
32-24، 1388بهار،1، شماره21دوره/ مجله دندانپزشكي جامعه اسالمي دندانپزشكانتحقيقي

 بررسي آزمايشگاهي تأثير قطرهاي مختلف پست كوارتز فايبر بر ميزان مقاومت

 به شكست ريشه دندان

2دكتر مريم ميرزايي-1عزت اله جاللياندكتر

 پروتزهاي ثابت دنداني دانشكده دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسالمي تهران گروه آموزشي دانشيار-1
 دندانپزشك-2

 چكيده
ه و از:دفزمينه كؤم عوامليكي و توسط شدهه درمان ريشه ثر در مقاومت به شكست در دندانهايي غيرفلـزي بازسـازي هـاي پستاند

مي قطر اين پست،شوند مي ت مطالعههدف از اين. باشد ها بر ميزان مقاومـت بـه شكـست ثير قطرهاي مختلف پست كوارتز فايبرأ بررسي

ميري .باشد شه دندان در شرايط آزمايشگاهي

پاعسي آزمايشگاهي مطالعهنايدر:روش بررسي بيدد دندانهاي پره مولر سالم فك و قطعCEJهاي فلزي از ناحيه وسيله ديسكه ين

در آماده به سپس نمونه.شدها انجام تمام نمونه سازي اندودنتيك كانال . تقسيم شدندCوBوA تاييده گروهسهها به صورت تصادفي

شد CEJمتر از نقطه مرجع ميليدهه فضاي پست به طول گروهر در به قطرهاي ™D.T. Light-Post هاي كوارتز فايبر پستو آماده

و سمان رزينيادر داخل كان متر ميلي2/1ويك،8/0 هر نمونه توسطدر كورمادهو سمان شدندPanavia F2.0ل توسط باندينگ

ب Z250كامپوزيت  شد پلي استري پيش ساختهكارگيري ماتريكسه با آنسپ.تهيه ها در داخل مواد رزيني آكريليك فوري مانت نمونهاز

در نمونه. را بازي كند پريودنتالها نقش ليگامان دور ريشه نمونهكه يك اليه نازك ماده االستيكي پلي اتري ايمپرگام شدند به طوري ها

ميتحت نيروي فشاري با سرعت دستگاه اينسترون  گرفتند تا شكستگي ريشه در جهت موازي با محور طولي دندان قرارمتردر دقيقهلييك

شد در نمونه .د آماري استفاده گرديتحليلآناليز واريانس يك سويه جهت ها داراي توزيع نرمال بودند از آزمون از آنجا كه داده.ها حاصل

بهداري بين سه گروه از لحاظ مقا هيچ تفاوت معني:ها يافته در.شكست مشاهده نشد ومت ميانگين نيروي منجر به شكست ريشه به ترتيب

و در گروه 4/934±18/295متر پست با قطر يك ميليB در گروه نيوتن، 1010± 95/250متر پست ميلي8/0 با قطرA گروه   باC نيوتن

مي1001±42/301متر پست ميلي2/1قطر .باشد نيوتن

پ:گيري نتيجه مقاومت به پست غيرفلزيو با افزايش قطر ثيري بر ميزان نيروي منجر به شكست ريشه نداردأرتز فايبرتهاي كواستقطر

به، با افزايش قطر پست.يابد شكست ريشه كاهش نمي سط مقاومت خود پست و و همچنين ميزان ح باندينگ با ماده كور شكستگي

ن افزايش مي ميتيجه آن ثبات باالتر مادهيابد كه .باشد كور

. پست غيرفلزي– قطر پست– مقاومت به شكست– پست كوارتز فايبر:ها كليد واژه

 4/12/1387/1385:پذيرش مقاله 10/9/1387:اصالح نهايي19/5/1387/1383:وصول مقاله
 e.mail:Dr_E_Jalalian@yahoo.com تهران اسالميدانشگاه آزاديه دندانپزشك دانشكددنداني ثابت پروتزهايگروه آموزشي اله جالليان، دكترعزت:نويسنده مسئول

 مقدمه
بـاومت به شكست ريشـمق  كه تحتييازسازي دندانهاـه در

گ اي در انتخاب تعيين كنندهعامل اند رفتهـدرمان ريشه قرار
ميـروش درم بـزيرا روشه.اشدـب ان ،ازسازيـاي مختلف
از.ل دارنداـ متفاوتي را به دنبفشارهاي دركهعواملييكي

