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 بر مقاومـت  Glass  فايبروPolyethylene  مقايسه تاثيركامپوزيتهاي تقويت شده با فايبر

  ) In vitro (كامپوزيتي هاي  به شكست اينله بريج

  

  2             دكتر مينا منتظري  #1دكترمعصومه كندي بيدگلي

  

  

  :خالصه

در دندانپزشكي و تاثير نوع فايبر بـر  ) Fiber Reinforced Composite(هاي تقويت شده با فايبر  توجه به افزايش كاربرد رزين كامپوزيت با: هدف و قهساب

 خلفي باال انجام FRCي ها  بر مقاومت به شكست بريجframe work اثر دو نوع فايبر به كار رفته در ساخت تعيينها، اين مطالعه با هدف  تقويت اين كامپوزيت

  .شد

مـولر دوم    با مدل كلينيكي جايگزيني پـره FRC اينله بريج 20 بر روي In vitroدر شرايط ) Experimental(اين بررسي به صورت تجربي : ها مواد و روش

ها پس از تـراش   دندان. انجام شد)  شده با فايبر پلي اتيلن  اينله بريج تقويت10:  اينله بريج تقويت شده با فايبر گالس و گروه دوم10: گروه اول(باال در دو گروه 

 مانـت شـدند، پـس از    mm 7بـا فاصـله   ) PMMA( مصنوعي با ماده قالب گيري پلي اتر در آكريل خودپختPDL وساخت Proximal boxبا طرح انتخابي 

قـرار گرفتنـد و   ) Thermo cycling )c, dwell time 30s,interval 2s◦ cycles,5◦c/555000ها ابتدا در دستگاه  نمونهDirectساخت بريجها به صورت 

 نهـايي قـرار   Load تحـت  mm/min 1 و سـرعت  90° بـا زاويـه   Universal Testing Machine   (Zwick/ Roell/ Germany)سپس توسط دستگاه

 اعداد به دست آمده در هر دو گـروه از توزيـع نرمـال تبعيـت     Kolmogrovبا توجه به آزمون آماري . ها ثبت گرديد گرفتند و منحني اعمال نيرو تا شكست نمونه  

  . انجام شد Independent Sample T Testكردند مقايسه دو گروه با تست  مي

 نيـوتن بـود و   469 ± 247 نيوتن و براي بريجهـاي حـاوي فـايبر پلـي اتـيلن     541± 206 مقاومت به شكست براي بريجهاي حاوي فايبر گالس ميزان :ها يافته

 همچنين در بررسي نوع و محل شكست بيشترين درصد شكستگي در هر دو گروه از ميانه پونتيك به         .)P=0/491(ختالف معنا داري بين دو گروه وجود نداشت         ا

  . آن سالم ماند رخ داد و فريم ورك شكستگي در هر دو گروه، در پوشش سطحي كامپوزيت. مشاهده شدcrack صورت و ب) اباتمنت مولر(سمت كانكتور ديستالي 

 بـه روش مـستقيم در ناحيـه    FRCدر ساخت بريجهـاي  ) Braided( كاربرد هر دو نوع فايبر پلي اتيلن و گالس با ساختار مشابهرسد  به نظر مي :نتيجه گيري

ـ  . خلفي فك باال با هم قابل مقايسه بوده و از مقاومت كافي برخوردار اند      مـوثر FRCر مقاومـت بـه شكـست بريجهـاي     بنابراين ساختار فايبر مهمتر از نـوع آن ب

  . باشد مي

  مقاومت به شكست، نوع فايبر، FRC  تقويت شده با فايبر، اينله بريج كامپوزيت: ها واژه ديكل

  20/8/88:پذيرش مقاله  24/6/88: اصالح نهايي  4/3/88: وصول مقاله

  

 

  
  :مقدمه

ه با هاي كامپوزيتي تقويت شد يكي از مسائل مهم در موفقيت بريج
باشد و  ها مي مقاومت به شكست اين بريج) FRC Bridge(فايبر 

)3تا1(توان به نوع فايبر بكاررفته اشاره كرد مؤثر برآن ميعوامل از
. 

