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مقالة پژوهشی

فراوانی انواع درمان بازسازی تاج به دنبال درمان ریشه دندانهای خلفی در شهرکرمان
*5

سینا صفزی ،1مسعود پزیزخ ،2هدایت گزجستانی ،3ایمان قهزمان ،4ملوک تزابی

خالصِ

هقذهِ :تاسعاسی دًذاىّای درهاى ریؾِ ؽذُ تا پَؽؼّای کاهل تاخی ،تافث حفاؽت عاختار تالیهاًذُ دًذاى در
هماتل ؽکغتگی ،خلَگیزی اس ففًَت هدذد عیغتن کاًال ریؾِ ٍ در ًْایت ،خایگشیٌی عاختارّای اس دعت رفتِ
دًذاى خَاّذ ؽذ .تحمیك حاضز تِ هٌؾَر تقییي فزاٍاًی اًَاؿ هختلف درهاى تاسعاسی تاج پظ اس درهاى ریؾِ
دًذاىّای خلفی در عغح ؽْز کزهاى در عال  1392اًدام ؽذ.
رٍش :ایي هغالقِ همغقی -تَصیفی تز رٍی  410تیوار (تقذاد  1047دًذاى هَلز ٍ پزُهَلز) در عِ هزکش
رادیَلَصی ؽْز کزهاى اًدام گزفت .رٍػ خوـآٍری اعالفات ،هؾاّذُ درهاى ریؾِ دًذاىّای خلفی در
رادیَگزافی پاًَراهیک ٍ اعالفات دهَگزافیک تیوار ؽاهل خٌظ ،عي ،تحصیالت ٍ همغـ تحصیلی دًذاىپشؽک
هقالح تَد .چٌاًچِ دًذاىّای درهاى ریؾِ ؽذُ ،درهاى تاخی هٌاعة ًذاؽتٌذ یا تِ دلیل پَعیذگی ؽذیذ تاج خَد را
اس دعت دادُ تَدًذ یا لاتل ًگْذاری ًثَدًذ ٍ یا پایِ تزیح تَدًذٍ ،ارد هغالقِ ًؾذًذ .درهاى تاخی تز اعاط ًَؿ آى
تِ صَرت آهالگام ٍ کاهپَسیت تا یا تذٍى پَؽؼ کاعپی ٍ هَلز یا پزُهَلز تَدى دًذاى در فزم ثثت گزدیذ.
دادُّا تا اعتفادُ اس آسهَى  2در ًزمافشار  ٍ SPSSدر عغح هقٌیداری  P > 0/050هَرد تدشیِ ٍ تحلیل لزار
گزفت.
یافتِّا 203 :هزد ( 49/5درصذ) ٍ  207سى ( 50/5درصذ) تا هیاًگیي عٌی  36/84 ± 9/76عال در هغالقِ ؽزکت
کزدًذ 380 .دًذاى ( 36/3درصذ) پزُهَلز ٍ  667دًذاى ( 63/7درصذ) هَلز تَدًذ 316 .دًذاى ( 30/2درصذ)
رٍکؼ داؽتٌذ .تیي عغح تحصیالت ٍ عي ٍ ٍخَد رٍکؼ تفاٍت آهاری هقٌیداری ٍخَد داؽت .تیي درهاى
تاج دًذاى تا کاهپَسیت ٍ آهالگام تا خٌغیت تفاٍت آهاری هقٌیداری هؾاّذُ ؽذ؛ تِ عَری کِ درهاى تا
کاهپَسیت در سًاى ٍ تزهینّای آهالگاهی در هزداى تیؾتز تَدّ .وچٌیي ،درهاى رٍکؼ در گزٍُ هتخصصاى
دًذاىپشؽکی ؽایـتز تَد؛ در حالی کِ در گزٍُ دًذاىپشؽکاى فوَهی ،تزهین آهالگام تذٍى پَؽؼ کاعپی تیؾتز
هؾاّذُ گزدیذ.
ًتیجِگیری :تز اعاط ًتایح پضٍّؼ ،اًدام درهاى تاسعاسی تاج ؽاهل درهاىّای آهالگام ٍ کاهپَسیت تذٍى پَؽؼ
کاعپی رایح اعت کِ تیاًگز ًیاس تِ تأکیذ تز اّویت تاسعاسی تاج در حفؼ عَالًی هذت دًذاى در افزاد درهاى
ریؾِ ؽذُ ،در آهَسػّای داًؾگاّی هیتاؽذ.
ٍاشُّای کلیذی :رٍکؼ ،درهاى ریؾِ ،دًذاىّای خلفی ،تزهین آهالگام ،تزهین کاهپَسیت

