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الممخص
خمفية البحث وىدفو :صممت جسور األطواق المعدنية سابقاً بتحضيرات جزئية لمدعامات حيث تترك السطح الطاحن

بدون تحضير لممحافظة عمى سمات اإلطباق نفسيا ولممحافظة ما أمكن عمى النسج السنية والطول السريري لمدعامات

مما يزيد من ثبات ىذه الجسور ،ونظ ارً الزدياد المتطمبات التجميمية نشأت فكرة صنع ىذه الجسور من الزيركونيا وتيتم

ىذه الدراسة في تقييم مقاومتيا لالنكسار مخبرياً.

ص ّمم مثال العمل الرئيس كجسر ثالثي الوحدات بدعامتين ىما ضاحك ثاني سفمي ورحى ثانية
مواد البحث وطرائقوُ :
سفمية طبيعيتين مغروستين ضمن قالب راتنجي ،وأُجري مسح لممثال الجبسي قبل التحضير ،ولممثال الجبسي بعد
التحضير بواسطة ماسح جياز  CAD-CAMوُنحتت أربعة جسور ،ثم ُدرست مقاومة االنكسار ليا في مركز األبحاث
الصناعية بتطبيق رأس جياز االختبارات باتجاه عمودي عمى كل جسر في منطقة محددة ثم سجمت القوة الالزمة إلحداث

الكسر في الجسور بالنيوتن.

النتائج :بمغ المتوسط الحسابي لمقوة الالزمة لمكسر مناطق الجسر المختمفة  2971نيوتن ،حيث شوىدت أدنى قيمة

عند االرتفاع األنسي لمضاحك بينما كانت أعمى قيمة عند الوصمة بيت الضاحك والدمية وكانت جميع القيم ضمن المجال

 1241-2452نيوتن.

االستنتاجات :حسب محدوديات ىذه الدراسة االستطالعية تبين أنو من الممكن أن تكون جسور األطواق الزيركونية
مقاومة لقوى المضغ فيما لو استخدمت سريرياً ،وذلك بالمقارنة مع متوسط قوى اإلطباق الفيزيولوجية والتي ىي من

ربع مقاومة ىذه الجسور أو نصفيا تقريباً.

الكممات المفتاحية :جسور األطواق ،الزيركونيا ،مقاومة االنكسار.




ماجستير في تعويضات األسنان الثابتة– كمية طب األسنان– جامعة دمشق
دكتوراه في تعويضات األسنان الثابتة ،أستاذ مساعد في قسم تعويضات األسنان الثابتة– كمية طب األسنان– جامعة دمشق
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fracture resistance of sleeve zirconia bridge
(Pilot laboratory study)
Jawaher Shhada

Jihad Abou Nassar

Abstract
Background and Aim of study: Metal sleeve bridges were previously designed with partial
preparations for the abutments where they leave the occlusal surface without preparation to
maintain the occlusion and to maintain as much as possible the dental tissue and clinical length
of the abutments, which increases the stability of these bridges, and due to the increased
cosmetic requirements the idea originated of making these bridges from zirconia. This study is
interested in assessing these bridges’ laboratory fracture resistance .
Materials and Methods: The test framework was designed as 3- unit bridge with two abutment
teeth premolar and second molar of the mandible A survey of the gypsum example was
conducted before preparation and after preparation by the CAD-CAM. Four bridges were
milled and then the fracture resistance was studied at the Industrial Research Center by
applying the head of the test device vertically to each bridge in a specific area and then the force
needed to cause breakage in the bridges was recorded in Newton.
Results: The mean of fracture resistance was 1792 N. The lowest value was seen at the mesial
wall of premolar, while the highest at the connector between the premolar and the pontic and
all values were within 1541-2152 N.
Conclusions: Within the limitations of this in vitro study, it is found that sleeve zirconia bridges
can be resistant to chewing forces if used clinically, compared to the average of physiological
occlusal force which is about a quarter or half of the resistance of these bridges.
KEY WORDS: sleeve bridges, zirconia, fracture resistance..
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تتمتع بخصائص تجميمية ،تقبل حيوي ممتاز Pozzi et al.,

) (Wolfort et al., 2009, 63) 2015, 86ناقمية ح اررية

تحتاج الجسور التقميدية إلى إ ازلة كبيرة لنسج األسنان

منخفضة ،قدرة قميمة عمى التصاق المويحة الجرثومية

الدعامات وذلك لتأمين سماكة كافية ليا األمر الذي قد

) (Rosenblum et al., 1997, 297إضافة إلى خصائصيا

يكون لو تأثيرات سمبية عمى المب والرباط حول السني

الميكانيكية الجيدة(Zarone et al., 2016, 594) .

