
 

 هاي بيس متال  بر ريزنشت کراونرزيابي آزمايشگاهي تاثير گسترش چيني در مارجينا
 

 ***، دكتر رضا گوهريان**، دكتر مرجانه قوام نصيري*•دکتر تقي ساالري
 مشهدو مركز تحقيقات دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي دانشكده دندانپزشكي  استاديار گروه پروتز *
 مشهدو مركز تحقيقات دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي انشكده دندانپزشكي د دانشيار گروه ترميمي **

 مشهدو مركز تحقيقات دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي دانشكده دندانپزشكي  استاد گروه پروتز ***
 ۷/۵/۸۴:  تاريخ پذيرش – ۵/۱۰/۸۳:  مقاله ارائهتاريخ 

 
Title: Laboratory evaluation of marginal porcelain extension on microleakage of base metal crowns 
Authors:  
Salari T. Assistant Professor*, Ghavamnasiri M. Associate Professor**, Goharian R. Professor*** 
Address: 
* Dept of Prosthodontics, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical 
Sciences, Mashhad, Iran 
** Dept of Restorative Dentistry, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of 
Medical Sciences, Mashhad, Iran 
*** Dept of Prosthodontics, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical 
Sciences, Mashhad, Iran 
Introduction:  
The purpose of this study was to evaluate the marginal porcelain extension on microleakage of base metal – 
porcelain crowns when four types of luting cements have been used for cementation. 
Materials & Methods:  
In this invitro experimental study, ninety six base metal-porcelain crowns with three types of finishing margins were 
made for premolars. Then they were luted with four different luting cements (zinc phosphate, zinc polycarboxylate, 
glass ionomer and  Panavia F). Next, they were thermocycled (1000 times). Finally, the microleakage was measured 
after dye penetration.  
For data analysis, Non parametric Kruskal-Wallis and Mann-Whithney tests were used (∝=0.05).  
Result:  
1. The mean rank of microleakage in buccal margin was more than lingual one (P<0.05). 
2. In all of  the finishing margins, zinc phosphate cement showed the highest microleakage in buccal and lingual 

walls (P<0.05). 
3. In all of  the finishing margins, Panavia F showed the least microleakage compared to the other cements in two 

walls (P<0.05). 
Conclusion:  
For promotion of marginal seal in base metal – porcelain crowns, the use of Panavia F as a luting cement is 
suggested. 
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 چکيده

 : مقدمه 
 بيس متال بود درحاليکه از چهار نوع سيمان –هاي چيني  مطالعه بررسي تاثير گسترش چيني در لبه مارجين بر ريزنشت کراونهدف از اين 

 . ها استفاده شد چسباننده  نيز براي چسباندن کراون
 : مواد و روش ها

براي دندان هاي پرمولر با سه نوع ختم تراش شولدر، شولدر بول و چمفر عميق عدد کراون چيني فلز ۹۶ در اين مطالعه آزمايشگاهي تجربي،
 ۱۰۰۰بعد از .  چسبانده شدFزينک فسفات، زينک پلي کربوکسيالت، گالس يونومر و پاناويا : آماده شد و با چهار نوع سيمان چسباننده

•
 ۰۵۱۱ - ۸۸۲۹۵۰۱ – ۱۷، تلفن پروتزهاي دنداني دانشکده دندانپزشکی، بخش  مشهد:  آدرس ،ولؤمولف مس 



            
 
 ۲و۱ شماره ۲۹ جلد ۱۳۸۴مشهد سال مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي          ٧٦

 
 

ز ميانگين رتبه اي داده هاي ريزنشت از آناليزهاي ناپارامتري براي آنالي. ترموسايکل مايکروليکيج به طريقه نفوذ رنگ اندازه گيري شد
 .(0.05= ∝)د سکال واليس و من ويتني استفاده شکرو

 : يافته ها
 .(P<0.05) بوددر ديواره باکال تمام انواع ختم تراش ميزان ريزنشت بيشتر از لينگوال  .۱
 .(P<0.05)ها نشان داد  ساير سيماننسبت به  ريزنشت بيشتري را در تمام انواع ختم تراشها سيمان زينک فسفات در باکال و لينگوال .۲
 .(P<0.05) مشاهده شدFکمترين ميزان ريزنشت در تمام انواع ختم تراش در سيمان پاناويا  .۳

 : نتيجه گيري
عنوان ه   بF پاناويا هاي ريختگي چيني همراه فلز بيس متال از طبق نتايج اين مطالعه آزمايشگاهي بهتر است براي سيل مارجين در کراون

