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  ترمیم شده با کامپوزیتهاي غیر فلزي بر مقاومت به شکست دندان هاياثر پست يمقایسه
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انجـام   هـاي بررسی .پست مورد استفاده بستگی دارد يگونههاي اندو شده به مقدار زیادي به دندان يریشه شکست مت بهومقا :لهابیان مس

  .داردداللت هاي غیر فلزي در میزان مقاومت به شکست ریشه در استفاده از انواع پست هاییبر وجود تناقض ،شده
بر مقاومـت بـه شکسـت     باند شونده با ضریب االستیسیتی متفاوت غیر فلزيپست  گونه چهاراثر  يمقایسه بررسی،هدف از انجام این  :فهد

  .بوددر برابر نیروهاي فشاري هاي اندو شده دندان
مرز سـمان و  ها در حد که تاج آن نییفک پا دندان پره مولر 40بر روي  در شرایط آزمایشگاهی به روش تجربی و بررسی،این  :مواد و روش

 ياز تهیهپس  .ندبخش گردید تایی 10 گروه  4ها به صورت تصادفی به نداند .قرار گرفتند، انجام شد ریشهو تحت درمان  هقطع شد) CEJ(مینا 
 هـا بـا  دنـدان تاج  .ان شدندما سهکانال دندان در  Cosmopostو D. T. Light  ،D. T. White، D. T. Composiهاي فایبر فضاي پست، پست

نیروي فشاري با  تحت آزمون استحکامدر دستگاه  و مانت در رزین آکریلی لیگامان پریودنتال از بازسازي پسها نمونه. دگردیبازسازي  کامپوزیت
آزمـون تـوکی   و  انس یک سویهآزمون واریبا  هاداده. قرار گرفتنددقیقه / متریک میلینسبت به محور طولی دندان با سرعت درجه  45ي زاویه

)Tukey’s Test (واکاوي شدند . 
 یاز نظر آمـاري اختالفـ   گروه دیگر 3 میان ومشاهده گردید  D. T. Whiteهاي مقاومت به شکست در گروه پست میانگینباالترین  :هایافته

ل ترمیم و غیرقاب در گروه زیرکونیا وقابل ترمیم ه صورت ب فایبر هايها در گروهدر دندان هاها و شکستگیترك).  p <05/0( نشدادار دیده معن
  .بودندمخرب 
ها استفاده از فایبر پست بنابراین،شوند،  باید با احتیاط استفاده در دندان هاي نامطلوباد شکستگیبه علت ایج هاي زیرکونیاپست :ريگینتیجه
  .داردبرتري 

 به شکستمقاومت  ،پست زیرکونیا ،پست فایبر :کلیديگان واژ
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  درآمد
در  عوامـل تـرین  ها یکی از مهـم مت به شکست ریشهومقا

 با درمـان ریشـه  ی یهابازسازي دندانبراي انتخاب بهترین روش 
اسـتفاده   .انداز تاج خود را از دست داده چشمگیريکه مقدار  ،است

ها علیـه  در امتداد ریشه ها براي پخش نیروهاي گشتاورياز پست
شـده   درمـان ریشـه  هـاي  دهانی در ترمیم دندان دروننیروهاي 

ریشه  هایی که تحت درماندندان .)1(است بوده  همواره مورد توجه
خطـر   برابر، در هابافتزیاد معموالً به دلیل تخریب  گیرندقرار می
درون کانـال  در براي گذاشتن پسـت   و ندردا باالیی قرار شکست

که  بودهسازي فضاي پست به آمادهنیاز  هاییدانچنین دن يریشه
   دنـدانی هـاي  بافـت خود باعـث تضـعیف بیشـتر    سازي آماده این
  و  )Micro Fracture( هاي ریزترك همچنین امکان ایجاد. گرددمی

 وجود دارد به هنگام انجام این عمل )Perforation( شدگیسوراخ

)2(.  
پالـپ  بی هاي سالم که دندانه شده، نشان دادپژوهشی در 

در برابر  کانال براي پست، مقاومت بهتري را درونآماده سازي بی 
که فضاي  ،دهندهایی نشان میل، نسبت به دندانوزالنیروهاي اک

، مورد استفاده قرار گرفتـه  ستاستفاده از پ برايها کانال آن درون
گیرد که نیاز به  انجامزمانی باید  ،در نتیجه استفاده از پست. است
این  رسیدن بهوجود دارد و راه دیگري براي  (Core) کور براي گیر

   .)3( منظور وجود ندارد
 ،هستند از استحکام باالیی برخوردار فلزي هايپست معموالً

 ،ریشه نیاز پیدا کندي دوبارهرمان ه دولی چنانچه دندان موردنظر ب
به تـازگی،   .گیرد می انجامپست به سختی  گونهخارج ساختن این 

 جـنس کـربن   ها به نام فـایبر کامپوزیـت از  انواع جدیدي از پست
هاي نسل پست کوارتز فایبر و ترکیبی از آنها یا  فایبر، گالس فایبر،

پوزیت به دلیل هاي فایبر کامپست. سوم به بازار عرضه شده است
 قابلیــت ضــریب بــاال و (Tensile Strength)اســتحکام کششــی 

برتـري  فلـزي   هايعاج نسبت به پست همانند )MOE(ارتجاعی 
تر کانال دندان سازي محافظه کارانهها امکان آمادهاین پست .دارد

 Bis-GMAهايرزین با شوند وآورند، دچار کروژن نمیفراهم می را

دندانی  يبافت برجا ماندهبه تقویت بنابراین، نند، کایجاد می باند 
نیروها را به صورت یکنواخت در ساختار دنـدانی   و شوندمیمنجر 

 درونبـه  دوباره در صورت نیاز به ورود  ،همچنین. کنندیتوزیع م
   .)4(ها قابل بیرون آوردن هستند دریلکانال به آسانی توسط 

   بـه عنـوان   80 ياخـر دهـه  هاي زیرکونیـا نیـز در او  پست
گروهـی   .)6و  5( مقاومت به شکست باال معرفی شدند هایی باپست

