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Abstract
With the increase in lifespan there are many concerns related to ability of the hard tissues such as teeth
to meet the physical demands over an extended period of function. The dentin has a special
microstructural feature that governs its mechanical behavior, e.g., fracture mechanics: cylindrical
tubules that are called dentin tubules. These tubules are gradually occluded in the elderly. The present
study is aimed to investigate the effects of microstructure and its aging-related changes of the considered
fiber-reinforced composite dentin on the fracture behavior and crack propagation trajectory, utilizing
linear elastic fracture mechanics and finite element method. Obtained results indicate that the crack
propagation path depends on geometrical microstructure of the dentin as well as respective mechanical
properties and arrangement of dentin tubules. Also our results delineate that occlusion of dentinal
tubule due to the aging plays a significant role at crack propagation trajectory and behaves as a barrier
to crack growth.
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چکیده
با افزایش سن ،نگرانیهای بیشتری در رابطه با توانایی بافتهای سخت مانند دندان در برآورده کردن نیازهای روزمره به مدت طوالنیتر
وجود دارد .ویژگی قابل توجه میکروساختار عاج دندان در وجود لولههای استوانهای کوچک به نام لولههای عاجی است که تاثیر بهسزایی
در رفتار و خصوصیات مکانیکی از جمله مکانیک شکست آن دارد .افزایش سن منجر به پر شدن تدریجی لولههای عاجی میشود .در این
مقاله با در نظر گرفتن میکروساختار عاج دندان به صورت مواد مرکب فیبری ،به بررسی تاثیر میکروساختار و تاثیر تغییرات میکروساختاری
ناشی از افزایش سن روی رفتار شکست و مسیر رشد ترک با استفاده از تئوری مکانیک شکست االستیک خطی و روش تحلیل اجزای
محدود پرداخته شده است .نتایج بیانگر آن است که مسیر رشد ترک عالوه بر هندسهی ریزساختار عاج دندان ،به خواص مواد اجزای
سازندهی آن و آرایش لولههای عاجی وابسته است .همچنین نتایج ما نشان دهندهی آن است که لولههای عاجی توپر ناشی از افزایش
سن ،نقش اساسی در مسیر رشد ترک ایفا میکنند و به عنوان دفع کنندهی رشد ترک محسوب میشوند.
کلیدواژهها :میکروساختار عاج دندان ،افزایش سن ،مکانیک شکست االستیک خطی ،روش اجزای محدود

*نویسنده مسئول
نشانی :دانشکدهی مهندسی پزشکی ،دانشگاه صنعتی سهند ،تبریز ،ایران ،کد پستی56115-6991 :
تلفن+95 )46( 11455463 :
دورنگار+95 )46( 11444113 :
پست الکترونیکیzoljanahi@sut.ac.ir :