مقـمي تـاومت به شكست ريشـزان قطـثيأه ر پستـر دارد

اف مي و از آنجا كه با نسوجزيـفلزايش قطر پستـباشد
سبب افزايش ريسك لذا،يابد باقيمانده اطراف آن كاهش مي

شدـي در ريشـشكستگ افـالبت(ه خواهد زايش قطر پستـه
افـت مي گزـواند سبب .)ر شود كه بسيار ضروري استـيايش

غيـهي در پستول،)1( فـهد پستـزي ماننـفلرـاي رـايبـاي
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و همكاردكتر عزت اله جالليان

به، كوارتز فايبر، گالس فايبر،كامپوزيت از جنس كربن فايبر
بـدلي سمـانـل وجود و هـ در داخل ريش،يـهاي رزينانـدينگ

مييكپارچگي  فشارشود كه موجب توزيع مطلوب حاصل
در مي و مي گردد )1(.يابد نتيجه مقاومت به شكست افزايش

درمان پروتز به ميزان زيادي در ارتباط با ترميم دندانهاي
 تحت درمانهاي روت كانال شده است كه اين دندانها طبعاً

و و ترميمي قبلي يا دستكاريهاي اندودنتيك قرار يا ضربه
بـرميم يك دندان روت كانـتيـآگه پيش.اند رفتهـگ ه ال شده

 كيفيت درمان، ريشهميزان زيادي به وضعيت قبل از درمان
ووريشه استخواني ميزان حمايتميزان نسج باقيمانده دندان

)3-1(.بستگي دارد
د دندانهاي بدون پالپ بدونان بسياري از مطالعات نشان داده

در،سازي داخل كانال براي پست آماده  مقاومت بهتري را
 نسبت به دندانهايي كه فضاي داخل،برابر نيروهاي اكلوزال
نشان سازي شده فاده از پست آمادهكانال آنها جهت است

زم. دهند مي اني بايد صورت گيرد در نتيجه استفاده از پست
ت و رستوريشن تاجيمين گير برايأكه نياز به  وجود دارد

در اين،)2(.راه ديگري براي رسيدن به اين منظور نيست
بهاي غير ميان پست دليل قابليت باند شدن با نسجه فلزي

هايا در مقايسه با پسترمقاومت به شكست ريشهدندان 
)3-1(.دهندميافزايش فلزي

تاي از مقا در پاره ثيرأالت گفته شده كه ميزان قطر پست
چنداني بر ميزان گير پست ندارد بنابراين توصيه شده است 

نه انجام پذيرد به كه تهيه حفره پست به صورت محافظه كارا
 در اطراف پست باقي عاجمتر ميلييكصورتي كه حداقل 

ت،)3(.بماند برأ در خصوص مقاومت به شكست ثير قطر پست
ميري كه خورد به طوري شه تناقضاتي در مقاالت به چشم

م بعضي آن و تعدادي بي اثر دانستهؤرا از. اند ثر استفاده
 با شيوع باالي ممكن است فلزي زياد پستقطر نسبتاً

از طرفي،)3-1(.شكست ناحيه اپيكالي ريشه مرتبط باشد
مي بيشتر موادي كه در تهيه پست به ها به كار روند براي

دست آوردن خواص مطلوب فيزيكي احتياج به افزايش قطر 
و پست دارند تا مقاومت الزم را در برابر نيروهاي فانكشنال

)3-1(.ه باشند بدون شكست پست داشتپارافانكشنال
 به اين نتيجه رسيدند كه ارتباط مستقيميانتعدادي از محقق

و ضخامت و عاجبين قطر ريشه  باقيمانده اطراف پست
توانايي دندان در مقاومت نسبت به نيروهاي جانبي وجود

 Zirconiaهاي جديد اي كه بر روي پست در مطالعه،)3(.دارد

نندانجام شد دريافت ي منجر به شكست براي يرو كه ميزان
 قطر پست بستگي به طور اوليه بهZirconiaهاي تمام پست

و اينكه پست هاي با قطر باالتر مقاومت به شكست دارد
درباالتري مي را )4(.شوند ريشه سبب

مي عنواني ديگرمطالعهدر ان نيروي شده كه يك رابطه خطي
و قطر پست گها در انواع كربن فايبر منجر به شكست السو

ت برأفايبر وجود دارد وقطر پست مقاومت خمشي ثيري بسزا
 با اين حال،)5(. دارد ريشهو ميزان نيروي منجر به شكست

