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Abstract
Background and Aims: One of the concerns in impressioning in dentistry is the marginal adaptation
of the restoration which affects the accuracy and precision of the impression. Therefore, the aim of
the present study was to compare the effects of conventional and digital impression techniques on
the marginal adaptation of zirconia restorations in the classical chamfer preparation design.
Materials and Methods: In the present experimental study, 20 stainless steel die-casters were
fabricated and divided into two groups. In the first group, intraoral scanners were used to taking
impression and in the second group, one-step impressioning was carried out using panacil additive
silicones. All specimens were cemented on their dies under a pressure of 5 N and their vertical and
horizontal gap values were measured using stereo microscope.
Results: The mean vertical gap before cementation in conventional impression group was 47.15
microns and 31.79 microns in digital method. Mann U Whinee test results showed no significant
difference between the two groups (P <0.2). Vertical gap after cementation in the conventional
method was 80.35 microns and 67.46 microns in the digital group, indicating no significant difference
between the two groups (P <0.6). The amount of marginal adaptation was similar regardless of the
type of impressioning (p <0.9). The marginal adaptation values in the horizontal dimension in the
conventional technique group were 66.97 microns and 53.91 microns in the case group, which were
not statistically significant (P <8/0).
Conclusion: The results showed that each of the digital and conventional approaches was within
the clinically acceptable ranges in terms of the impact on the marginal adaptation of the zirconia
restorations.
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مقایسه تاثیر روشهای قالبگیری معمولی و دیجیتال برمیزان تطابق لبهای
رستوریشنهای زیرکونیایی
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چكيده:
سابقه و هدف :یکی از نگرانیها در قالبگیری ،تطابق لبهای رستوریشن است که صحیح و دقیق بودن قالبگیری بر آن تاثیر میگذارد .بنابراین هدف این مطالعه
مقایسه آثار قالبگیری دیجیتال و معمولی بر تطابق لبهای رستوریشنهای زیر کونیایی در طرح تراش چمفر کالسیک بود.
مواد و روش ها :در این مطالعه تجربی ،تعداد  20عد د دای استنلس استیل توسط دستگاه تراش ساخته شده و به دو گروه تقسیم شدند .در گروه اول با استفاده از
اسکرن داخل دهانی قالبگیری انجام شد .در گروه دوم قالبگیری یک مرحلهای توسط سیلیکونهای افزایشی پاناسیل انجام شد .متام منونهها با استفاده از سامن دوآل
کیور روی دایهای خو د تحت فشار نیروی  5نیوتن سامن شدند و پس از مانت منونهها میزان گپ عمودی و افقی توسط اسرتیو میکروسکوپ اندازهگیری شد .برای
تجزیه و تحلیل داده از آزمون  mann-u-whitneyاستفاده شد.
یافتهها :میانگین میزان گپ عمودی قبل از سامن کردن در گروه قالبگیری معمول 74/51میکرون ()±71/23ودر روش دیجیتال13/97میکرون ( )±41/17بود .نتایج
آزمون  yentihw-u-nnamنشا ندهنده نبود اختالف معنادار در میان دو گروه بو د ( .)2/0<Pمیانگین میزان گپ عمودی بعد از سامن کردن درروش معمول08/53
میکرون( )±53/97و در گروه دیجیتال  76/64میکرون ()±53/76بود که بر اساس نتایج آزمون  yentihw-u-nnamنشا ندهنده نبود اختالف معنادار در میان دو گروه
بود ( .)6/0<Pمیزان تغییر گپ در روش معمول 33/91میکرون( )±21/88و در گروه دیجیتال  53/76میکرون ()±03/94بود .آزمون نشان داد که این میزان تغییر گپ
عمودی در دو گروه به لحاظ آماری معنادار نبو د ( .)9/0<Pمیانگین میزان گپ در بعد افقی در گروه معمول66/79میکرون ( )±34/55و در گروه دیجیتال 35/19
میکرون( )±73/47بود که به لحاظ آماری معنادار نبود ()8/0<P
نتیجهگیری :هر دو روش قالبگیری دیجیتال و معمولی از نظر تاثیر بر میزان تطابق لبهای رستوریشنهای زیر کونیایی در محدوده قابل قبولی ار نظر کلینیکی
قرار دارند.
واژگانكلیدی :تکنیکهای قالبگیری دندانپزشکی ،تطابق لبهای ،رستوریشن زیرکونیا
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مقدمه
یکی از نگرانیها در قالبگیری ،تﻄابﻖ لبهای است .تﻄابﻖ لبهای رسﺘوریشﻦهای
 full coverageاز عوامل مهﻢ موفقیت ﻃوﻻنیمدت آنها بوده ) .(1،2یکی از
عوامﻠی ﮐه بر تﻄابﻖ لبهای تاثیر میگذارد قالبگیری ﺻحیﺢ و دقیﻖ است).(1،3
قالبگیری یﮏ گام مهﻢ در فرآیﻨد پیﭽیده ساﺧت یﮏ رسﺘوریشﻦ پروتزی ﻏیرمسﺘقیﻢ
با تﻄابﻖ ﺧوب است ﮐه برای تکرار شرایﻂ دهان و مورفولوژی دندان به عﻨوان بخش
ﺟداییناپذیر درمان پروتز انﺠام میگیرد) .(4،5از آنﺠا ﮐه تمام مراحل ﻻبراتواری

