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دکتر احمد جعفری ،2 ،1دکتر پرویز شفق ،3دکتر قاسم میقانی

 -1دانشیار  ،گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی البرز.

] [ DOI: 10.29252/ijpd.11.2.17

مقایسه میزان جذب سه نوع وارنیش سدیم فلوراید در مینای دندانهای

 -2مرکز تحقیقات پیشگیری پوسیدگی ،گروه آموزشی سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی
 -3دستیار تخصصی ،گروه آموزشی اندودانتیکس ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
 -4دانشیار ،گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران.
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میزان جذب سه نوع وارنیش فلوراید (آریادنت ،ووکو ،و سلطان) در دندان های شیری است.
روش بررسی :یک مطالعه آزمایشگاهی طراحی و در آن از سه نوع وارنیش سدیم فلوراید آریادنت ،سلطان و ووکو استفاده شد .در هر
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سی ثانیه قرار دادهشد .در پایان نمونهها هضم ومیزان جذب فلوراید مینا با دستگاه اسپکتروفتومتر خوانده شد.از آنالیزهای آماری
پارامتریک با روش آنالیز واریانس ،آنالیز واریانس یکطرفه ،آنالیز  Games Howell testاستفاده شد .حد معنیدار آماری ،کمتر از
 0/01درنظر گرفته شد.
یافتهها :یافته های این مطالعه نشان داد که میزان فلوراید جذب شده در سه گروه یکسان نبود .میزان جذب فلوراید بین وارنیشهای
سلطان و آریادنت و نیز بین وارنیشهای ووکو و آریادنت تفاوت آماری معنیدار بود(مقدار  p-Valueبه ترتیب  0/01۴و  .)0/016بین
وارنیش ووکو و سلطان از نظر میزان جذب فلوراید تفاوت معنیدار دیده نشد.
نتیجهگیری :میزان جذب فلوراید یکی از فاکتورهای انتخاب وارنیش می باشد .سهولت کاربرد ،رنگ ،طعم ،بسته بندی ،ماندگاری آن بر
دندان ،از جمله فاکتورهایی است که میتواند د راثربخشی وارنیش موثرباشد .وارنیش سلطان میزان جذب باالتری را نشان داد.
کلید واژهها :میزان جذب فلوراید ،سالمت دهان ،وارنیش ،دندان
وصول مقاله 1394/08/08 :پذیرش مقاله1394/12/18 :
نویسنده مسئول :دکتر قاسم میقانی mighanig@sina.tums.ac.ir

(دعینرالیهاسیون) ،س ختم ن عین کل عً دال ر رتپ دلی

مقدمه
پوسیدگی دندان حل دلدن ت زیه لا ت ل هل

عی دود .کی از عواع ک هش پوسیدگی ،ا لها ش عیلهان

عدلدنی

عق تع دنلدان اسل  .پوسلیدگی دنلدان نیل ز تلا زوجلا

دنلدان را در پلی دارد ( .)1تل اداعلا رتنلد عدلدنیزدا للی
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تهران.
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ز د تا ک رترد اقداع ت پیشگیرانا تلرا کل هش تلرتز