 -1استادیار ،گروه پروتزهای دنذاني ،دانشكذه دنذانپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي كرمان ،كرمان ،ایران  -2استاد ،گروه انذودنتيكس ،دانشكذه دنذانپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي كرمان،
كرمان ،ایران  -3دنذانپزشک متخصض درمان ریشه ،مركز تحقيقات بيماریهای دهان و دنذان ،دانشگاه علوم پزشكي كرمان ،كرمان ،ایران  -4دنذانپزشک ،دانشگاه علوم پزشكي كرمان،
كرمان ،ایران  -5دانشيار ،مركز تحقيقات بيماریهای دهان و دنذان ،دانشگاه علوم پزشكي كرمان ،كرمان ،ایران
* نویسنده مسؤول ،آدرس پست الكتزونیكdrtorabiparizi@yahoo.com :
دریافت مقاله1393/11/28 :

دریافت مقاله اصالح شده1394/3/18 :

پذیزش مقاله1394/7/15 :
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هَفمیت تأثیز دارد ٍ در فیي حال تاسعاسی تاخی ضقیف
ًغثت تِ درهاى اًذٍدًتیک ضقیف ،هٌدز تِ التْاب پزی
رادیکَلز خَاّذ ؽذ (.)9
در تحمیمی هؾخص ؽذ کِ پیؼآگْی هَفمیت
دًذاىّای خلفی کِ تحت درهاى اًذٍدًتیک لزار گزفتِ ٍ
تَعظ رٍکؼ تاسعاسی ؽذُاًذ 6 ،تزاتز افشایؼ هییاتذ.
تٌاتزایي ،تزکیثی اس درهاى اًذٍدًتیک ٍ تاسعاسی تاخی تا
کیفیت تاال ،فاهل فوذُای در هَفمیت کلیٌیکی درهاى تِ
ؽوار هیرٍد ( .)8در تحمیك دیگزی کِ تِ تزرعی هیشاى
اًدام درهاى تاخی هٌاعة پظ اس هقالدِ ریؾِ پزداخت،
 302دًذاى در  281تیوار اس ًؾز اًدام اًَاؿ درهاى تاسعاسی
تاج ،حذالل  17هاُ پظ اس تکویل درهاى ریؾِ هَرد هغالقِ
لزار گزفت .اس ایي تقذاد 27 ،درصذ تیواراى درهاى تاخی ٍ
پَؽؼ کاهل تاخی را کِ درهاى تَصیِ ؽذُ اعت ،دریافت
کزدُ تَدًذ (.)10
ًتایح هغالقِای کِ تِ هٌؾَر همایغِ درهاى رٍکؼ ٍ
درهاىّای تزهیوی هغتمین تذٍى پَؽؼ کاعپی اًدام ؽذ،
گشارػ کزد کِ تمای درهاى دًذاىّای هَلز تذٍى پَؽؼ
کاهل تاخی تقذ اس  5عال ،حذٍد  36درصذ تَدُ اعت ٍ
تزهینّای کاهپَسیت هغتمین ًغثت تِ تمیِ تزهینّای تذٍى
پَؽؼ ،تمای تْتزی داؽتٌذ (.)6
در تحمیمات هختلف ،درهاى ًْایی دًذاى تیواراى پظ اس
درهاى ریؾِ ،تز اعاط پیگیزی اعالفات پزًٍذُّای
دیدیتال آًاى ( )10یا هٌاتـ تیوِ ( )5تَدُ اعت؛ در حالی
کِ تحمیمات هحذٍدی در دًیا تِ ایي هغألِ کِ درهاى
هٌاعة پزٍتشی اًدام ؽذُ پظ اس درهاى ریؾِ تِ چِ هیشاى
اعت ،صَرت گزفتِ اعت .در کؾَر ها تاکٌَى تحمیمی کِ
ًَؿ ٍ هیشاى تاسعاسی پظ اس درهاى را هؾخص کٌذ ٍ تتَاًذ
اعالفات خاهقی را در اختیار هحمماى لزار دّذ ،اًدام ًؾذُ
اعت .تٌاتزایي ،تا تَخِ تِ اّویت ًَؿ تزهین دًذاى هقالدِ
ریؾِ ؽذُ تزای تمای دًذاى ،در تحمیك حاضز فزاٍاًی اًَاؿ

