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چکیده
مقدمــه :از آنجایــی کــه معالجــه دقیــق ریشــه بــا حفــظ هرچــه بیشــتر ســاختارهای دندانــی از عوامــل اصلــی
موفقیــت ترمیــم دندانهــای انــدو شــده بــه شــمار میآینــد بنابرایــن بررســی تأثیــر میــزان نســج از دســت رفتــه
دندانــی بــر مقاومــت بــه شکســت ایــن دندانهــا ضــروری بــه نظــر میرســد .لــذا ایــن مطالعــه در نظــر دارد تأثیــر
میــزان از دســت رفتــن قســمتهای مختلــف نســوج دندانــی را بــر مقاومــت بــه شکســت دندانهــای ترمیــم
ریشــه شــده بــدون اســتفاده از رستوریشــن هــای غیرمســتقیم بررســی نمایــد.
روش کار :در ایــن مطالعــه تجربــی – آزمایشــگاهی ،تعــداد  70عــدد دنــدان پرهمولــر اول فــک بــاالی ســالم
بطــور تصادفــی در  7گــروه  10تایــی قــرار داده شــدند و گروههــا بــه ترتیــب شــاهد ،فقــط حفــره دسترســی،
تــراش  ،MODتــراش کاســپ باکالــی ،تــراش کاســپ پاالتالــی ،تــراش کاســپ باکالــی و مارجینــال ریــج ،تــراش
کاســپ پاالتالــی و مارجینــال ریــج بــود .قســمت تاجــی دندانهــا بــا اســتفاده از کامپوزیــت نــوری بــه صــورت
الیــه الیهترمیــم شــدند .در نهایــت نمونههــا توســط دســتگاه اینســترون تحــت نیــروی فشــاری بــا زاویــه 45
درجــه نســبت بــه هــر شــیب کاســپی در وســط کاســپ بــا ســرعت ثابــت  1میلــی متــر بــر دقیقــه قــرار گرفتــه و
مقاومــت بــه شکســت آنهــا بــر حســب نیوتــن انــدازه گیــری شــد و نحــوه شکســت نمونههــا بــا بزرگنمایــی 20
برابــر تحــت اســتریو میکروســکوپ بررســی گردیدنــد.
یافتههــا :نیــروی مقاومــت بــه شکســت دندانهــای معالجــه ریشــه شــده در گروههــای مختلــف بــه ترتیــب از
اول تــا هفتــم ± 33/09 ،592/66 ± 195/86 ،432/15 ± 203/20 ،722/50 ± 131/40 ،797/13 ± 52/92
 26/03 ± 5/21 ،85/17/ ± 18/45 ،124/53/نیوتــن بــود .آزمــون آمــاری  ANOVAبیانگــر وجــود اختالف معنی
دار میــان گروههــای مختلــف از لحــاظ مقاومــت بــه شکســت آنهــا بــود (.)P = 0/000
نتیجــه گیــری :نتایــج نشــان داد مقاومــت بــه شکســت دندانهــا تأثیــر قابــل توجهــی از میــزان نســج از دســت
رفتــه میپذیــرد .در ایــن مطالعــه برداشــتن کاســپ پاالتالــی دنــدان و مارجینــال ریــج کاهــش چشــم گیــری را
در مقاومــت بــه شکســت دندانهــا داشــت .در حالیکــه برداشــتن کاســپ باکالــی بــه تنهایــی نمیتوانــد تأثیــر
قابــل مالحظـهای داشــته باشــد.

مقدمه
یکــی از اهــداف اصلــی دندانپزشــکی عــاوه بــر تأمیــن زیبایــی،
حفــظ ســاختمان دنــدان میباشــد .دندانپزشــکی امــروز بــا افزایــش
تقاضــای جامعــه انســانی جهــت حفــظ هــر چــه بیشــتر دندانهــا
مواجــه میباشــد کــه بــا گســترش دامنــه تحقیقــات علمــی و ارائــه
روشهــای نویــن تــا حــدی زیــادی نیــل بــه ایــن هدف میســر گشــته
اســت [ .]2 ,1یکــی از درمانهــای شــایع دندانپزشــکی جهــت حفــظ
هرچــه بیشــتر دندانهــا ،انجــام درمــان ریشــه اســت .از مشــکالت
عمــده دندانپزشــکان ترمیــم دندانهایــی اســت کــه تحــت درمــان
ریشــه قــرار گرفتهانــد .دندانهــای درمــان ریشــه شــده نســبت بــه

