیدن مواد غذایی خودداری شد).
براکت  American Orthodonticsبا اسالت  3/320×3/322اینچ  MBTبه دندان بیماران باند شد .سیم  3/310اینچ Rhodium coated
 )GAC, International, Bohemia, NY( A-NiTiبا فرم  Uشکل با استفاده از اورینگ ()Orthotechnology, Lutz, Florida, USA
به براکت های فک باالی بیماران بسته شد و پس از  0هفته ،از دهان بیماران خارج شد .برای بررسی خصوصیات مکانیکی سیم ها پس از قرار گیری در محیط
دهان ،از تست خمش سه نقطه ای استفاده شد .همچنین سه نمونه سیم جهت بررسی ویژگی های نیرو -خمش و تهیه نمودارهای  stiffnessو نیرو -خمش
قبل از درمان تست شد .برای انجام این تست ،با توجه به استاندارد  23 ،No.32 American Dental Association Specificationمیلی متر از
قسمت صاف سیم (از قدام براکت متصل به دندان پرمولر اول به سمت خلف) بریده شد و تست در مرکز تحقیقات دانشکده مواد دانشگاه تهران با استفاده از
( Universal Testing Machine )STM-20, Karaj, Iranو در دمای  35±2درجه ،با استفاده از محدوده خمش چهارده میلی متر و سرعت یک
میلی متر در دقیقه انجام شد .برای انجام تست ،قطعه سیم بریده شده بر روی دو لبه دستگاه گذاشته شد و سپس تا جابجایی  3/1میلی متر ،به سیم نیرو وارد
شد (شکل  .)1سپس به یکباره نیروی  loadingاز روی سیم برداشته شد و مقادیر نیروی ( unloadingنیوتن)( Yield strength ،نیوتن بر متر مربع)
و ( stiffnessنیوتن بر متر) در جابجایی های  2 ،1 ،3/1و  3میلی متر محاسبه شد و در نهایت نمودار نیرو-خمش توسط دستگاه رسم شد .الزم به ذکر است
لودسل دستگاه فوق  2333نیوتن می باشد.

شکل  .1دستگاه تست خمش سه نقطه ای

یافته ها
میانگین نیروی  unloadingدر گروه سوم بیشتر از سایر گروه ها و همچنین در گروه دوم بیشتر از گروه شاهد در تمامی جابجایی ها بود ،بر اساس آزمون
آماری  RMANOVAتفاوت معنی داری بین نیروی  unloadingدر هر کدام از جابجایی های  2 ،1 ،3/1و  3بین گروه ها مشاهده نشد (،p=3/043
 .)F=3/232 ،df=3/35همانطور که انتظار می رفت ،با افزایش جابجایی میزان نیروی  unloadingدر گروه ها ،به طور معنی داری افزایش یافت (جدول
.)1
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محاسبه حجم نمونه با استفاده از داده های مطالعه مکانیکی  Walkerو همکاران انجام شد ( .)11برای تشخیص  %13تفاوت بین گروه ها با توان ،3/03
اندازه نمونه  13سیم در هر گروه مورد نیاز بود .تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزار  SPSSنسخه  22انجام شد .نیروی Yield strength ،unloading
و  stiffnessسه گروه با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و دو به دوی گروه ها با آزمون توکی مقایسه شدند .آزمون اندازه گیری های مکرر بر روی
همه متغیرهای وابسته برای زمان های مختلف مورد مطالعه انجام شد .این تحلیل تفاوت های درون موضوعی را در طول زمان و بین گروه ها بررسی می کند.
در همه موارد ،آزمون موچلی برای فرض کروی بودن برای هر آزمایش نقض شد و برآورد گرینهاوس-گیسر برای اصالح درجه آزادی مورد استفاده قرار گرفت.
از آنجا که مقایسه های دو به دوی زیادی وجود داشت ،مقایسه های تصحیح شده بون فرونی به لحاظ آماری برای بحث تعیین شد و  p>3/31معنی دار در
نظر گرفته شد.
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جدول  .1مقایسه میانگین نیروهای  unloadingدر جابجایی های  2 ،1 ،1/5و  3میلی متر در  3گروه مورد مطالعه
نیروی ( Unloadingنیوتن)
گروه
خمیر دندان فلوراید خمیر دندان فلوراید+دهانشویه فلوراید خمیر دندان فلوراید+ژل فلوراید p-value
خمش
Mean±SD
Mean±SD
Mean±SD
3/1
1