هقذهِ
اگزچِ هیشاى تمای دًذاىّای دایوی کِ درهاى ریؾِ
ؽذُاًذ ،هیتَاًذ تاال تاؽذ ،اها دًذاىّای هقالدِ ریؾِ ؽذُ
تیؾتز اس دًذاىّای تا پالپ سًذُ هغتقذ ؽکغتگی ّغتٌذ.
خارج کزدى دًذاى اس فَالة ًاهغلَب دًذاىّایی اعت کِ
دچار ؽکغتگی تاج ٍ یا ریؾِ هیؽًَذ .هیتَاى تا ؽٌاعایی
خغزات ؽکغتگی هزتثظ تا ؽیَُّای هتفاٍت تزهین دًذاًی
کِ هقالدِ ریؾِ ؽذُاًذٍ ،لَؿ ؽکغتگی تاج ٍ ریؾِ را
کاّؼ داد (.)1
درهاى تاسعاسی هغلَب تاج در دًذاىّای خلفی کِ
درهاى ریؾِ ؽذُاًذ ،ؽاهل پَؽؼ کاهل تاخی هیتاؽذ (-4
 .)2ایي درهاىّا ؽاهل رٍکؼ یا حذالل آًلِ اعت تا
پَؽؼ کاهل تاخی را فزاّن ٍ اس ؽکغتگی ریؾِ ٍ تاج
تالیهاًذُ هواًقت کٌذ ( ٍ )3فاج را اس هحیظ دّاى ٍ تشاق
ایشٍلِ ًوایذ ٍ هاًـ ریشًؾت هَاد پزکٌٌذُ ریؾِ ؽَد.
تاسعاسی تاج دًذاى درهاى ریؾِ ؽذُ تَعظ یک پَؽؼ
کاهل تاخی ،هیتَاًذ اس ؽکغتگی ریؾِ ٍ دیَارُّای
تالیهاًذُ پیؾگیزی ًوایذ ( .)2تز اعاط ًتایح گشارػ ؽذُ،
 85درصذ اس دًذاىّای کؾیذُ ؽذُ اس  4/1هیلیَى دًذاى
درهاى ریؾِ ؽذُ ،تاسعاسی تاخی هٌاعة دریافت ًکزدُاًذ
( .)5هیشاى تمای یک ،دٍ ٍ پٌح عالِ دًذاىّای درهاى ریؾِ
ؽذُ کِ تا پَؽؼ کاهل تاج تاسعاسی ؽذُ تَدًذ ،تِ تزتیة
 36 ٍ 88 ،96درصذ تَدُ اعت (ّ .)6وچٌیي ،هؾخص ؽذُ
اعت کِ اهکاى اس دعت رفتي دًذاىّای درهاى ریؾِ ؽذُ
تذٍى رعتَریؾي 4 ،تزاتز تیؾتز اس دًذاىّای تا رعتَریؾي
هٌاعة هیتاؽذ (.)7
ًتایح تحمیمات ًؾاى دادُاًذ کِ کارتزد پَؽؼ کاهل
دًذاى ،تمای عَالًی هذت لاتل لثَل دُ عالِای را در هماتل
تزهینّای هغتمین کِ تٌْا در کَتاُ هذت هَفك تَدُاًذ،
ایداد کزدُ اعت ( .)2 ،8تاسعاسی تاخی هٌاعة تقذ اس
درهاى اًذٍدًتیک ،تیؾتز اس درهاى هٌاعة اًذٍدًتیک در
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دًذاى تز اعاط ًَؿ رعتَریؾي آى کِ ؽاهل رٍکؼ،
آهالگام تا پَؽؼ کاعپی ،آهالگام تذٍى پَؽؼ کاعپی،
کاهپَسیت تا پَؽؼ کاعپی ٍ کاهپَسیت تذٍى پَؽؼ
کاعپی تَد ،تزرعی گزدیذّ .وچٌیيًَ ،ؿ دًذاى (پزُهَلز یا
هَلز) در فزم هقایٌِ ثثت ؽذ .دادُّای تِ دعت آهذُ تا
اعتفادُ اس آسهَى  2در ًزمافشار آهاری SPSS Inc., ( SPSS
 ٍ )Chicago, ILدر عغح هقٌیداری  P > 0/050هَرد تدشیِ
ٍ تحلیل لزار گزفت.

