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 مقاومت به شکستبر Double taper  و  single taperمقایسه تاثیر دو نوع پست غیر فلزي 

 ریشه دندان
 

 4دکتر مرتضی نشاندار 3یدکتر مونا نوروز  1دکتر محمد حسن ساالری  2جاللياندکتر عزت ا...  1#یزدیا یودکتر ظفر مهد

 

 تهران یواحد دندانپزشک  یدانشگاه آزاد اسالم ،پروتز ثابت یگروه آموزش اریاستاد -1

 تهران یواحد دندانپزشک  یدانشگاه آزاد اسالم ،پروتز ثابت یگروه آموزش اريدانش -2

 دانشگاه علوم پزشکی کرمان ی ميترم یتخصص اريدست -3

 تهران یواحد دندانپزشک  یدانشگاه آزاد اسالم ،پروتز ثابت یگروه آموزشعضو هيئت علمی گروه -4

  
 

 خالصه: 

 درماان   ییباا یز یمختلا  پسات هاا    یشده و با طرح هاا  شهیکه درمان ر ییمقاومت به شکست دندانها هامروزه دربار و هدف: سابقه

 شاده  شهیدرمان ر یمقاومت به شکست  و نوع شکست دندانها سهیمطالعه مقا نیدر دسترس است. هدف از ا یشوند، اطالعات کم یم

 ه اند.شد یبازساز بریکوارتز فا یکه با دو طرح متفاوت پست ها بود

اشاتند  د یکساان ی باا  یتقر یانادازه هاا   کاه  نییعدد دندان پرمولر سالم فک پاا  22 یشگاهیآزما این مطالعه تجربیدر  :و روش ها مواد

 بیدندان ها به ترت شهیتاج ها و انجام درمان ر دنیعدد(. بعد ازبر 22شدند )هر گروه  میبه دو گروه تقس یو به طور تصادف هانتخاب شد

  Bدر گاروه  quartz fiber D.T light-postو   Aدر گاروه   quartz fiber single taper light-post یباا پسات هاا   

ساخته  شیاز پ یاستر یپل یها کسیتوسط ماتر یتیکامپوز یسمان شدند. کورها dual cureشدند. همه پست ها با سمان  یبازساز

 یاتار  یپلا  یکیمااده االسات   ناازک  هیا ال کیا کاه   یمانت شدند به طاور  کیلیآکر یشده فرم داده شدند. همة نمونه ها درون قالب ها

 هیا و باا زاو  قهیمتر در دق یلیم 2با سرعت  یفشار یرویکند. ن یرا باز ودنتالیپر گامانیش لها نق شهی( دور رImpergum) مپرگامیا

 نی( شکسات با  loadباار)  یآمار لیتحل یبرا T-testرخ داد. ازآزمون یدندان اعمال شد تا شکستگ یدرجه نسبت به محور طول 221

 .دیها استفاده گرد گروه

در گاروه   شهیمنجر به شکست ر یروین زانیشکست مشاهده نشد.  م به ه از لحاظ مقاومتگرو 2 نیب یدار یتفاوت معن چیه ها: افتهی

A  وB وتننی 4/212± 2/34و  وتننی 4/233 ± 4/222  بیبه ترت (.3/2بود>p ) 

 باا هام مقاومات باه شکسات      ساه یدر مقا بریکوارتز فا پریت یدو طرح متفاوت پست ها ق،یتحق نیا یها افتهیبر اساس : یريگ جهينت

 قرار ندادند.    ریشده را تحت تاث شهیدرمان ر یدندانها

 شکستگی دندان، روش درمان پست و کور، دندان، غیر زنده، رزین کامپوزیتیها: کليد واژه

 22/2/32پذیرش مقاله:  22/22/32 اصالح نهایی: 4/1/32 وصول مقاله:
 

 

 مقدمه:  