عللرترزر

ن ک ی تودن عقدار ا

ت

ضرترت سنیش دقی ت عکرر عقدار ورا د آ  ،تا نرر

رام عق ت للا تلل هللر گونللا تیملل ر از جم للا

عی رسد نمی زوان زنو تا تجود ورا د در آ آد عیدنی

پوسللیدگی دنللدان اسلل  .هه نللا عبللر
پیشگیر از پوسیدگی ،در تراتلر هر نلاهل

عتکلی تللود .تنل ترا

دللدم تللرا

زللأعی

درعل ن آن

تسی ر ن ایه ت کم اس ( .)2در ح ل ح ضر زم م اقلداع ت
ت رتشهل

عوضللدی

سزم اسل از رتشهل

ورا للد ع ننللد ا للهتدن آن تللا خمیللر دنللدانه ل ،

ده ندو اه ت ژلهل اسلتک دم کلرد( .)10 ,5 ,4عبلر
عکم ه

عمک ل پیشللگیر ت للد تللرا ج للوگیر از

ورا د ،قط در درا ط ن ک رآعد س ر عن تع

ورا ددار زوویا عی دود .عدیل ر ت عننل

زدیلی نیل ز

پیشگیرانا از جم ا ورا د درع نی ،زأتیر جد در کنتلرل

در ل

ت ج وگیر از ا ی د پوسلیدگی دنلدان در کودکل ن دارد

کودک ن اعر ک ارائا ددم اس (.)11

(.)3

ان نچلللا ورا لللد عوضلللدی تلللا عنلللوان عکملل رتش

رتشه

گون گونی ترا درع ن ت

ورا للد کمکللی از سللو انیم ل دندانشهدللکی

ورا لد تلا ولورت

سیستمیک زیو ه دود زأتیر تیشتر دارد .زیلو ه ت لد

سیستمیک ت عوضدی تجود دارد کا هر ک تا درجل زی

در د د ت پی در پی ت در عدت زع ن نسنت قوسنی انی م

رتش

عخت لف تلا ا ل عنرلور

عرتر هستند .عن سبزر

ت عقرتن تا ور ازلر

ددم ت عیموعاا از رتشه

زیو ه سیستمیک ورا د ،ا هتدن آن تلا آ آدل عیدنی

استک دم دوند( .)12در ا

اس  .عًتم تر آن ا لهتدن ورا لد تلا دلیر ،نملک ،آ

عوضدی ورا د ،تا د د ت قن ا هتدم ددم ت عیموعا

عیوم

زیو ه قرص ت قطلرمهل

ا

ورا لد نیله اعلرتزم

وورت زأتیر هر تل ر زیلو ه

آت ر ت زدارندم ،از ترتز پوسیدگی ج وگیر علیکنلد

تک ر تردم عیدود( .)7 ,6 ,5 ,4آت ر ورا د ت داخ ددن

(.)13

در زرکیب عین پیش از رت ش دندان د دم علیدلود(,5 ,4

زوویا ددم اس دندانه رتز دت ت ر ت خمیلر دنلدان

 .)6زیو ه ورا د سیستمیک تا ولورت ا لهتدن ظ رل

ورا ددار عسواک زدم دود ز از وا د استک دم عسلتمر

توینللا در آ آد ل عیدنی ت ل خللوردن قللرص ز ل س ل

ورا لد

ورا د تورم عنلد دلوند .اسلتک دم از رتشهل

نوجللوانی زووللیا دللدم اسلل  .کودکلل نی کللا از آ

درعلل نی در عطللب تللر اسلل ی ارز لل تی احتملل ل خطللر

آدل عیدنی ورا للددار اسللتک دم کردنلد ،کل هش راتانللی

پوسیدگی هر کلودک زوسلط دندانشهدلک ل تودادلتک ر

پوسیدگی را نش ن دادنلد( .)8،9گرالا ورا لددار کلردن

خل نگی عوضلدی

آ آد عیدنی عرترزر

ت عقرتن تا ولر ازلر

ده ن انی م عی دلود( .)14نسلخاهل

ورا للد ع ننللد زرکین ل ت ژل ورا للد ق للع  %0/4ژله ل

رتش

ورا د  %0/5ت ده ندو اهل

در ک هش ترتز پوسیدگی دندانی در جواعع اس  ،اع تلا
دلی عتک تت تودن عقدار ورا د آ در نواحی عخت ف ت
18
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درتع پوسیدگی دنلدانی در نرلر گر تلا دلود .اقلداع ت
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آن ت درعلل نهلل

زرعیمللی دارد .پیشللگیر توتللر

ون در تسی ر از عنل ق ت نیله
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آن عیزواند عورد استک دم قرار گیرد(.)15

