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  بررسي اثر فرول روي مقاومت به شكست دندانهاي بازسازي شده با پست و كورهاي باند شونده
  

  **سميرا سليمانيدكتر   - *اله جالليان عزتدكتر  -*محمدحسن ساالريدكتر 
  .)واحد تهران(آزاد اسالمي دانشگاه دانشكده دندانپزشكي پروتزهاي ثابت دنداني استاديار گروه آموزشي  -*

  .دندانپزشك  - ***
  

 چكيده
كنند كه نتيجـه      ها فشارهاي اكلوزالي را به ريشه منتقل مي         اند پست   در بازسازي دندانهايي كه تحت درمان ريشه قرار گرفته         :زمينه و  هدف   

وزالي به كار   يكي از روشهايي كه براي افزايش مقاومت دندانها در برابر فشارهاي اكل           . باشد  آن كاهش مقاومت دندان در برابر شكستگي مي       
هدف از اين مطالعه بررسي اثر فرول بر روي مقاومت به شكست دندانهايي كه بـا پـست و كورهـاي             . باشد  رود استفاده از اثر فرول مي       مي

 .باشد  مي،اند  ترميم شدههباند شوند

هـا    با ابعاد مشابه بـر روي نمونـه  دندان سانترال فك باالسي مطالعه به روش تجربي و به صورت آزمايشگاهي بر روي اين  :بررسي  روش
. ها انجام گرفـت     ابتدا درمان ريشه بر روي نمونه     . ها به طور تصادفي به دو گروه داراي فرول و بدون فرول تقسيم شدند               نمونه. انجام گرفت 

دار  نهاي گـروه فـرول  متر بـر روي دنـدا     ميلي يكمتر و عرض       ميلي دوتراش فرول به طول     . ها آماده شد    سپس فضاي پست در داخل كانال     
هـا زيـر      در نهايـت نمونـه    . ها ساخته شـد     ها داخل كانال قرار گرفتند و كور كامپوزيتي و كوپينگ فلزي بر روي نمونه               پست. انجام گرفت 

 Kolmogorov-Smirnov و   tهاي به دست آمده براسـاس آزمونهـاي           داده.  برده شد و تحت نيروهاي فشاري قرار گرفتند        Instronدستگاه  
  .ناليز شدندآ

ميانگين آستانه  ). >001/0P(دار داشت     دار و بدون فرول از نظر آماري با يكديگر اختالف معني            مقاومت به شكست دو گروه فرول      :ها يافته
ه دار ميانگين آستان    در گروه فرول  .  نيوتن به دست آمد    8/194 ± 5/52 نيوتن و در گروه بدون فرول        584 ± 6/85دار    شكست در گروه فرول   

  .  نيوتن بيشتر بود389شكست نسبت به گروه بدون فرول 
 .دهد اند را افزايش مي فرول مقاومت شكست دندانهايي را كه با پست و كورهاي باند شونده ترميم شده :گيري نتيجه

   پست و كورهاي باند شونده– مقاومت به شكست –فرول  :ها هژكليد وا
  8/3/1386 :پذيرش مقاله      21/12/1385 :اصالح نهايي      19/7/1385 :وصول مقاله

  e.mail:Dr_E_Jalalian@yahoo.com           )واحد تهران(آزاد اسالمي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه پروتزهاي ثابت  گروه آموزشي :نويسنده مسئول
  

  مقدمه 
يكي از مشكالت دندانهاي درمان ريشه شـده ايـن اسـت كـه              

تـرميم دنـدانهاي    . دهنـد    مي دندانها اغلب تاج خود را از دست      
اندو شده به عواملي مثل وجود تاج كافي و حمايت استخواني 

، زماني كه مقدار تاج باقيماندة      )1.(ساختار دندان بستگي دارد   
ها به منظـور نگهـداري تـرميم تـاجي      دندان كافي نباشد پست 

هــا فــشارهاي  خــود پــست. گيرنــد مــورد اســتفاده قــرار مــي
  كنند كه نتيجة آن شكستگي  منتقل مياكلوزالي را به ريشه 

يكي از روشهايي كه براي تقويت      ،  )2.(باشد  عمودي ريشه مي  
انـد   دندانهايي كه با پست و كورهاي باند شونده تـرميم شـده         

، فـرول   )3.(باشـد   رود اسـتفاده از اثـر فـرول مـي           به كار مـي   
مقاومت دندان را در برابـر نيروهـاي اكلـوزالي بـاال بـرده و               

