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  بر انطباق مارژينپايه  سراميك با فلز –بررسي تأثير گسترش پرسلن تا لبه روكشهاي متال 
  

 ***عليرضا ايزدي دكتر - **مهديه سيفيدكتر   - *شهين ركنيدكتر 
  .مشهددندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي دانشكده پروتزهاي دنداني آموزشي استاد و سرپرست تخصصي گروه  -*

  .ه آموزشي پروتزهاي دنداني دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهداستاديار گرو - **
  .استاديار گروه آموزشي پروتزهاي دنداني دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي همدان - ***

  
 چكيده
جهت تامين  به لثه شود  و به روشي كه مانع از اوركانتور شدن كراون و صدمه زدنپرسلنپوشاندن طوقة فلزي توسط  :هدف وزمينه 

با دندان پس از پايه لبه اي روكشهاي متال سراميك تهيه شده با فلز  هدف از اين مطالعه تعيين ميزان تطابق. يك ضرورت استزيبايي 
  . باشد ي م،طوقة فلزي دارندمتر  ميلي 5/0گسترش چيني تا لبة آنها و مقايسه انطباق مارژين اين روكشها با روكشهاي متال سراميك كه 

براي هر مدل دو عدد روكش فلـزي تهيـه گرديـد كـه     . عدد مدل برنجي تهيه شدسي  آزمايشگاهي -در اين مطالعه تجربي  :روش بررسي 
گـذاري روي آنهـا صـورت گرفـت بـه            پس از آماده كردن روكش عمل پرسلن      . يكي به عنوان مورد و ديگري به عنوان شاهد استفاده شد          

پس از انجـام مراحـل مختلـف        . متري آن گسترش داده شد      ميلي 5/0 مورد، پرسلن تا لبه و در گروه شاهد تا           نحوي كه در روكشهاي گروه    
تجزيـه  . گيري و ثبت گرديد پخت پرسلن و گليز، ميزان فاصله مارژين هر كراون با مدل برنجي مربوط به خود در نقاط مشخص شده اندازه     

  . در هر گروه انجام گرفتtو توسط آزمون 5/11نسخه  SPSSافزار  ستفاده از نرمو تحليل اطالعات بدست آمده در كامپيوتر با ا
نتايج نشان داد كه گسترش چيني در افزايش فاصله لبه روكش با مدل برنجي و در دو گروه مورد و شـاهد بـا يكـديگر اخـتالف               :ها يافته
  )=001/0P.(م با ميانگين عدم  انطباق چهارنقطه وجود داردداري بين عدم انطباق ماكزيم ضمن آنكه اختالف معني. داري ندارند معني
توان چيني را تا لبة روكش گسترش داد بـدون اينكـه اخـتالف قابـل                 در صورتي كه فريم فلزي با فرم صحيح آماده شود مي           :گيري نتيجه

  . مارژين ايجاد شودعدم تطابقتوجهي در ميزان 
  مارژينطابق ت–ختم تراش  -سراميك  -  متال:ها كليد واژه

  21/8/1385 :پذيرش مقاله      23/6/1385 :اصالح نهايي      26/1/1384 :وصول مقاله
  e-mail:rokni@yahoo.com مشهددانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي پروتزهاي دنداني گروه آموزشي :نويسنده مسئول

  
  مقدمه 

  سـراميك  -متـال با توجه به وسـعت اسـتفاده از روكـشهاي           
زسازي دندانهاي تخريب شده يا جايگزيني دنـدانهاي        براي با 

از دست رفته، كمك بـه افـزايش طـول عمـر ايـن روكـشها و                 
ــكي     ــداف دندانپزش ــي از اه ــه يك ــدانهاي مربوط ــين دن همچن

يكي از مهمتـرين عوامـل در دسـتيابي بـه ايـن      . ترميمي است 
خـط خاتمـه تـراش دنـدان        هدف، تطابق مـارژين روكـش بـا         

ارژين براساس نوع آلياژ مصرفي مبنـاي        م اتتغيير. باشد مي
 و همكـارانش نـشان      Buchana. مطالعات مختلفي بوده اسـت    

آلياژهاي بيس متـال نـسبت بـه آلياژهـاي نابـل،             دادند كه در  
آنها تشكيل اليه اكـسيد     . ميزان باز بودن مارژين بيشتر است     