هاي ترمیم شـده  دندان که ،دریافتند هنگام بررسی پژوهشگراناز 
هاي بیشتري در مقایسه با ترمیم هاي فایبر با نیروي بسیارستپ با

در  امـا . )4( شـوند مـی  هاي زیـر کونیـا دچـار شکسـت    داراي پست
هاي ترمیم که استحکام شکست دندان ،دیگر دریافتند يهابررسی

ي ترمیم شده با هااستحکام دندان برابرهاي زیرکونیا شده با پست
مقاومـت   دیگري بررسیدر  ،همچنین .)8و  7( است هاي فایبرپست

و  ترمیم شده با تیتانیوم، زیرکونیا و پالپبیهاي به شکست دندان
 کـه  ،شـد  بیـان و گردیـد  مقایسـه  ت شده با فایبر هاي تقویپست

هاي زیر کونیـا  پست هاي ترمیم شده بادندان شکستمقاومت به 
هـاي  هاي تیتانیوم و هر دوي آنها بـاالتر از پسـت  باالتر از پست

نیروهاي متناوب دیگر،  پژوهشدر  .)9( تقویت شده با فایبر هستند
کـوارتز  کـربن  هاي ترمیم شده با کوارتز فایبر، وارد شده به دندان

هاي تقویت شده با  پست. گردیدارزیابی  هاي زیرکونیافایبر و پست
درصد  شکستگی ریشه را کاهش دهند و خطرکه  ،فایبر قادر بودند

هـاي  هاي ترمیم شده با پسترا نسبت به دندان موفقیت بیشتري
 هـاي پستدیگر سختی  پژوهشدر یک  .)10(دادند  نشان زیرکونیا

که  ،آشکار نمودندو کرده کربن فایبر را بررسی زیرکونیا، تیتانیوم 
   را نشـان  بهتـري ویژگـی   از لحـاظ سـختی   هاي زیرکونیـا پست
  . )11( اندداده

  شکســتگی غیــر قابــل  هــا،پــژوهشاز  مجموعــهدر یــک 
ــه  ــرمیم ریش ــدان يت ــا   دن ــده ب ــرمیم ش ــاي ت ــته ــاي پس   ه

 آمده دردست ه نتایج ب يپایهبر و  )14-12( زیرکونیا را گزارش کردند
هاي هاي ترمیم شده با پستقدرت شکست دندان هابررسی دیگر

از  تـر پـایین  اهمیتـی  زیحـا  طـور  به کامپوزیتی زیرکونیا و کورهاي
هاي زیرکونیا و کورهاي سـرامیکی  هاي ترمیم شده با پستدندان

  . )16و  15( بود
کـه  شده و با توجه به این یادهاي نظر به تناقضبنابراین، 

هـاي  سـتم سی يدر مورد مقایسه هابررسیت محدودي در اطالعا
ـ   قابلیـت ارتجـاعی  ضـریب  پست با  ثیر آن بـر روي  امتفـاوت و ت

 ،شـت شـده وجـود دا   درمان ریشههاي شکست دندان مقاومت به
هـاي  میـزان مقاومـت بـه شکسـت دنـدان      تـا ، بر آن شد تصمیم

 ،فـایبر کـوارتز  هاي غیـر فلـزي زیرکونیـا،    بازسازي شده با پست
 در برابر نیروهاي فشـاري  کوارتز فایبر و کربن فایبر ترانسلوسنت
انتخاب  در تواندمی بررسی از اینبه دست آمده نتایج . بررسی گردد

 شده بسیار مفید درمان ریشههاي پست در بازسازي دندان يگونه
  .باشد
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  روشمواد و 
 در شـرایط آزمایشـگاهی   و تجربـی  وشبـه ر  بررسی،این 
پره مولر فـک  ) هعدد در هر گرو 10(دندان  40شمار  .انجام گردید

از ، پس بودندبررسی کنونی نظر براي  مورد که داراي شرایط ینیپا
 اولتراسونیک گیر با جرمهاي خارجی ه شدن و برداشتن دبريکشید

  .)18و  17( ، انتخاب شدندسرم فیزیولوژيقرار گرفتن در  و
هیپـوپالزي   نبود :از بودعبارت این بررسی  یط ورود بهشرا

که  ،همانندبا ابعاد  ییهادندانانتخاب  و ترك اي ویا مشکل ریشه
   برابـر و طـول ریشـه   متـر  میلـی  5/21 میانگین طـولی در حـدود  

ابعـاد  قطرسـنج فلـزي    يبـه وسـیله  . داشـته باشـند  متر میلی 14
 5/5 و ابعاد مزیودیستالی حدودمتر میلی 8تا  7 باکوپاالتالی حدود

  از  پـس کـه   مهـم ایـن   ينکتـه  .گیـري شـد  اندازهمتر، لیمی 6تا 
از عاج دندان متر میلی 5/1 سازي فضاي پست، حداقل میزانآماده
 تـا از تغییـرات ایجـاد شـده در     ،ت بـاقی بمانـد  سـ فضاي پ حول

ــوژي ــود    مورفول ــوگیري ش ــاج جل ــر ع ــه .و قط ــر  نمون ــا زی ه
از سالم  وند گردیدارزیابی برابر  2 استریومیکروسکوپ با بزرگنمایی

و پس  به دست آمدمینان شکستگی در ریشه اطنبود بودن آنها و 
  .شدندنگهداري  بررسیتا روز درجه  37 در سرم فیزیولوژياز آن 

متر میلی 2/0 ها توسط دیسک فلزي به ضخامتتاج دندان
 ب به عنوان خنک کننـده و هنـدپیس بـا دور بـاال در    آبه همراه 

بـا   هـا انالک کارکرد طول .)19( ندقطع شد مینا -مرز سمان ياندازه
   35 يها تا فایـل شـماره  دندان يهد و همگردیتعیین  پرتونگاري

