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گذاري در مقايسه با روش  پين بررسي آزمايشگاهي گير حاصل از يك روش ابداعي
  هاي مولر منديبل انسان معمول در دندان

  مالورديفاطمه دكتر  ،دكتر زهره مرادي ،مهشيد محمدي بصيردكتر  ،دكتر محمدباقر رضواني

  چكيده

جهت حـل ايـن مشـكل،    . رفته است هاي وسيع از مشكالت دندانپزشكي به شمار مي از دير باز ايجاد گير جهت ترميم پوسيدگي :سابقه و هدف
سـطح خـارجي    و پالپسوراخ شدن احتمال نظير يند مشكالتنتوا خود مياند كه  ارائه شدهقراردادن پين در داخل عاج چون هاي مختلفي  حل راه

هـا بـه    با توجه به امكان باند كامپوزيت. مكانيكي حذف گرديد نياز به ايجاد گير و كامپوزيتهاي باندينگ  سيستم معرفيبا .را افزايش دهند دندان
كه هم در اليه كـامپوزيتي و  اي  رسد با قراردادن يك اليه كامپوزيت قبل از ترميم دندان با آمالگام و قراردادن پين در آن به گونه دندان، به نظر مي

بنابراين هدف از انجام اين تحقيـق، بررسـي گيـر     .پين در دندان پيشگيري نمود نامطلوب هم در عاج قرار گيرد، بتوان از مخاطرات احتمالي نفوذ
  .گذاري با استفاده از كامپوزيت در مقايسه با روش معمول بود حاصل از يك روش ابداعي پين

 گـروه  وهاي مولر منـديبل   نمونه دندان 15شامل  Bو  A هاي گروه. حاضر مورد بررسي قرار گرفتند تجربي مطالعهسه گروه در  :مواد و روشها

C هاي  گروهدر . نمونه كامپوزيتي بودند 15شاملA  وB  متري ميلي 3دنداني تا هاي  نمونهتاجCEJ در گـروه  . ندشـد  قطـع ، به شكل مسطحA 

دنـدان  متـري روي   ميلي 1يك اليه كامپوزيت ها  قطع دندانپس از  ،Bگروه در . گرفت قرار عاجميلي متر درون  2 به عمق T.M.S minimپين
  .استقرار يافتمتر در كامپوزيت  ميلي 1متر در عاج و  ميلي 1كه  اي  گرفت به گونهدرون آن قرار  T.M.S minimپين  سپس. قرار داده شد

قـرار   نهـا متر درون آ ميلي 2به عمق  T.M.S minimپين  تهيه و متر ميلي 8متر و قطر  ميلي 5قطعه استوانه كامپوزيتي به ارتفاع  C، 15گروه در 
  .داده شد

هـا توسـط    هـر يـك از نمونـه    بـراي . تحـت نيـروي كششـي قـرار گرفتنـد       universal testing machineها توسـط دسـتگاه     سپس نمونه 
آزمـون  و  spssافـزار  نـرم اسـتفاده از  بـا   (ANOVA)اطالعات خام توسط آناليز واريـانس . رسم گرديد نمودار ،Xpert.10-11  Testافزار نرم

  .ندمورد بررسي قرار گرفت L.S.Dآماري 

). P≥05/0( تهـا وجـود داشـ    بر اساس نتايج حاصل از آناليز واريانس، اختالف آماري معناداري بين ميـانگين گـروه  در مطالعه حاضر، : ها يافته

همچنين ). <05/0P(داري نداشتند  از نظر آماري اختالف معني Bو  Aمشخص شد كه گروه  .L.S.Dهمچنين بر اساس نتايج حاصل از آزمون 
 ).>05/0P(داري بود  از نظر اماري داراي اختالف معني Bو  Aبا هر دو گروه  Cگروه 

 1 عاج و در متر ميلي 1قراردادن پين  .مي باشد Aباالترين نيروي كششي جهت خروج پين مربوط به گروه مطالعه حاضر نشان داد  :گيري نتيجه

