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Introduction:  
Resistance to sliding and tipping of a restoration must be considered at the time of treatment planning. Some factors 

have influence in resistance such as type of occlusion, size of occlusal table in comparison with cervix, and place 

and amount of occlusal forces. When the occlusal table of a restoration is wide and the cervical part is narrow, it is 

very probable that the line of action of an applied force on marginal ridges passes outside the margins of the 

restoration and produce destructive torque and causes dislodgment of the restoration. Leverage is probably the 

predominant factor in the dislodgment of cemented superstructure of implant supported prosthesis, that results in 

disruption of the cement film. The purpose of  this study was to evaluate the effect of finishing line form on cement 

microleakage in implant supported prosthesis following occlusal forces in cusp to marginal ridge occlusion.  

Materials and Methods:  
In this experimental study, 90 metal models were made similar to implant abutment with three types of finishing 

lines (Shoulder, Sloping shoulder, and Knife edge). Ninety crowns were made from base metal alloy with the 

occlusal table similar to mandibular first molar and cemented on the models. All specimens were subjected to 1000 

thermocycles between 5°
c
 and 55

oc
, with a dwell time of 15 seconds. Each group was divided into 2 subgroups. The 

subgroups were subjected to 50000 masticatory cycles(equal to 3 months of mastication) with 60 and 100 N occlusal 

forces on the marginal ridge. All samples were then immersed in 5% basic foshin solution for 24 hours and mounted 

in polyester to be sectioned vertically. Microleakage was measured under a microscope with magnification of 40 

times. The results were analyzed using One-Way & Two-Way ANOVA  and t-test. 

Results:  
There was no difference in microleakage rate between 3 forms of finishing lines. The interaction between finishing 

lines and occlusal force of 60 N showed significant difference  (P= 0.0182<0.05). 

Conclusion:  
The results of this study showed that the least microleakage was observed in shoulder finishing line. 
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  چكيده 

  مقدمه

ثبات يك ترميم خارج تاجي در برابر نيروهايي كه بر سطح اكلوزالي آن وارد مي شود از نكاتي است كه از ابتداي ساخت آن بايستي مدنظر 

هر چه . اندازه سطح اكلوزال،  محل و ميزان نيروي اكلوزالي وارده به آن مي باشد  از جمله عوامل موثر بر ثبات روكش نوع اكلوژن،. گيردقرار ب

چنانچه نيروي اندازه سطح اكلوزال روكش نسبت به طوق دندان پايه كه معموالَ محل قرار گرفتن خط خاتمه تراش است وسيعتر باشد، 

ايجاد مي شود كه درنتيجه ثبات  cantileverحالت   ،وارد گردد حور طولي دندان پايه روي مارجينال ريج سطح اكلوزالوازات ماكلوزالي به م

•
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اين مسئله در پروتزهاي سمان شونده متكي بر ايمپلنت نمود . پروتز بهم خورده و بدنبال آن شكست سمان در ناحيه مارجين رخ مي دهد

هدف از اين مطالعه بررسي تاثير نوع خط خاتمه تراش بر شكست سمان و ريزنشت ناحيه . زيادي برخوردار استبيشتري داشته و از اهميت 

با توجه به ابعاد سطح اكلوزالي  cusp to marginal ridgeن روكش متكي بر ايمپلنت بدنبال وارد آمدن نيروهاي اكلوزالي در اكلوژن يمارج

  .مي باشدروكش 

  مواد و روشها

 مدل فلزي مشابه پايه  ايمپلنت با سه نوع خط خاتمه تراش شولدر، اسلوپينگ شولدر و نايف اج 90حقيق كه يك مطالعه تجربي است در اين ت

الگوهاي مومي توسط آلياژ . بر روي هر كدام يك الگوي مومي با سطح اكلوزالي هم اندازه دندان طبيعي مولر اول پايين فرم داده شد. تهيه شد

سيكل انجام شد و پس از  1000به تعداد  c°55و  c°5سپس عمل ترموسايكلينگ بين . روي مدل فلزي مربوطه سمان گرديدندبيس ريخته و 

در ) ماه جويدن 3معادل (سيكل  50000نيوتون به تعداد  100نيوتون و  60آن نمونه ها به دو گروه مساوي تقسيم شده و دو نيروي اكلوزالي 

ساعت به طور  24براي مدت % 5نمونه ها پس از قرار گرفتن در محلول فوشين . لوزالي به آنها اعمال گرديدناحيه مارجينال ريج سطح اك