درهاى تاسعاسی تاج تِ دًثال درهاى ریؾِ دًذاىّای خلفی
در عغح ؽْز کزهاى تزرعی گزدیذ.
رٍػ کار
در ایي تحمیك همغقی -تَصیفی 410 ،تیوار کِ خْت
اًدام رادیَگزافی پاًَراهیک تِ عِ هزکش رادیَگزافی در
عِ ًمغِ هختلف ؽْز کزهاى هزاخقِ کزدُ تَدًذ ،هَرد
تزرعی لزار گزفتٌذً .وًَِّا تیواراًی تَدًذ کِ تزای آىّا
تَعظ دًذاىپشؽک ،رادیَگزافی تدَیش ؽذُ تَد .در اتتذا
ّذف کار تِ تیوار تَضیح دادُ ؽذ ٍ در صَرت رضایت ٍ
پظ اس اًدام رادیَگزافی پاًَراهیک ،تیوار ٍارد عزح
تحمیماتی هیؽذ .هقیارّای ٍرٍد تِ هغالقِ را کلیِ
دًذاىّایی کِ دارای درهاى اًذٍدًتیک تا رعتَریؾي تاخی
هٌاعة تَدًذ ،تؾکیل دادًذ .دًذاىّایی کِ تا ٍخَد درهاى
اًذٍدًتیک ،تاسعاسی تاخی هٌاعثی دریافت ًکزدُ تَدًذ یا
تِ فلت پَعیذگی سیاد ،تاج آىّا اس دعت رفتِ ٍ لاتل
ًگْذاری ًثَد ٍ دًذاىّایی کِ پایِ تزیح تَدًذٍ ،ارد هغالقِ
ًؾذًذ.
اتشار خوـآٍری دادُّا ،چکلیغتی ؽاهل خصَصیات
دهَگزافیک تیوار هاًٌذ خٌغیت ،عي تیوار ،هیشاى
تحصیالت تیوار ،هیشاى تحصیالت درهاًگز (دًذاىپشؽک
تدزتی ،تْذاؽتکار ،دًذاىپشؽک فوَهی ٍ دًذاىپشؽک
هتخصص) تزای ّز دًذاى ٍ هقایٌِ دًذاى تَد .دًذاىّای
هَلز ٍ پزُهَلز کِ دارای درهاى اًذٍدًتیک تَدًذ ،در
کلیؾِ رادیَگزافی هؾخص ؽذًذ ٍ دًذاىّایی کِ دارای
رعتَریؾي تاخی تقذ اس درهاى اًذٍدًتیک تَدًذ ،در فزم
هقایٌِ ثثت گزدیذًذ .دًذاىّای هؾخص ؽذُ اس لحاػ
درهاى اًذٍدًتیک تَعظ پضٍّؾگز در دّاى تیوار هَرد
تزرعی ًحَُ درهاى تاخی لزار گزفتٌذ .درهاى تاخی ّز

ًتایج
اس  410تیوارً 203 ،فز هزد ( 49/5درصذ) تا  530دًذاى
ٍ  207سى ( 50/5درصذ) تا  517دًذاى تا هیاًگیي عٌی
 36/84 ± 9/76عال تَدًذً 185 .فز ( 45/1درصذ) سیز 30
عال عي داؽتٌذ .تحصیالت ً 143فز ( 34/9درصذ) دیپلن
تَد .هقالدِ ً 307فز ( 74/9درصذ) تَعظ دًذاىپشؽک
فوَهی اًدام ؽذُ تَد (خذٍل  .)1اس ًؾز درهاى اًدام ؽذُ،
 1047دًذاى درهاى ریؾِ ٍ تاسعاسی تاخی دریافت کزدُ
تَدًذ کِ  316دًذاى ( 30/2درصذ) رٍکؼ 93 ،دًذاى
( 8/9درصذ) تزهین آهالگام تا پَؽؼ کاعپی 494 ،دًذاى
( 47/1درصذ) آهالگام تذٍى پَؽؼ کاعپی 11 ،دًذاى
( 1/1درصذ) کاهپَسیت تا پَؽؼ کاعپی ٍ  133دًذاى
( 12/7درصذ) کاهپَسیت تذٍى پَؽؼ کاعپی داؽتٌذ .در
ایي تحمیك ،تیواراى تِ دٍ دعتِ تحصیالت کن (سیز دیپلن،
دیپلن ٍ کارداًی) ٍ تحصیالت تاال (کارؽٌاعی ،کارؽٌاعی
ارؽذ ،دکتزی ٍ تاالتز) تمغین ؽذًذ .تیواراى تا تحصیالت
تاال تِ عَر هقٌیداری تیؾتز اس تیواراى تا تحصیالت کن اس
رٍکؼ اعتفادُ کزدُ تَدًذ (( )P > 0/001خذٍل .)2
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جذٍل  .1خصًصيات دمًگرافيک مشارکت کىىذگان پژيَش
تعذاد (درصذ)

هتغیر
جٌسیت
هرد

(203 )49/5

زى

(207 )50/5

سي
زیر  33سال

(185 )45/1

 33-43سال

(110 )26/8

باالی  43سال

(115 )28/0

تحصیالت
(28 )6/8

زیر دیپلن
دیپلن

(143 )34/9

کارداًی

(82 )20/0

کارضٌاس

(108 )26/3

کارضٌاس ارضذ ٍ باالتر

(49 )12/0

ًَع دًذاىپسضکی
هراجعِ بِ دًذاىپسضک عوَهی

(307 )74/9

هراجعِ بِ دًذاىپسضک هتخصص

(103 )25/1

ًَع درهاى
تعذاد بیواراًی کِ فقط درهاى پرُهَلر داضتٌذ

(48 )11/7

تعذاد بیواراًی کِ فقط درهاى هَلر داضتٌذ

(174 )42/4

تعذاد بیواراًی کِ ّن درهاى پرُهَلر ٍ ّن هَلر داضتٌذ

(188 )45/9

جذٍل  .2فراياوی ي ارتباط وًع درمان اوجام شذٌ بر اساس تحصيالت مشارکت کىىذگان
ًَع ترهین (درصذ)