دندانهــای ســالم بســیار مســتعد شگســتگی میباشــند [.]2 ,1
درمــان ریشــه بــا تضعیــف ســاختار دنــدان و دهیدراتــه کــردن آن
موجبــات ضعــف دنــدان را فراهــم کــرده ،امــکان شکســتگی تــاج آن
را افزایــش میدهــد [.]3
بــا درمــان ترمیمــی مناســب میتــوان اســتحکام از دســت رفتــه
دنــدان را جبــران نمــوده ،فانکشــن و زیبایــی مطلــوب را بــه سیســتم
دندانــی بیمــار بــاز گردانــد [ .]4در صورتــی کــه در هنــگام برداشــت
نســج دنــدان جهــت تهیــه حفــره دسترســی اندودنتیــک قســمت
اعظــم ســاختار دندانــی از بیــن بــرود ،بــه علــت نبــود اســتحکام و
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گیــر کافــی ،ترمیــم دنــدان از طریــق رستوریشــن هــای مســتقیم
میســر نمیباشــد [ .]6 ,5زمانــی کــه تــاج باقیمانــده دنــدان کافــی
نباشــد ،پس ـتها بمنظــور نگهــداری ترمیــم تاجــی مــورد اســتفاده
قــرار میگیرنــد [ .]6 ,5البتــه ایــن پســتها فشــارهای اکلوزالــی
ای را بــه ریشــه وارد میآورنــد کــه گاهــی نتیجــه آن شکســتگی
عمــودی ریشــه میباشــد [ .]7بنابرایــن ،لــزوم حفــظ بیشــتر ســاختار
دندانــی بــه هنــگام درمــان ریشــه دندانهــا جهــت موفقیــت نهایــی
ضــروری بــه نظــر میآیــد [.]9 ,8
از عوامــل مهمــی کــه در مقاومــت بــه شکســت دندانهــای ترمیــم
ریشــه شــده تأثیــر دارنــد میتــوان بــه نــوع دنــدان ،محــل قــرار
گیــری دنــدان در قــوس ،میــزان و نــوع نیروهــای وارده بــه دنــدان
و میــزان نســج از دســت رفتــه دنــدان اشــاره نمــود [ .]11 ,10بــر
اســاس پژوهــش ری و همــکاران ،از دســت رفتــن ســاختار دنــدان
مهمتریــن عامــل در کاهــش مقاومــت بــه شکســت آن اســت [.]12
همچنیــن بــر اســاس گزارشهــای موریــن و همــکاران ،بــا کاهــش
بافــت دنــدان ،خمــش کاســپ هــای آن تحــت نیروهــای اکلوزالــی
افزایــش مییابــد و بــه دنبــال وارد کــردن نیــرو ،احتمــال شکســت
دنــدان نیــز بیشــتر میشــود [.]13
هــر چنــد مطالعاتــی انــدک جهــت بررســی تأثیــر میــزان از دســت
رفتــن نســج دندانــی بــر مقاومــت بــه شکســت دندانهــا تــا بــه
حــال انجــام شــده اســت ولیکــن نتایــج در ایــن مطالعــات بــا عنایــت
بــه متدولــوژی و طراحــی تحقیــق ،نــوع آزمایشــات و حجــم نمونــه
متفــاوت بــوده اســت [.]17-14 ,11 ,10
از آنجایــی کــه معالجــه دقیــق ریشــه بــا حفــظ بیشــتر ســاختارهای
دندانــی از عوامــل اصلــی موفقیــت درمانهــای ریشــه و ترمیــم آن
بــه شــمار میآینــد [ ،]3بررســی تأثیــر میــزان نســج از دســت رفتــه
دندانــی بــر مقاومــت بــه شکســت دندانهــای ترمیــم ریشــه شــده
را ضــروری مینمایــد .لــذا ،ایــن مطالعــه در نظــر دارد تأثیــر میــزان
از دســت رفتــن قســمتهای مختلــف نســج دندانــی بــر مقاومــت
بــه شکســت دندانهــای پرمولــر بــاالی معالجــه ریشــه شــده بــدون
اســتفاده از رستوریشــن هــای غیــر مســتقیم و قــرار دادن پســت را
تعییــن نمایــد.
روشکار
ایــن مطالعــه تجربــی – آزمایشــگاهی ،بــر روی  70عــدد دنــدان
پــره مولــر اول فــک بــاال انجــام گرفــت .دندانهــای انتخابــی بــه
دلیــل مقاصــد ارتودنســی کمتــر از  4مــاه کشــیده شــده بودنــد
و دارای اندازههــای تقریــب مشــابه بودنــد .جهــت اســتاندارد
کــردن دندانهــا ،طــول دندانهــا ،height of contour ،عــرض
مزیودیســتال و اینتــر کاســپال انــدازه گیــری شــد .دندانهــا پــس
از تمیــز نمــودن بقایــای بافــت نــرم و جــرم بــه مــدت یــک مــاه در
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تیمــول  0/1درصــد قــرار داده شــد و پــس از آن در دمــای  4درجــه
ســانتی گــراد در آب مقطــر نگهــداری شــدند .فقــط دندانهــای
فاقــد پوســیدگی ،تــرک ،شکســتگی یــا تحلیــل داخلــی در ریشــه
یــا بــا اپکــس بازکــه بــا رادیوگرافــی پــری آپیــکال و اســتفاده از نــور
مــورد بررســی قــرار گرفتنــد امــکان ورود بــه مطالعــه را داشــتند.
 24ســاعت قبــل از کار در ســرم فیزیولــوژی قــرار گرفتنــد .ســپس
نمونههــا بــه طــور تصادفــی در  7گــروه ده تایــی قــرار داده شــدند .در
گــروه اول (شــاهد) هیــچ گونــه تراشــی داده نشــد .در بقیــه گروههــا
نمونههــا روت کانــال شــده و بــا گوتاپــرکا و ســیلر  AH26بــه روش
تراکــم جانبــی آبچــوره شــدند .درگــروه دوم فقــط حفــره دسترســی
اندودنتیــک کــه در نمونههــا بــه صــورت اســتاندارد آمــاده شــده
بــود وجــود داشــت .در گــروه ســوم یــک حفــره  MODدر حــد
 CEJپروگزیمالــی و بــا عــرض  1/2اینتــر کاســپال تراشــیده شــد.
در دندانهــای گــروه چهــارم کاســپ باکالــی نمونههــا دو میلــی
متــر باالتــر از  CEJقطــع شــد (تصویــر  .)1در گــروه پنجــم کاســپ
پاالتالــی نمونههــا دو میلــی متــر باالتــر از  CEJقطــع گردیــد.
در دندانهــای گــروه ششــم عــاوه بــر اینکــه کاســپ باکالــی 2
میلــی متــر باالتــر از  CEJقطــع شــد ،ماریجینــال ریــج مزیالــی
نیــز بــه عــرض  1/2اینتــر کاســپال برداشــته شــد .در گــروه هفتــم
عــاوه بــر کاســپ پاالتالــی کــه ماننــد گــروه چهــارم برداشــته شــده
بــود ،ماریجینــال ریــج مزیالــی بــه عــرض  1/2اینترکاســپال نیــز
تــراش داده شــد عمــق حفــرات در گروههــای ســه تــا هفــت تــا
دومیلیمتــری  CEJبــود (تصویــر .)2
کلیــه تراشهــا بــا توربیــن بــا ســرعت بــاال و فــرز الماســی اســتوانه
فــرز اســتوانهای الماســی ( 008-835شــرکت تیــزکاوان تهــران،
ایــران) همــراه بــا خنــک کننــده آب و هــوا انجــام گرفــت و پــس
از  5بــار تــراش تعویــض میگردیــد .پــس از اچ کــردن نمونههــا
بمــدت  15ثانیــه ،و ســپس شستشــو ،ســطوح دندانــی مــورد نظــر
بصــورت  blat dryingخشــک شــدند .ســپس یــک باندینــگ
نــوری ( )1td USA 3M, ESPE ,single bondبــه مــدت
 20ثانیــه توســط بــرس روی تمــام ســطوح تــراش اعمــال شــد
و بــا اســتفاده از دســتگاه الیــت کیــور Bluephase ` (ivoclar
) vivadent ,Australiaکیــور گردیــد .توســط اســتریپ پالســتیکی
شــفاف ( )ROEKO, Langenau, Germanyیــک
ماتریکــس لول ـهای شــکل بــا قطــر داخلــی  2میلــی متــر و ارتفــاع
 2میلــی متــر ،دور تــا دور ناحیــه مــورد نظــر بــرای ترمیــم ایجــاد
شــد .قســمت تاجــی دندانهــا بــا کامپوزیــت ()3M ESPE Z250
و در الیههــای یــک میلیمتــری ترمیــم شــد و هــر الیــه بــه مــدت
 20ثانیــه کیــور شــد .میــزان شــدت دســتگاه الیــت کیــور نیــز قبــل
از کار بــا یــک رادیومتــر ( )Apoza ,Tiwanبرابــر بــا m.W/ 450
 cm2انــدازه گیــری شــد .بــرای اســتاندارد کــردن شــیب کاســپی

