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   ه:خالص

 يريقرار گ ليباشد. دندان پره موالر به دل يم يميترم يدندانپزشك ياز چالش ها يكياندو شده  يشكست دندان ها سابقه و هدف:
تاثير  سهيهدف مطالعه حاضر مقا لذا .است يشتريمعرض شكست بدر  نامناسب يكيو شكل آناتوم يكشش ياسترس يدر معرض تنشها

  .باشد يماند كه تحت درمان ريشه قرار گرفتهباال   فك  پره مولر هاي شكست  دندان بهمقاومت 
 4به  يكه به طور تصادف فك باال انجام شددندان پره موالر   60يبر روو آزمايشگاهي  يمطالعه به صورت تجرب نيا  و روش ها: مواد

 بري+ پست فا تيو كامپوز+باندتي، كامپوزنومري+ گالس آ تي، كامپوزبدون باند تيكامپوزگروه  4شدند و در تقسيم  ييتا 15گروه 
 هيهر چهار گروه در دستگاه شب يشدند و كاسپ پاالتال آنها كوتاه شد. دندان ها يآماده ساز MOD شدندان ها به رو ترميم شدند. 

آستانه تحمل فشار به دندان ،  روي. با وارد كردن نرنديقرار گ دور 1200000 و پاسكال مگا  30 يرويقرار گرفتند تا تحت ن دنيساز جو
   زيآنال يبرا  ANOVA .ازآزمونديگرد يابيارز ميترم تيو بدون قابل ميرمقابل ت كيشكست به تفك يالگو نيچنشد. هم دهيسنج

 يبه طور معن رويآستانه تحمل ن. گروهها استفاده شد دو به دو سهيمقا يبرا TUKEY Post-hoc دركل گروهها و آزمون :ها افتهي
از  ميشكست قابل ترم يالگو نيهمچن.(p=0.000) دار بود يگروه  ها معن يتمام انيو تفاوت در م افتي شيافزا 4تا  1از گروه  يدار

  .(p>0.05)دارنبود يبرعكس بود اما معن ميقابل ترم ريغ يالگو يو برا يشيروند افزا 4تا  1گروه
بخشد اما  يتواند مقاومت به شكست دندان پره مولر اندو شده را فزون يم تيپست به همراه كامپوز برياستفاده از فا  :يريگ جهيتن

  باشد.  يم ميقابل ترم ريبه صورت غ شتري، ب ميترم نيشكست در ا يالگو
  شكست بر،تنشياجنت، گالس فا نگيباند نيسمنت، دنت نومري، گالس آ تيكامپوز نيرز :يديكل كلمات

 21/8/93 پذيرش مقاله:   21/7/93 :اصالح نهايي  20/3/93وصول مقاله:
  

  

  :مقدمه

پره مولر  بعد  يها كاهش مقاومت به شكست و استحكام دندان
ترين  از شايع يكي MOD از درمان ريشه و تهيه حفرة

شكست دندان  )1(.رود به شمار مي دندانپزشكيمشكالت 
در برخي موارد باعث از دست  CEJ مخصوصاً از ناحية زير

 crown تري نظير هاي پيچيده درمان ايشود و  يرفتن دندان م

length،post & core   و روكش را براي بازگرداندن دندان به
هاي  شكست دندانبه مقاومت  )2( .طلبد يسيستم جويدن م

د كه از نگير متعددي قرار مي عواملشده تحت تأثير  ترميم 
اد حفرة تراشيده شده، نوع تراش حفره و نوع مادة ميان آنها ابع

 يها ميترم )3،4(. استفاده اهميت بيشتري دارندترميمي مورد 
 جادياز ا يريشگيها ، به منظور پ روكش رينظ عيوس يكرونال

 يها در دندان زنشتيبه حداقل رساندن احتمال ر زيشكست و ن
 گر،يد از طرف )5(.شده اند شنهاديپ شده شهيدرمان ر يخلف
مناسب، در  ياليلب ليپروفا با ييبايروكش ز يها ميترم

حذف  ازمنديپرمولر اول فك باال در اغلب موارد ن يها دندان
 ني. گزارش شده است در حباشند يها م ساختار دندان بخشي از

حدود  يقابل توجه زانيم يكامل معمول يها روكش يساز آماده
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 ينيدر تجربة بال )6(.شود يبرداشته م ياز ساختار دندان درصد 75
 يازهاينبه همراه  ماندهيباق يكرونال يروزمره؛ ساختار دندان

هستند تا دندانپزشك، نوع مناسب  يمهم يفاكتورها ،فانكشنال
هاي  اند كه حفره تحقيقات نشان داده  )7(.دينما نييرا تع ميترم

% باكولينگوالي دندان) تأثير 50كارانه (حداكثر تراش  محافظه
هاي  ادي در كاهش مقاومت در برابر شكست دندان در ترميمزي

حال آنكه در ) 9،8(ندارند.  رمستقيمكامپوزيتي مستقيم و غي
تر از  هايي بسيار وسيع بسياري از مواقع دندانپزشكان با حفره

