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  مقايسه تأثير دو نوع طرح تراش شولدر و بول معكوس در مقاومت شكست 
ستدندانهاي بازسازي شده با پ  

  
  **فرشته گنجيدكتر  - *الدين شايق سيدشجاعدكتر 

  .شاهددانشكده دندانپزشكي دانشگاه پروتزهاي دنداني گروه آموزشي استاديار  -*
  .دندانپزشك - **

  

 چكيده
ست و كور، طراحي صحيح يك سيستم رين عوامل مؤثر در مقاومت در برابر شكست دندانهاي بازسازي شده با پاز مهمت :هدف  و زمينه

هدف از اين مطالعه، مقايسه تأثير دو نوع طرح  .تواند نقش بسزايي در بهبود موفقيت ترميم نهايي داشته باشد باشد كه مي ست و كور ميپ
  . باشد برابر شكستگي دندانهاي بازسازي شده با پست ريختگي ميمقاومت در  تراش شولدر و بول معكوس در

شدة انساني با ابعـاد مـشابه بـراي ايـن           خارج  عدد دندان سانترال و كانين ماگزيالري       شصت   در يك مطالعه تجربي تعداد       :روش بررسي 
متـر و بـا    ميلـي يك تاج تمامي دندانها با عمق .  ناحية باكال قطع شدCEJمتر باالي  ميليچهار تاج دندانهاي فوق از . مطالعه انتخاب شدند  

ها در مخلوطي از گچ و آكريل مانت شدند و پس از انجام درمان اندو، به طـور تـصادفي بـه سـه                         نمونه. فينيش الين چمفرتراش داده شد    
ي و طـرح تـراش شـولدر و         ست و كور ريختگـ    با پ دو  ، گروه   )گروه كنترل ( كامپوزيت سلف    بايك  دندانهاي گروه   : گرديدندگروه تقسيم   

ها توسط دستگاه اينسترون     مقاومت به شكست نمونه   . ، ترميم شدند  )كنترابول( ست و كور ريختگي و طرح تراش بول معكوس        با پ سه  گروه  
  .بررسي شد) ANOVA(سويه  بررسي گرديد و نتايج با استفاده از آناليز واريانس يك

   :بودراي گروههاي مورد مطالعه به شرح زي ميانگين نيروي شكست بدست آمده بر:ها يافته
 ها بدين صورت بـود كـه در گـروه    طرح شكست در نمونه.  نيوتن94/1395: 3 گروه   نيوتن و  38/709: 2گروه    نيوتن، 62/534: يكگروه  
داري در مقاومـت در      نـي در بررسيهاي آماري اختالف مع    . ها قابليت ترميم مجدد را داشتند      از نمونه % 5/12سه   ودو  و در گروه    % 5/61 يك

كمترين ميـزان نيـروي     يك  باالترين و گروه    سه  اما از لحاظ عددي گروه      ). Pv=21/0( برابر شكست بين گروههاي مورد مطالعه يافت نشد       
  .شكست را در بين سه گروه داشتند

ست و  ستانة مقاومت دندانهاي ترميم شده با پ      داري آ  طرح تراش كنترابول به طور معني     :  با توجه به نتايج حاصله از اين مطالعه        :گيري نتيجه
 همچنين ترميم دندانها با پست و كور ريختگي باعث افزايش مقاومـت بـه شكـستگي در دنـدانهاي انـدو شـده                      . دهد كور را افزايش نمي   

  .گردد نمي
   شكستگي ريشه- ست و كور  پ- تراش بول معكوس - تراش شولدر :ها واژه كليد

  12/7/84 4/3/1385 :پذيرش مقاله  29/5/84     24/7/1384 :اصالح نهايي  19/12/83   3/12/1383 :وصول مقاله
 sha13417@yahoo.comشاهد دانشكده دندانپزشكي دانشگاه پروتزهاي دنداني آموزشي گروه :نويسنده مسئول