(k.file Densply Mailefer, Swiss) شوي متنـاوب بـا  و  و با شست 
 و در واقـع  ندشـد  پـاك  وفایلینگ  درصد 25/5هیپوکلریت سدیم 

. دگردیخاب انت 35 يها، شمارهدندان يهمه )MAF( فایل اصلی
متر میلی 25 مایلفر و به طول 60 يفایل شماره ها تادندان ،سپس

  .نددش سازيآماده، )Step Back( استپ بکبه روش 
 اصلی گوتاپرکاي کن. نددش کاغذي خشک کنها با کانال

)MAC( بـود  35 يهـا شـماره  دنـدان  يانتخاب شده براي همه .  
روش تراکم جانبی و با  با 15 يشمارهجانبی گوتاپرکاي هاي کن

و با استفاده از فینگـر   AH (Densply Mailefer)-26 کمک سیلر
متـر  میلی 1 درحالی که مایلفر يکارخانه از، 25 يشماره راسپرید
  .ندشد ککانال پدرون بود،  طول کارکرد تر ازکوتاه

ها به صورت تصادفی دندان باالمراحل  يهمهاز انجام پس 
ها و ها از پستهر یک از گروه در .ندشدبخش ی تای 10 گروه 4به 
  .دیاستفاده گرد 1 جدولیاد شده در  مواد

هـا بـه   سازي فضاي پست در کانال این دنـدان براي آماده
دریل مخصوص در کیت  ،و سپس 3و 2، 1 يترتیب از پیزو شماره

(Universal drill)  متـر  میلـی  10 کانـال بـه طـول   . شداستفــاده  
تـا  متـر  میلـی  5تا  3دست کم که  ايگونهبه گردید، سازي آماده

   هـــاي مخصـــوصاز دریـــل ،ســـپس. اپکـــس فاصـــله مانـــد
(Finishing Drill) سـازي نهـایی اسـتفاده    براي آمـاده  3 يشماره

 دریل به عنوان راهنمایی يیک رابراستاپ بر روي دسته از. دگردی
مده در دست آه براي آماده سازي طول کانال همراه با مشخصات ب

  .شداستفاده  پرتونگاري
  
  

  هاي استفاده شده در بررسیمشخصات مواد و پست :1جدول 
  

ضریب   مواد
 سازنده يکارخانه  االستیسیته

D.T.LIGHT Post ) ترانسلوسنت
  )فرانسه( RTD 14  )گالس فایبر(کوارتز فایبر

D.T.WHITE Post )کوارتز فایبر(  15 RTD )فرانسه(  
D.T.Composi post   )فایبر کربن( 21 RTD  )فرانسه( 

Cosmopost )210  )زیرکونیوم اکساید 
Ivoclar- vivadent  

  )لیختنشتاین(
Adhesive system  )دوال کیور(  _ 2F anavia )ژاپن( 

  )ژاپن(  2F panavia _  )دوال کیور( سمان رزینی
Composite Build up  )کیور الیت(  _ 

Lumiglass, RTD, 
  )فرانسه(

 _  AH-26 سیلر
Densply maillefer 

  )سوئیس(
  

آب و سـپس   يافشـانه کانال بـا  درون مواد  يباقی مانده
درون هـا  پسـت ، گردیدآب و روغن پاکسازي بی هواي ي افشانه

در کانـال اطمینـان    هااز قرارگیري آسان آن کانال امتحان شدند و
  .گردیدحاصل 

متـر  میلـی  15 ها طـول یکسـان  پست يهمهکه براي این
به همراه خنک  008 با استفاده از فرز الماسی فیشور ،داشته باشند

کن فضاي پست با  .)20(ها قطع شد پست يهمهآبی، سر  يکننده
درصد  37 و سپس با اسید فسفریکگردید تمیز و خشک کاغذي 

  به مدت ، بود (Core) کور قرارگیري جايکانال و روي دندان که 
آب اضـافی  پـس از آن تنهـا   شسـته و  ثانیه اچ و سپس اسید  15

 وداشـت  را  دیـدن رطوبـت قابـل   به شکلی کـه، عـاج    گرفته شد
  . )گردید ثانیه خشک 3به مدت تنها (د دهیدراته نش

بـر   FII Panavia )نـارنجی  آبـی و ( Bو  Aمخلوط پرایمر  
، سبراستفاده از  و با گردیدسازنده درست  يدستور کارخانه يپایه

ثانیه  30 پس از. قرار داده شددندان  ياده شدهکانال آمدر درون 
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باند  يماده يو اضافه گردیدپرایمر خشک  مالیم هواي يافشانه با
را  Bو  Aهاي خمیرسپس . کنار گذاشته شدکن کاغذي با کمک 

آغشته  آن با پست حسطو يهمه و دهنمو مخلوط یکسان ياندازه به
بـا   D.T. light ،D.T.White، D.T.Composit هـاي تپسـ . گردید
 درونرا متـر  میلـی  4/1 با قطر Cosmopostو متر میلی 2/1 قطر

تـا   5فشار انگشت، به مـدت  که ، در حالیهدادقرار ها دندانکانال 
سـمان اضـافی توسـط    گرفت و پست در جاي خود قرار ثانیه  10

 60بـه مـدت    الیت کیـور با استفاده از دستگاه . برداشته شدبرس 
و سـپس بـا قـرار دادن اکسـی گـارد،      ه کـرد ا سفت ثانیه سمان ر

کامـل   سـت شـدن  از سه دقیقه ورودي به مدت  يناحیه پیرامون
شدت دستگاه الیت کیـور بـا یـک     .گردیدحاصل  سمان اطمینان

   ازبررسـی بیشـتر   مراحـل   يگیري شـد و در همـه  اندازه رادیومتر
  .دوب متر مربعوات بر سانتیمیلی 400

 يو سطح تاجی ریشهها سر پست باال مراحل پایاناز پس 
ادهزیـو   يبه مـاده ، بودقطع شده که در تماس با کور کامپوزیتی 

