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چکیده
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است که با هاي اندو شده ايبه شکست دندانهدف از این مطالعه بررسی مقاومت
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مقدمه
غیر زنده یکی از چالش هاي عمده هاي بازسازي دندان

اي در زمینهدندانپزشکی است زیرا به اطالعات گسترده
. هاي اندودنتیکس، پریودنتیکس و ترمیمی نیاز دارددرمان

هاي غیر زنده، بعالوه مفاهیم کلینیکی در بازسازي دندان
اند و در این زمینه گذاري شدهغالباً بر اصول تجربی پایه

ندکی وجود دارد که انجام چنین اطالعات علمی ا
از سه گروه درمان نامبرده، . سازدتر میهایی را پیچیدهدرمان

اهمیت » هاي درمان ریشه شدهدندان«درمان ترمیمی جهت 
درمان ترمیمی رایج شامل بازسازي تاج . وافري را دارد

.1دندان، قرار دادن پست، کور و روکش نهایی خواهد بود
هاي معالجه ریشه شده، در ابتدا باید براي ترمیم دندان

به دقت بررسی شود که آیا واقعاً براي ترمیم نیاز به پست 
باشد یا خیر، زیرا قرار دادن پست منجر به از دست رفتن می

شود و تحت شرایط مشخص بیشتر ساختمان دندان می
هاي داراي هاي بدون پست و کور نسبت به دنداندندان

برخی .2دارندبرخورام باالتري استحکاز پست و کور 
هاي درمان ریشه شده با دندانمطالعات حاکی از آنند که 

حتی بعضی مطالعات بیان . 3،4شوندپست تقویت نمی
هاي درمان ریشه شده با حداقل ساختمان کنند که دندانمی

هاي بازسازي شده با پست واز دست رفته بیشتر از دندان
امروزه . 5،6دهندمقاومت نشان میکور در مقابل شکستگی 

شود وقتی ساختمان باقی مانده کافیست بهتر توصیه می
است که گیر ترمیم از اتاقک پالپ تامین شود ولی اگر 
ساختمان از دست رفته زیاد است استفاده از پست جهت 

هاي دندان.5یم گریز ناپذیر استمگیر قسمت تاجی تر
آنها به میزان قابل درمان ریشه شده که ساختمان تاجی 

توجهی از دست رفته است و براي فراهم نمودن گیر روکش 
.7هاي پست و کور نیاز دارندنهایی کافی نباشد، به ترمیم

به منظور جایگزینی ساختار از دست رفته دندان و 
فراهم نمودن گیر و مقاومت ترمیم نهایی، استفاده از پست و 

بدین منظور از . گردداي محسوب میکور شیوه پذیرفته شده

هاي آلیاژ. شودمواد متعددي در ساخت پست استفاده می
هاي پیش ساخته فلزي مانند استنلس استیل ریختگی، پست

هاي کامپوزیتی تقویت شده با فایبرها از و تیتانیوم، پست
و در حال حاضر به شوندهاي رایج محسوب میانواع پست

، هر کدام از 8می شودها استفاده طور روتین از این پست
به طور خالصه این انواع پست مزایا و معایبی دارند مثال 

پست و کور ریختگی استحکام باال و تطابق بهتر نسبت به 
پست هاي پیش ساخته دارند و براي کانال هاي بیضوي و 

گیر است،فلیر توصیه می شود اما روش کار پیچیده و وقت
و تیتانیومی براي هاي پیش ساخته استنلس استیل پست

اما احتمال خوردگی کانال هاي گرد کوچم توصیه می شوند 
وپست هاي کامپوزیتی تقویت 9استنلس استیل وجود دارد

شده با فایبر باند به عاج دارند و زیبا هستند اما عملکرد 
کلینیکی آنها نامشخص است و براي دندان هاي تحت 

.10،11نیروي لترال توصیه نمی شود
هاي متکی به پست و کور، کارآیی موفق درمانبراي 

. ماده پست باید از خواص فیزیکی مناسب برخوردار باشد
مطلوبی ةاز جمله باید داراي استحکام و ضریب االستیسیت