إضافة إلى تقصير السطح الطاحن مما يقمل من طول

كان من غير المتقبل لدى المريض استخدام جسور األطواق

األسنان السريري وىو العامل األكثر أىمية في ثبات

المعدنية (عبد المطيف وآخرون )041 ،0222 ،ومن ىنا

التعويضات(Rosenstiel et al., 2016, 202).

نشأت فكرة ىذه الدراسة االستطالعية األولية والتي تيدف

توجو االىتمام إلى إيجاد طرائق لمتعويض عن األسنان

إلى دراسة مقدار القوة الالزمة لكسر جسور األطواق

المفقودة أكثر احتراماً لمنسج السنية وذلك تحقيقاً لممبدأ الذي

تنحو نحوه أغمب التوصيات في الممارسة السنية أال وىو

المصنعة من الزيركونيا ونمط كسرىا مخبرياً لمقارنتيا مع

طب األسنان المحافظ األقل تخريباً لمنسج السنية(Naenni .
)et al., 2020, 503

استخدام ىذا النوع من الجسور سريرياً عوضاً عن المعدن

القوى الفيزيولوجية في أبحاث سابقة

تميزت التعويضات ذات التحضيرات الجزئية بعدم الحاجة

لمعرفة إمكانية

بشكل استطالعي أولي.

إلى تحضير بعض السطوح وبالنسبة لجسور األطواق ال

مواد البحث وطرائقو:

يحضر السطح اإلطباقي وبالتالي المحافظة عمى العالقة

صمم مثال العمل الرئيس كجسر ثالثي الوحدات بدعامتين

اإلطباقية األصمية مع األسنان المقابمة واالستفادة من أكبر

طبيعيتين ضاحك ثاني سفمي ورحى ثانية سفمية حيث

قدر ممكن من الطول السريري لمدعامات(SHillingburg .
)et al., 2012, 101

وضعت ىذه األسنان المقموعة ضمن قالب من األكريل مع

تميزت جسور األطواق بتحقيق اإلحاطة الكاممة بالجدران

ترك مسافة درداء طوليا األنسي الوحشي  01ممم معبرة عن

المحورية لمدعامة عمى خالف التعويضات الجزئية األخرى

فقدان الرحى األولى ،ثم أجريت طبعة أولية لمجسر قبل

والتي تقوم عمى مبدأ اإلحاطة بمقدار أكبر من  081درجة

التحضير باستخدام األلجينات وصبيا بالجبس ثم حضرت

بقميل ،واعتمدت جسور األطواق في إلصاقيا عمى

ىذه األسنان الستقبال جسر األطواق ،حيث حضرت

بينما ألصقت التعويضات الجزئية األخرى باإلسمنتات

السطح الطاحن بشكل شبو كتف عميق  0.8ممم فوق

اإلسمنتات التقميدية أو اإلسمنتات الراتنجية عمى السواء،

الجدران المحورية لكل سن بميالن  01-8درجات نحو

ر(Dimashkieh et al., 1993, 8) .
الراتنجية حص اً

مستوى لثة المثال ب 0ممم أما من الناحية اإلطباقية فانتيى

كانت جسور األطواق أكثر ثباتاً من الجسور التقميدية ألنيا

التحضير عمى شكل حد سكين ولم يحضر السطح الطاحن،

الدين وآخرون)29 ،9112 ،

التقميدية ثم أجريت طبعة نيائية بعد التحضير باستعمال

حافظت عمى الطول السريري الكامل لمدعامات( .شياب

جرى تأمين خط إدخال واحد لمجسر كما في الجسور

نظ اًر الزدياد المتطمبات التجميمية لدى المريض والطبيب
عمى ٍ
حد سواء وخصوصاً بعد التطور الكبير في المواد

المطاط السميكوني التكثيفي الكثيف والسيال بتقنية الطبعة
المضاعفة عمى مرحمتين وأرسمت ىذه الطبعة لممخبر لصبيا

والتقنيات المستخدمة في طب األسنان كمادة الزركونيا التي

بالجبس المحسن والحصول عمى مثال جبسي ،أجري مسح
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لممثال الجبسي قبل التحضير ولممثال الجبسي بعد التحضير