ساﺧت پروتز ثابت براساس مدل تهیه شده از دندانهای تراشﺧورده بیمار انﺠام
میگیرد؛ قالبگیری دقیﻖ و تبدیل آن به ﮐست ،فاﮐﺘور اساسی و تاثیرگذار در تﻄابﻖ
روﮐش و دنﭽرهای پارسیل ثابت است .مهﻢتریﻦ دلیل از دست رفﺘﻦ دندانهای پایه،
ایﺠاد پوسیدگیهای ثانویه در زیر روﮐش عﻨوان شده و مهﻢ تریﻦ عامل تکﻨیکی هﻢ
ﮐه در ایﻦ امر دﺧالت دارد؛ تﻄابﻖ نامﻨاسب روﮐش با دندان پایه است .در دندانهای
روﮐش شده؛ وﺿعیت پریودنﺘال دندانهای پایه به میزان زیادی تحت تﺄثیر تﻄابﻖ
مارﺟیﻦ روﮐش است) .(6بﻨابرایﻦ دقت ابعادی و ثبت دقیﻖ ﺟزﺋیات یﮏ پیش نیاز
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ﺿروری برای قالبگیری موفﻖ به شمار میرود) .(5،7همزمان با سیسﺘﻢهای ﻃراحی
و ساﺧت ﮐامپیوتری )(CAD/CAM؛ اسﺘﻔاده از مدلهای دیﺠیﺘالی در دندانپزشکی
اهمیت بسیاری پیدا ﮐرده است .در ایﻦ تکﻨولوژی؛ دندان تراش ﺧورده ˛قالب گرفﺘه
شده و ﮐست گﭽی با اسﺘﻔاده از یﮏ اسکﻨر به ﺻورت مدل دیﺠیﺘالی درآمده و یﮏ
مدل دیﺠیﺘالی سهبعدی برای ﻃراحی و تراش رسﺘوریشﻦ ایﺠاد میشود) .(8مزایای
سیسﺘﻢهای CAD/CAM؛ شامل ساﺧت رسﺘوریشﻦهای با یکپارﭼگی بیشﺘر
از ﻃریﻖ ﮐاربرد بﻠوكهای تﺠاری از مواد ،اسﺘانداردسازی فرآیﻨدهای شکلدهی
رسﺘوریشﻦها و ﮐاهش زمان ساﺧت و هزیﻨههاست) .(9همﭽﻨیﻦ در ایﻦ روش
میتوان با حذف مراحﻠی نﻈیر مومگذاری inveﬆing ،و تهیه ﮐست؛ دقت نمونهها
را افزایش داد) .(10بﻨابرایﻦ به دلیل تﻨافﺾ اﻃالعاتی موﺟود ،تحقیﻖ حاﺿر با
هدف مقایسه آثار قالبگیری دیﺠیﺘال و معمولی بر تﻄابﻖ لبهای رسﺘوریشﻦهای
زیرﮐونیایی در ﻃرح تراش ﭼمﻔر ﮐالسیﮏ در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد
اسالمی تهران در سال  1396انﺠام شد.
مواد و روش ها