آهالگام با

آهالگام بذٍى

کاهپَزیت با

کاهپَزیت بذٍى

پَضص کاسپ

پَضص کاسپ

پَضص کاسپ

پَضص کاسپ

تحصیالت کن

26/2

9/0

51/9

0/9

12/0

تحصیالت باال

36/6

8/8

39/6

1/3

13/8

> 0/001

0/921

> 0/001

0/614

0/410

تحصیالت بیوار

P

رٍکص
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تیي عي ٍ درهاى رٍکؼ اختالف آهاری هقٌیداری

کاعپی اعتفادُ کزدُ تَدًذ ( .)P > 0/001رٍکؼ تِ عَر

ٍخَد داؽت ( .)P > 0/001خذٍل  3ارتثاط تیي گزٍُّای

هقٌیداری در هَلزّا تیؾتز اًدام ؽذُ تَد (ٍ )P = 0/010

هختلف عٌی تا ًَؿ درهاى اًدام ؽذُ را ًؾاى هیدّذ .تزهین

تزهین کاهپَسیت تذٍى پَؽؼ کاعپی تِ عَر هقٌیداری در

آهالگام تذٍى پَؽؼ کاعپی در هزداى تِ عَر هقٌیداری

پزُهَلزّا تیؾتز هؾاّذُ ؽذ ( .)P > 0/001اختالف

تیؾتز اس سًاى تَد (ّ .)P = 0/026وچٌیي ،سًاى تِ عَر

هقٌیداری تیي دًذاىپشؽکاى فوَهی ٍ هتخصص اس ًؾز

هقٌیداری تیؾتز اس هزداى اس تزهین کاهپَسیت تذٍى پَؽؼ

اًدام رٍکؼ ٍخَد داؽت (.)P = 0/021

جذٍل  .3ارتباط وًع درمان اوجام شذٌ بر اساس جىسيت مشارکت کىىذگان
آهالگام با پَضص

آهالگام بذٍى

کاهپَزیت با

کاهپَزیت بذٍى

ًَع ترهین تعذاد (درصذ)

کاسپ

پَضص کاسپ

پَضص کاسپ

پَضص کاسپ

هرد

(170 )16/2

(47 )4/5

(268 )25/6

(3 )0/3

(42 )4/0

(530 )50/6

زى

(146 )13/9

(46 )4/4

(226 )21/6

(8 )0/8

(91 )8/7

(517 )49/4

جوع

(316 )30/2

(93 )8/9

(494 )47/2

(11 )1/1

(133 )12/7

(1047 )100

0/176

0/987

*0/026

0/119

* > 0/001

-

جٌسیت بیوار

P

رٍکص

جوع

معنيداری در سطح P > 0/050

*

تاخی را دریافت کزدُ تَدًذ ( )7کِ هتفاٍت ٍ تیؾتز اس
تحمیك حاضز در خوقیت کزهاى تَد.
تز اعاط ًتایح تحمیك حاضز ،تیي عغح تحصیالت
تیواراى ٍ اًتخاب درهاى رٍکؼ تفاٍت آهاری هقٌیداری
ٍخَد داؽت کِ تا پضٍّؼ )8( Caplan ٍ Aquilino
ّوخَاًی دارد .آًاى گشارػ ًوَدًذ ،تیواراًی کِ درهاى
رٍکؼ را اًتخاب کزدُ تَدًذ ،اس هَلقیت اختوافی،
التصادی ٍآگاّی دًذاًی تاالتزی تزخَردار تَدًذ ( .)8فلت
ایي اهز هیتَاًذ ًاؽی اس آگاّی تْذاؽت دّاى ٍ دًذاى
تاالتز ٍ عغح هالی تْتز افزاد تا تحصیالت تاال ًغثت تِ افزاد
تا تحصیالت پاییي تاؽذّ .وچٌیي ،هیشاى درهاى آهالگام
تذٍى پَؽؼ کاعپ در افزاد دارای تحصیالت پاییيتز تِ
عَر هقٌیداری تیؾتز ًغثت تِ افزاد تا تحصیالت تاال تَد
کِ هیتَاًذ تِ دلیل لیوت پاییيتز ایي ًَؿ درهاى تاسعاسی

