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دانشور

پزشكي

 پژوهشي–ه علمي دوماهنام
 دانشگاه شاهد

78 شماره–سال شانزدهم
 1387دي

اثر نـوع سـمان بـر ميـزان اسـتحكام

در   شده بازسازييها دندانشكست

 با پست
و دكتر كيـومرث2، دكتر حسن سمياري1الدين شايق دكتر سيدشجاع: نويسندگان

3مقدم نظري

 ده دندانپزشكي دانشگاه شاهدكگروه پروتز دانش دانشيار.1

داستاديار گروه پريو دانشكده دندانپزشكي دانشگاه شاه.2

 ده دندانپزشكي دانشگاه شاهدگروه اندو دانشك دانشيار.3

 E-mail: shayegh @ shahed.ac.ir:نويسنده مسئول

 چكيده

ي هـا دنـدان تـرين مرحلـه از درمـان مهـم،بازسازي صحيح تـاج از دسـت رفتـه:و هدف مقدمه
و يـك روكـش بـرايه يـك داول اندوشـدي هـا دندان معمول طوربه. است اندوشده  بـراي تقويـت

به.محافظت احتياج دارند ه يكي از مـشكالت تـرميم اندوشديها دندان شكسته شدنكه اينبا توجه
 نوع لوتينـگ، مطالعات قبلي رطبقب. كندميپيدا كردن راه ممانعت از آن اهميت پيدا با پست است،

و مقاومت به  نوع سـمان تأثير ارزيابي،هدف از اين تحقيق.گردد شكست تاج مي باعث افزايش گير
و انـده كه با پست ريختگي بازسـازي شـد اي استهاندوشديها دنداندر ممانعت از شكست ريشه

و تفاوت نوع ريتنشنكه اينتعيين چـسبندگي، ميكـرو مكانيكـال، مكانيكـال(هـاآن آيا نوع سمان
ني بر ممانعتتأثير) مولوكولي .ه از شكست دارد يا

 بر روي سي عـدد دنـدان انـسايزر كـشيده،تحقيق انجام شده از نوع تجربي بوده:روش بررسي
و بـه صـورت30 تعداد. شده انسان صورت گرفت  عدد دندان سـالم كـانين فـك بـاال انتخـاب شـد

و بـراي هـر اندوشد با روش استانداردها دنداناين.گرديد تايي تقسيم10تصادفي به سه گروه ه
در هر گروه پست توسط يك نوع سيمان. يك پست ريختگي يكساني با روش استاندارد ساخته شد

يي كه به وسيله پست ريختگي بازسازي شدند با نـوعها دندان رابطه شكستگي ريشهو سمان شده 
و گالس آينومرو سمان رزيني سمان مصرفي از بين سمان شد زينك فسفات كـ.بررسي اربراي اين

 اسـتحكام شكـست سپس براي به دست آوردن ميـزان. آماده شدند شده با روش گفتههاهابتدا نمون
(Fracture resistance) درون دستگاه (Instron) و تا شكست نمونه بـه آن  نيـرو وارد هـا قرار گرفتند

هر.آمد به10گروه3 ميانگين شكست بـراي روش آمـاري مـورد اسـتفاده. دست آورده شـد عددي
و تست دانكن با ضريب اطمينان  بو95بررسي استحكام شكست آناليز واريانس .د درصد

به:ها يافته به نيروهايي كه بر حسب نيوتن مراه كنش هر يك بر حـسبهدست آمد براي هر سمان
ب  و ميانگين استحكام شكست هر گروه بر حسب نيوتن گـروه: محاسـبه گرديـد زيـر شـرحه نيوتن

 يـا3و گـروه نيوتن361 يا گروه گالس اينومر2گروه، نيوتن 299با برابر1د يا گروه زينك اسكاي 
.نيوتن 334 برابر با پاناويا
 بـا پـست شـده بازسـازيي هـا دنـدان ريشه (.fracture R)ي در ميزان معناداراختالف:گيري نتيجه

ا توجه به اين مطالعه از نظـرب. ريختگي بين هر سه گروه با نوع سمان مورد استفاده وجود نداشت
داري از نظر ممانعـت در برابـر شكـستق اختالف معنا آماري بين سه سمان مورد استفاده در تحقي