جهت خـروج   الزم كمترين نيروي كششيهمچنين  .تواند گيري برابر با روش معمول قراردادن پين در عاج ايجاد نمايد مي  كامپوزيت درمتر ميلي
  .بود Cپين مربوط به گروه 

  ، گير ترميمكامپوزيتدنداني،  پين :كليد واژگان

  5/5/1390:تاريخ تأييد مقاله  1/5/1390: تاريخ اصالح نهايي  23/1/1390: اريخ دريافت مقالهت
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  مقدمه

يكي از به عنوان  زاز دير باپين هاي آمالگام داراي  ترميم
هاي به شدت آسيب  درمان دندان جهتهاي معمول  روش

همچنان به عنوان يكي از   اين ترميم .شدند وب ميحسديده م
هاي   مواد ترميمي مستقيم غالب در نواحي تحمل تنش
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مزاياي ). 1- 4(هاي خلفي كاربرد دارد  اكلوزالي در دندان
سان آ بريركا ,آمالگام از جمله خواص مكانيكي برتر متعدد

 تاد نگرد هاي كمتر نسبت به كامپوزيت سبب مي و هزينه

هاي خلفي  هاي وسيع دندان جهت ترميم حفره اندندانپزشك
تهيه  ).6و5(نمايند مالگام به عنوان ماده ترميمي استفاده آاز 

هدف تأمين شكل گيردار  احفرات آمالگام به شكل مرسوم ب
توان  را مي اشكال گيردار و مقاوم .شوند ميطراحي  مناسب

هر چند كه  ،شونده به دست آورد هاي پيچ با استفاده از پين
 رد. باشد ميگذاري داراي مشكالت و مخاطراتي  پين روش
 دانشكده دندانپزشكي ليدز انجام گرفت در اي كه در مطالعه

گذاري شده مشكالتي مشاهده شد كه  موارد پين% 19
. پين در حفره بودهاي لق و نفوذ ناكافي  ترين آنها پين شايع

سوراخ شدن سطح  ،مشكالتي جدي نظير درگيري پالپ% 10
  .)7(ند خارجي دندان يا شكست دندان بود

نشان دادند كه  in vitroتعداد قابل توجهي از مطالعات 
اي نظير ايجاد ترك  توانند موجب مشكالت بالقوه ها مي پين

به عالوه در يك ). 8و7( در عاج و حساسيت پالپي شوند
ها در  مطالعه حيواني، التهاب شديد پالپي زماني كه پين

 ).7و9( پالپ قرار داشتند مشاهده شدمتري  ميلي 5/0فاصله 

 هاي كوچك رسد با پوشاندن بسياري از حفره به نظر مي

و  موجود پس از حذف پوسيدگي توسط بيس كامپوزيتي
اي كه پين در اليه  قرار دادن پين در داخل آن، به گونه

وزيتي و عاج نفوذ كند؛ بتوان ميزان گير مناسب جهت كامپ
از ميزان  آنافزون بر  ،هاي آمالگام را ايجاد كرده ترميم

ق يحقت. استوقوع خطرات ناشي از نفوذ پين در دندان نيز ك
بررسي كارآيي اين روش پيشنهادي در  با هدف حاضر

به داخل ميلي متر  2نفوذ ( گذاري مقايسه با روش معمول پين
 يهيچگونه تحقيق الزم به ذكر است .صورت پذيرفت )اجع

 .آن در بررسي متون دندانپزشكي يافت نشد با مشابه

  

  :مواد و روشها

  

دندان مولر منديبل كه همگي  30 تجربي حاضر از مطالعه در
. استفاده شد ند،سال بود 25ـ 20افراد با سنين  مربوط به

و  و ترميم قبلي ها سالم و عاري از هر گونه پوسيدگي دندان
بودند و فاصله زماني بين  از نظر آناتوميك مشابه هم