 ٪5تا وورت دت ت ر در س ل در پیشلگیر از ضل د ت

ت زوجا تا راتانی ز د پوسیدگی دندان در تی کودک ن،

اتلیللا پوسللیدگی دترم کودکیتلل  %30عللوتر گللهارش

ورا د نقش ز د در ک را ی آن دارد .کی

دد( .)20همچنی  ،ا هتدن سد م زر عت سلک ت ()TMP

عیهان جذ

از اَدک ل ورا د ،تارنیش اسل  .تلا دلیل عیلهان جلذ

ورا للددار را لل

نلل نو هرم  %3تللا خمیللر دنللدانهلل

عللرتر

 ppm1100نقلللش علللرتر ت اشلللمگیر در کملللک تلللا

ورا د درع نی اس  .د دم ددم اس کلا رتش اسلتک دم

سکید نشل ن دادنلد( )21تلا کل ر

تیشللتر ،کلل رترد تارنللیش ورا للد از رتشهلل

از آن عسلواک زدن تل خمیلر
ت توتللر

دنللدان ورا للددار ،پذ ر تللا دللدمزللر

تردن هرات ن نو هیدرتکسی آپ زی در خمیر دنلدانهل
ورا ددار را  ،زأتیر عکید ت ق ت زوجلا در زقو ل اتلر

رتش

پیشگیر از پوسیدگی دندان در کودک ن اس (.)16
عیهان جذ

ت زدارندم ورا لد از پوسلیدگی دنلدان در عرح لا اتلیلا
زشکی ض د ت پوسیدگی دارد( )22ت

ورا د تارنیش نسلن تلا ژل تیشلتر اسل

خمیردندانه

( .)17ک رترد تارنیش سد م ورا د علیزوانلد تخشلی از
اقداع ت پیشلگیرانا لرد ت اتلیلا ت دلد ت تل آگل هی ت

کا در عیل ن

ا

ورا ددار ،اسلتک دم از زرکیلب د آعلی

ورا د ک رآ ی تیشتر در جلذ

ورا لد عینل

دنلدان

آعوزش تا پدرت ع دره اعک ن استمرار ت پیگیر دارد ت

دارد( .)23تا ک رگیر سلد م هگهاعت سلک ت تلا هملرام

سلًع ت

دنلدان

النتا اجرا عنرم قرحه

ارز تی ترن عاه

ورا د در کندس ز رتند دعینرالیهاسیون عین

توداد ده ن ت دندان زوویا عیدود (.)18
رتدو

عتنوع ترا ا لها ش کل رآ ی ورا لد تررسلی

ددم اس  .رعوسسیون ه

سللک ت آع لور

جذ

جد د ورا د دنلی کل زئی

سکوپشتید ( )CPPد ع ک زئی

آعور

نقش عکید نش ن دادم اس ( .)24همچنلی دعل تلر عیلهان

ورا د عوتر تودم ت تل ا لها ش دعل تلا عیلهان ز ل د

سکوپشتید دارا ک سیم

( )CCP- ACPت ک ل زئی

ا ها ش عی تد .ا
دع

سللکوپشتید

ت ک سیم ورا د سک ت نسن تا تارنلیشهل

اتلیا پوسیدگی تر رت عین

ددند .د دم دد رعوسسیون ک زئی

ا ها ش جذ تا قور اختب ولی در

 43درجا س نتیگراد تیشتر اس (.)25

در ا

پژتهش تا عق سا عیهان جذ

دندان ه

سد م ورا د از نرر زأتیر تر رعینرالیهم دلدن ضل د ت
دندانهل

ورا لد عینل

دنلدان از دهل ندلو اهل

سلد م

ورا لد عینل

دیر در پی استک دم از تارنلیشهل

سلد م

ورا د آر دن  ،س ط ن ت تتکو پرداختا ز عیهان جلذ

دائلم ،عق سلا

تارنیشه

سکوپشتید ک سیم ت

علذکور زدیلی گلردد کلا انترل ر اترتخشلی

ورا د سک ت نسن تا دت گرتم د گر زلأتیر ت عم کلرد

تیشللتر دادللتا ت دللد .گراللا ت للد ل داتر نمللود کللا

سکیدسللطوح

سوول ک رترد ،رنگ ،قدم ،تستا تند  ،ع ندگ ر آن تلر

ک رآعللدزر در رعینرالیهاسللیون لکللاه ل
و

نسن تا تارنیش سد م ورا د دارد( .)19استک دم
19
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از تارنیش ورا د ت پل