دنداني در نواحي خلفي و مشكالتي كه  با توجه به شيوع باالي بي
شود، از جمله تحليل استخوان،   ميدر پي عدم درمان ايجاد

، تغيير موقعيت دندانهاي functionش مشكالت زيبايي، كاه
دنداني و به تبع آن دشوار شدن  مجاور در صورت تداوم بي

هاي  يني دندان و با درنظر گرفتن توجه روز افزون به ترميمجايگز

 زيبايي طبيعي را كارانه با حداقل تراش كه در عين حال محافظه
 از FRC هاي كنند، ميزان مقاومت به شكست بريج نيز فراهم مي

 FRC Bridgeساختار . )5تا1(باشد اهميت بااليي برخوردار مي
فايبرها جزء . باشد  ميمتشكل از دو جزء فايبر و ماتريكس رزيني

تقويت كننده مواد هستند كه باعث سختي و استحكام كامپوزيت 
 شده و ماتريكس اين مواد را به فرم قابل استفاده تبديل

 به عواملي FRCانيكي مواد خصوصيات فيزيكي ومك. )5و4(كند مي
انواع فايبر،توزيع فايبرها، تعداد، جهت، و  چون نوع ماتريكس،

نسبت ماتريكس به فايبر وطول و قطر  فايبرها،ي قرار گيري  نحوه
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نوع فايبر انتخابي در بريج معموال از الياف  .فايبرها بستگي دارد
 گالس و پلي اتيلن است كه به اشكال مختلف توسط سازندگان

  .)9تا1 (شوند اين مواد عرضه مي
فايبر به كار رفته بر ميزان ي تأثير نوع  تحقيقات متعددي در زمينه
 انجام شده، اما نتايج اين FRCهاي  مقاومت به شكست بريج

تحقيقات تناقضات مشخصي را نشان داده است، از جمله اينكه 
ر برخي مطالعات بيانگر عدم وجود اختالف با توجه به نوع فايب

، در حالي كه در مطالعه ديگر بيشترين ميزان مقاومت به )3تا1(بودند
 Polyethylene انواع تقويت شده با فايبرشكست مربوط به

 مقاومت به شكست كمتر  و نيز يك مطالعه حاكي از)4(بود
 نسبت به نوع Polyethylene كامپوزيتهاي تقويت شده با فايبر

تحقيقات در برخي از همچنين  و)5(بود Glass تقويت شده با فايبر
هايي از جمله استفاده از فايبرهاي با جهت گيري متفاوت  كاستي

با توجه به تناقضات و  .)3و1(در هر سيستم وجود داشت
گالس (، اين تحقيق با هدف بررسي اثر نوع فايبرهاي فوق كاستي

كامپوزيتي تقويت هاي  بر مقاومت به شكست بريج) و پلي اتيلن
 در بخش In vitro خلفي باال در شرايط ي بر در ناحيهشده با فاي

پروتز ثابت دانشكده دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسالمي در سال 
 . انجام شد 88-87

 
  :مواد و روش ها

و بر روي مدل ) Experimental( روش تجربي  اين تحقيق به
)In vitro (انجام شد.  

 اول باالي سـالم   عدد پره مولر  20 عدد دندان مولر اول باال و        20
فاقــد پوســيدگي و ( ســال 50 تــا 20انــسان در محــدوده ســني 

 تـايي اينلـه بـريج    10براي ساخت دو گـروه   ) پركردگي ،سايش   
ثابت با مدل كلينيكي جايگزيني پره مولر دوم بـاال اسـتفاده شـد              