مثال   یکیومکاان یب یضع  هاا  یزنده معموال  دارا ریغ یدندانها

 ،یقبل یها میترم ای یدگیدر اثر پوس ماندهیکمبود ساختمان باق

تر   یضع یکیزیف اتیخصوص یدندانها معموال  دارا نیهستند. ا

متقااط    ارتباطاات در رییزنده به علت تغ یبا دندانها سهیدر مقا

، کااهش رطوبات،   یعکس العمل عصاب  زمیمکان بیکالژن ، تخر

شده  دیتول یدان و استرس هامانده دن یکم شدن ساختمان باق

انجام اعمال فانکشانال، نسابت    ایمراحل گذاشتن پست  یدر ط

 ریا گ جادیپست ا یعملکرد اصل (2)مستعدترهستند. یبه شکستگ

هاا در   روین پخش قیو حفاظت از دندان از طر شنیرستور یبرا

مناساب پسات تحات     ساتم طول محور دندان است. انتخاب سی

دنادان در   تیا از سااختار دنادان ، موقع  ماناده   یتاثیر مقدار باق

باه زیباایی و باار فانکشانال دنادان  قارار مای         ازین ،یقوس فک

 یساختار دندان درماان  یبازساز یاستفاده از پست برا (2،2)گیرد.
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 هاااا در یکشااا  شاااده باشاااد. ژاپنااا  رایاااکاااه اخ ساااتین

 Tokugawa era      2134تاا   2322در طای ساال هاای 

کردند که  یاستفاده م یچوب یندندا یها شنیاز رستورمیالدی 

مادرن    یبود که مانند کارون و پساتها   یآنها به گونه ا یطراح

در کتااب خاود     Pierre Fauchard .کردناد  یعمال ما  

 یپست با جانس نقاره بارا    کیرا شرح داده است که از  یروش

 (2)روکش استفاده شده است. ریگ

راه هم شیاز صد سال پ شیبار ب نیاول یبرا یختگیر یها پست

و سامان کاردن خاان آن     یختگا یر ،یریا قالب گ یها با روش

سااخته   شیپا  یبه طاور معماول پساتها    (2)دوره، عرضه شدند.

ایجااد حالات    لیا به دل یبرخوردارند ول یاز استحکام کاف یفلز

 باه  ازیخروج پست از داخل کانال در صورت ن یسخت ،یخوردگ

با عااج ،   هسیباال در مقا تهیسیاالست بی، ضر شهیدرمان مجدد ر

عماودی غیار قابال     یتارک و شکساتگ   جااد یاحتمال ا  شیافزا

و مراحاال طااوالنی البراتااواری و کلینیکاای،   شااهیتاارمیم در  ر

 یباه علات تفااوت هاا      (1،4)مشکالت زیادی ایجااد مای کنناد.   

 یمطلوب تیفیو عاج، قدرت باند از ک یفلز یپست ها یساختار

به تمام  اکلوزالی یاروهیحال انتقال ن نیو در ع ستیبرخوردار ن

  (3).ردیپذ یصورت نم کنواختیبه صورت  شهیسطح ر

از  Fiber Resin Composite  (FRC)پسات هااای  

، با پوشاش  (glass)  و گلس کایلی)کربن، کوارتز، س یبرهایفا

 یساخته شده اند. پست ها ینیرز کسیماتر سی( در ب ایرکونیز

 یدارا FRC یپارچه دارند، اما پست ها کیساختار  کیمتال 

 در یماواز  یبرهاا یبا خوان متفاوت هستند. وجاود فا  ییاجزا

FRC    پست ها آنها را قادر به جذب و پراکنده کاردن اساترس

 (MOE) یکشسان بیضر یپست ها دارا نیا (3)ساخته است.

 یما  تیخصوصا  نیهستند که ا ینسبت به انواع فلز یتر نییپا

از  یریجلاوگ  بهتار اساترس هاا و کماک باه       یتواند باعث توز

در دراز مدت شود و در صورت بروز شکست، نوع  شهیشکست ر

 زیا پسات ن  ضیتعاو  تیا خواهد باود و قابل  یافقاکثرا   یشکستگ

وابساته باه    یها کروژن و عوارض جانب پست نیوجود دارد. در ا

پست ها استفاده  FRC با توجه به خوان ( 3-1)آن وجود ندارد.

