
 

 

 

 پست و کور دندان

 
 

 

 

 

 

 

 دارد؟  یو چه کاربرد ستیپست و کور دندان چ
تواند بطور رضایت بخشی به عنوان پایه یک پروتز ثابت اگر دندان اندو شده شرایط و عملکرد خوبی داشته باشد می

 .شودگفته می پست و کور دندان دندانپزشکی،یا متحرک عمل کند که به این روش درمان ترمیمی در  

گیرد. کور  گیرد و بار کور یا هسته دندان بر روی آن قرار میای است که در داخل مجرای ریشه دندان قرار میپست میله
تا یا هسته مواد ترمیمی است که برای بازسازی ساختار از دست رفته دندان استفاده می شود و دندان را کامل می کند  

 .روکش پشتیبانی مناسبی داشته باشد

 :اندهای اندو شده اغلب به چندین دلیل نسج تاجی زیادی را از دست دادهدندان

 ها در نتیجه پوسیدگی •

  های قبلی اندازه رستوریشن •

  .و یا تراش حفره دسترسی •

رد اکلوزالی بیمار و یا طرح درمان  درمان ریشه با استفاده از پست و کور زمانی باید انجام شود که کشیدن دندان، عملک 
 .های دندانی گزینه درمانی نباشند به ویژه هنگامی که ایمپلنت . اندازد کلی را به طور چشمگیری به خطر می 

ویژهتکنیک   دندانهای  بازسازی  جهت  استای  نیاز  مورد  شده  کشی  عصب  پوسیدگی .های  دلیل  به  ها،  معموال 
از دست رفتن ساختار دندان،   .ریشه، میزان قابل توجهی از ساختار دندان از دست رفته استهای قبلی و درمان  ترمیم

 .بردکند و احتمال شکست هنگام فشارهای زیاد را باال میرستوریشن بعدی را پیچیده می

لر) و میزان ساختار  نوع دندان (انسیزور، کانین، پره مولر و یا مو : دهند دو فاکتور انتخاب تکنیک را تحت تاثیر قرار می  
 .تاج باقیمانده دندان 

 .ترین عامل تعیین کننده شرایط استمورد دوم احتماال مهم

 



 
 

 

 

 .ساخت پست و کورها را به دو روش می توان انجام داد

 

 

 

 

 

 

 

 و کور اختصاصی  پست 
اختصاصی  همان  یا  ریختگی  کور  و  در   پست  و  فرد  خود  دندان  برای  طی  البراتوار منحصرَا  که  شود  می  دو   ساخته 

 .درمان انجام می شود  جلسه 

از زیرکونیا توسطپست و کور اختصاصی می با استفاده  یا  و  ساخته   CAD CAM تکنولوژی تواند توسط فلز ریختگی 
 .پست و کور نیاز به قالبگیری از دندان فرد استشود. برای ساخت این نوع 

توان با استفاده از الگویی که مستقیما در دهان بیمار ساخته شده است و یا از روی  پست و کور اختصاصی را می

 .الگویی که به طور غیرمستقیم در البراتوار ساخته شده است، ساخت

شود، در های تکی با دسترسی کلینیکی خوب توصیه میبرای کانال رزین اتوپلیمریزه یا فوتوپلیمریزه تکنیک مستقیم با
یا کانالحالیکه روش غیرمستقیم در زمانی که دسترسی مشلک تر است. یک جایگزین  ها متعددند، مناسبتر است 

 .باشدمی رزین ترموپالستیک رزین اتوپلیمریزه،

می دندان کستینگ  پروتز  البراتوار  در  فلزی  و کور  فراهم  پست  خوب  استحکامی  خصوصیت  با  رستوریشنی  و  شود 
 .کنندمی

 .هستند، استفاده نمود فلز نابل توان از آلیاژهای متداول که حاوی درصد باالیی ازدر ساخت آن می