 24ها بالفاصله پس از كشيده شـدن بـه مـدت             دندان. )11و10و5و1(
 % 2/0 و سپس در محلـول تيمـول    ساعت داخل سرم فيزيولوژي   

 root مصنوعي پس از PDLجهت ساخت . )10(نگهداري شدند 

planning   و cleaning       سطوح ريشه دندانها با يك اليه مـاده 
 /Impregam/ 3M ESPE(قالــب گيــري پلــي اتــر    

Germany (   به ضخامتmm 1   ها اسـتفاده     روي سطوح ريشه
ن تحقيق از روش    جهت دستيابي به ضخامت يكنواخت در اي      . شد

 خلفي با استفاده     ابداعي استفاده شده به اين ترتيب كه ريشه دندان        
 پوشـانده شـد و داخـل مـاده     mm1 بـه ضـخامت   Tin foilاز 

) Speedex/coltene/Switzerland(گيري سيليكوني    قالب
 ماده قالب گيري و خارج سـاختن        setting پس از    .قرار گرفت 

داشـته شـد و مـاده پلـي اتـر بـا        از روي آن برTin foilدندان، 

سـپس  ،   روي ريشه دنـدان قـرار گرفـت        mm1ضخامت تقريبي   
دندان مجدداً داخل مولد سيليكوني قـرار گرفـت بـه نحـوي كـه               

پس از خارج سـاختن دنـدان از        . اتر خارج شد   اضافات ماده پلي  
مولد سيليكوني اضافات پلي اتر باالتر از محـل عالمـت گـذاري             

هـا    سـپس دنـدان   . يغ بيستوري برداشته شد    با ت  CEJشده در زير    
اي كـه طراحـي شـد و در مـواد رزينـي               وسيله دسـتگاه سـاده      به

 با فاصـله ) آكروپارس،ايران) (PMMA(اكريليك ترميمي فوري 

mm7   سپس در اباتمنت مولر،    ) 1تصوير شماره    ()12(شدند   مانت
Box     مزيالي به عمق mm 2    و پهناي mm 3    و ارتفـاعmm 5 

ژنژيوالي تا رأس كاسب تراش داده شـده و در كـف            از كف شيب    
جهت تكميل حفره   .شد   درجه به سمت لثه داده       15ژنژيوالي شيب   

  mm سطح اكلوزال به عمق3/2 مزيالي تا حدود Boxتراش از 
هـاي   براي افـزايش گيـر ديـواره   . يافت  امتداد mm 3و عرض2

ب  درجـه تقـار    4 مزيـال،  Boxباكال و لينگوال حفره اكلـوزال و        
)Convergence ( جهت امكان برقراري اتصاالت پهن    . داده شد

) Diverge( متباعـد  Isthmusو قرار دادن فايبر بيشتر، ناحيـه       
 شدند Bevelهاي مينايي   و لبهroundها  .. line Angleگرديد
گرفـت، بـا     در دندان پره مولر مشابه مولر انجام Box DOتراش 

 تـراش  mm 6/1 مـولر،   ديستالي پـره  Boxاين تفاوت كه عمق     
مراحل ساخت بريج مطابق با دسـتورالعمل كارخانـه         . )13(داده شد 

نـواحي  . شـد    انجام   (NSI)سازنده كامپوزيت تقويت شده با فايبر       
شـدند   اچ % 37وسيله اسـيد فـسفريك       ثانيه به  20تراش به مدت    

سپس نواحي اچ )  ثانيه5 ثانيه و نواحي عاجي    15نواحي مينايي   (
آغـشته و بـه   Bond/NSI/Australia)  (SP نـدينگ شده با با

 با شدت نور Coltolux2.5 ثانيه با دستگاه اليت كيور 20مدت  
mw/cm

شدند، بعـد يـك اليـه نـازك كـامپوزيتي             كيور   400 2
ــت شــده  ــوزالي و ) Nulite F, NSI(تقوي ــره اكل در كــف حف