 .ماه بود 8روي آنها كمتر از ر كشيدن و انجام تست ب

معمولي و در دماي اتاق  ها پس از كشيده شدن در آب دندان
به نگهداري شدند و طي تحقيق از خشك شدن آنها جلوگيري 

تميز  scaling & root planningها توسط  دندان .عمل آمد
تراش  CEJمتري  ميلي  3ز ا ها سطح اكلوزال دندان .شدند

ها  و عمود بر محور طولي دندانصاف سطح  تا يك داده شد
و متر  سانتي 3قطر  به اي ها در محفظه دندان .ايجاد شود

 اكلوزال كه سطح قرار گرفتند، بطوريمتر  سانتي 2ارتفاع 

ها توسط اكريل  دندان ريشه .موازي با افق قرار گيردآنها 
تا حد ) س، ايرانمونومر اكروپار ،اكريل شفاف فوري(شفاف 

 حاضر مطالعه. شدنددر اين محفظه مانت  CEJمتري  ميلي 1

  Bو  A هاي هگرو .(n=15)بود  Cو  A ،B گروه 3شامل 

هاي  شامل نمونه Cهاي دنداني و گروه  نمونهشامل 
هاي دنداني در هر گروه به صورت  نمونه .كامپوزيتي بود

  .تصادفي انتخاب شدند

 1در يك الين انگل دندان، در فاصله : A (n=15)گروه 

وزال و موازي با محور لعمود بر سطح اك DEJاز متري  ميلي
و با با سرعت آهسته  طولي دندان، حفره پين توسط هندپيس

 سپس. يدايجاد گردمتر  ميلي 2/2به عمق اينچ  021/0دريل 

-Tri (EDENTA GmbH A-6890, Switzerland )پين 

jet  با سرعت آهسته  توسط هندپيس اينچ 024/0 به قطر
  .درون حفره آماده شده قرار گرفت

 سطح دندان سازي آمادهدر اين گروه : B (n=15)گروه - 

محصول شركت % (37تراش خورده توسط اسيد فسفريك 
 اي كه اليه مينايي به به گونه انجام گرفت) ، ايرانكيميا

از  سپ .اچ شدند ثانيه 20ثانيه وسطح عاجي به مدت  30مدت
رطوبت عاج توسط يك پنبه  كردن باحفظو خشك  شوشست

  Prime & Bond N.T يك اليه نازك باندينگ  مرطوب،

)Caulk-Germany Dentsply  ( روي سطح آماده شده
فاده از استطبق دستور شركت سازنده با سپس . گرفت قرار 

حالل آن متري  سانتي 2ثانيه از فاصله  5به مدت پوار هوا 
  coltolux 75اليت كيور  و توسط دستگاهتبخير 

)Coltene- Whaledent, USA ( ثانيه پليمريزه  20به مدت
-spectrum (Dentsply Detreyيك اليه كامپوزيت  .گرديد

submicron hybrid,Germany)   متر  ميلي 1ضخامت به
دستگاه  همان توسطه، سطح آماده شده قرار داده شد روي

و طبق دستور شركت متري  سانتي 1اليت كيور از فاصله 
  .ثانيه پليمريزه گرديد 20سازنده به مدت 

  3در يك الين انگل دندان در فاصله  ها نمونه اين در 

وزال و موازي با لدندان عمود بر سطح اكمحيط از متر  ميلي
و با با سرعت آهسته  توسط هندپيسمحور طولي دندان 

ايجاد ميلي متر  2/2به عمق  اي هحفراينچ  021/0دريل 
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توسط اينچ   024/0به قطر   Tri-jetپين  سپس. گرديد
 ،درون حفره قرار گرفت با سرعت آهسته دستگاه هندپيس