  
  مقدمه 

اثـر   زيـادي را در    دندانهاي اندو شده اغلب سـاختمان تـاجي       
يــا در هنگــام  ين شــده وترميمهــاي قبلــي جــايگز، پوســيدگي

بنـابراين  . انـد  از دست داده  ،  سازي حفره دسترسي اندو    آماده

الزم است   گونه دندانها ضعيفتر از دندانهاي زنده بوده و        اين
اي آنهـا را     به منظور جلوگيري از آسيبهاي بعدي بـه وسـيله         

  )1(.كردمحافظت  تقويت، بازسازي و

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ji

da
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               1 / 7

https://jida.ir/article-1-54-en.html


59 
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الدين شايق و همكار دكتر سيدشجاع

 شــدن گيــربــين رفــتن ســاختمان دنــدان باعــث مــشكلتر   از
باعث افزايش احتمال شكـست در       شود و  ترميمهاي بعدي مي  

سـعي   بنـابراين  .گردد حين وارد آمدن نيروهاي فانكشنال مي     
گير و ساپورت الزم را )با تهيه پست مثالً(اي  شود به گونه مي

هاي ترميمـي مختلفـي بـراي        تكنيك. يدبراي ترميم به دست آ    
در  عقايـد  ه اسـت و   گونه دنـدانها پيـشنهاد شـد       بازسازي اين 

  )2.(مناسبترين آنها متفاوت است مورد
يكي از مهمترين مشكالتي كـه در بازسـازي دنـدانها توسـط             

نيروهاي مخرب   ، ايجاد اثر وجينگ و    وجود دارد پست و كور    
باشـد كـه در نهايـت        ناشي از جايگذاري پست در دنـدان مـي        

داول بايـد   . گردد مي ن نمنجر به شكستگي عمودي ريشه دندا     
كــور، حــداكثر مقاومــت بــه  عــالوه بــر تــأمين گيــر ريــشه و

 شكستگي ريشه يـك مـشكل      .شكستگي ريشه را فراهم آورد    
 توانـد منجـر بـه از       شده است كه مـي      اندو   مهم در دندانهاي  

ها و    در يك ارزيابي باليني از داول        .دست رفتن دندان گردد   
ــد كــه   ــر روكــشهاي موجــود، دريافتن كــل % 10كورهــاي زي

 در يك مطالعة باليني     .ا به دليل شكستگي ريشه است     شكسته
هاي پيچ شونده به دليـل شكـستگيهاي عمـودي يـا          داول% 40

  )3(.اند مورب شكست خورده
ها و كورهاي ريختگـي نيـز بـه دليـل سـختي، تقـارب و               داول

هـاي عـاج سـبب شكـستگي ريـشه بـه             تطابق كامل با ديواره   
  )4.(گردند ميزان بااليي مي

ــرين  ــست   از مهمت ــر شك ــت در براب ــؤثر در مقاوم ــل م عوام
دندانهاي بازسازي شده با پست و كور، طراحي صحيح يـك           

توانـد نقـش بـسزايي در بهبـود          باشد كه مـي    پست و كور مي   
  )5.(موفقيت ترميم نهايي داشته باشد

هـا   كه يكي از مشكالت عمده در اسـتفاده از پـست          يي  از آنجا 
شد، در اين مطالعـه     با ايجاد اثر وجينگ و شكستگي ريشه مي      

هـا و ايجـاد اثـر         در طرح تراش پست    "كنترابول" تأثير ايجاد 
حلقوي در افـزايش مقاومـت دنـدانهاي انـدو شـده در برابـر               

گفته شده است كه اين كار يك يقـه          .گرديدشكستگي بررسي   
را دور محــيط اكلــوزال حفــره تــراش ) Metal collar( فلــزي

جلـوگيري از شكـستگي     كند كه به احاطـه دنـدان و          فراهم مي 
 همچنـين باعـث     ،)6(.كنـد  ساختار باقي مانده دندان، كمك مـي      