© Copyright 2018 ISBME, http://www.ijbme.org

77

مجله مهندسی پزشکی زیستی ،دوره  ،63شماره  ،6بهار 6197

 -1مقدمه
با افزایش طول عمر ،نگرانی بیشتری در رابطه با خواص
مکانیکی بافتهای سخت مانند دندان و توانایی آنها در برآورده
کردن نیازهای فیزیکی به مدت طوالنیتر وجود دارد .بنابراین
درک این نکته که تغییرات میکروساختاری ناشی از افرایش سن
میتواند بر خواص مکانیکی عاج دندان از جمله رفتار شکست
آن تاثیرگذار باشد ،از اهمیت زیادی برخوردار است.
عاج دندان یک بافت معدنی مهم دندان است که ساختار
یکپارچهی دندان را معین میسازد و بین مینا و ریشهی دندان
قرار گرفته است (شکل  -6الف) .اجزای سازندهی عاج دندان
شامل نانوکریستالهای آپاتایت معدنی ،فیبرهای کالژن نوع  Iو
آب میباشد ،به طوریکه اجزای سازندهی آن با اجزای سازندهی
استخوان یکی است ،اما برخالف میکروساختار پیچیدهی
استخوان ،میکروساختار سادهی عاج دندان در وجود لولههای
استوانهای کوچک به نام لولههای عاجی 6با قطر حدود  6تا 3
میکرومتر است .این لولههای عاجی در قسمت باالیی عاج دندان
به صورت شعاعی از سطح تماس مینا -عاج دندان و در قسمت
پایینی عاج دندان به صورت تقریبا موازی ،از سیمان دندان تا
ریشهی دندان امتداد پیدا میکنند (شکل  -6الف) .لولههای
عاجی توسط بافت نازکی با درصد باالی مواد معدنی به نام عاج
دورلولهای 3به ضخامت حدود  3/5تا  6میکرومتر احاطه شده و
در شبکهای از فیبرهای کالژن به نام عاج بینلولهای 1قرار
گرفتهاند ] .[1 -6با افزایش سن ،کاهش قطر بعضی لولههای
عاجی یا پر شدن آنها از طریق رسوب مواد معدنی اتفاق میافتد
] ،[1 -4که منجر به تغییر در محتویات معدنی و خواص مکانیکی
عاج دندان میشود (شکل  -6ب) ].[9 -7
در چند دههی اخیر آزمایشهای  ،in vitroبا هدف بررسی تاثیر
میکروساختار عاج دندان روی چقرمگی شکست 4مد اول ( )KIc
و چقرمگی رشد( 5فاکتور شدت تنش حین رشد ترک) با فرض
استفاده از تئوری مکانیک شکست االستیک خطی در شرایط
کرنش صفحهای انجام شده است ] .[65 -63برای مثال ،تاثیر
جهتگیری لولههای عاجی روی چقرمگی شکست توسط ناال و
همکارانش انجام پذیرفته است ] .[66همچنین کروزیک و
همکارانش ] [64گزارش کردند که آبدهی باعث افزایش
چقرمگی اولیهی ترک ،1چقرمگی رشد و چقرمگی شکست عاج
دندان شده است .کینی و همکارانش ] [65نشان دادند که

افزایش سن باعث کاهش چقرمگی شکست عاج دندان میشود.
کوستر و همکارانش ] [61و نظری و همکارانش ] [67مشاهده
کردند که چقرمگی شکست و چقرمگی رشد عاج دندان با
افزایش سن کاهش مییابد .ضمنا لولههای عاجی پر نشده
مسئول جذب و کاهش انرژی شکست بوده و در نهایت افزایش
چقرمگی شکست را به دنبال دارد و پر شدن لولههای عاجی در
اثر افزایش سن ،منجر به محدود کردن این مسئولیت میشود.

شکل ( -)1تصویر شماتیک الف) برش طولی دندان شامل مینا ،عاج
و ریشهی دندان ،ب) میکروساختار عاج دندان شامل لولههای عاجی
(فیبر) و عاج بینلولهای (ماتریس) و ج) سطح مقطع x-y
میکروساختار عاج دندان .لولههای عاجی پر شده با رنگ سیاه نشان
داده شدهاند

بنابراین پدیدهی شکست عاج دندان ،تحت تاثیر پارامترهای
شکلشناسی و خصوصیات مواد ریزساختار تشکیلدهندهی عاج
دندان است .خصوصیات شکلشناسی شامل اطالعاتی چون
ریزساختار ،اندازهی اجزای تشکیلدهنده و پارامترهای دیگر
مربوط به هندسهی ریزساختار میباشد .در حالیکه خصوصیات
مواد ،مربوط به رفتار مکانیکی اجزای سازندهی میکروساختار
عاج دندان است .این میکروساختار به صورت مواد مرکب فیبری
قابل مدلسازی است .به طوریکه در چنین مدلهای مرکب
فیبری ،لولهی عاجی به همراه عاج دورلولهای به عنوان فیبر و
عاج بینلولهای به عنوان ماتریس در نظر گرفته میشود ]،65
 .[69برخالف مطالعات تجربی متعدد ،تا به حال تحلیلهای
ریاضی و عددی تاثیر میکروساختار عاج دندان روی رفتار
شکست بررسی نشده است .اما تحلیلهای ریاضی و عددی تاثیر
میکروساختار روی رفتار شکست در مواد مرکب فیبری (مانند
استخوان) توسط ژئو و همکارانش ] [33و رئیسینجفی و
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همکارانش ] [36انجام شده است .بر اساس نتایج تحلیلهای
ریاضی و عددی ،نشان داده شد که ضریب فاکتور شدت تنش6
با نزدیکتر شدن ترک به آستیون( 3متناظر با فیبر) نرمتر از
بافت بینابینی (متناظر با ماتریس) ،افزایش مییابد .به عالوه
استیون نرمتر از بافت بینابینی ،اجازهی رشد ترک را به داخل
خود میدهد در حالیکه استیون سختتر از بافت بینابینی ،آن
را بر میگرداند.
در این مقاله با در نظر گرفتن میکروساختار عاج دندان به صورت
مواد مرکب فیبری (شکل  -6ج) از روابط تئوری مکانیک
شکست االستیک خطی و روش اجزای محدود برای تحلیل دو
بعدی استفاده شده است .هدف ،بررسی تاثیر میکروساختار و
تاثیر تغییرات میکروساختاری ناشی از افزایش سن روی رفتار
شکست و مسیر رشد ترک است .این ترک ناشی از شکافهای
غیرپوسیده 1در سطوح پایینی عاج دندان است که به عنوان
محلهایی برای شکست ناپایدار 4عمل میکنند ].[31 ،33

