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  چكيده

عبور نور و سازگاري ترانسلوسنسي و . دارندي ثابت ها ي دنداني نقش بسيار مهمي در ساخت زيباترين رستوريشنها پرسلن :مقدمه

در گ ربزاين سرام تحولي ان عرضه سيستم ياست و در اين مين مواد ترميمي قرار داده تر را در شمار مطلوبي دنداني ها سراميك ،بيولوژيك

از اين مطالعه هدف  .شود ميمعمول استفاده و  Sprintاز دو روش اين سرام ي تمام سراميك ها روكشكور ر ساخت د. آيد ميبه شمار  ها ترميم

  .است معمولي يو آلومينااسپرينت ي اين سرام ها مقايسة گپ داخلي مارژين در دو روش ساخت كوپينگ
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Introduction: Dental porcelains have an important role in fabrication of the most beautiful restorations. Biocompatibility 

and translucency in ceramics make them one of the most agreeable restorative materials. Introduction of inceram system has 

been considered as a great change in the field of restoration. Inceram is made by two ways including Sprint technique and 

Conventional Method. The purpose of this study was comparing internal marginal gap in Sprint and conventional Alumina 

methods for making Inceram copings. 

Materials & Methods: In this in vitro study, 60-die resin-base with 6-millimeter length and 5-millimeter diameter in the 

cervical area were fabricated. They were prepared with a 10-degree, convergence angle and 1-millimeter shoulder width with 

90-degree shoulder angle. The specimens were then divided into two groups. Next, in one 30-item group, the cores were 

prepared via Sprint method and in the other group, via conventional method (Alumina). After the cores were set, they were 

cemented by Panavia and for measuring the rate of internal gap, the specimens were examined via optical microscope 

Olympus BH60 with 1-micron precision. The data were compared statistically by students t-tests (α=0.05).  

Results: Examining the mean internal gap between two groups, it was revealed that the mean internal gap in the Sprint 

group (181.6 microns) was greater than Alumina group (114.2 microns) and the difference was significant (P=0.015). 

Conclusion: Considering the limitations of this study, marginal adaptation in Sprint method was less than conventional 

method of core fabricating (Alumina). 
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جهت اندازه گيري ميزان گپ  ها نمونه ،در گروه ديگر به روش معمولي آلومينا ساخته شدند و پس از نشاندن كورها و سمان كردن با پاناوياو 

 t-studentمورد بررسي قرار گرفتند و اطالعات جمع آوري شده با آزمون  Olympus BH60ميكرون با ميكروسكوپ نوري  1با دقت  داخلي

  )=05/0αααα( ندمقايسه شد

بود و ميكرون  2/114و در آلومينا ميكرون  6/181ي بين دو گروه نشان داد كه ميزان گپ در گروه اسپرينت خلادبررسي متوسط گپ  :ها يافته

  ).=015/0P(ي وجود داشت دار معنيبين دو گروه تفاوت 

  .بودآلومينا  يت معمولصورين مطالعه تطابق مارژين در روش اسپرينت كمتر از روش ساخت كور به ادر  :نتيجه گيري

  .مارژين گپ داخلي ،اين سرام ،كوپينگ :ي كليديها واژه

 .231-6:  3شماره /  34دوره  1389سال / مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد 