متر در  ميلي 1متر در كامپوزيت و  ميلي 1اي كه پين  گونهه ب
  .عاج نفوذ كرد

 8سيلندر شفاف پالستيكي به قطر  :C (n=15)گروه  - 

 spectrumكامپوزيت . تهيه شدمتر  ميلي 5وارتفاع متر  ميلي

متر  ميلي 1اليه و هر يك به قطر  پنجبه شكل اليه اليه در 
درون سيلندر قرار داده شد و هر اليه طبق دستور شركت 

پليمريزه  ثانيه توسط دستگاه اليت كيور 20سازنده به مدت 
 مرحله 2 در از سيلندرهاي خارج شده  نمونهپس س .ديدگر

  .شدند ثانيه كيور 40و هر يك به مدت  ازطريق سطوح طرفي

 3قطر  هب اي محفظهدرموازي با سطح  ،قطعات كامپوزيتي

 ثابت متر توسط آكريل شفاف سانتي 2و ارتفاع متر  سانتي

ها خارج از  متر از كامپوزيت ميلي 3اي كه  شدند به گونه
از سطوح طرفي توسط متر  ميلي 3فاصله  از. آكريل ماندند

عمود بر اينچ   021/0با دريل با سرعت آهسته هندپيس 
ايجاد گرديد ميلي متر  2/2ها حفره پين به عمق  سطح نمونه

سرعت با  سيتوسط هندپ اينچ 024/0به قطر  Tri-jetو پين 
 پين عمق نفوذبررسي براي  .درون حفره قرار گرفتآهسته 

متر انتهاي  ميلي 2 ها قبل از قرار دادن پينها  در تمام نمونه
در  .دش ميگذاري  گيري و عالمت پين توسط كوليس اندازه

صورت باال بودن عالمت از سطح حفره پين، نمونه ديگري 
توسط  نيز ها عمود بودن نمونه .گرديد يجايگزين آن م

و در صورت مماس نبودن  شد مييور بررسي ودستگاه سر
نمونه از گروه مربوطه  ،يوروپين بر بازوي عمودي سر

در پايان . گرديد خارج و نمونه ديگري جايگزين آن مي
 (Zwick/Roell Zo20)   ها توسط دستگاه نمونه

universal testing machine     نيروي   تحت
  ).10(د قرار گرفتن (tensile)كششي

در جهت محور طولي پين و دندان  ي رادستگاه نيروي كشش
دستگاه با . نمود خارج مي ها از سطح نمونه ها را وارد و پين

نمودار  .كرد متر در دقيقه حركت مي ميلي 1سرعتي معادل 
 Test Xpert vاسترين براي هر نمونه با نرم افزار -استرس

ن نيروي كششي الزم بر حسب ثبت گرديد و بيشتري  10-11
اطالعات  .متر مربع براي هر نمونه بدست آمد نيوتن بر ميلي

با  (ANOVA)حاصل، توسط روش آناليز واريانس يكطرفه
 .مورد بررسي قرار گرفتند L.S.D و تست  SPSSنرم افزار 

  

  : ها يافته

، توسط روش آناليز آزمون اطالعات حاصل از انجام
كه  ندمورد بررسي قرار گرفت (ANOVA) واريانس يكطرفه

اين آزمون اختالفات آماري  بر اساس نتايج حاصل از
 ).≥ 05/0p(مشاهده شد ها  داري بين ميانگين گروه معني

استفاده  L.S.Dنيز از آزمونيكديگر ها با  جهت مقايسه گروه
 ها، انحراف معيار ميانگين نيروي الزم جهت خروج پين .شد

بيشترين و كمترين ميزان نيروي الزم درهر گروه در  و
  .آمده است 1ل شماره جدو

  :مشخص شد كه.L.S.D بر اساس نتايج حاصل از آزمون 

 از نظر آماري اختالف معني دار، ندارند Bو  Aگروه   - 1

)05/0p>.( 

از نظر آماري داراي  Bو  Aبا هر دو گروه  Cگروه  – 2
  ).>05/0p(باشد  ي ميدار اختالف معني