شیرین زاد و همکاران
در بازســازی بــا کامپوزیــت از گونیــا اســتفاده شــد .ســپس نمونههــا
بــه تعــداد  2000بــار در دمــای  5و  55درجــه ســانتی گــراد و هــر
بــار بــه مــدت  15ثانیــه ترموســایکل شــدند .در نهایــت هــر نمونــه
روی ســطح شــیب داری بــا زاویــه  45درجــه بــه گونــهای مانــت
شــدکه محورطولــی دنــدان مــوازی و در امتــداد نیمســاز زاویــه قائمــه
ســطح شــیب دار قــرار گرفــت .ســپس توســط دســتگاهuniversal
) loading mashine (zwick/Roel Z050,Germanyتحــت
نیــروی فشــاری بــا زاویــه  45درجــه نســبت بــه هــر شــیب کاســپی
در وســط کاســپ نمونههــا بــا ســرعت ثابــت  1میلــی متــر بــر
دقیقــه قــرار گرفتــه و مقاومــت بــه شکســت آنهــا بــر حســب نیوتــن
انــدازه گیــری شــد ،بطوریکــه اولیــن افــت در منحنــی نیــرو -زمــان
در نمونههــا بــه عنــوان مقاومــت بــه شکســت ثبــت گردیــد .نحــوه
شکســت نمونههــا نیــز توســط دســتگاه اســتریو میکروســکوپ
( )Olympus, Japanبــا ضریــب بزرگنمایــی  20برابــر و طبــق
درجــه بنــدی زیــر مــورد بررســی قــرار گرفــت.
-1مطلوب = شکستگی باال یا در حد .CEJ
 -2نامطلوب = شکستگی زیر .CEJ
اطالعــات بــه دســت آمــده توســط نــرم افــزار  SPSSویرایــش 15
وارد شــده و میــزان مقاومــت بــه شکســت گروههــای مختلــف بــا
آزمــون آمــاری  ANOVAیــک طرفــه مقایســه شــدند .بمنظــور
مقایســه نتایــج گروههــای مختلــف (بصــورت دو بــه دو) از آزمــون
تکمیلــی  Dunnett T3اســتفاده گردیــد.
یافتهها
در ایــن مطالعــه نحــوه شکســت نمونههــا در  7گــروه مــورد بررســی
قــرار گرفــت .میانگیــن نیــروی شکســت مربــوط بــه دندانهــای
معالجــه ریشــه شــده بــر حســب گروههــای مــورد مطالعــه
در جــدول  1ارائــه شــده اســت .پــس از گــروه شــاهد بیشــترین
مقاومــت بــه شکســت بــه ترتیــب در گــروه  2کــه فقــط دارای