  
  مقدمه

ي تمام چيني است ها اين سرام يكي از زيباترين سيستم

 Sudounمتكي بر تحقيقات عرضه آن به دندانپزشكي كه 

و كور اين سرام از آلومينا است  )1(.باشد مي 1986در سال 

موجب اين سيستم  درآلومينيوم -استفاده از تركيبات منيزيم

. دشوكيفيت عبور نور مشابه دندان طبيعي گردد كه  مي

سازگاري خوب با محيط،  ،برخي مزاياي اين سرام زيبايي

عدم هر گونه حساسيت و تحريك در لثه، خواص فيزيكي 

و رسانايي باال خمش عالي و تحمل فشار و مقاومت 

  )2(.استحرارتي كم 

ابتدا بايد اين سرام هاي  شروكساخت براي 

ي مختلفي جهت ساخت ها روش. ساخته شودكورآلومينا 

اسپرينت  تكنيكآن از جمله  كه اين كور وجود دارد

، كور در يك كوره پخت چيني در اين روش. است

 c1120°در را ا دم، به شرط آنكه توانايي نگهداري معمولي

و زمان شود  مي، ساخته دقيقه داشته باشد 40براي مدت 

در  )2(.يابد ميبطور چشمگيري كاهش در اين روش پخت 

، زمان هاي معمولي ساخت كور آلومينا كه در روش حالي

ي ها نيازمند كورههمچنين ساخت طوالني خواهد شد و 

به منظور موفقيت از طرفي . گران قيمت خواهد بود

به  )3(.هر ترميم انطباق مارژين ضروري استطوالني مدت 

رسد كه روش پخت سريع در تكنيك اسپرينت  مينظر 

تواند  ميتغييراتي را در روكش ايجاد كند و اين تغييرات 

  .صورت عدم تطابق در ناحيه مارژين مطرح باشده ب

 نيز ها و بريج ها ين روكشتر در ناحيه مارژين دقيقالبته 

نشان  ها بررسي. همواره اليه نازك سمان وجود دارد

شم او دقيق باشد قادر است در چدهد فردي كه ديد  مي

ميكرون را تشخيص  50به اندازه  اي محيط دهان فاصله

بنابراين هر وقت اليه نازك سمان ديده شود  )4(.دهد

  .ميكرون است 50بيش از ضخامت سمان مطمئناً 

ي اين سرام با استفاده ها اختالف گپ مارژينال روكش

از  ي اين سرامها روش ساخت كوپينگ( GN-Iاز سيستم 

 Kokuboتوسط ) CAD/CAMي آلومينا به وسيله ها بلوك

متوسط گپ در . ه استو همكاران مورد بررسي قرار گرفت

ي دار معنيو اختالف آماري  هون بودرميك 8/66اين مطالعه 

ه پرمولر و مولر مشاهده نشد ،ي قداميها بين دندان

  )5(.است

اي  تطابق لبه اين سرام بدترين Sulaimenدر مطالعه 

اين ي سراميكي ها را در بين ساير روكش) ميكرون 161(

به ترتيب عدم  IPS Empressو   Proceraداشته و تحقيق 

  )6(.ميكرون را نشان دادند 63و  83تطابقي حدود 

Shearer  و همكاران نشان دادند كه ختم تراش چمفر و

شولدر و مراحل ساخت پرسلن بر تطابق مارژين اين سرام 

  )7(.تأثيري ندارد
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نشان داده شد كه تطابق مارژين  Edwardدر مطالعه 