.وجود ندارداند يي كه با پست ريختگي بازسازي شدهها دندانريشه دندان در كاربرد روي 

و كور ريختگي:هاي كليدي واژه  درمان ريشه شدهدندان، مقاومت به شكست، سمان، پست

4/2/85:وصول
12/2/86: پذيرش
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 مقدمه

و مـي دندان تواننـد دچـار ها از اعضاي بـدن انـسانند

آ ضايعات مختلفي شوند كه از جملـه مهـم  هـان تـرين

در صورت پيشرفت پوسيدگي. پوسيدگي دنداني است 

ترين عامـلو عدم جلوگيري از آن، انسان با فقدان مهم 

در. شـود رو مـي ها، روبـه دستگاه جويدن، يعني دندان 

اي بـراي حفـظ هاي همـه جانبـه هاي اخير تالش سال

و انساج نگهدارنده دنـدان  هـا بـه عمـل انساج دنداني

و تا مقدار زيادي توانسته آمده بي است دنـداني اند دوره

].1[ اندازند را به تعويق

و درمان بيماري و در عصر حاضر، كنترل هاي پالپ

و راديوكوالر به علت اسـتفاده از وسـاي پري و مـواد ل

است، بـه هاي جديد، پيشرفت قابل توجهي كرده روش

هـايي كـه در گذشـته بـه علـت طوري كه اكثر دندان 

و ضايعات ريشه  مي پوسيدگي وسيع شـدند، اي كشيده

امروزه تحـت درمـان انـدودنتيكس قـرار گرفتـه، بـا 

مي پيش با پيـشرفت].2[شوند آگاهي نسبتاً خوب حفظ

و روز افزون اندو در دن دانپزشكي ترميمي، لزوم بررسي

هايي كـه تحـت تر به ترميم نهايي در دندان توجه بيش 

يـك. ناپـذير اسـت اند، اجتناب درمان اندو قرار گرفته 

و كامل باشد درمان ايدئال اندو هنگامي مي  تواند جالب

ريزي صحيح ترميمي يا پروتـز ثابـت كه همراه با طرح 

و بازسازي باشد ].2[قابل ترميم

را نداند هاي اندوشده اغلب ساختمان تاجي زيادي

در هاي قبلي جايگزين در اثر پوسيدگي، ترميم  و يا شده

. اند سازي حفره دسترسي اندو از دست داده هنگام آماده 

هاي زنـده تر از دندان ها ضعيف گونه دندان بنابراين اين

هـاي بوده، الزم است به منظـور جلـوگيري از آسـيب 

آنهبعدي به وسيل  و محافظت اي ها را تقويت، بازسازي

].3[كنيم

ترشـدن از بين رفتن ساختمان دندان باعث مـشكل

و افـزايش احتمـال شكـست در حـين گير تـرميم  هـا

مي واردآمدن نيرو  بنـابراين سـعي. گردد هاي فانكشنال

و شود به روش مي هاي مختلف مثالً با تهيه پست گيـر

ــه  ــرميم ب ــراي ت ــاپورت الزم را ب ــم س ــت آوري . دس

هـا گونـه دنـدان هاي مختلفي براي بازسازي اين تكنيك

و عقايـد در مـورد مناسـب  آن پيشنهاد شده هـا تـرين

هاي مقاومت در برابر شكستگي دندان].4[متفاوت است 

و كـور يكـي از مهـم بازسازي تـرين شـده بـا پـست

و كه در بازسازي دندان است مشكالتي  ها توسط پست

و]5[شـويم مي كور با آن مواجه  ايجـاد اثـر وجينـگ

نيروهاي مخرب ناشـي از جايگـذاري پـست در ايـن 

مي دندان تواند منجر به شكستگي ها است كه در نهايت

در اين نوع درمـان داول]6[عمودي ريشه دندان گردد 

و كور حـداكثر براي تأمين گير در ريشه سمان مي  شود

ـ  ش مقاومت به شكستگي ريشه را به همـراه گيـر روك

].7[كند فراهم مي

هـاي شكستگي ريشه يك مـشكل مهـم در دنـدان

مي اندوشده تواند منجر به از دست رفتن دندان است كه

و كورهاي زير در يك ارزيابي باليني ار داول. گردد ها

 درصــد كــل10هــاي موجــود دريافتنــد كــه روكــش

در. اسـت هاي درمان به دليل شكستگي ريـشه شكست

هاي پيچ شـونده بـه درصد داول40ي يك مطالعه بالين

هــاي عمــودي يــا مــورب شكــست دليــل شكــستگي

و كورهاي ريختگـي نيـز بـه دليـل داول. اند خورده ها

و تطابق كامل با ديواره  هـاي عـاج بـه سختي، تقارب

].6و5[گردند ميزان بااليي سبب شكستگي ريشه مي

ــر شكــست ــي در مقاومــت در براب عوامــل مختلف

و كور مـؤثر هـستندزيهاي بازسا دندان . شده با پست

و نـوع طراحي صحيح، جنس، فرم، طول قطـر پـست

شده از عوامل دخيل در افزايش استحكام سمان استفاده 

و كور اسـت  نـوع سـيمان از نظـر. شكست يك پست

تواند نقش بسزايي در بهبـود روش اتصال به دندان مي 

و ممانعـت از شكـست ريـشه  موفقيت تـرميم نهـايي

].7[شده داشته باشد ازيبازس
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از از آن جا كه يكي از مشكالت عمده در اسـتفاده