هدف از ايجاد يك    ) 2.(گردد فيت شدن و دقيق بودن پست مي      
اثر حلقوي بهبود يكپارچگي ساختمان دنداني دندانهاي بدون        

  :پالپ توسط مقابله كردن با
 هاي مخروطـي و  اثر وجينگ پست نيروهاي اهرمي فانكشنال،  

 ،)7.(باشد روهاي لترالي ايجاد شده طي جايگذاري پست مي       ني
انـد كـه اثـر يقـة فلـزي           اگر چه نويسندگان زيادي نشان داده     

شـده كـاهش     ، احتمال شكـستگي را در دنـدانهاي انـدو         )بول(
اما مدارك علمي كمي براي تاييد ايـن ادعاهـا وجـود            ،  دهد مي
  . دارد

گيـري   قالـب با توجه به سهولت تكنيكي طرح تـراش شـولدر،           
راحتتر و راحتي بيشتر در نـشاندن پـست، يكـي از سـؤاالت              

شود اين است كه آيا ايجـاد        مهمي كه در اين رابطه مطرح مي      
به يك پله يا شولدر در تراش پست مزيت قابل توجهي نسبت            

   دارد يا خير؟collarيقة فلزي يا 
اي در طرح تراش دندانها      يك بول زير لثه    محققان   از بسياري

اثير ايجاد يقة فلزي حاصل از آن را، در افزايش مقاومـت            و ت 
اند كه   كردهبيان   اند و  در برابر شكستگي دندانها مؤثر دانسته     

اين يقة فلزي كه دور تا دور ساختمان دنداني تاجي را احاطه            
ندانهاي اندو شده را افـزايش      دكند، استحكام و يكپارچگي      مي
 Metal collar كننـده يـا  براي ايجاد حلقة تقويـت  ، )7(.دهد مي

  هماننـد بـول زيـر لثـه و         : انـد  روشهاي مختلفي پيشنهاد شده   
  يا يك كنترابول در اطـراف سـطح اكلـوزال تـراش دنـدانهاي              

  )7.(اندو شده
اند كه در صورتي كه طـرح تـراش          كردهبيان  محققان ديگري   

تـر از كـور      دندان به نحوي باشد كه كراون دندان را آپيكـالي         
 Ferrule effect، باعث ايجاد يك اثـر حلقـوي يـا    در بر بگيرد

گردد كه به افزايش مقاومـت در برابـر شكـستگي دنـدانها              مي
هدف از اين مطالعه مقايسه تـاثير دو         .نمايد كمك فراواني مي  

برابــر  نــوع تــراش شــولدر و بــول معكــوس در مقاومــت در
  .باشد شكستگي دندانهاي بازسازي شده با پست ريختگي مي
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  . . . ي مقايسه تأثير دو نوع طرح تراش شولدر و بول معكوس در مقاومت شكست دندانها

  سي روش برر
در اين مطالعه تجربي مقاومـت در برابـر شكـست دنـدانهاي             
سانترال و كانين ماگزيالري اندو شده و ترميم شده با پست           

ــي ــاي ريختگ ــشگاه بررســي شــد محــيط در  و كوره . آزماي
شــده خــارج كــانين مــاگزيالري  دنــدان ســانترال وشــصت 

 هـا و   كـه سـانترال    انساني براي ايـن مطالعـه انتخـاب شـدند         
 . با توزيع مساوي در بـين سـه گـروه تقـسيم شـدند              ها كانين
سـي  هاي مورد نياز براساس نظر مشاور آماري         هنمون تعداد

 45بـه  شـصت   تعـداد از  كـه نهايتـاً   . گرفتـه شـد    عدد در تظر  
 نمونه به دليل مشكالت حين كار و        15. نمونه كاهش پيدا كرد   

ــد    ــته ش ــار گذاش ــستگي كن ــاد شك ــن  .ايج ــاب اي ــت انتخ    عل
ان در دسـترس بـودن دنـدانها و مطالعـات قبلـي             دو نوع دنـد   