قسمت تاجی  وآغشته  Lutting Adhesive( Panavia FII( لوتینگ
به این صـورت  . بازسازي شد (Lumiglass)کامپوزیت  يبه وسیله
و  هشد هاي پلی استري پیش ساخته با کامپوزیت پرسککه ماتری
سـپس کورهـاي   . ندشـد  هـا نشـانده  قسمت تاجی پسـت  بر روي

  . کیور گردید گوناگونجهت  4ثانیه از  40براي کامپوزیتی 
پریودنتـال  لیگامـان  ساخت  باال برايمراحل پایان از پس 

سـطوح   شباهت سـازي پریودنشـیوم طبیعـی،    به منظورمصنوعی 
 تمیزهاي ریشه و Root planning)( گردید صافها دندان يریشه

مرز سمان  زیرمتر میلی 2تا  1 مداد کپی تا میزان يشده، به وسیله
ـ  نشانه گذاري و مینا سـپس یـک فویـل آلومینیـومی بـه      . دگردی

د و بـر  شـ برش داده ) مثلثی( به فرم ریشهمتر میلی 2/0 ضخامت
گذاري شده تا انتهاي اپیکالی آن، پوشش جاي نشانهروي ریشه، از 

تا ضخامت آن در همـه جـاي ریشـه یکسـان      ده شد،اتطبیق د و
 هپلیمریزیلیک هاي آماده شده در رزین آکرنمونهپس از آن . گردد

پلیمریزاسیون، هاي نخستین نشانه يپس از مشاهده .فرو برده شد
به سمت بـاال از   ها با کمی حرکت دورانی در مسیر مستقیمنمونه

شده  تطبیق داده هايو نگهدارنده شدندبیرون آورده آکریل رزینی 
سـپس قـوام مناسـبی از    . برداشته شد هااز سطوح ریشه) هافویل(

که  (.Impergum/ESPE, 3M. U.S.A)االستیکی پلی اتري  يماده
هـاي  ریشـه . گردیـد فضاي آکریلی ایجاد شـده، تزریـق    دروندر 

 ،پسسـ . ه شـد قـرار داد  در این فضاهادوباره  فویلبی هاي دندان

شـدن از  سـت  ، پـس از  االستیکی خـارج شـده   يماده هايهاضاف
 اسـکالپل  یـا تیـز   ستوريبی، توسط تیغ مرز سمان و مینا پیرامون

پریودنتـال  لیگامان نتیجه ضخامت یکنواختی از  در وبرداشته شد 
 2تـا   5/1 آکریلي باالترین اندازه. )22و  21( گردیدمصنوعی ایجاد 

و  شد هر نظر گرفتها ددنداني مرز سمان و مینازیر خط متر میلی
ها در طول مـدت آزمـایش در سـرم فیزیولـوژي در     دندان يهمه

  .نددگردیدماي ثابت اتاق نگهداري 
   هـا بـراي نیـروي فشـاري بـه زیـر دسـتگاه       نمونه ،سپس

نیـروي فشـاري بـه شـیب لینگـوال      . برده شدند 1195 اینسترون
 ندرجه نسبت به محور طولی دندا 45 يکاسپ باکال کور با زاویه

 و با سرعت )20( )جویدندر هنگام براي بازسازي نیروهاي طرفی (
منحنی متصـل   يدستگاه به یک رسم کننده. وارد شدمتر میلی 1

افت نیروي فشاري در نمودار، دستگاه متوقف و  نخستینکه با  ،بود
  . )1ي نگاره( گردیدثبت می نیوتني پایهبر  نیروي شکست

  تـوکی  ون واریانس یـک سـویه و  با آزمها نمونه ،پایاندر 
)05/0 p < ( صورت مطلوب به گی شکست خط جايو شدند ارزیابی
ترمیم  سرویکال که به راحتی قابلیک سوم  ،متريمیلی 2تا  1 در(

 (Crown Lengthening) هاي افزایش طـول تـاج  از طریق جراحی
 متريلییم 2تا  1 به صورت مایل و فراتر از(و یا نامطلوب  )هستند

   .در آنها تعیین شد) سرویکالک سوم ی
  

  
  

  هاي مانت شده در بلوك رزینینمونهنماي : 1ي نگاره
(A) پست پیش ساخته، (B)  ،کور کامپوزیتی(C)  ،بلوك رزینی(D) لیگامان پریودنتال 

  درجه 45 ينیرو (G)سمان،  (F)گوتاپرکا،  (E) ،یمصنوع
  

  هایافته
 (SD)انحـراف معیـار    میـانگین و  ،آماري آزمونبا در آغاز 

براي پیروي مقاومت به شکست در هر گروه به دست آمد، سپس 
   وان سـمپل کلمـوگروف اسـمیرنو    آزمونها از نمونهطبیعی توزیع 

)One- Sample kolmogorov- Smirnov( قضاوت آماري ازبراي  و 
   ). p> 05/0( اسـتفاده شـد  ي آنـوا  آزمون واریـانس یـک سـویه   

   مربوط میانگین باالترین ،شودمی دیده 2دول در ج هـک گونههمان
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  بررسیهاي مورد و انحراف معیار به تفکیک گروه) نیوتن(میانگین مقاومت به شکست  :2جدول 
  

  مقاومت به شکست
خطاي معیار   انحراف معیار  میانگین  شمار  هاگروه

  میانگین
  درصد میانگین 95حدود اطمینان 

  حداکثر  حداقل
ي باالییاندازه  یني پایاندازه  

D.T.Ligh  10  8889/668  64821/198  21607/66  1944/516  5834/821  390  895  
D.T.White  10  7778/917  39010/167  79670/55  1104/789  4452/1046  700  7780  

D.T.Composi  10  7778/682  36847/187  45646/62  7536/538  8019/826  400  920  
Cosmopost  10  4444/819  41448/128  80483/42  7363/720  1525/918  520  945  

 

  
 از آزمون به دست آمده نتایج. بود D.T.White هايبه گروه پست

، از نظـر آمـاري   هـا وهگـر  میان که ،نشان داد واریانس یک سویه
  ).  p> 05/0( دارد وجود يدارااختالف معن

