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Abstract
Background and Objectives: One of the most commonly used
restorations for teeth with severe crown destruction is restoration with
fixed prosthesis. The present research was conducted to evaluate dental
crowns made in the School of Dentistry of Qom University of Medical
Sciences.
Methods: This cross-sectional retrospective descriptive study was
performed on 62 patients who received crowns. Patients' information
was collected by referring to their records in the department and they
were invited for clinical examinations. After the clinical examination,
their information was recorded in the relevant checklists.
Results: In this study, 62 patients (26 males, 36 females) receiving
fixed prosthesis, were evaluated in the department of prosthetic
dentistry of Qom University of Medical Sciences. Most of the patients
(98%), were satisfied with their treatment with fixed prosthesis, and in
100% of the cases, appropriate occlusion, had been provided for
patients. Also, fracture was not observed in any of the ceramic
component of the studied crowns and in one case, movement and
veneer lining (2%), was covered due to the presence of temporary
cement and absence of permanent cement.

*

Corresponding Author:
Nazila Najari Dizaji;
Department of
Prosthodontics, School of
Dentistry, Qom University of
Medical Sciences, Qom,
Iran.
Email: ddsnnd@yahoo.com

Conclusion: The results of the present research showed that use of
crowns made at the School of dentistry of the Qom University of
Medical Sciences, have been clinically successful and have been able
to satisfy the patients.
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 ،سعید مینائیان

1گروه ترمیمی ،دانشکده دندانپزشکی،

چکیده

دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران.

زمینه و هدف :روکش کردن دندان با تاج تخریبشده ،از ترمیمهای بسیار متداول است که

2گروه جراحی دهان ،فک و صورت،
دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم

کاربرد فراوانی دارد .پژوهش حاضر با هدف ارزیابی روکشهای ساختهشده در دانشکده
دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم صورت گرفت.

روش بررسی :این پژوهش بهصورت مقطعی  -توصیفی گذشتهنگر بر روی  62بیمار

پزشکی قم ،قم ،ایران.
3گروه پروتز ،دانشکده دندانپزشکی،
دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران.

دریافتکننده روکش انجام شد .اطالعات بیماران با مراجعه به پروندههای آنها در بخش ،تهیه و
از آنان برای انجام معاینات بالینی دعوت به عمل آمد .پس از معاینه بالینی ،اطالعات در
چکلیستهای مربوطه ثبت گردید.

4کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده

یافتهها :در این مطالعه 62 ،نفر ( 26مرد 36 ،زن) از بیماران دریافتکننده روکش در بخش

دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی قم،

پروتز دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم موردبررسی قرار گرفتند .اکثر بیماران

قم ،ایران.

( )98%از درمانهای روکش خود رضایت داشتند و در  %100موارد ،اکلوژن مناسب برای بیماران
فراهم شده بود .همچنین در هیچیک از روکشهای موردبررسی ،شکستگی در جزء سرامیکی
مشاهده نشد .تنها در یک مورد ،حرکت و لقی روکش وجود داشت ( ،)%2که به دلیل باقی ماندن
سمان موقت و عدم سمان دائم روکش بود.

نتیجهگیری :نتایج تحقیق حاضر نشان داد استفاده از روکشهای ساختهشده در دانشکده

*نویسنده مسئول مکاتبات:
نازیال نجاری دیزجی؛ گروه پروتز،

دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم ،ازنظر بالینی موفق بوده و توانسته رضایت بیماران را نیز

دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم

فراهم کند.

پزشکی قم ،قم ،ایران.

کلیدواژهها :پروتزها و ایمپلنتها؛ پروتزهای دندان؛ روکشها؛ روکشها -کاربرد درمانی.

آدرس پست الکترونیکی:
ddsnnd@yahoo.com
تاریخ دریافت97/10/15 :
تاریخ پذیرش98/4/22:
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مقدمه

