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با در دنداناي مقاومت به شكست بررسي مقايسه هاي درمان ريشه شده
و كور  دو نوع پست

2دكتر عبداهللا سعادت،*دكتر سعيد نصوحيان،1دكتر محمود صبوحي

و* استاديار، گروه پروتزهاي دنداني

نژاد، مركز تحقيقات پروفسور ترابي

پزشكي، دانشگاه علوم دانشكده دندان

و خدمات  مؤلف(درماني اصفهانپزشكي

)مسؤول
nosouhian@dnt.mui.ac.ir 

و:1 استاديار، گروه پروتزهاي دنداني

نژاد، مركز تحقيقات پروفسور ترابي

پزشكي، دانشگاه علوم دانشكده دندان

 پزشكي اصفهان

 پزشك دندان:2

به دفتر مجله10/4/87اين مقاله در تاريخ

و24/6/87 رسيده، در تاريخ اصالح شده

.تأييد گرديده است30/6/87يخ در تار

 پزشكي اصفهان مجله دانشكده دندان

 161 تا 155:)3(4: 1387

 چكيده
هاي اندو شده براي داشتن عملكردي در حد قابل قبول، به ترميم با پست اغلب دندان:مقدمه

و كور ممكن است مشكل باشد.و كور نياز دارند اين پژوهش. ولي انتخاب نوع مناسب پست
و پست فايبرگالس با با هدف  و كور ريختگي مقايسه مقاومت به شكست بين ترميم با پست

.كور كامپوزيتي در درمان ريشه شده، انجام شد
و روش  دندان كانين به طور تصادفي30 آزمايشگاهي، تعداد-در اين پژوهش تجربي:ها مواد
و به روش15به دو گروه با دندان. درمان ريشه شدندstep backتايي تقسيم هاي گروه اول

و گروه دوم با پست و كور ريختگي . هاي فايبرگالس با كور كامپوزيتي ترميم شدند پست
و دندان-براي هر دو گروه روكش كامل نيكل ها در آكريل فوري مانت كروم تهيه شد

و در دستگاه اينسترون به گونه با درج45اي قرار داده شدند كه نيرويي با زاويه گرديدند ه
شد متر در دقيقه به سطح پاالتال دندان ميلي1سرعت ميانگين نيروي الزم جهت. ها وارد

شد شكست نمونه  مستقلtاطالعات به دست آمده به وسيله آزمون. ها در هر گروه محاسبه
و تحليل آماري قرار گرفت05/0در سطح اطمينان . مورد تجزيه

ــه د:هــا يافت ــا پــست ريختگــير دنــدانميــانگين مقاومــت بــه شكــست هــاي تــرميم شــده ب
ــدان±33/1489 34/1045 و در دن ــوتن ــور ني و ك ــايبرگالس ــست ف ــا پ ــرميم شــده ب هــاي ت

و بــين ايــن دو گــروه از لحــاظ آمــاري تفــاوت 93/1195± 12/624كــامپوزيتي   نيــوتن بــود
p=359/0(داري وجـود نداشـت معني value  .( ت هـاي تـرميم شـده بـا پـس در گـروه دنـدان

و بروز شكستگي در دندان ها كـم بـود؛ فايبرگالس، شكست اغلب در ناحيه اتصال آن به كور
رمي ترميها درصد دندان80اما در  و كور هـا در خـود دنـداني شكـستگيختگي شده با پست

.ديمشاهده گرد
ها در دو گروه مورد بررسي در اين پژوهش هرچند مقاومت به شكست دندان:گيري نتيجه
از ها در پست داري نشان نداد، ولي چون شكستگي دندان معنيتفاوت هاي فايبرگالس بيشتر

محل قابل ترميم صورت گرفت، انتخاب پست فايبرگالس در موارد مناسب منطقي به نظر 
.رسد مي

و كور، پست فايبرگالس، مقاومت شكست:ها كليد واژه .تكنيك پست
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 مقدمه
به ترميم دندان داليل مختلف از جمله حفظ هاي اندو شده
مانده دنداني، جلوگيري از ريزنشت تاجي، داشتن ساختمان باقي