توکی  تر نتایج از آزمونبررسی دقیقبراي بعد  يدر مرحله
یگر مقایسـه  ها دو به دو با یکددر این آزمون گروه. ده گردیداستفا
  : نتایج آزمون نشان داد که. )3جدول ( شدند
و  D.T.Whiteهـاي  شکست گـروه مقاومت به  میاناختالف  §

 ).  p= 626/0( نبوددار امعن زیرکونیا
و  D.T.Lightهـاي  مقاومت به شکست گـروه  میاناختالف  §

  ). p= 269/0( نبوددار ازیرکونیا معن
و  D.T.Lightهـاي  مقاومت به شکست گـروه  میاناختالف  §

D.T.White در گـروه  مقاومـت بـه شکسـت    و بـود دار امعن 
D.T.White گروه از بیشتر D.T.Light 022/0( بود =p .( 

  D.T.Composiهـاي مقاومت به شکست گروه میاناختالف  §
 ). p= 998/0( نبوددار امعن D.T.Light و 

و  D.T.Composi هايقاومت به شکست گروهم میاناختالف  §
D.T.White مقاومــت بــه شکســت در گــروهو  بــوددار امعنــ 
D.T.White روه ـشتر از گـیـبD.T.Composi دــش زارشــگ  

)033/0 =p .(  
  D.T.Composi  هايمقاومت به شکست گروه میاناختالف  §

  ). p= 350/0( نبوددار امعن زیرکونیا و
 هـا را شکستگی در هر یک از گروه جايدرصد و  4جدول 

   خـط شکسـتگی در   ، کـه اسـت یـادآوري  الزم بـه   .دهدنشان می
ــود و گــروه ــدان ب ــداد آن در دن ــراً در کــور و امت ــایبر اکث  هــاي ف

 درصد موارد  مطلوب و قابل ترمیم 100هاي دندانی در شکستگی
 ها بـه صـورت غیـر   درصد شکست 55ولی در گروه زیرکونیا  ،بود

 بـه صـورت قابـل    موارد شکست درصد 44در تنها یم و قابل ترم
  .ترمیم دیده شد

  
 بحث

فیزیکی،  ،یخصوصیات بیومکانیکعوامل گوناگونی همچون 
هـاي  در انتخاب پسـت  شکل، زیبایی، هزینه و حساسیت تکنیکی

هـاي متنـوعی بـا    پست .)17( غیر فلزي نقش دارند يپیش ساخته
معیارهـاي بـاال   کـه داراي   ،انده شدهیترکیبات متفاوت در بازار ارا

هـاي  مقاومت به شکست دنـدان  يبه مقایسه بررسیاین  .هستند
   .پست غیر فلزي پرداخته است گوناگونسیستم  4ترمیم شده با 

  
  (Multiple Comparisons)توکی ها با آزموندو به دو گروه يمقایسه :3جدول 

ار خطاي معی  (I-J)  اختالف میانگین GRO (J) 1گروه 
 Sig  میانگین

  میانگین درصد 95حدود اطمینان 
 باالییي اندازه ي پاییناندازه

Glass fiber  
(D.T. Light) 

quartz fiber 8889/248- (*) 33531/81 022/0 2557/469- 5221/28 - 
zirconia 5556/150- 33531/81 269/0 9223/370- 8112/69 

carbon fiber 8889/13 - 33531/81 998/0 2557/234- 4779/206 

Quartz fiber  
(D.T. White) 

glass fiber 8889/248 (*) 33531/81 022/0 5221/28 2557/469 

zirconia 3333/98 33531/81 626/0 0334/122- 7001/318 
carbon fiber 0000/235 (*) 33531/81 033/0 6332/14 3668/455 

Zirconia 
(Composi) 

glass fiber 5556/150 33531/81 269/0 8112/69 - 9223/370 
quartz fiber 3333/98 - 33531/81 626/0 7001/318- 0334/122 
carbon fiber 6667/136 33531/81 350/0 7001/83 - 0334/357 

Carbon fiber  
(D.T. Composite) 

glass fiber 8889/13 33531/81 998/0 4779/206- 2557/234 
quartz fiber 0000/235- (*) 33531/81 033/0 3668/455- 6332/14 - 

zirconia 6667/136- 33531/81 350/0 0334/357- 7001/83 
 

* The mean difference is significant at the .05 level. 
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  درصد يپایهگروه و مقدار آن بر  4 خط شکستگی درجاي  :4جدول 
  

  محل خط شکستگی
  پست

جدا شدن کور 
  ناز دندا

شکستگی 
  کور

شکستگی ریشه 
  سرویکال 3/1در 

شکستگی 
  مایل ریشه

جدا شدن کور و 
  پست از دندان

شکستگی 
  عمودي ریشه

شکستگی 
  پست

D.T.Ligh  44  55  100  -  11  -  -  
D.T.White  11  88  100  -  22  -  -  

D.T.Composi  33  55  100  -  11  -  -  
Cosmopost  -  100  77  22  -  -  100  

    
هاي گروه دوم با پست، (D.T. light)هاي ول با پستاگروه 

(D.T. white) ،هاي گروه سوم با پست(D.T.Composi)  و گـروه 
    .ترمیم شدند  (Cosmopost)یا نکوزیر سرامیکیهاي چهارم با پست
دست آمده باالترین میـزان مقاومـت بـه    ه نتایج بي برپایه

   میـان . مشـاهده گردیـد   D.T.Whiteهـاي  شکست در گروه پست
داري امقاومت به شکست هیچ اختالف معن به لحاظ گروه دیگر 3

 چهار مقاومت به شکست ثبت شده در هر سویی،از  .وجود نداشت
استفاده بوده، بنابراین دهانی طبیعی درون باالتر از نیروهاي  ،گروه