و شكـستگي پست هـا ريختگـي ايجـاد اثـر وجينـگ

شـده در مقـاالتو يكي از عوامل عنوان]5[است ريشه

و از طـرف]8[براي مقابله با وجينك سمان ذكر شـده 

در ها به سه صورت ذكـر شـده ديگر، گير سمان  اسـت

(non adhesive luting)ــيچ ــين ه ــسبندگي ب ــه چ گون

ها وجود ندارد، مثل سمان زينك فـسفات ايـن مولكول

ــصال مكانيكــال گــروه دوم ــوع ات ــا ســمانن ــر ه ، گي

كننـد، ماننـد سـيمان رزينـي ميكرومكانيكال ايجاد مي

مي. پاناويا كه گروه سوم چسبندگي مولكولي ايجاد كند

و واندروالسي   اسـت كـه شامل نيروهاي فيزيكي يوني

مثـال ايـن گـروه، سـمان. شـود بين دو ماده ايجاد مي

در اين مطالعه تأثير ايجـاد].10و9[ گالس آينومر است 

و چسبندگي مولكولي  و ميكرومكانيكي اتصال مكانيكي

و افـزايش در ممانعت از شكست در پست  ها ريختگي

هاي اندوشده در برابر شكـستگي وقتـي مقاومت دندان 

پ  و قطر جنس و طرح تـراش طول ست در همه يكسان

به همانند هم است را بررسي مي  كنيم در واقع با توجه

جا اسـت آيـا هاي مختلف سؤال اين نوع اتصال سمان 

استفاده از سمان مختلف بـا ايجـاد اسـتحكام كشـشي 

و آيا نيرو مختلف آيا شكست ريشه كاهش پيدا مي  كند

و پست مـي  اثـر توانـد ميـزان اتصال سيمان به دندان

 وجينگ را تا حدي كاهش دهد يا نه؟

 روش بررسي

در در اين مطالعه آزمايشگاهي مداخله گرانـه مقاومـت

و برابر شكست دندان  هاي كانين مـاگزيالري اندوشـده

و كوره  . هاي ريختگي بررسـي شـد ترميم شده با پست

 دندان ماگزيالري كشيده شـده انـساني بـراي ايـن 30

هـا بـدونب شـد كـه دنـدان اي انتخـا مطالعه به گونه

و يا ترك قابل مشاهده باشند  ها پـس نمونه. پوسيدگي

از دبريدمان تا زمـان آزمـايش در محلـول هيپوكريـت 

.سديم نگهداري شدند

ها از لحـاظ شـكل، در اين مطالعه سعي شد دندان

و قطر ريشه تا حد ممكن مشابه انتخـاب شـوند  . طول

شك هاي استوانه ها در بلوك دندان ل در مخلوط گـچ اي

 مانت CEJمتر زير ناحيه ميلي1و آكريل سلف كيور، تا

.شدند

 بـا اسـتفاده از Step-backهـا بـه روش تمام دندان

K-file از. فايلينگ شدند60 تا شماره سپس با اسـتفاده

 Denstly Caulk)زينــك اكــسايد اوژنــل(ZOEســيلر 

Milford de USA) تـك آپادانا- آريادنت(و گوتاپر كا (

از تاج دندان. به روش لترالي پر شدند متـر ميلـي3هـا

 ناحيه پروگزيمال، عمود بـر محـور طـولي CEGباالي 

ها طـول به صورتي كه براي تمام نمونه دندان قطع شد،

هـا بـه همه دندان. متر بود ميلي15ريشه باقيمانده برابر 

 CEGمتـري ميلـي1متر به شكل چمفر تـا ميلي1عمق 

هـا كانال5كانال با پيزوريمر شماره.ه شدند تراش داد

و  آماده شد قطر الگوها اكريلي يك سوم قطر هر دندان

و داول در تمام نمون  . ها يكسان ساخته شـدهطول كور

و با روش (Duralay reliance worth II)از آكريل دور الي

و در همـه الگوهـا مستقيم الگوي آكريلي ساخته شده

mm 5/0كوالر ساخته شد وجود داشته باشد براي همه

متر ساخته ميلي6و كور12هايي با طول ها پستهنمون

و با يـك آليـاژ. شد همه الگوهاي آكريلي ساخته شده

ــدند  ــه ش ــت ريخت  Super cast- dentecon)ارزان قيم

INC.USA) هاي سـاخته شـده در جايگـاه خـود پست

.آزمايش شد

و در همـه شـياري از هاي فشار برداشته نقطه شده

منظور ايجاد مسير فرار سيمان آپكس تا بول معكوس به 

ها با كمك كوالر طراحي شـده ايجاد شد نشست پست 

تمـام نقـاط فـشار بـا اسـتفاده از مـاده. ارزيابي شده 

و توربين  و با استفاده از فرز الماسه سيليكوني مشخص

گـهنمون. برداشته شد  روه ها به صورت تصادفي به سـه

. تقسيم شدند3و2و1هاي تايي در گروه10
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 ميانگين استحكام شكست در سه گروه.1جدول