ــده  ــرارداده شـ ــالي قـ ــايبرپلي. پروگزيمـ ــيلن فـ  FIBER(اتـ

SPAN/NSI/Australia (       موجود در كپسولهاي آماده  توسـط
Gun مخصوص به همراه كامپوزيت Nulite F  خارج شده و بـا 

گذاري و بريده     استفاده از كوليس اندازه مورد نظر روي آن عالمت        
شد،جهت جلوگيري ازتغيير موقعيت فايبرهادر فضاي بي دنداني با  

. شـد ماده قالبگيري پوتي محلي براي قرار گيـري فـايبر سـاخته          
گيري و بريدن به طريقه مشابه به كار          فايبر گالس نيز بعد از اندازه     

صـورت    رفت، سپس دو اليه فايبر آماده شده موازي با هـم و بـه               
گرفتنـد   هاي پايه قـرار       مستقيم بين دو حاشيه داخلي تراش دندان      

 ثانيـه از هـر سـمت        40اسكلت فايبر به مدت     ). 2تصوير شماره (
،  آغـشته شـد    Resistعد اسكلت فايبر بـه      در مرحله ب  . كيور شد 

 به صورت Nulite F كامپوزيت Resistسپس بدون كيور كردن 
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 coreپـس از شـكل دادن       . گرديد  شد و كيور    اليه اليه قرار داده     
 ثانيـه انجـام     40 آن از جهات مختلف به مدت        Curingپونتيك  

 Curing آغشته شده و بـدون       Resist به   coreگرفت و سپس      
ــت آن كامپ ــدود Spectrum/hybridوزي ــخامت ح ــه ض   ب

mm5/0    گرفت و فرم صـحيح آنـاتوميكي بـا           بر روي بريج قرار
هـاي ترميمـي روي آن ايجـاد گرديـد، ضـخامت              استفاده از قلـم   

joint    حـدود   هاmm 5/2       بعـد پوشـش    .  در نظـر گرفتـه شـد
خـوبي صـيقل      وسيله فرزهاي مخصوص پرداخت به      كامپوزيتي به 

 نهايي Glazeعنوان   بهMicro finishماده داده شد، پس از آن 
 Oxygen Inhibitor شد، سپس يك اليه  استفاده بر روي بريج

شـد و بـه       جهت پليمريزاسيون كامل اليه مجاور اكسيژن افـزوده         
توسـط  ها    نمونه). 3تصوير شماره   () 14( ثانيه كيورگرديد    20مدت  

  سيكل حرارتي در دو5000تحت Thermo cycling دستگاه 
  قـرار c55° وآب گرم بـا حـرارت       c 5°سرد با حرارت   حمام آب 

 و s 30مخـزن  كه مدت زمـان قـرار گيـري درهر      گرفتند بصورتي   
. )17تـا 15و11( ثانيه بود    2ها بين دو مخزن       فاصله زماني انتقال نمونه   

ــه ــپس نمون ــا  س ــتگاه ه ــط دس  Universal Testingتوس

Machine) Germany/Zwick/Roell Zo50 ( با سـرعت 
1mm/min   تحت load    جهـت وارد   . )4تـا 1( نهايي قرار گرفتنـد

  به قطـر  Stainless still به پونتيك از يك گوي loadكردن 

mm8   هـا    اعمـال نيـرو بـه نمونـه       ). 4تصوير شماره (شد   استفاده
صورت ممتد تا مشاهده اولين شكست ادامه يافت و منحنـي آن          به

  .ثبت گرديد
 FRCهاي  قاومت به شكست بريججهت مقايسه اثر نوع فايبر بر م

اتيلن با توجه به تبعيت از توزيع نرمال از  در دو ماده گالس و پلي
Independent Sample Test شد  استفاده.  