دارنااد،  یکاااف یبافاات کرونااالکااه مقاادار  ییاز آنهااا در دناادانها

   (3)رسد. یکارآمدتر به نظر م

مطالعه ای که مقاومت به شکسات ریشاه را در پسات هاای      در

مقایساه کارده اسات     بریفلزی ریختگی و پست های کاواترز فاا  

دریافتند که پست های فلزی ریختگی مقاومت باه شکسات باا    

ان از خاود نشا   بریاختالف معنی داری در مقایسه باا کاواترز فاا   

شکست ها در سااختمان دنادان    درصد 222تا  32دادند، گرچه

   ( 22،1)اتفاق افتاد. میقابل ترم ریبه صورت غ

 یختگا یر یمتفاوت پست هاا  یمطالعه ای دیگر که  طرحها در

شاده بودناد،    ساه یاز لحاظ مقاومت به شکست ریشه با هام مقا 

  (22)تفاوت مشاهده نشد. نیبا وجود ا یدار یاختالف معن

Teixeira    یطارح هاا   ناه یمطالعاه درزم  کیا و همکاارانش 

ساخته انجاام دادناد. در    شیپست پ بریفا یها  ستمیمتفاوت س

-Double    مطالعاه مقاومات باه شکسات ساه طارح       نیا ا

tapered quartz fiber و  Tapered glass fiber 

 جاه ی. نتتقرار گرف یمورد بررس  Parallel glass fiber و

مقاومات   نیبااالتر  (موازی) Parallel  یهابود که پست  نیا

 گار ید یاز گروه ها یدار یبه شکست را داشتند که به طور معن

 مقاومت به شکست گروه زانیم نیباالتر بود. همچن

 Double-tapered quartz fiber  یدار یبه طور معنا 

 (22)بود. Tapered glass fiber باالتر از گروه

باه آن   شتریکه پ بر،یفا یها استفاده از پست یایتوجه به مزا با

در  یعدم وجود مقاالت اساتاندارد کااف   نیو همچن دیاشاره گرد

موجاود   یهاا  یمقوله مقاومت به شکست انواع متفااوت طراحا  

دو طارح متفااوت    سهیمقا این مطالعه با هدف بر،یفا یپست ها

 شاه یبر مقاومت به شکسات ر  یمخروط بریکواترز فا یپست ها

احد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اساالمی در  در بخش پروتز ثابت و

 انجام شد. 2232سال 

 ها: مواد و روش

 نییعدد دندان پره مولردوم  فک پا 22،  یتجرب قیتحق نیدر ا

 یخارج یها یپس از برداشتن دبر (22،1)طبق مطالعات مشابه،

درصد ضدعفونی  1/2ساعت در محلول فرمالدئید   2به مدت 

لعه عبارت بود از: عدم وجود ترک، ورود به مطا طیشدند. شرا
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قطر و  نیهمچن و یا شهیر یدگیپوس ایو  یپوپالزیه ل،یتحل

 3-4طول مشابه در نمونه ها. ابعاد باکولینگوالی نمونه ها حدود 

و طول ریشه  متریلیم 4-1حدود  یستالید ویمز و ابعاد متریلیم

قطرسنج  لهیبه وس متریلیم  24 -21تا اپکس   CEJ  ها از

 سکیدندانها با استفاده از د هیشد. تاج کل یریاندازه گ یزفل

 یلیم 2/2به ضخامت  (D&Z, Switzerland) یفلز یها

با دور باال از  سیمتر به همراه آب به عنوان خنک کننده و هندپ

در پروگزیمال قط  شد. طول کارکرد همه کانال  CEJ هیناح

 یها لیفا  K شد. همه نمونه ها توسط نییتع یوگرافیها با راد

(Maillefer, Switzerland) لیتا طول کارکرد با فا 

 یفلیر شدند. )با شستشو 41و تا فایل شماره  21شماره 

 یذ( ،کانالها با کن کاغدرصد21/1 میسد تیپوکلریمتناوب با ه

همه دندانها  یانتخاب شده برا Master cone خشک شدند

روش  با 21شماره  یها Lateral cone بود 21شماره 

 ینیرز لریو با استفاده از س یتراکم جانب

 (Densply, Maillefer) AH-26 نگریو با استفاده از ف 

 2 کهیدر حال (Densply, Maillefer) 21شماره  دریاسپر

  (1)کوتاهتر از طول کارکرد بود داخل کانال پک شدند. متریلیم

نمونه ها به دو گروه  یمرحله به صورت تصادف نیبعد از ا

کوارتز  یگروه اول با پست ها یها دندان .شدند میتقس تایی22

متر و با  یلیم 3/2با قطر  RTD (Single taper)بریفا

پست  با گروه دوم یها دندان.شدند یمتر بازساز یلیم 22طول 

 یلیم 3/2با قطر  RTD (D.T Light post)بریفاکوارتز  یها

از گروه ها  کیهر  دربازسازی شدند   متر یلیم22متر و با طول

  . دندیاستفاده گردبه شکل زیر  ز پست ها و مواد نامبرده ا

میلی متری  22در گروه اول گوتا پرکای داخل کانال تا عمق 

 ,Densply) 2توسط پیزو ریمر سایز  CEJ کانال از

Maillefer, Switzerland)   طبق دستور کارخانه سازنده

ای داخل کانال در گروه دوم گوتا پرک (3)پست( خارج شدند.