مطلـوب  پالـپ  بی هاي پست در بازسازي دندان گونه چهاراز هر 
در غیـر قابـل تـرمیم    شکسـتگی  بیشترین درصد  ،چنینهم .است

  (Rigidity)سختیکه علت این امر  ،قرار داشت )زیرکونیا( 4گروه 
نسبت به  یانکوي زیرهاپستقابلیت ارتجاعی ضریب  و باال بودن

از  پسـت  يآوردن قطعات شکستهبیرون و افزون بر آن  بودهعاج 
هـا در  ولـی شکسـتگی  . است شدنیدر این گروه به سختی  کانال
به دلیـل   این امر. بودندقابل ترمیم فایبر همگی از نوع هاي گروه

کـه در   ،اسـت ها با عـاج دنـدان   آني ضریب االستیسیته شباهت
  . باشدمیدر دندان ترمیم شده فشار توانایی پخش بهتر  ينتیجه

ــه مقایســه هــاییپــژوهشدر     خــواص مکــانیکی يکــه ب
کـه قابلیـت و    بیان شـده  ،اندداختهپست پر گوناگونهاي سیستم

ــور    ــتم پســت و ک ــر سیس ــایی ه ــرايتوان ــه ب ــت ریش    از حفاظ
ــتگی ــانیک شکس ــو مک ــاي بی ــر   یه ــیار متغی ــت بس ــن اس    ممک

  . )15و  11، 10، 7(باشد 
بر  همانند آزمایشگاهیهاي بررسینتایج ي درست مقایسه

زیـرا متغیرهـاي   اسـت،  غیـر ممکـن   مقاومت به شکسـت دنـدان   
، سن دندان، از کشیده شدن یشپشرایط دندان  گوناگونی همچون

، دنـدان  شرایط نگهداري دندان، وضعیت پالپ در زمـان کشـیدن  
در این امر نیروها و موقعیت دندان  يریشه و ابعاد آن و زاویه کالبد

 .)17(هستند دخیل 
اي ویژه توجهها به یکسان کردن ابعاد ریشهبررسی، در این 

االسـتیکی پلـی    يادهقوام مناسبی از م يبه وسیله ،همچنین .شد

مصنوعی براي شباهت سازي پویودنشیوم  لیگامان پریودنتالاتري، 
ساخت  نبوددر صورت . )7(طبیعی و ایجاد آزادي حرکت ساخته شد 

 يمصنوعی، رزین آکریلی براي دندان به منزله لیگامان پریودنتال
عمل کرده و باعث ثبت مقاومت به شکست باالتري نسبت  فرول

بنابراین در شرایط موجـود  . )19(شود بیعی در دندان میبه حالت ط
ترین روش بود هر چند که از استفاده از لیگامان مصنوعی، مناسب

  .طبیعی آن نبود يگونه
از  هـا، پـژوهش  بر خـالف برخـی   بررسی،همچنین در این 

و نیـروي فشـاري بـه طـور     نشد ها استفاده بر روي نمونه روکش
درجه نسبت به  45 يباکال کور با زاویهمستقیم به لینگوال کاسپ 

ین ترتیب متغیرهایی همچـون  ه اب . گردید واردطولی دندان  محور
 روکـش ساختار مواد، طول، شکل و ضخامت که در اثر ترمیم بـا  

بررسی شده که بـا  . شدکنار گذاشته ، شوندبررسی ممکن بود وارد 
ومـت در  چنین متغیرهایی، استحکام ساختاري و مقاکنار گذاشتن 

توان آزمایش تر میبرابر شکست یک سیستم پست و کور را دقیق
وارد نیـروي   يهمـه ترتیـب  افزون بر این  .)1( کرد و اندازه گرفت

نهـایی   روکـش  وقتـی  در صورتی که شود،شده به کور منتقل می
تقیماً به ریشـه  بخشی از نیرو را مس روکشروي کور ساخته شود، 

ــی  ــل م ــدمنتق ــن   ،کن ــه از ای ــاظ ک ــد  لح ــی همانن ــن بررس   ای
     .)20( است )Barjau( بارجوی بررس

استفاده در هاي مورد بایستی پست پژوهشاصول ي پایه بر
هاي که پستولی با توجه به این باشندداراي قطر یکسان بررسی، 

، قطـر آنهـا   شـده بودنـد  ي گوناگون فراهم مربوطه از دو کارخانه
قطر پسـت از میـان    يین اندازهتربا این حال نزدیک .بوداوت فمت

  . گردید هاي این دو کارخانه براي آزمایش انتخابپست
 ،شودیادآور میسازنده  يکارخانه ،فایبر هايپستمورد در 
که شباهت زیادي به  )Double- Tapered( دبل تیپر هايکه پست

کنند وارده را بیشتر جذب میفشار دندان دارند  يمورفولوژي ریشه
آن را انتقال دهند، بنابراین از شکست دندان اندو شده به که اینتا 

 يبا زاویه نیروهااین بررسی در  .)7( کنندطور مطلوبی جلوگیري می

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 1388 زمستان، چهاري ي دهم، شمارهدوره                                                                                                   مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

305  

تـا  شـد،  وارد  نسبت بـه محـور طـولی دنـدان     درجه 45به مایل 
جویدن در  در هنگامنیروهاي وارد شده به دندان  همانندموقعیتی 

   .)19(شود دهان فراهم 
 )Adhesive Lutting( لوتینگ چسبنده که عوامل شده ارشگز

 يمـاده  درونگیر پستی کـه  آشکاري بر روي اثر تقویت کنندگی 
هـاي احتمـالی   یا حبابچرا که خالء  .نده داررزینی کور قرار گرفت

 پیرامون یرزین يکه از کم کندانس کردن ماده مابین پست و کور
 يروي همبسـتگی پایـه   بـر شود، ممکن اسـت  ها ایجاد میپست

پست و  يروي مقاومت به شکست پایهآن به دنبال پست و کور و 
براي تقویت باند  بنابراین،. در برابر نیروهاي فشاري اثر بگذاردکور 