روبرو هستند. به خصوص در اين موارد عليرغم  زياين ميزان ن
هاي  اچار بايد درمانتوصيه كالسيك به درمان غيرمستقيم به ن

هاي  جايگزين ديگري مورد استفاده قرار گيرند. كامپوزيت
هزينه و با زيبايي مطلوب را  به دليل اينكه درماني كم ستقيمم

 يبرا ) 4،3(. اند نمايند، بسيار مورد توجه قرار گرفته تأمين مي
 نيرز تيكامپوز يها مياستفاده از ترم ؛يحفظ ساختار دندان

 )10(. شده است شنهاديپ شهيكانال ر يها از درمانبعد  ميمستق
، شهيدرمان ر يها در دندان ياستحكام شكست مشابه ريمقاد

 ميرمستقيو غ ميمستق يها تيبا كامپوز ميشده بعد از ترم
 يها ميدر ترم ويادهز اتيخصوص )11( .گزارش شده است

 زانيحفره به م يساز آماده گردد يباعث م نيرز تيكامپوز
 .گردد تيها تقو كرونال دندان يدرون يانجام شود و نواححداقل 

حفره و  يساز آماده ،يدگيحال بروز پوس نيدر ع) 12 ،13(
 يها به استفاده از درمان ازيمعمول ن كياندودنت يها درمان

استفاده  از   قاتيتحق ي. اما در برخسازند يم يپست را ضرور
ندو شده را  ا يپست ،  لزوما  مقاومت به شكست  دندان ها

پوشش  قات؛يتحق يبرخ جيبراساس نتا )12(نداده است. شيافزا
 زانيم تواند يم يتيكامپوز يها ميبا استفاده از ترم اسپك

پره  يدندان ها كهيياز آنجا )13(. ها را كاهش دهد شكست دندان
 رويعالوه بر ن يبرش يروهايدهان در معرض ن حفره مولر در

آنها را با  ميآنها ترم ژهيو ياتومقرار دارند، و آن يكشش يها
 يدرمان رالعملدستو كيبه وجود  ازيسازد، ن يمشكل روبرو م

موضوع  تيتوجه به اهم با ) 9،8(.شود يآنها حس م يبرا كساني
حاضر با هدف   قيتحق ) 11-13(نهيزم نيو   وجود تناقضات در ا

بر مقاومت  م،يمستق تيكامپوز  ميترم كيسه تكن ريتاث سهيمقا

شده فك باال ،  شهيپره مولر درمان ر يبه شكست دندان ها
  انجام شد.

  مواد و روش ها:
پـره   يهـا  دنـدان  يرو يشگاهيآزما و  يمطالعه به صورت تجرب

شـده انجـام    شـه يدرمان ر يانسان يفك باال يا شهيمولر تك ر
انساني كه بـه   يفك باال  يا شهيدندان پره مولر تك ر 60شد. 

هاي ارتودنسي از دهان خـارج   تال يا درمانعلل مشكالت پريودن
شده بودند انتخاب و بافت نرم مربوط به اجـزاي پريودنشـيوم و   

گيري دستي از سطح تاج  هاي دنداني روي آن ، با قلم جرم جرم
تـا    بود.سال 25تا  18افراد مربوط به ها  . دندانشد و ريشه جدا

زيـر   هـا در  سـپس تمـامي دنـدان    ،داشـته باشـند   يكـامل  شهير
برابـر مـورد ارزيـابي قـرار      25 يياستريوميكروسكوپ با بزرگنما

گرفتند تا عاري از هرگونه تـرك و پوسـيدگي بـر روي سـطوح     
مـورد آزمـون قـرار     ييهـا  ريشه و تاج دندان باشند. فقط دنـدان 

شـده   ليـ آنها به صورت كامل تكم يها شهيگرفتند كه سالم و ر
بررسي شدند تا همگـي   زيها از نظر شكل آناتوميك ن نمونه بود.

و  هـا  شـه يطبيعي و فاقد آنومالي باشـند. طـول ر   اتوميداراي آن
 هيـ ورن سيها هـم بـا اسـتفاده از كـول     دندان ستاليوديعرض مز

هـا درون   مشابه انتخاب شدند. دنـدان  يو اندازه ها  يريگ اندازه
  يضـد عفـون  درجـه   23 يبا دما T درصد كلرامين 5/0محلول 

 شـات، يتـا زمـان انجـام آزما    فرمالين  حلولشدند و سپس در م
  )14(ماه)  3(تا حد اكثر  شدند. يدارنگه

  ها دندان بندي گروه
بندي و بـه طـور    انتخاب شده بر حسب اندازه تقسيم هاي دندان

قرار گرفتند. براي محاسـبة سـايز     ييتا 15گروه  4تصادفي در 
الي در بخش يك سوم اكلوز Eakle ها، براساس پيشنهاد دندان
هـا حـداكثر ابعـاد بـاكولينگوالي و مزيوديسـتالي توسـط        دندان

هم ضرب كرده و  دركوليس محاسبه و دو عدد به دست آمده را 
 )15(. ة هر نمونـه در نظـر گرفتـه شـد    به عنوان عاملي براي انداز

