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  چکیده
مهمترین . هدف از کاربرد پستهای پیش ساخته اندودونتیک ایجاد ترمیم زیرساخت یا نهایی در یک جلسه در دندانهای درمان ریشه شده است :مقدمه

انهای به شدت این پست ها گیر کافی آنها با کمک سمان مناسب در کانال ریشه است تا توانایی نگهداری ترمیم وسیع در دند مسئله در استفاده از
با کمک دو نوع سمان داخل کانال سمان شده هدف از این مطالعه مقایسه میزان گیر حاصله از دونوع پست پیش ساخته  .تخریب شده را داشته باشد

  .ریشه بود
دندانها از .  انتخاب شدندانی  انس دندان آسیای کوچک تک کانال همسان سالم32تعداد در این مطالعه آزمایشگاهی مداخله گر موازی  : هامواد و روش

CEJآماده یمرورزپی  سپس فضای پست با استفاده از.دسترسی با پانسمان موقت مسدود گردیدحفره .  قرار گرفتندتحت درمان ریشه   قطع گردیده و 
 تایی تقسیم 8ایی به دو زیرگروه  ت16هر یک از گروههای  .  تایی یکنوع پست پیش ساخته دنتاتوس یا پاراپست استفاده شد16شده و در هر گروه 
توسط   در مرحله بعدی هر یک از دندانها در یک بلوک رزین آکریلی مانت شده و. ریشه سمان شدن فسفات و یا گالس یونومر دروکشده و توسط زین

 با یکدیگر t-student کمک آزمون داده ها با. ش قرار گرفتند و میزان نیروی حاصله برای بیرون آوردن هر پست ثبت شدش تحت کInstron دستگاه
  .)∞=05/0( یدمقایسه گرد

  از  ولـی تفـاوت معنـی داری در اسـتفاده          .)>001/0P( مقایسه میانگین ها نشان داد که گیر حاصله از گروه پاراپست از دنتاتوس بـاالتر بـود                 :یافته ها 
گروه پاراپست سمان گالس یونومر گیر کمتـری از زینـک            هها، در در بررسی زیرگرو  . )=11/0P(  زینک فسفات مشاهده نشد     و ونومری گالس   یسمانها

 .)=64/0P(  دو سمان با یکدیگر تفاوتی نداشت و در گروه دنتاتوس، گیر حاصله با)=001/0P( فسفات داشت

 ازگیر حاصـله  . کرد ایجاداستفاده از پست پیش ساخته پاراپست گیر بیشتری برای ترمیم دندانهای ترمیم شده نسبت به پست دنتاتوس                 :نتیجه گیری 
  . گالس یونومر بود در حالی که در دنتاتوس گیر یکسان بوداز پاراپست با سمان  زینک فسفات باالتر 

  
  
  ------------------------------------------------------ 

    0511-8829501 -15: تلفن، ترمیمی و زیبائی گروه ، دانشکده دندانپزشکی،مشهد، فلکه پارک:  مولف مسؤول، آدرس #
 E-mail: akbarim@mums.ac.ir  

Evaluation Study of the Retentive Capacity of Two Prefabricated Endodontic Posts Cemented 
with Two Different Luting Cements 

 
MohammadJavad Moghaddas*, Majid Akbari*# 

* Assistant Professor, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of 
Medical Sciences, Mashhad, Iran. 

Received: 14 May 2008; Accepted: 10 September 2008 
 
Introduction: Prefabricated endodontic post is one of the most effective factors to increase retention in severely destroyed teeth 
restorations. The retention is related to the post and cement. The aim of this study was to compare the retentive capacity of two 
prefabricated endodontic posts comented with two different luting cements.  
Materials & Methods: In this parallel experimental in vitro study, 32 intact similar single root premolars were divided into two 
equal groups. The teeth were cut at CEJ and received endodontic treatment. The post spaces were prepared with pisoreamer drills. In 
the first group, Dentatus posts were cemented with zinc phosphate in eight teeth and the remainder was cemented with glass ionomer. 
In the other group para posts were cemented in two subgroups the same as Dentatus posts. After mounting all specimens in acrylic 
resin blocks the retention of each post was measured with Instron testing machine and the data were analyzed with student t-test 
(∞=0.05). 
Results: The mean retention value of the para post group was higher than the other one (P<0.001). But there was no significant 
difference between two cements (P=0.11). The retention values for zinc phosphate cement was higher in para post group (P<0.001) 
but in Dentatus group there was no difference between subgroups (P=0.64). 
Conclusion: The retention capacity was higher with para post in comparison with Dentatus. Zinc phosphate showed higher 
retention with para post but there was no difference between zinc phosphate and glass ionomer cement in retention of Dentatust post.  
Key words: Dental pins, dental cements, retention. 
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  مقدمه