نترال اعدد كـانين و ده عـدد سـ         5گروه   در هر ،  )8-7،  5(.بود
دندانها پس از دبريدمان به مدت يك هفتـه  . شد در نظر گرفته

  در محلول هيپوكلريـت سـديم نگهـداري شـدند و پـس از آن               
مـاه در محلـول آب و الكـل نگهـداري           سـه   به مـدت كمتـر از       

  .شدند
 شد تا دندانها از لحاظ شكل، طـول و         اين مطالعه سعي مي   در  

دندانها از لحاظ   . د ممكن مشابه انتخاب شوند    ح قطر ريشه تا  
. نداشتن هرگونه پوسيدگي و يا ترك به دقت بررسـي شـدند           

بـا ابعـاد يكـسان در        اي شـكل   هـاي اسـتوانه    دندانها در بلوك  
متــر زيــر  ميلــييــك كيــور، تــا  مخلــوط گــچ و آكريــل ســلف

 مانـت شـدند تـا قابـل انتقـال بـه دسـتگاه تـست          CEJناحيـة 
تمـامي دنـدانها بـه روش        .باشنداينسترون  استاندارد جهاني   

Step-back     با استفاده از k-file      فايلينـگ  شـصت    تـا شـمارة
ــا اســتفاده از ســيلر  .شــدند ــسايد  (ZOE ســپس ب ــك اك زين
  . و گوتاپركا به روش لترالي پر شدند) اوژنول

 ناحيـة پروگزيمـال،     CEJمتـر بـاالي      ميلـي سه  ز  تاج دندانها ا  
محور طولي دندان قطع شد كه نتيجتاً طـول تـاج در             عمود بر 

CEJ    تاج تمـامي دنـدانها بـا    . متر بود  ميلي 5/4-4 ناحية باكال
تـراش  ) CEJتا حد   ( متر و با فينيش الين چمفر      ميلييك  عمق  

  )1 شكل( .داده شد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مترتراش چمفرداده شد يك ميليدندانها با عمق : 1 شكل

  
  : عددي تقسيم شدند15دندانها به سه گروه مساوي 

دندانهاي اين گروه با كامپوزيت سلف و بدون پست         : 1گروه  
  )گروه كنترل. (ترميم شدند

 دندانهاي اين گروه با پست و كور ريختگـي فلـزي و           :2گروه  
تـرميم  ) طـرح تـراش شـولدر     (بدون ايجاد كنترابـول در تـاج        

  )3،2ل شك( .دندش
دندانهاي اين گروه با پست و كور ريختگـي فلـزي و           : 3گروه  

  )3 شكل( .طرح تراش كنترابول ترميم شدند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ست كور بدون بولپ: 2شكل 
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الدين شايق و همكار دكتر سيدشجاع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ست ريختگي با بول و بدون بول شكل شماتيك پ: 3شكل 

  سه و دوگروههاي 

  
 گوتاپركاي داخل ، ابتدا توسط فرز گيتس گاليدن يكگروه   در

. متري خالي شد    ميلي 4-2 ها تا عمق   پالپ چمبر و داخل كانال    
. در مرحلة بعد كامپوزيت به داخل ايـن فـضا فـشرده گرديـد             

گونه تراش اضافي در كانال يـا گـشاد كـردن كانـال در               هيچ
  )1شكل (. دندانهاي اين گروه صورت نگرفت

وسـط  هـا ت   گوتاپركـاي داخـل كانـال      سـه    و دودر گروههاي   
خـالي  ) متري آپكس   ميلي 4-3تا عمق   (فرزهاي گيتس گاليدن    

ــال   ــپس كان ــده و س ــل   ش ــط دري ــا توس ــر   ه ــاي پيزوريم ه
بدين ترتيب نسبت طـول پـست بـه طـول            .سازي شدند  آماده