رعینرالیهاسیون لکاه
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وورت نی ز ت زوجا تا الگو پوسیدگی ت احتم ل تلرتز

از نیترات نقرم  )AgNO3( ٪25ت تارنیش سد م ورا لد

مجله دندانپزشکی کودکان ایران /بهار و تابستان  :1395دوره  11شماره 17-26 :2

زوسدا استک دم ت اترتخشی تارنیش عوترت دد.

زقطیر ددم تا عدت دت سل ع ت همهعل ن تل هملهدن تل

روش بررسی

 shakerترا زدتدن عل لولهل

عط لدا از نوع آزع شلگ هی ( )Experimentalاسل

ا

کللا در آن عیللهان جللذ
استک دم از تارنیش ه

ورا للد عین ل

دنللدان پ ل

دستا ددند.
در عرح ا تدد ،ک یا نموناه

از

سد م ورا د آر دن  ،س ط ن ت
Spectrophotometric

نموناهل

ورا د آع دم ددند .اتتدا خشک کردن ت زوز
وللورت گر ل  .سللش

 alizarin complexارز تی ددند .همچنی ک رآ ی ا ل

دست نموناه سا ت ر انی م دد .پ

سا نوع تارنیش ت هم عق سا دد.

ددند .پ

س لم دیر کا تا دلی ا ت دن قنیدلی ،کشلیدن تلا دلیل
د گللر ت ل قللرح درع ل ن

زذکر اس کا تلرا ج لوگیر از خطل

اتتدا هر دندان در جو عه و-د ست لی تا دتنیما ت کل لی

سطوح ظیر عین ی ت سک پود ندم دد زل جلذ

تزن تر اتر آللودگی رلرت

زم م

نمونللاهلل

ورا لد

از ا ل عرح للا،

گر

دنلدانی (عل لول

دنللدانی تللا عللدت  24سلل ع در عل للول ه ضللم اسللید

از

دندانی علورد آزعل ش ،هلر نیملا

پرک ر ک ( 0/5 )HClO4عوسر قرار دادم ددم ،پ
حیم عل ول ح ت نموناه

از آن نموناه اتتلدا در دت سلیسلی عل لول

هیدرتکسید پت سیم ( 0/2 )KOHعوسر ت سلش

تارنللیش خللوردم در هنگلل م سللنیش تزن

اسشکترت توعتر ت دد) رسلید .تلرا ا ل ک رنمونلا هل

دندانی در دم سیسی آ عقطر تا عدت  24سل ع قلرار
.پ

حل ت

سلل خت نمونللاهلل کللا ق تلل خوانللدن تللرا دسللتگ م

دندانی عورد آزع ش تل تارنلیش عرتلوه تلا

تارنیش زدن نیما ه

انلدازم تاقدلی

نگودارنلدم ،رلرت

در عرح ا تدد ،نوت تا هضم نموناه

ک نیما تا عنوان گرتم آزع ش ت نیما د گلر تلا عنلوان

گرتم خلود تلا علدت  24سل ع پودل ندم دلدند.پ

 .سزم تا

زدو ض عیددند.

دندان تررسی دود .تا ولورت زبل د ی

گللرتم د ل هد در نرللر گر تللا دللد .پ ل

از آن زوز

نمونا ه تل اسلتک دم از زلرازت

د ییت لی ت دق او ر رقم اعش ر وورت گر

ارزودتنسی کشیدم ددم تود ،عورد آزع ش قرار گر ل .

ت لینگوالی زقسیم ت ر شا دندانه قطع گش  .سش

از آن نموناه تلا

عدت  48س ع تلرا خشلک دلدن تلا حل ل خلود رهل

در هر ک از سا گلرتم آزع شلی ،تیسل ت پلن دنلدان

زللداخ تل رت للش دنللدانهل

جللدا کللردن آ عقطللر ن دللی از

از آن

دندانی هضلم دلدم تلا دم

عی یلیتر رس ندم دد.

