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 )پزدیس بیي الولل( داًشگبُ علَم پششکی اردبیل
 

 دًذاًپششکی رشتِ در اي حزفِ دکتزاي درجۀ اخذ جْت ًبهِ پبیبى

 

  عٌَاى2 

ًَع چیي االستَهزي در ببسُ ّبي سهبًی  چْبربزرسی خصَصیبت االستَهزیک  

 هختلف

 ًگبرش2

 سّزا بزجی
 

 استبد راٌّوب2

 دکتز هْسب هَالیی

 
 

 11;9هبُ  آببى

 890شوبرُ پبیبى ًبه2ِ د/پ/



3 
 ثفـوی غِّٛیبت االوتٛٔفیه زٟبـ ٘ٛع زیٗ االوتٛٔفی ؼـ ثبقٜ ٞبی قٔب٘ی ٔػتّف

 ثىٕٝ تؼبِی                   

   

 ٌٛاٞی اِبِت پبیبٖ ٘بٔٝ                                         
  

ٕ٘بیٓ وٝ  ؼاٍٍ٘بٜ ػّْٛ پكٌىی اـؼثیُ تبییؽ ٔی  ؼ٘ؽا٘پكٌىی  ـٌتٝؼوتفی ضففٝ ای  ٔمٙغ ؼاٍ٘دٛی قٞفا ثفخی ایٙدب٘ت 

 : 
 

ٟٔىب ٔٛالیی ؼوتف   غب٘ٓ تطت ـإٞٙبیایٗ پبیبٖ ٘بٔٝ ثف اوبن ٘تبیح ثفـویٟب/ تطمیمبت ا٘دبْ یبفتٝ تٛوٗ ایٙدب٘ت   -

خغ ٔٛـؼ ٔف ثٝ ثالفبِّٝ ؼیٍفاٖ آثبـ یب ٚ ٞب ؼـ ِٛـت اوتفبؼٜ اق ٘تبیح پمًٚٞ ٚاٍ٘ب ٌفؼیؽٜ اوت  غٛؼْثٛؼٜ ٚ ثٛویّٝ 

 .  اوت ٌفؼیؽٜ ؾوف وبُٔ ٘ٛـ ٚ ٔآغؿ ٍٔػّبت ٔفخغ ثٝاوتفبؼٜ اوتٙبؼ ٌؽٜ اوت ٚ ؼـ لىٕت ٔٙبثغ 

 .اوت ایٙدب٘ت ثب وبُٔ ٘ٛـ ٘بٔٝ ثٝ ٔىئِٛیت ِطت ٔٙبِت ٔٙؽـج ؼـ ایٗ پبیبٖ  -

ایٗ پبیبٖ ٘بٔٝ لجال ثفای ؼـیبفت ٞیر ٔؽـن تطّیّی )ٞٓ وٙص ، پبییٗ تف یب ثبالتف( ؼـوبیف ؼاٍٍ٘بٜ ٞب ٚٔٛوىبت   -

 آٔٛقي ػبِی اـائٝ ٍ٘ؽٜ اوت.

 ثجت اغتفاع ٚ  زبح وتبة٘بٔٝ ٚ ٞف ٌٛ٘ٝ ٔطَّٛ ٔىتػفج اق آٖ اػٓ اق ٔمبالت،  وّیٝ ضمٛق ٔبؼی ٚ ٔؼٙٛی ایٗ پبیبٖ  -

٘تبیح، ٚاٌؿاـی ا٘الػبت ثٝ اففاؼ ؼیٍف،  بی ٚ ا٘الػبت اق اوتفبؼٜ ٚ ٞفٌٛ٘ٝ ؼاـؼ تؼّك ػّْٛ پكٌىی اـؼثیُ ؼاٍٍ٘بٜ ثٝ

ٕٔٙٛع  ػّْٛ پكٌىی اـؼثیُاق ؼاٍٍ٘بٜ  ی٘بٔٝ ثؽٖٚ اغؿ اخبقٜ وتج اق ایٗ پبیبٖ نلتجبثفؼاـی، تفخٕٝ ٚ ا زبح، تىثیف، ٘ىػٝ

 اوت. 

 Ardabil University of Medical) ػّْٛ پكٌىی اـؼثیُ٘بٔٝ تطت ٘بْ ؼاٍٍ٘بٜ  وّیٝ ٔمبالت ٔىتػفج اق ایٗ پبیبٖ  -

sciencesٝبیثٝ زبح ـویؽٜ  ٔی اوبتیؽ ـإٞٙب ٚ ٍٔبٚـ ا٘الع ٚ اخبقٜ تٕبٚ ثب یب ٔىئَٛ اَٚ  ىٙؽٜی٘ٛ ٚاثىتٍی ػٙٛاٖ ( ث 

 غٛاٞؽ ـویؽ.    