ميعملكرد از. باشدو زيبايي مطلوب، امري دشوار به علت
،دست دادن مقادير زيادي از نسوج دنداني در چنين مواردي

ميهترميم با مشكل روب و رو ب باقيهاي بافتشود ه مانده
و،جيخصوص در قسمت تا  توانايي نگهداري ماده ترميمي

هاي اندو شده بيشتر دندان. تحمل فشارهاي جونده را ندارند
و براي داشتن عملكردي در حد قابل قبول، به  ترميم با پست

و كور از ميان نياز دارند،كور   ولي انتخاب نوع مناسب پست
و مشكل باشد ابهامممكن استتعداد زياد آنها پيشرفت. انگيز

و ترميم آنها، طول عمر داوم در زمينه دندانم هاي اندو شده
].1[ها را تحت تأثير قرار داده است اين گونه دندان

با گزارش شده است كه تعداد زيادي از دندان هاي اندو شده
بهها قابليت بازدهي اولي كار بردن انواع پستهب دسته خود را

و كه اين پست]2[اند آورده  كور ريختگي تا نوع ها از نوع پست
 سال گذشته، انواع20در.]4،3[باشند پيش ساخته متغير مي

انتخاب. هاي پيش ساخته به بازار آمده است مختلفي از پست
و طرح پست امري مهم  رب ممكن است چرا كه استنوع

و طوالني موفقيت ترميم دندان آن ها  اثر ها،تر شدن بازدهي
ر].5[مستقيم داشته باشد يشه، آناتومي ريشه، ساختمان طول

و جنس پست در از عواملي هستند تاجي دندان، قطر كه
م ميؤانتخاب پست ].6-9[.باشند ثر

 به علت اند قرار گرفتهدرمان ريشه كه مورد هاي دندان
و و استحكام ... تروما، پوسيدگي، سايش به ميزان زيادي نسج

مي. دهند خود را از دست مي د كه نسجش در گذشته تصور
ميدرمان ريشه كه موردييها دندان  به علت از دست گيرند قرار

و به همين دليل توصيه رفتن رطوبت شكننده مي گردد
كه مي ي افزايش استحكام داخلي در هر دندانبه منظور گرديد

مي درمان ريشه شدهكه مورد  از پست استفاده،گيرد قرار
 به اين نتيجه رانپژوهشگاما در حال حاضر].11،10[شود

كه رسيده در درصد9 كاهش رطوبت به ميزان با وجوداند
و حتي كاهش اند قرار گرفتهدرمان ريشه كه موردييها دندان

هاي هاي قدامي نسبت به دندان مقادير بيشتر رطوبت در دندان
 از لحاظ سختي،ها اين دندان خواص مكانيكي عاج،]12[خلفي

و محتواي كالژن  تفاوت زيادي با Cross linked استحكام
 درمان ريشهي كه موردو دندان]14،13[عاج دندان زنده ندارد

 با حداقل حذف عاج نسبت به يك دندان زنده قرار گرفته
مچنين مشخص گرديدهه].16،15[ نداردشكنندگي بيشتري
هاي سالم قدامي ماگزيال با يا بدون پست، است كه دندان

.]18،17[اندت به شكست نشان ندادهتفاوتي از نظر مقاوم
و اند قرار گرفتهدرمان ريشه يي كه موردها دندان و تاج سالم

هاي تر از دندان نسبت به شكست مقاومترميم نشده دارند،
و كورهاي آمالگام  و كورهاي ريختگي طال ترميم شده با پست

Pin-retained19[اند بوده.[
 مورد فراواني در هاي وهشپژطور كلي در چند سال اخيرهب

درمان ريشه كه تحتييها ميزان مقاومت به شكست دندان
و انجام گرديدهاند قرار گرفته و است ميزان مقاومت به شكست

و الگوي شكست به دنبال كاربرد سيستم هاي مختلف پست
و بازسازي متفاوت آنها ارزيابي شده روشوكور هاي ترميم

