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 چکیده

ساختمان تاجی آنها دچار تخریب شدید شده است، همیشه  های درمان ریشه شده کهدرمان بهینه تاج دنداندر دندانپزشکی مدرن  :مقدمه

است که موفقیت طوالنی مدت  ریشهدرمان  چالش برانگیز بوده است. استفاده از پست و کور ریختگی راهی برای بازسازی دندان پس از انجام

ررسی دف بباشد. از این رو این مطالعه با ههای با تخریب زیاد میها در مطالعات به اثبات رسیده است و درمان انتخابی برای بازسازی دندانآن

بازسازی قرار  مورد Non-precios Gold Alloy (NPG)آلیاژهای  های درمان ریشه شده که با پست و کور نیکل کروم واستحکام شکست دندان

 گرفته اند انجام گردید.

درمان ریشه با شرایط و تجهیزات یکسان برای هر دندان به صورت  عدد دندان سانترال ماگزیال جمع آوری شد و 20تعداد  :مواد و روش ها

و سپس نمونه ها به د پست و کورها به روش مستقیم ساخته شدند. شد. مانت شفاف یلیآکر یکامل انجام شد. سپس هر دندان در بالک ها
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Background: In modern dentistry, reconstruction of endodontically treated teeth with severely damaged crown structure has 

always been challenging. The use of post and cores are means to restore teeth after endodontic treatment, and its long-term 

success has been accepted as the treatment of choice for reconstructing highly damaged teeth. Therefore, the present study was 

conducted to evaluate the fracture resistance of endodontically treated teeth that have been restored with Nickel-Chromium 

(Ni-Cr) and Non-Precious Gold Color Alloy (NPG) post and core. 

Materials and Methods: Twenty maxillary central teeth were collected, and root canal treatments were performed with the 

same conditions and equipment for each tooth. Then each tooth was mounted in clear acrylic blocks. After post-space 

preparation, posts and cores were fabricated using the direct method, then the samples were randomly divided into two groups 

of 10 samples. (Group One: Ni-Cr posts and cores and Group Two: NPG posts and cores). After preparing the posts and root 

canal for the post cementation, the Ni-Cr and NPG posts were cemented, and the samples were placed in the simulated condition 

to the oral environment. Then, a universal testing machine was used to measure the fracture resistance of the restored teeth 

with static pressure of 0.5 mm/min. T-test analyses and SPSS software was used to compare the mean resistance. 
Results: Fracture resistance in the Ni-Cr post with an average of 233.8±67.19 was higher than that of the NPG post with an 

average of 223.0±85.65. However, no significant difference was observed between the two groups (P=0.757). In both groups, 

most fractures were irreversible, and there was no difference between the two groups in terms of failure type (P=0.871). 

Conclusion: The fracture resistance of endodontically treated teeth with NPG cast post was not different from that of the 

endodontically treated teeth with Ni-Cr cast post. 
Key words: Casting post, Core, Endodontically treated teeth restore, Fracture resistance, Nickel-Chromium post, NPG post 
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(. پست ها سمان NPGپست و کورهای گروه دو:، تایی به صورت تصادفی تقسیم شدند )گروه یک: پست و کورهای نیکل کروم 10گروه برابر 

 Universalتوسط دستگاه  ،تحکام شکست نمونه هااس شدند و نمونه ها در شرایط شبیه سازی شده به محیط دهان قرار گرفتند و سپس

Testing Machine از آزمون  استحکام شکستثبت شد. برای مقایسه میانگین  متر در دقیقه، میلی 5/0یک تبا فشار استاt استفاده شد.  

بود.  0/223±65/85با میانگین  NPGبیشتر از مقاومت به شکست  8/233±19/67کروم با میانگین -پست نیکل استحکام شکست ها:یافته

و بین دو گروه  کست از نوع غیر قابل بازگشت بوددر هر دو گروه بیشترین نوع ش (.p=757/0)و گروه تفاوت معنی داری دیده نشداما بین د

 .(p=871/0تفاوتی از نظر نوع شکست دیده نشد)

 ندارد. با یکدیگرتفاوتی و نیکل کروم  NPGهای بازسازی شده با دو نوع پست و کور ریختگی استحکام شکست دندان گیری:نتیجه