فلزي در سطح داخلي روكش را دليـل احتمـالي ايـن اخـتالف              
  و همكارانش نيز مؤيد تحقيقات  Svareطالعاتم، )1(.دانستند

Buchana 2.(بود(  ،Gulker حتي بهترين روكشها كه    : گويد  مي
انـد، غالبـاً مقـداري عـدم تطـابق در            با دقت زياد درست شده    

ميكـرون  دويـست   آنها وجود دارد كـه تـا حـد           مارژين ناحية
  )3(.قابل قبول است

صد و بيست اق ميزان عدم انطبMclean) ( افراد ديگري چون
 نشان  1985در   Gavelis،  )4(.اند  قابل قبول دانسته    را ميكرون

داد كه طراحي ختم تراش در نشستن روكش مؤثر اسـت بـه             
 درجـه  Bevel، 85 و Feather edgeطوري كه ختم تراشـهاي  
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شهين ركني و همكاراندكتر

در مقايسه با شولدر، عدم انطباق افقي       ) نسبت به محور افقي   (
 در ايـن خـتم تراشـها        كمتري داشته ولي عدم انطباق عمودي     

آنها همچنين دريافتنـد كـه شـولدرها اجـازه          . باشد  بيشتر مي 
) 5.(دهند كه كراون بـه نحـو بـسيار كـاملي اسـتقرار يابـد           مي

Mclean   و Wilson   هـاي   هـا را جهـت كـراون         استفاده از بول
 20-10انـد زيـرا بـول مـارژين بايـد             متال سراميك رد كـرده    

. ي تطـابق را بهبـود بخـشد   درجه باشد تا به طور قابل تـوجه  
همچنين ختم تراش بايد خيلي زياد در زير لثه قرار بگيرد تـا             
اينكه كوالر فلزي حاصل مخفي گردد و ايـن دو وضـعيت بـا              

ــستند   ــازگار ني ــديگر س ــال ،)6.(يك  در Rosner، 1963 در س
ارتباط با ريختگيهاي آلياژ طـال، تـراش شـولدر بـول را يـك               

 بـول تـأثير اشـكاالت مراحـل         مزيت ذكر كرده بدين معني كه     
ريختگي و خطاهاي ضـمن سـمان كـردن روكـش را كـاهش              

 ايـن مزيـت را در مـورد      Preston،  1977 در سال    ،)7.(دهد  مي
، 1973 در ســـال ،)8.(دكـــر مطـــرح PFMهـــاي  كـــراون

Shillingburg   و Hobo            طي تحقيقي كـه بـر روي چهـار نـوع 
ولدر بـا   خط خاتمه تراش چمفر، چمفر عميق همراه با بول، ش         

ــراون   ــا اســتفاده از ك ــا، ب ــول و شــولدر تنه ــاي  ب  و PFMه
آلياژهاي نابـل انجـام دادنـد نتيجـه گرفتنـد كـه طـي مراحـل                 
مختلف پخت چيني، تراش شولدر با بول كمترين ميزان عـدم           

 طـي   Fauncher،  1980 در سـال     ،)9.(دهـد   تطابق را نشان مي   
بـل   بـا فلـز نا  PFMهـاي   تحقيقي كه بر روي مـارژين كـراون   

 و همكـارانش    Shillingburgانجام داد، به نتايجي مـشابه بـا         
دست يافت و تغييرات ختم تراش را در شولدر با بـول كمتـر              

ــت  ــه ياف ــال ،)10.(از بقي ــي Vahidi و Panno، 1986 در س  ط
هـشتاد   و 45 بـا بـول   PFMهـاي   تحقيقي كه بر روي كـراون  

 درجه انجام دادنـد بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه طـي مراحـل                 
داري بين عدم تطابق مارژين    مختلف پخت چيني، تفاوت معني    

كراون با دندان در دو نوع ختم تراش فوق، با چيني و بـدون              
 بـا   Shillingburg،  2003در سـال    ) 11.(شـود   چيني ديده نمي  

انتشار مجدد مقاله خود در مورد خطوط ختم تراش و تـأثير            
 تحقيقات قبلي پرسلن بر آنها مجدداً بر نتايج به دست آمده از       

خود مبني بر كمترين ميـزان عـدم انطبـاق مـارژين در خـتم               
 و همكـارانش،    Iwashita) 12.(كـرد تراش شولدر بـول تأكيـد       