 تخریـب زیـاد      به علـت    شده  درمان ریشه  ترمیم دندانهای 
ستگیها و تـرمیم هـای       شکـ  ،نسوج دندانی ناشی از پوسیدگیها    

 برای سـالها یکـی از       ، تهیه حفره دسترسی درمان ریشه     قبلی و 
کـاربرد پـستهای    امـروزه   . مشکالت دندانپزشکی بوده اسـت    

(Post)            پیش ساخته جهت ترمیم این دندانها به علت ارزانـی و
  )1و2(.ر برای بازسازی دندان رایج شده استصرف زمان کمت

 بـرای   Coreنگهـداری    پـیش سـاخته      عمل اصلی پستهای  
  )3(.ون استاترمیم نهایی و یا زیر ساخت برای قرار دادن کر

مطالعات گوناگونی که بر روی این پستها انجام شده است          
نشان داده اند که عوامل گوناگونی در مقدار گیر این پستها در            

 طـول، قطـر و نـوع        ،شه تاثیر دارند که نوع و طـرح       کانال ری 
سباندن آن از مهمتـرین ایـن مـوارد        چـ سمان مـصرفی بـرای      

  )4-7(.هستند
 ها به صورت عمومی به دو شکل پیچ شـونده           پستطرح  

)Threaded(  ــونده ــیچ ش ــر پ ــسیم )Non-threaded( و غی  تق
  )6و8(.شود می

Para post (Whaldent/colten, New York, NY) ستپ یک 
است که بنظر مـی رسـد در        ) غیر پیچ شونده  (موازی غیرفعال   

 )9و10(.پیکال وارد کنـد   آ فشار بیشتری در ناحیه      جاگذاریزمان  
ــشان داده اســت کــه جاگــذاری Pilo مطالعــه    و همکــاران ن

  این پـستها بـا وجـود گیـر مناسـب مقـدار زیـادی از عـاج                  
 Threadedیک نمونـه از پـستهای        )11(.کند ریشه را حذف می   

ــران دار    ــی در ای ــتفاده رایج ــه اس ــستهایک   Dentatus د پ
Dentatus (Chrales B, Schwed Co, Inc. Sweden)ین  ا. است

توصـیه  . رود  برنجی به کار می   نمونه به صورت پستهای عموماً    
شده است این پستها به صورت غیرفعال در کانال ریشه سمان           

گزارشاتی  )12(.رس زیادی به عاج ریشه وارد نکند      شوند تا است  
  )13(.مبنی بر ایجاد گیر بیشتر با پستهای موازی وجود دارد

  . ترمیم است  ماندن  عامل برای باقی  مهمترین  پست گیر

های  پستها برای گیر کافی خود نیاز به اتصال مناسب به دیواره          
سمان زینک فسفات   . کانال ریشه با کمک سمان مناسب دارند      

اسب برای سمان کردن پـستها بکـار     به عنوان یک استاندارد من    
 در مطالعات انجام شده به ایجاد گیر بیشتر توسـط           )7(.می رود 

  )14(.سمانهای گالس و زینک فسفات اشاره شده است
همکاران نشان داده شده است کـه         و Millsteinدر مطالعه   

به  ، سمان ها  یگیر پست ها بیشتر از استحکام  فشاری و کشش         
  )15(.استخواص االستیک وابسته 

 باعث شکـست درمـان شـامل لـق          (Brittle)سمانهای ترد   
 وقتـی سـمان     )10و16(.شدن پست یا شکست ریشه مـی شـوند        

 بـه سـمت     (Fulcrum)نقطه محور چـرخش     می شکند،   پست  
این استرسها در ایـن نقطـه       و  ا به جا می شود      ج  ریشه پیکالآ

