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چكيده
مقدمه :رستوریشنهایی كه دارای نقایصی از قبیل اورهنگ ،اوركانتور ،مارژین باز ،سمان باقیمانده یا مارژین زیرلثهای هستند،
سبب تشدید تجمع پالك در ناحیه شده و مانع رعایت بهداشت صحیح میشوند .در نتیجه پتانسیل ایجاد التهاب و به دنبال آن،
تخریب بافتهای پریودنتال را دارند .هدف از این مطالعه ،تعیین فراوانی رستوریشنهایی با پتانسیل ایجاد بیماری پریودنتال در
افراد مراجعهكننده به دانشکده دندانپزشکی شهید صدوقی یزد در اسفندماه  1333است.
روش بررسي :در این مطالعه توصیفی ـ مقطعی 151نفر از افراد مراجعهكننده به بخش تشخیص دانشکده دندانپزشکی شهید
صدوقی یزد ،به صورت نمونهگیری آسان و تا رسیدن به حد نصاب معاینه شدند .تمامی رستوریشنها از نظر وجود اورهنگ،
اوركانتور ،مارژین باز ،سمان باقیمانده و مارژین زیرلثهای مورد بررسی قرار گرفتند.
نتايج :در مجموع تعداد  343رستوریشن مورد بررسی قرار گرفت؛ كه  213رستوریشن از نوع ترمیم آمالگامی 93 ،رستوریشن
ترمیم كامپوزیتی و  55رستوریشن متال سرامیک بودند .از  213آمالگام 33 ،ترمیم ( 42/31درصد) دارای اورهنگ بودند از 93
ترمیم كامپوزیتی 19،ترمیم (21/51درصد) دارای اورهنگ و اوركانتور بودند .از  55رستوریشن متال سرامیک نیز 21 ،رستوریشن
( 32/3درصد) دارای مارژین باز و 15رستوریشن (23/9درصد) دارای مارژین زیرلثهای بودند .سمان باقیمانده در اطراف هیچ یک از
رستوریشنها یافت نشد.
نتيجهگيری :وجود رستوریشنهایی كه با سالمت لثه ای تداخل دارند از جمله اورهنگ آمالگام كه در این مطالعه بیشترین میزان
را به خود اختصاص داده بودند ،ضرورت تالش بیشتر برای كاهش اینگونه خطاها را نشان میدهد.
واژههای کليدی :اورهنگ ،اوركانتور ،مارژین باز ،مارژین زیر لثهای ،تخریب پریودنتال
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مقدمه
از دست دادن دندانها به دلیل پوسیدگی یا بیماریهای
پریودنتال از دیرباز مشکل جوامع بشری بوده است .عدم

میتوانند سبب تجمع پالك و بروز بیماریهای پریودنتال
گردند(.)1

جایگزینی دندان از دست رفته سبب بروز مشکالت زیادی در

 Reitemeierو همکاران در ارزیابی اثر محلهای مختلف

عمل جویدن ،تکلم ،زیبایی ،سالمت و بهداشت دندان میشود.

