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  ن شدهو کور و کرا، های پستدندانتاثیر فرول و  نوع سمان بر استحکام شکست 
  

  ***امین اسدالهیکتر د، **، دکتر رضا گوهریان#*نفیسه اسدزاده عقداییکتر د
  دانشگاه علوم پزشکی مشهد پزشکیدندان مرکز تحقیقات  وپزشکیدندان دانشکده یدندان پروتزهای روهگ استادیار* 

  دانشگاه علوم پزشکی مشهد پزشکیدندان مرکز تحقیقات پزشکی ودنداندانشکده ی دندانپروتزهای  روهگ استاد** 
  دانشگاه علوم پزشکی مشهد و زیبائی ترمیمی تخصصی گروه  دستیار**

  31/6/87:  تاریخ پذیرش – 8/2/87: تاریخ ارائه مقاله 

  
  هچکید
 میزان سطح باقی ثلم عوامل متعددی.  کراون می باشدو  کور، پست، درمان ریشه شدهدندانهای جهت بازسازی یکی از شایع ترین روش ها :مقدمه
و  کور ، های بازسازی شده با پستدندانو نوع سمان مصرفی برای چسباندن پست بر استحکام شکست ) فرول(تراش  باالی مارجین  دردندانمانده 

که آیا استفاده از سمان رزینی می تواند نقش فرول را در افزایش استحکام ین پرسش بود به اهدف از انجام این تحقیق پاسخگوئی . کراون تاثیر دارند
   کند یا خیر؟بهتر و کراون شده  کور،ی پستهادندانشکست 

 به دندانها تاج .گردیدند تایی تقسیم 10گروه 4و به  شدند  پره مولر دوم پایین انتخاب دندان 40 زمایشگاهیآ  تجربیدر این مطالعه :هامواد و روش 
های  گروه. ه شد پست ریختگی ساختآنها و برای شددرمان ریشه دندانها  سپس کانال. باشدمیلی متر  15  که میزان ریشه باقی ماندهگردیدنحوی قطع 

سمان  با 4و2ی  و پست گروههاآیونومرسمان گالس  با 3و1 پست گروههای . بدون فرول سرویکال بودند4و3 دارای فرول سرویکال و گروههای 2 و1
 تحت نیروی 1mm/min کراس هد سرعت با درجه 45 تحت زاویه  نمونه هاوشد  کراون ساخته هادندانتاج  سپس بر روی .رزینی چسبانده شد

  .رفت مورد تجزیه و تحلیل قرار گt و ANOVA اطالعات بدست آمده توسط آنالیزهای واریانس .هد درخ آنهاگی در تا شکستاستاتیک قرار گرفتند  
 ولی در مورد سمان رزینی تفاوت بود گروه دارای فرول از بدون فرول بیشتر  در استحکام شکستآینومر در گروه سمان شده با گالس :یافته ها

  .شتمعناداری بین استحکام شکست گروه های دارای فرول و بدون فرول وجود ندا
 بر افزایش استحکام شکست چشمگیری ان رزینی استفاده می شود، وجود فرول تاثیر از سمآنهای که برای چسباندن پست دندانهای در :نتیجه گیری

  .ندارد
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Introduction: One of the most common methods for reconstruction of endodontic teeth is post core crown. There are many factors 
affecting the fracture resistance of the teeth; such as, ferrule and the type of cement used as the luting agent. The purpose of this 
in vitro study was to investigate if the resin cement used was able to improve the fracture resistance of teeth restored with cast post 
core crowns. 
Materials & Methods: In this experimental in vitro study, 40 intact second mandibular premolars were endodontically treated 
after their crowns were removed so that the remained root parts were 15mm. The teeth were divided into four groups of ten teeth 
each. Groups 1 and 2 had ferrule while groups 3 and 4 were non-ferrule groups. The posts of groups 1 and 2 were cemented with 
Glass Ionomer cement, while the posts of other groups were cemented with resin cement. Then the crowns were made in the same 
shape in which we could apply the compressive load with 1mm/min speed at an angle of 45 degrees on the buccal cusp tip to induce 
fracture. ANOVA and t test were used for statistical analyses.  
Results: In ferrule group cemented with Glass-Ionomer, the mean fracture strength was greater than non-ferruled group cemented 
with Glass-Ionomer. There was no statistical difference between the ferrule group cemented with resin cement, compared with and 
non ferruled groups. 
Conclusion: In teeth post cemented with resin, cervical ferrule does not increase the fracture strength of the teeth significantly. 
Key words: Cement, fracture strength, post core. 
# Corresponding Author: asadzaden@mums.ac.ir  
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 مقدمه 