تقسـيم شـدند.    ييتا15گروه  4ها با توجه به اين عامل به  نمونه
ها بر پاية  اكندگي يكساني از دندانايي كه در هر گروه پر به گونه

 ، اشـت اندازة آنها ايجاد شد. به اين ترتيب تا آنجـا كـه امكـان د   
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هـا بـه عنـوان متغيرهـاي      ها و مورفولوژي دندان تفاوت در اندازه
ـ  هيزاو يهمانند ساز يبرا گردد گر حذف  مداخله و  يكاسـپ  نيب

  كيـــــشـــــده،  ميتـــــرم يدنـــــدان هـــــا يمورفولـــــوژ
 over-impression   يدنـدان پـره مـولر بـا انـدازه       كيـ از 

  Easy Vac) يهــا sheat اســتاندارد ، بــا اســتفاده از

gasket,Korea)   كـردن دنـدان و دسـتگاه     ديمخصوص سـف
هـا بـه    مشابه باشند. اين قالـب  يها همگ ميشد تا ترم هيخال ته

سازي شكل خارجي پرمولرهاي سالم واقعـي   عنوان الگوي مشابه
شـده   هيـ مورد استفاده قرار گرفتند. قالب ته ها در تمامي ترميم
  )15،16(م شد.يمدندان مورد نظر تر يدر هر گروه ، برا

  مورد مطالعه هاي گروه
شده  شهيدرمان ر يفك باال  يا شهيپره مولر تك ر  يها دندان

 2تـا   و كاسپ كوتـاه شـده پاالتـال    ستالياكلوزود ويبا حفره مز
باند نشـده (گـروه شـاهد     تيكامپوز ميترم 1گروه  با ميلي متر 

  )يمنف
 Fuji (GC Dental)نـومر يآ گـالس  يبند كف  2ترميم با گروه 

IX تيو كامپوز  P60(3M ESPE)  
  P60(3M ESPE) تيشده با كامپوز ميترم  -3گروه 
 P60(3M تيـ و كامپوز بريشده با پسـت  فـا   ميترم - 4 گروه

ESPE)  
  هـا بـا   اندنـد  شةياز انجام آزمون مقاومت به شكست ،ر شيپ 

 2و تا  دهيپوش كياالست  يريگ مادة قالب كياز ميلي متر   2/0
مدفون  گشتند تا  كيليآكر نيدر رز CEJ ةيناح ريز متر يليم

  )16،17( ي شود. ساز هيشب  ودنتاليپر گامنتيل طيشرا
  ها ريشه نمونه درمان
انجام درمان ريشه، ابتدا حفرة دسترسـي بـا فـرز فيشـور      جهت
 سپس )18( تهيه شد. متريليم 2در  متريليم 3ا ابعاد ب ي الماسه

k   تا حدي  هاي دنداني شد رد هر يك از كانالوا15فايل شماره
  از طـول آن  ،دندان ديده شـود  Apex كه نوك فايل از ناحيه

 اركردكم و اندازه به دست آمده به عنـوان طـول كـ   ميلي متر 1
 k تا Step back دهي كانال به روش انتخاب گرديد. عمل شكل

هـا نيـز بـا گيـتس      انجام شد. گشادسازي كانال 30شماره فايل 
 3و 2، 1شـماره   (Mani, Stainless steel, Japan) گليـدن 

و در بين تمامي مراحل فايلينگ از سرم فيزيولوژيـك   شد انجام
دهـي،   پـس از شـكل   گرديـد.  هبه عنوان مايع شستشـو اسـتفاد  

آغشـته   30اي شـماره  ها با كن كاغذي خشك و گوتاپركـ  كانال
درون كانال قرار داده شـد. بـا اسـتفاده از     AH26 شده به سيلر

 هـا بـه روش   ، كانـال 20و كن فرعي شـماره   2اسپريدر شماره 

lateral condensation      پر و گوتاپركـاي اضـافي توسـط قلـم
قطـع و   CEJ زيـر  ميلـي متـر   ۵/٠ حرارت داده شـده از ناحيـه  

  )19(شد. فشرده گرگوتاپركاي باقيمانده توسط پال

  حفره ترميمي تهيه
همراه سـيستم   High speed ها، با توربين در همة گروه حفره

تهيه  ميلي متر  1/0 خنك كنندة آب و هوا با فرز الماسه با قطر
. در تهيـه  ديـ دندان، فـرز تعـويض گرد   3و بعد از تراش هر  شد

 3 حفره در سطح اكلوزال برابر نگوالي، عرض باكولMOD حفره
 4تـا   2 مـال يپروگز يباكس ها الياگز وارهيد ، ارتفاعميلي متر

 يمـال يبـاكس پروگز   والينجيكه كف ج يمتر  به گونه ا يليم
لحاظ گشت . عرض و  عمق كف   CEJ ةيناح يباال ميلي متر1
  )18(در نظر گرفته شد. 5/1و  4 بيبه ترت والينجيج

  ها كردن كاسپ كوتاه
گـروه بـه    4هاي  پاالتـال هـر    ، كاسپMOD از تهيه حفرة بعد
بـا تبعيـت از شـيب     1/0 ان مورد نظر با فرز فيشور بـا قطـر  ميز