و سپس دیواره خارج شده  Universal D.T توسط دریل

 2های کانال توسط دریل شماره 

 Carbide Drill, RTD, France) Double Taper )  22تا عمق 

رابر استاپ  کیدر هر دو گروه از  (4)میلی متری از برداشته شد.

طول  یبه عنوان راهنما جهت آماده ساز لیدسته در یبر رو

  .ال استفاده شدکان

تا انتهای  پرکا گوتا متریلیم 1 یال 4هر دو گروه حداقل  در

آب و  یخل کانال با اسپرمواد دا ماندهیکانال باقی ماند. باق

و داخل  شده یفاقد آب و روغن پاک ساز یسپس پوار هوا

 221 شوریف یبا استفاده از فرز الماس شد. کانال با اتانول تمیز

پست ها قط  شد به  مبه همراه خنک کننده آب، سر تما

اده کور اام یریمتر از سر پست جهت قرارگ یلیم 4 کهیطور

آن  یالااااااح کرونااااال و سطااااکان داخل (3)ماند. یباق

به   Sealbond II Etching  (RTD ,France)  طااااتوس

سپس  د،یثانیه طبق دستور کارخانه سازنده اچ گرد 22مدت 

داخل کانال وسطح اکلوزال شسته شده و خشک شد. با استفاده 

 باندینگ (Composibrush ,RTD) براش کرویاز م

 Sealbond Utima (RTD France)  یرونالبه سطح ک 

حالل  ریثانیه برای تبخ 1کانال و داخل آن برده شد و بعد از 

برداشته و داخل   Paper Pointباندینگ، اضافات آن توسط

 (3). دندیگرد وریک هیثان 22کانال همراه با اکلوزال به مدت 

 نگیهمچنین پست ها در سراسر طول خود آغشته به باند

 سمان B و A یرهایند. خمشد وریک هیثان 22و  دهیگرد

 Sealbond Resin Cement (RTD France)  را به اندازه

میلی متری انتهایی پست به سمان  22مخلوط شدند،  کسانی

. سپس با طول موردنظر پست ها به دیآماده شده آغشته گرد

داخل کانال برده شدند و اضافات سمان از پیرامون پست 

 استفاده شده درمطالعه یمواد وپست ها  

 کارخانه سازنده مواد استفاده شده

)کوارتز فایبر    Single taperپست

 ترانسلوسنت(

)کوارتز فایبر   D.T. Lightپست

 ترانسلوسنت(

(RTD  France) 

 سیستم ادهزیو الیت کیور
Sealbond   Utima  (RTD  

France) 

 ال کیورسمان رزینی دو
Sealbond   Resin Cement  

(RTD  France) 

 Lumiglass Composite  (RTD کامپوزیت الیت کیور

 France)  

 سیلر
Densply, maillefer Sealer 

AH-26 

 Sealbond II Etching اچ
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ثانیه پست ها  توسط  32تبرداشته شد و از سطح اکلوزال بمد

 Coltolux 2.5 وریک تیال دستگاه

(Coltene,Germany) تیشدند. )شدت دستگاه ال وریک 

شد و در همه مراحل مطالعه  یریاندازه گ ومتریراد کیبا  وریک

 یمرب  بود(. سپس برا متریوات بر سانت یلیم 422متجاوز از 

 وریک تیال تیاز کامپوز یتیساخت کور کامپوز

(  Lumiglass (RTD France ساخته  شیاز پ البو ق

 متناسب  Trim the core build-up #2 (RTD France) شده

 شی. قالب از پدیاستفاده گردبا ابعاد پره موالر دوم پایین، 

 یبر رو یپر شد و طور تیکامپوز یساخته شده با مقدار کاف

 که باند شهیر یکانال و سطح اکلوزال لپست سمان شده در داخ

 1به ارتفاع  یتیکور کامپوزو  و کیور شده بودند قرار گرفت

 متریلیم 2ساخته شد. به طوری که  CEJ از متریلیم

 (3)کامپوزیت روی پست قرار گرفت.