باشد زیرا این دو عامل در حفظ استحکام و مقاومت دندان 
اختالف ضریب 12در برابر شکستگی اهمیت زیادي دارند

ده پست نسبت به عاج دندان از نظر االستیک االستیسیته ما
13باشدمدول منشاء بروز استرس در ساختار دندان می

استفاده از یک  سیستم  پست با ضریب االستیسیته مشابه به 
عاج دندان، از نظر مکانیکی یک واحد همگن را فراهم 

تري آورد که در نتیجه از عملکرد بیومکانیکی مطلوبمی
طرح پست نیز به عنوان یک عامل .14باشدبرخوردار می

بطوري که برخی .15باشدمهم در توزیع استرس مطرح می
مطالعات تأثیر طرح پست را بر روي توزیع استرس نشان 

.16،17اندداده
بدلیل هاي بازسازي شده با پست عدم موفقیت دندان

ایجاد شکست دندانو یالقی پست، شکست پست
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جدا ، یبراهاي تقویت شده با فکامپوزیتمعرفی با. گرددمی
به عنوان دلیل دیگر شکست مطرح کور از پست هشدن ماد

هاي ، انتخاب پستبراي جلوگیري از شکست پست.باشدمی
براي رفع مشکل . کمک کننده استاستحکام خمشی باالبا

لقی پست عوامل زیادي از جمله طول، قطر و طرح پست، 
نیزو کانال نگی آماده سازي نوع سمان و کیفیت آن چگو

. مورد ارزیابی قرار گیرددل دندان در قوس فکی بایمح
تواند از طریق حفظ ساختمان احتمال شکست دندان نیز می

االستیسیته مشابه با طرح مناسب و دندان، انتخاب پست
.18کاهش داده شودعاج 

هاي با توجه به شیوع باالي شکستگی دندان در ترمیم
پست، بر آن شدیم تا  مقاومت به شکست عمودي متکی به 
هایی است که با چهار نوع سیستم پست و کور دردندان

.اند، را بررسی نماییمبازسازي شده

بررسیروش 
دندان پرمولر 4019در این مطالعه آزمایشگاهی تعداد 

با طول ریشه یکسان که ) 19تک ریشه و تک کاناله(پایین
. بودند، مورد استفاده قرار گرفتاز دهان خارج شدهاخیراً

، از رادیوگرافی هادندانتک کاناله بودن ه منظور اطمینان از ب
ها و اطمینان از جهت مشاهده وضعیت ریشهو استفاده شد

ها توسط میکروسکوپ دندان، عدم ترك و شکستگی
ها با محلول نمونه. گرفتندچشمی نوري مورد بررسی قرار 

4ضد عفونی شده و حداقل یک ماه در دماي % 10الین فرم
. ندددرجه سانتیگراد در آب یونیزه نگهداري ش

حفره دسترسی جهت انجام درمان اندودنتیک به روش 
توسط فایل شماره (WL)طول کارکرد. تهیه شداستاندارد

بدین صورت که فایل تا جاییکه از آپکس قابل مشاده 10
میلی متر از طول فایل 5/0، سپس باشد وارد کانال شده

step backبه روش50کاسته شد و دندان ها تا فایل 

به (AH26)سیلروتاپرکا وگفایلینگ شده و با استفاده از 
پس از . نددش(obdurate)روش تراکم جانبی آبچوره

تاج دندان توسط فرز شولدر الماسی که با ،درمان ریشه
Fullواي زیاد از جهتهندپیس با دور باال و آب و ه

veneer crown فینیش الین. شدآماده(FL)بر روي
CEJ سپس تاج دندان . میلی متر قرار داده شد1به پهناي

.دیقطع گردCEJبه میلیمتر 1در فاصله 
. نددتایی تقسیم ش10گروه 4ها بطور تصادفی به دندان

هاي دریلتوسط میلیمتریککانال هر دندان پله پله تا قطر
مخصوص هر سیستم طبق دستور کارخانه سازنده 

میلیمتر 5ند، آماده سازي فضاي پست دشسازي آماده
ها براي در تمام گروه. انجام شدها تر از آپکس ریشهکرونالی