.وان به موارد زير اشاره نمودت است كه از آن جمله مي
Perel وMuroff]20[اظهار نمودند كه تنها بايد از پست

كهچ،ريختگي استفاده كرد  استفاده از پست پيش ساخته به را
ب كه پست براي انطباق با دندان جاي اينه اين معني است كه

آنها. دندان بايد براي دريافت پست طراحي شود،طراحي گردد
 احتمال،هاي پيش ساخته ند كه با سمان كردن پستاشاره نمود

و اين پست حد وجود نقاط استرس داخلي وجود دارد ها بيش از
به]21[و همكارانBex.متكي به سمان هستند ، مقاومت

و الگوي شكست دندان و شكست هاي باز سازي شده با پست
كورهاي ريختگي را با سيستم پست كامپوزيت رزين شيميايي 

 پژوهش آنهادر.هاي كانال مقايسه كردنده به ديوارهچسبند
مقاومت به شكست گروه پست كامپوزيتي به طور قابل

 با اين حال الگوي؛هاي ريختگي بود اي كمتر از پست مالحظه
و در اكثر شكست در گروه پست كامپوزيتي مطلوب تر بود

هاي اين گروه قبل از بروز شكستگي در ريشه، شكست نمونه
ميدر  و يا در كور به تنهايي رخ  اين. داد حد فاصل پست وكور

در بوددر حالي و كور از نمونه درصد75 كه هاي گروه پست
.ها دچار شكستگي عمودي در ريشه شدند ريختگي، دندان

Martínez-Insuaمقاومت به پژوهشيدر]22[و همكاران 
و كور كربن فايبر مو رد شكست پست وكور ريختگي را با پست
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و كور و بيان نمودند كه آستانه شكست پست مقايسه قرار دادند
و به طور معمول در اثر نيروي وارده ريختگي بسيار باال مي باشد

 كوروافتد در حالي كه پست به آن، شكست در دندان اتفاق مي
 خود،كه باعث شكست دندان شود كربن فايبر قبل از آن

و]23[و همكارانSirimai.شكند مي نيز مقاومت به شكست
هاي قدامي فراواني شكستگي عمودي در ريشه را در دندان

و كور مورد ارزيابي6بدون پالپ با استفاده از   نوع سيستم پست
در.قرار دادند  پژوهش آنان، تفاوتنكته قابل توجه تفاوت

هاي ريختگي در گروه پست.ها بود الگوي شكست در نمونه
، در حاليشدموارد ايجاد درصد70درشكستگي عمودي ريشه 

 كمترين ميزان شكستگي عمودي در گروه بازسازي شده به كه
شد)FCL)facial composite laminate روش . مشاهده

Akkayanبه بررسي مقاومت به پژوهشيدر]24[و همكاران 
و درمان ريشه كه موردييها شكست دندان با قرار گرفته بودند

و پست زيركونيومي پست تيتانيوم، كو راتز فايبر، گالس فايبر
هاي ترميم كه دندانندو بيان نمودندترميم شده بودند پرداخت
به،شده با پست كوارتز فايبر  مقاومت به شكست باالتري نسبت

 كه شكستگي كردند همچنين بيان آنان. هاي ديگر دارند گروه
ف ايجاد شده در دندان و هاي ترميم شده با پست كوارتز ايبر

 ولي، قابل ترميم بوده است موارداكثردر گالس فايبر 
هاي ترميم شده با پست هاي ايجاد شده در دندان شكستگي

و زيركونيومي اغلب قابل ترميم نيست .تيتانيومي
و لزوم FRCهاي با توجه به ورود پست  به بازار ايران

با حاضر پژوهش،ها بررسي خصوصيات فيزيكي اين پست
درمان كه موردييها ايسه مقاومت به شكست دندانهدف مق

و پست فايبرگالس اند قرار گرفتهريشه  و كور ريختگي  با پست
. با كور كامپوزيتي طراحي گرديد

و روش ها مواد
 عدد دندان30 آزمايشگاهي، ابتدا تعداد-در اين پژوهش تجربي

و در محلول نرمال سالين كانين كه به تازگي كشيده شده
. نگهداري شده بودند، جهت انجام پژوهش انتخاب شدند