���� ���	
 ���� ������ ���	� ������ 

110299 48

210361 21

310334 36

براي هر سه گروه سيمان با روش استاندارد مخلوط

دا  ول بالنتولوي مارپيچي داخل كانـال قـرار داده شـد

روش. داخل كانال به آرامي داخـل كانـال بـرده شـد 

به. كارخانه عيناً انجام گرفت  از هر گروه وسـيله يكـي

و با روش استاندارد در محل خود سـيمان سمان ها زير

 Harvard Dental G) با سمان زينك فسفات1شدند گروه 

m Bh 10715 Berlin) با سـمان گـالس يونـومر2 گروه 

(Gc- japan)افو گر  Kurary Nedical(وه سوم با پاناويا

Inc Japan (سـاعت24ا به مـدته نمونه. سمان گرديد 

و سـپس همـه در دسـتگاه در شرايط اتاق نگهـداري

 درجـه در ناحيـه 135اينسترون تحت نيروي با زاويـه 

و يك سوم اكلوزالي تـا حـد شكـستن ريـشه لينگوال

گ به . رفـت وسيله كراس هد با سر مثلثـي دنـدان قـرار

.بودmin/mm1سرعت حركت دستگاه

ميـانگين. ارقام حاصل پس از شكستن ثبت گرديد

ــشه  ــدن ري ــسته ش ــراي شك ــاي وارده ب ــاي نيروه ه

شده با پست ريختگي به ازاء هر نـوع سـمان بازسازي

و SPSSافـزار ها توسـط نـرم اين ميانگين. محاسبه شد 

 درصـد5/0سـطح معنـاداري با ANOVAتوسط آناليز

.د ارزيابي قرار گرفتمور

ها يافته

و انحراف معيار مقاومـت بـه شكـست مقادير ميانگين

است آنـاليز آورده شده1هاي آزمايشي در جدول گروه

واريانس يك عامل، تفاوت معناداري از نظر آمـاري را 

گـروه ) <p%5(دهـد را نشان نمي3و2و1بين سه گروه 

نش دوم بيش  دهـد ان مي ترين ميانگين نيروي شكست را

و گروه اول با نيوتن6/27±61 تركم299±3/48 نيوتن

ولي تفاوت معناداري بين.دهد ميانگين نيرو را نشان مي

گروه گروه سوم.اين دو گروه از لحاظ نيرو وجود ندارد

 نيوتن از نظر استحكام شكـست در بـين 334±2/32با 

 ولي بين سه نيروي ايجاد شده. دو گروه ديگر قرار دارد

بنابراين نوع سمان. شود اختالف معناداري مشاهده نمي

در تقويت ريشه دندان بر اساس مطالعـه حاضـر تـأثير 

در مقايسه سه گروه با يكديگر. دهد معناداري نشان نمي 

)ANOVA(،P-value درصـد بـود كـه ايـن21 برابر با 

از مقدار بزرگ ترتيب اختالف بين بدين. درصد بود5تر

از. ست بين سه گـروه يافـت نـشد مقاومت به شك  امـا

و گروه2لحاظ عددي گروه  ترين ميـزانكم1 باالترين

.نيروي شكست را در بين سه گروه مطالعه داشتند

 بحث

ترين عوامل مؤثر در مقاومت در برابـر شكـست از مهم

و كور طراحي صحيح هاي بازسازي دندان شده با پست

و نوع سيمان مصرفي اسـت  و كور كـه هـر دو پست

توانند در موفقيت درمان انجـام شـده نقـش داشـته مي

].5[باشند

در مطالعات مختلف براي خنثي كردن اثر وجينـگ