 ال،یاز چهار جهت مز هیثان 42 یبرا یتیکامپوز یکورها سپس

 وریک تیتوسط دستگاه ال نگوالیو باکال و ل ستالید

Coltolux 2.5 (Coltene, Germany) در سطح اکلوزال  شد. وریک

 2در  2درجه با ابعاد  41همه نمونه ها در سمت باکال، بول 

استوانه  یمتر جهت استقرار اهرم دستگاه توسط فرز الماس یلیم

شد. در این تحقیق از روکش برای کور ها  هیتعب 221 یا

 (3)استفاده نشد.

 مویودنشیپر یساز هیشب یبرا یمصنوع PDL ساخت جهت

به  Root Planning دندانها پس از شه،یسطوح ر یعیطب

 یعالمت گذار CEJ ریز متریلیم 2 زانیتا م یکپ مداد لهیوس

 یلیم 2/2به ضخامت  یومینیآلوم لیفو کیسپس  (22)شدند.

 یکالیاپ یشده تا انتها یاز محل عالمت گذار شهیر یمتر بر رو

 شهیر یاداده شد تا ضخامت آن در همه ج قیآن پوشش و تطب

 کیلیآکر ینی. سپس دندانها داخل مواد رزدیگرد کسانی

 لیآکر یمانت شدند. حد فوقان (PMMA) یفور یمیترم

 یساز هیدندانها جهت حداکثر شب CEJ خط ریز متریلیم 2 

با  نگیرابطه دندان و استخوان در نظر گرفته شد. عمل مانت

د. پس انجام ش CEJ تر از نییمتر پا یلیم 2 درجه 32 هیزاو

حرکت  ینمونه ها با کم ،ونیزاسیمریعالئم پل نیاز مشاهده اول

خارج  ینیرز لیبه سمت باال از آکر میمستق ریدر مس یدوران

ها برداشته شدند. سپس قوام  شهیها از سطوح ر لیشدندو فو

 مپرگامیا یاتر یپل یکیاز ماده االست یمناسب

(Impergum/ESPE/USA) یلیآکر یداخل فضاها 

دندانها مجددا  در  لیفاقد فو یها شهیشد و ر قیشده تزر جادیا

از  کنواختی هیال کی نیفضاها قرار داده شدند. بنابرا نیا

 ودنتالیپر گامانیمتر به عنوان ل یلیم 2 به ضخامت مپرگامیا

 جادیا رویجهت ممانعت از حرکت نمونه ها هنگام اعمال ن

 ( 3،22).شد

در  یولوژیزیدر سرم ف شیهمه دندانها در طول مدت آزما 

 جیشدند. سپس نمونه ها در داخل گ یثابت اتاق نگهدار یدما

 Instron 1195 Co   (UK) نسترونیمخصون در  دستگاه ا

 (   2قرار گرفتند. )شکل  یفشار یروهایجهت اعمال ن

 

 

 

 

 

موقعيت دندان در داخل گيج مخصوص در دستگاه  -1شکل 

 اینسترون
 

  221با زاویه   قهیدر دق  متریلیم 2 شیافزا  یبر مبنا روین

 یتا شکستگ دیدندان وارد گرد ینسبت  به  محور  طول درجه

رسم کننده  کیدستگاه به   (22)در نمونه ها حاصل شد. شهیر

در نمودار  یفشار یرویافت ن نیمتصل بود که با اول یمنحن

سپس  .دیگردمی شکست ثبت  یرویدستگاه متوق  و ن

ثبت  یاطالعات یشدند در فرم ها یشکستگکه سبب  ییروهاین

شد. جهت  نییشکست در نمونه ها تع جادیا محلو  هشد

  آزماااااونا از ااااااال داده هااااااانرم  ااااایتوز تیعااتب

 Kolmogorov-Smirnov  One-Sample  یجهت قضاوت آمارو 

با در نظر   SPSS1115توسط نرم افزار  T-testاز آزمون  

 استفاده شد. α=21/2گرفتن 
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 :یافته ها