در لک

در عرح ا تدد ،اندازم گیر عیلهان لون ورا لد عل لول

سیسی عل ول اسید پرک ر ک ( 0/5 )HCLO4عوسر تلا

نموناه

عدت سی ت نیا قرار دادم ددند .در گ م تدد  ،نموناهل

دندانی هضم ددم تود کلا اتتلدا رقیل سل ز

عل وله تر اس ی عیهان ورا د انی م گر تا ،پ
20

از آن
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determination of fluoride ion with zirconium-

نمونا ه

دنلدانی علورد ت دل هد تل

رتش  Acid Etch Enamel Biopsyترا زدیی عقلدار

تتکلللو از قر للل آزعللل ش

قط در عین

اسلید عراحل قنل ،

] [ DOI: 10.29252/ijpd.11.2.17

دندان ،از جم ا د گلر کتورهل ی اسل کلا عیتوانلد در

دندانی عورد آزع ش ت دم عی لی لیتلر آ عقطلر دت تل ر
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دن س گر ون ورا لد تلا عل لول اضل ا دلد .در ا ل

تاه

اسلتک دم

عرتوه تا عیهان ورا د نموناه

هر ک از سا نوع تارنلیش علورد عط لدلا ت نمونلاهل

دد.
 25عی یلیتر عل ول آزعل ش حل ت نمونلاهل

د هد نش ن داد کا عیلهان ورا لد عوجلود در دنلدانو

دنلدانی

د ل هد در گللرتم تارنللیش ار دن ل  ppm 610/69ت در

هضم ددم تا همرام دم عی یلیتر دن س گر ا لهتدم دلدم
تا عدت  24س ع تا حل ل خلود رهل دلدند .پل

گرتم آزعل ش دلدم تلا  ppm 1012/97رسلیدم اسل .

از آن

همی نتییا تلرا تارنلیش تتکلو تلا زرزیلب  571/84ت

UV-150-02; Tokyo,

model

 ppm1176/04تود .در گرتم تارنیش س ط ن نیه دادم ه

(Shimadzu

ح کی تر  582/90ت  ppm1327/27ورا د در گرتم ه

) Japanدر قول عوج  570ن نوعتر سنییدم،عیهان جلذ

د هد ت عط لدا تود .جدتل دلم رم  1اقًعل ت را نشل ن

ورا د گهارش گرد د.

عیدهد.

عدتنر ،تدتن در نرر گر ت زوز ع

دادم ه  ،از رتش آن لیه تار ن

سش

استک دم گرد د .همچنلی

آزع ش نسن تا عیلهان ورا لد اتلیلا عوجلود در هلر

ت زوجا تا دراختی ر دادلت عقل د ر ورا لد عوجلود در

دندان تر حسب (ppmقسم در عی یون) ترا هر لک از

عین در نمونلا دنلدانی دل هد ،از رتش آنل لیه تار ل ن

سا تارنیش عورد تررسی ،حس

ترا زکرار عش هدات استک دم گرد د .ت زوجا تا عدنیدار

کمتر

( ،)P value =0,006ترا عق سا عیهان ورا د عوجلود
در عین تی سا گرتم ،از آن لیه کوتار ن

تلرا

نتل

نشل ن

ورا لد ppm402/28

عیهان ورا د جذ دلدم ت تارنلیش سل ط ن تل

عیللهان ورا للد  ،ppm744/36تیشللتر

عیللهان ورا للد

جذ ددم را تا خود اختب ص دادنلد.همچنی تارنلیش

عق د ر ورا لد در نمونلا دنلدانی دل هد) اسلتک دم دلد.
همچنی زک تت عیهان ورا د نموناه

دد .ا

داد تارنیش آر دنل تل عیل نگی

ددن ترهم کلنش نلوع تارنلیش ت زکل تت عقلدار ورا لد

(زدد

عیهان ورا د جذ ددم نموناه

دنلدانی علورد

آر دنلل تلل انلللرا

عدیلل ر  261کمتللر

پراکندگی را در عی ن نموناه

آزع ش ت د هد

داد ( .جدتل دم رم .)2

(تا عکووم عیهان ورا د جذ ددم) تل آنل لیه تار ل ن
کطر ا تررسی گرد د .ترا عق سا دت تا دت گرتمه ،
ت زوجا تلا ن همسل نی تار ل ن هل  ،از آنل لیه Games-
 Howellاسللتک دم گرد للد .حللدعدنیدار آع ل ر کمتللر از
0/01درنرر گر تا دد.