زٙب٘سٝ ؼـ ٞف ٔمٙغ قٔب٘ی، غالف ٔٛاـؼفٛق ثبثت ٌٛؼ، ػٛالت ٘بٌی اقآٖ ـا ٔی پؿیفْ ٚ ؼاٍٍ٘بٜ ٔدبق اوت ثب   -

 ؼاٌت.ٌٛ٘ٝ اؼػبیی ٘ػٛاٞٓ ایٙدب٘ت ٔٙبثك ثب ٔٛاثٗ ٚ ٔمفـات ـفتبـ ٕ٘ٛؼٜ ٚ ؼـ ِٛـت ثفغٛـؼ لب٘ٛ٘ی، ٞیر 

 ٘بْ ٚ ٘بْ غب٘ٛاؼٌی ؼاٍ٘دٛ                                                                                        

 إٔب ٚ تبـیع                                                                                           

 - ثؽیٙٛویّـٝ اِبَ ٚ ِطت ٘تبیـح ایٗ پـبیـبٖ ٘بٔـٝ ٔٛـؼ تأییؽ ایٙدـب٘ت، ؼوتف ٟٔىب ٔٛالیی اوتبؼ ـإٞٙب ٔی ثبٌؽ. 

 ٘بْ ٚ ٘بْ غب٘ٛاؼٌی اوتبؼ/ اوبتیؽ ـإٞٙب                                                                                               

 إٔب ٚ تبـیع                                                                                                               
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 سوگندنامه

 دندانپزشکی دکتری دورة الهی بیکران الطاف و عنایات با که اکنون

 را خلق به خدمت مسئولیت و ام رسانده پایان به موفقیت با را

 که قادرمتعال خداوند به کریم قرآن پیشگاه در ام گرفته برعهده

 خردمندان دلهای آرامش نامش و است، نهان و آشکار دانای

 حدود همواره که کنم می یاد سوگند دردمندان، آالم شفای ویادش

 حقوق ازتضییع .شمارم محترم را مقدسدینی احکام و الهی

 امیال و مادی برمنافع را آنان بهبود و سالمت و بپرهیزم بیماران

 را عفاف حریم معالجه، و معاینه در دارم، مقدم خود نفسانی

 قانونی و شرعی ضرورت به جز خود بیماران اسرار و کنم رعایت

 و پزشکی حرفة قداست حفظ به نسبت را خود .نسازم فاش

 که اموری به آلودگی از و بدانم متعهد همکاران حرمت

 ورزم، اجتناب دارد منافات پزشکی اخالق و شرافت و باپرهیزکاری

 دخالت از و کنم تالش خویش پزشکی دانش ارتقاء برای همواره

 .نمایم خودداری ندارم آن در را الزم مهارت و آگاهی که اموری در

 نمایم تالش عمومی های آگاهی و فرهنگ اعتالء بهداشت، امر در

 اساسی مسئولیت را جامعه سالمت ارتقاء و حفظ تأمین، و

 .بدانم خویش

 

 



5 
 ثفـوی غِّٛیبت االوتٛٔفیه زٟبـ ٘ٛع زیٗ االوتٛٔفی ؼـ ثبقٜ ٞبی قٔب٘ی ٔػتّف

 سپاسگزاری

سپاس و ستایش مر خدای را جل و جالله که آثار قدرت او بر 

چهره روز روشن، تابان است و انوار حکمت او در دل شب تار، 

درفشان.آفریدگاری که خویشتن را به ماشناساند و درهای علم را 

بر ما گشود و عمری و فرصتی عطا فرمود تا بدان، بنده ضعیف 

اکنون که به یاری  را در طریق علم و معرفت بیازماید.خویش 

به اتمام رسیده  رساله خداوند متعال، مراحل نگارش و تدوین 

دانم مراحل امتنان و قدردانی فراوان خویش را است الزم می

حاضر را مرهون مساعدت  رسالهتقدیم سرورانی نمایم که ارائه 

ر خانواده محترمم زاسپاسگشائبه آنان بوده است. در درجه اول بی

اند. ام همواره مشوق بنده بودههستم که تا این مرحله از زندگی

که با  سرکار خانم دکتر مهسا موالیی از استاد راهنمای بزرگوارم 

گشای انجام تحقیق شدند، کمال دریغ خویش راههای بیمساعدت

ه زحمت ک  رساله داور د محترم یتااز اس تشکر و قدردانی را دارم. 