ارهايي را كه در محل تماس پست و كور متمركز          همچنين فش 
در سـالهاي اخيـر تعـاريف       ). 3(دهـد     شوند را كاهش مـي      مي

  :مختلفي براي واژة فرول بيان شده كه عبارتند از
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 و همكارانمحمد حسن ساالريدكتر 

 بند يا حلقة فلزي كه براي فيت شدن تاج يا ريشه دندان به   -1
  ).5-4، 1(رود كار مي

  )6. ( گسترش آپيكالي ديوارة آگزيال دندان-2
درجـه دور تـا دور ديـوارة        سيصد و شصت     كوالر فلزي    -3

  )7(عاجي دندان در باالي خط تراش شولدر 
و دستبند ) Ferrum(منبع كلمة فرول از تركيب فرم التين آهن 

)Viriola (براي ايجاد يـك فـرول مناسـب مـارجين          . باشد  مي
متـر دورتـر از محـل اتـصال كـور بـا          ميلـي  2-1روكش بايد   

، مطالعات زيادي در مورد اينكه      )6. (قرار گيرد ساختار دندان   
آيا فرول مقاومت دندانهاي درمـان ريـشه شـده را در برابـر              

دهد يا خير انجام گرفته شده است ولـي    شكستگي افزايش مي  
تعداد كمي از آنها اثر فرول را بر روي مقاومـت بـه شكـست               

انـد   دندانهايي كه با پست و كورهاي باند شونده تـرميم شـده         
، يكي از مطالعات اين طـور بيـان         )8.(اند  رد توجه قرار داده   مو

كرد كه دندانهايي كه همراه بـا فـرول هـستند در مقايـسه بـا                
آنهايي كه فـرول ندارنـد هـيچ تفـاوتي از لحـاظ مقاومـت بـه                

  )9-8.(شكست ندارند
در مطالعة ديگري اين نتيجه به دست آمده كه وقتي فرول بـه      

ه باشد مقاومت دندانهاي درمان   متر وجود داشت    طور دو ميلي  
  )4و1.(يابد ريشه شده افزايش مي

همچنين در تحقيقي ديگر اين نتيجه به دسـت آمـد كـه وقتـي               
فرول وجود ندارد فشارهاي اكلوزالي در محل تماس پست و          

باشـد،    شوند كه نتيجة آن شكـست كـور مـي           كور متمركز مي  
 ضمن اينكه سيل سمان در محل مارجين روكش ممكن اسـت          

  )2.(در مدت زمان كوتاهي از بين برود
هدف از اين مطالعه تعيين اثر فرول بر مقاومـت بـه شكـست              
دندانهايي است كه با پـست و كورهـاي بانـد شـونده تـرميم               

ــداني  . انــد شــده ايــن مطالعــه در بخــش پروتزهــاي ثابــت دن
دانــشكده دندانپزشــكي دانــشگاه آزاد اســالمي واحــد تهــران 

  .انجام گرديد
  

  رسيبر  روش
اين مطالعه به روش تجربي و بـه صـورت آزمايـشگاهي بـر              

ابتدا از دنـدانهاي سـانترال بـاال كـه          . ها انجام شد    روي نمونه 
آوري شده بود راديوگرافي تهيه شد و از بين آنها سـي              جمع

نمونه با ابعاد مشابه كه شرايط ورود بـه مطالعـه را داشـتند              
اخلــي در بــدون پوســيدگي، تــرك، شكــستگي و يــا تحليــل د(

ســپس دنــدانها از قــسمت تــاجي بــه . انتخــاب شــدند) ريــشه
صورت عمود بر محور طولي دندان با كمك ديسك فلزي بـه            

متـر از    ميلـي 18متر طوري قطع شدند كـه         ميلي 2/0ضخامت  
طول . ساختار سالم دندان از آپكس تا لبه قطع شده باقي ماند    

ها تـا     نمونهكاركرد هر كانال با راديوگرافي تعيين شد و همة          
 شـدند  Flare فايـل و  Step Backبه روش پنجاه فايل شمارة 

 و بـه    Dentsply-Mailleferهـا محـصول شـركت         همه فايـل  (
 انتخاب شـده بـراي   Master cone). متر بودند  ميلي25اندازه 

محـصول شـركت    ( بـود    35ها گوتاپركاري شماره      همة كانال 
  ).آريادنت

Lateral cone  وش تراكم جانبي و با كمك  با ر15هاي شماره
و بـا اسـتفاده از فينگـر    ) AH26) Dentsply Mailleferسيلر 

) Dentsply – Mailleferمحصول شـركت   (Bاسپريدر اندازه 
سـازي فـضاي پـست از         براي آماده . ها پك شدند    داخل كانال 

هـا     موجود در كيت مخصوص پـست      2 و   1هاي شماره     دريل
Fiber Glass)  محــصول شــركتAnthogyr (اســتفاده شــد .