  .ها يكسان بود ريشه در تمامي نمونه
. طرح تراش تاج به شـكل شـولدر بـود         دو  در دندانهاي گروه    

گونـه    حالت، اين است كه هـيچ      منظور از طرح شولدر در اين     
بولي در لبة انسيزال دندانها تـراش داده نـشد كـه نتيجتـاً در               

) يـا همـان شـولدر     (درجه  نود  قسمت اكلوزالي تاج يك زاوية      
در قسمت  سه   در دندانهاي گروه     .)3 و   2 شكل( شد ايجاد مي 

شـصت  متري با زاوية   ميلي 5/1-1اكلوزالي تاج يك كنترابول     
  )3 شكل( . شددرجه تراش داده

گيـري   هـاي ريـشه بـا مـادة قالـب          گيري از كانـال    سپس قالب 
Duralay  كـروم ريختـه     -و الگوها بـا آليـاژ نيكـل           انجام شد

هاي هر كدام نشانده  ها داخل كانال در مرحلة بعد پست   . شدند
شد و يا    در صورتي كه داول كور در كانال درگير مي        ( .شدند

ــواحي فــش بــه طــور كامــل نمــي  ار توســط مــادة نشــست، ن
مشخص گرديده و با توربين     ) Spidex( گيري سيليكوني  قالب

اين كار  . شد شد و مجدداً داخل كانال قرار داده مي        اصالح مي 
چندين مرتبه تا زماني تكرار شد كه پست به طور كامل و بـه              

پـست و كورهـاي ريختگـي       . راحتي در داخـل كانـال بنـشيند       
 دنـدانهاي مربوطـه     ساخته شده با سمان زينك فـسفات روي       

ها براي اعمال نيرو در دسـتگاه تـست          نمونه. چسبانده شدند 
 درجه نسبت به   135قرار گرفتند و نيروي با زاوية       اينسترون  

  .محور طولي دندانها به نقطة مياني سطح لينگوال وارد شد
ميانگين نيروهاي وارده در هر گروه محاسبه گرديد و جهـت           
مقايــسة ســه گــروه بــا يكــديگر از آزمــون آنــاليز واريــانس 

و ) α= 05/0% (95بــا ضــريب اطمينــان ) ANOVA(ه سوييكــ
ــه  ــايج در صــورتي ك ــود >05/0P.V  نت ــاري   ب ــاظ آم از لح

 . گرديد دار محسوب مي معني

  
  ها يافته
هـا در ايـن      براي شكست نمونـه   ميزان نيروي الزم    : يكگروه  

  . نيوتن بود1120-220گروه بين 
 نمونـة   15از  : طرح شكستگي در اين گروه بدين نحو بود كـه         

نمونـه دچـار    پنج  نمونه دچار شكستگي در تاج،      ه   نُ اين گروه، 
نمونـه نيـز دچـار      يـك   شكستگي عمودي در تاج و ريـشه، و         

ار نمونـه دچـ    ده   در ايـن گـروه    . ندشكستگي مايل ريشه شـد    
نمونه دچـار شكـستگي غيرقابـل       پنج  شكستگي قابل ترميم و     

  . ترميم شدند
هـا در ايـن      ميزان نيروي الزم براي شكست نمونـه      : دوگروه  

ميانگين نيـروي الزم بـراي      .  نيوتن بود  1900-300گروه بين   
طرح شكستگي در   .  نيوتن بود    38/709شكست در اين گروه     

يـك  ونـة ايـن گـروه،        نم 15 از : اين گروه بدين نحو بـود كـه       
ــدند،    ــاج ش ــستگي در ت ــار شك ــه دچ ــار  12نمون ــه دچ  نمون

نمونــه دچــار دو شكــستگي عمــودي تــاج و ريــشه شــدند و 
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  . . . ي مقايسه تأثير دو نوع طرح تراش شولدر و بول معكوس در مقاومت شكست دندانها