2/0 ساعت در محلول24ها قبل از شروع كار به مدت نمونه
و سپس سطوح آنها از بقاياي درصد تيمول قرار داده شدند

و جرم پاك شد در ادامه. احتمالي پريودنشيوم، پالك دنداني

دم مراحل كار، دندان و در اي اتاق ها در محلول نرمال سالين
با استفاده از نور متمركز دستگاه اليت كيور. نگهداري شدند

)Coltolux II, Coltene Brilliant Estheticlinc, Berlin, 

Germany(هاي ها از نظر وجود پوسيدگي، ترك، تمامي دندان
و ريشه مورد  و هر گونه شكستگي در تاج و عمقي سطحي

.ارزيابي قرار گرفتند
از دندانطول ريشه تمامي و سمان ها از ناحيه اتصال مينا

هايي در اين پژوهش مورد دندان. سمت لبيال اندازه گيري شد
25±1استفاده قرار گرفتند كه طول ريشه آنها در طيف طولي 

و دندان ميلي . هاي با ريشه كوتاهتر كنار گذاشته شدند متر بود
 قرار مورد درمان ريشهstepbackها با تكنيك تمام دندان

از قسمت تاجي كليه دندان. گرفتند از متر اكلوزالي ميلي2 ها تر
CEJ ها سپس نمونه. قطع گرديدتوسط ديسك به طور كامل

طول. تايي تقسيم شدند15 گروه2به صورت تصادفي به
متر در نظر ميلي12ها معادل فضاي پست در تمامي نمونه

اپركا در انتهاي گرفته شد كه عالوه بر حفظ مقدار كافي گوت
و عدم تداخل در سيل آپيكالي، نشستگاه مناسبي براي  ريشه

متري با استفاده ميلي12فضاي پست].25[پست نيز فراهم كند
 Drill( كيت مخصوص پست فايبر گالس3از دريل شماره 

2895 for fibio post, Anthogyr, rue des toris, 
France (شد از. آماده سازي ها الگوي دندانسپس در يكي

و كور با استفاده از اكريل دورالي   ,Duralay(اكريليك پست

Reliance Dental, Worth, USA (شد . با دقت فرم داده
و توسط آلياژ بيس متال  Super cast( سپس سيلندگذاري شد

Dental alloy, D lubell dental (شد پست آماده. ريخته
 ,Panavia F 2.0, Kurary(شده با يك سمان رزيني 

Osaka, Japan(روي دندان سمان گرديد وسپس توسط 
و كور ريختگي يك Easy- Vacدستگاه  روي اين پست

جهت فرم دادن قسمت. پوسته رزيني شفاف نرم تهيه گرديد
و كامپوزيتي از اين پوسته رزيني  و كورهاي اكريليك كور پست

ش. شفاف نرم استفاده شد ده براي بدين ترتيب قسمت كور آماده
. دو گروه يكسان سازي شد

ها، قطع قسمت تاجي بعد از تكميل درمان ريشه دندان
و آماده سازي فضاي پست، آماده سازي دو گروه مورد نمونه ها

. به صورت زير انجام گرفت پژوهش
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و كورهاي dowel قسمت:گروه اول  الگوي اكريليك پست
ي. ريختگي با اكريل دورالي فرم داده شد كسان سازي جهت

و كورها از پوسته رزيني  قسمت كور الگوي اكريليك پست
و با افزودن اكريل  شفاف نرم آماده شده مذكور استفاده گرديد

 الگوهاي اكريليك، قسمت كور الگوهاي dowelنرم به قسمت 
سپس. ها آماده گرديد اكريليك به صورت يكسان در همه نمونه

گذ مدل و سيلندر و توسط آلياژ هاي آكريلي اسپرو اري شدند
ها در نهايت نشست پست. بيس متال سوپر كست ريخته شدند

و پست دندانروي هاي ريختگي با سمان ها امتحان گرديد
. ها سمان شدند رزيني پاناويا روي دندان