 

  
  )1(تصوير شماره

  
  )2(تصوير شماره

  

  
  )3(تصوير شماره

  

  
  )4(تصوير شماره

  
  :ها يافته

ت به  نمونه انجام گرفت ميزان مقاوم20تحقيق روي تعداد 
 ارائه گرديد و 1شكست بر حسب نوع فايبر در جدول شماره

آزمون نشان داد كه ميزان اختالف مقاومت در دو نوع فايبر به 
 ).p<0.5(دار نبود لحاظ آماري معني
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  بر حسب نوع فايبر مقاومت به شكست ميزان - 1جدول
مقاومت به 
  شكست

  نوع فايبر
انحراف   ميانگين

 P  حد اكثر  حد اقل  معيار
value 

Glass 
(N1=10) 541/48  206/03  173/03  752/16  

Polyethylene  
(N2=10)  469/82  247/3  194/26  708/5  

0/491  

 
  

  :ها چگونگي شكست نمونه
 مورد به صورت 9 نمونه، شكست در 10از : Glassدر گروه 

Crack مورد آن از ناحيه مياني پونتيك به سمت 7 بود كه در 
 از Crackرخ داد و در دو مورد ) ت مولراباتمن(كانكتور ديستالي 

و ) مولر اباتمنت پره(ناحيه مياني پونتيك به سمت كانكتور مزيالي 
و يك نمونه همراه با ) 5تصوير شماره( ديستالي مشاهده شد

Chipping تصوير ( اكلوزالي سطح پاالتال پونتيك بود3/1 در
  ). 6شماره 

 مورد به 6 در  نمونه، شكست10از : Polyethyleneدر گروه 
 مورد آن از ناحيه مياني پونتيك به 4 بود كه در Crackصورت 

سمت كانكتور ديستالي در دو مورد به سمت كانكتور مزيالي بود 
 3/1 درسطح اكلوزال و Chipping مورد همراه با 3و در 

 و Crackاكلوزالي سطح پاالتال پونتيك بود و در يك نمونه نيز 
fractureمشاهده گرديد . 

  

  
  )5(تصوير شماره

  

  
  )6(تصوير شماره

 
  

  :بحث
هاي   كه نوع فايبر به كار رفته در ساخت بريجنشان دادتحقيق 

FRCمولر دوم فك باال بر   با مدل كلينيكي جايگزيني دندان پره
مقاومت به شكست آنها تأثيري ندارد و به لحاظ آماري اختالف 

 توسط 2002 سال اين نتايج با تحقيقي كه در. معنا دار نبود
در آن . همكاران انجام شد، مشابه بود  وC. Kolbeckپروفسور 

تحقيق به منظور مشخص كردن كاربردهاي كلينيكي بريجهاي سه 
تايي از دو نوع فايبر 16دو گروه ) ناحيه مولر(واحدي خلفي 

 ميزان TCMLگالس و پلي اتيلن ساخته شد و بعد از انجام 
 بود كه N830اراي فايبر پلي اتيلن مقاومت به شكست بريجهاي د

 در بريجهاي حاوي N884در مقايسه با مقاومت به شكست 
در . )P=0/60() 2(فايبرگالس اختالف معنا داري وجود نداشت

تحقيق ديگري كه در همين سال توسط اين محقق و همكارانش 
 و يك نوع FRCصورت گرفت ميزان مقاومت به شكست سه نوع 

All ceramicمقايسه گرديد كه در اين ميان ميزان  با هم 
 كه يكي حاوي فايبر نوع FRCمقاومت به شكست در دو گروه 

با ساختار ) Connect/belle glass(پلي اتيلن 
Unidirectional و ديگري حاوي فايبر گالس )Vectris/ 

Targis ( با همين ساختار بودند تفاوت معنا داري مشاهده
  . )P=0/1275 ()1(نشد

 توسط پروفسور 2000 در تحقيق ديگري كه در سال همچنين
Behr و همكاران انجام شد، سه نوع كامپوزيت تقويت شده با 

فايبر به كار رفته در ساخت مولر كراون با هم مقايسه گرديد كه 
 انجام TCML بود پس از FRC Crown 12هر گروه شامل 

 Zwick universal testingتست مقاومت با دستگاه 

Machine بيشترين مقاومت به شكست در دو گروه تقويت شده 
با فايبر گالس مشاهده شد و گروه تقويت شده با فايبر پلي اتيلن 
كمترين مقاومت به شكست را نشان داد اما اين تفاوت به لحاظ 
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)P=0.26 ()3(آماري معنا دار نبود
 2002 كه در سال   در بررسي.