حفــره دسترســی بودهانــد ( 722/5 ± 131/40نیوتــن) و کمتریــن
مقاومــت بــه شکســت در گــروه  7کــه کاســپ پاالتالــی و مارجینــال
ریــج برداشــته شــده بــود ( 26/03 ± 5/21نیوتــن) مشــاهده شــد.
آزمــون آمــاری آنــوا بیانگــر وجــود اختــاف معنــی دار میــان
گروههــای مختلــف از لحــاظ مقاومــت بــه شکســت آنهــا میباشــد
(( )P = 0/000جــدول .)1
همچنیــن بمنظــور مقایســه دو بــه دوی گروههــا از آزمــون آمــاری
 Dunnett T3بــا ســطح معنــی داری  %95اســتفاده شــد
(جــدول .)2
نحــوهٔ شکســت در کلیــه گروههــا مطلــوب بــود و فقــط در گــروه 5
از  10مــورد  7مــورد مطلــوب و  3مــورد نامطلــوب بــود (جــدول .)3

تصویــر  - a:1گــروه دوم فقــط حفــره دسترســی؛  -bگــروه ســوم یــک حفــره؛
 -MOD cگــروه چهــارم؛  - dگــروه پنجــم؛  -eگــروه ششــم؛  -fگــروه هفتــم