( مركز الدمية ،والوصمة بين الدمية وطوق الضاحك،

بوساطة ماسح جياز  CAD-CAMوتم تحويميما إلى

والوصمة بين الدمية وطوق الرحى ،والجدار األنسي لطوق

صورة افت ارضية عمى شاشة الحاسوب ثم صمم نموذج رقمي

الضاحك) بسرعة  0.5ممم/د (الشكل )9وبعدىا س ّجمت القوة

الدعامات قبل تحضيرىا ونحتت أربعة جسور بشكل مشابو

األربعة( .الشكل )9

الالزمة إلحداث الكسر في الجسر بالنيوتن لمتجارب

لييكل الجسر بحيث تطابق الدعامات المحضرة شكل

لمنموذج الرقمي بحيث كانت سماكة جدران الطوق تتراوح
من  0.8ممم عند العنق و  1.5ممم عند المحيط الكبير لمسن
وأبعاد الوصمة بين الطوق والدمية (  (3x3 mm2أما ثخانة

الدمية الزيركونية (االرتفاع المثوي الطاحن) فكانت بحدود
 6ممم كما ضبطت مسافة اإلسمنت لألطواق لتكون 44

ميكرون وأجريت المعالجة الح اررية ليذه الجسور وبعد ذلك
جرى التأكد من انطباقيا عمى دعاماتيا في مثال العمل
الرئيسي باستعمال المطاط السيميكوني الرخو وأجريت

التعديالت الالزمة كما جرى تفريغ  9ممم من األكريل تحت
الدمية قبل قياس مقاومة االنكسار (الشكل.)0
الشكل( :)2جياز االختبارات الصناعية

النتائج:
يبين الجدول 0القوى الالزمة إلحداث كسر في جسور
األطواق في مناطق مختمفة.
بمغ المتوسط الحسابي لمقوة الالزمة لمكسر مناطق الجسر
المختمفة

 0229نيوتن حيث شوىدت أدنى قيمة عند

االرتفاع األنسي لمضاحك وىي  0440نيوتن

في حين

كانت أعمى قيمة عند الوصمة بيت الضاحك والدمية وىي
 9049نيوتن وكانت جميع القيم ضمن المجال -0440

الشكل( :)2جسر األطواق الزيركوني متوضعاً عمى دعاماتو.

 9049نيوتن.

أجري اختبار االنكسار في مركز األبحاث واالختبارات
الصناعية بمدينة دمشق حيث ثبتت مثال العمل بين فكي
جياز االختبارات ثم طبق رأس الجياز ذو الشكل المدبب

بقطر  1ممم ورأس يشبو حدبة السن المقابل باتجاه عمودي
عمى كل جسر في منطقة محددة كما يمي:
17
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الجدول( :)2القوى الالزمة إلحداث كسر في جسور األطواق في
مناطق مختمفة
منطقة تطبيق القوة
منتصف الدمية
الوصمة بين الضاحك
والدمية

الوصمة بين الرحى
والدمية

االرتفاع األنسي لمضاحك

قوة الكسر
بالنيوتن
0611
9049
0822
0440

منطقة الكسر
منتصف الدمية
منتصف الوصمة واالرتفاع
المقابل

منتصف الوصمة واالرتفاع
المقابل

الشكل( :)4الكسر عند تطبيق القوة في منطقة الوصمة بين الطوق

االرتفاع الحفافي األنسي

والدمية

واالرتفاع المقابل

عند تطبيق القوة عمى منطقة الدمية حدث الكسر في منطقة
التطبيق وامتد باتجاه المنطقة المثوية من الوصمة وانفصل
الطوق بشكل كامل (الشكل )1بينما عند تطبيقيا عمى
منطقة اتصال الدمية مع األطواق (الشكل)4

واالرتفاع

األنسي لمضاحك (الشكل )4كسر الجسر في منطقتين

الشكل( :)5الكسر عند تطبيق القوة عمى الجدار األنسي لطوق

األولى في منطقة التطبيق والثانية عند االرتفاع الحفافي

الضاحك

المقابل قطرياً.

المناقشة:
صممت ىذه الدراسة االستطالعية األولية لدراسة إمكانية
استخدام الزركونيا في تصنيع جسور األطواق عوضاً عن

المعدن ولمقارنتيا مع قوى اإلطباق الفيزيولوجية لمعرفة

إمكانية استخداميا سريرياً.