ان صورت  و همكارAyman E. Ellakwaتوسط پروفسور 
هاي   بر ويژگيWetting و ماده Storageگرفت تأثير زمان 

 با سه نوع فايبر بررسي شد كه براي هر نوع فايبر FRCمكانيكي 
 ماه 6 ساعت و 24 تايي نمونه تهيه شده و پس از 10سه گروه 

Storage 3 درجه و انجام 37 در آب- point bending 

testلي اتيلن ، ميزان مقاومت به شكست در گروه پ
)Connect/UHMWPE ( بسيار كمتر از گروه گالس)Fiber 

Flex/ Kevlar, Stick Tech/ Preimpregnated- 
Glass ( بود)P<0/01 .( كه احتماالً اين اختالف معنا دار به

علت تفاوت در ساختار فايبرهاي انتخاب شده، بوده زيرا 
ار فايبرهاي به كار رفته در هر دو گروه گالس داراي ساخت

Unidirectional بودند، در حالي كه فايبرهاي به كار رفته در 
 كه  در نهايت بررسي. )5( داشتندWovenگروه پلي اتيلن ساختار 

 Celeste C.M Van Heumen توسط آقاي 2008در سال 
و همكاران صورت گرفت، شامل بررسي مقاالت با موضوع تست 

 In vitro شرايطهاي تقويت شده با فايبر در خمش در كامپوزيت
ها   و اطالعات مربوط به خالصه كنفرانس2007تا 1950از سال 

)IADR( مقاله با توجه به 126 عنوان مقاله 1427از تعداد . بود 
3- point bending test خالصه 1 مقاله و 7 و در نهايت 

 نمونه كامپوزيت تقويت شده مورد 363انتخاب گرديد و تعداد 
تايج حاصل نشان داد اگر چه افزايش بررسي قرار گرفت، كه ن

 FRC مكانيكي هاي مقدار فايبر موجب بهتر شدن ويژگي
اما افزايش در ظرفيت نيرو نه فقط به مقدار فايبر . )19 و18(شود مي

بلكه به ميزان مقاومت رزين ماتريكس، باند ميان فايبر و 
 Waterماتريكس ونيز ميزان تخريب فايبرها و مانريكس در 

sorptionهرچند قرارگيري فايبرها در جهت .  بستگي دارد
داري در مقاومت يا  نيروهاي كششي به تنهايي افزايش معني

. باشد ضريب االستيسيته ندارد اما مؤثرترين محل براي تقويت مي
عالوه بر اين مشخص شده كه تأثير ساختار فايبر مهمتر از نوع 

 و  , Wovenتار فايبر بوده و اين عقيده كه گالس فايبر با ساخ
ند را ا پلي اتيلن فايبر با همين ساختار با هم قابل مقايسه و مشابه

 E. Ellakwaهمانطور كه در تحقيقات آقاي . )9(كند تقويت مي
 و مكانيكي كامپوزيت مؤثرتر از هاي فيزيكي مشخص شد ويژگي

. )5(باشد   ميFRCنوع فايبر تعيين كننده ضريب االستيسيته 
بودن ضريب االستيسيته ميان فايبر و كامپوزيت همچنين مشابه 

 ايفا FRCسطحي نقش مهمي در افزايش ضريب االستيسيته 
  . )20 (كند مي

در تحقيق حاضر با توجه به مشابه بودن ساختار فايبرها در هر 
دو گروه گالس و پلي اتيلن تفاوت در ميزان مقاومت به شكست 