  مقاومت به شکست ،، پست و کور ریختگیNPGپست نیکل کروم، پست  :یکلیدکلمات 
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 مقدمه

ترمیم دندان های درمان ریشه شده به دالیل مختلف از 

جمله حفظ ساختمان باقي مانده دنداني، جلوگیری از 

ریزنشت تاجي، داشتن عملكرد و زیبایي مطلوب امری 

دشوار مي باشد. به علت از دست دادن مقادیر زیادی از 

ترمیم با مشكل رو به رو  ،دینسوج دنداني در چنین موار

مي شود و بافت های باقي مانده به خصوص در قسمت 

تاجي، توانایي نگهداری ماده ترمیمي و تحمل فشارهای 

های درمان ریشه شده برای جونده را ندارند. بیشتر دندان

داشتن عملكردی در حد قابل قبول، به بازسازی تاج دندان 

های درمان دندان (1).با پست و کور و روکش نیاز دارند

های زنده خواص بیومكانیكي مشابه ریشه شده و دندان

 زایش حساسیت به شكست آنها دارند و عواملي باعث اف

بنابراین طول عمر دندان ها به میزان از دست دادن  .مي شود

نسج دنداني و توانایي مواد ترمیمي برای جایگزیني آن 

های درمان ریشه شده آگهي دندانپیش (2و3).بستگي دارد

میزان نسج از دست رفته در ریشه، میزان از  تأثیرتحت 

ی پست، طراحي دست رفتن نسج تاج دندان، جنس ماده

ی کور، سمان پست، طول پست، قطر پست، جنس ماده

از بین  (2).لوتینگ و سیستم ادهزیو و ارتفاع فرول مي باشد

ور و ک رفتن گسترده ساختار تاج نیازمند سیستم پست و

ها جهت بازسازی مواد پست و کورترمیم کامل تاج است. 

ان یا تهیه حفره درم از دست رفته در اثر پوسیدگي، ضربه

ریشه برای فراهم کردن گیر وثبات برای روکش استفاده مي 

ن میزا شوند. جنس ماده و تكنیک ساخت پست و کور با

 (3).مواد معدني از دست رفته مطابقت دارد

حاضر، ماده انتخابي برای سیستم پست و کور در حال 

 .است Nickel-Chromium (Ni-Cr)ریختگي فلز، آلیاژ

یک الیه اکسید کروم ایجاد مي کنند که از  Ni-Cr آلیاژهای

این  کدر شدن و لكه دار شدن دندان جلوگیری مي کند.

ه دلیل ها بآلیاژها معایبي نیز دارند، به عنوان مثال، بیشتر آن

دارای نقطه شكست بیش از نیمي از طول  ،زیاد پستسفتي 

Precious Gold Color Alloy-Non آلیاژ (4).ریشه هستند

(NPG) .در جهان به عنوان جایگزین طال شناخته شده است

توان به ظاهر مشابه آلیاژهای طال، راحتي ها مياز مزایای آن

راحت در البراتور، دقت  (Casting)کاربرد و ریختگي

 (5و6).مناسب، پرداخت آسان و کیفیت باالی آن اشاره کرد

سازگاری زیستي باال، اپسیته خوب و رنگ مطلوب از 

یكي  باشد.مي ی سرامیكيهاهای مثبت این نوع پستویژگي

ها بیشتر بودن ترین نقاط ضعف این نوع پستاز اصلي

راني در که نگ ضریب کشساني نسبت به بافت دندان باشد

 (7و8).کندمورد تمرکز استرس در بافت دندان ایجاد مي

یكي دیگر  FRC )reinforced composite-(Fiberهایپست

ن مزایای اصلي ای .از انواع پستهای مورد استفاده مي باشند
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ها استحكام خوب، ضریب کشساني نزدیک به عاج و پست

این  اصلي باشد. عیبهای باندینگ ميسازگاری با تكنیک

هدف اصلي  (9).باشدرنگ تیره و ظاهر نازیبا مي ،هاپست

تقویت زیبایي و بر طرف  ،(گلس و کوارتز FRCهای پست

 (10).کربني بود FRCهای کردن رنگ تیره پست

ای هاین مطالعه با هدف بررسي استحكام شكست دندان

 NPGکروم و -درمان ریشه شده که با پست و کور نیكل

 انجام شد. بودند، بازسازی شده

 ها مواد و روش

( In-Vitroدر این مطالعه که به صورت آزمایشگاهي )