بحث ها و نظرات مختلفی در مورد نحوه بازسازی 
 هایی که تخریب دندان شده به ویژه معالجه ریشه دندانهای

پزشکان دندان .شدید ساختمان تاجی داشته اند وجود دارد
 ها بوده اند دندانهمواره به دنبال روش هایی برای ترمیم این 

که دوام و بقای بیشتر و هزینه و مراحل کار کمتری داشته 
های  جمله می توان به پست و کور ریختگی، پست آن از. باشد

  تاجی با کمک آمالگام و غیره اشارهبازسازیپیش ساخته و 
 های دندانبحث های زیادی پیرامون راههای تقویت  .نمود

درمان ریشه شده و ترمیم شده با پست وجود دارد و عوامل 
زیادی را در این زمینه دخیل می دانند که وجود و یا عدم 

نیز از این وجود فرول سرویکال و همچنین نوع سمان مصرفی 
  )1(.عوامل هستند

 و همکاران اینگونه بیان شد که مسئله Standleeدر مطالعه 
 طول -2 طرح پست -1 بستگی به چهار فاکتور ،گیر پست

  )2(. نوع سمان به کار رفته دارد-4 قطر پست -3پست 
 پیشنهاد شده است که دندانبرای افزایش مقاومت تاج 

به . ن تراش باقی بماند باالی مارژیدندانمقداری از نسج 
 دندان و همکاران فرول باعث افزایش مقاومت Wilsonعقیده 

البته با وجود اینکه بکارگیری فرول بسیار مطلوبست . می شود
  مطلوبولی نمی تواند تامین کننده نسبت تاج به ریشه

  )3(.باشد
 این نتیجه ، و همکاران انجام شدZhiدر تحقیقی که توسط 

 میلیمتر فرول عاجی باعث افزایش 2راحی به دست آمد که ط
  )4(.گردد های پست و کور شده می نترالامقاومت شکست در س

 استحکام ، و همکاران انجام شدLuدر تحقیقی که توسط 
 های اندو شده که با چند نوع سیستم پست و دندانشکست 

 .دیردگ مقایسه نداستفاده همزمان با فرول بازسازی شده بود
 ترمیم شده با پست و دندانهایورت بود که نتایج بدین ص

 میلی متر فرول بیشترین 3کور و کراون ریختگی همراه با 
 ی که فقطدندانهای  در حالیکه،استحکام شکست را داشتند

 )5(.درمان ریشه شده بودند کمترین استحکام شکست را داشتند

 اثر توام ، انجام شد Gegauffدر تحقیق دیگری که توسط
ایش طول تاج و فرول بر روی استحکام شکست جراحی افز
 نتایج به دست . به شدت تخریب شده بررسی شددندانهای

 افزایش طول تاج آمده اینگونه بود که ترکیب 

(Crown lengthening) و ختم تراشپیکالی قرار دادن آ و 
 میلیمتر فرول که باعث به هم خوردن نسبت تاج به 2ایجاد 

 را در برابر نیروهای مخرب هااندندشود مقاومت  ریشه می
 )6(.دهد کاهش می

 دندانهایانتخاب سمان جهت چسباندن روکش و پست در 
نوع سمان بیش از . تخریب شده امر بسیار مهمی می باشد

ها  جنس ماده کور به ریزنشت زیر روکش ها و در طول پست
 نسبت به دندان افزایش مقاومت در تاثیر می گذارد و

  )7(. باشد می موثرشکستگی
سمان رزینی باعث افزایش استحکام شکست در روکش ها 

 یا آیونومرو پست های چسبانده شده نسبت به سمان گالس 
ولی این نکته را باید مورد نظر . نک فسفات می گرددیسمان ز

