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بررسي اثر زمانهاي مختلف تراش اصالحي بر گير پست و كورهاي سمان شده با سمان 
  زينك فسفات
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 چكيده
لرزش رسد  نظر ميه ب. تراش اصالحي استبه  معموالً پس از سمان كردن پست و كور ريختگي، قسمت كور نيازمند :زمينه و هدف

منجر به كاهش گير شده و ايجاد شده توسط هندپيس در حين تراش اصالحي باعث ايجاد ترك و تداخل در روند سخت شدن سمان 
بررسي اثر زمانهاي مختلف تراش اصالحي بر گير پست و كورهاي سمان شده با سمان مطالعه هدف از اين . گردد پست و كور مي

  .زينك فسفات است
ها به صورت   نمونه.ه و پس از درمان ريشه، پست وكورهاي ريختگيِ آنها آماده شد دندان نيش سالم انتخاب شد48 :روش بررسي

بر روي . ها با سمان زينك فسفات طبق دستور كارخانه انجام گرديد  كردن نمونه  سمانوند  تايي تقسيم شد12ه تصادفي به چهار گرو
 15 ،تراش اصالحي گروه دوم، سوم و چهارم به ترتيب. گونه تراش اصالحي داده نشد پس از سمان كردن هيچ) كنترل(گروه اول 

ثانيه، سطح پاالتال سي مدت ه  لبه انسيزال ب،براي انجام تراش اصالحي. ام گرفت ساعت پس از سمان كردن انج24دقيقه و سي دقيقه، 
ها به مدت يك هفته در انكوباتور،  پس از نگهداري نمونه. ثانيه تراش داده شدصد و بيست مدت ه ثانيه و ديواره اگزيال بشصت 

ي بدست آمده ها داده. ردن هر پست بدست آمدنيروي الزم براي خارج ك  وآزمايش كشش توسط دستگاه اينسترون انجام گرفت
  .آناليز شدند 05/0در سطح معناداري  سويه  واريانس يكتوسط آزمون

 87/549 و 45/616، 58/641، 58/640 ميانگين ميزان گير پست و كورهاي سمان شده در گروههاي اول تا چهارم به ترتيب :ها يافته
  . چهار گروه، اين اختالف از لحاظ آماري معنادار نبودبا وجود تفاوت در ميانگين. دست آمدنيوتن ب

كار رفته، زمانهاي متفاوت ه توان نتيجه گرفت كه با توجه به نوع سمان ب  با در نظر گرفتن محدوديتهاي اين مطالعه مي: نتيجه گيري
  . تاثيري ندارد زينك فسفاتانجام تراش اصالحي، بر گير پست و كورهاي سمان شده

  .تراش - نك فسفاتيسمان ز -  گير -  پست و كورهاي ريختگي:اه كليد واژه
  6/5/84: پذيرش مقاله  5/3/84: اصالح نهايي  19/11/83: وصول مقاله

 savabi@Hotmail.comاصفهان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي پروتزهاي دنداني آموزشي گروه :نويسنده مسئول
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  . . .بررسي اثر زمانهاي مختلف تراش اصالحي بر گير

  مقدمه 
ري دندانها و موفقيت درمانهاي با افزايش تمايل به نگهدا

. شوند اندودنتيك، دندانهاي بدون پالپ بيشتري حفظ مي
دي ناچيز در اين دندانها ساختمان باقيمانده دندان به ح معموالً

ناپذير  اجتناب (Core)است كه بازسازي قسمت تاجي توسط كور
صورت ) Post( وظيفة نگهداري كور، توسط پست .باشد مي
كور و قبل  و   از سمان كردن پستغلب موارد، بعددر ا .گيرد مي

هاي با   به يك تراش اصالحي توسط هندپيسيگير از قالب
لرزش   ن اعتقاد دارند،اگروهي از مؤلف ، باشد دور باال نياز مي

روند ست شدن سمان و  باعث تداخل درحاصل از اين وسايل 
  )2-1(.شود مييا ايجاد ترك در آن 

Lund   تراش اصالحي يـك سـاعت بعـد از          و همكاران اثر 
 سمان كردن پست  و كورهاي ريختگي با سمان زينك فسفات          

نتايج بدست آمده نشان داد تفاوتي در ميـزان         .  بررسي كردند  را
گير اين پست و كورها با گروه بـدون تـراش اصـالحي وجـود               

   )3(.ندارد
 بالفاصـله بعـد از   ، تراش اصالحينشان داد انجامخدادادي  

 از سـمان    پـس دقيقه و يك ساعت     شش    و ن پست سمان كرد 
موجـب  ) كنترل(با گروه بدون تراش اصالحي    در مقايسه   كردن  