هایي با طول و آناتومي کانال ریشه ، دندانصورت گرفت

 .(1 شكل) مشابه انتخاب شدند

 

 
دندان های سانترال ماگزیال انتخاب شده جهت درمان  : 1شكل 

 ریشه و بازسازی با پست و کور

 

رافي رادیوگ تصویربرای بررسي آناتومي کانال ریشه از 

 .(2 شكل) موازی استفاده شد

 

 
 پریگرافي وها با رادیبررسي آناتومي کانال ریشه دندان : 2شكل 

 اپیكال موازی

 ها طول دندان و سازی نمونه ها ابتدا قطر یكسانجهت 

 مزیودیستال، های قسمت از دیجیتال گیری اندازه گیج یک با

 ثبت گردید و گیری انسیزواپیكالي اندازه و باکولینگوال

 (.3)شكل 

 

 
 هااندازه گیری ابعاد دندان : 3شكل 

 

 اندازه معیار انحراف میلیمتر از سه بیش که هایي نمونه

دندان سانترال فک  20تعداد  .شدند خارج مطالعه از ،داشتند

نگهداری ، درصد 9/0 باال کشیده شده در محلول ایزوتونیک

 Step Back Lateral Obturation شده و درمان ریشه با روش

. دندانها با فرز فیشور الماسه با خنک کننده آب دشانجام 

میلي متر فرول( با  2جهت ایجاد ) CEJباالی یمیلي متر2تا 

تراش خوردند و دندان هایي که  CEJتبعیت از شكل و فرم 

میلي متر بعد از تراش  15کمتر از  انسیزواپیكاليطول 

از مطالعه خارج شدند و با دندان دیگر جایگزین  ،داشتند

 گردیدند.

درجه سانتي گراد  37تمام نمونه ها دو روز در دمای 

 Cavisolمیلي متری فوقاني کانال با پانسمان  3در حالي که 

(Golchai Co, Iran) در آب غوطه ور شدند.  بود، پر شده

بعد کانال دندان ها به ترتیب با پیزو یک و دو با  در مرحله

  10( به طول low speedسرعت باالی آنگل )دستگاه 

 و فضا جهت ساخت خالي شد میلي متر از نشستگاه پست
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کانال با آب شستشو داده شد و با پوار  .پست آماده گردید

 Absorbent paper points (MetaBiomedو با استفاده از 

Co,Korea) شک شد.خ 

ي به دو گروه در این مرحله دندان ها به صورت تصادف

  .تایي تقسیم شدند 10

 Ni-Crگروه پست و کور ریختگي : گروه اول

Wirobond Ni-Cr Alloy(BEGO Ltd., Germany))،  بعد از

قالب گیری توسط پین جت  ،آماده سازی کانال در این گروه

 ,Duralay (Reliance Dental Manufacturingو آکریل 

Worth, IL)  انجام شد و جهت ساخت پست و کور به

 البراتوار ارسال شدند.

 ,NPG (WiroBond NPG Alloyگروه دوم گروه 

Aalbadent,USA) بود تمام مراحل مشابه گروه اول ،بود ،

 NPGکه در این گروه از آلیاژ  بودتنها تفاوت نوع آلیاژ 

 .شده بوداستفاده 

 یجایگاهي مسطح برای اعمال نیرو برای تمام پستها

 (.4 شكل) دستگاه تعبیه شد

 اتانول کمک به ها پست تمامي ،ساخت از بعد نهایت در

 کامل شستشوی آب توسط نیز کانال و شدند تمیز درصد 22

 تا که طوری به های کاغذیکن و هوا پوار توسط و شد داده

پست  چسباندن برای و خشک باشد، مرطوب عاج حدودی

 & Luting گالس آینومر با سمان ها پست تمام شد.آماده 

Lining cement (GC Co; Tokyo, Japan) دستور طبق 

 تمام نهایت در و شدند چسبانده و سمان سازنده کارخانه

 ,Ivoclar Vivadent Co) های شفافآکریل داخل هادندان

Zurich, Germany) دستگاه گیره با منطبق که ایگونه به 
Universal testing machine  (Sntam STM20 ,SANTAM 