ازجمله حاالت فیزیولوژیک ،آناتومیک و روحی بیمار همزمان با

یکی از درمانهای انتخابی در دندانها با تخریب شدید تاج،

سالمت وی در نظر گرفته شود .همچنین پس از تشخیص و طرح

ترمیمهای غیرمستقیم بهوسیله پروتزهای ثابت است .بااینحال این

درمان مناسب ،دندانپزشک باید از دقت عملیات البراتواری نیز

ترمیمها در صورت ساخت نامناسب میتوانند مشکالتی در پی

مطمئن گردد (.)4

داشته باشند ( .)1با توجه به مراحل موردنیاز در ساخت یک

دندانپزشک عالوه بر تأمین عملکرد و ظاهر مطلوب پروتز ،باید

روکش و ارزیابی و پیگیری آن در جلسات متعدد؛ ساخت

سعی در تأمین رضایت بیمار نیز داشته باشد .رضایت ذهنی بیمار،

روکش با کارایی مناسب ،زیبا ،مستحکم و بادوام همواره مدنظر

جزء کلیدی در موفقیت درمان است ( %93 .)7میزان موفقیت در

دندانپزشکان بوده است ( .)2شکست در درمانهای پروتزی

پروتزهای ثابت دندانی خلفی پس از گذشت  2سال قابلمشاهده

بهدلیل زمان و هزینه باالیی که بر بیمار و دندانپزشک وارد

است .میزان بقا در روکشهای خلفی بعد از یکسال %96 ،و

میکند ،اهمیت اساسی داشته و محققان همواره سعی داشتهاند با

میزان موفقیت برای پروتزهای قدامی و خلفی %50 ،است (.)8

دقت در ارائه طرح درمان و مراحل البراتواری ،از میزان این

یافتههای این مطالعه میتواند تأییدکننده کارایی روکشهای

شکستها بکاهند ،همچنین با به کارگیری روشهای دقیق و

ساختهشده ،همچنین نشاندهنده کیفیت عملکرد کارکنان بخش

سریع ،ضمن کاهش زمان و هزینههای مرتبط با درمان بتوانند

پروتز باشد .با توجه به اینکه تاکنون در دانشکده دندانپزشکی،

میزان مشکالت پس از تحویل پروتزها را نیز کاهش دهند (.)2

دانشگاه علوم پزشکی قم پژوهشی در این زمینه صورت نگرفته و

هنگام ارائه درمانهای پروتزی همانند سایر درمانهای

با در نظر گرفتن اهمیت ساخت روکشهای موفق ،این مطالعه با

دندانپزشکی ،باید بهسالمت نسوج باقیمانده نیز توجه کافی شود

هدف بررسی موفقیت بالینی روکشهای ساختهشده در دانشکده

( .)3بههمین منظور ،باید از خطاهای درمانی کاسته گردد تا این

دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم انجام شد.

مهم با کسب تجربه از شکستهای درمانی گذشته ،ارزیابی میزان
موفقیت و شکستهای پیشین به دست آید .اطالع از میزان

روش بررسی

موفقیت درمانهای انجامشده و نیز دالیل احتمالی شکست این

این مطالعه بهصورت مقطعی  -توصیفی گذشتهنگر در سال 1397

درمانها میتواند به دندانپزشکان در ارائه درمانهای موفقتر در

بر روی  62نفر از بیماران دریافتکننده روکش در بخش پروتز

آینده کمک کند و از مشکالت بیماران پس از تحویل این

دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی قم صورت گرفت.

پروتزها بکاهد (.)4

برای این منظور ،ابتدا پرونده بیمارانی که در سالهای گذشته

در ساخت پروتزهای ثابت باید سه مفهوم (بیولوژیک ،بیومکانیک

( )1395-1397درمان شده بودند (شامل  66پرونده) جمعآوری،

و زیبایی) مدنظر قرار گیرد .همچنین طرح درمان از همان ابتدا باید

سپس با آنها تماس گرفته شد که از کل پروندههای موجود4 ،

طوری تنظیم شود که عالوه بر تأمین اهداف فوق و دستیابی به

نفر مراجعه نکردند .درنهایت ،بعد از تماسهای مکرر برای

مقاصد درمانی مورد نظر بیمار ،سالمت دهان و دندان وی نیز

شرکت در معاینات به دانشکده مراجعه کردند .بعد از کسب

تضمین گردد و حتیاالمکان از ریزنشت مواد از محل سمان

رضایت از بیمار یا ولی قانونی ،در دانشکده و تحت نظر استاد

روکش جلوگیری شود ( ،)5همچنین زیبایی و رضایت بیمار نیز

راهنما ،معاینات الزم انجام شد و نتایج معاینه برای هر بیمار

مدنظر قرار گیرد (.)6

بهصورت جداگانه در چکلیست وارد گردید .پژوهش حاضر در

اهمیت دستیابی به درمانهای پروتزی موفق ،لزوم آگاهی

کمیته

دندانپزشکان از اصول ساخت و نگهداری پروتز را بیشازپیش

 IR.MUQ.REC.1397.110به تصویب رسید و تمامی فرآیند

آشکار میسازد .دندانپزشک موظف است تشخیص و درمان

پژوهش توسط کمیته پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم مورد

درستی هنگام ساخت پروتز به کار گیـرد تا تمـام جـوانـب درمان؛

تأیید قرار گرفت.
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همچنین از شرکتکنندگان رضایتنامه کتبی اخذ گردید و به

 ɑ=0/05و دقت مطالعه برابر با  ،0/1برابر با  62نفر تعیین گردید.