 مارژين را در نتيجه سيكل حرارتي پخـت پرسـلن      عدم تطابق 

 فلـز گـزارش     -و عدم تشابه ضرايب انبساط حرارتي چينـي         
سي ، روي   1995 در سال    همكاران و   Campbell،  )13(.ندكرد

نمونه، اثر سيكل حرارتي پخت پرسلن و پرداخت سـطحي را           
 Goldبـا آليـاژ    ( فلز -هاي چيني  روي انطباق مارژين كراون

palladium (ــي   بررســي و ــد كــه ســيكل حرارت ــوان كردن عن
شـود و    مـي  مـارژين عدم تطـابق    اسكلت فلزي، باعث افزايش     

ن مقـدار   بيشتري) گازد(مرحله اكسيداسيون    اين بازشدگي در  
 يكـي از داليـل   Konsrantoulakis و  Mclean )14(.باشـد  مـي 

رژين را مربـوط بـه اخـتالف ضـريب انبـساط            ماعدم انطباق   
 در تحقيــق ديگــري ،)4،15(.داننــد فلــز مــي حرارتــي چينــي و

Campbellعــرض بــه بررســي 1992  در ســال  و همكــاران 
طوق فلزي مارژين و اثرآن روي ميـزان بازشـدگي مـارژين            

ه متـري بـ     ميلـي  8/0 فلـزي    قآنها نتيجه گرفتند طو    .اختندپرد
 يمتـر   ميلـي 4/0 و1/0 از طوق بهتريداري انطباق   طور معني 

  )16(.داشت
 -هـاي متـال    از آنجا كه گسترش پرسلن تا لبه فلز در كـراون          

ن روبرو بوده و از طرف اسراميك، با مخالفت برخي از محقق     
لزي و زيبـائي بهتـر      ها براي پوشش لبه ف     سينيديگر اغلب تكن  

ورزند، لذا بررسي تطابق مارژين اين       به اين عمل مبادرت مي    
 روكشها بـا دنـدان پـس از گـسترش پرسـلن تـا لبـة آنهـا و                  

طوقـه  متـر     ميلـي  5/0 سراميك كه    -مقايسه با روشهاي متال   
  .رسد نظر ميه فلزي دارند ضروري ب

  
  ش بررسيرو

 از  مـدل عـدد   سي    آزمايشگاهي تعداد  -در اين مطالعه تجربي   
هاي آزمايشي بـا مشخـصات       جنس برنج به منظور تهيه مدل     

  :زير تهيه گرديد
ــود    ــشكيل شــده ب ــه ت ــاجي و پاي ــسمت ت ــدل از دو ق ــر م . ه

متر و    يك سانتي اي به قطر     هاي تراش نخورده، استوانه    نمونه
بودند كه با استفاده از دستگاه تراش به متر  سه سانتيارتفاع  

  :شرح زير تراشيده شدند
 6/7بـه عـرض      متـر و   ميلـي هفـت   هـا بـه ارتفـاع        تمام نمونـه  

 نسبت بـه محـور طـولي       چهار درجه    متر با زاويه تقارب    ميلي
هـاي تـراش     شـكل نمونـه   .  تـراش داده شـدند     توسط دستگاه 

 سـپس بـر     .صورت يـك مخـروط نـاقص در آمـد         ه  خورده ب 
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  . . .  سراميك با فلز پايه بر –بررسي تأثير گسترش پرسلن تا لبه روكشهاي متال

هـا بـه سـه گـروه ده          حسب سه نوع ختم تراش انتخابي مدل      
  :دتائي تقسيم شدن

  .متر   ميلي2/1با عرض درجه نود شولدر   ختم تراش -1
 2/1 درجـه بـا عـرض        135 ختم تراش اسلوپينگ شـولدر       -2

  .متر ميلي
 درجه با   45متر و بول      ميلي 7/0 شولدر بول با عرض پله       -3

  متر  ميلي5/0طول 
 5/0هاي فلزي با ضخامت يكـسان   روكشجهت بدست آوردن    

هـاي ناشـي از عمليـات     ارفـش متري و كم كـردن ميـزان         ميلي
برنجـي  ) كـاله  (Capها، يك    سازي، براي هر يك از مدل      آماده

هاي تراش خورده سـاخته شـد كـه باعـث            به شكل قالب مدل   
فرم گرفتن آكريل دورالي بـر روي نمونـه برنجـي بـه شـكل               