 . سيمان چسباننده استفاده شود
 : کليد واژه ها

 .، باکال، لينگوال، ريزنشتبيس متالچيني، 
 ۲و۱شماره  / ۲۹ جلد ۱۳۸۴سال /  مشهد یمجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشک

 
 :مقدمه

ريزنشت عبارتست از تراوش مايعات دهاني شامل باکتري و 
وجود ريزنشت به . )۱(ن و ترميم و يا اليه سماندبري بين دندا

دليل تاثير باکتري بر نسج باقيمانده مينا و عاج و پالپ مي تواند 
پروسه ريزنشت مي تواند بر . بعنوان عامل نگران کننده باشد

.  سمان بعد از گذاشتن کراون تاثير بگذارد-محل تماس دندان
ون نيز باعث مسئله رطوبت محيط و آلودگي دندان و يا کرا

 گزارش کردند که با )۲( و همکارانFritz. ريزنشت ميشود
آلودگي اليه ادهزيو كيور شده قدرت باند برشي به عاج به 

بنابراين . کاهش مي يابد% ۵۰دليل يک مارجينال گپ بزرگ 
. باشد يک ايزوالسيون مطلوب براي دستيابي به موفقيت نياز مي

ارند که اگر به طور چندين نوع سيمان چسباننده وجود د
. )۴و۳(صحيحي در کلينيک بکار برده شوند مي توانند موثر باشند

اگرچه .  ميالدي تاکنون استفاده ميشود۱۹۰۰زينک فسفات از 
ميزان ولي اين سيمان از نظر تاريخچه اي موفق بوده است 

ريزنشت بيشتري را نسبت به سيمانهاي جديد که به نسج تاج 
با استفاده از يک الينر قبل از . )۶و۵(ه استباند ميشوند نشان داد

 . )۷(کاهش يابدمي تواند کاربرد زينک فسفات ريزنشت 

گالس يونومرهاي تقويت شده با رزين مزيت باند شدن به 
 . )۱۰و۹( و فلورايد آزاد مي کنند)۸(دندان را دارد

انتخاب ختم تراش براي کراون براي هر بيمار بر حسب 
و بر مبناي طرح درمان و نوع رستوريشن شرايط و نياز بيمار 

 . متفاوت است
گسترش چيني لبه اثر  بررسي – ۱: هدف از اين مطالعه 

هاي چيني فلز در طرف باکال بر ريزنشت  مارجين در کراون
فلز در  کراون و مقايسه آن با طرف لينگوال ميباشد که منحصراً 

ف بر  بررسي تاثير سيمانهاي مختل– ۲. مارجين قرار دارد
 . هاي چيني فلز است ريزنشت طرف باکال و لينگوال کراون

 : هاو روشمواد 
 عدد دندان پره مولر ٩٦در اين مطالعه تجربي آزمايشگاهي 

بدون پوسيدگی و شکستگی انتخاب  و تا هنگام آزمايش  در 
  تايی بر مبنای٣٢نمونه ها به سه گروه . شدفرمالين نگهداری 

شولدر و  ،م تراش چمفر عميق خت:شامل،  ختم تراشنوع
 .شدند تقسيم شولدر بول

مفر از فرز الماسی مخروطی خشن چبرای ايجاد ختم تراش 
 در نهايت برای حذف خشونتهای سطحی از فرز وبا انتهای گرد 

 از   برای ايجاد ختم تراش شولدر. استفاده  شد پرداخت   پره١٢
ختم تراش برای و   با انتهاي صافی خشنطفرز  الماسی مخرو
 به همراه فرز شعله ای  Flat Ended مخروطيشولدر بول از فرز

تراش دندانها با سرعت زياد اسپری . برای ايجاد بول استفاده  شد
  درجه  ايجاد ٦ با تقارب يِيواره هايد تا ديآب و هوا انجام گرد
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سپس  فرز گالبی خشن برای تراش سطح اکلوزال استفاده . دشو
 توسط يك نفر و به وسيله فرزهاي مشابه  تراش دندانها.دش

 .براي هر ختم تراش انجام شد
  اسپيدكس  تراكمي سيليکون   يک با گيری  قالب

Coltene) Switzertand (ها  که  توسط تری مخصوص دندان
.  واش انجام  شد-به روش پوتی بود  با آکريل ساخته شده

 پس از ود گردي دای آماده  شد،ها  با استون ريخته سپس قالب
متر مانده به   تا يک ميليdiespacer  اليه ٤  تا ٣  ساعت با٢٤
  يك نوع موم اينله آبي با مدل موميپوشانده  شد سپسجين مار

(Kerr USA) Dual wax يليمترم ٤/۰تا  ٣٢/۰با ضخامت  و 
 با ميکروسکوپ استرئو با coping جين تطابق مار.شدساخته 