آنان اطمینان داده شد تمامی اطالعات آنها محرمانه باقی خواهد

دادهها به کمک نرمافزار  SPSSو آمار توصیفی (میانگین ±

میماند.

انحراف معیار) و درصد تحلیل شدند.

در این مطالعه متغیرهایی از قبیل جنس و سن بیمار ،مدتزمان

یافتهها

استفاده از روکش ،نوع اکلوژن ،میزان رعایت بهداشت ،شکستگی
جزء سرامیکی ،معاینه اکلوژن مناسب ،حرکت و لقی روکش،

در این مطالعه 62 ،نفر ( 26مرد 36 ،زن) از بیماران دریافتکننده

کانتکت مناسب و رضایت بیمار بررسی شد .نوع اکلوژن بیمار

روکش در بخش پروتز دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم

براساس کالس  II ،Iو  IIIاندازهگیری و میزان رعایت بهداشت

پزشکی قم بررسی شدند .بیماران بهطور میانگین 2/4 ،سال (بازه

(ضعیف ،متوسط و خوب) در نظر گرفته شد.

 1/5-3سال) از روکشهای خود استفاده کرده بودند 57 .نفر

حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه:

( )92%از بیماران دارای اکلوژن کالس  2 ،Iنفر ( )3%اکلوژن
کالس  IIو  3نفر ( )5%دارای اکلوژن کالس  IIIبودند .همچنین
در ارزیابی رعایت بهداشت دهان و دندان در بیماران ،مشخص

و براساس نتایج مطالعه قنبرزاده و همکاران ( )9در شهر مشهد که

گردید در  32نفر ( )51%بهداشت خوب 24 ،نفر ( )39%بهداشت

میزان موفقیت کلینیکی روکشهای ساختهشده را برابر با %80

متوسط و در  6نفر ( ،)%10بهداشت ضعیف بوده است (جدول

برآورد کـردنـد؛ حداقـل بـرای ایـن مطـالعـه بـا تـوجـه بـه خطـای

شماره .)1

جدول شماره  :1توزیع بیماران دریافتکننده روکش در بخش پروتز دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی قم
متغیر

طبقات

تعداد (درصد)

جنس

مرد

)%42(26

اکلوژن بیمار

بهداشت دهان و دندان

زن

)%58(36

کالس I

)%92(57

کالس II

)%3(2

کالس III

)%5(3

ضعیف

)%10(6

متوسط

)%39(24

خوب

)%51(32

در هیچیک از روکشهای موردبررسی ،شکستگی در جزء

همچنین در  4مورد ( ،)7%مشکالت پریودنتال دیده شد که در سه

سرامیکی مشاهده نشد ،ولی در یک مورد حرکت و لقی روکش

مورد به دلیل عدم رعایت بهداشت مناسب ،این مشکالت تشدید

وجود داشت که در  %2به دلیل باقیماندن سمان موقت و عدم

شده بودند .در کل ،تمامی روکشها کانتکت مناسب داشتند و

سمان دائم روکش بود.

اکلوژن مورد نظر را برای بیماران تأمین کرده بودند (نمودار).
100.5
100
99.5

99
98.5
98
97.5
97




نمودار :ارزیابی کلی نتایج درمانهای روکش در بخش پروتز دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی قم.
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بحث

غیرمستقیم (روکش) بدون مقایسه با درمان مستقیم مورد ارزیابی

با توجه به افزایش قابلتوجه تعداد بیماران مراجعهکننده جهت

قرار گرفت.

دریافت درمانهای غیرمستقیم به دلیل تخریب شدید نسج دندان و

در تحقیق حاضر شکستگی اجزای روکش و بررسی تکتک

عدم امکان ترمیمهای مستقیم ،تأمین نیازهای متنوع این بیماران از

مشکالت درمان با روکشها نشان داد شکستگی جزء پرسلنی

اهمیت خاصی برخوردار است .در تحقیق حاضر در راستای تأمین

روکش ،صفر مورد؛ مشکالت پریودنتال دندانهای پایه 4 ،مورد

این نیازها ،موفقیت بالینی روکشهای ساختهشده در بخش پروتز

( )7%و حرکت و لقی روکش ،یک مورد ( )2%بوده است.

دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی قم مورد ارزیابی

همچنین در تمام موارد کانتکت مناسب تأمین شده و  %98بیماران

قرار گرفت .با توجه به نتایج این مطالعه ،بهنظر میرسد درمجموع،

نیز از درمان خود رضایت داشتند .مرور مطالعات انجامشده در این

درمان با روکشهای ساختهشده در این مرکز موفق بوده است؛

زمینه نشان میدهد دادههای قابلمقایسهای در زمینه میزان

بهطوریکه فقط موارد محدودی از مشکالت کلینیکی و تکنیکی

ماندگاری روکشهای ارائهشده توسط دندانپزشکان وجود ندارد؛

آشکار نظیر لقی یا مشکالت پریودنتال در این ترمیمها گزارش

هرچند  Leempoelو همکاران در ارزیابی میزان بقای 601

شده است ،همچنین علیرغم وجود این مشکالت ،روکشها

روکش ساختهشده در یک مطب خصوصی در دانمارک نشان

همچنان از کارایی الزم برخوردار بوده و تقریباً اکثریت قریب

دادند میزان بقای روکشها طی مدت  11سال برابر  %97میباشد

بهاتفاق بیماران ( ،)98%از این درمانها رضایت داشتند Burke .با

( ،)13که نتایج این مطالعه با پژوهش حاضر همخوانی داشت.

بررسی میزان موفقیت بالینی درمان با روکشهای ساختهشده در

اکثر تحقیقاتی که به بررسی میزان موفقیت بالینی درمانهای

مطبهای دندانپزشکان عمومی  Wolesو انگلیس بر روی 21809

غیرمستقیم روکش پرداختهاند ،نتایج خود را بر روی روکشهای

روکش طی سالهای  ،1991 -2002نشان داد این روکشها نتایج

خاص متمرکز کردهاند؛ بهعنوانمثال  Ortropو همکاران میزان

بالینی موفقی دربرداشته و براساس قوانین و مقررات توصیهشده

موفقیت بالینی روکشهای زیرکونیایی در یک مطب خصوصی را

بوده است ( ،)10که این یافته علیرغم وجود برخی تفاوتها در

بررسی و نتایج بالینی این درمانها را مطلوب گزارش کردند (.)14

نحوه اجرای تحقیق و تعداد نمونههای موردبررسی ،با نتایج مطالعه

همچنین  Wolfartو همکاران (سال  ،)2009موفقیت بالینی  8ساله

حاضر همخوانی داشت.