از قطر فرز به عنـوان راهنمـاي عمـق تـراش      شد. كاسپي كوتاه
ها استفاده شد، بدين صـورت كـه در طـرفين نـوك      روي كاسپ

  نيـ ا صـال كاسپ دو عدد شيار راهنما ايجـاد   و سـپس و بـا ات   
از ارتفــاع كاســپ  شــد و در نهايــت  اههــا ، كاســپ كوتــ اريشــ

  )11،12،19،20( شد. كم متر   يليم 2پاالتال(فانكشنال) 
   ها دندان ترميم

 يمتـر  يلـ يم 2پالـپ چمبـر و از    هيـ : گوتاپركـا در ناح 2گروه 
% بـه  20 كيـ ليآكر يپلـ   ديكانال برداشته شـد.  اسـ   سيفياور

 يمامت يبه رو هيثان 10به مدت  cavity aconditioner عنوان
زده شـد؛ سـپس سـمان     د، شـ  يكـه بـا گـالس پـر مـ      ينواح

،  يندبه عنوان مادة كف بFuji IX( GC ) از نوع  نومريآ گالس
را   MOD بتواند كف حفره  يگوتا پركا قرار  گرفت تاحد يرو

 3,5(نـومر يبعـد از سـخت شـدن گـالس آ     )16( .ديـ نما يبازساز
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اچ  هيثان20 % به مدت37 كيفسفر ديحفره با اس ي) تمامقهيدق
 ه،يـ شسته شد.  پـس از خشـك كـردن ناح    هيثان 10و به مدت 

ــادهز ــوع single bond2(3M ESPE) ويــ   از نــ
  etch-and-rinse    هـا اسـتفاده وبـه     در نمونـه  يدو مرحلـه ا

ــدت  ــثان 20مــــ ــا  هيــــ ــتگاهبــــ   LED(Starدســــ

  Lightpro,mectron,Italy)  ٦٠٠با شدتmw/cm   وريـ ك 
هـا   دندان ميترم يبرا M EPSE  (P60)   3 تياز كامپوز شد. 

آخـر  در سـطح     هيـ ال شـد.  استفاده  incremental قي، به طر
 bleaching   خاص ساخته شده با ياز الگو هاكلوزال، با استفاد

shield  وريـ و ك يز دندان پره مولر با اندازه مناسب ،بـاز سـاز  ا 
  .شد

 ويادهز  انجام شد و 2آماده سازي اوليه به روش گروه  :3 گروه

 etch-and-rinse    نوعازsingle bond 2   رهحفـ  يدر تمام 
 تيـ گشـت. ازكامپوز  وريك هيثان 20ها  استفاده و به مدت  نمونه

M EPSE P60 3  قيـ هـا، بـه طر   دنـدان  ميتـرم  يبـرا    

incremental    يليم 2در  تياول كامپوز هيال گرديد. استفاده 
سـطح اكلـوزال، بـا     هيال نيشد. آخر وارد كانال سيفياور يمتر

از  bleaching shield خاص ساخته شده با ياستفاده از از الگو
   .شد وريو ك يدندان پره مولر با اندازه مناسب ،باز ساز

 4خـارج شـد كـه     ي:گوتا پركا از كانال پاالتال به گونه ا4 گروه
بماند.  برداشت گوتا پركـا   يباق شهير يمتر از آن در انتها يليم

انجـام   بريمخصوص پست فـا  ليكانال با در يينها يه سازو آماد
و خشك كردن كانال، پست گالس  يساز زهيگرفت . پس از پاك

   ينـــيرز انبـــا انـــدازه مناســـب ، توســـط ســـم     بريفـــا
 Self  Adhesive(clearfill SA cement, Kuraray) از نوع

 2 وريـ زمـان ك  كيـ پـس از   )21،22( در داخل كانال سمان شـد.  
و سـپس    برداشـته شـد    ينـ ياضافات سـمان رز  ه،ياول يا هيثان

 وريـ ك تيـ بـا دسـتگاه ال   هيـ ثان 20به مدت  ييسخت كردن نها
بـه    درصـد 37ك يفسـفر  ديحفره بـا اسـ   ي. تمامرفتيانجام پذ

شسـته شـد.  پـس از     هيـ ثان 10اچ و بـه مـدت    هيثان 20مدت 
وعاز    single bond 2ويـ ادهز  ه،يخشك كردن ناح -etch   ن

and-rinse  شد و   وريها  به كار برده و ك در نمونه يدو مرحله ا
هـا ، بـه    دنـدان  ميتـرم  يبـرا P60 (3M ESPE)  تياز كامپوز

آخـر در سـطح    هيـ الو  گشـت  ادهاسـتف   incremental قيطر
    خاص ساخته شده با يبا استفاده از  الگو ت،ياكلوزال كامپوز

bleaching shield    زه مناسـب ،بـاز   از دندان پره مولر با انـدا
   .شد وريو ك يساز

شدند و بعد از آن به مـدت   شيو پال  finish  ها ميترم يتمام 
بـه   كيانـدودنت  لريشـدند تـا سـ    يهفته در آب مقطر نگهدار 1