قرار داد که نمی توان اضافات سمان رزینی را پس از 
اعث  بتواند این می شدن از سطح ریشه حذف نمود و سخت

 سمان های البته به وجود آمدن مشکالت پریودنتال شود،
رزینی که به صورت دوگانه سخت می شوند چاره این امر 

  )8(.باشند می
انجام شد   و همکارانMezzomoدر مطالعه ای که توسط 

 بسیار دندانهایدر تاثیر داشتن یا نداشتن فرول و نوع سمان 
 بررسی شد و متال س پرمولر با پستهای ریختگی بیتخریب شده

نتیجه به دست آمده اینگونه بود که در صورت استفاده از 
کم سمان رزینی، نقش فرول در افزایش استحکام شکست 

 که با سمان رزینی هایی بدین معنی که پست.شود می تررنگ
بدون فرول بیشترین  چسبانده شده اند چه با فرول و چه

  )9(.ات دارندفسف نکی سمان زنسبت بهاستحکام شکست را 
   و همکاران انجام شدSaupeدر مطالعه ای دیگر که توسط 

 40 .ازی داخل ریشه ای بررسی شداهمیت تقویت و مقاوم س
ن  با رزی-2 با داول مرفولوژیک -1 دو گروه درنترال انمونه س www.SID.ir
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گروه هر کدام  زیر این دو. بازسازی شدند،تقویت شده و داول
وقتی . ون فرول تقسیم شدندگروه دارای فرول و بدزیربه دو 

 از نظر ،استفاده شد دندانر د و داول هکه رزین تقویت شد
آماری هیچ تفاوت قابل مالحظه ای بین ترمیم های پست و 

  )10(.بودند وجود نداشت آن کوری که دارای فرول یا بدون
 و همکاران انجام Mezzomoی که توسط دیگردر مطالعه 

 دندانهایول و نوع سمان در شد تاثیر داشتن یا نداشتن فر
و  میلیمتر فضای بیولوژیک 2 بسیار تخریب شده پرمولر با

بررسی شد و نتیجه به دست آمده های ریختگی طال  پست
 استفاده از پستهای ریختگی طال به اینگونه بود که در صورت 

لیاژهای نیکل آنسبت به  آنهالت مودووس االستیسیتی پایین ع
نتین می باشد نیروی زیادتری در حدود مشابه د  و اینکهکرم

  بدون توجه به نوع سماندو برابر پستهای ریختگی بیس متال
  )11(. است الزمدندانبرای شکستن 

در تحقیقی که توسط دکتر شاهرودی و همکاران بر روی 
پست و کورهای غیر فلزی انجام شد این نتیجه به دست آمد 

جلوگیری از شکستن که استفاده از پست های غیر فلزی باعث 
 )12(. دیواره ریشه باند شوندبه می شود چون قادرند دندان

 ارائه با یمکات بسیار با توجه به اینکه در مجموع مطالع
و تاثیر وجود یا عدم  چسباندن پست درمصرفی نوع سمان 

تاج به ریشه  در نسبت مطلوب وجود فرول که مطمئناً
 ارائه دندانکست  در استحکام شایتاثیرگذار است نتیجه 

  . رسید  انجام این تحقیق ضروری به نظر می،د وجود داشتنده
   کهبود  به این سوال  پاسخگوئی این تحقیق   اصلی هدف

آیا در صورت استفاده از سمان رزینی به عنوان سمان 
توان اثر فرول را بر روی افزایش استحکام   می،چسباننده پست

  ؟ کمرنگ تر کرد یا خیردندان شکست
  هامواد و روش 

   عدد40 ، از آزمایشگاهی تجربی  مطالعه این  انجام جهت
پس از  .شداستفاده   اندازهپرمولر دوم پائین تقریباً هم دندان

تاج ، ها دندانوضعیت کانال و پالپ بررسی رادیوگرافیک 
ند د عمود بر محور طولی و در حضور جریان آب قطع شهانآ

 15 ها دندان مانده برای تـمام به صورتـی که طول ریشه باقی
 باربدبروچ خالی وبا محتویات داخل کانال . دو بمیلی متر
سپـس . ندسـازی گردید  آمادهStep back به روش کانال ها