از پارهدر يك مقاالت عنوان شده كه پست اي هاي غيرفلزي
ب كامالً فشارميدان ميه مشابه دندان طبيعي كه وجود آورند

و با قطر پست ندارد ارتباطيفشاررحال ميزان حداكثرهبه
تهاي غيرفلزي قطرهاي مختلف پست ثيري در ميزانأ هيچ

ه ديگري مقالدر،)7-6(.مقاومت به شكست دندان ندارند
و ساختارفشارعنوان شده كه ميزان با كور ماده در ريشه

)8(.يابد افزايش قطر پست فايبر كاهش مي
وبنابراين با توجه به پژوهش ناكافي در اين خصو ص

 ضروري به نظر مطالعهتناقضات ذكر شده انجام اين
 تعيين مقاومت به شكست ريشهمطالعهدف از اينه.رسد مي

,هاي كوارتز فايبر سه قطر مختلف پستهنگام به كارگيري
.باشد مي

 روش بررسي
 عدد دندان پره مولرفك پايينسي آزمايشگاهيمطالعهاين در

د شده به علت خارج و نظر اراي شرايط موردارتودنسي
ا و پس از برداشتن دبريبراي مطالعه هاي نتخاب شدند

 به مدتو ضدعفوني كردنخارجي با جرم گير اولتراسونيك 
 در سرم فيزيولوژي قرار،٪2/0 ساعت در محلول تيمول 48

مط. گرفتند ازشرايط ورود به عدم وجود: العه عبارت بود
و يا پوسيدگترك، تحليل مچنينهوايي ريشه، هيپوپالزي

و طول مشابه در نمونه كه.ها قطر دندانهايي با ابعاد مشابه
و طول ريشه معادل ميلي5/21ميانگين طولي در حدود  متر

از.انتخاب گرديدندند متر داشت ميلي 14 نكته مهم اينكه بعد
از ميلييكسازي فضاي پست حداقل ميزان آماده عاج متر

باقي بماند تا از تغييرات ايجاد شده دندان حول فضاي پست 
و قطر عاج جلوگيـولـدر اثر مورف ،)10-9(.شودريـوژي

و ابعاد مزيو ديستالي ميلي8-7ابعاد باكوپاالتالي حدود متر

گيري متر به وسيله قطرسنج فلزي اندازه ميلي6–5/5 حدود
ترك كه جهت تعيين عدم وجود استالزم به ذكر،)11(.شد
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.تأثير قطرهاي مختلف پست كوارتز فايبر بر ميزانبررسي آزمايشگاهي . .

2Xيـوپ با بزرگنمايـو ميكروسكـا از استريـه ريشهدر

ها در سرم فيزيولوژي تمامي نمونه،)10-9(.استفاده گرديد
 تاج كليه،)13-12(. درجه تا روز مطالعه نگهداري شدند37

 (D&Z, Switzerland) فلزي هاي دندانها با استفاده از ديسك

ان خنك كننده به همراه آب به عنو متر ميلي2/0به ضخامت
شد CEJهـهندپيس با دور باال از ناحيو طول)14(.قطع

شد كاركرد همه كانال براي همه. ها با راديوگرافي تعيين
و با استفاده از گوتا35 تا فايل شماره RCTها عمل نمونه

و سيلر . انجام گرفت)AH-26(پركا
 ها به سه گروه اين مرحله به صورت تصادفي نمونهبعد از

)16-4،6،12،15(:تايي تقسيم شدند ده
 با RTD(D.T. Light Post)هاي كوارتز فايبر پست: گروه اول

. متر ميلي8/0قطر
 با RTD(D.T. Light Post)هاي كوارتز فايبر پست: گروه دوم

. متر ميلييك قطر
با RTD(D.T. Light Post)فايبرهاي كوارتز پست: گروه سوم

.متر ميلي2/1قطر 
متري هر سه گروه گوتاپركاي داخل كانال تا عمق ده ميليدر

5-3 كه حداقل ريمر خارج شد به طوري توسط پيزو كانال
هاي كانال سپس ديواره،)11(.ماندبمتر تا اپكس فاصله ميلي

 ,RTD(هاي فايبركوارتز هاي مخصوص پست به كمك دريل

France(و فضاي پست به طول آماده دهسازي گرديد
شد CEJمتر از نقطه مرجع ميلي باقيمانده مواد داخل. تهيه

سكانال  و و روغن با اسپري آب پس پوار هواي فاقد آب
از ها درون كانال پست.شدسازي پاك و ها امتحان شدند