شد. نظر به  نییمقاومت به شکست در هر گروه تع زانیم     

نشان داد که اختالف  T-testآزمون  توزی  نرمال داده ها

 (P<3/2) دیده نشد. گروه 2 نیب یدار یمعن یآمار

بر  Single taperو  Double taperبنابراین دو نوع پست 

 مقاومت به شکست ریشه دارای عملکرد یکسان می باشند

 

طرح  2مقاومت به شکست ریشه به تفکيک  ميزان -2جدول 

 مختلف پست کوارتز فایبر

 

گروه مورد مطالعه، اکثرا   2در هر  محل شکستگیو همچنین 

 سرویکالی ریشه دندان بود.یک سوم  در امتداد 

 

 بحث:

  یرفلزیح متفاوت پست غحاضر نشان داد که دو طر قیتحق
 

 D.T light post و Single taper light post بریکوارتز فا

نداشتند. در  یاختالف معنادار شهیدر مقاومت به شکست ر

کوارتز   single taper light post ی( از پست ها2گروه )

درجه از ابتدا تا انتها بودند  2 کنواختی taper یکه دارا بریفا

 D.T light post ی( از پست ها2گروه )استفاده شد و در 

 2 بیش یدارا یکالیمتر  اپ یلیم 4که در قسمت  بریکوارتز فا

 درجه  3 بیش یتر دارا یمتر   کرونال یلیم 3درجه و در 

قطر  زانی، استفاده شد. الزم به ذکر است که مدنباش یم

بود. گروه اول مقاومت به میلی متر  3 هر دو  نوع پست یکالیاپ

را نسبت به گروه دوم نشان دادند که از  یترنییپا شکست

 دار نبود.  یمعن یلحاظ آمار

 یو عرض یدر ابعاد طول ادیدندانها با دقت ز قیتحق نیا در

جهت پر  AH-26 ینیرز لریاز س ومشابه انتخاب شدند.  با یتقر

کانال توسط گوتاپرکا استفاده شد و جهت  یکردن لترال

سمان  ونیزاسیمریپل یاژنول بر رو یاز اثرات منف یریجلوگ

 24از گذشت حداقل  دمراحل سمان کردن پست ها بع ،ینیرز

 )22). دیانجام گرد لریساعت از زمان استفاده س

 یکیاز ماده االست یمناسب یفیتمام نمونه ها توسط ط رامونیپ

 PDL یساز هیجهت شب ،یمصنوع گامانیل ودنتالیاتر، پر یپل

 (22،3،1)ساخته شد. ط،یحرکت مانند شرا یآزاد جادیو ا یعیطب

 یبرا یلیآکر نیرز ،یمصنوع PDL در صورت عدم ساخت

 شیافزا اعثعمل کرده و ب (Ferrule) ندان به منزله فرولد

-18 همانطور که (1)شود. یدندان م یعیمقاومت به شکست طب

Hayashi مقاومت به شکست دندانها را در  شیو همکاران افزا

 یبازساز  طیبرابر شرا 2تا  یمصنوع PDL یصورت عدم بازساز

 یرخالف برخمطالعه ب نیدر ا نیهمچن  (21).شده گزارش کردند

 ها استفاده نشد. همانطور کههنمون یمطالعات از روکش برا

  Yang   اعالم  کیمطالعه فتواالست  کیو همکارانش  در

شده با پست و کور  میدندانها ترم یکردند که وجود کرون بر رو

را  شهیر یمقدار استرس اعمال شده به عاج کرونال یبطور واضح

درجه نسبت به 221 هیبا زاو یرفشا یروین (22)دهد.  یکاهش م

 هیبا زاو هیزاو نیکور اعمال شد که ا یدندان بر رو یطول ورمح

در  بلیو مند الیپرمولر ماگز یهنگام تماس دندانها رویاعمال ن

 بالینیانگل به طور  یشده توسط آقا یمعرف یک کالس اکلوژن

به صورت  روهایهر چند وارد کردن ن (4،4،22)اثبات شده است. 

 یروهایجهت مشابه ن کیدر  قطکوتاه و ف یتد در بازه زمانمم

درمان شده با پست در دهان  یفانکشنال وارده به دندانها

 یبه شمار م قیتحق نیا یها تیمورد جزو محدود نی، ا ستین

توانند  یموارد مربوط به ساختمان دندان که م گریاز د (4)رود.