پس از پایان درمان ریشه، . ندکانال ها با تکنیک لترالی پر شد
 برای فضای پست با پیزوریمر میلیمتر 11کانال ها به اندازه 

  III سپس شمارهو ) II) 025434 ،Germany ،Mani شماره
)0278765 ،Germany ،Mani (سپس . سازی شدند آماده

 در .شدندتایی تقسیم  10 گروه 4ها به طور تصادفی به  دندان
با  در نیمی از گروهها ،هادندانتراش روی نسج باقی مانده 

 میلیمتر فرول و در نیمی بدون طرح فرول تحت تراش 2طرح 
 برای تمامی نمونه ها .ماده سازی پست قرار گرفتندآبرای 

 میلی متری ساخته 6 میلی متر و کور 11پست هایی به طول 
  (Switzerland , 05082) کورها با آلیاژ  سپس پستشد

Super cast شدریخته .   
 ،ندسیلندرها در درجه حرارت اتاق سرد شداینکه پس از 

  میکرونی50ای و با سندبالست آلومینشدند پست ها خارج 
  . در کانالها نشانده شدند پست ها وشد اضافات برداشته 

  آیونومر عدد از نمونه ها با سمان گالس 20پست 
(GC, Japan ,0664132)  نمونه دیگر با سمان 20و پست 

طبق دستور Japan)  (Kurary ,  داول کیورF2 پاناویای  رزینـی
ابتدا کانالها با  که ه شدد چسبان به این روشکارخانه سازنده

 گباندینسپس  ، شدندسالین شسته سپس با نرمالو اسید اچ 
استفاده   پستهادر مخصوص فلز گمخصوص کانال و باندین

 روی پست قرار گرفت و پاناویا در انتها مخلوط دو تیوب .شد
در انتها طبق دستور کارخانه  .پست در کانال ریشه ست شد
ه تحت تابش نور قرار  ثانی10سازنده از هر طرف به مدت 

  . گرفتند
  :بودگروهها بدین شرح پایان در 

  . آیونومردارای فرول و سمان شده با گالس  : 1گروه 
  . آیونومربدون فرول و سمان شده با گالس  : 2گروه 
  . دارای فرول و سمان شده با سمان رزینی : 3گروه 
  .بدون فرول و سمان شده با سمان رزینی : 4گروه 

کراون فول متال بر روی  ،هادندان بعد از تراش در مرحله
 در این تحقیق تهیه الگوی مومی مستقیماً .ساخته شدنمونه ها 

 . انجام شدهادندانبر روی توسط الگوی پالستیکی پیش ساخته 
از مارژین کوتاه و مجدد  میلیمتر 1بعد از تهیه الگوی مومی 

وک نی روبرمحل اعمال نیرو . فیت شدند  Pk قلمتوسط
www.SID.ir درجه وکس آپ 45کاسپ باکال به صورت صاف و با زاویه 
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سپس کراون های  تمام فلزی تهیه شدند و بعد از . گردید
   روکشها، تمام کراون ها توسط سمان  کاملنشاندن
برای اینکه شرایط . ر روی کور چسبانده شدندب آیونومرگالس 
 مصنوعی توسط چسب پریودنتال لیگامان ها فراهم شود دندان

  .آلژینات ساخته شد
ختم تراش  میلی متری از 3برای مانت کردن به فاصله 

 در مرکز هادندانسپس  .خطی با مداد مشکی کشیده شد
کریل قرار آپر از و تی متر  سان2 و ارتفاع 5/2سیلندری به قطر 

کریل آ در نمونه های بدون فرول طول تاج تا حـد .داده شد
پهنای متر   میلی 3 کراون و ولر طمت  میلی8(متر بود   میلی11

متر   میلی10(متر  یلمی 13دار  های فرول و در نمونه) بیولوژیک
  . بـود) پهنای بیولوژیکمتر   میلی 3طول کراون و 

 ساعت در شرایط اتاق 24 به مدت  نمونه ها سپس
نگهداری شدند تا ستنیگ نهایی انجام شود و بعد در 