 تمـام  متر در   ميلي 5/0  دلخواه وبه ضخامت يكنواخت    روكش
  .گرديد ابعاد

 ها يك شيار ايجاد گرديـد       مدليك از   روي سطح اكلوزال هر     
 مدل فلزي در نهايت ، تنها در يك جهت بتواند روي            روكشتا  

  .برنجي بنشيند و چرخش حول محور طولي نداشته باشد
ها روكـش تر   به منظور ايجاد فضاي الزم جهت نشستن راحت       

هاي برنجي، سـطح اكلـوزال و ديـواره محـوري         بر روي مدل  
 Dieاليـه سـه  ويه داخلي ختم تراش، متري زا ميلييك آنها تا 

relief  هاي برنجي به همـراه      سپس هر گروه از مدل    .  زده شد
گـذاري    شـماره  10-1 فلزي متعلق بـه همـان مـدل، از           كالهك

 Vita هاي برنجي متعلقه، توسـط  كالهك ها و  مدل گرديدند و

lubricantاكريل. ندد چرب ش(Reliance Dental MFG.CO.) 

Duralay    پـنج  آماده گرديد و توسـط سـرنگ        ناسب  م با قوام
 مـدل  فلزي تزريق گرديد و بر روي        كالهكداخل  ه  بسي سي   

بق تطا  ،با فشار و با استفاده از گيره برنجي برگردانده شد و
  فلـزي،     كالهـك در باالي   .  و مدل مربوطه كامل گرديد     كالهك

 از آنجا خـارج     Duralay كه اضافات    شده بود سوراخي تعبيه   
سـخت شـدن كامـل آكريـل،        و   دقيقـه    15از مدت   پس  . شوند
 برداشـته و بـدين ترتيـب يـك          مـدل از روي   را   فلـزي    كالهك

بـراي  . متر بدسـت آمـد     ي ميل 5/0كريلي به ضخامت    روكش آ 
تهيه  آكريلي   روكشعدد  شصت   عدد و در نهايت      دومدل،  هر  
  .شد

   بر Duralayاي ـاصالح نواقص احتمالي مارژين الگوه پس از

الگوهـاي آكريلـي    ،  kerrجي توسط موم مـدالژ      روي مدل برن  
ــپروگذاري  ــتمنت   اس ــتفاده از اينوس ــا اس    Aurovest Bو ب

)Bego Co. ( شــش ايــن عمــل طــي  .گرديدنــدســيلندرگذاري
تــايي از الگوهــاي  دهيــك گــروه بــراي هــر مرحلــه  مرحلــه و

كـوره    سـيلندرها بعـد از يـك سـاعت در         . آكريلي انجام شـد   
Burn out   فلـز وسـط  و ت قـرار گرفتـهBase     بـا نـام تجـاري 

(Therma bond alloy. USA) Super cast گـري    عمل ريختـه
ســيلندرها در دمــاي البراتــوار در هــواي آزاد . انجــام گرفــت

با استفاده از دسـتگاه      پس از خروج از سيلندر و        .سرد شدند 
انجـام و   زدائي   سندبالست كردن، گچ  و   (Cavitron) ويترونك

ــداســپروها قطــع  ــدول .گرديدن ــالي داخــل  ن ــز احتم  هــاي ري
 نشست كامل Fit checker ها برداشته و با استفاده از كوپينگ

سـازي   آمـاده  بـراي    .هـا ارزيـابي گرديـد      آنها بـر روي مـدل     
 3/0بـه    روكـشها  ضخامت   ابتدا   جهت پرسلن گذاري   روكشها

متـر كـاهش داده       ميلـي  2/0 ها به  مارژينمتر و در ناحيه      ميلي
لبـه، بـه    ناحيـه    در روكـشها ونـي تمـام     همچنين فرم بير  . شد

به منظور پيـشگيري از اوركـانتور       (فرم داده شد     شكل چمفر 
 روكشهاپس از نشاندن كامل     ).  ها شدن پرسلن در لبه كراون    

ه نقطه بـ  چهار  ها در    هاي مربوطه، هريك از مدل     بر روي مدل  
گــذاري شــدند بــدين  عالمــت 4-1از شــماره صــورت اتفــاقي 
يـك جهـت قـادر بـه         ها تنها در  روكش اينكه   ترتيب با توجه به   