س يك عاملي و دو آناليز واريانو  tآناليز آماري توسط آزمونهاي . طولي برش خورده و ريزنشت سمان در زير ميكروسكوپ اندازه گيري شد

  .عاملي انجام گرديد

  ها يافته

در تاثير متقابل بين سه نوع خط خاتمه تراش و . خط خاتمه تراش از نظر ميزان ريزنشت اختالف معني داري وجود نداشت بين سه نوع

  .(P= 0.0182<0.05)نيوتون تفاوت معني دار بود  60نيروهاي وارده به سطح اكلوزال فقط هنگام اعمال نيروي

  گيري نتيجه

  . ر كمترين ريزنشت را نشان دادبين خطوط خاتمه تراش ،  خط خاتمه تراش شولد

  ها كليد واژه

  خط خاتمه تراش – cusp to marginal ridgeاكلوژن  –ريزنشت 
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  : مقدمه 

مسئله عدم موفقيت ترميمهاي ريختگي خارج تاجي در 

يروهاي اكلوزالي و تأثير محل،  جهت، ارتباط با وارد آمدن ن

مقدار و چگونگي وارد آمدن اين نيروها بر مقاومت روكش در 

برابر جابجايي و جدا شدن از روي دندان پايه يكي از مشكالت 

البته مي دانيم كه . مورد توجه و مهم در پروتز ثابت بوده است

دو خصوصيت مهمي كه هر رستوريشن ريختگي جهت دوام 

عاملي كه مانع (ايستي از آن برخوردار باشد يكي گير بيشتر ب

  خروج رستوريشن در امتداد مسير نشست و برخاست آن 

عاملي كه مانع خروج رستوريشن (و ديگري ثبات ) مي شود

است كه اينها دو كيفيت ) توسط نيروهاي اكلوزالي مي شود

 در اين. باشند مرتبط به هم و اغلب جدايي ناپذير از يكديگر مي

ميان عامل ثبات بيشتر از گير روكش تحت تأثير نيروهاي 

كه صحبت از  اكلوزالي وارده به آن مي باشد و لذا زماني

  اكلوژن و بارهاي اكلوزالي مي شود بحث ثبات پروتز نيز مطرح 

  .)2و1(مي گردد

يكي از عواملي كه به همراه نيروهاي اكلوزالي بر ثبات 

سطح اكلوزال و ارتباط آن با ابعاد پروتز ثابت تأثير دارد، اندازه 

. طوق دندان پايه اي كه روكش روي آن قرار گرفته مي باشد

افتد كه اندازه سطح  ثبات روكش زماني بيشتر به خطر مي

اكلوزال آن نسبت به ناحيه طوقش، كه معموالً محل قرارگرفتن 

اين مسئله زمانيكه . )4و3(خط خاتمه تراش است وسيعتر باشد

عاد سطح اكلوزال روكش با طوق دندان پايه زياد اختالف اب

باشد، اهميت بيشتري پيدا مي كند كه يك نمونه كامالً آشكار 

آن پروتزهاي متكي بر ايمپلنت هستند كه اين حالت بوضوح در 

در چنين حالتي چنانچه نيروهاي . آنها مشاهده مي شود

سطح  اكلوزالي موازي با محور طولي دندان پايه به نقطه اي از

مثالً (اكلوزال كه بيرون تر از محدوده مارجين روكش 
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ايجاد شده و به  cantileverوارد شوند حالت ) مارجينال ريج

نيروهاي اهرمي تبديل مي شوند كه در نتيجه ثبات پروتز را 

  برهم زده و باعث شكست سمان در ناحيه مارجين 

 بدنبال اين رخداد امكان نفوذ مواد و .)6و5و3(مي شوند

ميكروارگانيسم به فضاي زير روكش فراهم آمده و منجر به 

انحالل بيشتر سمان، ايجاد پوسيدگي و بيماريهاي پريودنتال در 

  پايه هاي دندان طبيعي و مشكالت پريودنتال در اطراف 

هاي متكي بر  از آنجا كه قطر پايه. پايه هاي ايمپلنتي مي شود

باشد لذا مشكل  ايمپلنت نسبت به دندان طبيعي كوچكتر مي

  .تبديل نيروهاي اكلوزالي معمولي به اهرمي بيشتر وجود دارد

  