با استفاده فردوسی مشهد دانشگاه ه مهندسی کدآزمایشگاه دانش
 نمونه ها تحت فشار قرار گرفتند (Japan) از دستگاه اینستران

 برای انجام آزمایش از تست . ایجاد شودآنهاتا شکستگی در 
نیرو از . فشاری با سرعت یک میلی متر در دقیقه استفاده شد

 درجه نسبت به محور طولی 45 زاویهنوک کاسپ باکال و به 
نوع آنالیز آماری به . وارد شد آنهان شکست  تا زمادندانبه 

 مورد t و ANOVAاطالعات بدست آمده توسط آنالیزهای 
  .تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

  یافته ها
 عدد 20فرول و  عـدد دارای 20 نمـونه، 40از تعـداد 
بدون  دار و هر گروه فرولند و پست نیمی از بدون فرول بود

نیمی دیگر بـا سمان رزینـی  و آیونومربا سمان گالس فرول 
 درجه به نوک کاسپ 45 با زاویهنیروها . بودچسبانده شده 

. وارد گردید) کال در پره مولر دوم پایینکاسپ با(کارگر 
 واریانس، ابتـدا بـا استفاده از آزمون آنالیزبرای انجام آزمون 

Kolmogorv Smirnov زیـرگروه 4 فرض نرمال بودن را برای 
نتیجه بررسی نشان می دهد که . بررسی کردیمتحت مطالعه 

رد  گروه 4  فرض نرمال بـودن بـرای هرα=05/0 در سطح
استحکام معیار  در ادامه میانگین و انحراف .)<05/0P (شدن

  .)1جدول ( دشهر کدام از گروه ها بررسی شکست 
  گروه های در   طور بارزی  شکست به  استحکام  میانگین

ینی از گروه های سمان شده با سمان شده با سمان رز
 .بیشتر بود آن فرول بدونگروه  بخصوص آیونومر گالس

روی همدیگر و تاثیر عوامل برای بررسی تاثیر عوامل بر 
  انجام شد  ANOVA تستاستحکام شکست  بر روی

  .)2 جدول(
  
   بر حسب نیوتنمیانگین استحکام شکست در گروههای مورد مطالعه:  1جدول 

تعداد   د مطالعهگروه های مور
  نمونه

میانگین 
استحکام 
  شکست

انحراف 
  معیار

  5/24  3/239  10   با فرولآیونومرگالس 
  5/42  9/185  10   بدون فرولآیونومرگالس 

  89  6/362  10  سمان رزینی با فرول
  7/37  8/342  10  سمان رزینی بدون فرول

  
   دو عامل مورد بررسیP-valueبررسی  : 2جدول 

  Sig (P-value)   یعوامل مورد بررس
  000/0  نوع سمان

  039/0  وجود یا عدم وجود فرول
  337/0  تاثیر دو عامل فوق بر روی هم

  
   : کهبودگویای این مطالب نتایج 

یعنی نوع  تاثیر متقابل بین دو عامــل تحـت بررســی
 شتوجــود نداسمان و وجود یا عدم وجود فرول 

)337/0P=( . نوع سمان تاثیر معنی داری روی همچنین
داشتن یا نداشتن و . )=000/0P (داشتاستحکام شکست 

 داشت تاثیر معنی داری روی استحکام شکست  نیزفرول
)039/0P=(.  

 متوسط ،با توجه به معنی دار بودن عامل نوع سمان
 به ) نیوتن6/352( سمان رزینیگروه  استحکام شکست در

 رـومـونـآیگالس   سمانگروه از طور معنی داری بیشتر
 . بود) نیوتن 6/212(

نوع سمان در هر دو  تاثیر 2در انتها با توجه به جدول  
، ولی با توجه به همین بودگروه با و بدون فرول معنی دار 

 در مورد عامل وجود یا P-valueجدول مشاهده می شود که 
 است، 05/0 می باشد که نزدیک به 039/0عدم وجود فرول 

ه برای بررسی معنی دار بودن فـرول این عامـل را در در نتیج www.SID.ir
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 با آیونومرهر کـدام از گروه های سمان رزینی و گالس 
  .)3جدول ( مدی مجدد سنجیt آزمون