.گرديدقرارگيري آسان آنها در كانال اطمينان حاصل 
(Passive Fit) )9-10(،ورا استفاده از فرز الماسي فيشب

به سر تمام پست، به همراه خنك كننده آبي008 ها قطع شد
از ميلي چهاركه طوري كور باقي ماده پست جهتسرمتر
با. بماند و خشكت كن كاغذي فضاي پست مخلوط.شدميز

و نارنجي(BوAپرايمر   ,Panavia F2.0(Kuraray)آبي

Japan) ED Primer IIو تهيهكارخانه سازنده دستور طبق
قرار داخل كانال آماده شده دندان ميكرو براش با استفاده از

شد گرفت .و همچنين عاج قسمت تاجي ريشه به آن آغشته
ED Primer II از. آغاز ست شدن سمان استمسئول پس

و اضافه سي  ثانيه با پوار ماليم هوا پرايمر را خشك كرده
كُـم  سپس،)10-9(.رديدـگحذفن كاغذياده به كمك

وار) سمان(BوAخميرهاي  به اندازه يكسان مخلوط كرده

آنپس.شدكليه سطوح پست به آن آغشته با طول مورد از
و سمان اضافي گرديدداخل كانال D.T. Light Post نظر 

وتوسط براش عاج قسمت تاجي ريشه به قسمت تاجي پست
ه با استفاد بعد از اتمام مراحل فوق قسمت تاجي.ماليده شد

متر ميليچهاربه ارتفاع 3M Z250(ESPE,USA)كامپوزيتزا
كه. ساخته شدCEJ از هاي پلي ماتريكس به اين صورت

و بر روي قسمت استري پيش ساخته با كامپوزي ت پر شده
آنپس. ها نشانده شدند تاجي پست  كورهاي كامپوزيتي از

ازچهلرا براي و چهار جهت ثانيه  مزيال، ديستال، باكال
,Coltolux 2.5 (Coltene توسط دستگاه اليت كيورينگوالل

Germany) يك شدت دستگاه(.گرديد كيور اليت كيور با
از راديومتر اندازه و در همه مراحل مطالعه متجاوز  گيري شد

)11(.) بودمتر مربع ميلي وات بر سانتيچهارصد
 مصنوعي براي شبيه سازي پريودنشيوم PDLجهت ساخت
و به وسيله طبيعي سطو ح ريشه دندانها روت پلنينگ گرديد

گذاري عالمتCEJمتر زير ميلي2-1 مداد كپي تا ميزان
بر ميلي2/0به ضخامت يك فويل آلومينيومي سپس.شد متر

آن روي ريشه از محل عالمت گذاري شده تا انتهاي اپيكالي
و تطبيق داده شد تا ضخامت آن در همه جاي ريشه پوشش

 دندانها داخل مواد رزيني در مرحله بعد.گردديكسان 
تينگ عمل مان. مانت شدند(PMMA)آكريليك ترميمي فوري

تر از متر پايين ميليدو درجه نوددر دستگاه سرويوربا زاويه 
CEJاولين عالئم پليمريزاسيون پس از مشاهده. انجام شد 

با نمونه مسير مستقيم به سمتدر كمي حركت دوراني ها
و نگهدارنده از آكريل باال هاي تطبيق داده رزيني خارج شدند

شد از سطوح ريشه)ها فويل(شده  آن. ها برداشته بعد از
امـرگــمپـايريــاتيــلـپيــكـاالستي ادهــازميـاسبــنم وامــق

(Impergum/ESPE/USA) آكريلي ايجاد داخل فضاهاي
و ريشهشده  در اين مجدداًهاي فاقد فويل دندانها تزريق شد

سپس اضافات ماده االستيكي خارج. فضاها قرار داده شدند
 توسط تيغ بيستوري CEJشدن از اطرافست شده پس از

به. برداشته شد بنابراين يك اليه يكنواخت از ايمپرگام
متر به عنوان ليگامان پريودنتال درست ميلي2/0ضخامت 

ما.گرديد ها هنگام اعمال نع از حركت نمونه به اين ترتيب
شد نيرو مي )18-17(.توان

 مصنوعي به صورت غيرمستقيم در PDLاين روش ساخت
و به صورت مستقي م در دندانهاي چند دندانهاي تك ريشه

تك. گردد ريشه توصيه مي زيرا ريشه مخروطي دندانهاي
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ريشه به همراه فويل آلومينيومي به راحتي با حركت دوراني
مياز  شود ولي اين قابليت در دندانهاي چند آكريل خارج