بینلولهای که فضای بین فیبرها را پر کرده است ،به عنوان
ماتریس در نظر گرفته شدهاند .در شکل ( )3نمونهای از مدل دو
بعدی میکروساختار عاج دندان با  9لولهی عاجی نمایش داده
شده است .برای اینکه دید بهتری از تاثیر هندسهی
میکروساختار و تغییرات میکروساختاری ناشی از افزایش سن
روی فاکتور شدت تنش داشته باشیم ،مدلی شامل یک لولهی
عاجی همراه با یک ترک داخلی به طول  3میکرومتر که در
فضای عاج بینلولهای عمود بر نیروی خارجی و در راستای مرکز
لولهی عاجی است ،ساخته شد (شکل  .)1ضمنا برای بررسی
تاثیر تغییرات میکروساختاری ناشی از افزایش سن روی رشد
ترک در مدل با یک لولهی عاجی ،مدلی شبیه شکل ( )1ولی با
این تفاوت که ترک داخلی با زوایهی  45درجه نسبت به جهت
بارگذاری قرار دارد ،ایجاد گردید.

شکل ( -)3مدل دوبعدی شامل فقط یک لولهی عاجی به همراه
ترک داخلی که عمود بر نیروی خارجی است d .بیانگر فاصلهی
نوک  aترک تا مرز عاج دورلولهای است .قطر لولهی عاجی و
ضخامت عاج دورلولهای با نماد  dtو  t pقابل نمایش است
شکل ( -)2مدل دوبعدی عاج دندان که ماتریس عاج بینلولهای
توسط فیبر (لولههای عاجی به همراه عاج دورلولهای) تقویت شده و
تحت تنش  σقرارگرفته است .در این شکل ،مدل دو بعدی شامل 9
لولهی عاجی است

 -2روش انجام کار
با توجه به شباهت میکروساختار عاج دندان با مواد مرکب
فیبری ،در مدلهای دوبعدی ارائه شده در این مقاله لوله یا
لولههای عاجی به همراه عاج دورلولهای به عنوان فیبر و عاج
)Stress Intensity Factor (Sif
Osteon

6
3

فرضیاتی که در این مدلها در نظر گرفته شده است عبارتند از:
الف) مدلسازی لولههای عاجی به صورت دایروی ،یکسان و
موازی یکدیگر ،ب) خواص مواد همگن و همسانگرد ،ج)
شرایط کرنش صفحهای ،د) اتصال کامل سطح مشترک بین
بافتهای مختلف .الزم به ذکر است که فرض موازی در نظر
گرفتن لولههای عاجی به خاطر این است که لولههای عاجی در
سطوح پایینی عاج دندان به صورت موازی هستند ]. [34

Non- Carious Notch
Unstable Fracture

1
4
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در مدلهایی شامل  9لولهی عاجی مشابه شکل ( ،)3لولههای
عاجی با قطر  3میکرومتر و عاج دورلولهای با ضخامت 3/5
میکرومتر در ماتریس بینهایت بزرگ عاج بینلولهای قرار
گرفتهاند .اما در مدلهای با یک لولهی عاجی (شکل  ،)1قطر
لولهی عاجی (  )dtو ضخامت عاج دورلولهای (  )tpمتفاوت به
منظور بررسی تاثیر هندسهی میکروساختار در نظر گرفته
شدهاند .خواص مکانیکی اجزای میکروساختار عاج دندان بسته
به نوع دندان و موقعیت آناتومیکی آن متفاوت است .کینی و
همکارانش ] [35متوسط مدول االستیک عاج دورلولهای را 39/5
 GPaو مدول االستیک عاج بینلولهای را در محدودهی  67/7تا
 GPa 36/6گزارش کردهاند .در مدل میکرومکانیک ارائه شده
برای عاج دندان به منظور تعیین خواص مکانیکی موثر آن توسط
کین و سواین ] ،[69مدول االستیک عاج دورلولهای و عاج
بینلولهای به ترتیب برابر  33/5و  GPa 65در نظر گرفته شد.
همچنین اینوی و همکارانش ] [31مدول االستیک قسمت
باالیی و پایینی عاج دندان را به ترتیب برابر  31/1  3/69و