21

نوسلل ن ت

دندانی عورد آزعل ش را
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عیهان ون ورا لد عل لول تل دسلتگ م اسلشکترت توعتر

ترا دستی تی تا نت

دندانی ترا

] [ DOI: 10.29252/ijpd.11.2.17

عط لدا از دن س گر اسید ز رکونیوم ت آلیهار

یافتهها
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دندانی شاهد
میانگین

گروه

انحراف معیار

تعداد

فلوراید موجود
)(ppm

آزع ش

* ک نمونا از ا

تتکو

1176/04

461/31

25

سطن

1327/27

552/72

24

آر دن

610/69

188/24

25

تتکو

571/84

220/19

25

سطن

582/90

152/26

*

24

گرتم تا دلی عشک در حی آزع ش کن ر گذادتا دد.

جدول -2مقدار تفاوت فلوراید گروه آزمایش و کنترل (میزان جذب فلوراید)
میانگین

گروه

فلوراید جذب

انحراف معیار

خطای استاندارد

)(ppmشده
آر دن

25

402/28

261/36

22/27

تتکو

25

604/19

322/20

64/44

سطن

25

744/36

537/64

109/75

جدول  -3توزیع و تحلیل تفاوت میزان فلوراید جذب شده با انواع مختلف وارنیش فلوراید مورد مطالعه
گرتم

اختً

خط

عی نگی

عدی ر

*p-Value

آر دن  -تتکو

-201/91

68/18

0/016

آر دن  -س ط ن

-342/085

111/98

0/014

تتکو  -س ط ن

-140/17

127/26

0/519
* Games-Howell test

22
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د هد

آر دن

1012/97

261/75

25

] [ DOI: 10.29252/ijpd.11.2.17

جدول  -1میانگین و انحراف معیار فلوراید موجود دندانهای شیری برای سه وارنیش مورد مطالعه و نمونههای
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ت زوجا تا تاک ت ه

نشل ن عللیدهلد ،عیللهان جللذ

ترا عق سا عقدار ورا د عین در گرتمه

آزع ش ت ت رتش عق سا عیهان جذ
ورا د عین در گرتمه

تارنیش تتکو نسن تا دت نوع تارنیش د گر در عق سا
ت دنلدانهل

ورا لد (زکل تت

آزع ش ت دل هد) ،نشل ن دادم

دل هد (تلدتن اسلتک دم از تارنلیش) د لدم
نرر آن را ترزر از دت نوع د گر

عیدود ت عی زوان از ا

دد کا عیهان ورا د جذ دلدم در سلا گلرتم کسل ن

دانس  .ح ل آنکلا کنلواختی ت نهد کلی عیلهان ورا لد

نیس (عقدار  p-Valueتا زرزیب تراتر اس تل  0/014ت

دنلدانی،

 .)0/016نت

دندان پ

عق سا دت تا دت گرتمه نش نگر زکل تت

از استک دم از تارنیش در نمونلاهل

در تارنیش آر دن تیشتر از دت نوع د گر تود .د د تلا

تلی تلی دت گلرتم تتکلو ت سل ط ن زکل تت عدنلیدار

کنندگ ن تارنیش سد م ورا د ،تتلوان آن را توتلر از دت
نوع د گر دانس  .در ضم قیم ا
لل ظ زوان ع لی عبر

بحث
ت د د د کا در عی ن رتشه

ت عد ب وق ج

عخت ف زیو ه ورا د تلا

سا نوع تارنلیش از

کنندم نیه ت در نرر گر ت عها

تلث دارد.