 برای مقایـسه    عموماً )17(.ضعیف دندان باعث شکست می شود     
 مقادیر گیر آنها با یکدیگر مقایـسه       یت پستهای پیش ساخته   کفا

مطالعات میزان شکست درمانهای انجام شده بـا         )1و2(.می شود 
  )18(.اند پستهای فیبری و فلزی را متفاوت نشان نداده

با توجه به مطالب ذکر شده و با عنایت به عمومیت کاربرد            
جام این   هدف از ان   ، در ایران  Dentatusپست های پیش ساخته     

 و  Dentatusمطالعه مقایسه گیر دو پست پیش سـاخته برنجـی           
 سمان شده با دو نوع سـمان زینـک   Para post استیل لساستن

در کانال ریشه دندانهای کشیده      و سمان گالس یونومر    فسفات
   .بودشده 

   هامواد و روش 
 مـولر   ه دندان پـر   32 آزمایشگاهی   -در این تحقیق تجربی     

 انـسانی کـه بعـد از        تازه کـشیده شـده    ین   پای  فک تک کانال 
  در آب مقطـر نگهـداری شـده          و ضد عفـونی شـدن      نکشید

ــاب   ــد انتخ ــدبودن ــدانها  . گردی ــن دن ــک  ای ــه کم ــرلب   ن
(Carl zeiss, Germany)  که   برابر بررسی شدند4با بزرگنمایی

نقص یا ترک آشکاری نداشته و از نظـر طـول و قطـر ریـشه                
کلیـه  از  .  باشـند  ی شدید ریشه  حنا یک اندازه و بدون ان     تقریباً
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سنگهای دندانها رادیوگرافی  به عمل آمد تا مشکالتی از قبیل           
ریـشه    یا تفاوتهای مشخص در مسیر کانال(Pulp stone)پالپی 

 بـا    ریـشه هـا     قطع شدند و   CEJ ا از کلیه دندانه . نداشته باشند 
پکـس  آمیلیمتـری   5/0 و با طول کارکرد تا Step backروش 

 دهی شـده و سـپس بـا         ل شک 40 شماره    فایل افیک تا رادیوگر
  AH26  تـــراکم جـــانبی بـــا گوتـــا پرکـــا و ســـیلر روش

(Detrey DENTSPLY GmbH, Konstanz Germany)  ــر پ
  ColtosolF  بـا پانـسمان موقـت      دهانـه کانـال    سـپس    .دندش

(Colten Whaledent Altstaten.Switzerland)  ــده و ــیل ش س
  .رفتند قرار گ37° مقطر ساعت در آب 24 دندانها به مدت
 پیزوریمـر لهای  ی  فضای پست با کمک در     دیدر مرحله بع  

آماده شـده و دنـدانها بـه دو         میلیمتر   9  به طول  4و3و2شماره  
 از دو نـوع پـست پـیش سـاخته         .  تایی تقسیم شدند   16گروه  

Dentatus (Charels B. Schwedco. Inc, Sweden)   شـمارهL2   
  (Whalednt/Colten,NewYork,NK)  و  دندان 16برای   6/8با طول   

Para post  شمارهpp-44-5 اسـتفاده شـد    دندان دیگر16 برای 
  میلیمتـر  6/8ها تـا طـول       پاراپستیکال  پآانتهای   .)1جدول  (

 .قطع شد

 تایی تقسیم شـده و      8هر یک از دو گروه به دو زیر گروه          
  Harvard cementبه وسـیله دو سـمان زینـک فـسفات     پستها 

)Richter & Hoffmann. Harvard Dental GmbH, Berlin, Germany( 
 طبق دستور Fuji I (GC Corp.Tokyo, Japan)و گالس یونومر 

سـپس  . کارخانه سازنده و به صورت غیرفعـال سـمان شـدند          
نمونه ها به مدت یک ساعت در دما و محیط اتـاق نگهـداری              

در شدند تا سـمان سـخت شـود در مرحلـه بعـدی دنـدانها                
 cm5/2×1بلوکهایی از جنس رزین اکریلـی فـوری بـه ابعـاد             