   .ست گردد يخوب
  شكست آزمون
  مانت كردن نمونه ها نحوه

ثابت  يبرا يدو مرحله ا يمانت كردن نمونه ها از روش يبرا 
  دندان ها در  موم شهياول  ر يدر مرحله  ،ه شدكردن استفاد

wax up    يمتر يليم 2داغ تا CEJ  قرار گرفت  تا ضخامت
)   از موم آن را بپوشاند سپس متريليم 2/0(حدودا  ياندك

حاوي رزين  3×3با ابعاد   ياستوانه ا يدندان ها در مولد ها
ر داده قرا CEJ مانده به  ميلي متر2  آكريلي خودپخت قرمز تا

و   مانت شدند ، پس از آن نمونه ها از مولد خارج و سطح 
 شهيدنتال ، ر ويپر گامانيل يبازساز ياز موم پاك شد. برا شهير
 يماده  كينازك از  ي هيال كيدندان ها با استفاده از  ي

سوراخ درون  نكاريا ي. برا شد دهيپوش  يكونيليس  كياالست
دندان  شهيپر شد و  ر يريقالب گ يكونيليس يمولد با ماده 

مانت شد. در  ليدوباره درون اكر يكونيليشده با ماده س دهيپوش
با آب مقطر مرطوب نگه  ها زمان سخت شدن آكريل، نمونه

تا زمان مرطوب مانـدن آنهـا از دمـاي پليمريزاسيون  داشته شد
  دنيساز جو هيدستگاه شب ريسپس دندان ها به ز د.شوكاسته 

 (SD Mechatronic, Germany,CS-4) منتقل شدند و در
 1200000مدت  يبرا وتنين 30 يرويمرطوب تحت ن يطيمح
دهان ،به صورت  طيمشابه با مح يطيقرار گرفتند تا شرا كليس

، 19( گردد. يساز هيشب  دن،يهنگام جو يو عمود يحركات افق

  گاه ـــط دستـها توس ، نمونهcyclic loading پس از انجام )23
Universal testing machine (Walter+bai,Switzerlan,K-21046)   

 ي، تحت اعمال نيرو يمخروط لياست لندريس كي لهيبه وس و
دندان و با  يدرجه نسبت به محور طول 150 هيبا زاو يفشار
و  در  تال،كاسپ پاال يپاالتال بيش يدرجه   رو 45 ي هيزاو
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در يلي متر م 1كاسپ پاالتال با سرعت  يباكال بيتماس با ش
دقيقه قرارگرفتند. ميزان نيرو به حدي افزايش پيدا كرد تا 

افزار  ها دچار شكست شدند. مراحل بارگذاري توسط نرم نمونه
به صورت    testing machine Universal   دستگاه
 كثرثبت شده و حدا Strain (μm) به Stress (N) نمودار

سكال نيروي وارده جهت شكست دندان بر حسب مگا پا
  .ديمشخص گرد

  شكست يالگو يبررس
منتقل  كروسكوپيم وياستر ريها پس از شكستن به ز دندان

) به ميقابل ترم ريغ اي ميشكست آنها( قابل ترم يشدند تا الگو
  شود.  يدقت بررس

  روش تجزيه و تحليل آماري
هاي مختلف تحقيق با استفاده  ميزان استحكام شكست در گروه 

گي مركزي شامل ميانگين، انحراف معيار، هاي پراكند از شاخص
حداقل و حداكثر گزارش شده است. همچنين، به منظور 

ها از  هاي آماري، تبعيت يا عدم تبعيت داده انتخاب نوع آزمون
ارزيابي شد  Kolmogorov-Smirnovتوزيع نرمال با آزمون 

استفاده گرديد.  ANOVAو به علت  توزيع نرمال از آزمون 
دار در مجموع كل  هاي آماري معني د تفاوتبه دليل وجو

 Tukey  Post-hocهاي متعدد  ها، از آزمون مقايسه گروه
ها استفاده شد . ميزان خطاي نوع  براي مقايسه دو به دوي گروه

  در نظر گرفته شد. 05/0معادل  اول در تحقيق
  

  ها: يافته
 ،تايي شاهد 15گروه  4نمونه و در  60تحقيق حاضر روي تعداد 

كامپوزيت+باند و  ،كامپوزيت+ گالس،كامپوزيت بدون باند
  باالخره كامپوزيت + فايبر انجام گرفت.  