)20-12،19(.اي وجود ندارد ريشه
خط ميلي2-5/1 حد فوقاني آكريل  دندانها در CEJمتر زير

مدت آزمايش در سرم همه دندانها در طول.نظر گرفته شد
.فيزيولوژي در دماي ثابت اتاق نگهداري شدند

 Instron 1195 Co(ها در دستگاه اينسترون نمونهاز آن پس
UK(جهت اعمال نيروي فشاري قرار گرفتند .)نيرو،)4،21 

در جهت محور طولي متر در دقيقه يك ميليبر مبناي افزايش
د گرديد تا شكستگي ريشه در فوساي مركزي دندان وار به 

شد نمونه دستگاه به يك رسم كننده منحني متصل. ها حاصل
د بود دكه با اولين افت نيروي فشاري ستگاهر نمودار

و نيروي شكست ثبت مي  در مرحله بعد. گرديد متوقف
هاي اطالعاتي ثبت در فرم نيروهايي كه سبب شكستگي شدند

و محل ايجاد شكست در شد نمونه شده با داده. ها تعيين ها
افزار توسط نرم(One-Way ANOVA) آزمون استفاده از

و تحلي10 ويرايش SPSS آماري .ل قرار گرفتند مورد تجزيه

ها يافته
سه عدد بودسيآوري شده هاي جمع تعداد نمونه كه در

 نمونه در هر گروه به علتيكوه ده تايي قرار گرفتند، گر
و نيروي دستگاه حذف  شد ولي اين تعداد تنظيم نبودن زاويه

ت ها در آناليز داده كاهش در نمونه نُه.ثير نداشته استأها
نُه،متر ميلي8/0 فايبر با قطرزپست كوارتنمونه مربوط به

و ميلييك فايبر با قطرزنمونه مربوط به پست كوارت نُه متر
 متر ميلي2/1 فايبر با قطرزنمونه مربوط به پست كوارت

ب.باشد مي ها داده Kolmogorov-Smirnovونـه آزمـنظر
 از آزمون آماري تحليلجهت. داراي توزيع نرمال هستند

(One-Way ANOVA)استفاده شد .

و انحراف معيار در هر از ميانگين مقاومت به شكست يك
. آمده است1 گروهها محاسبه شد كه در جدول شماره

A ميانگين نيروي منجر به شكست ريشه به ترتيب در گروه
 نيوتن، در گروه1010± 95/250متر پست ميلي8/0با قطر

Bيك با در نيوتن4/934±18/295متر پست ميليقطر و
 نيوتن 1001±42/301 متر پست ميلي2/1 با قطرCگروه

مي1جدول.باشد مي دهد كه هر سه گروه داراي نشان
ميمقاومت به شكست .باشند باال در مقابل نيروهاي دهاني

ان داد كه هيچ اختالفنش (One-Way ANOVA)آزمون
 براين سه قطر بنا.داري بين سه گروه ديده نشد آماري معني

يك8/0 متر از پست كوارتز فايبر بر مقاومت ميلي2/1وو
ميبه  )1 جدول(. باشند شكست ريشه داراي عملكرد يكسان
نـمي و زان  همچنينيـروي منجر به شكست در هر نمونـه

وه در ميانگين نيروي منجر يه شكست ريشه در هر گر
سمحل شكستگ.اند مقايسه شده2و1نمودارهاي  هي در هر

و امتداد آن در دندان بودگروه مورد مطالعه، اكثراً . در كور
)3و1،2شكل(

و كورAدر گروه وDebond در دو مورد پست در شدند
و به صورت شش نمونه شكستگي در كور ماتريال آغاز شد

كه مايل تا يك سوم سرويكالي ريشه امتداد يافت درحالي
شدشكستگي عمودي در يك مورد  يكBدر گروه. مشاهده

و كور اتفاق افتاد در حالي Debond مورد شش بين پست كه
نمونه دچار شكستگي به صورت مايل در كور ماتريال با 
و دو نمونه به  امتداد تا يك سوم سرويكالي ريشه شدند

 Debondها در نمونهCدر گروه. صورت عمودي شكستند
و هفت نمونه دچار شكس تگي به صورت مايل مشاهده نشد

 در كور ماتريال با امتداد تا يك سوم سرويكالي ريشه شدند
.و دو نمونه به صورت عمودي شكستند

و انحراف معيار مقاومت به شكست ريشه به تفكيك:1جدول رسه قطر مختلف پست كوارتز فايبميانگين