 ,Fibiopost, Anthogyr( پست فايبر گالس:گروه دوم

rue des toris, France ( قط3ماره 35/1ر به رنگ آبي به
و ميلي19ميلي متر با طول متر در فضاي كانال امتحان گرديد

از ميلي3سپس. مشابه گروه اول با سمان پاناويا سمان شد متر
و با استفاده از  قسمت انتهاي پست توسط ديسك قطع گرديد

SE-Bond)SE-bond, Kurary, Osaka, Japan(سطوح ،
شدقسمت كرونال جهت فرم دادن كور كامپوزي . تي آماده سازي

ها، از پوسته رزيني شفاف نرم براي فرم دادن قسمت كور دندان
شد آماده شده قسمت تاجي. استفاده گرديد،اي كه توضيح داده

 ,Clearfil Composit, Kurary(ها با كامپوزيت هيبريد دندان

Tokyo, Japan ( و سپس به طريقه افزايشي بازسازي شد
. فلزي به روش معمول آماده گرديدبراي هر دو گروه كراون

و تأييد نشست به وسيله سمان كراون هاي فلزي پس از امتحان
 Harvard cement, Harvard dental(زينك فسفات 

GmbH, Berlin, Germany (سمان گرديدند.
براي. ها جهت آزمون اعمال نيرو آماده گرديدند سپس نمونه

 سيلندر آكريلي ثابت ها در داخل اين كار ابتدا بايد نمونه
5/2 با قطر pvcها از سيلندرهاي جهت مانت نمونه. شدند مي

، عمل موم PDLجهت شبيه سازي. متر استفاده گرديد سانتي
به منظور. گذاري سطح ريشه به صورت زير انجام گرفت

 base plate)Baseرساندن ضخامت موم البراتواري نوع 

Plate wax, Detray co, Detray, USA ( 2/0-25/0به
شد متر، موم بين دو بلوك شيشه ميلي در. اي مرطوب قرار داده

هاي ضمن كنترل با گيج با حرارت دادن ماليم يكي از بلوك
و اعمال فشار مختصر، ضخامت موم به حد مطلوب شيشه اي

سپس يك اليه از موم آماده شده بر روي سطح ريشه. رسيد
5/1 داده شد، به نحوي كه از هاي آماده شده تطابق تمام نمونه

 تا انتهاي آپكس را به طور كامل CEJمتر زير ميلي2تا
 ,Meliodent, Heraeus(مخلوط رزين سلف كيور. پوشاند مي

Kulzer GmbH, Wehrheim, Germany ( داخل
و دندانPVCسيلندرهاي  اي به وسيله ها به گونه ريخته شد

ك ه محور طولي آنها موازي سورويور داخل سيلندرها مانت شدند
و دندان در وسط سيلندر قرار گيرد . با محور طولي سيلندر باشد

و ميزان نفوذ دندان ها تا لبه موم داخل اكريل قرار گرفتند
شد دندان . ها به داخل اكريل با دقت در سطح آنها عالمتگذاري

با شروع عاليم پليمريزاسيون، دندان به همراه موم اطراف آن از
شددرو و به محيط مرطوب برگردانده از.ن رزين خارج پس

و جدا  و سخت شدن كامل رزين خود سخت شونده سرد شدن
 ماده قالبگيري Light bodyنمودن موم از سطح دندان، 

به كمك) اسپيدكس، آسيا شيمي طب، تهران، ايران( اسپيدكس
. تزريق گرديدسرنگ در حفره رزيني حاصل از فرم ريشه دندان 

ها دوباره به اندازه عالمت گذاري شده قبلي به محل خود دندان
اضافات. در حفره رزيني حاصل از فرم ريشه منتقل شدند

. سيليكون با استفاده از تيغ بيستوري حذف شد
هاي مانت شده در رزين، روي سطح شيب نمونه دندان

كه درجه به گونه45داري با زاويه  محور طولي اي مانت شدند
و در امتداد نيمساز زاويه قائمه سطح شيبدار قرار  دندان موازي