  :مواد و روشها 

جهت انجام اين مطالعه تجربي با توجه به مقايسه سه نوع 

با مدل فلزي مشابه اباتمنت ايمپلنت  90 ،خط خاتمه تراش

  :ندزير تهيه گرديدمشخصات 

  لي مترمي 5/6ناحيه تراش مدلها آگزيالي طول ) الف

  ميلي متر 5قطر مدلها در ناحيه خط خاتمه تراش ) ب

  هر  در الي مدلهايزاويه تقارب ديواره هاي آگز )ج

     o3طرف 

با توجه به خطوط خاتمه تراشي كه معموال سازندگان ) د

ايمپلنتها بر روي اباتمنت تعبيه مي كنند، سه نوع خط خاتمه 

شولدربا شيب ميلي متر، اسلوپينگ  1تراش شولدر با عرض 
o135  نسبت به محور طولي مدل كه اين شيب در قاعده داراي

  .متر مي باشد و نايف اج بر روي مدلها ايجاد شد ميلي 1عرض 

مدل  30با مشخصات ذكر شده، از هر نوع خط خاتمه تراش

مدل از فلز برنج توسط دستگاه تراش تهيه  90و مجموعاً 

   )1شكل ( .گرديد

  

  

  

  

  

  

                                    

  

  

  

 
Knife- edge           Sloping shoulder             Shoulder 

  

  نماي شماتيك مدل هاي فلزي با سه نوع خط خاتمه تراش :   1شكل 

 

سطح مدلهاي فلزي با سه اليه ها روكشجهت آماده سازي 

die relief   تا  يك ميلي متري خط خاتمه تراش پوشيده شدند

بر روي مدل  هاضاي الزم جهت سمان و نشستن روكشتا ف

ساخت (سپس با استفاده از موم اينله آبي . ايجاد گرددمربوطه 

به كمك يك قالب برنجي براي هر ) آلمان Harvardكمپاني 

گونه اي كه مدل اباتمنت يك الگوي مومي ساخته شد ب

ميلي متر قطر  5در ناحيه مارجين مانند مدل اباتمنت  هاروكش

اشته و در سطح اكلوزال مطابق بعد مزيوديستالي سطح جونده د

 5/1ميليمتر و ارتفاع آنها با احتساب  5/10دندان مولر اول پايين 

  . ميلي متر در نظر گرفته شد 8ميلي متر ضخامت سطح اكلوزال، 

ين جالگوهاي مومي پس از آماده شدن و كنترل مار

و   Bellavestپودر (گچ فسفاته اسپروگذاري شده و توسط 

و سيلندر گذاري ) آلمان Begoساخت كارخانه  Begosolمايع 

  با نام تجاري (كروم  -نيكلآلياژ بيس متال با 

 Super cast  ساخت شركتTermo bond ريخته ) آمريكا

  .شدند

بر  fit checkerها پس از گچ زدايي با استفاده از روكش

هر . نترل شدندينها نيز كجروي مدل فلزي مربوطه نشانده و مار

ها كه دچار مشكل بوده و با مدل فلزي مربوطه روكشكدام از 

 .ساخته شدمجددا  انطباق نداشت

  F پاناويا ها از سمان رزينيروكشجهت سمان كردن 

براي كاربرد . استفاده شد) ژاپن Kurarayساخت كمپاني (

ها روكشسمان رزيني طبق دستور العمل كارخانه ابتدا داخل 

مدلهاي فلزي . شده و سپس شستشو و خشك شدند سند بالست
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به پرايمر  شده و سپسچربي زدايي، شستشو و خشك نيز 