مارژین كراون بر سالمت لثه ،نشان دادند كه خطر خونریزی در

بنابراین نیاز است كه با كمک درمانهای پریودنتال ،ترمیمی،

مارژینهای زیر لثه دو برابر مارژینهای باالی لثهای است و

پروتزی و ...عملکرد مطلوب سیستم دندانی به بیماران

موقعیت مارژین كراون یکی از عوامل اثرگذار بر سالمت

برگردانده شود(.)1

پریودنتال میباشد(.)3

انجام یک ترمیم بایستی از نظر كیفیت و چگونگی سطوح

 Moslemiدر پژوهش خود به این نتیجه رسید كه

پروگزیمال ،كانتور و محل ختم مارژینها از آناتومی طبیعی

در نمونههای دارای تراش زیرلثه تخریب پریودنتال به طور

دندان تبعیت نماید و به گونهای باشد كه كمترین میزان تجمع

معنیداری بیشتر بود(.)11

پالك اتفاق بیفتد .ترمیمهای نادرست ،اغلب مسئول بسیاری از

به طور كلی توصیه میشود كه كانتور كراون مشابه دندان

عوارض پاتولوژیک در بافتهای دندانی از قبیل التهاب یا

طبیعی و یا حتی اندكی به صورت

بیماری لثه ،تخریب استخوان و در نهایت از دست دادن دندان

باشد .هرچه كانتور فاسیالی و لینگوالی برجستهتر باشد

میباشند(.)2

) ،(Over Contouredاحتمال تجمع پالك در مارژین سرویکال

Under Contoured

اورهنگ عبارت است از مقدار اضافه ترمیم كه از حفره بیرون

بیشتر خواهد بود( .)3،3اضافات سمان به جای مانده هم باعث

زده و سبب تجمع پالك و وقوع پوسیدگی و بیماریهای

گیر پالك و آزردگی بافتی میگردد .تماس دندانی باز نیز سبب

پریودنتال نظیر التهاب لثه میشود .شیوع  %25-95اورهنگها

ایجاد گیرغذایی در فضای بین دندانی و وقوع فرآیند التهاب

سبب بروز نگرانی جدی در مورد آنها گردیده است(.)2-4

میشوند(.)3

وجود اورهنگ در ترمیم عالوه بر افزایش حجم پالك بر روی

با توجه به اهمیت صدمات كه رستوریشنهای نامناسب به

سطوح دندانی به دلیل ایجاد تغییرات محیطی و بر هم زدن

نسج نرم و سخت دندان وارد مینمایند ،این مطالعه با هدف

تعادل میان باكتریهای مفید و پریوپاتوژن پالك و باال بردن

بررسی میزان فراوانی رستوریشنهایی كه پتانسیل ایجاد

سهم باكتریهای بیماریزا ،در از دست رفتن انساج پریودنتال

بیماری پریودنتال دارند در میان افراد مراجعهكننده به دانشکده

مؤثر میباشد( .)5،3همچنین ،اورهنگها به علت تجاوز به

دندانپزشکی شهید صدوقی یزد انجام گرفت.

عرض بیولوژیک میتوانند باعث ایجاد آسیب پریودنتال

روش بررسي

شوند(.)5

مطالعه حاضر از نوع توصیفی میباشد كه به صورت مقطعی

بسیاری از مطالعات ،به ارتباط میان التهاب لثه افزایش یافته

) (Cross-Sectionalانجام شده است .بررسی بر روی  151بیمار

و تحلیل استخوان مشخص در حضور اورهنگ ،اشاره

مراجعهكننده در اسفندماه  1333به بخش تشخیص و

كردهاند( meeooM .)5-3در مطالعه خود كاهش مشخص در

بیماریهای دهان و دندان دانشکده دندانپزشکی یزد و با

عمق پاكت ،ایندكس لثهای و مایع شیار لثهای را پس از اصالح

میانگین سنی  35/14سال صورت گرفت .در این مطالعه،

ترمیمهای دارای اورهنگ گزارش كرد(.)5

ترمیمهای كالس  Iبه علت اینکه با بافت پریودنتال در تماس

متأسفانه بسیاری از پروتزهای ثابت نیز بدون در نظر گرفتن

نبودند ،مورد معاینه قرار نگرفتند .رستوریشنهای دارای مارژین

اصول صحیح ساخته شده و به صورت یک عامل مخرب

زیرلثهای یا مارژین باز ،سمان باقیمانده Over Contour ،و
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 Over Hangدر چارت ثبت گردید .از آنجایی كه قابل

 %42/3آنها دارای اورهنگ بودند .مطالعات مختلف درصدهای

اعتمادترین روش تشخیص اورهنگ استفاده از ارزیابی كلینیکی

متفاوتی از اورهنگ را گزارش كردهاند Kuonen .و

همکاران،

و رادیوگرافی است از هر دو شیوه كمک گرفته شد( .)11برای

فراوانی رستوریشنهای آمالگامی دارای اورهنگ را  14/1درصد

تشخیص  Over Contourبودن نیز ،دندان مورد نظر نسبت به

و  Oskoeeو همکاران آن را  25/9درصد اعالم نمودند()12،13

دندان مجاور در قوس ارزیابی شد.