% 100مانت شدند و تا زمان سخت شـدن نهـایی در رطوبـت          
  .نگهداری شدند

برای بررسی مقدار گیر در هـر گـروه از تـست اسـتحکام              
ــتگاه  ــشی و دسـ   (TLCLO series, Dartec.England)کشـ

Instron testing machine  کـراس هـد   بـا سـرعت  mm/min2و  
کاربرد نیروی کششی استفاده شد و نیروی الزم برای جداشدن          

-هر پست ثبت شده و داده ها با کمـک آزمـون کلموگلـوف             

اسمیرنوف جهت نرمال بودن تحت بررسی قرار گرفت و سپس 
از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه جهت بررسی تفـاوت بـین            

 برای مقایسه استحکام کششی هـر گـروه         t-studentگروهها و   
  . پست و سمان استفاده گردید

  یافته ها
 میـانگین،   شاملاطالعات بدست آمده به تفکیک هر گروه        

   در اســتحکام کشــشیانحــراف معیــار و حــداقل و حــداکثر 
آنالیز واریانس دوعاملی اثر متقابلی     .  مشاهده می شود   2جدول  

بنـابراین  ). =02/0P(را بین نوع ماده و نوع پـست نـشان داد            
بر اسـاس   . مقایسه شدند الیز واریانس یک عاملی     گروه ها با آن   

یافته های بدست آمده و آنالیز واریـانس یـک طرفـه تفـاوت              
نمونـه هـای    . معنی داری بین گروههای مختلف وجود داشت      

 همراه با زینک فسفات باالترین اسـتحکام  Para postمربوط به 
 بـا  Dentatusکمترین مقادیر مربوط به گروه . کششی را داشتند 

  .  مان زینک فسفات بودس
 بدون توجـه  بـه       3 و بر اساس جدول      t-studentبا آزمون   

نوع پست تفاوت معنی داری بین دو نوع سمان  گالس یونومر            
  ).=11/0P(و زینک فسفات مشاهده نشد 

 نشان دهنده میزان نیروی کششی الزم برای خارج  4جدول 
ون توجه  بدDentatus و Para postکردن پستهای پیش ساخته 

 از نظـر  Para post سیـستم  کـه به نوع سمان  مصرفی اسـت  
ــا سیــستم   داشــت Dentatusآمــاری اخــتالف معنــی داری ب

)001/0P<.(  
 نـشان داد کـه در       5 بر اساس جـدول      Post-HOCآزمون  
 بـاالتر  Para postیونومر نیروی بدست آمده برای  گروه گالس

  .=P)009/0( است Dentatusاز 
ــای  ــین نت ــشابه هم ــدول  م ــاس ج ــر اس ــروه 5ج ب  در گ

ــا ســمان Para postفــسفات مــشاهده شــد و گیــر  زینــک  ب
 بـا سـمان فـوق الـذکر بـود           Dentatusفسفات باالتر از     زینک

)001/0P< .(           مقایسه بین گروه  سمان شده با گالس یونـومر و
 نشانگر عدم تفاوت معنی دار Dentatusزینک فسفات در گروه 

 ولـی در گـروه    ).=64/0P(ن بود   در میزان گیر در این دو سما      
Para post اوتـتفات ـفسف کـزین و  رـالس یونومـگ  ینـب  
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    ).=001/0P(داشت  ودـوج
  مشخصات پستهای بکار رفته در این مطالعه : 1جدول 

  نوع پست  کارخانه  (mm) طول  (mm) رزوه+قطر  (mm) فاصله  دو رزوه
46/0  25/1  6/8  Chareles B.Schwedco Dentatus 

38/0  25/1 *6/8  Whaledent/colten Para post 

  . میلیمتر است که در این طول بریده شد17طول پست * 
  

   بر حسب نیوتنسمان در گروه های مختلف پین ونیروی کششی انحراف معیار  میانگین و  :2جدول 
  حداکثر  حداقل  انحراف معیار  میانگین  پست

  160  124  2/13  5/144  یونومر گالس - پست دنتاتوس : 1گروه 
  187  104  6/33  5/138   زینک  فسفات- پست دنتاتوس : 2 گروه