آغشته و توسط جريان هوا اضافات آن گرفته شد و پس از 

سطح ، catalystو  baseخميرهاي مقادير برابر از مخلوط كردن 

روي مدل  نشاندناز  بعدبه سمان آغشته و  روكشداخلي 

نيوتون قرار گرفتند تا سمان سفت  20يروي مربوطه تحت ن

سپس اضافات سمان برداشته شده و بعد از  آغشتن ناحيه . گردد

ها درمحيطي با رطوبت صد در  نمونه، oxyguard به مارجين

، نمونه ها از پس از اتمام كار سمان كردن. شدندنگهداري صد 

در  خط خاتمه تراشميلي متري  2سمت پايه مدل فلزي تا 

  .ندداده شدل آكريل قرار داخ

، كليه دن نمونه ها در محيطي مشابه دهانجهت قرار دا

تغييرات تحت منتقل شده و  ترموسايكلينگنمونه ها به دستگاه 

زمان ماندگاري نمونه ها  . قرار گرفتند  oc55و  oc5حرارتي بين 

ثانيه و مدت زمان انتقال نمونه ها از يك  15در داخل هر منبع 

تعداد شوك  .ثانيه در نظر گرفته شد 15نبع ديگر نيز منبع به م

  .سيكل بود 1000حرارتي در نظر گرفته شده براي كل نمونه ها 

براي اعمال نيروهاي مكانيكي، نمونه ها از محل نگهداري 

در . منتقل شدند chewing machineبا رطوبت صد در صد به 

فك  همنزله اين دستگاه هر نمونه داخل جايگاه خاصي كه ب

پايين بوده و متحرك مي باشد قرار مي گيرد و در طرف مقابل 

نيز جايگاهي جهت قرار دادن جسم ضربه زننده  )فك باال(

تايي به دو  30جهت وارد كردن نيرو هر گروه . وجود دارد

نيوتون و  60يك دسته تحت نيروي . تايي تقسيم شدند 15دسته 

تعداد ضربه . فتند نيوتون قرار گر 100دسته ديگر تحت نيروي 

سيكل بود و در مقابل  50000براي هر نمونه در نظر گرفته شده 

هر نمونه يك دندان طبيعي تازه كشيده شده كه در سرم 

قرار بعنوان جسم ضربه زننده فيزيولوژي نگهداري شده بود، 

 روبروي هم دندان مقابل طوري دردستگاه ها و نمونه. داده شد

روي ناحيه  اسپ دندان طبيعي برداده شدندكه نوك ك قرار

درتمام  .نمايد وارد ضربه را قرارگرفته و روكشينال ريج جمار

 دندان مقابل بوسيله جريان محل تماس نمونه با مدت اعمال نيرو

  . شد آب مرطوب نگه داشته مي 

 100000تعداد  بطور متوسط طبق مطالعات انجام شده 

لذا در اين  )7(،باشد ماه جويدن مي 6ضربه معادل ) صد هزاركي(

بر روي هر  )معادل سه ماه جويدن(ضربه  50000 تعداد تحقيق

صورت گرفته همچنين  طبق بررسي هاي  .نمونه وارد گرديد

نيوتون  150تا  70ميزان نيروي جويدن درافراد مختلف بين  قبلي

در اكثر افراد در  بطور متوسط اين نيرو كه به دست آمده است

 اثر لذا دراين مطالعه جهت بررسي .)8(باشدنيوتون مي  80حد 

 و 60 نيروهايجويدن، متوسط  حد از باالتر تر و نيروي پايين

از داخل سپس آنها را . اعمال شدندها  روي نمونهنيوتون  100

تايي  از هر نوع خط خاتمه  15و هر دسته  آكريل خارج كرده

مدت فوشين براي % 5تراش در ظرف جداگانه اي در محلول 

از داخل پس از خارج كردن نمونه ها . گرفتندقرار ساعت  24

درون ماده پلي استر به طور كامل ، آبو شستن با فوشين 

اين كار جهت تسهيل برش و ممانعت از جابجايي . مدفون شدند

  .اجزاء مختلف نمونه هنگام برش طولي آنها انجام شد

كمك ه نمونه هاي مدفون شده توسط دستگاه برش و ب

هاي نازك مخصوص در جهت طولي و درست از وسط ديسك

ين همان سمت و سمت جنمونه بطوريكه نقطه تحت ضربه و مار

برش نمونه ها با دقت  . مقابل آن نيز نصف شود، برش خوردند

 .زياد و تحت جريان مداوم آب انجام گرفت

جهت بررسي شكست اليه سمان و اندازه گيري ميزان 