Co, Iran) ضمن ضخامت ( )در4 شكل) شدند مانت ،باشند 

 2، دندان دور تا دور نواحي تمام در مانت آکریل حداقلي

 .نظر گرفته شد( متر درمیلي

 
 های بازسازی شده و مانت شده در آکریل شفافدندان : 4شكل 

 

 به نسبت درجه 45زاویه  با دار زاویه فشار سپس تحت

با سرعت   N Cell 500) تر از پایین میلیمتر دو در طولي محور

Crosshead گرفتند قرار (انسیزال لبه متر بر دقیقهیک میلي 

 (.5 شكل)

 

 
اندازه گیری مقاومت به شكست توسط دستگاه  : 5شكل 

Universal testing 

 

 هر پست شكست برای شده وارد نیروی میزان نهایت در

 از اینكه به توجه شكست )با نوع ضمن در شد. ثبت کور و

 بررسي نیز (ه بودشد استفاده مانت جهت شفاف آکریل

 -1گرفت:  صورت بندی طبقه ذیل گروه سه در و گردید

 برگشت غیرقابل افقي شكستگي -2، عمودی شكستگي

که به عنوان  CEJمیلیمتر پایین تر از 1شكستگي های افقي )

در اکثر موارد بعد از این نوع و  های ریشه است شكستگي
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 -3 ،(بازسازی دندان امكان پذیر نمي باشد ،شكستگي ها

 )شكستگي های افقي باالتر ازبرگشت قابل افقي شكستگي

CEJ  (8).(ي های ناحیه تاجگیا شكست 

ویلک جهت نرمال -در تحلیل داده ها از آزمون شاپیرو

بودن توزیع داده های مقاومت به شكست استفاده شد که 

ه قرار گرفت. برای مقایس تأییدنرمال بودن توزیع آنها مورد 

مقاومت به شكست بین گروهها از آزمون تي مستقل و برای 

 طحسمقایسه نوع شكست از آزمون دقیق فیشر استفاده شد. 

درصد در نظر  5در آزمون های آماری برابر معني داری 

 26نسخه  SPSSگرفته شد. در تحلیل داده ها از نرم افزار 

 استفاده گردید.

 یافته ها

-شاپیروها با استفاده از آزمون توزیع دادهنرمال بودن 

)اختالف دامنه تغییرات قرار گرفت.  تأییدویلک مورد 

کمترین و بیشترین مقدار( در گروه پست نیكل کروم از 

ین بمیانگین مقاومت به شكست اما  ؛کمتر بود NPGپست 

 دارای اختالف  NPGپست  وپست نیكل کروم دو نوع 

 (.1)جدولد معني دار نبو

 :فراواني انواع شكست بین گروههامقایسه توزیع 

 30و  Ni-Crدر گروه پست و کور  درصد شكستگي 20

از نوع قابل  NPGدرصد شكستگي در گروه پست و کور 

 Ni-Crدرصد شكستگي در گروه پست و کور  70برگشت، 

از نوع  NPGدرصد شكستگي در گروه پست و کور  60و 

ها در هر یک درصد موارد شكستگي 10غیرقابل برگشت و 

گروهها از نظر نوع مقاومت  از دو گروه از نوع عمودی بود.

 به شكست، اختالف معني داری با یكدیگر نداشتند

 (.2)جدول

 

 مطالعهمورد های میانگین و انحراف معیار مقاومت به شكست گروه : 1 جدول

 بیشترین کمترین میانگین±انحراف معیار تعداد گروه
نتیجه آزمون تي 

 مستقل

 00/353 00/123 80/233±19/67 10 پست نیكل کروم
T=0/314 

P=0/757  پستNPG 10 65/85±00/223 00/110 00/383 

 

 

 هاتوزیع فراواني انواع شكست در بین گروه:  2جدول 

 کل عمودی نوع شكست گروه

 غیر قابل بازگشت شكست قابل بازگشت شكست

 10(0/100) 1(0/10) 7(0/70) 2(0/20) پست و کور نیكل کروم

 NPG (0/30)3 (0/60)6 (0/10)1 (0/100)10پست و کور 

 20(0/100) 2(0/10) 13(0/65) 5(0/25) کل

 P=871/0 دقیق فیشرنتیجه آزمون 
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 بحث
یكي از مشكالت عمده و شایع پست و کورهای 