آلیاژهای بیس متال و آلیاژهای غیر گرانبها با   د.را دار   البته در ایران دو طبقه از آلیاژها برای ساخت آن بیشترین کاربرد
 .شودمعرفی می NPG رنگ طالیی که به

گشاد کردن کانال    .و کور اختصاصی در کانالهایی که مقطع گرد دارند یا بیش از حد تیپر هستند، استفاده کنید  از پست
ریشه شود. معموال برای ساخت پست اختصاصی نیاز  تواند منجر به سوراخ شدن  برای تطابق با پست پیش ساخته می

های درون کانال باید حذف شوند و معموال کمی شلک دهی کانال ضروری  به تراش اندکی است. با این حال، اندرکات
 .است

 

 

https://doctorkhosravani.com/%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-cad-cam-%DA%A9%D8%AF%DA%A9%D9%85/
https://doctorkhosravani.com/%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-cad-cam-%DA%A9%D8%AF%DA%A9%D9%85/
https://doctorkhosravani.com/%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-cad-cam-%DA%A9%D8%AF%DA%A9%D9%85/
http://sdchemico.com/%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%AA/
http://sdchemico.com/%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%AA/
http://sdchemico.com/%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%AA/


 
  

 

 

یشه ای، دیواره دیستال ر در مولرهای مندیبل، تعقرهای بین ریشه .در مولرها بسیار دقت کنید که ریشه سوراخ نشود
کنند. در مولرهای فک باال، انحنای ریشه مزیوباکال  مزیال و دیواره مزیال ریشه دیستال را مستعد سوراخ شدن می

 .برد. بنابراین، نه اندازه و نه طول پست نباید بیش از حد باشداحتمال سوراخ شدن یا دیستال را باال می

 مزایا و معایب پست و کور اختصاصی
 .کنیمها را بررسی میمعایبی دارند که آنها مزایا و این پست

 مزایا

 ساخت در البراتوار •
 ساخت در مطب و باالرفتن دقت کار  تی حذف حساس •
 و احتمال کم شکستن یسخت  •
 تاریخپه بلند مدت استفاده  •

 معایب 

 دشواری قالبگیری •
 زیبایی نامناسب •
 خطاهای ساخت البراتوار •
 مناسب (درصورت وجود خطا)  تیعدم ف •
 قیمت باالتر (هزینه البراتوار) •
 عدم امکان باند •

 

 پست پیش ساخته

های پیش ساخته هستند. این پست و کورها آماده هستند،  سادگی تکنیک و افزایش سرعت درمان از مزایای پست
 .شوند و هزینه کمتری دارندطی یک جلسه انجام می

با  پستی انتخاب می ابعاد کانال انطباق داشته باشد. ممکن است قسمت تاجی پست به دلیل فلیر کانال شود که 

 .تصحیح نماید با افزودن ماده هنگام ساخت کور تواند این مشلک راریشه، تطابق کافی نداشته باشد. دندانپزشک می

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های پیش ساخته فلزیپست 
 .کنیمشوند و مزایا و معایبی دارند که اینجا بررسی میاستفاده میهای پیش ساخته فلزی خیلی شایع پست

 های پیش ساخته فلزیمزایا و معایب پست 

 :مزایا

 کم شدن جلسه حضور بیمار  •
 حذف مرحله البراتواری  •
 استحکام مناسب پست فلزی •
 تاریخچه طوالنی مدت استفاده •

 :معایب

 عدم تطابق دقیق پست با کانال •
 شکننده بودن سمان نسبت به پست فلزی فضای زیاد سمان و  •
 عدم امکان باند شدن •
 زیبایی نامناسب •

کنند و روی آن را با کامپوزیت  استفاده می های قدامی  دندان های پیش ساخته فلزی درای از همکاران از پستعده
پست .پوشانندمی میچنین  شکست  دچار  در  شوند هایی  را  زیادی  فضای  عمال  فلزی  پست  دندان  چرا که  های  تاج 