ن ميزان مقاومت به به لحاظ آماري معنا دار نبود اما ميانگي
شكست در گروه گالس باالتر از گروه پلي اتيلن بودكه ممكن 

گالس در هنگام هاي  است به علت جهت گيري يكسان فايبر
ساخت باشد كه كامالً به صورت عمود بر سطح اكلوزال در طول 

گالس تنها به هاي  گرفتند و اينكه فايبر  ميناحيه بي دنداني قرار
دند و هر نوع تغيير موقعيت فايبرها هنگام رزين آغشته شده بو

ساخت با چشم قابل تشخيص و خود موجب كاهش خطا حين 
اما در گروه پلي اتيلن با وجود استفاده از . شد ساخت بريجها مي

 كه مشابه ساختار فايبرهاي گالس  بود به Braidedساختار 
ر هاي آماده، د علت همراه بودن فايبرها با كامپوزيت در كپسول

صورت تغيير جهت يا چرخش فايبرها داخل كامپوزيت از ديد 
همچنين وجود باند شيميايي بين گالس فايبر و . چشم پنهان بود

رزين ماتريكس در مقايسه با فايبرهاي پلي اتيلن كه فقط باند 
تواند از داليل  مي )2و1(كنند مكانيكي با رزين ماتريكس ايجاد مي

ميزان انحراف معيار در . گالس باشدبيشتر بودن ميانگين در گروه 
اتيلن بود  هاي تقويت شده با فايبرگالس كمتر از نوع پلي بريج

)S.D. Glass=206/03, S.D. Polyethylene= 247/3 (
ها در اين گروه  به  كه در نتيجه ميزان مقاومت به شكست نمونه

تري خواهد  بيني هم نزديكتر بوده و احتماال نتايج قابل پيش
 و Crackها به صورت   شكست در اكثر نمونه.داشت

Chipping در پوشش سطحي كامپوزيت مشاهده شد و در هيچ 
 رخ نداد، كه اين نتيجه مشابه Frame workمورد شكستگي 

 و M. Behr  توسط پروفسور2000تحقيقاتي بود كه در سال 
 و C. Kolbek توسط آقاي 2002 و در سال )3(همكاران
هاي  محل شكست در اكثر نمونه. ده بود انجام ش)2(همكاران

تحقيق از ميانه پونتيك به سمت كانكتور ديستالي و به صورت 
مايل در جهت اكلوزوژنژيوالي بود كه با تحقيق خانم سارا عرفاني 

 و تحقيق )21( انجام شد1384بر روي فايبر پلي اتيلن كه در سال 
 انجام 1386خانم پونه محسني بر روي فايبر گالس كه در سال 

 مشابهت دارد بنابراين نحوه شكست مستقل از نوع فايبر )12(گرفت
  . بودFrame workرفته در .به كار

ها در كامپوزيت سطحي  با توجه به اينكه شكست در اكثر نمونه
هاي   و دندانFrame workاتفاق افتاد بدون آنكه آسيبي به 

ال اين نوع توان نتيجه گرفت كه بقاي فانكشن پايه وارد شود، مي
ها در كاربرد كلينيكي بسيار اميدوار كننده است، زيرا  رستوريشن

ها به راحتي در كلينيك با انجام  شكست سطحي رستوريشن
Recall  منظم قابل تشخيص و ترميم است و مشكلي براي هاي
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اگرچه در برخي تحقيقات نشان داده . بيمار ايجاد نخواهد كرد
 استحكام خمشي بريجها پس شده است كه مقاومت به شكست و

  .)23و22(يابد نسبت به حالت اوليه كاهش مي% 15از ترميم حد اكثر 
هاي پايه در هيچ يك از  در اين مطالعه دباندينگ بريج از دندان

ها مشاهده نشد كه اين امر ممكن است به علت انتخاب  نمونه
هاي پايه باشد كه امكان برقراري   براي دندانboxطرح تراش 