بازشـدگي  گيـري    هـا بودنـد امكـان انـدازه        نشستن روي مدل  
گـذاري شـده طـي دفعـات متعـدد           مارژين در هر نقطه عالمت    

  .عملي گشت
ها، از ميكروسكوپ انعكاسي  گيري فاصله مارژين جهت اندازه

ــايي  ــاط  . اســتفاده شــدصــد و بزرگنم ــزان فاصــله در نق مي
سـپس سـطح    . گيري و ثبـت گرديـد      گذاري شده اندازه   عالمت

كــه  طــوريه گــذاري آمــاده شــدند بــ روكــشها بــراي چينــي
ــ ــي3/0 زضــخامت فل ــه    ميل ــر و در گــروه مــورد در ناحي مت

مارژين، فلز به فورم چمفر كه تا لبه ادامه داشت با ضـخامت             
متري   ميلي5/0متر درآمد و در گروه شاهد چمفر تا      ميلي 2/0

متـري بـاقي     ميلي5/0يك لبه اي كه     ه گونه پيدا كرد ب  لبه ادامه   
  .ماند

  پنجاه هاي فلزي پس از سندبالست شدن با ذرات روكشتمام 
   Vacumatميكرون آلومينيوم اكسايد، در داخل كوره پرسلن 
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شهين ركني و همكاراندكتر

نهـصد و هـشتاد   تحت خـأل و در دمـاي    ) Vitaكارخانه  ( 200
اسيون دقيقه تحت عمل اكـسيد    پنج  گراد به مدت     درجه سانتي 

(Degas)قرار گرفتند .  
مرحلـه انجـام    پـنج   گذاري براي هر گروه، طي       عمليات پرسلن 

 سـاخت  VMK 68 و بدنـه براي اينكار از پرسلن اپك . گرديد
كـه در گـروه مـورد     طـوري ه ، بـ  استفاده شـد  Vitaكارخانه

متـري لبـه     ميلي 5/0پرسلن تا لبه و در گروه شاهد پرسلن تا          
  :گذاري عبارتند از پرسلنمراحل . فلز گسترش يافت

نهـصد   در دماي    washيك مرحله   : گذاري شامل  مرحله اپك  -
طبق دستور كارخانـه     درجه سانتي گراد تحت خال و     و پنجاه   
نهصد و سي  ي اصلي در دماي     رگذا اپك  مرحلهو يك   سازنده  
  .كارخانه سازنده دستور  طبق و خال  تحت گراد سانتي  درجه

و انامـل    اول شامل گذاشتن دنتـين       پخت: مرحله چيني بدنه   -
   .گراد تحت خال سانتي درجه سي و نهصد دماي در آن پختن و
پخـتن در    پخت دوم شامل ايجاد اصالحات توسط دنتين و        -

   .درجه و تحت خالنهصد و بيست دماي 
 گليز در    پس از تكميل مراحل پخت چيني بدنه،      : مرحله گليز  -

 الزم  .وا انجـام گرفـت    درجه در اتمسفر ه   نهصد و سي    دماي  
ــه در   ــت ك ــادآوري اس ــه ي ــاي  ب ــورد گروهه ــا  م ــلن ت   پرس

 لبـه   يمتـر   ميلـي  5/0 تـا    شـاهد ها و در گروههـاي      روكشلبه  
جهـت ايجـاد ضـخامت      . ها امتداد و گسترش داده شـد      روكش

 از اينــدكس ســيليكوني يكنواخــت پرســلن در تمــام گروههــا
 .استفاده گرديد

ــا خــتم تــراش   ــه روكــش ت انجــام  پــس از ميــزان فاصــله لب
اري در تمام گروهها، توسط ميكروسكوپ انعكاسي       ذگ پرسلن

گيـري   انـدازه مشخص شده   در همان نقاط    صد  بزرگنمائي   با
  .شد

افـزار   بدسـت آمـده پـس ازورود بـه كـامپيوتر بـا نـرم            اعداد  
SPSS ــد ــاري ش ــاليز آم ــون    .، آن ــتفاده از آزم ــا اس ــدا ب ابت

Smirnov-Kolmogrov ــودن متغ ــال ب ــون نرم ــي  آزم ــر كم ي
  داري بــين توزيــع ايــن  فاصــله انجــام شــد و اخــتالف معنــي