به ) پين داخل عاج( Aطي اين مطالعه مشخص گرديد گروه 
نيروي كششي جهت خروج پين نياز دارد  گينناباالترين مي

)N/Mm
N/Mmبا ميانگين B، گروه )75/1113 2

2
 

N/Mmبا ميانگين  Cو گروه  71/1055
در  279/244

توان گفت قرار  نتيجه مي در .گرفتندهاي بعدي قرار  رتبه
داري با  يدر داخل عاج و كامپوزيت، اختالف معندادن پين 

قرار دادن پين در داخل عاج ندارد و طبق نتايج آماري ميزان 
  .است گير بدست آمده در هر دو گروه برابر

  

   ـ ميانگين نيروي كششي الزم، انحراف معيار، بيشترين و كمترين نيروي كششي الزمه در هر گروه 1جدول 

 N/Mmواحد  نيروي كششي (
2

(  

ميانگين نيروي كششي الزم   تعداد  گروه
N/Mm

2
 

بيشترين نيرو 
N/Mm

2 

كمترين نيرو 
N/Mm

2   

انحراف معيار 
SD 

A  15  75/1113  54/1374  08/819  21/308  

B  15  71/1055  46/1485  09/547  76/262  

C  15  79/244 38/266 46/198  55/19  
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  :بحث

هاي دنداني از دست رفته  هنگامي كه مقادير زيادي از بافت
هايي به تراش كه مقاومت و گير كافي را  باشند افزودن بخش

هاي  يكي از راه. براي ترميم فراهم آورند ضروري است
هاي آمالگام،  كاربردي جهت ايجاد گير مناسب در ترميم

باشد  هاي زنده مي هاي داخل عاجي در دندان استفاده از پين
 Thread mate system (TMS)هاي  پين). 11- 14(

  self threadingهاي  بيشترين نوع مصرف را در بين پين

هاي انتخابي در  پين Thread mateسيستم  در. دارند
 minimو minikinهاي خلفي با پوسيدگي وسيع انواع دندان

  ).15- 17(هستند 

پين كه گير مشخص شد  1989ل درسا Arlong مطالعه در 
TMS minim كوچك و بزرگ ذرات  در بستر كامپوزيتي با
بطور مشخصي   minikin،minuta    هاي نسبت به پين

  .باشد بيشتر مي

 هاي وي علت حصول اين نتيجه را چنين بيان كرد كه پين

minim   هاي  در مقايسه با پينminikin و minuta  سطح
تماس بيشتري با بستر كامپوزيتي درحفره پين دارد و همين 

موجب افزايش قابل توجه  minimافزايش قطر و طول پين 
  .)18(ت گير با اين نوع پين شده اس

كامپوزيت و  minimهاي  پين ازحاضر  مطالعه دراز اين رو 
spectrum باشد استفاده  كه يك كامپوزيت هايبريد مي

 درminim هاي  ابهي نيز در مورد گير پيننتايج مش .گرديد

 Duncason توسط  minuta , minikinهاي  مقايسه با پين

   ).19( نيز به دست آمد

همواره ) متر درداخل عاج ميلي 2(مجاز  پين در ارتفاعنفوذ 
شدگي سطح خارجي  مخاطراتي چون نفوذ به پالپ و سوراخ

در بسياري از مواقع، به منظور  وبه دنبال دارد دندان را 
جلوگيري از وقوع اين خطرات تمايل به عمق نفوذ كمتر پين 

مشخص گرديد هر فوق تحقيقات بق ط ).20و21(وجود دارد 
چه قطر و عمق نفوذ پين كمتر شود ميزان گير حاصل 

د شو توسط آن نيز در داخل عاج و ترميم كمتر مي
استفاده از هر نوع  با كه بتوان در آنروشي ). 18و19و22(