ي ها و سراميك هي سراميكي پرس شوندها رستوريشن

با هم ي دار معنيباندشونده به فلز تفاوت آماري 

  )8(.نداشتند

ي گچ دوبليكيت و دماي اعمال ها با توجه به تفاوت

و نوع كوره در دو ترينگ و زمان پخت نشده جهت سي

بر مقايسه  ،حاضر مطالعهدر ساخت كور اين سرام، روش 

معمول ساخت كور و تطابق داخلي مارژين در روش روي 

  .گيرد ميروش اسپرينت صورت 

  ها مواد و روش

داي  60در اين مطالعه آزمايشگاهي مداخله گر تعداد 

در ناحيه  متر ميلي 5 و قطر متر ميلي 6رزيني به طول 

 1و عرض شولدر درجه  10سرويكال و زاويه تقارب 

ي رزيني به ها آماده سازي داي هنحو. آماده شد متر ميلي

سيليكوني از گيري  توسط ماده قالب گيري وسيله قالب

. دوروي يك داي برنجي ساخته شده با ابعاد فوق ب

ي آماده شده داراي مورفولوژي مشابه يك دندان ها نمونه

روي سطح اكلوزال مدل يك  .ورده پرمولر بودتراش خ

Notch  رخش چتهيه شد تا از  متر ميلي 1×1به ابعاد

رفرنس و نقطه ساخته شده جلوگيري شود  يها كوپينگ

   ر جهت باكال باشددبراي نامگذاري اين سطح 

تايي  30گروه  2به بصورت تصادفي  ها نمونه). 1 تصوير(

  .تقسيم شدند

در . ساخته شدند Sprintكورها به روش ، گروهيك در 

توسط و دوبليكيت داي با مواد سيليكوني  ابتدااين گروه 

 VITA In-ceram)اسپيرينت گچ مخصوص ويتا اين سرام 

Sprint update Kit)  ريخته شد)ml6/4  آب مقطر +gr20 

قالب از داي جدا شد و  ،ساعت 1 پس از) گچ مخصوص

جهت افزايش سختي  inceram insulation Vitaيك اليه 

. زده شدآن اين سرام روي  تر داي و جدا كردن راحت

Slip  سازنده با توجه به روش توصيه شده توسط كارخانه

از نظر ي مارژين ها لبه. آماده شد و روي داي ماليده شد

  . بر روي داي بررسي شد Slipتطابق 

تا  130در دماي  Burn outدر كوره  ها كوپينگو داي 

. نددقيقه باقي ماند 30تا  20درجه سانتيگراد به مدت  160

 هدر كور درجه سانتيگراد، 1120در دماي  ها سپس كوپينگ

 Sinter دقيقه و بدون وكيوم 40معمولي چيني و مدت 

طبق دستور كارخانه سازنده  Glass infiltrationو   ندشد

انجام همراه با وكيوم دقيقه  40درجه و  1110در حرارت 

روي داي  ها كوپينگ از اتمام مراحل پخت، پس. شد

يي كه نقايص زياد در مارژين ها كوپينگ .نشانده شدند

  . ه شدندشتيا ترك خورده بودند از مطالعه كنار گذا داشتند

 .ندمعمول ساخته شد روشبه كورها  ديگر در گروه

مشابه روش اول  Slipكليه مراحل آماده سازي داي و تهيه 

دوبليكيت داي با گچ مخصوص اين روش بود، ولي 

 ,VITA Zahnfabric, Bad Sackingen)صورت گرفت

Germany)  ترينگ اوليه طبق دستوركارخانه نسيو عمليات

و در نهايت  ساعت به طول انجاميد 10انجام شد و حدود 

 Glassو سپس درجه رسيد  1120دماي كوره به 

infiltration 5/2  طبق درجه  1110ساعت و در دماي

  .دستور كارخانه و بدون وكيوم انجام شد

شدند و با داي نشانده هر دو گروه روي  يها كوپينگ

 .F (Panavia F2.0 Kuraray Medical INCسمان پاناويا 

Okayama, Japan) موقع سمان كردن وزنه . سمان شدند

به اين ترتيب . قرار داده شد ها گرمي روي كوپينگ 1000

كه روي كورهاي سمان شده پليت قرار داده شد و توسط 

گرم وارد  1000دستگاه پرس هيدروليك فشاري معادل 

داي در داخل رزين سيليكوني مانت شده و در . گرديد

  Servocut-M300دستگاه  هبه وسيلجهت باكولينگوالي 

ديسك  هو به وسيل) كشور تركيه Metcomساخت شركت (
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و فاصله  ندبرش خورد متر ميلي 7/0به ضخامت الماسه 

ديواره اگزيال تراش با سطوح داخلي افقي در محل تالقي 

باكال و لينگوال در وسط سطوح كوپينگ در دو نقطه 

 1دقت  با Olympus BH60ميكروسكوپ نوري توسط 

  .)3و  2وير اتص(گيري شد  اندازهميكرون 

  