كه این تفاوتها میتواند ناشی از اختالف در مهارت افراد

برای شناسایی مارژین باز روكشها نیز از سوند استفاده شد؛

ترمیمكننده باشد .به عنوان مثال در بررسی  Oskoeeترمیمهای

به این شکل كه اگر نوك سوند از زیر روكش عبور كرد مارژین

انجام شده توسط دانشجویان در بخش ترمیمی دانشکده و با

به عنوان باز ثبت شد .در نهایت دادههای جمعآوری شده با

نظارت اساتید مورد ترمیم قرار گرفته بودند( )13ولی در مطالعه

استفاده از آمار توصیفی مورد بررسی قرار گرفت.

حاضر ،بیماران مراجعهكننده به بخش تشخیص دانشکده

نتايج

انتخاب شدهاند كه برای آنها هر كسی با هر میزان مهارتی

بر اساس نتایج به دست آمده ،مجموعاً  343رستوریشن

ممکن است كار كرده باشد.

مورد معاینه قرار گرفت و به تفکیک 213 ،ترمیم آمالگامی55 ،

یافتههای این مطالعه نشان داد كه  21/51درصد ترمیمهای

روكش متال سرامیک و  93ترمیم كامپوزیتی ثبت شد .از 213

كامپوزیتی دارای اورهنگ و اوركانتور بودند Loomans .و

ترمیم آمالگامی 191 ،ترمیم از نوع  MO/DOبود كه  %51آنها

همکاران در بررسی خود نشان دادند كه استفاده از

MOD

ماتریکسهای  Cireumfrentialدر مقایسه با ماتریکسهای

بودند كه  %9/3آنها (سه مورد)  Over Hangداشتند .میزان

 Sectionalمنجر به كاهش میزان اورهنگ در ترمیمهای كالس

كلی اورهنگ  %42/3محاسبه شد.

 IIكامپوزیتی میشود ماتریکسهای انعطافپذیر نسبت به

دارای نقص  Over Hangبودند و  33ترمیم به شکل

در میان روكشهای متال سرامیک معاینه شده  21روكش

ماتریکسهای  Dead-softاورهنگ كمتری ایجاد میكنند(.)14

( )%32/3دارای مارژین باز و  15روكش ( )%23/9دارای مارژین

 Loomansو همکاران در مطالعه دیگری استفاده از

زیر لثه بودند .سمان باقیمانده اطراف هیچ یک از روكشها دیده

كامپوزیتهای با ویسکوزیته متوسط یا باال را برای ایجاد تماس

نشده .از  93ترمیم كامپوزیتی معاینه شده نیز 19،

پروگزیمالی مناسب ،بهتر از كامپوزیت با ویسکوزیته پایین

ترمیم( )%21/51دارای نقص اورهنگ و  Over Contourبودند.

دانستند(.)15

بحث و نتيجه گيری

در مطالعه حاضر 55 ،روكش متال سرامیک معاینه شده كه

هرگونه كار دندانپزشکی باید به منظور حفظ و ارتقاء سالمت

از این تعداد  21روكش ( 32/3درصد) دارای مارژین باز و 15

دندانها و انساج پریودنشیم باشد .به همین دلیل الزم است كه

روكش ( 23/9درصد) دارای مارژین زیرلثهای بودند .مطالعات

در مراحل كار حداكثر دقت صورت گیرد .چنانچه در مراحل

مختلف نتایج متفاوتی را در مورد مارژین كراون نشان میدهند.

انجام یا ساخت یک رستوریشن ،اصول اساسی مربوطه رعایت

 Moein Taghaviو همکاران در مطالعه روی دندانهای كراون

نگردد ممکن است به یک عامل اتیولوژیک برای بیماری

شده ،تعداد مارژینهای زیرلثهای را  53/3درصد گزارش

پریودنتال تبدیل شود كه این مسئله معموالً به علت تجمع

كردند( Torabi .)1و همکارش با استفاده از پرتونگاری نشان

پالك میباشد.