تبمغ قوة اإلطباق الفيزيولوجية في المنطقة الخمفية -941
 411نيوتن وقد تصل إلى  881نيوتن (Kelly, 1997,

) 443حيث سجمت أعمى قوة عند األرحاء 811-411

الشكل( :)3الكسر عند تطبيق القوة في منتصف الدمية

نيوتن وعند الضواحك  441 -991نيوتن(Rasouli et al., .
)2015, 2

بشكل عام ىذه القيم كانت تساوي تقريباً من ربع إلى نصف

ما تتحممو جسور األطواق الزيركونية سواء في منطقة الدمية
أو في مناطق الوصالت.
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درست إحدى الدراسات تأثير ثخانة الوصمة عمى مقاومة

الجسور الزيركونية ثالثية الوحدات وذلك عند تطبيق القوى

االنكسار لجسور الزيركونيا التقميدية المؤلفة من ثالثة

في منطقة الدمية أيضاً.

أفضل مقاومة انكسار بقيمة  0121نيوتن مقارنة مع

الوصمة أو في المنطقة المقابمة حدث الكسر في منطقة

 7mm2و 5mm2والتي أعطت نتائج  281نيوتن و244

التطبيق والمنطقة المقابمة قطرياً نظ اًر لضعف ىذه المناطق

عند تطبيق القوى في منطقة الطوق سواء في منطقة

وحدات و وجدت أن الوصمة  (3x3 mm) 9mm2أعطت

نيوتن عمى التوالي ) (Ondera et al., 2011, 61كما

والتي تعد أقل ثخانة مقارنة مع الدمية.

بحثت دراسة أخرى مقاومة االنكسار لجسور ثالثية الوحدات

محدوديات الدراسة:

اقتصرت ىذه الدراسة عمى عدد قميل من العينات كونيا

مصنعة من أنواع مختمفة من الخزف من ضمنيا الزيركونيا

والتي أعطت مقاومة انكسار  9911نيوتن (Tinschert et
)al., 2001, 231

دراسة استطالعية أولية ومكمفة وىذا أحد عيوب ىذه

كما قارنت دراسة أخرى بين مقاومة

الدراسة.

االنكسار لجسور الزيركونيا المغطاة بأنواع مختمفة من

أجري قياس مقاومة االنكسار بوساطة وضع الجسور عمى

الخزف وأعطت نتائج  0221عند تغطيتو بالخزف

التتالي عمى الدعامات في مثال العمل الرئيس دون إلصاقيا

الفمدسباري و 9912عند تغطيتو بالخزف الزجاجي.

نظ اًر لوجود أربعة جسور بحاجة لقياس مقاومة االنكسار

ومثال رئيس واحد األمر الذي قد يكون لو تأثير في

)(Sundha et al., 2005, 476

بشكل عام كانت األرقام في الدراسات حول كسر الجسور

النتيجة.

التقميدية الزيركونية مشابية ألرقام كسر جسور األطواق

إسقاط النتائج سريرياً:

الزيركونية.

نظ اًر لنتائج ىذه الدراسة االستطالعية تراوحت مقاومة

اختمفت الدراسة االستطالعية الحالية عن الدراسات السابقة

االنكسار لجسور األطواق الزيركونية

بمناطق تطبيق القوة حيث اقتصرت أغمب الدراسات السابقة

من9011-0411

نيوتن وىذه القيمة تعد أكبر بكثير من قوى المضغ

عمى تطبيقيا في منتصف الدمية بينما طبقت القوة في

الفيزيولوجية في المنطقة الخمفية.

الدراسة الحالية في مناطق مختمفة من الجسر ،كما أن

إال أن ىناك

حاجة لمزيد من األبحاث مع زيادة حجم العينة لمحصول

لشكل الوصالت وثخانتيا دو اًر في ىذا االختالف.

13

عمى نتائج أكثر ثقة.

عند تطبيق القوى في منطقة الدمية حدث الكسر في منطقة

االستنتاجات:

التطبيق وامتد باتجاه المنطقة المثوية من الوصمة وكان من
الصعب تحديد فيما إذا كانت بداية الكسر في منطقة تطبيق

حسب محدوديات ىذه الدراسة االستطالعية تبين أنو من

القوى أو في المنطقة المثوية من الوصمة والتي تعد منطقة

الممكن أن تكون جسور األطواق الزيركونية مقاومة لقوى

بشكل أكبر ،يشابو نموذج الكسر عند تطبيق القوى في

االنكسار.

معرضة لقوى شد كبيرة األمر الذي يجعميا معرضة لمكسر

المضغ فيما لو استخدمت سريرياً ومشابية لمجسور التقميدية
الزركونية

منطقة الدمية في ىذه الدراسة نماذج الكسر الموجودة في

الدراسات المخبرية السابقة والتي درست مقاومة انكسار
17
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حيث

مقاومة

 أبو نصار. ج، شحادة.ج
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