  299  153  2/52  8/209  گالس یونومر - پست پاراپست : 3گروه 
  363  254  2/30  2/298   زینک فسفات- پست پاراپست : 4گروه 

  
   بر حسب نیوتنمیانگین و انحراف معیار نیروی کششی بر حسب نوع سمان  :3 جدول

  حداکثر  حداقل  انحراف معیار  میانگین  تعداد  سماننوع 
  299  124  9/49  1/177  16  یونومرگالس 

  363  104  0/88  3/218  16  زینک فسفات
  363  104  4/73  7/197  32  کل

  
   بر حسب نیوتنمیانگین و انحراف معیار نیروی کششی بر حسب نوع پست  :4 جدول

  اکثرحد  حداقل  انحراف معیار  میانگین  تعداد  نوع پست
  363  153  4/61  0/254  16  پاراپست
  187  104  9/24  5/141  16  دنتاتوس
  363  104  4/73  7/197  32  کل

  
  نتایج آزمون توکی برای مقایسه دو به دو گروهها  :5 جدول

    اختالف  گروه

P-value  
  

t  
  46/0  64/0  6  2 با 1گروه 
  4/3  009/0  3/65  3 با 1گروه 
  9/9  >001/0  7/159  4 با 2گروه 

  1/4  001/0  4/88  4 با 3روه گ

  
  بحث

مطالعات نشان داده است که ریشه هـای تـرمیم شـده بـا              
 بـاالتری را نـسبت بـه        یپست های ریختگی، استرسهای داخل    

همچنین   و )17و19و20(پستهای پیش ساخته به دندان وارد می کند       
 برابـر   3میزان شکست های ریشه غیر قابل درمـان بـه میـزان             

  )21و22(.افزایش می یابد
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عـاد،  بیش ساخته در کانال دندان تحت تاثیر ا    پستهای  پگیر  
میـزان عـاج باقیمانـده       .شکل و خـشونت سـطحی آنهاسـت       

 بـه   )2(.ساختمان دندان نیز در میزان  عمر تـرمیم مـوثر اسـت            
ـ اطراف    عاج باقیمانده در   mm3-2صورت معمول    ست بـرای   پ

ـ     )12(. کافی بنظر می رسد    ،ایجاد مقاومت  شتر و   اگر چه عاج بی
 ساختمان یهای احتمال تهیه حفره محافظه کارانه تر از شکست

 مطالعات نـشان داده انـد کـه در        )19(.دندان جلوگیری می کند   
بیشتر از نیمی از موارد در اسـتفاده از پـستهای مـوازی عـاج               

   )11(.ماند  میmm1باقیمانده حول پست کمتر از 
 اگـر چـه اسـتحکام پـست را      تراستفاده از پستهای قطـور    

 کـاهش   افزایش می دهد ولی مقاومـت نـسج ریـشه شـدیداً           
قطر کـوچکتر اسـتفاده      های با  در این مطالعه از پست    . یابد می

  . شد تا احتمال شکست ریشه کاهش یابد
به علت اینکه یکی از فاکتورهای موثر در گیر پست، طول           

 فـاکتور از   در این مطالعه برای حذف کردن این         )4و5(آن است؛ 
پست های با طول یکسان مورد استفاده قرار گرفت و           متغیرها،

   .قطع گردید  Dentatus طولبا Para postپست 
نتایج بدست آمده این مطالعه نشان می دهد که بدون توجه 

 Dentatus از Para post گیـر پـستهای   ،به نوع سمان مـصرفی 
را بـر گیـر      Postمطالعات مختلف اثر طـرح      . باالتر بوده است  

 یک پست Para post )1و2(.ایجاد شده توسط آنها نشان داده اند
  مخروطی پیچ شـونده     پست Dentatusموازی غیرفعال است و     

(Threadable)    ماننـد اکثـر مـوارد کـاربرد          که در این مطالعه 
 در داخل کانال پیچ نشد تا استرس ایجاد شده در اثر            کلینیکی

 )3(.ریـشه نگـردد   کست  شیسک  ر سبب افزایش پیچانده شدن   
 و همکاران مشابه بود کـه گیـر         Sahafi نتایج مطالعه با بررسی   