االت پهن، سطح باندينگ وسيع و حمايت ديواره آگزيالي اتص
boxهمچنين سعي شد شرايط )13(كند  از رستوريشن را فراهم مي 

از جمله . تا حد امكان با شرايط فيزيولوژيك دهان هماهنگ باشد
 مصنوعي PDLها در محيط مرطوب، و ساخت  نگهداري نمونه

  .جام شدها ان  طبيعي دندانMobilityبراي مشابه سازي 
 Artificial Agingبه طور كلي در تحقيقات از دو نوع 

Processاستفاده شده است  :Thermal وMechanical 

 و همكاران از هر دو پروسه استفاده Behrدر مطالعات پروفسور 
 Thermocyclingو در برخي تحقيقات فقط از . )3(شده است

ن نيز به دليل تعدادي از محققي. )26تا24و17و11(استفاده شده است
 Artificial Agingها از هيچگونه  وجود برخي محدوديت

Processدر تحقيق حاضر از . )28و27( استفاده نكردند
Thermocycling استفاده شده است ولي انجام 

Mechanical Aging Process به دليل عدم وجود يك 
پروسه استاندارد براي انجام اين كار و همچنين مشكالت 

.  دستگاه شباهت ساز دهان مصنوعي مقدور نبوددسترسي به
Load Cycling ممكن است تاحدي مقاومت به شكست 

بريجهاي كامپوزيتي تقويت شده با فايبر را تحت تأثير قرار دهد، 
اما به هر حال با توجه به باالتر بودن نيروهاي الزم براي شكست 

هاي ها در تحقيق حاضر و تحقيقات مشابه نسبت به نيرو نمونه
 )29( است N300ي پره مولر حدود  طبيعي اكلوژن كه در تاحيه

  .ها اميدوار بود توان به موفقيت اين نوع رستوريشن مي

هاي حرارتي، مدت زمان قرارگيري در هر مخزن و  سيكل تعداد
ها بين دو مخزن در مطالعات مختلف  فاصله زماني انتقال نمونه

 در نظر گرفتن اكثريت متفاوت بوده است كه در تحقيق حاضر با
 ثانيه dwell time 30و )25و24و17( سيكل5000تعداد ، مقاالت

  .)26و24و17و11(انتخاب شد
يكي از محدوديتهايي كه در راستاي انجام اين تحقيق و ديگر 

 In vitroتحقيقات مشابه وجود دارد اين است كه در شرايط 
  صورتتنها در يك جهتها  اعمال نيرو به منظور شكست نمونه

گيرد درحالي كه در محيط دهان، نيروهاي اكلوژن در جهات  مي
ها را تحت  توانند مقاومت به شكست رستوريشن  ميمختلف

تا كنون تحقيقات كافي در مورد تأثيراين نيروها . تأثيرقرار دهند
 انجام نشده بنابراين پيشنهاد FRCبر مقاومت به شكست بريجهاي 

شرايط كلينيكي وتحت نيروهاي هاي بيشتر در  شود بررسي مي
فانكشنال انجام شود و تا زمان كسب نتايج قطعي، در اين 
مورد،دقت كافي در مورد انتخاب بيماران به منظوراستفاده از اين 

 .روش درماني صورت گيرد

  
  : نتيجه گيري

مولر   ميزان مقاومت به شكست بريجهاي ناحيه پرهرسد به نظر مي
س در مقايسه با مقاومت به شكست دوم فك باال با فايبرگال

 با فايبر پلي اتيلن در همين ناحيه مشابه است و FRCبريجهاي 
 از مقاومت به شكست كافي برخوردارند، FRCهر دو نوع بريج 

اگرچه با توجه به ميانگين مقاومت به شكست باالتر و انحراف 
معيار پايين تر در گروه گالس و قدرت باند شيميايي فايبرهاي 

س با ماده سطحي احتماال موفقيت اين نوع بريجها در تكنيك گال
 .مستقيم بيشتر است
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