 GPa 33/59  6/63پیدا کردند .در این مقاله ،مدول االستیک
عاج دورلولهای و عاج بینلولهای به ترتیب برابر  13و GPa 65
در نظر گرفته شد ] .[65از آنجایی که هیچ دادهی آزمایشگاهی
برای مقادیر ضریب پواسن عاج دورلولهای و عاج بینلولهای
گزارش نشده است ،به خاطر بیشتر بودن مواد آلی عاج
بینلولهای نسبت به عاج دورلولهای ،ضریب پواسن عاج
دورلولهای و عاج بینلولهای به ترتیب برابر  3/1و  3/4فرض شد
] .[34همچنین الزم به ذکر است که در این مقاله تاثیر تغییرات
میکروساختاری ناشی از افزایش سن به صورت پر شدن بعضی
از لولههای عاجی با موادی با خواص مکانیکی مشابه عاج
دورلولهای در نظر گرفته شد.
بارگذاری روی مرز مدل مطابق شکل ( )3و شکل ( )1به صورت
تنش عمودی برابر  MPa 5در نظر گرفته شد .همچنین به خاطر
برقراری شرط پیوستگی ماده ،شرایط مرزی متقارن به طوریکه
جابهجایی ضلعهای عمودی ماتریس بینهایت بزرگ ،در راستای
 Xمحدود شد .عالوه بر آن ،برای جلوگیری از اثر شرایط مرزی
روی نتایج ،ابعاد مدل در مقایسه با قطر لولههای عاجی و طول
ترک ،بزرگ در نظر گرفته شد.
برای ساخت مدل از نرمافزار  Cascaنسخهی  1.3که یک تولید
کنندهی مش دوبعدی میباشد استفاده شد .برای ایجاد مش از
المانهای مثلثی با شش گره استفاده و شبیهسازی المان محدود
مدل با استفاده از نرمافزار  Franc 2Dانجام شد .اما به علت
وجود تکینگی تنش و کرنش در نوک ترک ،نوک ترک با استفاده

79

از هشت المان یکچهارم نقطهای شش گرهای مدل شد ].[37
این المانها با جابهجا کردن گره وسط وجه المانهای نزدیک
نوک ترک به فاصلهی یکچهارم از گره نوک ،ترک ساخته
میشوند ] .[35بنابراین در این مطالعه ،مدلهای دو بعدی
ساخته شده توسط نرمافزار  Cascaبا استفاده از  Franc 2Dبا
توجه به شرایط بارگذاری ذکر شده تحت تحلیل استاتیکی قرار
گرفت .سپس تحلیل شکست به واسطهی قرار دادن یک ترک
داخلی در فضای بینلولههای عاجی و در نهایت تحلیل رشد
ترک انجام گرفت تا تاثیر کیفی میکروساختار و تغییرات
میکروساختاری ناشی از افزایش سن روی فاکتور شدت تنش
(  )KIو مسیر رشد ترک مورد مطالعه قرار گیرد .اگر چه زاویهی
محل قرارگیری ترک نسبت به جهت بارگذاری روی مقادیر
فاکتور شدت تنش و مسیر رشد ترک موثر خواهد بود ،در
مطالعهی حاضر برای بررسی تاثیر افزایش سن روی فاکتور
شدت تنش ،ترک داخلی عمود بر نیروی خارجی در نظر گرفته
شد .هم چنین برای بررسی تاثیر افزایش سن روی مسیر رشد
ترک ،ترک داخلی با زوایهی  45درجه نسبت به جهت بارگذاری
فرض گردید.
در این مقاله از تئوری مکانیک شکست االستیک خطی برای
تحلیل شکست استفاده شد .از آنجایی که در عاج دندان تنها
تغییر شکلهای پالستیک با مقادیر کوچک وجود دارد ]،[39
استفاده از تئوری مکانیک شکست االستیک خطی برای بررسی
رشد ترک مناسب است و استفاده از تئوری مکانیک شکست
االستیک-پالستیک برای به دست آوردن مقدار دقیق فاکتور
شدت تنش کاربرد خواهد داشت .همچنین برای رشد ترک در
صفحهی دوبعدی از معیار بیشترین تنش مماسی بهره برده
شد ،به طوریکه راستای جوانهزنی ترک و رشد آن منطبق بر
راستایی میباشد که تنش مماسی روی یک شعاع ثابت حول
نوک ترک ماکزیمم است که بیان ریاضی این معیار به صورت
روابط ( )6و ( )3میباشد ].[36
()6