با پست را تحت درمان شده  یمقاومت به شکست دندانها زانیم

 ونیکاسیفیمقدار کلس مار،یعبارتند از: سن ب هندقرار د ریتاث

(، جهات یداخل لیسالمت پالپ )تحل ای یالتهاب طیدندان شرا

ناخواسته  یریکه باعث قرارگ شهیمتفاوت کانال در درون ر

 زانیشود، م یم شهیمختل  در درون ر یایها با زواپست

مقاومت به               

شکست             

 گروه ها

 ميزان
P 

 

 حداقل نيرو

بر حسب   

نيوتن   

 حداکثر نيرو

برحسب  

 نيوتن

Single taper 222±233  

611/0  

221 123 

Double taper 34±212  232 434 
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کانال نسبت به هم که باعث  یاهوارهید تباعدمتفاوت تقارب و 

سمان در اطراف پست در ارتباط  کسانیریغ یضخامت ها جادیا

عاج  یرضروریغ بیشود، مقدار تخریکانال م یها وارهیبا د

 (22) .شهیدر پروسه درمان ر کوالیراد

توسط کارخانه سازنده ادعا  D.T light post مورد طرح در

تقارب متفاوت  هیاوپست با دو ز نیا کیشده که فرم آناتوم

کانال و تطابق بهتر  کیشباهت آن با فرم آناتوم شیباعث افزا

شود که در  یم کیمورفولوژ کوالریپست ها با عاج راد نیا

به فرم  هیشب یهاپست استفاده از تیارجح یادیمطالعات ز

 (24،21)انواع پست ها ذکر شده است.  ریکانال دندان بر سا

کانال  یها وارهیماس پست با دحد فاصل ت یهماهنگ شیافزا

سمان در سرتاسر طول پست  کنواختیضخامت  جادیسبب ا

 ینیآل ضخامت سمان رز دهیا ریغ شیو از افزا دهیگرد

در ضخامت  ینیواضح است که سمان رز (23)کند. یم یریجلوگ

مقاومت به شکست کمتر نسبت به  یاستاندارد دارا ریغ یها

حالت در انتقال  نیو در ا بوده بریکوارتز فا ستو پ نیدنت

سمان شکسته شده و پست  ن،یاسترس از پست به دنت

 (23-21).دهد یخود را از داخل کانال از دست م یچسبندگ

و  کوالریانتقال مطلوب استرس ها از پست به عاج راد یبرا پس

، نیپست و دنت بریمشابه کوارتز فا MOE تیاستفاده از مز

 (23).آل شود دهیا از حد شتریضخامت سمان ب دینبا

با حداکثر شباهت  D.T light post یمطلب در پست ها نیا 

 (22،23)است.  رتریبا کانال دندان، امکان پذ کیمورفولوژ

Assif   یبه بررس یشگاهیمطالعه آزما کیهمکاران در و 

 طرح متفاوت پست و کور 2که با  ییمقاومت به شکست دندانها

Casting طرح ها  نیپرداختند. ا ،شده بودند یآماده ساز

  :عبارت بودند از

 کنواختی یطرح مواز -2ساده  taper طرح-2

 یبود که طرح ها نیا جهینت taper یبا انتها یطرح مواز -2  

در مقاومت به شکست  Casting یمختل  پست و کورها

مطالعه  جهیکه با نت (22) .نشان ندادند یدار یتفاوت معن شهیر

 یمختل  پست که دارا یبودن طرح هابر عدم موثر  یما مبن

 .دارد یبودند، همخوان یکسانی یجنس ها

Teixeira نوع  4 ریتاث سهیبه مقا یو همکاران در مطالعه ا

  :پست

 بریکوارتز فا -2

 D.T (D.T. light-post, Bisco, Schaumburg I11.)  