متر گوتاپركا جهـت      ها طوري خالي شدند كه چهار ميلي        كانال
ها بـا اسـتفاده       نمونه. سيل آپيكالي در انتهاي كانال باقي ماند      

ــنجاز ســرنگ شــماره  ــانتي  (پ ــك س ــر ي ــر قط ــل ) مت و آكري
آكروپارس محصول شركت   (ارتودنسي خودپليمريزه شونده    

دندانها مانت شدند   به صورت عمود بر محور طولي       ) مارليك
متر از ساختار دندان بيرون از آكريـل          به طوري كه پنج ميلي    

ها به صورت تصادفي بـه دو گـروه           سپس نمونه . قرار گرفت 
متـر    هـاي بـدون فـرول دو ميلـي          نمونه.  تايي تقسيم شدند   15

متر از ساختار دندان      ديگر كوتاه شدند به طوري كه سه ميلي       
هـاي    تراش فرول بر روي نمونه    . بيرون از آكريل قرار گرفت    

 بـا انتهـاي     Taperدار با استفاده از فـرز الماسـي           گروه فرول 
متر  متر و عرض يك ميلي دو ميليميزان به ) SS White(تخت 

ــد  ــاد ش ــواره. ايج ــستم    دي ــدانها توســط سي ــال دن ــاي كان ه
Adhesive) Panavia F2.0 (  طبق دستور كارخانه سـازنده اچ

 مساوي از بيس و كاتاليست سمان       و باند شدند، سپس مقدار    
 با يكديگر مخلوط شـده و  Dual cure (Panavia F2.0(رزيني 
) Anthogyrمحصول شـركت    (هاي فايبرگالس اندازه دو     پست
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  . . . بررسي اثر فرول روي مقاومت به شكست دندانهاي بازسازي شده با پست و كورهاي

سـمان بـه   . ها برده شدند   به سمان آغشته شده و داخل كانال      
 Lightكورهـا توسـط كامپوزيـت    . مدت چهل ثانيه كيور شد

Cure (Z100))  3ت محصول شـركM (   و كـرون سـلولوئيدي
ارتفاع تمـامي  . بازسازي شدند) Ib – Williams(پيش ساخته 

در نهايت براي تمامي    . متر در نظر گرفته شد       ميلي 5/3كورها  
بـا  ) Verabond(ها كوپينگ فلـزي از آليـاژ بـيس نيكـل              نمونه

هـا بـا سـمان رزينـي          كوپينـگ . قطرهاي يكسان سـاخته شـد     
)Panavia F2.0 (ها زيـر دسـتگاه    نمونه. سمان شدندInstron 

متـر در    و با سرعت يـك ميلـي  Full scale load = 2000 Nبا 
 درجـه در    135نيروهاي فشاري بـا زاويـه       . دقيقه برده شدند  

ــي ــر روي   فاصــله ســه ميل ــدانها ب ــسايزال دن ــة اين ــر از لب مت
. گرديدها فرم شده بودند وارد       شيارهايي كه بر روي كوپينگ    

له توسط رسم كننده منحني كه به دستگاه        نيروها در هر مرح   
Instron    با محقق شدن فرضيه توزيـع      .  متصل بود ثبت شدند

 از  Kolmogorov-Smirnovها با توجه به آزمـون         نرمال داده 
  . جهت قضاوت آماري استفاده شدtآزمون 

  
  ها يافته

آوري اطالعات و تعيين ميانگين و انحراف معيـار    پس از جمع  
)SD (هـا در   محقق شدن فرضيه توزيـع نرمـال داده  ها و    داده

بـــا توجـــه بـــه آزمـــون ) >001/0P(هـــر يـــك از گروههـــا 
Kolmogorov-Smirnov  تــوان از   نتيجـه گرفتــه شــد كـه مــي

در اين آزمـون    .  جهت مقايسه دو گروه استفاده كرد      tآزمون  
  . استفاده شده استSPSSافزار آماري  از نرم