نمونه شكـستگي   دو  بدين ترتيب   . شكستگي مايل ريشه شدند   
در .  نمونه شكستگي غير قابل ترميم داشتند      13قابل ترميم و    

دچـار  كـدام پـست      ها دندان شكـست و در هـيچ        تمامي نمونه 
  .شكستگي نشد

هـا درايـن     ميزان نيروي الزم براي شكست نمونـه      : سهگروه  
ميانگين نيـروي الزم بـراي      .  نيوتن بود  2550-600گروه بين   

طرح شكستگي در .  نيوتن بود94/1395شكست در اين گروه     
 نمونه دو نمونة اين گروه ،     15از  : اين گروه بدين نحو بود كه     

نمونـه دچـار شكـستگي     شـش دچار شكستگي در تاج شدند،   
نمونه دچار شكـستگي مايـل   ه نُعمودي تاج و ريشه شدند، و      

 13نمونـه شكـستگي قابـل تـرميم و در            دو   در. ريشه شـدند  
در يـك نمونـه     . شـد  نمونه شكستگي غير قابل ترميم تلقي مي      

 نمونـة شـمارة   . (همزمان باشكستگي ريشه پست هم شكست     
هـاي مـورد مطالعـه       كـدام از نمونـه      در هيچ  ،) نيوتن 1225 :4

  .پست، از فضاي پست خارج نشد
 ميانگين نيروهاي به دست آمـده بـراي هـر گـروه بـه شـرح               

  .باشد  مي1 و نمودار 1 جدول
 بـود   ANOVA(  ،21/0=P.V(در مقايسة سه گروه با يكديگر       

بدين ترتيـب اخـتالف بـين    .  بود05/0كه اين مقدار بزرگتر از  
 .شدمقاومت به شكست بين سه گروه يافت ن

  
  ميانگين نيروي شكست در هر گروه: 1جدول 

 
  ميانگين نيروي

 ) 1 گروه( شكست

  ميانگين نيروي

  )2 گروه(شكست 

 ميانگين نيروي

 )3 گروه(شكست 

A= 62/534 =B38/709 =C94/1395 

 
  بحث 

ــست    ــر شك ــت در براب ــؤثر در مقاوم ــل م ــرين عوام از مهمت
 يـك   دندانهاي بازسازي شده با پست و كور طراحي صـحيح         

توانـد نقـش بـسزايي در بهبـود          باشد كه مـي    پست و كور مي   
  )5.(موفقيت ترميم نهايي داشته باشد

  

 

 

 

 

 
  
  
  

  
   ميانگين نيروي شكست سه گروه:1 نمودار

  
زير لثـه يـا     (اند كه ايجاد يك بول       مطالعات مختلف نشان داده   

شود  باعث ايجاد يك يقة فلزي دور دندان مي       ) در اكلوزال تاج  
جلـوگيري از شكـستگي سـاختار بـاقي          احاطة دندان و  كه به   

هــا در بهبــود  گونــه بــول ايــن. كنــد مانــده دنــدان، كمــك مــي
يكپارچگي ساختمان دنداني در دنـدانهاي بـدون پالـپ، نقـش            
مهمي دارند و باعث مقابله با نيروهاي اهرمي فانكشنال، اثـر            

هاي مخروطي و نيروهاي لترالي ايجاد شده طي        وجينگ پست 
  )6.(شود ذاري پست ميجايگ

از يك كنترابول در قسمت تاجي دنـدانهاي        حاضر  در مطالعة   
ايـن كنترابـول در     . كانين ماگزيالري استفاده شـد     سانترال و 

ادامة پستي بود كه داخل كانال قرار داده شده بود و توسـط             
 درجـه و سـرعت عبـور        135نيرو با زاوية    . فلز پوشانده شد  

جهـت  . گرديدها اعمال    به نمونه  متر در دقيقه    دو ميلي عرضي  
) Harvard(هــا از ســمان زينــك فــسفات  ســمان كــردن پــست