 metal collarهنگام استفاده از پست ريختگي ايجاد يك 

هـاي كه باعث يكپارچگي ساختمان دنـداني در دنـدان

].6[شود توصيه شده بدون پالپ مي



29

�������	
����	 ��
����������

مي
عل
مه
هنا
وما
د

–
كي

زش
رپ
شو
دان
شي

وه
پژ

/
هد
شا

گاه
ش
دان

/
ي
د

87/
ال
س

ش
هم
زد
ان

/
ره
ما
ش

78

نوع سمان در ممانعـت در برخي از مطالعات نقش

شـده بـا هاي اندوشده بازسازي از شكست ريشه دندان 

و Mitchell l تحقيـق. اسـت پست ريختگي تأكيد شده

 نـوع سـمان3وسـيله همكاران استحكام انجام شده به

و رزيــن مديكايــد گــالس آبونــومر گــالس معمــولي

و بيش كامپوزيت ترين استحكام هاي لونينگ مقايسه شد

شدايجاد به ].7[ سمان زيني نسبت داده

 نيز اسـتحكام ايجـاد شـده (Obermaryr) در مطالعه

ســمان رزينــي تقويــت شــده در هنگــام اســتفاده از

را دندان هاي قدامي اندوشده نسبت به گـالس آينـومر

].8[نشان دادند

هاي نشان داد نوع سمان (Mezzomo)مطالعه ميزومو

ــه  ــسبت ب تفاده از اســ رزينــي اســتحكام شكــستن را ن

به سمان مي هاي زينك فسفات ].9[برد طور معناداري باال

و مقـاير نتيجه اين مطالعات همه با مطالعه ما متفـاوت

.است

هم در اين مطالعه يعني اثر collarزمان وجود مثال ها

را بين انـواع را با عدم وجود آن(ferrule effect)حلقوي 

و ها بررسي كرده سمان كه اند كردهگيري يجهنت اكثراًاند

تـر بـه دليل مدلوس االستيسيتي نزديك سمان رزيني به 

در. دهد دنتين احتمال شكستن ريشه را كاهش مي  امـا

بر مطالعه حاضر،  بدون در نظر postروي با اعمال نيرو

تـري از اثـر گرفتن اثر حلقوي امكان ارزيـابي وسـيع 

مي تقويتي انواع سمان   اثـر چـون كـالً. شـود ها فراهم

كـه رغم ايـن در اين مطالعه علي.شود حلقوي حذف مي

ميزان عددي استحكام شكست در گروه گالس اينـومر 

باالتر است ولي از نظر آماري اختالف معنـاداري بـين 

.شود سه گروه ديده نمي

 گيري نتيجه

و آناليز دست با توجه به نتايج به هـا آمده از اين تحقيق

سيم كه نوع سمان از نظر ايجادر آماري به اين نتيجه مي

باند فيزيكي مكانيكي با ملكـولي تـأثير معنـاداري بـر 

استحكام در برابر شكستن ريشه هنگام استفاده از بيست 

و ايــن اســتحكام بــا  ريختگــي ايجــاد نخواهــد كــرد

مي آماده .گردد سازي صحيح ايجاد

و تشكر  تقدير

ــشكده ــواد دان ــژوهش م ــد پ ــيله از واح ــدين وس ب

پزشكي شاهد كه در انجام ايـن تحقيـق بـا ارائـه دندان

و تـشكر  و امكانات به ما ياري كردنـد، تقـدير وسائل

.كنيم مي
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