از مي گرفت به اين ترتيب نيروي اعمال شده ضمن تقليد
 كه در آن زاويه نيروي اعمال شده بهIالگوي اكلوژن كالس 

 درجه 135كانين فك باال از طريق ثناياهاي فك پايين معادل
ب، به تمام نمونه]25[باشد و با زاويه ها  درجه 135ه طور يكسان

به منظور يكسان سازي.شد نسبت به محور طولي آنها وارد مي
ها هاي فلزي در تمام نمونه اي بر روي كراون اعمال نيرو، ناحيه

قبل از انجام. به عنوان محل اثر نيروي دستگاه تعبيه شده بود
و اعمال نيرو، تماس كامل   دستگاه با Crossheadآزمايش

. ها مورد ارزيابي قرار گرفت سطح ايجاد شده بر روي دندان
 Dartecسپس به وسيله دستگاه آزمون چند كاره

)TLCLO, Dartec series, Surrey, England(با ، نيروي
شد متر در دقيقه به نمونه ميلي1سرعت افزايش مقدار. ها وارد

پ يدا نيرو براي هر نمونه تا مرحله پيدايش شكستگي ادامه
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و نيروي شكست توسط دستگاه برحسب نيوتن ثبت مي كرد
 مستقل درtاطالعات به دست آمده به وسيله آزمون.شد مي
 مورد05/0 در سطح اطمينان5/11 ويرايش SPSSافزار نرم

و تحليل آماري قرار گرفت . تجزيه

ها يافته
در ميانگين نيروي شكست مربوط به دو گروه مورد پژوهش

ش tبر مبناي آزمون آماري. ارايه گرديده است1مارهجدول

داري مستقل، بين ميانگين نيروي شكست دو گروه تفاوت معني
p=359/0(وجود نداشت  value .( 

ها نيز در دو گروه مورد نحوه شكست نمونه در اين پژوهش
الگوي شكست به دو گروه كلي،. بررسي قرار گرفت

) CEJكستگي تاجي بااليش(هاي قابل ترميم مجدد شكستگي
و زير(هاي غيرقابل ترميم مجددو شكستگي شكستگي ريشه

CEJ (شد  دندان ترميم15از) درصد20( عدد4. طبقه بندي
 CEJشده با پست ريختگي، دچار شكستگي قابل ترميم باالي

در) درصد80(عدد11و آنها دچار شكستگي غيرقابل ترميم
و زير  6/6(در مقابل، فقط يك عدد. شده بودندCEJريشه

 دندان ترميم شده به وسيله فايبرپست دچار15از) درصد
4/93( دندان14. شكستگي غيرقابل ترميم ريشه شده بود

 شكسته بودند كه CEJديگر اين گروه در قسمت باالي) درصد
.قابل ترميم بود

بر ميانگين نيروي شكست در دو گروه مورد پژوهش.1جدول
تنحسب نيو

 بحث
 انسان استفاده هاي كانين در اين پژوهش آزمايشگاهي، از دندان

ترين موقعيت براي تقليد انتخاب دندان كانين سالم شبيه. شد
 را اند هايي كه مورد درمان ريشه قرار گرفته شرايط باليني دندان

هاي طبيعي، تفاوت البته عيب اصلي دندان].25[كند فراهم مي

و خصوصيات مكانيكي آنهاست كه به انحراف  وسيع در اندازه
براي مقابله با اين مسأله، انتخاب. شودميمعيار وسيع منجر

در نمونه و كيفي معيني انجام شد تا ها براساس معيارهاي كمي
نهايت بخشي از متغيرهاي تأثيرگذار بر نتايج نهايي پژوهش 

به همين دليل با اندازه گيري ابعاد. حذف يا تعديل شوند
و باكولينگوالي دندان در ناحيه آوري شده هاي جمع مزيوديستالي

و تعيين طول ريشه دندان هايي كه از لحاظ ها، دندان سرويكال
. اندازه مشابه بودند انتخاب شدند

و همچنين زاويه اعمال نيرو نسبت به محور طولي دندان ها
به سطح اثر نيرو نيز از عوامل مهمي بود كه در تمام نمونه ها