ناحيه واردآمدن ضربه از  بخصوص درسمت مقابل ،ريزنشت

 40 با بزرگنمايي) unionمارك (ميكروسكوپ انعكاسي 

اين ميكروسكوپ مدرج بوده و امكان اندازه گيري . استفاده شد

م اين كار براي انجا. در مقياس دهم ميلي متر با آن وجود دارد

ت از يكديگر من، كرون و مدل اباتدر هر نمونه برش خورده

وزال، در ديواره لوذ فوشين به سمت اكجدا گشته و ميزان نف

براي تجزيه و . داخلي كرون بر حسب ميلي متر اندازه گيري شد

 tو آزمونهاي  SPSSتحليل آماري مقادير ريزنشت از نرم افزار 

و آناليز واريانس يك عاملي و دو عاملي استفاده گرديد و از 

جهت تعيين تفاوت درگروهها كمك  (Tukey)آزمون توكي 

  . ه شدگرفت
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  :يافته ها 

با انجام آزمون مشاهده مي شود  1همانگونه كه در جدول 

  اختالف  هبدست آمد P مقدار آناليز واريانس يك عاملي

معني داري را از نظر ميزان ريزنشت بين خطوط خاتمه تراش 

  .نشان نمي دهد

در مرحله بعد ميزان ريزنشت با توجه به مقدار نيروهاي 

توسط آزمون آناليز  2طبق جدول  وارده بررسي گرديد و

ختالف  ابدست آمد كه  =0001/0p مقدار واريانس يك عاملي

معني داري را از نظر ميزان ريز نشت بين نمونه هاي قرار گرفته 

  .(P<0.05) نيوتون نشان مي دهد 100و  60تحت نيروي 

با انجام آزمون آناليز واريانس دو عاملي  3مطابق جدول 

بين  (interaction)كه اثر متقابل بدست آمد  p=0170/0 مقدار

خطوط خاتمه تراش و مقدار نيرو را بر يكديگر نشان مي دهد و 

اختالف معني دار در ميزان ريزنشت بين سه نوع خط بيانگر 

ح ـنيوتون به سط 100 و 60روي ـي كه نيـخاتمه تراش وقت

 Pمقدار . (p<0.05) مي باشد ردد،گوارد مينمونه ها وزال ـاكل

و طبق  1990/0براي خطوط خاتمه تراش  1كه طبق جدول 

بدست  0001/0براي نيروهاي وارده به سطح اكلوزال  2جدول 

  .آمده بود توسط آناليز فوق تأييد گرديد

  

  

  

  تراش براساس نوع خط خاتمه نشت نمونه هاي مورد بررسي  زي، انحراف معيار و فاصله اطمينان نود و پنج درصد رميانگين:  1جدول 

  

P  
براي % 95فاصله اطمينان 

  مقدار ريزنشت

انحراف معيار 

(SD)  

ميانگين ريزنشت بر 

  (M)حسب ميلي متر 

تعداد نمونه 

(n) 

  نوع خط خاتمه تراش

  

1990/0 

64/6-36/4  05/3  50/5  30  Shoulder (Sh) 

36/7-04/6  77/1  70/6  30  Sloping shoulder (S.sh) 

51/7-62/4  26/3  83/5  30  Knife-edge (Kn.e) 

  

  

  

  

  

  وارده به سطح اكلوزالي مقدار نيروبراساس  نشت نمونه هاي مورد بررسي  زي، انحراف معيار و فاصله اطمينان نود و پنج درصد رميانگين :   2جدول 

 

P  
% 95فاصله اطمينان 

  براي مقدار ريزنشت

 انحراف معيار

(SD)  

ميانگين ريزنشت بر 

  (M)حسب ميلي متر 

 تعداد نمونه

(n)  
  نيرو مقدار

0001/0 

  نيوتون 60  45  15/4  69/2  96/4-34/3

 نيوتون 100  45  87/7  20/1  23/8-51/7
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بر اساس نوع خط خاتمه تراش و نيروهاي وارده به سطح اكلوزال با  بررسي با فاصله يك انحراف معيار نشت نمونه هاي مورد  ميانگين ريز:  3جدول

 هر گروهنمونه در  15تعداد 

  
نوع خط خاتمه 

 تراش

  مقدار نيرو

نيوتون 60 نيوتون 100   

SDX ±  SDX ±  

0170/0  
Shoulder 96/2 ± 07/2  49/7 ± 08/1  

Sloping shoulder 63/5 ± 64/1  78/7 ± 17/1  

Knife-edge 87/3 ± 43/3  80/7 ± 41/1  

  

  

  

  