حداكثر نيرو بر
 حسب نيوتن

نيرو بر حداقل
 نيوتنحسب 

845/0=P.V 
05/0>P

 معني دار

انحراف
 معيار

ميانگين بر
 حسب نيوتن

 مقاومت به
 شكست

 گروهها

1380 640 - A: متر ميلي8/0 1010 95/250

1300 440 - B:متر يك ميلي 4/934 18/295

1600 620 - C: متر ميلي2/1 1001 42/301
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 نيروي منجر به شكستگي ريشه در هر نمونه در سه گروه مورد مطالعه بر حسب نيوتن:1نمودار

 ميانگين مقاومت به شكست ريشه در سه گروه بر حسب نيوتن:2نمودار

A هايي از الگوهاي شكستگي در گروه نمونه:1شكل
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Cهايي از الگوهاي شكستگي در گروه نمونه:3شكلBهايي از الگوهاي شكستگي در گروه نمونه:2شكل

 بحث
ت حاضر نشان داد كه قطر پستمطالعه ثيريأهاي غيرفلزي

ميبه. در مقاومت به شكست ريشه ندارد رسد كه اين نظر
ب پست و نوع ساختاه ها و همچنين نوع سيستم دليل جنس ر

بهدي، با كردنندينگ استفاده شده جهت سمان با واره كانال
و صورت واحد در مي در ريشه در نتيجه يكپارچگي آيند

هاي اكلوزالي پس هنگام وارد شدن نيرو،)1(.نمايند ايجاد مي
ش به پست، دن پست به ديواره اين نيروها در محل سمان

دـي ال تجمع نميـكان و تابند و  وسطـر طول ريشه پخش
چه قطر حال چنان.گردد استخوان اطراف ريشه كنترل مي

هاي با وجود ضخامت كاهش يافته ديوارهپست افزايش يابد 
 عامل باندينگ، سطح، با توجه به افزايش يافتن ميزانكانال

وميباال نيز(Unity)يكپارچگي  در نتيجه كاهش ضخامت رود
مي ديواره  مشخص شد كه با مطالعه در اين.گردد ها جبران

قطـاف  مقاومت به شكست كاهشزيـ غيرفلر پستـزايش
هايي پستـاين به منظور جبران ضعف ذاتبنابر. ابدـي نمي
)(MOEمادولوس االستيسيتي فلزي كه از پايين بودنغير

مي در اين پست اسشود، مطلوب ها ناشي ت كه در هنگام تر
ابازسازي، ستفاده شود كه در نتيجه هم از قطرهاي باالتر

به پست به شكستگيمقاومت و هم ميزان باندينگ  باال رود
و گير بيشتركور افزايش يابد ماده ماده كه نتيجه آن ثبات

)23-8،21(. كور خواهد بود
 رويبر، مشابهآزمايشگاهيدار نتايج مطالعات مقايسه معني

غيـمقاومت به شكست دن ميـدان كه اشدـب رممكن زيرا
دن: متغيرهاي متنوعي از جمله ازـشرايط  خارج دان قبل

، دندانخارج كردن وضعيت پالپ در زمان، سن دندان،شدن
و ابعاد آن و،آناتومي ريشه در زاويه نيروها موقعيت دندان

)11(.باشد اين امر دخيل مي
خ مطالعهدر  ابعاد كردناصي به يكسان حاضر توجه

شد ريشه ب. ها مبذول قه همچنين وام مناسبي از ماده وسيله
پ ازيـسهـوعي براي شبيـ مصنPDL،ريـاتليـاالستيكي

و ايجاد آزادي حركت ساخته شد ،12(.پريودنشيوم طبيعي
 مصنوعي، رزين PDLدر صورت عدم ساخت،)17-18

و (Ferrule) آكريلي براي دندان به منزله فرول عمل كرده
 نسبت به حالت طبيعي باالتريباعث ثبت مقاومت به شكست

 بنابراين در شرايط موجود استفاده)14(.شود در دندان مي
همچنين در اين. از ليگامان مصنوعي مناسبترين روش بود

هاي مطالعات، از روكش بر روي نمونهمطالعه بر خالف برخ
ن و نيروي فشاري به طور مستقيم به فوسايشداستفاده

بدين ترتيب متغيرهايي)25-24(.مركزي كور وارد شد
و ضخامت كه در اثر  همچون ساختار مواد، طول، شكل