جدول  :1مقایسه نیروی مقاومت به شکست (نیوتن) دندانهای معالجه ریشه شده به تفکیک نسج تاجی از دست رفته(تعداد= )10
گروههای مورد مطالعه
کاسپ پاالتالی +
کاسپ باکالی +
حفره Slot
کاسپ باکالی کاسپ پاالتالی
کنترل مثبت حفره دسترسی
یک مارجینال ریج یک مارجینال ریج
MOD
± 33/09
±195/86
± 203/20
± 131/40
± 52/92
میانگین ±
26/03 ± 5/21
85/17 ± 18/45
124/53
592/66
432/15
722/5
797/13
انحراف معیار
خطای معیار
1/64
5/83
10/46
61/94
64/25
41/55
16/73
میانگین
24/88
80/27
120/08
640/73
478/05
745/90
80/30
میانه
18/58
55/87
79/92
267/22
128/64
428/95
719/35
حداقل
34/39
108/14
182/77
847/38
726/38
822/96
879/30
حداکثر
نیروی مقاومت به
± 33/09
± 195/86 ± 203/20
± 131/40
± 52/92
26/03 ± 5/21
85/17 ± 18/45
شکست (نیوتن)،
124/53
592/66
433/15
727/50
797/13
Mean ± SD
*

* One way-ANOVA ،P = 0/000 ،F = 70/87
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جدول  :2مقایسه دو به دوی نیروی مقاومت به شکست دندانهای معالجه ریشه شده به تفکیک نسج تاجی از دست رفته
گروه  1مقایسه

گروه  2مقایسه

میانگین اختالف نیروی
مقاومت به شکست

خطای معیار

ارزش P

حفره دسترسی

حفره Slot MOD

290/35

53/76

0/032

حفره دسترسی

کاسپ باکالی

129/84

53/76

0/80

حفره دسترسی

کاسپ پاالتالی

597/96

53/76

0/000

حفره دسترسی

کاسپ باکالی  +یک مارجینال ریج

637/32

53/76

0/000

حفره دسترسی

کاسپ پاالتالی  +یک مارجینال ریج

694/46

53/76

0/000

حفره دسترسی

کنترل مثبت

-74/62

53/76

0/83

حفره Slot MOD

کاسپ باکالی

-160/51

53/76

0/76

حفره Slot MOD

کاسپ پاالتالی

307/611

53/76

0/017

حفره Slot MOD

کاسپ باکالی  +یک مارجینال ریج

346/97

53/76

0/007

حفره Slot MOD

کاسپ پاالتالی  +یک مارجینال ریج

406/11

53/76

0/002

حفره Slot MOD

کنترل مثبت

-346/98

53/76

0/005

کاسپ باکالی

کاسپ پاالتالی

468/12

53/76

0/000

کاسپ باکالی

کاسپ باکالی  +یک مارجینال ریج

507/48

53/76

0/000

کاسپ باکالی

کاسپ پاالتالی  +یک مارجینال ریج

566/62

53/76

0/000

کاسپ باکالی

کنترل مثبت

-204/46

53/76

0/013

کاسپ پاالتالی

کاسپ باکالی  +یک مارجینال ریج

39/36

53/76

0/089

کاسپ پاالتالی

کاسپ پاالتالی  +یک مارجینال ریج

98/5

53/76

0/53

کاسپ پاالتالی

کنترل مثبت

-627/59

53/76

0/000

کاسپ باکالی  +یک مارجینال ریج

کاسپ پاالتالی  +یک مارجینال ریج

59/13

53/76

0/92

کاسپ باکالی  +یک مارجینال ریج

کنترل مثبت

-711/95

53/76

0/000

کاسپ پاالتالی  +یک مارجینال ریج

کنترل مثبت

-771/09

53/76

0/000

* .Dunnett

جدول  :3چگونگی شکست دندانها در گروههای تحت مطالعه
نحوه شکست

گروه مورد مطالعه
مطلوب ،تعداد (درصد)

نا مطلوب ،تعداد (درصد)