بحث
حفؼ دًذاى اس ؽکغتگی ،تِ دلیل تضقیف عاختار دًذاى
تِ دًثال درهاى ریؾِ اّویت فزاٍاًی دارد ( .)8هیشاى
هَفمیتّای درهاى ریؾِ رایح تز اعاط هتفاٍت تَدى
اًتخاب تیوار ،عزاحی تدزتی ،فزایٌذ کلیٌیکی ،هقیارّای
ارسیاتی ٍ هذت ًؾارت پظ اس فول اس  40تا  97درصذ
گشارػ ؽذُ اعت (.)11-14
حذٍد  30درصذ افزاد هَرد هغالقِ در تحمیك حاضز
درهاى رٍکؼ دریافت کزدُ تَدًذ کِ تا خوقیت دریافت
کٌٌذُ رٍکؼ در تحمیك ّ ٍ Shelleyوکاراى ( )10هؾاتْت
داؽتً .تایح تحمیك ّ ٍ Lazarskiوکاراى کِ پظ اس دٍ عال
پیگیزی تز رٍی دًذاىّای درهاى ریؾِ ؽذُ اًدام گزفت،
ًؾاى داد کِ تٌْا  59درصذ تیواراى درهاى پَؽؼ کاهل
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تحمیك آًاى ًیش اکثزیت تزهین تا درهاى کاهپَسیت صَرت
گزفتِ تَد ٍ ّنسهاى خوقیت سًاًی کِ درهاى رٍکؼ
دریافت ًکزدُ تَدًذ ٍ درهاى تزهیوی داؽتٌذ ،تیؾتز تَد
(.)6
هقٌیدار ٍ تیؾتز تَدى درهاى کاهپَسیت تذٍى پَؽؼ
کاعپی در سًاى ،هیتَاًذ تِ فلت سیثایی تیؾتز ٍ ؽایذ ٍخَد
هیشاى تیؾتزی اس عاختار دًذاى تاؽذ .در هَرد درهاى آهالگام
ٍ کاهپَسیت تا پَؽؼ کاعپی ًیش تیي دٍ گزٍُ سى ٍ هزد
ارتثاط هقٌیداری ٍخَد ًذاؽت ٍ هیتَاًذ تِ دلیل ایي تاؽذ
کِ تَصیِ تِ پَؽؼ کاعپی دًذاىّا تَعظ دًذاىپشؽک ،تِ
دلیل هْارت درهاًگز ٍ تخزیة گغتزدُ عاختار اعت .در
فیي حال ،درهاى رٍکؼ تیي دٍ گزٍُ سى ٍ هزد اختالف
آهاری هقٌیداری را ًؾاى ًذاد کِ آى ًیش هیتَاًذ تِ دلیل
تأثیز ًؾز دًذاىپشؽک ٍ هْارت اٍ ٍ ّوچٌیي ،ؽزایظ هالی
تْتز تیوار ٍ تیاًگز فذم تأثیز خٌغیت تز اًتخاب درهاى تاؽذ
کِ اخاسُ اًدام درهاى ًْایی ٍ اصلی را تزای تیوار فزاّن
ًوَدُ اعت .در تحمیك حاضز درهاىّای ایٌلِ ٍ آًلِ در
دّاى تیواراى هؾاّذُ ًؾذ .فلت ایي اهز هیتَاًذ فذم اًدام
آهَسػ آى در دٍرُ دکتزی فوَهی ٍ آؽٌایی کوتز
تیواراى ٍ دًذاىپشؽکاى تا ایي اهکاى درهاًی تاؽذ ٍ تِ ایي
دلیل اس هغالقِ حذف ؽذًذ.
در پضٍّؼ حاضز درهاى رٍکؼ هَلزّا تِ عَر
هقٌیداری تیؾتز اس پزُهَلزّا تَد کِ هیتَاًذ تِ دلیل تزٍس
تاالتز پَعیذگی در هَلزّای اٍل ٍ در ًتیدِ ،تخزیة تیؾتز
ایي دًذاىّا ًغثت تِ پزُهَلزّا تاؽذ؛ چزا کِ ایي دًذاى
اٍلیي دًذاى خلفی رٍیؼ یافتِ اعت .تٌاتزایي ،تیؾتز در
هقزض پَعیذگی ٍ فَارض ًاؽی اس آى لزار دارد.
درهاىّای آهالگام تا ٍ تذٍى پَؽؼ کاعپی در دًذاىّای
هَلز تیؾتز تَد کِ هیتَاًذ تِ دلیل تَصیِ هحمماى در
اعتفادُ اس آهالگامّای پیچیذُ (حذالل در کَتاُ هذت) تزای
تاسعاسی ایي دًذاىّا تاؽذ ( .)3فلت دیگز آى اعت کِ