ساخت کوراري (چسباندن پست از سمان رزینی پاناویا 
. طبق دستور کارخانه استفاده گردید) ژاپن

هر دندان توسط یک : کور ریختگیپست و -1گروه 
به هاکورپست واین . کور ریختگی بازسازي شدپست و

هاي پالستیکی پیش ساخته روش مستقیم با استفاده از پست
-patternو آکریلpin-jetامـموجود در بازار به ن

(GC America)resinسپس سیلندر . ندفرم داده شد
. دندریخته شSupercast)(با آلیاژ نیکل کرومگذاري و
بر روي refining-finishing-air abrasionفرآیند 
ذرات آلومینیوم اکسیدهاي ساخته شده توسطکورپست و
. میکرون انجام شد50با قطر 

با هادندان: کور کامپوزیتیپست تیتانیومی و-2گروه 
ساخت شرکت (تیتانیومی هپیش ساخته شداز هاي پست

در این . نددشمیلیمتر ترمیم یکبه قطر ) دنس پلی سوئیس
هاي مخصوص این براي آماده سازي کانال از دریلروش 

پس از .گردیدسیستم طبق دستور کارخانه سازنده استفاده 
ساخت (photo coreکور کامپوزیتیچسباندن پست، 

.روي پست ساخته شد) کوراري ژاپن
از پس: کور کامپوزیتیپست فایبرگالس و-3گروه 

) 2شماره (هاي مخصوص آماده سازي کانال توسط دریل
میلیمتر یکهاي فایبرگالس به قطر این سیستم، از پست
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کور کامپوزیتی ، هاستپس از سمان کردن پ. دگردیاستفاده 
.روي آن ساخته شدphoto coreبا

کور پست روت وایر رزوه دار شده و-4گروه 
ها گروه کانال دندانن ایدر ): روش پیشنهادي(کامپوزیتی

) روت وایر(آماده شده و سیم ارتودنسی 2توسط پیزوي 
stainless steel میلیمتر که توسط مجري یک قطر با

طرح براي اولین بار مطرح شده است توسط دستگاه حدیده
(Die machine) 2/0دستی ساخت کشور لهستان با قطر

کور د ویگرددار شده و با سمان پاناویا نصبرزوهمیلیمتر
.روي آن ساخته شدphoto coreکامپوزیتی با
جهت بکار برده شد، کور کامپوزیتیهایی که در گروه

هاي موقت آلومینیومی ساخت کور کامپوزیتی از روکش
در این . کورها یکسان باشدتمام استفاده شد، تا اندازه 

اچ % 37(H3PO4)ها با اسید فسفوریکج دندانها عاگروه
.ددنش

هاي نمونهکور، ها با پست وپس از بازسازي دندان
هاي و در بلوكشده بازسازي شده با یک الیه موم پوشانده 

با شروع پلیمریزاسیون رزین .شدندرزین آکریلیک مانت 
ماده . شد، موم آنها زدوده شدهها خارج آکریلیک دندان

داخل بلوك آکریلی در به کسان وقالبگیري پلی وینیل سیل
در محل قبلی و دندان مجدداًشده ل ساکت قبلی تزریق مح

ماده قالبگیري اضافه خارج داده شد اجازه گردید و مستقر
سازي پاکCEJتر از خطمیلیمتر پایین2و با سوند تا گردد

. گردید
universal testingدستگاهها با استفاده از نمونه

machine(Instron)براي اطمینان از . نددآزمایش ش
، در جهت مشخصتوسط پیستون دستگاه نیرواعمال 

دستگاه بر . شدندبا زاویه قائمه درون گچ مانت هادندان

کیلوگرمی 100با یک ظرفیت mm/min5/0روي سرعت
از دستگاه به مرکز بطور عمود نیروي آزمایشی شده و تنظیم 
شکست مقاومت به. گردیدکورها وارد بر روي هادندان

برابر با آستانه نیرویی در نظر گرفته شد که موجب 
که میزان نیرو . گردیدکور پست وشکستگی دندان یا ترمیم 