   )3(.پستهای موازی را از مخروطی بیشتر گزارش کرده اند
اهمیت طول و    به   توجهبا توجه به مطالعات ذکر شده و با         

 در گیر آن در این مطالعه سعی شد تا ابعاد مـساوی             Postقطر  
 Post قرار گیرد تا نقش فاکتور طرح        از دو پست مورد استفاده    

نقش مستقل تری پیـدا     ) طول رزوه ها  و  به عنوان مثال فاصله     (
 عمـق رزوه هـای سـطح         و به نظر می رسد تفاوت شکل     . کند

 و تفـاوت    لس اسـتیل  نبرنجی و استای  پست های مورد استفاده     

 طـرح  .)1 جـدول (  موجب این تفاوت گیر شده است     فرم آنها 
 سترس ایجاد شده در دندان هم موثر باشد       تواند در ا   پست می 

 )23(تواند در پستهای مخروطی بیشتر باشـد       اگر چه استرس می   
 کـه یـک   Flaxy post و  Para postولی اسـترس آپیکـالی در   

پست مخروطـی پـیچ شـونده اسـت یکـسان گـزارش شـده               
  )24(.است

 ،ایـن دو پـست     اوت جنس فلز بکار رفته در     فت با توجه به  
مطالعه ای  ؛نس پستگمستقل کردن نتایج از جبهتر است برای 

 ضـریب   .با دو پست یک جنس و طرح متفاوت انجـام گـردد           
االستیک ماده سازنده پست در استرس وارده و میزان شکست          

  )23(.موثر گزارش شده است

 ها با سـمانهای مختلـف       پستدر  میزان گیر بدست آمده      
   سـمان  بر روی  که    مطالعات دیگری  .تفاوت معنی دار نداشت   

ـ  انجام شده اسـت از سـمان زینـک فـسفات بـه عنـوان               ک  ی
 نتایج بدسـت    )16(. نام برده اند   یاستاندارد مناسب جهت ارزیاب   

شده در سمان زینک فـسفات و       یجاد  آمده در مقایسه بین گیر ا     
  )7و16(.گالس یونومر گستره وسیعی دارد

 بـه تنهـایی سـمان    Para post در مطالعه ما در دو گـروه  
ولی بدون توجـه     .عمل کرده بود  گالس  از   بهترفات  زینک فس 

 )Millstein)15. به صورت کلی نتایج یکسان بـود      به نوع پست    
نشان داد که گیر پست ها بیشتر از استحکام فشاری و کشـشی       

مربوط می شود که با توجـه       سمان ها    خواص االستیک    بهآنها  
در به باال بودن ضریب االستیک در زینک فسفات این  نتیجـه             

  )7(مشاهده شده است  مقایسه بین سمان رزینی و زینک فسفات        
برای پستها با سمان زینک فسفات باالتر از         آمده   و گیر بدست  

 گرچــه مطالعــات دیگــر بــین .ســمان رزینــی بدســت آمــد
ها  فسفات و گالس یونومر تفاوتی در ایجاد گیر در پست          زینک

توانـد در    رسد نوع پست می     به نظر می   )14(.اند گزارش نکرده 
  .میزان گیر ایجاد شده با سمانهای مختلف موثر باشد

  نتیجه گیری
های  بدست آمده از این مطالعه با توجه به محدودیت        نتایج  

  : از این بررسی آزمایشگاهی عبارتند
 لسن استایPara postبا پست   بدست آمده  میزان گیر -1
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استیل بدون توجه بـه نـوع سـمان مـصرفی بـاالتر از پـست                
Dentatusبرنجی بود   .  

میزان گیر بدست آمده با سمانهای گالس یونـومر و           -2
 . زینک فسفات بدون توجه به نوع پست ها با یکدیگر برابر بود

 گروه پاراپست بـا سـمان       رمیزان گیر بدست آمده د     -3
 حالی که این در   بود  گالس یونومر  باالتر از  زینک فسفات

  .  یکسان بودDentatusنتایج در پست 
  دیر و تشکرتق

این مطالعه با پشتیبانی معاونت پژوهـشی دانـشگاه علـوم           
پزشکی مشهد انجام شده است که بدینوسیله از ایـن معاونـت            

  .محترم قدردانی می گردد
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