  
 گروه های سمان شده با سمان رزینی و P-valueبررسی :  3 جدول

  آیونومرگالس 
  Sig (P-value)  گروه های مورد مطالعه

  523/0  ان رزینیگروه سمان شده با سم
  012/0    آیونومرگروه سمان شده با  گالس 

  
با فرض برابری  tبا توجه به نتایج جدول فوق آزمون 

 که استفاده یا عدم  استفاده دادنشان % 5واریانس ها در سطح 
 در افزایش استحکام شکست آیونومراز فرول در سمان گالس 

ا فرض برابری ولی این آزمون ب .)>05/0P (معنی دار می باشد
دهنده تفاوت   سمان رزینی نشانبرای% 5واریانس ها در سطح 

  .معنی داری در گروه های با و بدون فرول نمی باشد
  بحث

 به شدت دندانهایعوامل بسیاری در استحکام شکست 
وجود فرول و نوع سمان مصرفی دو . تخریب شده موثر است

ن مطالعه به که در ای عامل از مهمترین این عوامل می باشند
  . پرداخته شده استآنها

در تحقیق های مشابهی که به بررسی عامل فرول بر روی 
بر  آن  پرداختند تماماً به تاثیر مثبتدنداناستحکام شکست 

 جمله تحقیقی از ، صحه گذاشتنددندانروی استحکام شکست 
 با وجود اینکه . و همکاران انجام شدWilsonکه توسط 

 تاج به ریشه نسبت نامطلوب شدن بکارگیری فرول باعث
ی دندانشود ولی، باعث افزایش استحکام شکست  می
 )3(.شود می

 و همکاران انجام شد Zhiدر تحقیق دیگری که توسط  
 فرول عاجی میلی متر 2این نتیجه به دست آمد که طراحی 
کور   های پست وسانترالباعث افزایش مقاومت شکست در 

  )4(.شده می گردد
 نسبت به نمونه های  ما، نمونه های دارای فرولدر تحقیق
 دارای استحکام شکست آیونومر در گروه گالس بدون فرول

باالتری بودند ولی در گروه سمان رزینی تفاوت معنی داری 
 .مشاهده نگردیدبین استحکام شکست گروه با و بدون فرول 

 مطالعه. رزینی استفاده نشده بودغیر در دو مطالعه قبلی سمان 

ی فاقد هادندان پست چسباندن جهت  سمان رزینی راحاضر
قابلیت افزایش بیشتر که  کند معرفی می سمانی مناسب فرول

 آیونومر نسبت به سمان گالس دنداناستحکام شکست را در 
باندینگ عالی سمان رزینی با در این را می توان  که دارد

  . دنتین مرتبط دانست
 ،همکاران انجام شدو  Mitchell در تحقیقی که توسط

، آیونومررزین مدیفاید گالس ( نوع سمان 3 استحکام
 نتایج . بررسی شد) معمولی و کامپوزیت لوتینگآیونومر گالس

بدست آمده اینگونه بود که سمان رزینی بیشترین استحکام 
  )13(.اراستشکست را د
 مطالعاتی که دو عامل فرول و سمان را با هم از جمله

 آن می باشد که در و همکاران Saupeلعه بررسی کردند مطا
و نتایج تقویت و مقاوم سازی داخل ریشه ای بررسی شد 

 ها به دندان در وقتی رزین تقویت شده حاکی از این بود که
 از نظر آماری هیچ تفاوت قابل مالحظه ای بین ،ه بودکار رفت

ترمیم های پست و کوری که دارا یا بدون فرول بودند وجود 
ی بدون فرول که با سمان رزینی هادندانریشه یعنی  .نداشت

تقویت شده بودند بعلت خصوصیات فیزیکی مشابه رزین با 
 عامل مهم  و به عنوان یک فاکتوردنداندنتین و حفظ ساختار 

نسبت به باالتری  استحکام شکست ایرا د،تعیین کننده
  )10(.بودندهای دارای فرول  نمونه

انجام   و همکارانMezzomoدر مطالعه دیگری که توسط 
شد تاثیر داشتن و نداشتن فرول و همچنین نوع سمان بر روی 