تحقیﻖ به ﺻورت تﺠربی-آزمایشگاهی انﺠام شد .یﮏ دای اسﺘاندارد اسﺘﻨﻠﺲ اسﺘیل
با ﻃول  7mmو قﻄر  5mmتهیه شد .(11).دای توسﻂ دسﺘگاه تراش ) (CNCتراش
ﺧورد به شکﻠی ﮐه تراش آن به ﺻورت مارژیﻦ ﭼمﻔر به عمﻖ  0,8میﻠیمﺘر بود)(12
و دیوارهها 10درﺟه به سمت اﮐﻠوزال مﺘقارب بودند)برای هر دیواره پﻨﺞ درﺟه().(13
 20عدد دای اسﺘﻨﻠﺲ اسﺘیل دیگر توسﻂ دسﺘگاه  cncمشابه با دای اسﺘاندارد اولیه

بحث
نﺘایﺞ نشاندهﻨده ایﻦ بود ﮐه هر دو روش قالبگیری دیﺠیﺘال و معمولی
از نﻈر تاثیر بر میزان تﻄابﻖ لبهای رسﺘوریشﻦهای زیرﮐونیایی در محدوده
قابل قبولی ار نﻈر ﮐﻠیﻨیکی قرار دارند .تﻄابﻖ لبهای یکی از معیارهای مهﻢ
در میزان موفقیت رسﺘوریشﻦهای ثابت است)  .(13به ﻃوری ﮐه تﻄابﻖ
ﺿعیﻒ میتواند همراه با مشکالت شدیدی مﺜل پوسیدگی ،الﺘهاب لﺜه و
تحﻠیل اسﺘخوان همراه باشد ﮐه سبب به ﺧﻄر افﺘاد ن حیات د ند ان شود ) .(9
 Seelbachبرای اندازهگیری مارﺟیﻨال گپ فاﮐﺘورهای از قبیل اندازهگیری با
سمان و یا بدون سمان،پروسه  agingبعد از سمان ﮐردن ،نوع میکروسکوپ
و وسیﻠه بزرگﻨمایی ،نوع و تعداد نقاط اندازهگیری را مﻄرح ﮐردند)  .(14در ایﻦ
مﻄالعه برای افزایش د قت د ر اند ازه گیری مقاد یر گپ نمونه ها از روش cross
 sectionalاسﺘﻔاده شد ﮐه با وﺟود  invasiveبودن ،ولی مقادیر دقیﻖتری
د ر اﺧﺘیار می گذارد ) .(15
به فاﺻﻠه موﺟود بیﻦ نقﻄهای ﮐه حد داﺧﻠی و ﺧارﺟی لبه رسﺘوریشﻦ را به
هﻢ مﺘﺼل میﮐﻨد و همیﻦ ﻃور تﺼویر نقﻄهای ﮐه حد داﺧﻠی و ﺧارﺟی
لبه دندان تراش ﺧورده را به هﻢ مﺘﺼل میﮐﻨد در مقابل نقﻄه مذﮐور در
لبه رسﺘوریشﻦ روی محورهای Xو  Yبه ترتیب گپ افقی و گپ عمودی
گﻔﺘه میشود)  .(16ایﻦ مقادیر با اسﺘﻔاده از  stereomicroscopeو با واحد
میکرومﺘر )میکرون( اندازهگیری میشود)  .(17در ارزیابی موفقیت ﮐﻠیﻨیکی
ﻃوﻻنیمدت و ﮐیﻔیت رسﺘوریشﻦها ،تﻄابﻖ مارﺟیﻨال از معیارهای ﺿروری به
شمار میرود زیرا با افزایش فﻀای مارﺟیﻨال ،مواد سمانی بیشﺘری در معرض
محیﻂ دهان قرارگرفﺘه و پالك باﮐﺘریایی در ایﻦ ناحیه تﺠمﻊ یافﺘه ،سبب
الﺘهاب لﺜه ،پوسید گی و واﮐﻨش پالپی و د ر نهایت شکست پروتز می شود .