ودن باشد. به دلیل متفاوت بهای ریشه ميریختگي شكستگي

های ریختگي با عاج، نیروها و ضریب االستیسیته پست

 و شوندهای وارده مستقیما به نسج دنداني وارد مياسترس

های غیرقابل ترمیم در دندان نتیجه آن وقوع شكست

بیان شد  (13)و همكاران Streedeviدر مطالعه  (11و12).است

متری و پست و کورهای ریختگي بهترین که فرول دو میلي

نتیجه را در مقاومت به شكست در مقایسه با دندان بازسازی 

های پیش ساخته و یا پست و کورهای ریختگي با پست شده

بیان کردند که  (14)و همكاران  Mankarبدون فرول دارد.

ای هفرول بیشتر از نوع سمان در مقاومت به شكست دندان

معالجه ریشه شده بازسازی شده با پست و کورهای 

در این مطالعه با توجه به نتایج  (14).ریختگي اثرگذار است

متر استفاده از فرول دو میلي (7و15و16)مطالعات پیشین دیگر

 (5و17و18).شد تا شرایط استاندارد بالیني بازسازی شود

ي اندازه تقریباز  ،در مطالعه حاضر مشابه سایر مطالعات

متر( برای میلي 10های سنترال )میانگین طول تاج دندان

و  Khiaviدر مطالعه  (5و15) طول پست استفاده شد.

ر ه .گرفته شدمتر در نظر میلي 8ها طول پست ،(18)همكاران

نیز طول پست  (18)و همكاران Khiaviچند که در مطالعه 

 ،مشابه مطالعه حاضر برابر با میانگین تاج در نظر گرفته شد

های مورد بررسي پرمولرهای تک اما به علت اینكه دندان

طالعه تر بود. در مریشه ماگزیال بودند، طول کلي پست کوتاه

Haghighi (8)  متر در نظر گرفته شد.میلي 11طول پست 

سمان زینک فسفات و گلس آینومر به علت استفاده آسان، 

یي محبوبیت باال ،در دسترس بودن و سابقه بالیني موفق

دارند. در این مطالعه از گلس آینومر به عنوان سمان استفاده 

، از (18)و همكاران Khiaviو Haghighi (8)در مطالعه شد. 

 (7)و همكاران Gholamiاما در مطالعه  ،سمان گلس آینومر

و  Habibzadehاز سمان زینک فسفات و در مطالعه 

 از سمان رزیني استفاده شد. (17)همكاران

Torabi پست وکورهای نیز بیان کردند  (11)و همكاران

ریختگي آستانه ی باالتری در شكست دارند ولي در 

یر ها به صورت غصورت وقوع شكستگي اکثر شكستگي

مقاومت به  FRCی هاباشند. در مقابل پستقابل ترمیم مي

وع رخ داده از نهای شكست پایینتری داشته اما شكستگي

ای هباشند. هر چند که موفقیت بالیني پستقابل ترمیم مي

FRC ي تر، نیاز به باقبه دلیل کاربرد سخت (16)باشد،باال مي

، هزینه باالتر، حساسیت درصد 50 سالم ماندن حداقل نسج

تكنیكي باال و عدم امكان استفاده در افراد با اکلوژن 

ختگي محبوبیت باالیي های ریهمچنان پست، (19)سنگین

دارند. از این رو در این مطالعه به بررسي و مقایسه دو نوع 

 پرداخته شد. NPGپست ریختگي نیكل کروم و 

 و Haghighi(8) همانند مطالعه در مطالعه حاضر

Saboohi(3)  ساخت روکش برای دندانها به دلیل افزایش

جاد ایبه شكست دندان و ایجاد اثر فرول که باعث مقاومت 

رت صو،مقاومت به شكست مي شود کاذب یک نوع افزایش

 و (20)و همكاران Habibzadeh گرچه در مطالعها. نگرفت

Khiavi(18) از  ،به دلیل آنكه شرایط مطالعه مشابه دهان باشد

 .روکش استفاده شده است

همانند مطالعه  (17)و همكاران Habibzadehدر مطالعه 

 هایحاضر، تفاوت معني داری در استحكام شكست دندان

معالجه ریشه شده بازسازی شده با پست و کورهای نیكل 

، (6)و همكاران Khalediدیده نشد. در مطالعه  NPGکروم و 

مشابه مطالعه حاضر، تفاوت معني داری بین مقاومت به 

و نیكل کروم دیده نشد. در مطالعه  NPGهای شكست پست

Haghighi های معالجه ریشه شده مقاومت به شكست دندان

بیشتر از پست و  NPGو کورهای  بازسازی شده با پست

علت تفاوت با مطالعه حاضر  (8).کورهای نیكل کروم بود
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های پر مولر دوم ماگزیال تواند به دلیل استفاده از دندانمي