 های به شدت تخریب شده بررسی دنداناستحکام شکست 
نتایج به این صورت بود که در صورت استفاده از سمان . شد
نک فسفات گروه داری فرول دارای استحکام شکست یز

ز سمان رزینی نقش باالتری هستند ولی در صورت استفاده ا
می شود، بدین کم  دندانفرول در افزایش استحکام شکست 

معنی که تفاوت معنی داری بین استحکام شکست گروههای 
با و بدون فرول که با سمان رزینی چسبانده شده اند وجود 

  )9(.شتندا
 یعنی ،در مطالعه ما هم نتایج به همین صورت بودند

   فرول که توسط استحکام شکست گروههای با و بدون
  سمان رزینی چسبانده شده بودند از گروههای سمان 

ی باالتر بود و همچنین تفاوت معنی داری بین آیونومرگالس  www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

           

  
  ...) و  نفیسه اسدزاده عقدائیدکتر   (...ع سمان بر استحکام تاثیر فرول و نو              188

 
 

ی دارای فرول و بدون فرول دنداناستحکام شکست گروههای 
  .که با سمان رزینی چسبانده شده بودند وجود نداشت

نداشتن  و همکاران تاثیر داشتن یا Mezzomoدر مطالعه 
 بسیار تخریب شده پرمولر با دندانهایفرول و نوع سمان در 

 2این مطالعه، داشتن  در. پستهای ریختگی طال بررسی شد
ی ز بازسادندان افزایش استحکام شکست درمیلیمتر فرول 

این نتیجه به علت مودووس  . بود نوع سمانموثرتر ازشده 
ه مودووس که مشاباالستیسیتی پایین پستهای ریختگی طال 

  کامالًلیاژهای نیکل کرمآنسبت به االستیسیتی دنتین می باشد 
نیروی پستهای ریختگی طال  زیرا ،می باشد توجیه قابل

زیادتری در حدود دو برابر پستهای ریختگی بیس متال بدون 
 خود )11(. الزم دارنددندانتوجه به نوع سمان برای شکستن 
 اشاره کرده که پست های مولف مقاله به ایراد مهم این مقاله

 لذا باندینگ .شده بودندطال برای باندینگ با رزین، تین پلیت ن
استحکام  رزین با طال کامل نبوده و این نتایج متناقص در

 به این علت بوده نهبیشتر  نسبت به مطالعه قبلی دندانشکست 
که متر   میلی3 بجای  نیزفضای بیولوژیک را ضمناً.  فرولنقش
متر در نظر   میلی2  در نظر گرفته شده بود قبلیمطالعه در

  وبومطلگرفته است که این نیز در نسبت طول تاج به ریشه 
 مطالعه نیکل کرم طبقپست های  .تاثیرگذار است آن نتایج

 و مطالعه ما به علت مودووس االستیسیتی Mezzomoقبلی 

کنند و نیرو را  کمتری پیدا می، تغییر شکل باال، تحت نیرو
دون توجه به داشتن یا نداشتن فرول و نوع سمان به ریشه ب

  باعث شکستن با نیروی کمتریزودتر وکنند   منتقل میدندان
  . شوند ریشه می

  افزایش  در را  وجود فرول  اگر چه  این مطالعه در نتیجه 
جراحی افزایش طول  لزوم ولی مفید می داند دنداناستحکام 

با کاربرد سمان  دندان سطح  به جهت ایجاد فرول در راتاج
 .نقض می کندرزینی 

  نتیجه گیری
های آنالیزبا توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق و 

آماری به این نتیجه رسیدیم که وجود فرول باعث افزایش 
نکته ای که بسیار قابل توجه .  می شوددنداناستحکام شکست 

اثیر فرول می باشد اینست که در صورتی که نمی توانیم از ت
(Ferrule effect) بهره دندان برای افزایش استحکام شکست 

بگیریم با بکارگیری سمان رزینی می توانیم استحکام شکست 
  .ی را باال ببریمدندان

  تقدیر و تشکر
دانشگاه علوم پزشکی ژوهشی پعاونت مبدین وسیله از 

شکر و ت که حمایت مالی این تحقیق را به عهده داشتند مشهد
  . شودمیانی قدرد
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