جدول  -1می زان گپ عمودی و افقی بر حسب نوع روش قالبگیری
عمومی
میزان گپ
روش قالبگیری
بعداز سمان
قبل از سمان
معمول
دیﺠیﺘال
نﺘیﺠه آزمون

mann-u-whitney

تغییرات

افقی

47.17±15.32
31.14±79.71

80.35±35.79
67.35±46.67

33.12±19.88
35.30±67.49

66.43±97.55
53.37±91.74

P <0.07

P <0.6

P <0.9

P <0.8
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و با همان مشخﺼات ساﺧﺘه شدند و بعد از ﮐدگذاری؛ نمونهها به ﺻورت تﺼادفی
به دو گروه  10تایی تقسیﻢ شدند؛ در یﮏ گروه در تمامی سﻄوح با اسﺘﻔاده از
اسکﻨر داﺧل دهانی)(sironadenﬆply;Germany ,ominicamcerec sw4,5
قالبگیری انﺠام و برای ساﺧت ﮐوپیﻨﮓهای زیر ﮐونیا از دیسﮏ زیرﮐونیای
) (incoris ZI ,Sirona; Germanyاز روش  CAD-CAMاسﺘﻔاده شد .در گروه
دوم؛ قالبگیری یﮏ مرحﻠهای توسﻂ سیﻠیکونهای افزایشی )Panasil tray soft
 ( heavy , kettenbach ; Germanyبه روش معمولی انﺠام شد .دایها با اسﺘﻔاده
از گﭻ اسﺘون نوع ﭼهار ریخﺘه شد و پروسه ساﺧت ﮐوپیﻨﮓهای زیر ﮐونیا به روش
CAD-CAMانﺠام شد .پﺲ از ساﺧت ،ﮐورها بر روی دایهای اسﺘﻨﻠﺲ اسﺘیل
ﺧود قرار گرفﺘﻨد و عمل  try-inانﺠام شد .در مرحﻠه بعدی؛ گپ عمودی قبل از
 cementationبا اسﺘﻔاده از اسﺘریومیکروسکوپ )( Leica , Germany Ez4
محاسبه شد .سپﺲ؛ تماتمی نمونهها با اسﺘﻔاده از سمان دوآل ﮐیور), panavia F2
 (kuraray , japanبر روی دایهای ﺧود سمان شدند و وسیﻠهای ساده ﮐه توسﻂ
دسﺘگاه مانت گرم ساﺧﺘه شده بود و نیروی  5نیوتﻦ وزنه  500گرمی را به ﻃور
یکﻨواﺧت به تمام قسمتهای ﮐر زیرﮐونیا وارد میﮐرد روی نمونه به همراه وزنه
به مدت  10دقیقه قرار داده شدند .پﺲ از تمیز ﮐردن اﺿافههای سمان؛ نمونهها در
آب مقﻄر به مدت  24ساعت قرار داده شدند ..سپﺲ نمونهها درون رزیﻦهای شﻔاف
مانت شدند و عمل برش توسﻂ دیسﮏهای مخﺼوص )speedy, prodont,
 (Hollinger, franceبه ﺿخامت  0/3میﻠیمﺘر توسﻂ دسﺘگاه در مسیر قﻄر دای
به ﺻورت عمودی در مرﮐز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه تهران انﺠام شد  .مسیر
برش ایﻨکه در ﺟهت مزیودیسﺘال یا با ﮐولیﻨگوال به دلیل اسﺘﻔاده از دای اسﺘاندارد
مهﻢ نیست و دوباره میزان گپ عمودی و افقی توسﻂ اسﺘریو میکروسکوپ مذﮐوربا
بزرگﻨمایی ×35در ناحیه مارﺟیﻦها در نقاط باﮐال و لیﻨگوال اندازهگیری شد.