وكورهاي ريختگي سمان    پستدر الية سمان    ريزنشت  افزايش  
 تراش اصـالحي    در مطالعة وي  . گردد  ميشده با زينك فسفات     

در اليـة    ريزنـشت     تـأثيري در    ساعت بعد از سـمان كـردن       24
   )4(.سمان نداشت

Al-Ali     هاي با تراش اصالحي    پست و كور  و همكاران گير
گروههـاي  را با گيـر      ساعت   24 دقيقه، يك ساعت و      15بعد از   

نتايج اين  .  مقايسه كردند  ، در همان زمانها   بدون تراش اصالحي  
ها، در هـر      گير پست  ،با گذشت زمان  كه  مطالعه نشان مي دهد     

 افـزايش   دوگروه با تراش اصـالحي و بـدون تـراش اصـالحي           
گروه بدون تـراش اصـالحي در        هر همچنين ميزان گيرِ  . يابد مي

 15 در زمانهـاي      مـشابه  مقايسه با گروه داراي تراش اصـالحيِ      
با توجـه    )5.(دقيقه و يك ساعت به شكل معناداري باالتر است        

به اينكه دندانپزشـكان معمـوالً بـه خـاطر كـاهش زمـان كـار                
حي را هر چه زودتر آغاز      كلينيكي بيمار تمايل دارند تراش اصال     

گيـر   بر تراش اصالحيحاضر، بررسي اثر مطالعه كنند، هدف از   
دقيقـه و   سـي    دقيقـه،    15فاصلة  ه  ريختگي، ب پست و كورهاي    

، بـا سـمان زينـك فـسفات        ساعت پـس از سـمان كـردن          24
   .باشد مي

  
  روش بررسي

 48 در اين مطالعه كـه از نـوع تجربـي آزمايـشگاهي بـود،             
  از هرگونـه پوسـيدگي،     ة عـاري  شـد خـارج   سـالم   دندان كانين   

ترميم، ترك، شكستگي، سـايش مـشخص مينـايي و نقـايص            
ــد  ــاب گرديدن ــتيك انتخ ــه  . هيپوپالس ــي مرحل ــدانها در ط دن

 %1 تـايمول      سـاعت در محلـول     24آوري، ابتدا بـه مـدت        جمع
 چـسبيده بـه دنـدان،        نـرم   و پس از حذف بافت     هنگهداري شد 

 پـاميس و بـرس توسـط         پـودر   از پاكسازي نهـايي بـا اسـتفاده      
دندانها تـا شـروع مطالعـه در        . هندپيس با دور آهسته انجام شد     

   .در درجه حرارت اتاق نگهداري شدند و آب مقطر
 محل اتصال مينا با متر باالتر از ميليدو تاج دندانها از 

  عمود بر محور طولي دندان توسط فرز كاربايدسمان،
، (No.500-314-012,Brasseler,Lemgo,Germany)اي استوانه

 انجام Step back به روش  درمان ريشه،سپس. قطع شد
 .اچ . در نهايت كانال دندانها توسط گوتاپركا و سيلر آ.گرديد

 )AH Plus,Dentsply De-Trey,Konstanz,Germany(پالس 
قسمت تاجي دندانهاي درمان  .روش تراكم جانبي، پر شدبه 

 ,Cavit, ESPEة ترميم موقتمادريشه شده با استفاده از 

Seefeld, Germany), ( پوشانده شد و دندانها به مدت يك
 .ندهفته در آب مقطر در درجه حرارت اتاق نگهداري شد
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انو همكاراميد صوابي اصفهاني دكتر 

 متر از  ميلي11  با طول، فضاي پست پس از اين مدت
 استفاده از با براي اين منظور ابتدا.  آماده شدسطح مقطع تاجي

، تاي داخل كانال خارج گرديد،گويك  ةفرز پيزوريمر شمار
دهي نهايي فضاي پست به كمك فرزهاي شماره  شكلسپس 

 ,RTD (RTD, Grenobleهاي  از سري پست سه و دو ،يك

France) توسط، فضاي پستقالب مثبت در نهايت . انجام شد  
 .Duraley,Reliance Dental Mfg.Co(خودسخت شونده رزين 

Chicago, ill(دندان كانينكور به شكل قسمت . تهيه گرديد  
 دو ، اكريل قسمت كور ورزين پس از سخت شدن شد و آماده 
آن براي پوشش كامل تاجي، از نوع  متر از ميناي مجاور ميلي