گروه شاهد

(10 )100

-

حفره دسترسی

(10 )100

-

حفره Slot MOD

(10 )100

-

کاسپ باکالی

(10 )100

-

کاسپ پاالتالی

(10 )100

-

کاسپ باکالی  +یک مارجینال ریج

(7 )70

(3 )30

کاسپ پاالتالی  +یک مارجینال ریج

(10 )100

-
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بحث
ایــن مطالعــه بــه منظــور بررســی تأثیــر میــزان از دســت رفتــن
قســمتهای مختلــف نســوج دندانــی بــر مقاومــت بــه شکســت
دندانهــای ترمیــم ریشــه شــده بــدون اســتفاده از رستوریشــن
هــای خــارج دهانــی انجــام شــد .در ایــن مطالعــه از دنــدان پــره
مولــر اول فــک بــاال اســتفاده شــد .نتیجــه نشــان داد کــه از دســت
رفتــن هــر چــه بیشــتر ســاختار دندانــی منجــر بــه تضعیــف دنــدان
و کاهــش مقاومــت بــه شکســت دندانهــا در برابــر شکســتگی
میشــود کــه مشــابه بــا یافتههــای بدســت آمــده توســط ســوارز
میباشــد [ ،]18لوگانــی [ ]19و هابکاســت [ ]20نیــز در مطالعــات
خــود گــزارش نمودنــد کــه حــذف بخشهــای خاصــی از ســاختمان
دنــدان بــر مقاومــت بــه شکســت دندانهــای درمــان ریشــه شــده
تأثیــر بســزایی دارد .ولــی مطالعــه چــو نشــان داد گنجانــدن شــیار
اینترپروگزیمــال درکســت داول کــور دندانهــای قدامــی درمــان
ریشــه شــده بــا یــک تــا دومیلــی متــر ســاختار دنــدان تــاج باقــی
مانــده بــه طــور قابــل توجهــی باعــث کاهــش آســتانه شکســت نشــد
[.]21
مطالعــات دیگــر نیــز وجــود قســمتی از ســاختار تاجــی دنــدان را
در افزایــش مقاومــت بــه شکســت دندانهــای درمــان ریشــه شــده
مؤثــر دانســتهاند ،در ایــن مطالعــات نیــز مشــابه بــا مطالعــه حاضــر
اختــاف معنــی دار آمــاری در مقاومــت بــه شکســت دنــدان ســالم و
دندانهایــی کــه ســاختار تاجــی خــود را بــه طــور کامــل از دســت
داده بودنــد بــه دســت آمــد [.]23 ,22
در مطالعــه حاضــر دندانهــای دارای حفــره دسترســی مســتقیم
تفــاوت معنــی داری در مقاومــت به شکســت را نســبت بــه دندانهای
گــروه کنتــرل نشــان نــداد کــه ایــن نتایــج مشــابه بــا یافتههــای
موندلــی [ ]24بــود .مطالعــه ساگســن نیــز نشــان داد تفــاوت در
مقاومــت بــه شکســت در گروههــای بــا حفــرهٔ دسترســی ،حفــرهٔ
 MODو گــروه کنتــرل بــه حفــره ایجــاد شــده بســتگی دارد [.]25
در مطالعــه ری [ ]12نیــز مشــابه بــا مطالعــه حاضــر تفــاوت معنــی
داری را در مقاومــت شکســت دندانهــای دارای حفــره دسترســی در
مقایســه بــا گــروه کنتــرل بدســت نیــاورد .مطالعــه بــورک [ ]8نیــز
نشــان داد کــه تفــاوت در مقاومــت بــه شکســت در گروههــای بــا
حفــره دسترســی ،حفــره  MODو گــروه کنتــرل بــه حفــره ایجــاد
شــده و مقــدار نســج دندانــی برداشــته شــده بســتگی دارد.
ری گــزارش نمــود کــه اگــردو حفــره در دنــدان تراشــیده شــود (از
نــوع کالس  63 )ІІدرصــد از اســتحکام دندانهــا کاهــش مییابــد
[ .]12کــه ایــن نتایــج بــا نتایــج مطالعــه حاضــر همســو میباشــد.
در مطالعــه ســدگلی نیــز نشــان داده شــده اســت کــه از دســت
رفتــن مارجینــال ریــج بــه همــراه تــراش حفــره  MODباعــث
تضعیــف تمامــی کاســپ هــا میشــود [ ،]26کــه ایــن نتایــج نیــز بــا