كردند گزارش]Nicholls]26و Guzy. طور يكسان ايجاد شد
درجه باشد تا 135هاي قدامي بايد كه زاويه نيرو در دندان

و منديبل تقليد بين دندانIاكلوژن كالس  هاي قدامي ماگزيال
اي مانت ها در سطح شيبدار به گونه در اين پژوهش دندان. شود

شدند كه نيروي اعمال شده به طور كامل حالت فوق را 
 سطح اعمال نيرو كه با توجه به يكسان بودن. بازسازي كند
ها آماده سازي شده بود، حداقل نيروي الزم جهت روي روكش
ها به شكست ها به منظور مقايسه مقاومت گروه شكست نمونه

. ثبت شد
ميهاي يافته توان با نتايج پژوهش به دست آمده را

 انجام گرفت]Martínez-Insua]22مشابهي كه توسط 
ن مقاومت به شكست در آن پژوهش، ميزا. مقايسه كرد

و ترميم شده با پست دندان هاي غيرفلزي هاي پرمولر اندو شده
و پست ريختگي به ترتيب  و7/103±53كربن فايبر

شد±202 125 مي. كيلوگرم اعالم كه مالحظه نتايج شود
 پژوهشايه مربوط به پست كربني پژوهش مذكور با يافته
در مقابل،. باشد حاضر در مورد پست فايبرگالس مشابه مي

در(نتايج مربوط به پست ريختگي آن پژوهش بسيار باالتر 
ميهاي از يافته) برابر5/1حدود به نظر. باشد پژوهش حاضر
رسد اين تفاوت ممكن است به تفاوت نوع آلياژ مورد استفاده مي

و نوع  سمان مورد استفاده مربوط در ساخت پست، نوع دندان
، ميزان]Sirimai ]23در پژوهش مشابه ديگري توسط. باشد

و در 288±51مقاومت به شكست در پست ريختگي  نيوتن
الزم به ذكر. نيوتن اعالم گرديد127±26پست فايبرگالس

ن پست هاي است كه در پژوهش مذكور براي سمان كرد

گروه مورد
 پژوهش

تعداد
 نمونه

ميانگين نيروي شكست برحسب

 انحراف معيار±نيوتن 
 33/1489± 1534/1045 پست ريختگي

FRC-Post 15 12/624 ±93/1195 
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و براي پست هاي فايبرگالس ريختگي از سمان زينك فسفات
و در ضمن از كراون روي  از سمان رزيني استفاده شده بود

مي. ها استفاده نشده بود پست كه مالحظه از لحاظ ميانگين شود
 با Sirimaiمقاومت به شكست، نتايج به دست آمده از پژوهش 

مي.ي داردحاضر تفاوت زياد پژوهشهاي يافته كه به نظر رسد
اين تفاوت ممكن است به علت اختالف در طول پست، عدم 

در آماده سازي كراون براي نمونه و نوع آلياژ مورد استفاده ها
]Akkayan]24. باشد) سيلور پاالديوم(هاي ريختگي پست

هاي ترميم شده با پست فلزي ميزان مقاومت به شكست دندان
باهايو پست) تيتانيوم( با دندان زيركونيومي را  هاي ترميم شده

و كوارتز فايبر(پست غيرفلزي از. مقايسه كرد) گالس فايبر
مي مقايسه اين پژوهش با پژوهش كه حاضر مالحظه شود

و دندان انتخابي در دو پژوهش مشابه بوده است، ولي  روش كار
مي نيروي الزم جهت شكست دندان به طوري. باشد ها متفاوت

مذكور اين ميانگين در پست فايبرگالس در در پژوهشكه 
 پژوهش حاضر هاي نيوتن بود كه كمتر از يافته750حدود 
ها دليل بيشتر بودن ميانگين مقاومت به شكست دندان. باشد مي

و در پژوهش حاضر را مي توان به اثر در برگيري كراون فلزي
و سمان .ط دادهاي مورد استفاده ارتبا تفاوت در نوع پست
هايي كه با پست درصد از دندان6/6در پژوهش حاضر تنها