 ارتفاع كور .متر تراش داده شد ميلييك تمام سراميك با عمق 
 وسط در. متر در نظر گرفته شد ميليهشت ها  در تمام نمونه

جهت باكولينگوالي تعبيه  در متر  ميلي5/2 ر سوراخي به قطكور
 حمتر از سط ميليچهار مركز اين سوراخ گرديد به طوري كه 

اين سوراخ براي انجام مراحل  .انسيزال فاصله داشته باشد
از ناحية مزيوانسيزال يا  ،اسپرو .كشش مورد استفاده قرار گرفت

ا سيلندرگذاري بمراحل  شد و   متصلبه كورديستوانسيزال 
  و(Hinrivest, Goslar, Germany) اينوستمنت فسفات باند

براي . شدطبق دستور كارخانة سازنده انجام بدون الية الينر، 
 Verabond( برليوم  -كروم- كورها از آلياژ نيكل و   پستريختن

V,Aalbadent,Ca(هاي ريختگي از  سطح پست. شد   استفاده
 ميزان تطابق با نظر وجود برجستگي، نقطة فشار و همچنين

عمل ه در صورت نياز اصالحات الزم ب .كانال دندان بررسي شد
هاي آماده شده با اكسيد آلومينيوم   و در نهايت سطح پستهآمد

  .ميكرون سندبالست گرديدپنجاه 
 پيش از سمان كردن، جهت استاندارد :مراحل سمان كردن

با كشش، دندانها آزمون كردن نيروهاي وارد به پست هنگام 
در   انسيزواپيكاليدر جهت محور طولي، استفاده از سورويور
 ,OrthoResin, Dentsply DeTrey)آكريل ارتودنسي

Weybridge,Surrey, England)كار  براي اين. گرفتند  قرار
 به ميلة عمودي سورويور متصل RTDسه شنك فرز شمارة 

ال محور طولي هر دندان با قرارگرفتن فرز در داخل كان. گرديد
. قرار گرفت) ميلة عمودي سورويور( دندان در راستاي عمودي

 تائي تقسيم 12 به طور تصادفي به چهار گروه ها سپس نمونه
  .شدند

ند تا ور گرديد غوطه% 60هاي ريختگي در الكل  پست
 از  پس.آلودگي و چربيهاي موجود بر سطح آنها حذف شوند

آب مقطر با  ها از الكل خارج شده، يك دقيقه پستگذشت 
 نيز فضاي پست.  خشك شدندگاز استريلكامالً شسته و با 

سمان كردن رطوبت  كمي قبل از .توسط پنبه و الكل تميز شد
  زينك سمان.خشك گرديدداخل كانال توسط كن كاغذي 

طبق دستور  بر )Flecks, Mizzy, Keystone, USA( فسفات 
ن با سما.  تا قوام مناسب بدست آيدمخلوط گرديدكارخانه 

ته و سپس پست به كمك لنتولوي اسپيرال در كانال قرار گرف
  . آرامي در محل خود نشانده شد

) كنترل( بر روي گروه اول :نحوه انجام تراش اصالحي
تراش . گونه تراش اصالحي داده نشد پس از سمان كردن هيچ

 15اصالحي گروه دوم، سوم و چهارم به ترتيب پس از گذشت 
 ساعت پس از سمان كردن انجام 24 دقيقه وسي دقيقه، 
 يك هندپيس با  با كمكبراي انجام تراش اصالحي. گرفت

 ,014-314-806#)اي بلند فرز الماسي استوانه دور باال و

Brasseler, Lemgo, Germany) سي ، لبه انسيزال به مدت
صد و ثانيه و ديواره اگزيال به مدت شصت ثانيه، سطح پاالتال 

 كليه تراشها توسط يك نفر صورت .شد  ادهثانيه تراش دبيست 
مدت ه انجام مراحل تراش اصالحي، دندانها ب بعد از. گرفت

گراد، در آب مقطر نگهداري  سانتيدرجه  37دماي يك هفته در
  .شدند
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  . . .بررسي اثر زمانهاي مختلف تراش اصالحي بر گير

با توسط دستگاه اينسترون كشش در نهايت آزمايش 
و حداكثر نيروي وارد  متر در دقيقه انجام شد  ميليپنج سرعت 

براي . براي جدا شدن پست و كور از دندان، ثبت گرديدشده 
ميانگين نيروهاي ثبت شده توسط دستگاه كشش در  آناليز

 سويه آناليز واريانس يك  وSPSSافزار  گروههاي مختلف از نرم
  .استفاده گرديد 05/0با سطح معناداري 