از شکل دادن کور از عوامـل  پیش توان پست و کور، می سرمیان 
از در این بررسـی نیـز،   . )1(روي پست استفاده کرد رزینی چسبنده 

  .آیدمیشمار ه بررسی باز مزایاي این  کهشد، این روش استفاده 
که مقاومت به به دست آمد، این نتیجه بررسی کنونی، در  

بیشتر  D.T.Whiteهاي ي بازسازي شده با پستهاشکست دندان
که احتمـاال بـه   است،  D.T.Composiو  Zirconia ،D.T.Lightاز 

پسـت بـا سـمان و    هتر ایـن  تر و یکپارچگی بدلیل شرایط مطلوب
عاج ایـن  نزدیکتر به قابلیت ارتجاعی ضریب  باندینگ کاربردي و

در هـاي فـایبر   هایی که در گروهکستگیش ،همچنین. است پست
ولی شکسـتگی هـاي    ،بوده دندان رخ می دهد به صورت مطلوب

  . استیا اکثراً نامطلوب نگروه زیر کو
خـود بـه   بررسی ر د ،نیز )7(و همکاران  (Akkayan) آکایان

هاي کـوارتز  پستهاي ترمیم شده با دندانکه  ،این نتیجه رسیدند
هـاي تیتـانیومی   یـا و پسـت  نفایبر نسبت به گالس فـایبر، زیرکو 

هاي روه پستمقاومت به شکست باالتري دارند و شکستگی در گ
خـط   وصورت غیر قابل ترمیم و مخـرب  یا به نکوتیتانیومی و زیر

که با است، به صورت مطلوب هاي فایبر ته پسشکستگی در گرو
  .  همخوانی دارداین بررسی  نتایج به دست آمده در

 بـا  D.T.Composiو  D.T.Lightهـاي  پست يدر مقایسه
در مقاومـت بـه    از لحـاظ آمـاري  اداري هیچ اختالف معن یانزیرکو

مقاومـت بـه شکسـت در     ، هر چندمشاهده نشد هاشکست دندان
که این موضـوع را  ، ر از گروه گالس فایبر بودیا بیشتنگروه زیرکو

 .)5( دانسـت  کونیا با سمانتر زیردلیل باند بهتر و قويتوان به می
 و )Cormier( )21( کـورمیر  هـاي بـا یافتـه  این بررسـی  هاي یافته

 مــانوکی ،همچنــین .شــباهت داشــت )Rosentritt( )9( روزنتریــت
)Mannocci ( و همکاران)هاي کـوارتز  پست که ،گزارش کردند )10

شکستن ریشه را به حداقل برسـانند، کـه بـا    خطر توانند فایبر می
  .همخوانی کامل داردبررسی کنونی نتایج 

  و  )Maccari( ماکــاري بــا نتــایجنتــایج ایــن بررســی امــا 
هاي هاي ترمیم شده با پستداندن ،دارندکه بیان می )17(همکاران 

هاي گـالس  به پست یا مقاومت به شکست کمتري نسبتنکوزیر
هاي لحاظ شکستگی از ،ولیتفاوت دارد  ،فایبر و کربن فایبر دارند

سیسـتم   تفـاوت در شاید علت این امر . بود همانندنامطلوب نتایج 
 کـه آنهـا از سیسـتم بانـدینگ     ،و سمان کاربردي باشـد  گنیباند

2Bond-All  و سـمانC&B (Bisco)    ،ولـی در   اسـتفاده کردنـد  
 ماالًکه احت شد،استفاده  Panavia Fمان و باندینگ از ساین بررسی 

در  ،شده نیابهتر با پست زیرکو  یکپارچگیتر و سبب شرایط مطلوب
ـ نتیجه مقاومت به شکست باالتري ثبت  از دالیـل دیگـر   . دگردی

  . اشاره کرداین بررسی در  هاعالی پست فیت بودنتوان به تاثیر می
ه به صورت نامطلوب یا شکستگی ریشنکوگروه پست زیر در

  ،)7( آکایـان ، )1( تـانر  ،)17( ماکـاري  هـاي بررسـی  بـا  کـه  ،شد دیده
در  نتـایج  این. همخوانی دارد )21( کورمیر و )Mitsui( )12( میتسوي

ها بسـیار  میک پستاسر ددارکه بیان می ،استهایی بررسیید یتا
 وارد ها به ریشهبیشتري را نسبت به فایبر پست فشار و است سخت

  منجـر  امـر بـه تخریـب برگشـت ناپـذیر ریشـه        کنند که اینمی
هاي پست گیشکست کنونی بررسی در ،همچنین .)14 و 13 ،11( شودمی
ــانکوزیر ــده  درون در  ی ــروي وارد ش ــر نی ــدان در اث ــال دن   از  کان

 يهـاي شکسـته شـده   و قسمت بود (Brittle) خرد شونده يگونه
ــه در   ،پســت ــد ک ــاقی مان ــال ب ــی بردرون کان ــورمیررس    ،)21( ک

ــاري ــان و )17( ماکـ ــه )7( آکایـ ــین یافتـ ــد و چنـ ــده شـ    اي دیـ
بسیار  را  با سمان یا نکوکه باند زیر )6( اهمالی و دمیرلسبررسی با 

این مطلب کـه خـارج کـردن     .دانند نیز همخوانی داشتقوي می
  کانــال بــراي بازســازي  درونهــاي ســرامیکی شکســته از پســت

 بالینی به شماریک عیب  ،بسیار مشکل است دندان يترمیم دوباره
  . )17و  7، 1(رود می

هاي پست   (Mode of failure) ایجاد شکست الگوي مورد در
 ها شکسـت موارد در این گروه درصد 100که در  ،باید گفت فایبر

 آکایان، )19( هایاشیهاي بررسیها با این یافته .مطلوب دیده شد

)7( ،
 در گـروه را هـاي ریشـه   کـه شکسـتگی   )12( میتسوي و )20( بارجو
این تفـاوت در   .تداش، همانندي دانندهاي فایبر مطلوب میپست