پروتزهای سه واحدی از جنس گالس سرامیک با پایه لیتیوم

با توجه به اینکه در پژوهش حاضر هیچ موردی از شکست اجزای

دیسیلیکات را بررسی و کارآیی آنها را تأیید کردند (.)8

روکش و مشکالت مرتبط با آن دیده نشد؛ بنابراین ارتباط

 Napankangasو همکاران (سال  )2008نیز در بررسی  20ساله

مشخصی بین اکلوژن بیمار ،سن یا موارد دیگر با شکست درمان با

نتایج درمانهای روکش از جنس متال سرامیک ،عوارض

روکشها به دست نیامد .بااینحال بهنظر میرسد کاربرد

بیولوژیکی و تکنیکی محدودی را برای آنها گزارش کردند

ترمیمهای مستقیم کامپوزیتی در دندانهای قدامی بیماران جوانتر

( .)15با توجه به انجام بررسی در یک محیط دانشگاهی و استفاده

نسبت به درمانهای غیرمستقیم با روکش ،ازنظر مدت ماندگاری

از انواع روکشهای مختلف که براساس تجربه دندانپزشکان و

ترمیم و آسیب کمتر ساختمان دندان برتری داشته است Kelly .و

امکانات موجود در این مرکز صورت گرفت ،نتایج تحقیق حاضر

همکاران در بررسی گروههای مختلف بیماران ،نشان دادند

با یافتههای مطالعات اخیر قابلمقایسه نیست و هیچیک از موارد

ترمیمهای کامپوزیتی وسیع در مقایسه با روکش برای بیماران،

مشاهده نشده است .بررسی مروری نتایج تحقیقات مختلف بر

مقرونبهصرفهتر است ( .)11همچنین  Smalesدر بررسی نتایج

روی روکشهای تمام سرامیکی ،نشاندهنده وقوع عوارض به

بالینی ترمیمهای آمالگام ،گزارش کرد این ترمیمها در مقایسه با

میزان  %8بوده که از میان آنها شکستگی روکش ،بیشترین شیوع

ترمیمهای غیرمستقیم ،ازنظر مدت ماندگاری در دهان برتری

را به خود اختصاص داده است ( .)16البته در تحقیق  Ortropو

دارند ()12؛ این در حالی است که در مطالعـه حـاضـر فقط درمـان

همکـاران (سـال  ،)2009هـیـچ مـوردی از شکـستـگـی روکش
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گزارش نشد ( ،)14که این یافته تأییدکننده نتایج مطالعه حاضر

نیز بعد از میانگین  24/5ماه ،برابر  %94/6گزارش شد ( ،)21که

میباشد .همچنین یکی از دالیل عدم وقوع شکستگی سرامیک،

تقریباً با نتایج تحقیق حاضر همسو بود.

تنظیم کافی اکلوژن در یک محیط دانشگاهی زیر نظر اساتید

از محدودیتهای این مطالعه میتوان به تعداد کم نمونه اشاره

متخصص پروتز است .بهنظر میرسد بررسیهای طوالنیمدت بر

کرد؛ زیرا کل افرادیکه تا سال  1397در دانشکده دندانپزشکی

روی انواع مختلف روکشها بتواند یافتههای مستندتر و دقیقتری

روکش کرده بودند 66 ،نفر بود و تعداد نمونه قابلافزایش نبود؛

از نحوه عملکرد روکشها ازنظر مقاومت در برابر شکستگی ارائه

بنابراین پیشنهاد میگردد در سالهای آتی با تعداد نمونه بیشتر،

دهد .بسیاری از موارد شکست در درمانهای غیرمستقیم روکش و

مطالعه دیگری در این زمینه انجام گیرد.

بریج ،از بروز مشکالت پریودنتال یا پوسیدگی در دندانهای
مجاور روکش و پایه ناشی میشود ( .)18،17در تحقیق حاضر،

نتیجهگیری

مشکالت پریودنتال دندانهای پایه در  %7درمانها گزارش شد.

درمجموع ،یافتههای مطالعه حاضر نشان داد درمان با روکشهای

در مطالعه اباسلطان %17/3 ،دندانهای پایه دچار پوسیدگی شده

ساختهشده در این مرکز ،نتایج موفقی دربرداشته است؛

بودند %11/5 ،دندانهای پایه دارای مشکالت پریودنتال و %17/3

بهطوریکه  %98بیماران از درمان دریافتشده رضایت داشتند و

دندانهای غیرپایه نیز عوارض پوسیدگی و ترمیمی داشتند (.)19

در  %7موارد نیز مشکالت پریودنتال مشاهده گردید که تنها در %2

ایجاد التهاب در لثه اطراف روکشها میتواند بهعلت عواملی نظیر

موارد ،لقی وجود داشت .بهعالوه ،در تمام موارد اکلوژن و

تحریک خود ماده سازنده روکش ،مارجینهای دارای اورنگ،

کانتکت مناسب تأمین شده بود.

سطوح ناصاف لبهها ،پالک باکتریال تجمعیافته در مجاورت لثه یا

با توجه به موارد مطرحشده در پرسشنامه تحقیق که تنها پارهای از

ترکیبی از موارد فوق باشد ( .)20در مطالعه حاضر ،یک مورد لقی

شایعترین مشکالت تکنیکی و بالینی در استفاده از درمانهای

روکش به دلیل باقیماندن سمان موقت بود که ضرورت برداشت

غیرمستقیم با روکش بوده است؛ پیشنهاد میگردد در مطالعات

دقیق اضافات سمان و ویزیت مجدد پس از اتمام درمان را آشکار

آتی نقش متغیرهای مداخلهگر دیگر ازجمله جنس روکش ،تعداد

میساخت ،همچنین بیماران درمجموع رضایت باالیی نسبت به

افراد ارائهکننده درمان ،سایش اکلوزالی دندانهای مقابل ،سن

درمانهای روکش ساختهشده در این مرکز داشتند ( ،)98%کـه

بیمار ،تعداد دندانهای کاندید درمان روکش در هر بیمار و غیره

ایـن یـافـتـه در تحـقیق  Taskonakو همکاران (سال )2006
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