یافته ها
از هر ﮐدام از گروههای مورد و شاهد دو نمونه به دلیل ﺧﻄای انسانی در هﻨگام
مانت و برش از دست رفﺘﻨد ودرنﺘیﺠه ایﻦ تحقیﻖ روی  16نمونه) هشت نمونه به
روش قالب گیری دیﺠیﺘال و هشت نمونه هﻢ به روش قالبگیری معمول تهیه شده
بودند( انﺠام شد  .میزان تﻄابﻖ لبهای رسﺘوریشﻦها در بعد عمودی قبل از سمان
وهمﭽﻨیﻦ در دو بعد افقی و عمودی پﺲ از سمان ﮐردن و میزان تغییر آنها در
ﺟدول  1آورده شده است .نﺘایﺞ نشاندهﻨده ایﻦ بود ﮐه میانگیﻦ میزان گپ عمودی
قبل از سمان ﮐردن در گروه قالبگیری معمول 47/15میکرون )(±17/32ودر
روش دیﺠیﺘال31/79میکرون ) (±14/71بود .نﺘایﺞ آزمون mann-u-whitney
نشاندهﻨده نبود اﺧﺘالف معﻨادار در میان دو گروه بود ) .(2/0>Pمیانگیﻦ میزان
گپ عمودی بعد از سمان ﮐردن درروش معمول 80/35میکرون) (±35/79و در
گروه دیﺠیﺘال  67/46میکرون )(±35/67بود ﮐه بر اساس نﺘایﺞ آزمون mann-u-
 whitneyنشاندهﻨده نبود اﺧﺘالف معﻨادار در میان دو گروه بود ) .(6/0>Pمیزان
تغییر گپ درروش معمول 33/19میکرون) (±12/88و در گروه دیﺠیﺘال 35/67
میکرون )(±30/49بود .آزمون نشان داد ﮐه ایﻦ میزان تغییر گپ عمودی در دو
گروه به لحاظ آماری معﻨادار نبود ) .(9/0>Pمیانگیﻦ میزان گپ در بعد افقی در گروه
معمول66/97میکرون ) (±43/55و در گروه دیﺠیﺘال  53/91میکرون)(±37/74
بود ﮐه به لحاظ آماری معﻨادار نبود ) . (8/0>Pﺟدول شماره  1میزان گپ عمودی و
افقی بر حسب روش قالب گیری را نشان میدهد.
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ایﺠاد تﻄابﻖ لبهای ﮐامل در بالیﻦ بیمار ،امری ﻏیر قابل دسﺘیابی بوده و
دقیﻖتریﻦ لبهها در ترمیﻢهای مخﺘﻠﻒ نیز به اندازه ﮐافی بسﺘه نیسﺘﻨد تا
مانﻊ از هﺠوم باﮐﺘریها شوند) 19و  .(18به عﻨوان مﺜال میتوان پهﻨای
موی انسان را در نﻈر گرفت ﮐه حدود  50میکرومﺘر ﺿخامت داشﺘه ،ولی
باﮐﺘریهای مسﺌول ایﺠاد پوسیدگی ،قﻄری حدود ﭼهار تا پﻨﺞ میکرومﺘر
دارند :به دلیل ایﻨکه باﮐﺘریها به ﺻورت مﺘﻨاوب از زیر لبههای رسﺘوریشﻦ
عبور میﮐﻨﻨد ،مقاومت بیمار در برابر فرآیﻨد بیماری بسیار مهﻢتر از میزان
بازشدگی لبهای روﮐشهاست .در ﺻورت ایﺠاد تﻄابﻖ لبه ای ﮐافی ،بیمار
قادر ﺧواهد بود به ﺧوبی از نخ دندان اسﺘﻔاده ﮐرده و مراقبتهای مربوط به
ترمیﻢ را انﺠام دهد .بﻨابرایﻦ ،بیمار با انﺠام ایﻦ مراقبتها قادر ﺧواهد بود
مانﻊ از حل شدن سمان شده و میزان مقاومت ﻃبیعی سمان افزایش ﺧواهد
یافت)  (1990 ) Sorensen .(20گپ را به دو بخش عمودی و افقی تقسیﻢ
بﻨدی ﮐرده)  (21و  Holmesو همکاران )  (1989نیز گپ را به ﺻورت
فاﺻﻠه بیﻦ سﻄﺢ داﺧﻠی رسﺘوریشﻦ و سﻄﺢ ﺧارﺟی دندان تراش ﺧورده تعریﻒ
ﮐردهاند)  .(22عالوه بر ایﻦ  Grotenو همکاران )  (1997تا  30درﺟه اﺧﺘالف
با مسیر مشاهده گپ در تکﻨیﮏ  Holmesرا قابل قبول دانسﺘه و نشان دادند
اندازهگیری گپ با میکروسکوپ نوری و الکﺘرونی تﻔاوت معﻨاداری نداشﺘه و با
هر دو روش هﻢ میتوان گپ را به ﻃور قابل قبولی اندازهگیری ﮐرد)  .(23در
ﺻورتی ﮐه  Pelekanosوهمکاران )  (2009گپ را به ﺻورت فاﺻﻠه موﺟود
بیﻦ نقﻄهای ﮐه حد داﺧﻠی و ﺧارﺟی لبه رسﺘوریشﻦ را به هﻢ مﺘﺼل میﮐﻨد
و نقﻄهای ﮐه حد داﺧﻠی و ﺧارﺟی لبه دندان تراش ﺧورده را به هﻢ مﺘﺼل
می ﮐﻨد تعریﻒ ﮐرد ند )  (16و ما د رایﻦ تحقیﻖ با همیﻦ روش عمل ﮐرد یﻢ .
در ایﻦ تحقیﻖ دو روش قالب گیری معمولی و دیﺠیﺘال بر تﻄابﻖ لبهای در
بعد افقی و عمودی رسﺘوریشﻦهای زیرﮐونیایی بررسی شد .همانﻃور ﮐه
دیده شد میزان تغییر تﻄابﻖ لبهای ﺻرف نﻈر از نوع قالبگیری مشابه هﻢ
بود .ایﻦ تحقیﻖ نشان داد ﮐه میزان  gapدر دو گروه بررسی شده در محدوده
مﻄﻠوب است و هر دو نوع قالبگیری میتوانﻨد در داﺧل دهان با موفقیت
اسﺘﻔاده شوند .بﻨابرایﻦ انﺘﻈار میرود مارﺟیﻨال  gapو احﺘمال لیکیﺞ در هر
دو سیسﺘﻢ یکسان باشد .بسیاری از محققان ،پﺲ از سمان ﮐردن مارژیﻨال
گپ بیشﺘری را نسبت به قبل سمان ﮐردن گزارش ﮐردهاند)  (22 ،23بﻨابرایﻦ
تکﻨیﮏهای سمان ﮐردن مﺜل فشار ﮐﻨﺘرل نشده انگشت و یا بیش از اندازه پر
شدن روﮐش با سمان میتواند سبب ﺟریان ﻏیر یکﻨواﺧت سمان و در نﺘیﺠه
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نتيجهگيري
نﺘایﺞ نشاندهﻨده ایﻦ بود ﮐه هر دو روش قالبگیری دیﺠیﺘال و معمولی از
نﻈر تاثیر بر میزان تﻄابﻖ لبهای رسﺘوریشﻦهای زیر ﮐونیایی در محدوده قابل
قبولی ار نﻈر ﮐﻠیﻨیکی قرار د ارند .