نیوتن شود، به نشان داده میدر دستگاه بر حسب کیلوگرم 
. و ثبت گردیدتبدیل

تجزیه SPSSبا استفاده از برنامه بدست آمده هاي داده
سط مقاومت در چهار گروه براي مقایسه متو. و تحلیل شد

(one-way ANOVA)آنالیز واریانس یکطرفه از 

آزمون ها با کاربرد استفاده گردید و مقایسه دو بدویی گروه
Tukeyانجام شد

هایافته
هاي میانگین و انحراف معیار مقاومت به شکست دندان

1ترمیم شده با چهار نوع سیستم پست و کور در جدول 
مقایسه میـانگین مقاومت بـه شکست . استنشان داده شده 

(one-way NOVA)بــا کاربـرد آنالیز واریانس یکطرفه

دار آماري بین چهار روش ترمیمی نشان داد اختالف معنی
هاي مقایسات دو بدویی روش). P=0001/0(وجود دارد

با استفاده از آزمون . آورده شده است2ترمیمی در جدول 
tukeyقاومت به شکست در روش مشخص گردید که م

دار ترمیمی ریختگی نسبت به سه روش دیگر بطور معنی
همچنین مقاومت به شکست ). P=001/0(باشد باالتر می

هاي استنلس استیل و تیتانیوم گروه فایبرگالس بیش از گروه
اما بین دو گروه استنلس استیل و تیتانیوم ). P=001/0(بود 

داري وجود ختالف معنیاز نظر مقاومت به شکست دندان ا
). P=28/0(نداشت 
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هاي ترمیم شده با چهار نوع سیستم پست و کوردر دندان)  نیوتن(میانگین و انحراف معیار مقاومت به شکست :1جدول 

هاي ترمیم شده با چهار نوع سیستم پست و کورمقایسه دو بدویی مقاومت به شکست در دندان:2جدول 

بحث
هاي درمان یکی از علل مهم عدم موفقیت درمان دندان

تعیین موفقیت . باشدریشه شده درمان ترمیمی نامطلوب می
باشد زیرا در این هاي متکی به پست بسیار دشوار میترمیم

مشکل واقعی در ترمیم . امر متغیرهاي فراوانی دخالت دارند
گردد که هاي درمان ریشه شده زمانی پدیدار میدندان

عالوه در این شرایط . ساختار تاجی باقی مانده اندك باشد
بر تأمین گیر پست و کور، باید به استحکام ترمیم نیز توجه 

ها به عوامل درمان ترمیمی نسبت داده بیشتر شکست. نمود
از جمله شکست درمان ممکن است در نتیجه . شده است

مقاومت به شکست رابطه .13شکستگی ریشه ایجاد شود
در بعد مستقیمی با ضخامت باقی مانده دندان مخصوصاً

گشاد کردن بیش بر همین اساس .14،15اکولنیگوالی داردب
از حد کانال چه در هنگام درمان ریشه چه جهت تهیه 

دهدفضاي پست احتمال شکست ریشه را افزایش می

خواص فیزیکی ماده پست نیز عامل دیگري است . 16،17
.4که بر مقاومت به شکست تأثیر دارد

نوع پست در مطالعه حاضر مقاومت به شکست سه 
هاي رایج و یک نوع پست پیشنهادي تهیه شده از وایر

براي . استنلس استیل ارتودنسی مورد مقایسه قرار گرفت
هایی با طول یکسان بودن شرایط در چهار گروه، دندان

همچنین طول و قطر . حداالمکان برابر انتخاب شدند
براي . ها یکسان در نظر گرفته شدها در همه گروهپست

استفاده ) پاناویا(ها در فضاي پست از یک سمان ستنصب پ
گردید و ساخت کور به روش مشابه و با ماده یکسان انجام 