یافتههــای مطالعــه حاضــر همــراه میباشــد .امــا آنچــه در کلینیــک
مشــاهده میشــود اهمیــت مارجینــال ریــج در حفــظ اســتحکام
کاســپی در دندانهــای پرمولــر میباشــد ،بطوریکــه در دندانهــای
درمــان ریشــه شــده از دســت رفتــن یــک مارجینــال ریــج ،کاســپ
هــا را بــه انــدازه  40درصــد و از دســت رفتــن هــر دو مارجینــال
ریــج کاســپ هــا را بــه انــدازه  60درصــد تضعیــف مینمایــد [.]26
تفــاوت میــان میانگیــن مقاومــت بــه شکســت دندانهــای گــروه
کنتــرل در ایــن مطالعــه بــا مطالعــات مشــابه را میتــوان بــه نــوع
و نحــوه نیــروی وارده بــه دندانهــای تحــت آزمــون نســبت داد،
همچنیــن ســرعت دســتگاه وارد کننــده نیــرو و نحــوه نگهــداری
دندانهــا را میتــوان از عوامــل دخیــل در ایــن امــر دانســت.
انتخــاب دندانهــای پرمولــر در مطالعــه بــر مبنــای ویژگیهــای
خــاص ایــن دندانهــا در قــوس فکــی بــوده اســت ،زیــرا ایــن
دندانهــا نســبت بــه دندانهــای دیگــر دارای تشــابه کاســپی اســت
و توزیــع نیــرو بــر روی دو کاســپ متعادلتــر خواهــد بــود [.]27
نزدیکــی پــره مولرهــا بــه دندانهــای قدامــی و در معــرض دیــد
بــودن آنهــا انتخــاب ایــن دندانهــا را در اغلــب مطالعــات و از جملــه
در مطالعــه حاضــر تحــت تأثیــر قــرار داده اســت [.]28 ,8
از لحــاظ الگــوی شکســتگی دندانهــا ،اکثــر شکســتگیها مطلــوب
در گــروه دندانهــای ســالم مشــاهده شــد ،در بیــان علــت مطلــوب
بــودن شکســتگی در ایــن گــروه بایــد گفــت کــه در دنــدان ســالم
تمامیــت ســاختار دندانــی حفــظ شــده اســت .بنابــر ایــن اســترس
ناشــی از نیروهــای وارده در هیــچ ناحیــه ایــی از آن تمرکــز نیافتــه
و بطــور یکنواخــت در ســطح عاجــی توزیــع میشــوند [.]29 ,4
در ســایر گروههــا الگــوی شکســتگی اکثــرا ً مطلــوب بــود .در بیــان
علــت آن نیــز میتــوان گفــت کــه چــون در ایــن مطالعــه از پســت و
کــور اســتفاده نشــده بــود؛ در نتیجــه شکســتگی ریشــه کمتــر بــوده
و اغلــب اوقــات شکســتگی در کاســپ هــا اتفــاق افتــاد [.]30 ,29
و از طــرف دیگــر کاســپ دندانترمیــم شــده در معــرض نیروهــای
انقباضــی ناشــی از پلیمریزاســیون قــرار گرفتهانــد کــه ایــن امــر
میتوانــد تفــاوت قابــل مالحظــه ایــی بیــن الگــوی شکســتگی
دنــدان ســالم و دندانترمیــم شــده بــا کامپوزیــت را ایجــاد نمایــد
[ .]29مطالعــه حاضــر نیــز مشــابه بــا مطالعــات مشــابه گذشــته
نشــان داد کــه شکســتگی غالــب در دندانهــای درمــان ریشــه
شــده ،شکســت تــاج میباشــد [.]2
ســخن آخــر اینکــه انــدازه گیــری مقاومــت بــه شکســت آنگونــه کــه
در ایــن مطالعــه انجــام گرفــت در رده آزمونهــای تخریبــی قــرار
میگیــرد و همــواره شــرایط  In Vivoرا تقلیــد نمیکنــد [.]31
در ایــن نــوع آزمونهــا از نیــروی فشــاری اســتاتیک اســتفاده
میشــود یعنــی ســرعت ،مقــدار جهــت نیــرو ثابــت اســت و بطــور
مــداوم تــا زمانــی کــه شکســت رخ دهــد وارد خواهــد شــد ولیکــن
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1396  بهار،1  شماره،24  دوره،مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
بــه شکســت دندانهــا خواهــد شــد و احتمــال بــروز شکســتگی
 برداشــتن.دندانهــا را تــا حــد زیــادی افزایــش خواهــد داد
کاســپ باکالــی بــه تنهایــی نمیتوانــد تأثیــر قابــل مالحظــه ایــی
 در دندانهایــی.بــر مقاومــت بــه شکســت دندانهــا داشــته باشــد
کــه مارجینــال ریــج آنهــا برداشــته میشــود اختــاف معنــی
داری از لحــاظ مقاومــت بــه شکســت بــه چشــم میخــورد اگرچــه
برداشــتن کاســپ پاالتالــی منجــر بــه کاهــش بیشــتر مقاومــت بــه
شکســت ایــن دندانهــا میشــود ولیکــن ایــن اختــاف معنــی
 برداشــتن کاســپ پاالتالــی دندانهــا نیــز بــه.دار نمیباشــد
انــدازه برداشــتن مارجینــال ریــج دندانهــا در کاهــش مقاومــت
بــه شکســت تاثیرگــذار بــوده اســت بطوریکــه تفــاوت بــارزی در
گروههایــی کــه کاســپ پاالتالــی یــا کاســپ مارجینــال آنهــا
.برداشــته شــده بــود مشــاهده نشــد
سپاسگزاری
ایــن مقالــه از پایــان نامــه دوره عمومــی دنــدان پزشــکی دانشــگاه
 بدینوســیله از.علــوم پزشــکی همــدان اســتخراج گردیــده اســت
معاونــت محتــرم پژوهشــی دانشــگاه کــه هزینههــای طــرح را تأمیــن
 ضمنـاً نتایــج آن بــا منافــع نویســندگان. قدردانــی میشــود،نمودنــد
.در تعــارض نمیباشــد