ميزان مقاومت به شكست بر حسب مگاپاسكال و به تفكيك 
گروه هاي مورد مطالعه (تكنيك هاي مختلف ترميم كامپوزيت) 

  .ارائه شده است 1در جدول 
  
  
  

تكنيك هاي ميزان مقاومت به شكست برحسب  -1جدول 
  مختلف ترميم كامپوزيت مستقيم

  

 مقاومت به شكست           

  گروه ها

  
ميزان(مگا 

  پاسكال)
 

CV  

  7/22  8/315±7/71  كامپوزيت بدون باند
  2/5 7/477±1/25  كامپوزيت+ گالس آينومر

 7  2/545±4/38كامپوزيت+ باند
6/7 6/703±4/53كامپوزيت+ فايبر پست  

P نتيجه ي آزمون  001/0<  

  
كمترين ميزان مقاومت به شكست، مربوط به گـروه كامپوزيـت   

با گـالس   همراه، سپس گروه كامپوزيت  8/315بدون باند برابر 
و سـپس گـروه كامپوزيـت بـا بانـد بـه        7/477آينومر به ميزان 

وبيشترين مقاومت به شكسـت مربـوط بـه گـروه      2/545ميزان 
 اندازه گيري شد.  6/703كامپوزيت به همراه فايبر به ميزان 

نشــان داد كــه ميــان ميــزان مقاومــت بــه  ANOVAآزمــون  -
 شكست اين تكنيك هاي ترميم كامپوزيـت مسـتقيم، اخـتالف   

  )P >001/0وجود دارد. ( معني داري 

 

توزيع نمونه ها بر حسب الگوي شكست و قابليت ترميم به  1- نمودار 
 تفكيك گروههاي مورد بررسي

 

نشان داد كه بين تمـامي   Post‐hoc TUKEYآزمون تقريبي -
اين تكنيك هاي ترميم مستقيم كامپوزيـت ، دوبـه دو اخـتالف    

 )P >001/0معنا داري وجود دارد. ( 
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، بيشترين ضريب تغييرات مربوط به (CV)از نظر همگني   -
بود و در سه تكنيك  22تكنيك كامپوزيت بدون باند و برابر 

در ضمن به عنوان  .ديگر تقريبا همگني مشابهي وجود داشت
دست  ياليدندان پره مولر ماگز 5تعداد  يجانب يآزمون

چرخه  يبارگذار يپروسه ها يتحت تمام زينخورده و سالم ن
كرد.   سهيرا با آن مقا جيو شكستن قرار گرفتند تا بتوان نتا يا
 يدندان قادر به بازساز ميمستق ميترم يروش ها ازكدام  چيه

  .و دست نخورده نبودند يعياستحكام شكست دندان طب
   

  بحث
 يروينشان داد كه مقاومت در برابر ن اين مطالعه جينتا

دارد  به  يشيروند افزا 4 يال 1از گروه  بيشكست به ترت
 ايقو Tukey گروه ها با آزمون يتمام نيكه تفاوت ب يطور
 ريشكست غ يالگو نيهمچن) = p 00/00( ددار بو يمعن

 يو الگو يچهار روند صعود يال كياز گروه  ميقابل ترم
 نيداشت اما تفاوت ب يروند نزول بيترت به ميشكست قابل ترم

  )P= 1/0. (دار نبود يگروه ها معن
سنجش  يبرا اليپره مولر ماگز يمطالعه از دندان ها نيا در 

كاسپ  يكه تنها دارا يحفرات يرو ميمتفاوت ترم يروش ها
 يكيمحل آناتوم رسد يباكال بودند استفاده شد. به نظر م

 يكه در گزارش يشكست موثر باشد به طور زانيدندان در م
 شتريشده پره موالر باال  ب ميترم يشكست در دندان ها زانيم

شكست  يباال وعيش ،ينيبال طيدر شرا  )23-25(بود.  نيياز نوع پا
آن  ي ژهيو  يكيآناتوم طيشرا ليبه دل اليدندان پره مولر ماگز

شكل  ليدندان ها، به دل نيا ) 26.(ها گزارش شده است
 شهيمعمول، حجم تاج ونسبت طول تاج به ر ريغ يكيآناتوم

در معرض شكست  يگريد ياز هر دندان خلف شترينامناسب ، ب
 يها زينالآ )27(. رنديگ يقرار م ياكلوزال يها ياز بارگذار يناش

شكست نشان داده اند كه احتمال شكست كاسپ پاالتال دندان 
 وعيشو ) 28(است. شتريب يفشار يرويه مولر باال تحت نپر يها

گزارش  شتريشكست كاسپ پاالتال نسبت به كاسپ باكال ب
   )29(ت.شده اس

را در  تيكامپوز ميترم زيآم تيكاربرد موفق ياريبس قاتيتحق  
و تاكيد نشان داده اند   عيوس يبدون پالپ با حفره  يدندان ها

كه استحكام  مطالعه ما مي باشد.كرده اند كه اين يافته مشابه 
و  كياندودنت يدر اثر درمان ها دهش فيتضع يدندان ها
-يبه همراه باند بهبود م تيبا استفاده از كامپوز  عيحفرات وس

 در يتفاوت معنا دار چيو همكاران ، ه Monnossi  )4(. ابدي
و  تيكه با كامپوز اليپره مولر ماگز يدندان ها يبقا زانيم

 افتيكه روكش در ييشده بودند و دندان ها ميترم بريپست فا
دندان  يبرا گريبه عبارت د )30(، مشاهده نكردند.كرده بودند

 ماندهيكاسپ باق كيتنها  يپره مولر  اندو شده كه دارا يها
گونه پوشش  هربدون   ويادهز ميباكال هستند ، روش مستق