شدبا ترميم .ندروكش ممكن بود وارد مطالعه شوند حذف
امـ استحك،اييـرهـن متغيـررسي شده كه با حذف چنيـب

و ساختاري و مقاومت در برابر شكست يك سيستم پست
ان كور را دقيقتر مي و به،)25(.دازه گرفتتوان آزمايش كرد

عالوه بدين ترتيب تمامي نيروي اعمال شده به كور منتقل
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ساخته كه اگر روكش نهايي روي كور شود در صورتي مي
 به ريشه منتقل روكش بخشي از نيرو را مستقيماً،شود
 مشابه حاضركه از اين لحاظ مطالعه،)26-24(.كند مي

)21(.باشد مي 2007در سال P.Baldissaraمطالعات
در)7(و همكاران P.J. Rodriguez-Cervantes،2007سال در

درآزمايشگاهييك مطالعه  به بررسي الگوي انتشار تنش
هاي پيش ساخته دندانهاي بازسازي شده به وسيله پست

كه پرداختند گالس فايبر پست فايبرو به اين نتيجه رسيدند
ميبسيار مشابه دندان طبيعي گالس ميدان تنش  كه.كند القا

 كند پست تفاوتي نمي ها بر اساس طول يا قطرميزان اين تنش
و دنتينفشارگونه تجمعو هيچ  در محدوده اتصال كور

در. حاضر همخواني داردمطالعهكه با نتايج بيني نشد پيش
باايهـ در مطالع)8(ارانـهمكو Okamoto،2007سال

بمحدودانـز المـري آناليـكارگيهـب شـعسه رايطـدي در
قطـهاي فايب كارگيري پستهـب و كورـر با رهاي مختلف

درـكامپ در فك باالترال زور سانـ دندان انسيوزيتي ديدند كه
و نيز در فشارهاي فايبر ميزان مورد پست  در ساختار دندان

كامپوزيت كور با افزايش قطر پست اندكي كاهش نشان داد
كادو توصيه كر  در ساختار باقيمانده فشارهش ند كه جهت

به،با نقص وسيع تاجي در دندانهايي ريشه  كور كامپوزيتي
ب همراه قطرهاي باالتر پست  همچنين.ودركاره هاي فايبر

P.Baldissara د)21(و همكاران ر طبق نتايج مطالعات خود
هايي با قطر بيشتر جهت استفاده از فايبر پست2007سال

باكماده ثبات بيشتر  ور را در هنگام بازسازي دندانهايي
باهمچنين اعالم كردندوتخريب وسيع تاجي پيشنهاد كردند

با وجود كم شدن ضخامت عاجي هنگام قرار دادن پست هايي
 مقاومت به شكست ريشه دندان ارتباطي با قطر،قطر بزرگتر

از مطالعه حاضر با توجه به نتايج.ردندافايبرپست استفاده
ميها پست -8،21(.شودي غيرفلزي با قطر باالتر پيشنهاد

23(
اثر تقويت كنندگي زارش شده كه عوامل لوتينگ چسبندهگ

واضحي روي گير پستي كه داخل ماده رزيني كور قرار 
و حباب)25،27(.گرفته دارند هاي احتمالي ما بين چرا كه خال

و كور كه از اف در اطركور ماده ناكافيكردن كندانس پست
مي پست پايه پست ممكن است روي همبستگي،شود ها ايجاد

و متعاقباً و كورو كور  روي مقاومت به شكست پايه پست
 تقويت باند لذا براي.در برابر نيروهاي فشاري اثر بگذارد

و كور مي از بين سر پست توان قبل از شكل دادن كور

)25(.استفاده كرد عوامل لوتينگ رزيني چسبنده روي پست
 كه از مزاياي اينشداز اين روش استفاده در اين مطالعه

ميبهبررسي و L.F.Valandro، 2003در سال. رود شمار
 پست فايبرپنج در طي بررسي مقاومت خمشي)15(همكاران

 كوارتز فايبريك،كوارتز فايبر/ كربنيك، كربن فايبريك(
كه) كوارتز فايبر ترانسلوسنتدو،اپك  قطر كاهشدريافتند

هاي ند باعث كاهش مقاومت خمشي در پستتوا پست مي
و Lippo V.J. Lassila،2002 در سالهمچنين.فايبر گردد

ب)5( ارانـهمك قـ با انـابليتهـررسي واع مختلفـاي خمشي
 دريافتند متر ميلي1/2-1هاي فايبر با قطرهاي متفاوت پست