تاج ًغثت تِ درهاىّای پَؽؼ کاعپی کاهل تاؽذ ٍ الثتِ
هیتَاًذ تیاًگز عغح آگاّی تْذاؽت دّاًی تیواراى ًغثت
تِ عثمِ تا تحصیالت تاالتز تاؽذ.
در تحمیك حاضز ،گزٍُ عٌی تاالی  40عال تیؾتزیي
درهاى رٍکؼ را داؽتٌذ کِ ًؾاى دٌّذُ تخزیة تیؾتز تِ
دلیل تکزار پَعیذگیّا ٍ تکزار تزهینّای لثلی ٍ تثذیل
آىّا تِ درهاىّای ریؾِ ٍ تِ دًثال آى درهاى پزٍتشی
ٍعیـتز هیتاؽذ .در تیي عایز درهاىّای تاسعاسی،
کاهپَسیت تذٍى پَؽؼ کاعپی تِ عَر هؾخصی در گزٍُ
تا عي کن (سیز  30عال) ؽایـتز تَد کِ ؽایذ هیتَاًذ تِ
دلیل سیثایی ٍ عاختار تالیهاًذُ تیؾتز در دًذاىّا (تِ دلیل
تکزار کوتز پَعیذگی ٍ تزهینّا) تاؽذ.
در ارسیاتی هیاًگیي عٌی افزادی کِ درهاىّای هختلفی
دریافت کزدُ تَدًذ ،تیؾتزیي عي تِ افزادی تقلك داؽت کِ
درهاى رٍکؼ ؽذُ تَدًذ؛ در حالی کِ پاییيتزیي هیاًگیي
عٌی هزتَط تِ کاهپَسیت تذٍى پَؽؼ کاعپی تَد کِ
فلت آى هیتَاًذ تِ دلیل تخزیة کوتز در عاختار دًذاى
افزاد خَاىتز تاؽذ .دلیل فوذُ اعتفادُ کوتز اس کاهپَسیت
تذٍى پَؽؼ کاعپی در افزاد تا عي تاالتز ،هیتَاًذ اس دعت
رفتي تغیار گغتزدُتز عاختار تالیهاًذُ دًذاى تا افشایؼ عي
در فزد تاؽذً .تایح حاصل اس پضٍّؼ حاضز تا هغالقِ
ّ )6( Chitmongkolsuk ٍ Nagasiriوخَاًی داؽت.
هغالقات ًؾاى دادُاًذ ،دًذاىّای خلفی کِ درهاى ریؾِ
ؽذُ تَدًذ ٍ یک هارصیي عالن ًذاؽتٌذ ٍتاج آىّا تا آهالگام
تزهین ؽذُ تَد ،عَل فوز کَتاّی داؽتٌذ ( )15-17کِ در
ٍالـ ایي ًَؿ درهاى را حتی در کَتاُ هذت ّن ًغثت تِ
تزهین تا کاهپَسیت رسیٌی ضقیفتز ًؾاى هیدّذ .در
تحمیك حاضز ،درهاى آهالگام تذٍى پَؽؼ کاعپی در
هزداى ٍ درهاى کاهپَسیت تذٍى پَؽؼ کاعپی در سًاى
ؽیَؿ تیؾتزی داؽت کِ تا تحمیك ٍ Nagasiri
 )6( Chitmongkolsukدارای ؽثاّتّایی تَد؛ چزا کِ در
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دٍرُّای آهَسؽی هذاٍم خْت تاسآهَسی هغایل پایِ ٍ
اّویت درهاىّای حوایت کٌٌذُ اس عاختار تالیهاًذُ دًذاى
هیتاؽذ.
یکی اس هحذٍدیتّای ایي هغالقِ ،فمذاى اهکاى تقییي
سهاى تیي درهاى ریؾِ ٍ درهاى پزٍتش یا درهاى تاخی ،تِ
دلیل فذم ٍخَد اعالفات کافی تَد.