ها و نظرات دار بودند و با راهنماییمطالعه پایانامه را عهده

تر شدن پژوهش حاضر گردیدند نهایت قدردانی سازنده باعث غنی

در پایان توفیق یکایک این عزیزان در مراحل مختلف  نمایم.را می

 زندگی را از خداوند منان خواستارم.
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 تقدیم به:

 

در عرصه       تا چگونه پدرم که عالمانه به من آموخت

 زندگی، ایستادگی را تجربه نمایم

عشق   که وجودم  مادرم، دریای بی کران فداکاری و

 و وجودش برایم همه مهربرایش همه 

 بودنم همسرم، اسطوره زندگیم، پناه خستگیم و امید 
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 چکیذُ 2

 

ؼـ ایٗ ٔٙبِؼٝ غِّٛیبت االوتیىی زیٟٙبی االوتٛٔفی خٟت ثىتٗ فٕب ؼـ اـتٛؼ٘ىی ثىبـ ٔی ـٚ٘ؽ. 

ؼـ ایٗ ٔٙبِؼٝ آقٔبیٍٍبٞی، زیٟٙبی  .ٔٛـؼ ثفـوی لفاـ ٌففت ٌفوت ٔػتّف 4اق  زیٟٙبی االوتٛٔفی

و  American orthodontics, SIA, G&H ٌفوت زٟبـِٛح اق  6االوتٛٔفی ٌفبف ٚ ثب فبِّٝ ثٝ َ٘ٛ 

تغییف َ٘ٛ ؼـ ٌفٜٚ اَٚ ؼـ آقٔبیً وًٍ ؼـ ؼٚ ٌفٜٚ ٔٛـؼ ثفـوی لفاـ ٌففتٙؽ.  (Prtotect) ثف٘ؽ زیٙی

تؼییٗ ٌؽ. ؼـ تىت إٔطالَ ٘یفٚ ٘یك  ٘یٛتٗ( 2.94ٌفْ ) 300ٚ  150ٞف ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ اقای اػٕبَ ٘یفٚٞبی 

ٞفتٝ په اق غٛ٘ٝ ٚـ ٌؽٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ؼـ آة  3ٞفتٝ ٚ  2ٞفتٝ،  1وبػت،  24وبػت، 1 ؼـ فٛاُِ قٔب٘ی

٘تبیح ٍ٘بٖ ؼاؼ ؼـ آقٔبیً وًٍ  .%َ٘ٛ اِٚیٝ تؼییٗ ٌفؼیؽ 100ٔمؽاـ ٘یفٚ ثٝ اقای وًٍ ثٝ ٔیكاٖ ٔمٙف 

ٚ  ٘یٛتٗ( 0.98ٌفْ ) 150٘ىجت ثٝ وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ؼیٍف ؼزبـ وًٍ وٕتفی ثٝ اقای ٘یفٚی  SIAثف٘ؽ  ،ٕ٘ٛ٘ٝ

ثیٍتفیٗ  ،ثٙٛـ تمفیجب ثفاثف G&H  ٚAmerican orthodonticsؽ. ؼٚ ثف٘ؽ ٌفؼی ٘یٛتٗ( 2.94ٌفْ ) 300

تبثیف ٔىتمیٓ  ،وً ؼـٖٚ آة ٔمٙف ٖ. آقٔبیً إٔطالَ ٘یفٚ ٍ٘بٖ ؼاؼ ٔؽت قٔبٖ ٔب٘ؽٌتٙؽوًٍ ـا ؼا

٘ىجت ثٝ ؼٚ ثف٘ؽ ؼیٍف ؼزبـ  G&H ٚ  (PROTECTچینی )ؼـ إٔطالَ ٘یفٚ ؼاـؼ ٚ ٘یك ؼٚ ثف٘ؽ 

 ـٚق ثیٍتف ٌؽٜ اوت.  21بٖ تب إٔطالَ ثیٍتفی ؼـ آة ٔمٙف ٌؽٜ ا٘ؽ ٚ ایٗ ٔمؽاـ ثب ٌؿٌت قٔ

 ، تىت وًٍغِّٛیبت االوتٛٔفیه، اـتٛؼ٘ىیزیٗ االوتٛٔفی، إٔطالَ ٘یفٚ،  کلوبت کلیذي2
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 فْزست هطبلب

 

 فصل اٍل 2 

 41 ......................................................................................................................................................هقدهِ

 فصل دٍم 2 

 72 ............................................................................................................................................تررسی هتَى