جهت بررسي بيشتر تاثير متقابل خطوط خاتمه تراش و 

نيروهاي وارده به سطح اكلوزال، هنگام اعمال فقط يكي از 

به  p اننيوتون به سطح اكلوزال ميز 100نيوتون يا  60نيروهاي 

  :نتايج به شرح ذيل استآناليز محاسبه گرديد كه همين وسيله 

 60روي ــگام اعمال نيـراش هنــوط خاتمه تـبين خط -1

بدست آمد كه در  =0182/0p ،وزالــح اكلـسط روتون بـني

اختالف معني داري را بين خطوط خاتمه تراش  pاينجا مقدار 

  اكلوزال نشان  نيوتون به سطح 60هنگام وارد شدن نيروي 

معلوم شد كه بين  Tukeyبا انجام آزمون  .)p<0.05(مي دهد 

تفاوت معني شولدر  اسلوپينگ وشولدر  دو خط خاتمه تراش

و شولدر و نايف اج  ولي بين خطوط خاتمه تراش ستا دار

  .تفاوت معني دار نيستشولدر و نايف اج  نگاسلوپي همچنين

 100روي ــال نيگام اعمنوط خاتمه تراش هـبين خط -2

 .اختالف معني داري وجود نداشت ،وزالــح اكلـسط روتون بـني

  

  : بحث

بات پروتزهاي ث اشاره شد، گير و ابتداهمانگونه كه در 

ثابت تحت تأثير عوامل مختلفي قرار داشته و از اصول خاصي 

اين اصول در خصوص پروتزهاي ثابت متكي . پيروي مي كنند

نيز صادق بوده و عدم رعايت آنها حتماً بر ايمپلنت سمان شونده 

از آنجائيكه تأثير اين . پروتز را با شكست مواجه خواهد ساخت

مطالعات  عوامل روي گير و ثبات پروتز يكسان نمي باشد، در

اين فاكتورها كمتر مورد  اين رابطه بعضي از انجام شده در

ش و بررسي قرار گرفته اند كه از جمله اينها نوع خط خاتمه ترا

لذا در اين تحقيق سعي شده است تأثير . تأثير آن بر ثبات است

سه نوع خط خاتمه تراش شولدر، اسلوپينگ شولدر و نايف اج 

كه استفاده از آنها در پايه هاي ايمپلنتي مرسوم است، بر روي 

 .ثبات پروتز هاي سمان شونده  متكي بر ايمپلنت بررسي گردد

خط خاتمه تراش به عنوان مطالعات انجام شده قبلي كه از 

يك متغير در آنها استفاده شده است، اكثراً تأثير آن را بر روي 

  . گير پروتز و يا استحكام كششي سمان بررسي كرده اند

انجام شد اين  2001در سال  Piemjaiمطالعه اي كه توسط 

نتيجه را بدنبال داشت كه گير پروتز ثابت عالوه بر سمان، تحت 

اتمه تراش نيز مي باشد و خط خاتمه تراش تأثير نوع خط خ

  .)9(شولدر گير بيشتري نسبت به چمفرايجاد مي كند
Bernal  در

استحكام شكست سه نوع سمان را با پنج نوع خط  1993سال 

خاتمه تراش روي دندان طبيعي بررسي كرد و نتيجه گرفت كه 

 .)10(سمان رزيني بيشترين گير را ايجاد مي كند
Kamposiaro  

در بررسي تأثير نوع خط خاتمه تراش و نوع  2000يز در سال ن

سمان بر روي شكست سمان به كمك آناليز المانهاي محدود 

سه بعدي نتيجه گرفت كه تجمع استرس در ناحيه مارجين 

  .)11(روكشها، در خط خاتمه تراش چمفربيشتر از شولدرميباشد
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بعنوان ابداع كننده سيستم ايمپلنتي  Misch قايآ

Biohorizon  در كتاب مباني ايمپلنت خود اشاره كرده است

كه عموماً در اباتمنتهاي ايمپلنتي و خصوصاً در سطحي از 

درجه به آن سمت دارد بايستي از  15كه تمايل بيش از  اباتمنت

با تراش يا وي معتقد است . ختم تراش نايف اج استفاده كرد

ارجين  شولدر كاهش دادن قطر اباتمنت ايمپلنتي جهت ايجاد م

  از مساحت سطح اباتمنت و نهايتاً گير آن كم  يا چمفر

  .)6و3(مي شود

با انجـام آناليـز واريانس و با توجـه به مقـادير ريـزنشت بين 

 طبق جدولبدست آمده  P valueخطـوط خاتمه تراش و مقدار

شود كه اختالف معني داري بين خطوط خاتمه  مشاهده مي 1

علي رغم اين نتيجه . ريزنشت وجود نداردتراش از نظر مقدار 

  اگر به ميانگين، مقدار ريزنشت دقت كنيم متـوجه 

مي شـويم كه از ميان خطوط خاتمه تراش، عملكرد خط خاتمه 

  )1نمودار . (بقيه بهتر بوده استاز تراش شولدر 

  