 .گیردها میکند و همچنین امکان باند شدن کامپوزیت به نقش دندان در خیلی از قسمتقدامی اشغال می

 

https://highdentlab.com/%d8%a8%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%da%af%db%8c-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b1%d9%81%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c/


 
 

 

 

 ها)های پیش ساخته رزین فایبر (فایبر پست پست 
 .ها معروفندهای پیش ساخته رزین فایبر هستند که به فایبر پستهای پیش ساخته، پستدسته دیگه از پست

آید.  انواع پست دندان به شمار می  مقاومترین  باشد. اما جزء تر می اری آن نسبت به پست و کور اختصاصی پایین ماندگ 
تواند آن را تنها در یک جلسه روی دندان شما سوار  این نوع پست به صورت از قبل آماده استفاده می شود. پزشک می 

 .تر است اختصاصی پایین کند. هزینه این درمان نسبت به پست و کور  

 هامزایا و معایب فایبر پست

 مزایا

 کم شدن جلسه حضور بیمار  •
 حذف مرحله البراتواری  •
 استحکام مناسب پست فلزی •
 زیبایی مناسب •
 shock absorber تا حدی •
 امکان باند شدن •

 معایب 

 تاریخچه استفاده کوتاه مدت •
 زیبایی نامناسب درمورد برخی انواع  •
 خورند.) تکنیک (اگر کار با دقت انجام نشود و مراحل به درستی طی نشود به شدت شکست میحساسیت به   •

های  مقایسه نیروهای وارد شده به دندان طبیعی در ُپست   
 مختلف 

 .شودکنند و پخش میشوند و در طول ریشه انتقال پیدا میدر دندان طبیعی نیروها وارد می دندان طبیعی:

فایبر پستبه    :ها فایبر پست فایبر پستها همچون دندان طبیعی عمل میدو دلیل  اینکه  بهکنند. یکی  دیواره   ها 
نزدیک به ساختار   انعطاف پذیری و در نتیجه با ساختار دندان یکی میشوند و دوم اینکه شوندداخلی کانال باند می

ا طبیعی  دندان  مشابه  ها  پست  این  در  نیرو  توزیع  نتیجه  در  دارند.  پستدندانی  این  در  علت  همین  به  و  ها  ست 
ها اگر در مراحل کار دقت نشود امکان دباند شدن پست  آید. اگرچه در فایبر پستشکستن دندان خیلی کم پیش می

 .در تکنیک بسیار حساس هستند زیاد است. همانطور که گفتیم

  ش یپ   ی هاو پست  ی کور اختصاص همان پست و    ایها  اما در َکست ُپست  :های پیش ساخته فلزیها و پستکست پست
ها  قسمت  ی وارد شده در بعض  یروهاین  شوند،یها باند نم هستند و به دندان  دیج یو ر   یچون هردو فلز   یساخته فلز 

 . نندک  جادیا  شه یر  یکالیو اپ یکورونال  یها را در قسمت ییهایشکستگ  توانندیم  جه یو در نت  شوندیمتمرکز م

 



 
 

 

 

و   طبیعی  دندان  دردر  نیروها  توزیع  ها  پست  دندان فایبر  تاج  و  ریشه  می لک  پستصورت  در کست  ولی  و  گیرد  ها 
های پیش ساخته  ها و پستبه همین دلیل کست پست .شوندمتمرکز می دو ناحیه های پیش ساخته نیروها درپست

 .امکان شکستگی بیشتری دارند

 جمع بندی
شدیم هر کدام از پست و کورها مزایا و معایب مخصوص بخود را دارند،    همانطور که تا االن مطالب را خواندیم متوجه
شرایط بیمار از نظر نسج باقی مانده از دندان، هزینه، زمان و کیفیتی که   حال این دندانپزشک است که باید با توجه به

 .طرح درمان را انتخاب و وارد مرحله انجام آن شود می تواند برای بیمار شرح دهد

 

 

 
 

 
 