𝜃𝜎𝜕
=0
𝜃𝜕

()3

𝜃𝜎 𝜕 2
<0
𝜕𝜃 2

 -3نتایج
با ثابت نگه داشتن قطر لولهی عاجی (  )dtبرابر  3میکرومتر در
شکل ( ،)1تاثیر کاهش فاصلهی نوک  aترک تا مرز عاج
دورلولهای (کاهش  )dروی مقادیر فاکتور شدت تنش مد اول
برای دو مقدار ضخامت عاج دورلولهای (  )tpبرابر  3/5و 6
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میکرومتر در شکل ( )4نمایش داده شده است .همچنین با ثابت
در نظر گرفتن ضخامت عاج دورلولهای برابر  3/5میکرومتر در
شکل ( ،)1تاثیر کاهش فاصلهی نوک  aترک تا مرز عاج
دورلولهای روی مقادیر فاکتور شدت تنش مد اول برای دو مقدار
قطر لولهی عاجی برابر  6و  3میکرومتر در شکل ( )5نشان داده

شده است .با توجه به شکل ( )4و ( )5واضح است که با افزایش
ضخامت عاج دورلولهای یا کاهش قطر لولهی عاجی ،فاکتور
شدت تنش کاهش یافته و ضمنا تاثیر آن دو پارامتر روی مقدار
فاکتور شدت تنش محدود به اطراف آنها است.

شکل ( -)4تاثیر کاهش فاصلهی نوک  aترک تا مرز عاج دورلولهای (کاهش  )dروی مقدار فاکتور شدت تنش برای  dt = 2 μmو
.tp = 0.5 & 1 μ m

شکل ( -)5تاثیر کاهش فاصلهی نوک  aترک تا مرز عاج دورلولهای (کاهش  )dروی مقدار فاکتور شدت تنش برای  tp = 0.5 μ mو
.dt = 1 & 2 μm

از آنجایی که با افزایش سن ،پر شدن تدریجی لولههای عاجی
اتفاق میافتد ،بنابراین به واسطهی افزایش ضخامت عاج
دورلولهای در کنار کاهش قطر لولهی عاجی در شکل ( ،)1تاثیر
افزایش سن روی مقادیر فاکتور تنش در شکل ( )1نمایش داده

شده است .نتایج بیانگر آن است که با پر شدن تدریجی
لولههای عاجی در اثر افزایش سن ،مقدار فاکتور شدت تنش
برای هر فاصلهی نوک  aترک تا مرز عاج دورلولهای ،کاهش
مییابد.
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شکل ( -)6تاثیر پر شدن تدریجی لولههای عاجی در اثر افزایش سن ،روی مقدار فاکتور شدت تنش

نتایج تاثیر تغییرات میکروساختاری ناشی از افزایش سن روی
رشد ترک اولیه در مدل شامل یک لولهی عاجی مطابق شکل
(-7الف) بیانگر آن است که با پر شدن تدریجی لولههای عاجی
در اثر افزایش سن ،زاویهی انحراف اولیهی ترک بیشتر شده و

ترک رشد کرده تمایلی برای نفوذ به داخل لولههای عاجی ندارد
(شکل  .)7الزم به ذکر است که اگر در شکل (-7ب) اجازهی
رشد بیشتر ترک داده شود ،ترک بعد از عبور از عاج دورلولهای
وارد لولهی عاجی خواهد شد.