 یمواز بریفا سگال-2
  (FibereKleer Parallel Post, Pentron Clinical Technologies)      

 یمخروط بریگالس فا-2
 (FibereKleer Taper Post, Pentron Clinical Technologies)  

 یمخروط بریگالس فا -4
   (FibreKor, Pentron Clinical Technologies)  

 نگونهیا قیتحق جهیپرداختند که نت شهیمقاومت به شکست ر در

شکست و بعد از آن  مقاومت به نیباالتر 2گروه  یها پست :بود

را قبل از شکست  روهاین نیباالتر 2و 4، 2گروه  بیبه ترت

وجود  4و  2گروه  نیب یدار یتحمل کرده بودند. تفاوت معن

و  2گروه  سهینداشت. صرف نظر از ابعاد متفاوت پست ها در مقا

مقاومت به  زانیبودند م پریت FRC طرح متفاوت پست 2که  2

 نیبود که ا 2باالتر از گروه  یدار یبه طور معن 2شکست گروه 

 نیا حیدر توض  (22)دارد.  رتیمطالعه ما مغا جهیبا نت جهینت

در آن  taper دو طرح متفاوت نیکه ا میمتذکر شو دیتفاوت با

نداشته و  ی( با هم همخوانیو عرض ی)طولزیاز لحاظ سا قیتحق

 یبه جا یومینیآلوم یاز بلوک ها قیحقت نیعالوه بر آن در ا

  .پست استفاده شده بود یقرارده یدندان جهت فضا

 پست 1در  قیتحق نیدر ا شهیشکست ر جادیا یمورد الگو در

D.T  پست 1و single taper  کل پست ها درصد  31یعنی

اتفاق  لیبه صورت ما شهیر یکالیسرویک سوم شکست ها در 

 باشکست  یالگو نیبود. ا میافتاد که قابل ترم

و   Hayashi و  Caseram،  انیجالل ، Akkayanمطالعات

.مطابقت داشتهمکاران 
(1،3،24،21) 

و از دست  میقابل ترم لیما یتعداد شکست ها انیم نیا در

 پست همراه با کور از داخل کانال در گروه یرفتن چسبندگ

single taper تیبود که با توجه به مز گریاز گروه د شتریب 

آل  دهیال و ضخامت اکان یدر تطابق با فضا D.T یپست ها

 قابلمطلب  نیسمان و متعاقب آن  پخش بهتر استرس ها، ا

مطالعه  نیکه در ا ییروهایذکر است که ن قابل .است هیتوج

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
84

67
6.

13
92

.1
0.

3.
2.

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ds
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               6 / 8

https://dorl.net/dor/20.1001.1.20084676.1392.10.3.2.9
https://jrds.ir/article-1-254-fa.html


 

 ...Double taperو    single taperدو نوع پست غیر فلزی ریتاث سهیمقا   214

 

 24 / پیاپی2232پاییز  / سوم / شماره دهممجله تحقیق در علوم دندانپزشکی/ دوره  

 

 نیب single taper postباعث شکست دندان شدند در گروه 

-434) نیب D.T light postو در گروه  وتنی(  ن123-221)

حاصل از  یروهایاز ن روهاین نیبودند و ا ریمتغ وتنی( ن232

 وتنین 41-222که بین  در دهان افراد جوان و زنان دنیجو

 یهر چند در مردان با آرواره ها (22،24)بود. شتریب اریبس است،

  رسد که یم نیوتن 222از  شیبه ب تیبا یروهاین زانیم یقو

وجود  FRC یتوسط پست ها روهاین نیخطر عدم تحمل ا

 (24)خواهد داشت. 

 : گيری هجينت

در این تحقیق به نظر می رسد بدست آمده  جیبا توجه به نتا

 D.T light بریکوارتز فا یشده با پست ها میترم یدندانها

post شده با میبا گروه ترم Single taper light post  ،

 ندارند.در مقاومت به شکست  یدار یمعنتفاوت 

 : شنهاداتيو پ هيتوص

 یطرح ها ریدر رابطه با تاث یکاف اطالعات تیبا توجه به محدود

مقاومت به شکست دندانها و  یبر رو FRC یمختل  پست ها

آل  دهیا ریغ سهیمقا نیآنها در داخل کانال و همچن ریگ ای

 یها و جنس هامختل  با طرح ها و سمان یها ستمیس

 یقاتیشود تحق یم شنهادیپ گر،یکدیمتفاوت به طور همزمان با 

خصون انجام  نیباالتر در ا یژگیو و تیهدفمندتر با حساس

 طیانجام شده در شرا یهاشیتکرار آزما نی. همچنردیگ

Invivo طیاطالعات در شرا نیهر چه بهتر ا یریو بکارگ 

 از لط  نخواهد بود. ی، خال یکینیکل
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