  
  در باكال notchنماي داي رزيني با :  1تصوير 

  
  

  
در گروه  كوپينگنماي ميكروسكوپيك گپ افقي يك :  2تصوير 

  داي= Cسمان   = B   كوپينگ=  Aاسپرينت 

  
  

  
در گروه كوپينگ نماي ميكروسكوپيك گپ افقي يك :  3تصوير 

  داي= Cسمان   = B    كوپينگ=  A    آلوميناي معمولي

انحراف معيار و  با استفاده از ميانگين ها توصيف داده

اسميرنوف - پس از آزمون كلموگروفس. صورت گرفت

براي  t-studentاز آزمون براي بررسي نرماليتي داده ها و 

سطح معني داري  شد،استفاده مقايسه بين دو گروه 

  .درنظر گرفته شد =05/0αها  آزمون

  ها يافته

متوسط گپ داخلي در دو سطح باكال و لينگوال بين 

دو گروه مورد مقايسه قرار گرفت و نتايج نشان داد كه 

. ي داشتدار معنيمتوسط گپ داخلي در دو گروه تفاوت 

كه در گروه اسپرينت بيشتر از گروه آلومينا بود  طوريه ب

  ).1جدول (

  

  

ميانگين و انحراف معيار متوسط گپ افقي در دو گروه :  1جدول 

  مورد مطالعه 

  تعداد ميانگين انحراف معيار

8/101  

7/109  

2/114  

6/181  

عدد 30  

عدد 30  

.Alumina 

.Sprint 

5/2 t=          015/0 P-value=  

  
  بحث

پروتز ثابت، يكي از عوامل مهم در موفقيت درمان 

وجود . تطابق مارژين روكش با دندان تراش خورده است

فاصله در ناحيه مارژين منجر به حل شدن سمان و 

پوسيدگي دندان شده و همچنين فضايي براي تجمع پالك 

كند كه در نهايت شكست  ميو التهاب لثه فراهم 

  .رستوريشن را به همراه خواهد داشت

ام سراميك، اين سرام ين رستوريشن تمتر يكي از شايع

شود و  ميدر اين سرام كور از جنس آلومينا ساخته . است

ي مختلف ها در بررسي. بر روي آن پرسلن ونير خواهد شد
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PFMنشان داده شده است كه در مقاومت به شكست بين 
1 