عنوان رتش عرتر پیشگیر از پوسیدگی دندان تا ت لژم

 Danelonت همکلل رانش در سلل ل  2015در اعر کلل تللا

زیلو ه سیسلتمیک ل عوضلدی

تررسی اتر ا هتدن سد م زلر عت سلک ت ( )TMPنل نو

در کودک ن (رتش هل
ورا د ت دلک هل

هرم سا درولد تلا خمیلر دنلدانهل

عخت لف اسلتک دم از ورا لد ع ننلد

تارنیش ،خمیر دندان ت قلرص هل

ورا لددار را ل

 ppm1100پرداختند ت نتییا خوتی تا دس آتردند .ا

ورا لددار ت ل آ

رتشهلل در تراتللر ورا للد درعلل نی تلل تارنللیش ت ژل

آد عیدنی ورا ددار) ،آ استک دم ت زیو ه تارنیشهل
سللد م ورا للد نسللن تللا سلل ر رتشهلل کلل رآ ی ت

عتک تت اس  .از ا

اترتخشی توتر دارد ز آن را زیو ه ت زوولیا کلرد ل

ت آ آد ل عیدنی ،جللهت گللرتم زیللو ه سیسللتمیک قللرار

خیر؟ همچنی عه

نرر کا ا هتدن عواد تلا خمیردنلدان

عیگیرد (.)21

ه ت نک ت عنکلی ا ل رتش از ت تل

هه نا ،دسترسی آسل ن ت راحتلی ت سل دگی اسلتک دم از

در ا

عط لدا ترا سنیش عیهان ورا د دندان دلیر

آن ،تا ت ژم در کودک ن ت د سنییدم دود.

پللل

ازاسلللتک دم تارنلللیش سلللد م ورا لللد ،از رتش

ت رض ا نکا ت ژگیهل

تارنلیشهل

اسشکترت توعتر استک دم دلد ت عیلهان ورا لد در کل

سلد م ورا لد

توینا ت پذ ر تنی ت دلد ت تتلوان آن را رتش علرتر در

نمونا دندانی اندازم گیلر دلد .در ح لیکلا در عقل ست ت

دلیر ت ج للوگیر از

عط لد ت عشل تا از رتش  Acid Etch biopsyاسلتک دم

پوسیدگی دانس  ،از عی ن سا نوع تارنیش سد م ورا د

دنلدان

ورا لدگیر عینل

دنلدانهل

آر دن  ،س ط ن ت تتکو کا در ا
ت عق سا قرار گر

ددم اس  .در ا

دیوم عیهان ورا د قط عین

ت قی دت عرح ا نموناگیر سطلی ت عمقی اندازمگیلر

عط لدا عورد تررسی

عی دود .همچنلی در ا ل رتش پ راعترهل

ت در کشلور عل نیله عوجلود ت در

جم ا عیهان ک سیم عین  ،جلرم عینل

تیشتر دارتخ ناه در دستری اس  ،هم نگونا کلا نتل
23

د گلر از

نمونلا ت ضلخ ع
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عدنی دار گرتم آر دن ت دت گرتم س ط ن ت تتکو تلود،

لل ظ کس ن زر تلودن نتل

تجود نداد (جدتل دم رم .)3

عشل هدم دلدم در عبلر

] [ DOI: 10.29252/ijpd.11.2.17

کوتار ن

آع ر انی م ددم ت رتش آن لیه

ورا لد تیشللتر زوسللط
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س اه

تیوپسی اندازمگیر عیدلود ت اعکل ن تررسلی

نقش دادتا ت دند (راتطلا تلی عیلهان ک سلیم ت ورا لد

ت عیهان ک ی ورا د جذ ددم در عینل

عین ) راهم عیآ د.