 2  ل سَمفص

 33 .................................................................................................................................هَاد ٍ رٍش تحقیق

 2  فصل چْارم

 14 ......................................................................................................................................................ًتایج

 فصل پٌجن 2 

 41 .................................................................................................................................تحث ٍ ًتیجِ گیری

 06 ..........................................................................................................................................هٌاتغ ٍ ضوائن
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 ٍ ًوَدارّب فْزست اشکبل

  

 41.................. 2............................................................................................................................4-4ضکل 

 ارتَدًسی  تراکت

 76......................................... ...............................2......................................................................7-4ضکل 

  تٌدّای فلسی

 74............................. ...............................2..................................................................................3-4ضکل 

  سین ارتَدًسی

  74................. 2............................................................................................................................ 1-4ضکل 

 کص ارتَدًسی

  73.................. 2............................................................................................................................ 4-4ضکل

 فضا ًگْدارًدُ

 73............................................................... 2............................................................................... 0-4ضکل

 جداکٌٌدُ الستیکی

 71.................. 2............................................................................................................................ 2-4ضکل

 لیگاچر زًجیری

 30 ..............................................................................................................................................42-3ضکل 

 دستگاُ سٌتام

 30............................................................ ...............................2...................................................7-3ضکل 
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 فک ّای قاتل تٌظین دستگاُ سٌتام

 32........................................................... ...............................2....................................................3-3ضکل 

 ًجام آزهایصهراحل ا

 11 ...........................................................................................................................................2 4-1 ًوَدار

تَلیدکٌٌدُ ضرکت  1در چیي ّای االستَهری  طَل اٍلیِ 466هیاًگیي ًیرٍ )تِ ًیَتي( در کطص تا %هقدار 

 پس از طی هدت زهاى تؼریف ضدُ در آب هقطر.

 14 ............................................................................................................................................72-1 ًوَدار

 6.10گرم ) 446چیي االستَهری تِ ازای ًیرٍی  هیساى هیاًگیي کطص تر حسة هیلیوتر در چْار ًَع ترًد

 ًیَتي(

 10 ..........................................................................................................................................2  3-1ًوَدار 

 7.11گرم ) 366هیساى هیاًگیي کطص تر حسة هیلیوتر در چْار ًَع ترًد چیي االستَهری تِ ازای ًیرٍی 

 ًیَتي(

 11 ............................................................................................................................................12-1 ًوَدار

 هقایسِ هیاًگیي اثر هتقاتل ًَع ترًد ٍ ًیرٍی کططی تر تغییر طَل ًوًَِ ّا

 43 ...........................................................................................................................................2 4-1ًوَدار 

 در آب هقطر تر اضوحالل ًیرٍی ًوًَِ ىترًد ٍ زهاى هاًدهقایسِ هیاًگیي اثر هتقاتل ًَع 
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 فْزست جذاٍل

 

 31....................................... .......................................................................جدٍل هتغیرّا ..........................

 17................................. .......................................................................................2....................4-1جدٍل 

گرم  446تِ ازای ًیرٍّای تَلید کٌٌدُ ضرکت  1 کطص )تِ هیلیوتر( در چیي ّای االستَهریهیاًگیي هقدار  

 .ًیَتي( 7.11گرم ) 366ٍ  (ًیَتي 6.10)

  11 ...........................................................................................................................................2 7-1جدٍل 

ضرکت تَلیدکٌٌدُ  1 در چیي ّای االستَهری طَل اٍلیِ 466هیاًگیي ًیرٍ )تِ ًیَتي( در کطص تا %هقدار 

 پس از طی هدت زهاى تؼریف ضدُ در آب هقطر.

 12...................... ..........................................................................................2........................... 3-1جدٍل 

 کططی تر تغییر طَل ًوًًَِتایج تجسیِ ٍاریاًس اثر ػَاهل ترًد ٍ ًیرٍی 

 12...................... ...........................................................................2.......................................... 1-1جدٍل 

 ًتایج هقایسِ هیاًگیي تاثیر ًیرٍی کططی تر تغییر طَل ًوًَِ ّا

 10. ..................................................................................................................................2.........4-1جدٍل 

 ًتایج هقایسِ هیاًگیي اثر ًَع ترًد تر تغییر طَل ًوًَِ

 46.......... ........................................................................2..........................................................0-1جدٍل 

 در آب هقطر ٍ اثرات هتقاتل تر اضوحالل ًیرٍ ىًتایج تجسیِ ٍاریاًس اثر ًَع ترًد ٍ زهاى هاًد
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