 ســرعت،نیروهــای موجــود در دهــان نیروهــای دینامیــک بــوده ومقدار
 عــاوه بــر ایــن ممکــن اســت در.و جهــت آنهــا متغیــر خواهــد بــود
داخــل دهــان بــه دلیــل نیروهــای تکــرار شــونده شکســتگی ناشــی
 در،) در کاســپ هــا اتفــاق بیفتــدFatigue Failure( از خســتگی
نتیجــه یافتههــای ایــن مطالعــه و مطالعــات مشــابه بایــد بــا احتیــاط
تفســیر شــده و بــه منظــور تعمیــم نتایــج بــه مطالعــات کلینیکــی
نیازمنــد مطالعــه طوالنــی مــدت در ایــن زمینــه و در شــرایط مختلــف
 یــک ایــراد بــزرگ همــه تس ـتهای تخریبــی ایــن اســت.میباشــد
 شــکل و ســن بعنــوان یــک،کــه تنــوع دندانهــا از لحــاظ ایجــاد
متغیــر مخــدوش کننــده بــوده و بــر روی نتایــج آزمــون اثــر منفــی
 عــاوه بــر ایــن تهیــه حفــره دسترســی یــا.]33 ,32[ خواهــد داشــت
.تــراش دقیقــاً مشــابه در تمامــی دندانهــا بســیار دشــوار میباشــد
گرچــه در مطالعــه حاضــر جهــت کنتــرل ســن دندانهــا از دندانهــای
کشــیده شــده اســتفاده گردیــد و ابعــاد دندانهــا نیــز بــه دقــت انــدازه
گیــری شــد و ســعی گردیــد تــا توزیــع ابعــاد دندانهــا در گروههــای
ً مختلــف کامــ
 همچنیــن در ایــن مطالعــه از روش.ا یکســان باشــد
.ترموســایکل جهــت شــبیه ســازی محیــط دهــان اســتفاده گردیــد
نتیجه گیری
هــر گونــه تــراش حفــره بــر روی دنــدان منجــر بــه کاهــش مقاومــت
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Abstract
Introduction: Since preserving the structure of treated teeth is a critical success factor,
studying the effects of tooth structure loss on fracture resistance of the tooth tissue appears
necessary. The aim of this study was to evaluate the consequences of the loss of different
tissues regarding fracture resistance of teeth undergoing root canal treatment without the
use of indirect restorations.
Methods:In this experimental study, 70 healthy maxillary first premolar teeth were
randomly divided into 7 groups of 10 members, including control group, endodontic
access preparation only, MOD cavity preparation, cutting buccal cusp, cutting palatal cusp,
cutting buccal cusp and marginal ridge, and cutting the palatal cusp and marginal ridge.
The coronal section of teeth was restored incrementally with light cure composite. Finally,
samples underwent compressive load with 45˚ angle from each cusp slope in the middle
of cusp with an instant speed of 1 mm per min in the Instron machine. Fracture resistance
was measured and samples were examined under stereo-microscope to evaluate the mode
of failure.
Results: The resistance to fracture in root canal treated teeth in different groups in order
from first to seventh was 797.13 ± 52.92, 722.50 ± 131.40, 432.15 ± 203.20, 592.66 ±
195.86, 124.53 ± 33.09, 85.17 ± 18.45, and 26.03 ± 5.21 Newton. ANOVA test showed
statistically significant differences between the groups in terms of their fracture resistance
(P = 0.000).
Conclusion: The results showed that fracture resistance levels of teeth were significantly
affected by amount of their tissue loss. In this study, removal of teeth palatal cusp and
marginal ridge had a significant effect on decreasing the fracture resistance, while removing
the buccal cusps alone cannot have a significant effect.