از  Haghighiباشد. همچنین در مطالعه  Haghighiدر مطالعه 

ختگي های ریتكنیک غیر مستقیم برای ساخت پست و کور

مقاومت  (18)و همكاران Khiaviاستفاده شده بود. در مطالعه 

های سنترال معالجه ریشه شده بازسازی به شكست دندان

بیشتر از پست و  NPGشده با پست و کورهای ریختگي 

و همكاران  Khiaviدر مطالعه  کورهای نیكل کروم بود.

ها قبل از بررسي مقاومت به شكست با روکش تمام دندان

بر  (7)رانو همكا Gholamiفلزی بازسازی شدند. در مطالعه 

های خالف مطالعه حاضر، مقاومت به شكست دندان

های نیكل بیشتر از پست NPGهای بازسازی شده با پست

ای هتواند به دلیل استفاده از دندانتفاوت مياین کروم بود. 

باشد. همچنین در مطالعه  Gholamiپرمولر در مطالعه 

Gholami  در  ،انجام شد 4آماده سازی کانال تا پیزو شماره

حالي که در مطالعه حاضر آماده سازی کانال تا پیزو شماره 

 انجام شد. 2

ها شكست دیده شد. در مطالعه حاضر، در تمامي دندان

شت غیر قابل بازگ ها در هر دو گروه از نوعبیشتر شكستگي

های عمودی مشابه بود و در هر دو گروه درصد شكستگي

و برابر بود. بین دو گروه از نظر نوع شكست تفاوتي دیده 

 222های قدامي در فک نشد. میانگین نیروی وارده به دندان

در گروه نیكل کروم همه  (21)نیوتن گزارش شده است

 222باالتر از نیروی یک دندان در در ها به جز شكست

نیروی  تعداد شش دندان در NPGنیوتن رخ داد اما در گروه 

 Khiaviنیوتن دچار شكست شدند. در مطالعه  222کمتر از 

بیشترین نوع شكست مشاهده شده از نوع  (18)و همكاران

نیز همه  ghiiHagh(8)ل ترمیم بودند. در مطالعه غیر قاب

در  ها در ریشه و از نوع غیر قابل ترمیم بودند.شكست

ها در بیشتر شكست ،(20)و همكاران Habibzadehمطالعه 

گروه پست و کورهای نیكل کروم در پرسلن روکش و 

ریشه رخ داد. در گروه  CEJهای عمودی در قسمت ترک

NPG ها در زیر بیشتر شكستCEJ  .و غیر قابل ترمیم بودند

Habibzadeh در مطالعه دیگری بیان کردند  (17)و همكاران

ها در پست و کورهای ریختگي نیكل که بیشتر شكست

دهد و در درجه بعدی کروم در پرسلن کراون رخ مي

و  Khalediریشه قرار دارند.  CEJهای در سطح شكستگي

های ، اعالم کردند که میزان شكست در پست(6)همكاران

NPG باشد. علت این کروم مي-های نیكلبیشتر از پست

-ته پستیسیتند به دلیل کمتر بودن ضریب االستوارخداد مي

ب باشد. بیشتر بودن ضرینسبت به نیكل کروم  NPGهای 

به معني ایجاد خمش کمتر در پست و تجمع االستیسیته 

 باشد.استرس بیشتر در ساختار دندان مي

 نتیجه گیری

ای هدر این مطالعه تفاوتي بین مقاومت به شكست دندان

معالجه ریشه شده بازسازی شده با پست و کور نیكل کروم 

دیده نشد. در هر دو نوع پست و کور بیشترین نوع  NPGو 

 شكست از نوع غیر قابل ترمیم بودند. 
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