سیثایی در ًاحیِ هَلزّا کوتز هَرد تَخِ تیواراى اعت.
ؽیَؿ تیؾتز درهاىّای کاهپَسیت رسیي تا ٍ تذٍى پَؽؼ
کاعپی در پزُهَلزّا هیتَاًذ تِ دالیلی هاًٌذ سیثاییّ ،شیٌِ
کوتز (ًغثت تِ رٍکؼ) ٍ دعتزعی تْتز ایي درهاى تَعظ
تیواراى ٍ دًذاىپشؽکاى تاؽذ.
تقذاد دًذاىّای درهاى ؽذُ تَعظ هتخصصاى تِ فلت
حضَر تقذاد هقذٍدی هتخصص در عغح ؽْز کزهاى ،تغیار
کوتز اس دًذاىپشؽکاى فوَهی تَد .در حالی کِ هتخصصاى
توایل تِ اًدام رٍکؼ داؽتٌذ ( 64هَرد اس  159دًذاى
درهاى ؽذُ تَعظ هتخصصاى ،حذٍد  35درصذ)،
دًذاىپشؽکاى فوَهی توایل تِ درهاى آهالگام تذٍى پَؽؼ
کاعپی داؽتٌذ ( 441هَرد اس  888هَرد ،حذٍد  50درصذ).
در گزٍُ هتخصصاى ،درهاى آهالگام تا پَؽؼ کاعپی
عَهیي درهاى اًتخاب ؽذُ تَد؛ در حالی کِ درهاى اًتخاتی
عَم در گزٍُ دًذاىپشؽکاى فوَهی ،کاهپَسیت تذٍى
پَؽؼ کاعپی تَد .ایي اعالفات تیاًگز آؽٌایی کوتز ٍ تا
هْارت کلیٌیکی کوتز دًذاىپشؽکاى فوَهی در درهاى
اصلی دًذاىّای درهاى ریؾِ ؽذُ خلفی اعت کِ تز خالف
تَصیِ کتابّای هزخـ ٍ تحمیمات ( )2 ،4 ،6 ،8 ،10در
اًدام یک درهاى هَفك تا تمای عَالًی هذت هٌاعة
هیتاؽذ .حذٍد  60درصذ تیواراى تحمیك حاضز در درهاى
تاسعاسی تاج دًذاىّای خلفی ،درهاى تذٍى پَؽؼ کاعپی
دریافت کزدُ تَدًذ کِ ًؾاى دٌّذُ ًیاس تِ تأکیذ تز

ًتیجِگیری
تا تَخِ تِ ًتایح هغالقِ حاضز ،تیؾتزیي ًَؿ درهاى
تاسعاسی تاج تِ دًثال درهاى ریؾِ دًذاىّای خلفی،
درهاىّای آهالگام ٍ کاهپَسیت تذٍى پَؽؼ کاعپی تَد
کِ ایي اهز ًیاسهٌذ تَخِ هدذد تِ آهَسػّای دٍرُ دکتزی
فوَهی ٍ تاسآهَسی هیتاؽذ تا تا تأکیذ تز اّویت تاسعاسی
تاخی در حفؼ عَالًی هذت دًذاى ،درهاىّا تا کیفیت
هغلَب تیؾتزی اًدام ؽَد کِ تمای عَالًی هذت دًذاى را
تِ خغز ًیٌذاسد.
سپاسگساری
وًیسىذگان مراتب تشکر خًد را از معايوت تحقيقات ي فهآيری
داوشگاٌ علًم پسشکی کرمان بٍدليل تصًیب ایه طرح پژيَشی ي
تقبل بخشی از َسیىٍَا اعالم میداروذ.
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Abstract
Background & Aims: Crown restoration of teeth after root canal treatment protects their remaining
structure against breakage and infection of the root canal, and will replace the missing structure. This study
was performed to identify the prevalence of different types of crown restorations after root canal treatment of
posterior teeth in Kerman, Iran, in 2013.
Methods: This cross-sectional study was carried out on 410 individuals (1047 endodontically treated teeth)
in 3 radiology centers in Kerman. To collect data, the existence of an endodontically treated posterior tooth
was evaluated through panoramic radiography, and patients’ demographic information (including sex, age,
education level, and their dentist’s education level) were obtained. The endodontically treated posterior teeth
were not entered into this study if they did not have suitable restorations, had lost the tooth crown due to
extensive caries, were not preservable, or were bridge abatements. Crown restorations were recorded based
on their types, crown, amalgam, and composite with or without cusp coverage, and being a molar or
premolar tooth. Data were analyzed in SPSS software using chi-square test. All P-values of less than 0.05
were considered significant.
Results: In the present study, 203 (49.5%) men and 207 (50.5%) women participated. The mean age of
subjects was 36.84 ± 9.76 years. Among the 1047 studied teeth, 380 (36.3%) were premolar teeth and 667
(63.7%) were molar teeth, and 316 teeth (30.20%) had a full crown. There was a statistically significant
difference between existence of crown treatment, and educational level and age of patients. Amalgam and
composite restoration had a statistically significant difference in terms of patients’ sex; amalgam restoration
was more common in men, while composite restorations were more common in women. Crown treatment
was more common in the specialists group, while amalgam restoration without cusp coverage was more
common in the general dentists group.
Conclusion: The results showed that amalgam or composite crown restorations without cusp coverage are
common, which illustrates the necessity of emphasizing the importance of crown restorations in long term
survival of root treated teeth in dentistry colleges.
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