  

  

5.5
6.7

5.83

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

خط خاتمه تراش

Shoulder (Sh)

Sloping shoulder (S.sh)

Knife edge (Kn.e)

  
  خاتمه تراش خطنوع   ميانگين ريزنشت براساس:  1نمودار 

  

  

در بررسي اثر متقابل خطوط خاتمه تراش و مقدار نيروي 

نيـوتون  60وارده بر يكديگر، زمانيكه روي نمـونه ها نيـروي 

عالوه بر معني دار بودن  3اعمـال شده است با تـوجه به جـدول 

مشاهـده مي شود كه كمترين  =P) 0170/0(اختالف بين آنها 

  شولدر بوط به خط خاتمه تراشمر) 96/2(ميانگين ريزنشت 

بيشترين شولدر  يعني خط خاتمه تراش .)2نمودار (مي باشد 

مقاومت را در برابر شكست سمان داشته است ولي هنگام اعمال 

  نيوتون هر سه خط خاتمه تراش مانند هم عمل  100نيروي 

  . مي كنند و ارجحيتي بر يكديگر ندارند

  

  

  

2.96

7.49

5.63

7.78

3.87

7.8

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

نيوتن 60 نيوتن 100

Shoulder (Sh)

Sloping shoulder (S.sh)

Knife edge (Kn.e)

    

  نوع خط خاتمه تراش  اساس بر ميانگين ريزنشت : 2 نمودار

  و مقدار نيرو

  

  

با استفاده از اين نتايج مي توان گفت كه ثبات بيشتر پروتز 

احتماالً مربوط  شولدر ثابت هنگام استفاده از خط خاتمه تراش

  به بيشتر بودن نسبت ارتفاع به قطر اباتمنت تراش خورده در 

(اين خط خاتمه تراش  نمونه هاي داراي
3

5.6 mm

و محدودتر ) 

  .شدن شعاع چرخش روكش مي باشد

ت  نيرو
نش
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مي توان گفت كه يكي از راههاي  با توجه به اين مطلب 