شکل ( -)7نمایش الف) ترک اولیه در مدل شامل یک لولهی عاجی ،و مسیر رشد ترک در حاالت ب)  dt = 2 μmو tp = 0.5 μm؛
ج)  dt = 1 μmو  tp = 1 μmو د)  dt = 0 μmو t p = 1.5 μm؛
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به منظور نشان دادن تاثیر ریزساختار روی رشد ترک ،مدلهایی
شامل چند لولهی عاجی همراه با ترک اولیهی داخلی به طول
 3/7میکرومتر در فضای بینلولههای عاجی در نظر گرفته شده
است .تاثیر آرایش لولههای عاجی روی مسیر رشد ترک در
شکلهای (-5الف تا ج) نمایش داده شده است .مطابق شکل
(-5الف) که لولههای عاجی به صورت منظم با فاصلهی افقی
( )Hو عمودی ( )Vبرابر  H = V = 5 μmقرار گرفتهاند ،با
گسترش ترک ،ترک اصلی از لولههای عاجی  aو  cدور شده
است .اما در شکل (-5ب) که  H = V = 4.5 μmاست ،با
گسترش ترک ،ترک اصلی به سمت لولههای عاجی  aو  cهدایت
شدهاند .در شکل (-5ج) که لولههای عاجی به صورت نامنظم
آرایش یافتهاند ،با وجود اینکه فاصلهی افقی و عمودی بین

لولههای عاجی  aو  cبرابر  5میکرومتر است ،نزدیکتر شدن
لولههای عاجی  bو  dباعث شده است که در مقایسه با شکل
(-5الف) ،ترک اصلی به سمت لولههای  aو  cهدایت شوند .ضمنا
در شکل (-5د) ،تاثیر پر شدن لولهی عاجی در اثر افزایش سن
روی مسیر رشد ترک نشان داده شده است .در شکل (-5د) که
لولههای عاجی به صورت منظم با  H = V = 4.5 μmقرار
گرفتهاند و لولهی عاجی  aتوسط عاج دورلولهای در اثر افزایش
سن در مقایسه با شکل (-5ب) پر شده است ،واضح است که
لولهی عاجی  aباعث دور کردن ترک از خود میشود ،در حالی
که لولهی عاجی  cهمانند شکل (-5ب) باعث جذب ترک در
خود شده است.

شکل ( -)8مسیر رشد ترک در حاالت الف) قرارگیری منظم لولههای عاجی با H = V = 5 μm؛ ب) قرارگیری منظم لولههای عاجی
با H = V = 4.5 μm؛ ج) قرارگیری نامنظم لولههای عاجی به طوریکه فاصلهی افقی و عمودی بین لولههای عاجی  aو  cبرابر  5میکرومتر است؛
د) قرارگیری منظم لولههای عاجی با  H = V = 4.5 μmدرحالیکه لولهی عاجی  aپر شده است.
خطوط قرمز و سیاه به ترتیب نشانگر ترک اولیه و رشد آن هستند

 -4بحث
در این مقاله ما به تاثیر کیفی پارامترهای میکروساختار عاج
دندان از جمله ریختشناسی و تغییرات ایجاد شده در آن ناشی