ه و مناسب ، محافظه كاران ينيگزيتواند جا يتوسط كراون م
  .باشد گريتر وگران تر د ريوقت گ يدرمان ها يبرا ياقتصاد
 شيجهت افزا  يميترم كيتكنين بهترنيز  ما  يها افتهي طبق

 بريفا P60 تيبا كامپوز ميشكست مربوط به ترم يرويآستانه ن
  .پست بود
 يها مياستحكام شكست ترم يبه بررس يمتعدد مطالعات

 نياز محقق ياريبس به همراه پست پرداخته اند . ميمستق
 يمشاهده م يگزارش كرده اند كه استحكام شكست باال زمان

مدولوس پست و عاج سازگار باشد. به نظر  كيشود كه االست
كور با استفاده -پست- مونوبالك عاج كي جاديرسد كه با ا يم
 )31(. ابدي يم زبهبودين شهيدرون ر روهاين عيتوز  نگيباند از

را ثابت تر نگاه دارد و در   يميترم تيتواند كامپوز يپست م
بكاهد.استفاده از  ويادهز-تياز استرس درون كامپوز جهينت

 يميبهتر ماده ترم ريباعث گ كياندودنت ميترم يپست برا
كند  يم جاديا دانوارد به دن يروين يبرا يبهتر عيشده و توز

به نظر  )28(. دهد يكه احتمال شكست دندان را كاهش م
شده  فيتضع يدندان ها  ميترم يدن پست براقرار دا رسديم

استحكام از دست رفته الزم باشد اما بر اساس  شيجهت افزا
حفظ هر  )12،19(است.  ضيضدو نق يشياثر افزا نينوع  پست ا

و قرار دادن پست،  يسازآماده  نيبافت دندان ح شتريچه ب
 نيدارد. همچن ياستحكام دندان شيدر افزا يكمك مهم

 يمقاومت فشار شيدر افزا يپست نقش مهمانتخاب نوع 
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 ازيو ن شتري، انعطاف بrigid نسبت به نوع بريدارد. پست فا
انتخاب  ميترم يكمتر به برداشت بافت دندان دارد لذا برا

  )32(. باشد يم يمناسب

Mohammadi يرويتحمل ن زانيدر م يو همكاران تفاوت 
 تيه از كامپوزپره موالر باال  با استفاد شهير ميشكست در ترم

 جاديو با وجود ا  MOD با روش بريبا و بدون پست فا نيرز
اين امر مي تواند ناشي از ) 20(.مشاهده نكردند پكاس پوشش

   تفاوت در نوع كامپوزيت و فايبر پست باشد. 
Steele  از  استفاده يرا برا يدار يتفاوت معن زيوهمكاران ن

شكست پره   يورين يآستانه  شيدرافزا يمينوع مواد ترم
 زانيمطالعه م نينكردند؛ البته در ا دايپ والريموالر مند

پست  بريبه همراه فا يتيكامپوز ميترم ياستحكام شكست برا
كمتر بود كه با  بريآن بدون پست فا ستاز استحكام شك

 يبرا زينو همكاران  Torabzadeh مطالعه ما تفاوت دارد 
 يمعن تفاوتست پبريبا وبدون فا Z250 تيكامپوز بيترك
 دايشكست پ يروياستحكام در برابر ن زانيرا در م يردا

فوق عالوه بر نوع مواد  يها افتهيعلت تفاوت در  )29(نكردند. 
و  شيمختلف انجام آزما طيشرا ليتواند به دل يم يميترم

 يها افتهينمونه طبق  يشكست باشد.برا يروين جاديروش ا
Xie مختلف موجب  يآماده ساز  يوهمكاران روش ها

 يشكست م يآستانه  يروين زانيدار در م يمعن راتييتغ
شكست با روش  يرويآنها ن يكه در مطالعه  يشود به طور

 1131تا  924از نيرز تيبا كامپوز ميمختلف بعد از ترم يها

  )19(بود.  ريمتغنيوتن 
و  Schwartzكيستماتيطبق مطالعه س يطور كل به

 جينتا بريو پست فا نيرز تيهمكاران استفاده از كامپوز
به  بالينيرا نشان داده است ؛مطالعات  يبخش تيرضا يميترم
كامل مقاومت  ييقادر به شناسا ،يابيارز يها تيمحدود ليدل

وجود مطالعات  نيد با انباشيشكست نم يرويدر برابر ن
 يهاروش در شناخت مواد و يكمك مهم يشگاهيآزما
 نياگر چه بهتر ،ديآ يب مبهتر  و موثر تر  به حسا يميترم

 قيوجود ط نيبا ا است  نشده يتا به حال معرف ميروش ترم
فوق استفاده از  روش  يمرور كيستماتيمطالعه س يها  افتهي

 ميترم يبرا بريبدون پست فا ايبا  نيرز تيكامپوز يميترم
 نيرسد بهتر يدهند و به نظر م يرا نشان م يمقاومت بهتر

  .ها باشند نهيگز
مورد استفاد ه در مطالعه ما همراه  بيترك گريد نومريآ گالس

 زانيگروه در م 4 انيسوم را در م يبود كه رتبه  تيبا كامپوز
به ماده  نومريامروزه سمان گالس آ تحمل فشار نشان داد.