:منـا بع

1. Shilingburg. HT. Fundamentals of fixed prosthodontics 4th.ed,c
2012.
2. Bindi A, Mormann WT. Marginal and internal fit of all-ceramic
CAD/CAM crown coping on chamfer preparations. J oral Rehabil.
2005 Jun;32(6):441-7.
3. An, S., et al., Evaluating the marginal fit of zirconia copings with
digital impressions with an intraoral digital scanner. J Prosthet Dent,
2014. 112(5): p. 1171-5
4. Luthardt RG, Rudolph H, Koch R, Walter MH. Quasi randomized
controlled clinical study on the accuracy of two-stage putty-andwash impression materials. Int J Prosthodont 2009;22(3);296-302.
5. Luthardt RG, Walter MH, Weber A, Koch R, Rudolph H. Clinical
parameters influencing the accuracy of 1- and 2-stage impressions:
a randomized controlled trial. Int J Prosthodont 2008; 21:322-327.
6. Wostmann B, Rehmann P, Trost D, Balkenhol M. Effect of different retraction and impressions techniques on the marginal fit of
crowns. J Dent 2008;36:508-512.
7. Donovan TE, Chee WW. Current concepts in gingival displacement. Dent Clin North Am 2004;48:433-444.
8. Luthardt R, Sandkuhl O, Herold V, Walter M. Accuracy of me-