از افزایش سن ،روی رفتار شکست و گسترش ترک پرداختیم.
نتایج آنالیز شکست روی یک لولهی عاجی نشان داد که ضریب
فاکتور شدت تنش در نوک ترک با مدول االستیک عاج
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دورلولهای و عاج بینلولهای به ترتیب برابر  13و 65
گیگاپاسکال ،به فاصلهی نوک ترک از عاج دورلولهای ،قطر
لولهی عاجی و ضخامت عاج دورلولهای بستگی دارد ،که با
نتایجی که در مطالعات اخیر ] [13 ، 36 ،33گزارش شده است،
تطابق دارد .هر چه نسبت قطر لولهی عاجی به ضخامت عاج
دورلولهای از مقدار معینی بیشتر باشد ،با کاهش فاصلهی نوک
ترک از عاج دورلولهای ،فاکتور شدت تنش افزایش یافته و
کاهش ناگهانی فاکتور شدت تنش در نزدیکی عاج دورلولهای به
خاطر وجود عاج دورلولهای است ،اما هر چه این نسبت از آن
مقدار معین کمتر باشد ،با کاهش فاصلهی نوک ترک از عاج
دورلولهای ،فاکتور شدت تنش کاهش مییابد (شکل  4و .)5
تاثیر پر شدن لولههای عاجی در اثر افزایش سن روی مقادیر
فاکتور شدت تنش (شکل  )1در تطابق با نتایجی است که توسط
گاواندی و همکارانش ] [13به دست آمده است ،به طوریکه
آنها نیز مشاهده کردند که مقادیر فاکتور شدت تنش یک
نانوفیبر توخالی به میزان قابل توجهی متفاوت از یک فیبر با
سطح مقطع توپر است.
همچنین با توجه به نتایج رشد ترک در شکل ( )7میتوان به
این نکته پی برد که بر خالف حالتی که لولههای عاجی پر نشده
اجازهی رشد ترک به داخل لوله را داده و باعث جذب انرژی
شکست و کاهش آن میشود ،با افزایش سن به دلیل کاهش
قطر لولهی عاجی و افزایش ضخامت عاج دورلولهای و با توجه
به اینکه مدول االستیک عاج دورلولهای نسبت به عاج
بینلولهای بیشتر است ،لولههای عاجی توپر نقش مانع و سد را
در مقابل رشد ترک ایفا میکنند که این پدیده باعث کاهش
فاکتور شدت تنش و در نهایت کاهش چقرمگی شکست میشود.
به طوریکه ژئو و همکارانش ] [33نیز بر اساس نتایج تحلیل
ریاضی دریافتند که استخوان با آستیون سختی کمتر دارای
چقرمگی شکست بیشتری میباشد .همچنین نتایج مطالعات
آزمایشگاهی که توسط کوستر و همکارانش ] [61و نظری و
همکارانش ][67روی عاج دندان انجام شد ،خود نیز موید همین
مطلب است که لولههای عاجی پر شده بر خالف لولههای عاجی
پر نشده اجازهی رشد ترک را به داخل خود نمیدهند.
نتایج آنالیز رشد ترک در شکل ( )5نشان داد که مسیر رشد
ترک شدیدا به آرایش لولههای عاجی و خواص مکانیکی اجزای
سازندهی عاج دندان بستگی دارد .الزم به ذکر است که مسیر
رشد ترک عالوه بر موارد ذکر شده به شرایط بارگذاری و محل
قرارگیری ترک نیز بستگی دارد ] ،[16که در این مطالعه مورد
بررسی واقع نشدهاند .زمانی که فاصلهی بین لولههای عاجی از
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یک مقدار معین بیشتر باشد ،ترک توسط لولههای عاجی دفع
شده و یک مسیر بین آنها را دنبال خواهد کرد .در حقیقت،
ترک تمایلی برای ورود به داخل لولهی عاجی نخواهد داشت
(شکل -5الف) ،اما اگر لولههای عاجی در فواصل نزدیکتری قرار
بگیرند ،ترک قادر نیست از فضای بین آنها عبور کرده و به
داخل لولههای عاجی وارد میشود (شکل -5ب و ج) .با افزایش
سن ،به دلیل پر شدن بعضی از لولههای عاجی ،مسیر رشد ترک
تحت تاثیر قرار گرفته است ،به طوریکه با مقایسهی شکلهای
(-5ب) و (-5د) مشاهده شد که ترک تمایلی برای نفوذ به داخل
لولهی عاجی پر شده نداشته و از کنار لولهی عاجی عبور خواهد
کرد که این پدیده باعث کاهش چقرمگی شکست عاج دندان
خواهد شد .در حالیکه لولههای عاجی پر نشده با جذب ترک
به داخل خود ،باعث جذب انرژی شکست و به دنبال آن ،موجب
اتالف انرژی شکست میشوند تا از گسترش بیشتر ترک
جلوگیری گردد .این نتایج در تشابه با مطالعهی باجاج و
همکارانش ] [9است ،به طوریکه آنها نیز دریافتند که پر
نبودن لولههای عاجی در اتالف انرژی شکست موثر خواهد بود.

 -5نتیجهگیری
پدیدهی شکست عاج دندان ،تحت تاثیر پارامترهای
شکلشناسی و خصوصیات مواد ریزساختار تشکیلدهندهی عاج
دندان است .اساسا وجود لولههای عاجی پر نشده در مسیر رشد
ترک ،باعث ورود ترک به داخل لوله شده و افزایش چقرمگی
شکست عاج دندان را به دنبال خواهد داشت .بنابراین مقادیر
چقرمگی شکست و رشد در افراد جوان به خاطر وجود لولههای
عاجی پر نشدهی بیشتر نسبت به افراد مسن ،بیشتر خواهد
بود ،که در تطابق با مطالعات آزمایشگاهی است که نشان دادند
که افزایش سن باعث کاهش چقرمگی شکست عاج دندان شده
است.
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