  . استفاده شد
طبــق نتــايج بــه دســت آمــده از ايــن مطالعــه تفــاوت آمــاري 

داري در نيروي شكست بين سه گروه مشاهده نشد كه           معني
كـدام از دو طـرح پـست و كـور مـورد              هـيچ : دهـد  نشان مـي  

ري آسـتانة شكـست دنـدانهاي انـدو         دا استفاده به طور معني   
البته از لحاظ عددي ميانگين نيروهاي      . شده را افزايش ندادند   
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الدين شايق و همكار دكتر سيدشجاع

كمتـرين  يك  بيشترين و در گروه     سه  به دست آمده در گروه      
  . ميزان بود

ــة  ــة   Sorensenدر مطالع ــد مطالع ــز همانن ــر  ني ــرح حاض ط
كنترابول در محل اتصال دنـدان و كـور آسـتانة شكـست را              

 كـه بـر خـالف عقيـدة     كـرد بيـان    نيز Tjan ،)7(.افزايش نداد
عمومي افـزايش يـك يقـة فلـزي زيـر لثـه مقاومـت در برابـر          

  )8.(دهد شكستگي ريشه را افزايش نمي
 با محدوديتهايي كه اين مطالعه داشت نتـايج حاصـله نـشان            
داد كه استفاده از كنترابول تـأثيري در افـزايش مقاومـت در             

بـه نظـر    . ا پـست و كـور نـدارد       دندانهاي قدامي ترميم شده ب    
اين نوع بول در مقابل اعمال نيروهاي        رسد كه استفاده از    مي

عمودي، بيشتر مؤثر واقع شـود تـا        ) Compressive( فشاري
اي كـه در ايـن مطالعـه         كه با زاويـه    ، در حالي  )Shear( برشي

اين دو نوع نيرو به      شد، تركيبي از   نيروها به دندان اعمال مي    
معمـوالً در دنـدانهاي قـدامي نيـروي         . (گرديد  مي دندانها وارد 

 درجـه اسـت و در دنـدانهاي         135وارده به دندانها بـا زاويـة        
خلفي به دليل زاويـة بيـشتر نيـرو، اهميـت كنترابـول بيـشتر               

  )خواهد بود
ــسياري از  ــر  ب ــان نظي  Milot و Rosen, Barkhordarمحقق

ير ايجاد  اي در طرح تراش دندانها و تاث       يك بول زيرلثه  اهميت  
يقــة فلــزي حاصــل از آن را، در افــزايش مقاومــت در برابــر  

اند كه ايـن يقـة       هكردبيان   اند و  شكستگي دندانها مؤثر دانسته   
ــاجي را احاطــه     ــداني ت ــا دور ســاختمان دن ــزي كــه دور ت فل

كند، استحكام و يكپارچگي دندانهاي اندو شده را افـزايش           مي
  )10-8( .دهد مي

 و يـك سـت كـه در مقايـسة گروههـاي     همچنين الزم به ذكر ا 
داري را    بود كه ازلحاظ آماري اختالف معني      =055/0Pv: سه

داد، امـا ايـن مقـدار از لحـاظ عـددي             بين دو گروه نشان نمي    
ــ(دار  بــسيار نزديــك بــه ســطح معنــي  . بــود) Pv=05/0 ييعن

بـود   Pv=059/0 نيـز سه  و  دو  گروههاي   همچنين در مقايسة  
داري را بـين     ظ آماري اختالف معنـي    لحا كه اين مقدار نيز از    
  دار اختالف بسيار  داد ولي با سطح معني دو گروه نشان نمي

  .اندكي را داشت
مؤيد نتايج مطالعاتي بود كه نـشان دادنـد هـيچ           حاضر  نتايج  

آيد  ها به دست نمي    اثر تقويت كننده مهمي از استفاده از پست       
 پست و   و بالعكس به علت بزرگ كردن كانال براي فيت شدن         