تـرمیم   گوناگونهاي گروه دندان در يها در ریشهبروز شکستگی
  مواد  يفاوت در ضریب االستیسیتهـتوان با تیـرا م ستـپده با ـش
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  . )19و  17، 7، 1( توجیه کرد
ساختمان  )اینترارادیکوالر( ايریشه درون تقویت و جایگزینی

عـاج،   هماننـد قابلیت ارتجاعی داراي ضریب  يدندان با یک ماده
 ياي از دسـت رفتـه  ریشـه  درونکه سـاختمان   ،بهتر از این است

 .)1( شـود  باال ترمیمقابلیت ارتجاعی ضریب دندان با یک ماده با 
یـا  نزیرکو نهمچـو بـاال   يضریب االستیسیتهوقتی پستی با زیرا 

اي بـا ضـریب   در مقابل عاج ریشه ،)11() گیگاپاسکال  210حدود (
   قـرار  )10() گیگاپاسـکال  6/18 حـدود (تـر  االستیسیته بسیار پـایین 

جذب شوند از پست سخت بـه  بی آن که و نیروها فشار گیرد، می
ضـریب  شود، ولی وقتی پسـتی بـا   می عاج با سختی کمتر منتقل

هـا بـراي تـرمیم    فـایبر پسـت   همچونعاج  همانند ياالستیسیته
  .)19(شود کمتري از پست به عاج منتقل می، فشار استفاده شود

شکسـتگی کـور کـامپوزیتی، در گـروه      يدر مورد مسـاله  
D.T.White  مـــوارد و در گـــروه   درصـــد 88درD.T.Light و 

D.T.Composi  ــر کو  درصــد 55در ــروه زی ــوارد و در گ ــا در نم   ی
 زوکه این حالت جـ  ،)22( این شکستگی دیده شدموارد  درصد 100

در پروتزهـایی کـه    بنـابراین، . آیدمیشمار نقایص این سیستم به 
ها باید با احتیاط استفاده زیادي قرار دارند از این سیستمفشار تحت 
براي جلوگیري از پیدایش این وضعیت و افزایش اسـتحکام  . نمود

و  با درصد فیلـر بیشـتر   ییهاتوان از کامپوزیتکور کامپوزیتی می
  . )23(استحکام فشاري باالتر استفاده نمود 

که پست  که زمانی ،یا گزارش کردندندر مورد پست زیرکو 
رود، از بـه کـارگیري   یا همراه کور کامپوزیتی بـه کـار مـی   نزیرکو

چـرا کـه    ،خودداري کردبه طور جدي اي باید هاي زیر لثهمارجین
پیشنهاد شده کـه  . داکثر فشار استتحمل ح محل کور کامپوزیتی

هاي سرامیکی با کورهـاي حـرارت داده شـده تحـت فشـار      پست
(Heat-Pressed)  به کار گرفته شوند، دلیل این امر ضریب انبساط

که به انقباض مطلوب و تطابق ترمیم  ،آن دو است همانندحرارتی 
  . )16و  15، 9( گرددمیمنجر 

 خمشی میکی با استحکامهاي سرا، از پستکنونی بررسی در
(Flexural Strength) 820 کـور  ه بـا کامپوزیـت   همراکال سمگاپا

هـاي  این امر ممکن است دلیل شکست دنـدان  استفاده گردید، که
. هاي سرامیکی تحـت نیـروي فشـاري باشـد    ترمیم شده با پست

و  )16(و همکـاران   بـاتز در گـزارش  بررسی با این ي همانند نتیجه
که نیروهاي جویـدن در   ،گزارش شده .ده شده استآور )7( آکایان
بـه ایـن   . )22و 15(اسـت  نیـوتن   800تـا   400 حدودپشتی  يناحیه

هـاي مـا از   وي شکستگی ثبت شـده در گـروه  نیر میانگینترتیب 
 ،D.T.Light8/668 در گروه (است نیروي جوندگی باالتر میانگین 
و  D.T.Composi 7/682 ، در گروه D.T.White 7/917  در گروه
  . )نیوتن 4/819زیرکونیا  در گروه

  
  گیرينتیجه

   ،شـود مـی  گیـري نتیجـه به دسـت آمـده   با توجه به نتایج 
استفاده شده در  غیر فلزيهاي هاي ترمیم شده با پستکه دندان

ریشـه در   مطلـوب ه شکسـت  بهمگی داراي مقاومت  این بررسی
 4ي میـان  و در مقایسـه هسـتند  مقابل نیروهاي موجود در دهان 

ــروه  ــا پســتگ ــوارتز ف ــاي ک ــروه (D.T. White)بر یه    از ســه گ
به شکست ریشـه را در مقابـل نیروهـاي بـاالتري      دیگر مقاومت

    .کندتامین می
  

  هاپیشنهاد
  آینده، مقاومـت   هايررسیـبه در ـک ،ودـشیـهاد مـیشنـپ

  جدیـد بـراي   ادهزیـو   آوريفـن اسـتفاده از   با هادندان شکست به
ــردنبــاال  ــ ب ــور یانـمــاختاري ـحکام ســـاست ــواد پســت و ک    م

   نیــز بــرهــایی ، بررســیهمچنــین. شــود گیــريانــدازه گونــاگون
 سـمان  روش، طرح پست، اندازهمطلب که چگونه طول،  روي این

ــر روي خصوصــیات بیومکــانیکی     کــردن و وارد کــردن پســت ب
  بررسـی   نمونـه، بـراي   .انجـام گیـرد  دندان ترمیم شده تاثیر دارد، 

  کـانیکی کمتـري نسـبت بـه     بیوم کدام مـاده حساسـیت  شود، که 
ــول و ــدازه ط ــت داردي ان ــی . پس ــن بررس ــبب تا ای ــا س ــد یه   ی

ــرین  ــرمیم و روشبهت ــاهش  ت ــیبک ــايآس ــک در  ه   ایاتروژنی
  .شودهاي اندو شده میترمیم دندان
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