  
  ها يافته

گير پست و كورهاي سمان شده با سمان زينك  ميزان
 1  در جدولمورد مطالعه بر حسب نيوتن فسفات درگروههاي

 ميزان ميانگين گير در گروههاي اول تا چهارم .ده استشارائه 
براي  . بود87/549 و 45/616، 58/641، 58/640به ترتيب 

مقايسه ميانگين ميزان گير پست در گروههاي مختلف، از 
 استفاده شد و مشخص گرديد سويه ناليز واريانس يكآزمون آ
دار  ا در بين گروههاي مختلف ، اختالف معن>05/0Pكه با   

  =P-value)339/0 (آماري وجود ندارد
  
  بحث

عوامل متعددي مانند فرم آماده سازي وتطابق پست با 
ديوارة كانال، طرح پست، طول پست، قطر پست، نوع سمان و 

  )7،6،1(.برگير پست اثر داردخصوصيات سطحي پست، 

دهد افزايش طول پست بر ميزان  مطالعات متعدد نشان مي
رسد با افزايش طول، اثر لرزش بر  نظر ميه  ب.افزايد گير مي

  )8،3(.شود پست كمتر مي
متر در نظر گرفته شد،   ميلي11طول پست مطالعه در اين 

ي پيكالي اختاللي ايجاد شود، طولآتا بدون آنكه در سيل 
در مطالعات . طول ريشه بدست آيددو سوم حداقل برابر با 

باشد، طول پست بين   مختلف كه هدف تعيين گير پست مي
 11بنابراين طول ) 10-8، 3(.متر انتخاب شده است  ميلي9-13

و مطالعات گذشته را مطالعه نتايج اين  متر امكان مقايسة  ميلي
  .فراهم مي سازد

 تطابق پست با ، گير پست از عوامل مهم در ديگريكي
 پست وكور ريختگي در مقايسه با ،)8،7،1(.ديوارة كانال است

  )11(.انواع ديگر پست بيشترين تطابق را  با ديوارة كانال دارد
تواند به اندازه يك پستِ  بايد توجه داشت كه سمان نمي

 .هاي كانال، در ايجاد گير مؤثر باشد ً تطابق يافته با ديواره كامال
كانال باعث ايجاد يك   تطابق پست با ديوارةاز طرفي ، )12،8(

له از آنجا ئاين مس. شود نازك سمان در اطراف پست مي  الية
 يك الية ضخيم سمان در اطراف پست، حائز اهميت است كه،

سمان  اثر فشارهاي اكلوزالي متناوب، بيشتر از الية نازك  در
ن تركها و  آب از طريق ايامكان نفوذ شده ودچار ترك 

  ونهايت ريزنشت درو فضاهاي ريز به داخل الية سمان 
  )12-11(.يابد افزايش ميشكست سمان 

  
  مورد مطالعه بر حسب نيوتن ر پست و كورهاي سمان شده با سمان زينك فسفات درگروههاين گيميزا : 1جدول 

  
  گروهها                           

  P. value  انحراف معيار  ميانگين  اكثرحد  حداقل  آزمون  نتيجه           

  39/159  58/640  888  408   بدون تراش اصالحي: گروه اول
  51/187  58/641  840  315   دقيقه15 تراش اصالحي پس از : گروه دوم
  53/102  45/616  770  440  دقيقهسي  تراش اصالحي پس از : گروه سوم

  57/73  87/549  659  425   ساعت24 تراش اصالحي پس از : گروه چهارم

339/0  
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انو همكاراميد صوابي اصفهاني دكتر 

 15نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه تراش اصالحي پس از 
دقيقه بر گير پست كورهاي ريختگي تأثيري ندارد كه اين 

 و Al-Ali و همكاران مطابقت دارد اما Lundنتيجه با مطالعه 
ي و دالبته خدادا، )3،5.(اند همكاران نتايج متفاوتي بدست آورده

 مطالعه خود بر تأثير تراش زودهنگام پست كورركني نيز در 
اند، اما آنها در مطالعه خود گير  كردهريختگي بر سيل اشاره  

 ساير ،)4(.اند پست و كورهاي ريختگي را مدنظر قرار نداده
مطالعات مربوط به گير پست و كورهاي ريختگي نيز بيشتر به 

    )15، 11-10، 8(.اند تأثير وسايل اولتراسونيك برگير پرداخته
صورت ه گيري ب قالب ،Lundدر مطالعة حاضر و مطالعة 

از  Al-Ali، ولي در مطالعة )3.(عمل آمده مستقيم از كانال ب
 كه كامالً با تفاده شده استساخته اس  پالستيكي پيشهاي پست