دادند كه  32/2درصد روكشهای بررسی شده دارای فاصله

در این مطالعه ،رستوریشنهای موجود در دهان  151فرد

بیشتر از دامنه پذیرفتنی هستند(.)15

مراجعهكننده به بخش تشخیص دانشکده دندانپزشکی یزد،

مارژین باالی لثهای به دلیل پایینتر بودن احتمال خونریزی

مورد بررسی قرار گرفت كه از مجموع ترمیمهای آمالگامی،

از لثه و تحلیل لثه كمتر نسبت به مارژین زیرلثهای مناسبتر
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است( .)19با این حال قرارگیری زیرلثهای لبه روكش اغلب

استفاده از هندپیسهایی كه قابلیت چرخش در چند جهت را

اجتنابناپذیر است ولی بایستی سعی شود كه تا آنجا كه ممکن

دارند ( )Multidirectionalمیتواند به حذف دقیقتر اورهنگها

است وارد شدن به سالکوس لثهای حداقل باشد( .)3در مواردی

و كانتورینگ بهتر ترمیمها كمک كند( .)13از دست رفتن

كه مارژین به زیر لثه ختم میشود باید نکات زیر مدنظر قرار

چسبندگی در رستوریشنهای زیرلثهای به آهستگی صورت

گیرد .بهداشت دهان بیمار مناسب باشد ،به محدوده پهنای

میگیرد و احتمال دارد یک تا سه سال بعد از قرارگیری چنین

بیولوژیک تجاور نکند و كانتور مناسبی داشته باشد( .)1در

ترمیمهایی از لحاظ بالینی قابل تشخیص باشند .بنابراین بهتر

صورتی كه مارژین بیش از  1/5میلیمتر به شیار لثه وارد شود،

است در معاینات ساالنه بیماران به حضور آنها توجه شود و قبل

مخرب محسوب میگردد به ویژه اگر اطراف دندان ،لثه

از بروز مشکالت پریودنتال در اولین فرصت برای اصالح آنها

چسبنده كافی موجود نباشد(.)15

اقدام گردد(.)21

با توجه به مطالب ذكر شده ،بایستی در برنامه آموزش

وجود رستوریشنهای نادرستی كه با سالمت لثهای تداخل

دندانپزشکان تأكید بیشتری بر پیشگیری از ایجاد نقایص

دارند از جمله ترمیمهای آمالگام دارای اورهنگ و یا روكشهای

ترمیم ،تشخیص آنها در معاینات كلینیکی و حذف سریع آنها

با مارژین باز كه در این مطالعه درصد قابل توجهی را در میان

شود تا از به وجود آمدن زمینه بیماریهای پریودنتال جلوگیری

سایر نقایص رستوریشنی به خود اختصاص داده بودند (به

گردد .در برخی مطالعات توصیه شده است كه برای پیشگیری

ترتیب  42/3و  32/3درصد) ،ضرورت تالش بیشتر برای كاهش

از ایجاد اورهنگ در ترمیم پوسیدگیهای زیرلثهای از فلپهای

اینگونه خطاها را نشان میدهد .بهتر است در برنامههای آموزشی

كوچک برای دسترسی و دید بیشتر آن ناحیه و در نتیجه تطابق

دندانپزشکان به رعایت اصول درست تهیه رستوریشنها تأكید

بهتر لبههای ترمیم با ساختار دندان استفاده شود()13،3

بیشتری گردد.
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Abstract
Introduction: Defective restorations such as overhang, overcontour, open margin, residual cement or

subgingival margin, lead to severe plaque accumulation and prevent using oral hygiene devices and finally
they can cause gingival inflammation and periodontal destruction. Therefore, this study aimed to determine
the frequency of restorations that have potentiality of periodontal destruction in participants referred to
Faculty of dentistry, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences in 2011.
Methods: In this descriptive cross-sectional study, patients referred to Oral Medicine department were

selected to reach 150 participants. All restorations were investigated regarding the existence of overhang,
overcontour, open margin, subgingival margin, and residual cement.
Results: Totally, 348 restorations were investigated that within 208 amalgam fillings, 88 fillings (42.30%)

were with overhang. Among 79 composite fillings, 17 fillngs (21.51%) had overhang and overcountour.
From 65 metal ceramic crowns, 21 crowns (32.30%) had open margin and 15 crowns (23.70%) had
subgingival margins. Moreover, residual cement was not found.
Conclusion: Existence of defective restorations which interfere with periodontal health such as amalgam

overhang (it revealed most frequency in this study) indicates that more attempts are required to decrease such
flaws.
Key words: Open margin; Overcountour; Overhang; Periodental destruction; Subgingival margin
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