دار    بين مقاومت به شكست در دو گـروه فـرول          1طبق جدول   
داري وجـود دارد      و بدون فرول از نظر آماري اختالف معنـي        

)001/0P< (        دار  و ميانگين مقاومت به شكست در گروه فـرول
در . باشـد    نيوتن بيـشتر مـي     389نسبت به گروه بدون فرول      

ايــن مطالعــه محــل خــط شكــستگي در دو گــروه نيــز مــورد 
 2اطالعـات بـه دسـت آمـده در جـدول            . ي قرار گرفـت   ارزياب

  .آورده شده است
  )دار فرول(گروه اول 

هـاي    در طي انجام آزمـايش بـا وارد كـردن نيـرو بـه نمونـه               
دار در ده نمونه شكستگي مايل ريشه         موجود در گروه فرول   

در چهار نمونه شكستگي عمـودي      . از پاالتال به باكال رخ داد     

ونه قبل از وارد كردن حداكثر نيرو       يك نم . مالحظه شد ريشه  
  .شكست و از نتيجه حذف شد

  )بدون فرول(گروه دوم 
هـاي    در طي انجام آزمـايش بـا وارد كـردن نيـرو بـه نمونـه               

موجود در گروه بدون فـرول در دو نمونـه شكـستگي مايـل              
 نمونــه شكــستگي عمــودي ريــشه و در يــك 12ريــشه و در 

  .نمونه شكستگي اپيكالي ريشه رخ داد
  

مقايسه ميانگين و انحراف معيار مقاومت به شكست در : 1جدول 
  دار و بدون فرول گروههاي فرول

  شاخصها  اختالف
  

  )نوع دندان( گروهها    
 انحراف معيار±ميانگين

درصد  مقدار
P.v نتيجه  

  584 ± 6/85 دار فرول
 8/194 ± 5/52  بدون فرول

 دار معني2/3898/199000/0

  
  ها و مقدار آن بر حسب درصد محل شكستگي در نمونه :2جدول 

  محل شكستگي
  نوع دندان    

شكستگي مايل 
  ريشه

شكستگي عمودي 
 ريشه

شكستگي آپيكالي 
  ريشه

  اتفاق نيفتاد  %26  %67 دار فرول
  %7  %80 %13  بدون فرول

  
  بحث

هـا وارد كـردن فـشارهاي         نظر به اينكه يكي از معايـب پـست        
باشـد اسـتفاده از اثـر حفـاظتي           شه دندان مـي   اكلوزالي به ري  

تواند به عنوان روشي براي تقويت ريشه دنـدان در            فرول مي 
نتيجه به دسـت آمـده از ايـن         ،  )2.(برابر شكستگي مؤثر باشد   

بررسي نشان دهندة اين مطلب است كـه فـرول مقاومـت بـه              
شكست دندانهايي را كـه بـا پـست و كورهـاي بانـد شـونده                

  .دهد  را افزايش مياند بازسازي شده
 و همكـاران صـورت گرفـت        Al-Bayatدر تحقيقي كه توسط     

ايــن نتيجــه بــه دســت آمــد كــه فــرول مقاومــت بــه شكــست 
اند  دندانهايي را كه با پست و كورهاي باند شونده ترميم شده   

 در تحقيقات خود نتيجـه  Gegauff AG، )1(دهد را افزايش مي
متـر    ايجاد دو ميلي وCrown lengtheningگرفت كه با انجام 
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 و همكارانمحمد حسن ساالريدكتر 

توان ميزان شكـستگي را   مولر مي  فرول بر روي دندانهاي پره    
، همچنين تحقيقـات نـشان داده       )10.(در اين دندانها كاهش داد    

كه ميزان مقاومت دندان در برابر شكـستگي بـه طـول فـرول        
فرول  (Uniformنيز بستگي دارد يعني دندانهايي كه با فرول         

آمـاده  ) اكال و لينگوال و پروگزيمال    متر در ب    با طول دو ميلي   
شوند مقاومت به شكست آنها بيش از دندانهايي است كـه             مي

متر در باكـال   فرول با طول دو ميلي  (Non uniformبا فرول 
، )7.(شوند  آماده مي ) متر در پروگزيمال     ميلي 5/0و لينگوال و    

Al-Hazaimeh           و همكارانش در تحقيقات خود به ايـن نتيجـه 
 كه تراشهايي كه همراه با فرول هستند و آنهـايي كـه        رسيدند