.  شد
طبق نتایج مطالعه حاضر، مقاومت به شکست در 

هاي پست و کور ریختگی نسبت به گروه ترمیم با ترمیم
پست تیتانیوم و کور کامپوزیتی بطور قابل توجهی بیشتر 

mean±SD*Pتعدادهاي مطالعه گروه

90±1017تیتانیوم

٠٠
٠١

/٠
 =P

102±1012استنلس استیل
133±1016فایبرگالس

162±1031ریختگی
*one-way ANOVA

P*اختالف میانگینهاي مقایسهگروه
P=5/28001/0فایبر گالس* ریختگی 

P=9/59001/0استیلاستنلس * ریختگی 

P=9/71001/0تیتانیوم* ریختگی 

P=4/31001/0استنلس استیل* فایبر گالس 

P=4/43001/0تیتانیوم* فایبر گالس 

P=1228/0تیتانیوم* استنلس استیل 

* Tukey Test
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افته در موافقت با نتایج مطالعات انجام شده توسط این ی. بود
Hayashi وSendhilnathanباشد که مقاومت به می

هاي ترمیم شده با پست و کور ریختگی شکست را در دندان
هاي پیش ساخته فلزي از هاي ترمیم با پستبیش از گروه

دلیل مقاومت بیشتر در . 18،20جمله تیتانیوم گزارش کردند
هاي پست و کور ریختگی تطابق بهتر شکل پست با ترمیم

هاي پیش ساخته تیتانیوم فضاي پست در مقایسه با پست
.21باشدمی

نیروي شکست Nissanو Guاما در مطالعات 
هاي ترمیم شده با پست و کور ریختگی در مقایسه با دندان
تناقض در 23،22هاي تیتانیوم و فلزي برتري نشان ندادپست

تواند بدلیل مداخله دو عامل دو گروه مطالعات میاین
هاي ریختگی و پست. االستیک مدول و تطابق باشد

هاي فلزي پیش ساخته هر دو از جنس فلز و داراي پست
باشند، بنابراین از نظر توزیع استرس االستیک مدول باال می

رو از این.24تفاوتی قابل توجهی بین آنها وجود ندارد
توان انتظار ها بخوبی انجام گیرد، میابق پستچنانچه تط

، مقاومت به Nissanو Guهاي داشت که مشابه با یافته
شکست ترمیم پست و کور ریختگی نسبت به پست فلزي 

. باالتر نباشد
هاي پست و کور هاي مطالعه حاضر ترمیمطبق یافته

ریختگی نسبت به گروه ترمیم با پست استنلس استیل 
دار مقاومت به شکست باالتري را طور معنیارتودنسی ب
احتماالً این تفاوت نیز مربوط به تطابق بهتر . نشان دادند

هاي دار نمودن پستبعالوه، رزوه. هاي ریختگی باشدپست
تواند موجب افزایش گیر گردد، اما استنلس استیل گرچه می

تواند در عین حال با افزایش استرس، موجب این عمل می
.  روي شکستگی گرددکاهش نی

هاي پست و کور ریختگی مقاومت به شکست در ترمیم
در تأیید این . نسبت به گروه ترمیم با پست فایبر بیشتر بود

گرچه . 26،19،25،18اي وجود داردیافته مطالعات مشابه
هاي فایبر نسبت به انواع فلزي داراي مقاومت به پست

ر براي کاربردهاي باشند اما همین مقداتري میشکست پایین
تر بعالوه مقاومت کمتر مطلوب. کندکلینیکی کفایت می

است زیرا در صورت اعمال نیروهاي مخرب، شکستگی به 
احتمال بیشتر در سطح تماس بین پست و کور یا خود 

پیوندد و بدین ترتیب از شکستگی ریشه پست بوقوع می
در یک ترمیم پست فایبر حداقل دو. 27شودجلوگیري می

سطح تماس بین پست و سمان و : سطح تماس وجود دارد
وقتی مواد دو سوي سطح .  سطح تماس بین سمان و عاج

تماس داراي خواص مکانیکی متفاوتی باشند با اعمال بار 
هاي شدیدي روي سطح تماس متمرکز بر سیستم، استرس

گردد و هر قدر تفاوت بین دو ماده بیشتر باشد تمرکز می
در . هاي بیشتري همراه باشدد با آسیبتواناسترس می

هاي فایبر بیشترین تفاوت بین پست و سمان وجود ترمیم
بنابراین بدیهی است که شکست گیر با احتمال باالتر . دارد