 يها، با عمق نفوذ كمتر در عاج، ميزان گير از انواع پين
تواند روشي  ، ميددست آوره مساوي با روش معمول ب

  .موثر باشد

در روش پيشنهادي تحقيق حاضر ميزان گير حاصل توسط 
متر در عاج نفوذ داشته و يك  هايي كه تنها يك ميلي پين
مپوزيت در برگرفته شده بود متر فوقاني آنها توسط كا ميلي

عمق نفوذ  ،در عاجمتر  ميلي 2هايي بود كه  به اندازه پين
  .داشتند

توان اظهار نمود با وجود تفاوت در االستيستيه  مي بنابراين
از طول پين متر  ميلي 1كه تنها  عاج و كامپوزيت در صورتي

 دتوسط كامپوزيت دربرگرفته شده باشمتر  ميلي 1با عاج و 
متر پين  ميلي 2ان به همان نتايجي دست يافت كه تمام تو مي

تمامي تحقيقات قبلي صورت گرفته  .در داخل عاج باشد
متر در داخل  ميلي 1اند كه قرار دادن پين به عمق  نشان داده

 ، اما نتايج تحقيق)23و24( عاج جهت ايجاد گير كافي نيست

كامپوزيت و توان با استفاده از  كه مي دهند نشان ميحاضر 
 1قدرت باند آن به دندان، گير كافي را جهت پين حتي با عمق 

اين تفاوت در نتيجه، . متر در داخل عاج بدست آورد ميلي
توانايي كامپوزيت نمايانگر قدرت باند كامپوزيت به دندان و 

به . باشد ميدر جايگزيني نسوج از دست رفته دندان نيز
متر عاج از  زين يك ميليجايگ اندوت طوري كه از اين نظرمي

متري  ميلي 2نفوذ ( Aمقايسه نتايج گروه . ه باشددست رفت
قرارگيري پين در استوانه (  Cو گروه ) پين در داخل عاج

اين  ميانداري  يد كه اختالف معننده نشان مي) كامپوزيتي
كه تمام عمق پين  در صورتي بنابراين. دو گروه وجود دارد

توقع توان گير مناسب را  اشد نميدرداخل بيس كامپوزيتي ب
اي تفاوت در  علت احتمالي حصول چنين نتيجه. داشت

در گروهي  بنابراين .باشد االستيسيته عاج و كامپوزيت مي
كه پين در داخل كامپوزيت قرار داده شده است، پس از 

/5اعمال نيرويي به نسبت 
، پين از محل خود جدا Aگروه  1

توان نتيجه گرفت كه قرار دادن  از تحقيق حاضر مي .شود مي
 1متر كامپوزيت و  ميلي 1اي به ضخامت  پين در داخل اليه

تواند گيري معادل روش معمول قرار دادن  متر عاج مي ميلي
تواند كاربرد فراواني در  اين نتيجه مي. پين در عاج ايجاد كند

هاي  حفرهكلينيك داشته باشد به طوري كه بسياري از 
توان توسط  كوچك موجود پس از حذف پوسيدگي را مي

بيس كامپوزيتي پوشاند و سپس در داخل آن پين قرار داد 
متر در عاج نفوذ كند و بدين  كه پين تنها يك ميلي بطوري

ترتيب احتمال نفوذ پين به داخل پالپ، التهاب پالپ، سوراخ 
  .يابد شدگي ديواره خارجي دندان كاهش مي

  

  :گيري نتيجه

باالترين نيروي كششي جهت خـروج پـين   مطالعه حاضر نشان داد 
 1 عـاج و  در متر ميلي 1قراردادن پين  .مي باشد Aمربوط به گروه 
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توانـد گيـري برابـر بـا روش معمـول       مـي   كامپوزيـت  درمتـر  ميلي
 كمترين نيروي كششـي همچنين  .قراردادن پين در عاج ايجاد نمايد

  .بود Cجهت خروج پين مربوط به گروه  الزم
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