افزايش ثبات پروتزهاي ثابت سمان شونده متكي بر ايمپلنت در 

جاد خط خاتمه تراش مناسب است كه يبرابر نيروهاي اهرمي ا

قات انجام شده در مورد گير پروتزهاي ثابت با نتايج  تحقي

  لذا با ايجاد خط خاتمه تراش مناسب . )12و9،10،11(همسو مي باشد

مي توان ميزان شكست سمان را بدنبال وارد آمدن نيروهاي 

به  يدالبته با. مايل و اهرمي به سطح اكلوزال روكش كاهش داد

ي در خاطر داشت كه ايجاد طرح اكلوزالي صحيح تأثير زياد

  .نحوه وارد آمدن نيروها به سطح اكلوزال دارد

در مباحث مربوط به مالحظات اكلوژني ايمپلنت ها توصيه 

مي شود كه سطح اكلوزال پروتز تا حد امكان كوچكتر فرم 

داده شود تا ايمپلنت كمتر در معرض نيروهاي مايل و اهرمي 

همچنين پيشنهاد شده كه سعي گردد تماس  .)6و3(قرار گيرد

اكلوزالي درست در نقطه اي از سطح اكلوزال روكش كه دقيقاً 

بر روي اباتمنت و محور ايمپلنت قرار دارد، ايجاد شود تا 

نيروهاي اكلوزالي در راستاي محور ايمپلنت به آن وارد 

تايج حاصل از اين تحقيق نيز تأكيدي بر اين مسئله ن. )5و4و3(گردد

  .مي باشد

ُعد   ح اكلوزال پروتز ازبدر خصوص كوچكتر فرم دادن سط

باكولينگوالي معموالً محدوديت زيادي وجود ندارد ولي در 

جهت مزيوديستالي بخصوص وقتي كه در دوطرف ايمپلنت 

لذا بزرگتر . دندان طبيعي وجود دارد هميشه اينكار عملي نيست

بودن بعد مزيوديستالي سطح اكلوزال نسبت به قطر ايمپلنت در 

مي شود كه  cantileverاش موجب ايجاد ناحيه خط خاتمه تر

چنانچه . باعث وارد شدن نيروهاي اهرمي به ايمپلنت مي گردد

تماس هاي اكلوزالي را از مارجينال ريج مزيالي يا ديستالي 

حذف كرده و به يك نقطه در راستاي محور ايمپلنت محدود 

نماييم، مسلماً از شدت نيروهاي اهرمي وارده به سطح اكلوزال 

 با وجود. ه دنبال آن به ايمپلنت و استخوان كاسته مي شودو ب

ن هنگام استفاده از مواد غذايي سفت بازهم با نيروهاي اهرمي يا

مواجه خواهيم بود بنابراين به هيچوجه نمي توان وجود اين 

ايمپلنت،  -نيروها و تأثيرشان را بر سطح تماس استخوان 

لذا جهت  .) 5و3(تشكست سمان و بي ثباتي پروتز ناديده گرف

بهبود اين وضعيت عالوه بر در نظر گرفتن ارتفاع و قطر بيشتر 

براي اباتمنت در ايجاد نوع خط خاتمه تراش مطلوب و انتخاب 

 .سمان مناسب نيز بايستي دقت كرد

Y.H.Ismail  يدر مورد مالحظات اكلوژن 2000در سال 

  :كند ايمپلنتها به دو اصل اشاره مي

a ي سطح اكلوزال پروتز متكي بر ايمپلنت ـ اندازه پهنا

بايستي تا حد امكان به حداقل برسد تا از شدت نيروهاي اهرمي 

  .وارده به ايمپلنت كاسته شود 

b  ـ ارتفاع كاسپ در تثبيت اكلوژن پروتزهاي متكي بر

حد زيادي به  سپ تااارتفاع و زاويه ك. ايمپلنت موثر است

لذا بايستي به حدي كاسته . پهناي سطح اكلوزال مربوط مي شود

اعمال نيروهاي  شوند كه فقط در سنتريك تماس داشته و از

پ بوسيله سشيب مناسب كا ارتفاع و .گردد طرفي به پروتز كم

به نحو احسن  cusp to fossaاكلوژن  صحيح در  تماس ايجاد

  )2شكل ( .)13(بدست مي آيد

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

كم كردن شيب كاسپي از كوچكتر كردن ميزاكلوزالي و  با:  2شكل 

  .نيروهاي اهرمي كاسته مي شود شدت

  

Sato  طي مطالعه اي در خصوص  2000و همكاران در سال

توزيع استرس در ايمپلنتهاي جايگزين مولر تكي منديبول، با 

به اين  پروتزتوجه به محل وارد آمدن نيروها در سطح اكلوزال 

ي وارده به نتيجه رسيدند كه جهت كاهش نيروهاي مخرب اهرم

تماس اكلوزالي در ناحيه مارژينال  بايستيايمپلنت و استخوان 
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حذف گردد و نيروي جونده وارده از طريق غذا به اين ريج 

  .)4(ناحيه با تغيير شكل سطح اكلوزال كاهش يابد

  

  : نتيجه گيري 

از مجموع يافته هاي اين تحقيق مي توان چنين نتيجه گيري 

  : شونده متكي بر ايمپلنت كرد كه در روكشهاي سمان 

بين خطوط خاتمه تراش هنگام اعمال نيروي اكلوزالي  .1

نيوتون كمترين ميزان ريزنشت مربوط به خط خاتمه تراش  60

  . شولدر بود

بين خطوط خاتمه تراش هنگام اعمال نيروي اكلوزالي  .2

  . نيوتون تفاوتي در ميزان ريزنشت وجود نداشت 100

راش كمترين ميزان ريزنشت به دنبال بين خطوط خاتمه ت .3

شكست سمان، پس از اعمال نيروهاي اكلوزالي، مربوط به خط 

خاتمه تراش شولدر بوده و روكش از ثبات بيشتري برخوردار 

  . است

  

  :تشكر و قدرداني 

ــام      ــت انج ــه جه ــراهيم زاده ب ــدس اب ــاي مهن ــات آق ــيله از زحم بدينوس

رم پژوهشــي دانشــگاه علــوم محاســبات آمــاري ايــن تحقيــق و معاونــت محتــ

پزشـكي مشـهد كـه هزينـه هـاي ايـن پـروژه را تقبـل و پرداخـت نمـوده انــد           

  .صميمانه قدرداني مي گردد
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