] [ Downloaded from pejouhesh.sbmu.ac.ir on 2022-05-21

chanical digitizing with a CAD/CAM system for fixed restorations. Int J Prosthodont 2001;14:146-151.
9. Strub JR, Rekow ED, Witkowski S. Computer-aided design
and fabrication of dental restorations: current systems and future
possibilities. J Am Dent Assoc 2006;137:1289-1296.
10. Abduo J, Lyons K, Swain M. Fit of zirconia fixed partial
denture: a systematic review. J Oral Rehabil 2010;37:866-876.
11. Romeo G,Jorio M, Simelli S, Camandana M, Abati S, marginal Adaptation of full coverage CAD/CAM restorations
in vitro study using a non-destructive mehtes.Minerva 2009
Mar;58(3):61-72.Tuntiprawon M, Wilson PR. The effect of cement thickness on the fracture strength of all ceramic crowns.
Aust Dent J 1995;40:16-21.
12. Bindi A, Mormann WT. Marginal and internal fit of all-ceramic CAD/CAM crown coping on chamfer preparations. J oral
Rehabil. 2005 Jun;32(6):441-7.
13. Beschnidt SM, Strub JR.Evaluation of marginal accuracy of
different allceramic crowns system after simulation in the artificial mouth, J Oral Rchabil.1999:26:582-593
14. SeelbachP,Brueskel C,Wostman B.Accuracy of digital and
conventional impression techniques and work flow.Clin Oral Invest 2013;17:1759-1764

ایﺠاد یﮏ ﻻیه ﺿخیﻢ سمان روی یﮏ دیواره و ﻻیه نازك روی دیواره مقابل
شود)  .(24همﭽﻨیﻦ گزارش شده ﮐه نوع سمان هﻢ روی فیت ﮐراونهای
د ند انی تاثیر د ارد )  .(11د ر تحقیقی به تازگی  Pedrocheو همکاران ) (2016
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انسان در تیپودنت ست شد و دندان آنﺘاگونیست آن با اسﺘﻔاده از ﮐراون تمام
سرامیﮏ تهیه شد .قالبگیری دیﺠیﺘالی با اسﺘﻔاده از اسکﻨر داﺧل دهانی
) (3Shapeو ایمپرسیون پﻠی ویﻨیل سیﻠوﮐسان و مدل  gypsumنوع ﭼهار
اسﺘﻔاد ه شد و اسکﻦ به وسیﻠه اسکﻨر ﻻبراتوار )  (3 Shape D 700انﺠام شد .
ﮐوپیﻨﮓ زیرﮐونیا برای هر گروه با اسﺘﻔاده از روش  CAD-CAMانﺠام
شد .تﻄابﻖ مارﺟیﻨال و داﺧﻠی با اسﺘﻔاده از تکﻨیﮏ  silicone replicaانﺠام
گرفت .نﺘایﺞ ﮐﻠی حاﮐی از ایﻦ بود ﮐه اسکﻨر داﺧل دهانی دیﺠیﺘالی ﮐمﺘریﻦ
گپ را در مقایسه با سایر روشهای قالبگیری داﺧل دهانی بر میزان تﻄابﻖ
لبهای رسﺘوریشﻦهای زیر ﮐونیایی دارد .از مهﻢتریﻦ نکات تعییﻦﮐﻨﻨده در
ارﺟﺢ بودن یﮏ روش قالبگیری نسبت به سایر روشها ،مقایسه دو به
دوی نقاط تعییﻦ شده برای مﻄالعه مارﺟیﻨال گپ است به ﻃوری ﮐه تﻨها
با اسﺘﻔاده از نقاط مشخﺺ میتوان به برتری یا ﺿعﻒ سیسﺘمی به دیگری
پی برد)  .(25در مﻄالعه حاﺿر مارﺟیﻨال گپ در نواحی افقی و عمودی
انﺠام شد و هر دو سیسﺘﻢ )قالب گیری دیﺠیﺘال و ﮐالسیﮏ( ارزیابی شدند
ﮐه از نﻈر آماری تﻔاوت معﻨاداری در بیﻦ آنها دیده نشد .بﻨابرایﻦ به نﻈر
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 CAMباﻻتر از گروه شاهد بود)  .(26از محدودیتهای ایﻦ تحقیﻖ میتوان
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