**3/01±3/23a
3/55±3/23b

3/02±3/15a
3/02±3/10b

3/00±3/21a
3/04±3/10b

3/51
3/29

2
3

3/00±3/23C
1/59±3/23d

3/42±3/34C
1/51±3/12d

3/45±3/14c
1/01±3/14d

3/35
3/03

p-value£

<3/331

<3/331

<3/331

3/04ʄ

** حروف مختلف انگلیسی در هر ستون تفاوت معنی داری را در سطح ( )α=1/15بین هر دو خمش در هر گروه با آزمون تنظیم شده بون فرونی
نشان می دهد £ .مقدار  p-valueنشان داده شده در جدول باال ،از آزمون آماری  RMANOVAبه دست آمد* .مقدار  p-valueنشان داده شده
از آزمون آماری  ANOVAبه دست آمد ʄ .اثر متقابل خمش ها و گروه ها بر نیروی  unloadingبا آزمون های .RMANOVA

بر اساس آزمون آماری  ،ANOVAاختالف معنی داری بین  Yield strengthدر گروه های مختلف وجود داشت ( .)p=3/330بر اساس آزمون آماری
توکی ،اختالف معنی داری بین  Yield strengthگروه سوم با گروه شاهد وجود داشت ( .)p=3/333اما بین گروه دوم با سایر گروه ها ،اختالف معنی داری
مشاهده نشد .بر اساس آزمون آماری  ،ANOVAتفاوت معنی داری بین  ،stiffnessدر جابجایی های  2 ،1 ،3/1و  3در سه گروه مورد مطالعه مشاهده
نشد (جدول .)2
جدول  .2میانگین  Yield strengthو  stiffnessدر جابجایی های  2 ،1 ،1/5و  3میلی متر
گروه خمیر دندان فلوراید خمیر دندان فلوراید+دهانشویه فلوراید خمیر دندان فلوراید+ژل فلوراید
Mean±SD
Mean±SD
Mean±SD
متغیر
b
ab
**a
3/49±3/10
3/03±3/43
3/51±3/14
Yeiled Strength
2/49±3/23
2/00±3/10
2/01±3/23
Stiffness

p-value
3/330
3/10

**حروف انگلیسی مشابه عدم وجود تفاوت معنی دار در سطح ( )α=1/15را نشان می دهد .داده های جدول فوق از آزمون آماری ANOVA
به دست آمده است.