ساخت كور در  )9(.و اين سرام تفاوت چنداني وجود ندارد

كوره معمول و تواند در  مياين سرام تحت شرايط خاص 

دقيقه  40درجه سانتيگراد به مدت  1120درجه حرارت 

در روش ). روش اسپرينت(همراه با وكيوم انجام گيرد 

ي مخصوص و زمان طوالني ها ديگر، ساخت كور در كوره

دليل احتمال ه ب. خواهد بودو بدون وكيوم  ساعت 10

تغيير شكل ايجاد تغييرات در روش پخت سريع و 

بين اي  حيه مارژين تصميم گرفته شد مقايسهخصوصاً در نا

گيري گپ داخلي  دو روش در ناحيه مارژين با اندازه

  .صورت گيرد

گپ مارژين قابل قبول بين بر طبق مطالعات مختلف 

  )6و10-14(.ميكرون گزارش شده است 120تا  60

ميكرون را به عنوان  50برخي محققين گپ بزرگتر از 

با يك  )9(.ندا فتهدرنظر گر (Open margin)مارژين باز 

ميكرون را  30توان گپ مارژين كمتر از  ميتكنيك مناسب 

در مطالعه حاضر متوسط گپ داخلي در  )4(.بدست آورد

كه با بود ) 6/181(و در روش اسپرينت ) 2/114(آلومينا 

داخلي  پگ )نيل مك( ميكرون 120 پذيرش گپ مجاز

باشد، ولي  مي روش معمول ساخت آلومينا در حد مجاز

 )1و10و11(ميكرون به عنوان مجاز تلقي شود 200چنانچه حد 

مجاز قرار  هداخلي در محدود پاز نظر گ روش هر دو

  .دارند

در . يافت نشد مشابهيدر مورد مطالعة حاضر تحقيق 

بر روي تأثيرات مراحل  )15(تحقيق ساالري و همكاران

ي متال ها پخت چيني بر روي تطابق مارژين روكش

سراميك ساخته شده  به روش الكتروفورمينگ نشان داده 

  اي فاصله لبه شد كه مراحل پخت پرسلن باعث افزايش

  . ولي اين تغييرات در حد قابل قبول است. شده است

                                                           

1. Porcelain Fused Metal (PFM) 

مختلفي از جمله ميزان  متغيرهاي ،ها در نشستن روكش

تقارب تراش، مراحل آماده سازي و چگونگي سمان كردن 

 حاضر هدر مطالع )16(.هم موثر است و اندازه ذرات آن

بيشترين اختالف در تكنيك مربوط به زمان پخت و وكيوم 

است كه مشكل تطابق مارژين در روش اسپرينت را 

رسد زمان پخت كوتاه  ميبه نظر  .تواند توجيه كند مي

تواند به دليل كاهش استحكام كور، در حين برداشت از  مي

امكان تغيير شكل  پختروي داي و در مراحل مختلف 

از طرفي وجود وكيوم در حين . را سبب شودمارژين 

تواند در جهت بازشدگي و عدم  مي Sprintپخت در روش 

روش  تفاوت درهمين  .تطابق داخلي مارژين عمل كند

Glass infiltration  استحكام نهايي كور خواهد موجب كه

در روش تفاوت در استحكام كور تواند موجب  ميشد نيز 

در استناد به . شوداسپرينت در مقايسه با روش معمول 

ي زمان پخت و وكيوم در اين مطالعه كه به نظر ها تفاوت

د نياز به تحقيقات در مورد نباش ميرسد تنها متغيرها  مي

چون در اين زمينه . استتأثير اين متغيرها در سراميك 

تحقيقاتي موجود نيست و استناد بر اساس احتماالت 

  .باشد مي

، ختم تراش مناسب براي حداكثر Peraدر مطالعه 

درجه ذكر  50با زاويه  ، چمفر و شولدراين سرام تطابق

هم بر تأثير ختم تراش بر روي  Gevelisو  )17(شده است

در مطالعه حاضر ختم تراش  )18(.دارد تطابق مارژين تأكيد

تواند  مي ه است ودرجه بود 90شولدر  ها براي همه نمونه

تا حدي مربوط به نوع به دست آمده  داخليميزان گپ 

شيلينبرگ  نظرالبته بر اساس . فينيش الين باشد بانتخا

ي تمام سراميك ها براي روش يشولدر فينيش الين انتخاب

  )9(.استاز جمله اينسرام 

پيشنهاد شده است استحكام كور ساخته شده در دو 

رسد  ميبه نظر . روش نيز مورد بررسي قرار گيرد
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هاي حرارت دهي متفاوت و شرايط وكيوم در  روش

  .نيز تأثيرگذار باشد استحكام كور

  نتيجه گيري

ي در خلادي اين مطالعه تطابق ها با توجه به محدوديت

روش اسپرينت كمتر از روش ساخت كور به صورت 

ي ها ر ساخت روكشد بهتر است. بود) آلومينا(معمولي 

است،  تر سريعاين سرام از روش اسپرينت اگرچه كه 

  .استفاده نشود

  تشكر و قدرداني 

علوم پزشكي دانشگاه  يپژوهشمحترم  معاونتاز 

ي اين طرح تحقيقاتي را تقبل نموده اند ها كه هزينهمشهد 

  .شود ميتشكر تقدير و نهايت 
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