مشاهدات . در سطح تماس بین پست و سمان اتفاق بیفتد
و Yangبعالوه، .28کنندکلینیکی این مطلب را تأیید می

Giovani طبق مقایسه این دو پست نشان دادند که
هاي توانند جایگزین مناسبی براي پستهاي فایبر میپست

هاي همرنگ دندان مزیت دیگر پست. 29،30ریختگی باشند
توانند خواسته بیماران را از جهت زیبایی، به اینست که می

پست و . هاي قدامی برآورده نمایندخصوص در دندان
ان به لحاظ هماهنگی با رنگ طبیعی کورهاي همرنگ دند

هاي مقاوم پرسلن را در این ها امکان کاربرد روکشدندان
همچنین ایجاد باند مناسب از دیگر . اندموارد فراهم آورده

لذا شناخت خصوصیات فیزیکی . هاستامتیازات این سیستم
ها زمینه انجام یک رستوریشن و کاربرد صحیح کلینیکی آن

.31سازداین مواد را مهیا میموفقیت آمیز با
مطالعه حاضر نشان داد نیروي الزم جهت ایجاد 

هاي پست فایبر نسبت به گروه ترمیم با شکستگی در ترمیم
تـه نتـایج مطالعات دیگر این یاف. پست تیتانیـوم باالتـر است

ضمن گزارش نتــایج Kivanç.32- 35انـدرا تأییـد کرده
مشابه، توضیح داد این تفاوت احتماالً مربوط به باالتر بـودن 
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االستیک مـدول تیـتانیـوم نسبت به عـاج دنـدان و استحکام 
حال آنکه فایبر 36باشدبـاند نـاکافی بین فلز و سمان می

پست از نظر االستیک مدول با دندان مشابهت بیشتري دارد
تـري توانند استرس را بطور یکنواختیهاي فایبر مپست.37

عامل دیگر، باند فایبر پست به دیواره . در دنـدان توزیع کنند
زیرا انتقال نیـرو از پست به دنـدان بستـگی . باشدکانال می

نشان داده شده است کـه . به باندینگ بین آنها دارد
هاي بـا قابلیت باندینگ به عاج موجب افزایش پست

و ٣٨،٣٩،۴٠Silvaشوندان ترمیم شده میاستحکام دند
Barjau-Escribano نیز با ارزیابی توزیع استرس

هاي فایبرگالس نسبت به دریافتند توزیع استرس در پست
.41،42گیردتري انجام میپست تیتانیوم بطور یکنواخت

هاي این مطالعه حاکی از باالتر بودن مقاومت به یافته
هاي پست فایبر نسبت به گروه ترمیم با پست شکست ترمیم

در مغایرت با این نتیجه . باشداستنلس استیل ارتودنسی می
McLarenهاي استنلس استیل نسبت مشاهده نمود پست

ر البته د43آورندبه پست فایبر مقاومت بیشتري را فراهم می
هاي استنلس استیل داراي رزوه بودند مطالعه حاضر پست

. تواند موجب کاهش قابل توجه استحکام دندان گرددکه می
هاي پست استنلس استیل مقاومت به شکست در ترمیم

ارتودنسی نسبت به گروه ترمیم با پست تیتانیوم تفاوت 
ها بطور دار نداشته و در هر دو نسبت به سایر گروهمعنی

به عنوان یکی از معایب عمده . ل توجهی کمتر بودقاب
گردد، عدم هاي فلزي که موجب کاهش مقاومت میپست

باشدتوزیع یکنواخت استرس در ریشه دندان قابل ذکر می
بعالوه در دو گروه پست ریختگی و پست فایبر، کورها . 44

ها بودند که موجب از نظر خواص فیزیکی مشابه با پست
شود، اما در دو گروه استنلس استیل و میساختار همگنی 

ها جنس متفاوتی نسبت به ماده کور داشتند تیتانیوم، پست
تواند منجر به توزیع نابرابر استرس در طول ترمیم و که می

.در نتیجه کاهش مقاومت گردد

گیر و جهت هاي پست و کور ریختگی نسبتاً وقتترمیم
شند که این موضوع باساخت نیازمند مراحل آزمایشگاهی می