نيكه يك رابطه خطي مي قطروي منجر به شكسـان و رـت
و گالس فايبر وجود دارد ها براي انواع پست . كربن فايبر

هاي فايبر با قطرهاي توان نتيجه گرفت كه پست بنابراين مي
و از آنجا كه اين به شكست باالتري دارند بزرگتر مقاومت

هاي باندينگ، دليل استفاده از سيستمهبافزايش قطر پست،
به ريشه را تضعيف نمي باي پستكارگير كند هاي غيرفلزي
مقاومت  Lassila البته در مطالعه.گردد قطر باالتر توصيه مي

و برأت به شكست پست به تنهايي بررسي شده ثير آن
.مقاومت به شكست ريشه دندان بررسي نشده است

و Oblak C با نتايج مطالعه حاضراما در اينجا نتايج
پ)4(همكاران هاي پيشست كه به مقايسه مقاومت به شكست

 پستهاي مختلف سطحاخته زيركونيا بعد از آماده سازيس
آنها نتيجه گرفتند كه ميزان نيروي. متفاوت است، پرداختند

هاي زيركونيا به طور براي تمام پست ريشهمنجر به شكست
هاي با قطر باالتر پستپست بستگي دارد واينكه اوليه به قطر

مي را درريشمقاومت به شكست باالتري . شونده سبب
متر ميلي3/1هاي آزمايشي زيركونيا با دوقطر مختلف پست

ب ميلي5/1و  وسيله پودرهاي تجاري موجود زيركونياه متر
 بررسي فوق با مطالعهمقايسه نتايجبا.ساخته شده بودند

مي حاضر چنين هاي سراميكي ممكن شود كه پست استنباط
 متفاوتي نسبت به است در زمينه مقاومت به شكست رفتار

ها در اين مطالعه پست عالوهبه. فايبر داشته باشند هاي پست
كه داخل كانال هاي مصنوعي با فرم ريشه سمان شدند

ا ميزشرايطي متفاوت بر عالوه.كنند دندانهاي طبيعي ايجاد
تبه ثير قطر پستأتOblak مطالعهدر آن  ثيرأهمراه

 مانند روش سايش سازي سطح پست روشهاي مختلف آماده
و تراش با فرز Airborne particle abrasion)(اي ذره

ميالماسي خش تواندن بررسي شده است كه اين مسئله
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و همكاردكتر عزت اله جالليان

ت ثير قطر پست به تنهايي را مشكل سازد،أتعيين ميزان
 به اين نتيجه رسيدند كه تراش پستانگونه كه محقق همان

پباعث كاهش ني هايستروي الزم براي ايجاد شكست در
باعثاي كه روش سايش ذره گردد در حالي زيركونيا مي

، هدف از اين مطالعه بررسي عامل)4(.افزايش اين نيرو شد
ثير روشهاي مختلف آماده قطر پست غيرفلزي صرفنظر از تأ

گونهت بر مقاومت به شكست بود لذا هيچسازي سطح پس
.آماده سازي سطح انجام نگرفت

ف بربا توجه به مطالب ميآوق چنين شود كه خاصيت ورد
 مانند،پست بايد بسيار نزديك به عاج باشد)MOE(كشساني

هاي كوارتز فايبر صادق است تا با كاهش آنچه در پست
كه قابل ترميم از شكستگيهاي نامطلوب ريشه فشارتمركز 

و همچنين جهت كاهش پيشنيستند   در فشارگيري شود
بـاختـس دنده ريشهـانـاقيمـار بـايـدانهـدر عـا نقص وسيـي

هاي كور كامپوزيتي به همراه قطرهاي باالتر پست،تاجي
ب .كار روده فايبر

 نتيجه گيري
هاي كوارتز قطر پست،با توجه به نتايج حاصل از اين مطالعه

و ندارد ثيري بر ميزان نيروي منجر به شكست ريشهتأفايبر
پبا افزايش رقطر يشه كاهش ست مقاومت به شكست

 بين پست باندينگسطح سبب افزايش اين امربلكه. يابد نمي
و ديواره كانال شده بوغيرفلزي كارگيريه در مقايسه با

بيشتري يكپارچگي قطرهاي كوچكتر، قطرهاي بزرگتر ايجاد 
و در نتيجه كاهش ضخامت در ساختار ريشه مي نمايند

راديواره  ميكانال باهب.دنكن جبران  افزايش قطر پست عالوه
ميبه شكستگي مقاومت خود پست فلزي،غير .يابد افزايش
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