 نييپا نيسن يميبخصوص در مداخالت ترم  يمهم يميترم
 ياسبمن يبافت رشيپذ تيماده  قابل نيبدل شده است. ا

را دارد كه   ديفلورا وني يجذب و آزاد ساز ييداشته و توانا
در مطالعات  )33(.شود يجذب م عاجو  ميناتوسط 

دندان  ميدر ترم ينقش حفاظت نومريگالس آ يشگاهيآزما
 يم يريجلوگ هيثانو يدگيكه  از  پوس ينشان داده  به طور

اثر  نيضد ا ايبه نفع  يكاف  ينيوجود شواهد  بال نيكند. با ا
  )17(دندان هنوز وجود ندارد. وارهيد يآن برا يونقش حفاظت

بهبود  ياز مطالعات برا ياريبس رد نومرياستفاده از گال س آ
شده است. با وجود خواص  شنهادينشت پ زيور  يتطابق لبه ا

 ريماده در ز نيقرار دادن ا نومر،يتر گالس آ فيضع يكيمكان
بر كاران اثري و هم Taha در مطالعه نيرز تيكامپوز

 نيرز تياستحكام شكست دندان ها نسبت به گروه كامپوز
  كه .  ردندا يما همخوان قيكه با تحق )16(نگذاشته است.

  تواند ناشي از تفاوت در شرايط مطالعه باشد.مي
 تي، با وجود تمام محدود (fracture test)شكست آزمون 

- روش يابيارز يمعمول برا يهنوز هم به عنوان روش ش،يها

باشد،  يدندان اندو شده مد نظر م يبرا ميمختلف ترم يها
استفاده از  ،باشد يروش شامل موارد مقابل م نيا يها يكاست

 يشكست، تفاوت ها جاديجهت ا كيولوژيزيف ريغ يروين
 طيو اختالف در شرا شيتحت آزما يدندان ها انيموجود م

 يده وارد كنن ي لهيانجام آزمون،  جهت و شكل  و محل وس
روش ثابت كردن نمونه  و  رو،ي، سرعت وارد شدن ن روين

 جيتوانند نتا يكه م يحرارت اي يكيمكان يخستگ يآزمون ها
در اين ) 27(كند.  رييتغ دستخوشمتفاوت را  يآزمون  ها

 45مطالعه، دندان پره مولر ، تحت نيروي آگزيال،  با زاويه 
محور طولي درجه نسبت به  150درجه به كاسپ پاالتال  و 
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دندان قرار گرفت. اين زاويه به اين دليل انتخاب شد تا بتواند 
زاويه بين دندان پره مولر باال و پايين را حين جويدن شبيه 

  ) ٢٠،٣١(سازي كند.

 سـازي  شـبيه  با باليني شرايط بازسازي در سعيدر اين مطالعه 
 رطـو  به دندانها بنابراين. پذيرفت صورت نيز دنتال پريو ليگامان
 ها دندان ي ريشه  بلكه نشدند مدفون آكريلي رزين در مستقيم

  االســتيك ي مــاده يــك از نــازك ي اليــه يــك از اســتفاده بــا
 اي ناحيـه  ، ماده االستيك خصوصيات.  شد پوشيده  سيليكوني

 آن در هـا  تـنش  كـه  كنـد  مـي  ايجـاد  ها دندان سرويكال در را
 بهتـر   ريشه به اجت از تنش توزيع نتيجه در و اند نشده متمركز
 cyclic تحت دهان، داخل در ها دندان) 20( . پذيرد مي صورت

loading ــين ــدن ح ــرار جوي ــي ق ــد م ــرميم و گيرن ــاي ت  ه
  هـا  سـيكل  ايـن  از ناشـي   fatigue اثر در معموال دندانپزشكي

 ايـن  سـازي  شـبيه  بـراي  بنـابراين  ) 32(شـوند. دچار شكست مي
 static نيـروي  اعمال از پيش حاضر مطالعه در باليني، موقعيت

 cyclic بارگــذاري.  شــد اســتفاده cyclic fatigue test از
   كـه  چـرا  اسـت  ضروري بسيار  ادهزيو هاي ترميم آزمودن براي

 فيزيولوژيكي شرايط مشابه بسيار بارگذاري اين اي چرخه الگوي
 بـه  invitro هاي آزمون وجود اين با. است جويدن حين دهان
. كننـد  بازسـازي  را دهـاني  داخل شرايط نندتوا نمي كامل طور

 رخ حالي در جويدن حين دهان داخل در بارگذاري هاي چرخه
 هـاي  چـالش  تحت و مرطوب محيطي در ها دندان كه دهد مي

   .دارند قرار شيميايي و حرارتي متعدد
  
  نتيجه گيري:  

استفاده از فايبرپست به همراه كامپوزيت مي تواند مقاومت به 
ن پره مولر اندو شده را فزوني بخشد اما الگوي شكست دندا

شكست در اين ترميم، بيشتر به صورت غير قابل ترميم مي 
  باشد.
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