موجب جلسات درمانی بیشتر و افزایش هزینه در این نوع 
هاي هاي پیش ساخته بر خالف پستپست. گرددسیستم می

ریختگی به مرحله ساخت در آزمایشگاه نیاز ندارند و انجام 
رو از نظر تکنیکی از این. ترمیم در یک جلسه قابل اجراست

.8درمان کمتر استباشند و هزینه این نوعتر میآسان
در مطالعه حاضر نیز با وجود آنکه در استفاده از 

هاي ریختگی بیشترین مقاومت بدست آمد اما از نظر پست
هزینه گروه پست ریختگی باالترین قیمت را بخود 

از نظر هزینه در مراحل بعدي گروه فایبر . اختصاص داد
گالس و تیتانیوم بوده و کمترین قیمت مربوط به گروه

از آنجایی که در گروه پست استنلس . استنلس استیل بود
استیل کمترین هزینه صرف شد و مقاومتی مشابه با گروه 

توان پس از انجام مطالعات پست تیتانیوم مشاهده گردید، می
تکمیلی این روش پیشنهادي را بعنوان جایگزین ترمیم با 

.   پست تیتانیوم معرفی نمود
هاي پست و کور، روکش رمیمدر مطالعه حاضر براي ت

سازي شرایط همچنین جهت شبیه. نهایی تهیه نگردید
load)کلینیکی ترموسایکلینگ یا بارگذاري متناوب 

cycling)هاي این دو مورد به عنوان محدودیت.انجام نشد
. مطالعه حاضر قابل ذکر است

گیرينتیجه
نتایج این مطالعه نشان داد مقاومت به شکست 

هاي ریختگی در هاي پرمولر بازسازي شده با پستدندان
هاي فایبرگالس، استنلس استیل و تیتانیوم مقایسه با پست

باشد و مقاومت به شکست بطور قابل توجهی باالتر می
هاي پرمولر بازسازي شده با پست فایبرگالس نسبت دندان

دار بیشترهاي استنلس استیل و تیتانیوم بطور معنیبه پست
هاي استنلس استیل و هاي ترمیم شده با پستدندان. است

تیتانیوم از نظر مقاومت به شکست متفاوت از یکدیگر 
.باشندنمی
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An in vitro study of resistance to vertical fracture in restored teeth of
four types of post and core systems

AsadAlah Ahmadzadeh 1, Najmeh Mousavi2*, Farnoush gol Mohamadi 2,
Ammar Neshati2, Fatemeh Dabaghi 3, Atabak Askari4

Abstract
Background and Objective: Endodontically treated teeth with
extensive loss of coronal structure can be restored with various post
systems. Choosing a right type of post will affect the life of the
final restoration. The aim of study was to investigate the fracture
resistance of endodontically-treated teeth restored using a
suggestive and three conventional post systems.
Subjects and Methods: Forty extracted and endodontically treated
premolars were decoronated 1 mm coronal to CEJ. the teeth were
randomly divided into four restorative groups: Group 1, cast post
and core; 2, fiber post and composite core; 3, suggestive
stainless steel post and composite core; 4, titanium post and
composite core. In all groups, posts were cemented with a resin
cement (Panavia F). Each root was embedded in an acrylic resin
block and loaded vertically in a universal testing machine at a
crosshead speed of 0.5 mm/minute until fracture. The data were
recorded and analyzed using one-way ANOVA and Tukey tests.
Results: The teeth restored with cast post and core demonstrated
fracture resistance (162 N) significantly higher than other groups
(P<0.001). The fracture resistance in fiber glass post group (133 N)
was significantly higher than that in stainless steel and titanium
post groups (P<0.001). The difference of fracture resistance
between stainless steel post group (102 N) and titanium post group
(90 N) was not significant (P=0.28).
Conclusion: The results of study indicated that endodontically
treated premolars restored with cast or fiber glass post systems are
more resistant to fracture compared to stainless steel and titanium
posts.

Keywords: Fracture resistance, Post-core, Endodontically-treated
teeth.
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