هنگـام نـشاندن پـست و يـا فانكـشن باعـث             فشارهايي  ايجاد  
شوند و   افزايش احتمال شكستگي ريشه مي     تضعيف دندان و  

بـه برداشـت اضـافي       در حقيقت جايگـذاري يـك پـست نيـاز         
ساختمان دندان دارد، كه احتماال باعث تضعيف ريشة دنـدان          

  )10-9( .گردد مي
رد استحكام دندانهاي   ك كه بيان مي  يك  طبق اين نتايج فرضية     

ترميم شده با روش كامپوزيت بدون پـست كمتـر از انـواعي             
شـود، مـورد قبـول       است كه از يك پست تقويتي استفاده مـي        

البته نيروي شكست در اين گروه كمتـر از انـواعي       . واقع نشد 
بود كه از يك پست تقويت كننده در آنها اسـتفاده شـده بـود               

  .دار نرسيد د اختالف معنيه حميزان از لحاظ آماري ب اين ولي
David Assif 1993 در ســـال ،Robbins و 1993 در Milot 

معتقد بودند كه استفاده از پست تاثيري در افزايش          1992در  
 شايد مهمترين عـاملي كـه       .مقاومت دندانهاي اندو شده ندارد    

در مقاومت دندانهاي انـدو شـده در برابـر شكـستگي، تـأثير              
ن دنداني باقيمانده قبـل از تـرميم نهـايي          دارد، مقدار ساختما  

  )14-11(.باشد مي
معـادل  بيـشتر شكـستگيها     يـك   طبق نتايج حاصله در گـروه       

تنها  سه  ودو  كه در گروههاي     در تاج بودند، در حالي    % 5/61
از شكستگيها در تاج اتفاق افتادند و بيشتر شكستگيها     % 5/12

هـا بـا    سترسد كـه پـ   نظر مي به. در ريشه بود% 5/87معادل 
عمــل محــوري خــود باعــث انتقــال نيروهــا در طــول ريــشه  

كـه  يـك   دهد كه در گـروه       به عالوه نتايج نشان مي     .شوند مي
 برابر  دندانها بدون پست ترميم شده بودند بيشتر شكستگيها       

به نحوي بودنـد كـه دنـدانها قابليـت تـرميم مجـدد را               % 5/61
ا پـست و    كه در گروههاي بازسازي شده بـ       در حالي . داشتند

  ها  از نمونه% 5/12تنها  سه ودو گروههاي در كور ريختگي 
 . قابليت ترميم مجدد را داشتند
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  . . . ي مقايسه تأثير دو نوع طرح تراش شولدر و بول معكوس در مقاومت شكست دندانها

  گيري  نتيجه
طبق نتايج به دست آمـده از ايـن مطالعـه تفـاوت آمـاري                -1

داري در نيروي شكست بين سه گروه مشاهده نشد كه           معني
كـدام از دو طـرح پـست و كـور مـورد              هـيچ : دهـد  نشان مـي  

داري آسـتانة شكـست دنـدانهاي انـدو          اده به طور معني   استف
  .شده را افزايش ندادند

داري آســتانة شكــست  ايجــاد كنترابــول بــه طــور معنــي  -2
  .شدة قدامي را افزايش نداد دندانهاي اندو

 در  هاي آزمايش شده با كامپوزيت     طرح شكست در نمونه    -3
يم هـا قابليـت تـرم      نمونه% 5/61 به صورتي بود كه      يكگروه  

  .مجدد داشتند
هـاي آزمـايش شـده بـا پـست و            طرح شكـست در نمونـه      -4

به صورتي بود كـه      سه   ودو  گروههاي  در  كورهاي ريختگي   
  .ها قابليت ترميم مجدد داشتند نمونه% 5/12تنها 

ــدان داراي      -5 ــده دن ــاجي باقيمان ــسج ت ــه ن ــورتي ك در ص
استحكام و حجم كافي براي يك ترميم كامپوزيتي يا آمالگـام           

 .شود ها توصيه نمي استفاده از پست باشد،
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