گيري  رسد قالب نظر ميه  ب،)5(.ديواره كانال تطابق ندارند
زيرا مادة ، شته باشدمستقيم از كانال دقت باالتري دا

كند و  ميگيري تمام قسمتهاي كانال را بخوبي ثبت  قالب
كانال و  احتمال عدم تطابق كامل پست تهيه شده با ديوارة

از آنجا كه  .كمتر است ،اي بيشترِ سمان ايجاد ضخامت اليه
توسط پست نيز به تطابق پست با كانال فشار چگونگي پخش 

تطابق كمتر، نيروي لرزش را هاي با  پست، )6.(بستگي دارد
از طرفي به دليل ضخامت . كنند بيشتر به اليه سمان منتقل مي

ها افزايش  پست احتماالً تأثير لرزش بر اليه اي بيشتر سمان،
  .مي يابد

هاي مخروطي  انواع پست كور ريختگي يكي از و  پست
ها مخروطي  به همين دليل فضاي پست، شود محسوب مي

 مخروطي، قالب گرفته شده از كانال بسياردر فرم  .تهيه شد
دليل عدم ه ها نيز، ب  سمان كردن پست،)6،4،2(.دقيق است

 ،)13،6(.باشد عقب، آسانتر مي  به ايجاد فشار هيدروستاتيك رو
كمتر،  رسد فرم مخروطي به علت گير نظر ميه همچنين ب

  )3(.تفاوت بين گروهها را بهتر نمايان سازد

Lund هاي داراي   نشان داده است گير پستدر مطالعة خود
هاي  شياري كه تراش اصالحي براي آنها انجام شده از پست

ما نيز مطالعه  در ،)3(.بدون شيار با تراش اصالحي كمتر است
 Al-Aliكه  صورتي در. ها بدون شيار انتخاب شدند پست
 از مقايسه اين ،)5(.هاي خود را شياردار انتخاب كرده است پست

تواند  رسد، وجود يا عدم وجود شيار مي نظر ميه عه بچند مطال
  .بر گير پست متعاقب اعمال لرزش اثر داشته باشد

 با افزايش شدت صدا، قدرت ارتعاش داده شده استنشان 
 ،)14.(يابد كردن پست كاهش مي  نيز بيشتر شده و زمان خارج

 فشار و صوت ايجاد شده توسط هندپيس رود انتظار مي بنابراين
در اين مطالعه از هندپيس دور باال  . ميزان ارتعاش مؤثر باشددر

 psi  36دور در دقيقه و با فشارسيصدوپنج هزار با سرعت 
 psi  40نيز از هندپيس دور باال با فشار Lund. استفاده شد

 فشار هندپيس Al – Aliاما در تحقيق . استفاده كرده است
 . مشخص نشده است

نتخاب شده براي تراش اصالحي در اين مطالعه زمانهاي ا
. براساس شرايط كلينيكي و زمان ست شدن سمان انتخاب شد

 دقيقه و زمان 5-5/1فسفات   سمان زينكانواع زمان كاركردنِ 
  . دقيقه است14-5آنها ست شدن 

 5/3 سمان مورد استفاده در اين مطالعه زمان كاركردن
براين بنا. شت دااي  دقيقه5-2 و زمان ست شدن اي دقيقه

 سمانكامل را به ست شدن اجازة  دقيقه 15 زماني در حدود
اثر منفي بر ميزان گير پست داده و تراش پس از اين زمان 

  . خواهد داشتن
ريختگي در دندانهاي قدامي  وكور آنجا كه اغلب، پست از

نيز فرم كور براي يك دندان مطالعه شود، در اين  استفاده مي
ه كه در مطالعات گذشته كور ب در صورتي، قدامي تهيه شد
به همين دليل زمان . اي فرم داده شده بود صورت استوانه

انسيزال،  ، در سه قسمت لبةمطالعهتراش اصالحي در اين 
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  . . .بررسي اثر زمانهاي مختلف تراش اصالحي بر گير

در اين زمينه كه آيا . آگزيال انجام شد  شيب پاالتال و ديوارة
 جهت اعمال نيرو در انتقال لرزش به سمان اثر دارد يا نه،

  )15(.ود دارداختالف نظر وج
 

  گيري  نتيجه
 و بـا وجـود محـدوديتهاي        حاضـر مطالعـه   براساس نتـايج    

زمان شروع تراش اصـالحي برگيـر پـست و كورهـاي             ،مطالعه
 . سمان شده با سمان زينك فسفات اثري ندارد
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