مـشاهده نگرديـد در نتيجـه       ) <05/0P(متغير با توزيع نرمال     
پس از محاسبه ميانگين، انحراف معيار و واريانس از آزمون          

t  و شـاهد    دو گـروه مـورد     در  فاصـله   ميانگين   براي مقايسه
  . استفاده شد

  ها  يافته
و گيـري شـده      هـاي انـدازه    ف معيـار فاصـله     و انحرا  ميانگين

 1جـدول   در  زيمم در گروههـاي مـورد و شـاهد          گمقادير مـا  
 در اين جدول بيانگر اين مطلب است كه         Pv .شود مشاهده مي 

گذاري در فاصله مارژين روكـش تـا دنـدان در          بعد از پرسلن  
دار وجـود نـدارد امـا        گروههاي مورد و شاهد اختالف معنـي      

 بين ميـانگين دو گـروه مـورد و شـاهد و             داري اختالف معني 
) =P 001/0(زيمم در ايـن دو گـروه        گميانگين بين مقـادير مـا     

نتايج نشان داد كه ميـزان عـدم تطـابق در نقطـة              .وجود دارد 
ماگزيمم از جهت آماري با گروههاي مورد مشاهده اخـتالف          

  ).1نمودار ) (>05/0P(داري دارد  معني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

در دو گروه مورد و شاهد به تفكيك درز سه مقدار مقاي: 1نمودار 
  ميانگين چهار نقطه و مقدار ماكزيمم

  
  بحث 

رسد ميانگين چهار نقطـه در هـر دنـدان شـاخص             به نظر مي  
مناسبي براي درنظر گرفتن مقدار عدم تطابق روكـش نباشـد           

بـه عبـارت    . بلكه ماكزيمم اين چهار نقطه حائز اهميـت اسـت         
 روكش مقـدار فاصـله در سـه نقطـه           ديگر ممكن است در يك    

بسيار كم و در حد اغماض باشد اما در يك نقطه ديگر همـان              
روكش بسيار باالتر از حد قابـل قبـول باشـد و همـين نقطـه                

كه ميانگين   تواند باعث اشكال در دندان شود، در صورتي        مي
   و قابل قبول دتاندارـتر از حد اسـست كم امكنـچهار نقطه م
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  . . .  سراميك با فلز پايه بر –بررسي تأثير گسترش پرسلن تا لبه روكشهاي متال

  
  
  
  
  

  
  
  
  

   به تفكيك ميانگين چهار نقطه و مقدار ماگزيمم شاهد در گروه مورد وها   كوپينگرژينما درزانحراف معيار  ميزان ميانگين و :: 1 جدول
  در هر دندان 

  

  گروه شاهد  گروه مورد
  گروههاي مختلف

  انحراف معيار ميانگين     تعداد  انحراف معيار  )ميكرون( ميانگين  (n)تعداد 
  Pمقدار 

  720/0  17/17  33/79  30  95/30  67/81  30  ميانگين چهارنقطه
  634/0  36/31  00/126  30  80/37  00/131  30  ماكزيمم نقطه

  
 بـا مقـادير     tبراي سالمت دندان باشـد كـه حتـي در آزمـون             

بـدين منظـور عـالوه بـر        . تكراري هم قابل تـشخيص نباشـد      
 از هر محاسبه ميانگين چهار نقطه در دو گروه مورد و شاهد  

هر دندان فقط ماكزيمم آن به       چهارنقطه اندازه گيري شده در    
عنوان اشكال در آن دندان درنظر گرفته شد و سپس ميانگين           

  .مقادير ماكزيمم در دو گروه مورد و شاهد مقايسه گرديد
از مهمترين شاخصها در قابل قبول بـودن يـك رستوريـشن            

خـورده  ريختگي تطابق خـوب مـارژين آن بـا دنـدان تـراش              
تعيين كننده در مقبوليت عامل از طرف ديگر زيبائي نيز . است

باشد و جهت تامين اين منظـور         رستوريشن در نزد بيمار مي    
يابـد كـه      امتداد مـي   روكشدر بسياري از موارد چيني تا لبه        

لـذا در ايـن     . ممكن است در تطابق مـارژين تاثيرگـذار باشـد         
شـولدر،    تراشـهاي  مـارژين در خاتمـه  فاصله، ميزان مطالعه

 . مورد بررسي قرار گرفتSlopping shoulderشولدر بول و 
سـه  گروه مورد و شـاهد در هـر          گذاري در دو   بعد از پرسلن  