ندارد .تلد

د د رتش وق نسن تا رتش اجرا ددم در عط لدا عل

جذ

دق ت حس سی تیشتر دادتا ت دلد ،تللی ن دلدنی ت
گللران تللودن آن در تسللی ر از آزع شللگ مهل

کشللور

نتیجهگیری

رتش تللا کل ر ر تللا در

در ا

تا دس آعدم را ا لها ش داد ت از

نرر عیهان جذ

ت همک ل رانش در عرکلله

ک را ی ت قدرت جذ

س ل  2015تا تررسی زأتیر سرع ت عیلهان آزادسل ز

پژتهش پ

دندان پرداختند ( .)26در ا

زک تت تارنیش تتکو ت آر دنل از نرلر جلذ

دندان گل ت ،نمونلاهل تلا

در عیموع تارنیش س ط ن از ا

عط لدا دارد .سزم تا هکر اس کا تارنلیش آر دنل تلا

ورا للد تلل عینلل زوسللط اسللید

وللورت للاا از خل رج تارد کشللور دللدم ت در ا للران

پرک ر ک ت الکترتد حس ی تا الکترتن اندازم گیر دلد.
عیهان آزادس ز

عنرر کل رآ ی ت زلأتیر

تیشتر نسن تا دت نوع تارنیش تررسی دلدم در ا ل

دنللدان ت ل اسللتک دم از پت سللیم هیدرتکسللید ت

ورا د از ی مهل

ورا لد

دندان دیر تیشتر ت ق ت زوجا تود ت عیزوان گک کلا

از آن ت دست تارنیش ه  ،عیهان ازب ل سطلی ورا د

ت نددللدگی سلل خت ر

ورا د دندان دلیر ،تارنیشهل

زک تت تی تارنیش س ط ن ت تارنیش آر دن نسن تلا

عدت او ر س ع در تهاق عبنوعی انکوتا ددند ت پل

ت ل عین ل

زرزیب عیزوان گک از نرلر

دارند.

از قرار دادن پن نلوع تارنلیش عوجلود در

ت زار تر رت نموناه

دندان دلیر زکل تزی تلا

خ رجی نسن تا نوع ا رانی ک رآ ی ت اترتخشی تیشتر

سد م ورا د در تهاق تلر عیلهان

عین

ورا د عین

لل ظ آع ر د دم نشد .تد

توداد ده ن ت دندان ،اقداع ت دندانشهدلکی پیشلگیر ،

ورا د جذ ددم در عین

تتکلو ت آر دنل از للل ظ آعل ر

عدنی دار تود .همچنی تلی تارنلیش تتکلو ت سل ط ن از

رتش آزع شللگ هی تللا کلل ر ر تللا در عط لدللا خللود

ورا د از تارنیشه

از ک رترد تارنیشه

سل ط ن ت آر دنل ت

نیه تی تارنیش ه
زأ ید حس سی ت ت ژگی

عللیپللرداز م کللا در آن تللولی

عط لدا عق سا عیلهان جلذ

ورا لد دنلدانهل

دیر پ

رتش کم کرد.

در پ ن تا تررسی در راست

ورا لد تارنلیش قضل تت کلرد .ا ل

تستاتند عیدود.

تارنلیش در تلهاق
24
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ک ستیه

ورا د عین

ددم اس .

پژتهش ع اس ت عیزوان ت ا ها ش حیم نمونا ،دق ت
اعتم د پذ ر تودن نت

دندان نمیزلوان تلر اسل ی قلدرت ت

نکتا در اجرا رتش آزع شگ هی عط لدا ع نیه رع ل

آزع ش در عط لدا ع ت عقلرتن تلا ولر ا تلودن آن از
نرللر زعل ن ت هه نللا از عها ل

دنلدان تجلود

زرزیلب تلرا زدیلی ک رآعلد تارنلیش در

سرع آزادس ز

عورد انتقل د اسل  .ضلم ا نکلا سل دگی اجلرا دلیوم

ا

دد کا ارزن قی تی عیهان آزادس ز

ورا د از تارنلیش

] [ DOI: 10.29252/ijpd.11.2.17

راتطاه

د گر کا عیزواننلد در جلذ

ورا لد دنلدان

عبنوعی ،ترا عق سا تن دد.در ا

عط لدلا گلهارش

[ DOI: 10.29252/ijpd.11.2.17 ]
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