بحث و نتیجه گیری
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نتایج مطالعه حاضر نشان داد که روش های مختلف تجویز فلوراید بر نیروی  unloadingو  stiffnessسیم های ارتودنسی Rhodium-coated
 NiTiتاثیر معنی داری نداشته است .همچنین با افزایش غلظت فلوراید stiffness ،سیم افزایش یافت ولی این افزایش معنی دار نبود .در مطالعه Sander
بر روی سیم های  Rhodium-coated NiTiو  Polymer coatedو تاثیر ترکیبات مختلف فلوراید به صورت  invitroگزارش شد که سیم های
 Rhodium-coated NiTiکه در معرض  APFgelقرار گرفته بودند ،اثراتی از کروژن در الیه  coatingو ایجاد حفراتی درون این الیه تا سیم زیرین
خود داشتند .اما تفاوت چشمگیری در استفاده از روش های مختلف تجویز فلوراید بر نیروی  unloadingدر سیم های  Rhodium-coated NiTiدیده
نشد ( .)21یافته های مطالعه حاضر نشان داد که در حضور غلظت های کمتر فلوراید ،تضعیف نیروی  unloadingدر جابجایی های مختلف بیشتر خواهد بود.
مطالعه ای که توسط  Katicو همکارانش انجام شد بیان می کند که در سیم های  rhodium-coated NiTiباالترین میزان آزادسازی روزانه یون های
 Ni2+در طی سه هفته اول در مواد پروفیالکتیک با کمترین غلظت فلوراید رخ می دهد .در حالیکه پس از غوطه ور سازی این سیم در مواد پروفیالکتیک با
غلظت های باالی فلوراید ،آزادسازی یون ها در دوره های زمانی مختلف بسیار کم می باشد .این مسئله ممکن است دلیل باالتر بودن ویژگی های مکانیکی
سیم  Rhodium-coated NiTiدر گروه های با غلظت فلوراید بیشتر در مطالعه حاضر باشد ( .)22در تحقیق ما افزایش غلظت فلوراید موجب افزایش
 stiffnessشد اما این افزایش معنی دار نبود Aghili .و همکاران گزارش کردند که استفاده از دهانشویه های فلوراید باعث افزایش قابل توجهی در
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 stiffnessسیم های  Rhodium-coated NiTiمی شود ( .)15علت این تفاوت می تواند به دلیل حجم نمونه ناکافی ( 1نمونه در هر گروه مطالعه)
باشد Hammad .و همکارانش با بررسی تاثیر فلوراید بر خصوصیات سطحی و مکانیکی سیم های  coatedبا کامپوزیت ترانسلوسنت ،به این نتیجه رسیدند
که تجویز فلوراید باعث کاهش قابل توجهی در  stiffnessسیم ها در مقایسه با گروه کنترل (سیم های غوطه ور در آب مقطر) می گردد ( .)23علت نتایج
متفاوت این مطالعه با تحقیق حاضر می تواند تفاوت در نوع  coatingبه کار رفته برای سیم باشد .ممکن است فلوراید بر الیه خارجی سیم مورد استفاده در
مطالعه  Hammadکه کامپوزیتی دارای پلیمر به عنوان ماتریکس به همراه فیلرهایی از جنس شیشه است ،اثرات منفی داشته باشد.
 Katićو همکارانش با بررسی تاثیر روش های مختلف تجویز فلوراید بر خصوصیات سطحی و مکانیکی انواع سیم های  ،NiTiاظهار داشتند که pH
و غلظت فلوراید به تنهایی بر خواص مکانیکی و ویژگی های سطحی سیم ها تأثیر نمی گذارد .بلکه فرم فلوراید بیشترین تأثیر را بر خواص سیم ها دارد.
آن ها همچنین دریافتند که خواص مکانیکی سیم های  Rhodium-coated NiTiدر فاز  unloadingدر حضور ژل ( MI pasteبا غلظت فلوراید
 )ppm 433کاهش می یابد در حالیکه این خواص در حضور ( Mirafuorبا غلظت فلوراید )ppm 0113بهبود می یابد .عالوه بر این ،گزارش کردند که نوع
پوشش سیم می تواند منجر به تغییر در واکنش سیم ها به انواع مختلف فلوراید شود ( ،)29که می تواند دلیل واکنش های متفاوت سیم هایRhodium-
 coated Nitiبه غلظت های باالتر فلوراید در مقایسه سیم های بدون روکش باشد.
طبق نتایج مطالعه  Maneو همکاران ،وقتی سیم  NiTiتحت تاثیر فلوراید قرار می گیرد ،تشکیل هیبرید تیتانیوم ناشی از شکست هیدروژن در شبکه
 ،NiTiمنجر به ایجاد تغییر در توانایی تبدیل شبکه از فرم  martensiteبه  austeniticمی شود که نتیجه آن کاهش  Yield strengthسیم می باشد.
کاهش این خصوصیت مکانیکی سیم ،سبب تغییر نامطلوب در فنریت سیم  NiTiمی شود .لذا در موارد استفاده از سیم  ،NiTiغلظت های باالی فلوراید در
فرم ژل باید با احتیاط بیشتری مصرف شود ( .)10این در حالی است که در مطالعه ما ،میانگین  Yield strengthدر گروه ژل فلوراید به طور چشمگیری
بیشتر از سایر گروه ها بوده است .به نظر می رسد که این تفاوت به دلیل حضور الیه  coatingرودیوم باشد .بدیهی است که در این حالت ویژگی فنریت سیم،
به طور مطلوب تحت تاثیر قرار می گیرد و شاید بتوان گفت که محدودیت استفاده از ژل فلوراید به شکلی که در سیم  NiTiایجاد می شود را نخواهیم داشت
و می توان استفاده از این سیم را در مواردی که ریسک پوسیدگی باالتر است و نیاز به استفاده از غلظت های باالتر فلوراید در فرم ژل می باشد نیز پیشنهاد
نمود .گرچه برای توصیه بالینی مورد فوق نیاز به مطالعات بالینی بیشتر با حجم نمونه باالتر می باشد.
بر اساس مطالعه حاضر تجویز فلوراید بر نیروی  Unloadingو  stiffnessسیم های ارتودنسی  Rhodium-coated NiTiتاثیری ندارد اما با
افزایش غلظت فلوراید Yield strength ،افزایش یافت.
تضاد منافع :در مطالعه فوق تضاد منافعی وجود ندارد.

تقدیر و تشکر
بدینوسیله از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل به جهت حمایت مالی از تحقیق ،همچنین از اساتید بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی
بابل ،قدردانی می گردد.
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