ــتم تــراش ميــزان     قبــل از  نــسبت بــه مرحلــه   فاصــلهخ
كمي افزايش يافته ولي از جهت آماري اختالف        گذاري،   پرسلن
تـوان   بدست آمده مي  لذا با توجه به نتايج      ،  باشد دار نمي  معني

 كـه گرچـه در مراحـل مختلـف پخـت            كـرد گيري   چنين نتيجه 
  ساخته شده با فلـز     PFM)(  فلز -  پرسلن هايروكشچيني در   

Base،    مـارژين وجـود دارد امـا ايـن          فاصلهافزايش مختصر 
لـذا    نبـوده و   روكـش افزايش ناشي از گسترش پرسلن تا لبه        

بـا   هـا  اين يافتـه   .د ندار فاصلهدر افزايش ميزان     تاثير چنداني 
 -روكشهاي متال   بر روي  1986 كه در سال     Panno تحقيقات
 بودنـد  درجه انجـام داده   هشتاد   درجه و    45با بول    سراميك

 رسـيدند به ايـن نتيجـه   مطالعه  آنان نيز در اين     . مطابقت دارد 
   با دندانروكشداري بين عدم تطابق مارژين  كه تفاوت معني

  بدون آن ديده  ا گسترش چيني وبا دو نوع ختم تراش فوق، ب

  ) 11(.شود نمي
هـاي مطالعـه      بـا بعـضي يافتـه      فـوق مطالعـه   همچنين نتيجـه    

Pelletier, Campbellآنها در تحقيق خـود در  .  هماهنگي دارد
 Gold-palladium ساخته شده با فلـز       PFM روكشهايمورد  

 تمام تغييرات ايجاد شده در مارژين       به اين نتيجه رسيدند كه    
هـيچ عـدم     ها مربوط به مرحلـه اكـسيداسيون اسـت و         شروك

گذاري، گذاشتن چينـي     داري ناشي از مراحل اپك     انطباق معني 
الزم به توضيح است كه اكثر      ،  )14(.گليز مشاهده نشد   بدنه و 
 Nobel  و High nobelلزات ـور بـر روي فـ  ـقات مذكـ ـتحقيـ 

  صـورت   پايه انجام شده و كمتر اين ارزيابيها بر روي فلزات        
رسد ميانگين چهار نقطه در هر         ضمناً به نظر مي    .گرفته است 

دندان شاخص مناسبي براي در نظر گرفتن مقدار عدم تطابق          
. روكش نباشد بلكه ماگزيمم اين چهار نقطه حائز اهميت است         

به عبارت ديگر ممكن است در يك روكـش مقـدار فاصـله در              
 نقطـه   سه نقطه بسيار كم و در حد اغماض باشد امـا در يـك             

ديگر همان روكش بسيار بـاالتر از حـد قابـل قبـول باشـد و                
تواند باعث اشكال در دندان شود، در صورتي          همين قنطه مي  

كه ميانگين چهار نقطه ممكن است كمتـر از حـد اسـتاندارد و              
 بـا   tقابل قبول براي سالمت دندان باشد كه حتي در آزمـون            

منظـور عـالوه   بدين . مقادير تكراري هم قابل تشخيص نباشد  
بر محاسبه ميانگين چهار نقطه در دو گروه مورد و شاهد از            

گيري شده در هر دنـدان فقـط مـاگزيمم            هر چهار نقطه اندازه   
آن در نظر گرفته شد و سپس ميانگين مقادير ماگزيمم در دو 

نتايج نشان داد كه ميزان     . گروه مورد و شاهد مقايسه گرديد     
هـاي    جهـت آمـاري بـا گـروه    عدم تطابق در نقطه ماگزيمم از 

داري دارد كـه مؤيـد اهميـت در     مورد مشاهده اختالف معنـي    
نظر گـرفتن نقطـة حـداكثر عـدم تطـابق بـه عنـوان شـاخص                 

  .باشد مناسب، مي
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شهين ركني و همكاراندكتر

  گيري  نتيجه
  توان  در صورتي كه بدنه فلزي با فرم صحيح آماده شود مي

چيني را تا لبة روكش گسترش داد بدون اينكه اخـتالف قابـل             
  .جهي در ميزان عدم تطابق مارژين ايجاد شودتو
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