فرول ندارند هيچ تفاوتي از لحاظ مقاومـت بـه شكـست بـين              
و مطالعـه   ، اختالفـات مهمـي بـين ايـن          )5.(آنها وجـود نـدارد    

 صــورت گرفــت وجــود Al-Hazaimehتحقيقــي كــه توســط 
دار و    در اين مطالعه طول تراش براي دو گروه فـرول         . داشت

 طـول   Al-Hazaimehكسان بود ولي در تحقيـق       بدون فرول ي  
دار بيشتر از گروه بـدون فـرول بـود         تراش براي گروه فرول   

در حالي كه ابعاد كور براي دو گروه يكسان بـود، در نتيجـه              
در گروه بدون فرول نسبت تـاج بـه ريـشه نـسبت بـه گـروه           

توانست مقاومت آنهـا را   دار كوچكتر بود كه اين امر مي   فرول
ــر ــدن    در براب ــك ش ــث نزدي ــزايش داده و باع ــستگي اف  شك

  )1.(نيروهاي منجر به شكست در دو گروه گردد
 تحقيقي انجام گرفت و نشان داد كـه تاجهـاي           2000در سال   

سـازي بـراي فـرول        بلند نسبت به تاجهـاي كوتـاه در آمـاده         
هـا نـشان      اين يافته . مقاومت كمتري در برابر شكستگي دارند     

 حفاظتي فرول نسبت تـاج بـه ريـشه          دهند كه به همراه اثر      مي
تواند نقش مهمي در مقاومت دندان در برابر شكستگي        نيز مي 

 الگوهــاي شكــست نيــز مــورد مطالعــه، در ايــن )1.(ايفــا كنــد
در هر دو گروه شكستن ريشه به عنوان        . بررسي قرار گرفت  

دار بيـشتر بـه    اولين الگوي شكست رخ داد كه در گروه فرول        

يشه و در گروه بدون فرول بيـشتر        صورت شكستگي مايل ر   
ايـن نتيجـه مـشابه      . به صورت شكستگي عمودي ريشه بـود      

 بــه 1989 در ســال Barkhordarاي اســت كــه توســط  نتيجــه
 صـورت   Al-Bayatدست آمد، امـا در تحقيقـاتي كـه توسـط            

گرفت در گروه بـدون فـرول دبانـد شـدن روكـش فلـزي بـه                
اختالف شايد بـه    ، اين   )1.(عنوان اولين الگوي شكست رخ داد     

 كــه در ايــن Panavia F 2.0علــت اســتحكام ســمان رزينــي 
مطالعه مورد استفاده قرار گرفته بود باشـد كـه باعـث شـده              
روكش فلزي محكم به ساختار دنـدان متـصل شـود و تحـت              

از طرفي ايـن عقيـده وجـود        . تأثير نيروهاي وارده جدا نشود    
شـوند     سـمان مـي    Panaviaهايي كه بـا سـمان         دارد كه پست  

ايـن  . ممكن است يكي از علل شكستگي ريشه دنـدانها باشـند          
تواند شكستن ريشه را به عنوان اولين الگوي شكست           امر مي 
، در اين مطالعـه هماننـد تحقيـق         )5.( مطرح كند  مطالعهدر اين   

Al-Hazaimeh    شكستن پست به عنوان اولين الگوي شكـست 
رزينـي كـه    علت اين امر شايد اين باشـد كـه سـمان            . رخ نداد 

شـود سـاختمان      باعث باند شـدن پـست بـه عـاج دنـدان مـي             
شود كه دنـدان و پـست    كند كه باعث مي     اي ايجاد مي    يكپارچه

و كور و كرون به صورت يك واحد عمـل كـرده و در نتيجـه          
ــده      ــاي وارد ش ــر نيروه ــاال رود و در اث ــست ب ــت پ مقاوم

  )1.(نشكند
  

  گيري نتيجه
طالعه مبني بر اينكه فرول بر با توجه به نتايج حاصل از اين م

افزايش مقاومت به شكست دنـدانها نقـش تعيـين كننـده دارد             
بايـست جهـت افـزايش مقاومـت          توان نتيجه گرفت كه مـي       مي

  .دندانها در برابر شكستگي از اثر فرول استفاده شود
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  . . . بررسي اثر فرول روي مقاومت به شكست دندانهاي بازسازي شده با پست و كورهاي
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