فايبرگالس ترميم شده بودند دچار شكستگي ريشه غيرقابل ترميم 
هاي ترميم شده با پست دندان) درصد80(در حالي كه اغلب. شدند

هاي يافته. ريختگي دچار شكستگي ريشه غيرقابل ترميم شدند
ها مشابه ست دندانپژوهش حاضر از نظر الگوي شك

باشد، چرا كه در پژوهش او نيز مشخصمي]Sirimai ]23پژوهش
هاي غيرفلزي داراي مقاومت به شكست شد كه اگر چه پست

مي كمتري نسبت به انواع پست ، اما ميزان باشند هاي ريختگي فلزي
ها نسبت به انواع ها در اين نوع پست شكست طولي ريشه دندان

ب در]Akkayan]24در پژوهش. وده استفلزي بسيار كمتر نيز
و كوارتز فايبر، اغلب شكست در خود پست پست هاي گالس فايبر

مانده قابل ترميم مجدد هاي باقي اتفاق افتاد به طوري كه ريشه
) تيتانيوم(هاي ترميم شده با پست فلزي در حالي كه در دندان. بودند

و اغلب هاي زيركونيومي، شكست از ناحيه ريشهو پست  دندان بود
مي. ها پس از شكست امكان پذير نبود ترميم دندان كه شود مالحظه

و دندان انتخابي در دو پژوهش مشابه بوده، الگوي  روش كار

به عالوه،. ها نيز در دو پژوهش يكسان بوده است شكست دندان
 ديگري نيز مشابه هاي الگوي شكست در پژوهش حاضر با پژوهش

].26،22[ باشد مي
كه نتايج به دست آمده را مي توان بدين صورت توضيح داد

هاي ترميم شده با پست فايبرگالس، شكست در گروه دندان
و به  پست در اكثر موارد در ناحيه اتصال آن به كور بوده است

هاي رسد اين مسأله به علت سخت نبودن جنس پست نظر مي
در. هاي ريختگي باشد فايبرگالس در مقايسه با پست بنابراين

، اغلب شكستگي در پست)هاي فايبرگالس پست(اين گروه 
شده، شكستن غير قابل ترميم دندان كمتر مشاهده ايجاد
و كور ريختگي اما در دندان. شود مي هاي ترميم شده با پست

به علت سخت بودن پست، نيروي وارده باعث شكستن پست 
طر فلزي نمي و بيشتر استرس وارده از ف پست به ناحيه گردد

و در اكثر موارد سرويكال دندان منتقل مي ،) درصد80(شود
.شود باعث شكستگي غيرقابل ترميم در خود دندان مي
ها در دو گروه با توجه به اين كه مقاومت به شكست دندان

از تفاوت معني مورد بررسي در اين پژوهش داري نشان نداده،
فايبرگالس بيشتر از هاي ها در پست طرفي شكستگي دندان

محل قابل ترميم صورت گرفته است، انتخاب پست فايبرگالس 
اگرچه انجام. رسد در موارد مناسب منطقي به نظر مي

. باليني ديگري در دراز مدت ضروري استهاي پژوهش

 گيري نتيجه
در به طور كلي مي توان بيان كرد كه ميزان آستانه شكست

هاي ريختگي بيشتر از دندانهاي ترميم شده با پست دندان
. باشد ترميم شده با پست فايبر گالس مي

هاي ترميم شده با پست بيشترين ميزان شكست در دندان
و در ناحيه اتصال آن به كور ايجاد  فايبرگالس در خود پست

هايو نه در خود دندان؛ در حالي كه شكست در دندانشود مي
 درصد در خود دندان80ترميم شده با پست ريختگي به ميزان 

.مشاهده شد
هاي ترميم شده با پست فايبرگالس درصد از دندان4/93

از20قابليت ترميم مجدد را داشتند، در حالي كه تنها   درصد
هاي ترميم شده با پست ريختگي پس از انجام آزمايش، دندان

.قابليت ترميم مجدد را دارا بودند
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