 توسط   عمل ريختن قالب  نهايتاًو برابر بررسی  ١٠بزرگنمايی 
عمل کستينگ با آلياژ .  شدانجام يک اينوستمنت فسفات باند

سطح  انجام  شد Super Cast (Dentecon USA) ارزان قيمت
  ميکرونی  قرار ٥٠ تحت سند بالست  فلز به چيني  تماس
 پس  از چينی گذاری مرحله  و با آب شسته نمونه ها .گرفت

  تايی  ٣٢سپس هر يک از گروههای .  شدمان کردن انجاميس
  يکی از با تايی  تقسيم و هر زير گروه ٨به چهار زير گروه 

 :های زير سمان  شد سمان
  (Harvard Berlin)سمان زينک فسفات  -
 (Dentsply Konstanz) پلی کربو کسيالت كسمان زين -
  (GC-Japan) گالس يونومر سمان -
   F (Kuraray Medical Inc Japan)  پاناويا رزينيسمان -

ها از داخل مولد اكريلي بيرون آورده شد و  تمام دندان
متري مارجين توسط الك ناخن  سطح ريشه تا يك ميلي

 دندانها در داخل پوتي مانت گشته و به صورت .پوشانده شد
قرار % ٥/۰ ساعت  روي ظرف حاوي فوشين ٢٤وارونه به مدت 

. دان در فوشين غوطه ور شد فقط تاج دنهگرفت  به طور يك
 تايي درون مولدهاي مكعب ٢٤سپس به صورت گروههاي 

 ساعت ٢٤مستطيل حاوي پلي استر  به طور عمودي قرار گرفته  
بعد برش نمونه ها توسط دستگاه برش با تيغه الماسي انجام 

كه هر دندان از طرف باكولينگوال به سه برش  بطوري. گرفت

رش ها در زير ميكروسكوپ استرئو پس از آن ب. تقسيم گرديد
 انجام شده scoringبررسي گشته و ارزيابي  ريزنشت بر طبق 

 .)٤( و همكاران صورت گرفتTjianتوسط 
 سمان با - دندان، فلز–نفوذ رنگ در حد واسط سمان 

 . برابر مشاهده شد٢٥ميكروسكوپ استرئو با بزرگنمايي 
ي کروسکال هاي ناپارامتر براي آناليز داده ها از تست

 .  استفاده شد(α =0.05)واليس  و من ويتني 
 : يافته ها

 Mean ranksي شد و ابتدا داده هاي کيفي تبديل به کمدر 
با استفاده از آزمون من ويتني اختالف معني داري . بدست آمد

بين ميانگين رتبه اي ريزنشت در دو گروه باکال و لينگوال 
 .)۱جدول  ((P<0.05)د مبدست آ

 
 

  سطوح باکال و لينگوال  مقايسه ميانگين رتبه اي ريزنشت در : ۱ول جد
 جمع رتبه اي ميانگين رتبه اي تعداد سطح
 ۰۰/۸۸۲۵۷ ۴۵/۳۰۶ ۲۸۸ باكال
 ۰۰/۷۷۹۱۹ ۵۵/۲۷۰ ۲۸۸ لينگوال
   ۵۷۶ جمع

 
آزمون کروسکال واليس نشان داد که ميانگين رتبه اي 

اري در هر دو چهار نوع سيمان با يکديگر اختالف معني د
طرف باکال و لينگوال با ختم تراش چمفر عميق دارند 

(P<0.05))  ۱نمودار(. 
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مقايسه ميانگين رتبه اي چهار نوع سيمان در طرف  : ۱نمودار 

 باکال و لينگوال با ختم تراش چمفر عميق
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 ،در اين نوع ختم تراش در هر دو طرف باکال و لينگوال
 ،F باالترين ميانگين رتبه اي ريزنشت و پاناويا ،زينک فسفات

 کمترين ميانگين رتبه اي ريزنشت را دارا بود و بين 
زينک فسفات و زينک پلي کربوکسيالت اختالفي مشاهده 

 .نشد
در ختم تراش شولدر بول، مشخص گرديد که اختالف 
معني داري بين چهار نوع سيمان در هر دو طرف باکال و 

 تست من ويتني نشان داد که .(P<0.05)نگوال وجود داردلي
زينک فسفات باالترين ميزان ريزنشت را دارا بود ولي اين ميزان 
با ميانگين رتبه اي ريزنشت حاصل از زينک پلي كربوكسيالت 

 .)۲نمودار (تفاوت معني داري نشان نداد 
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 رتبه اي چهار نوع سيمان در هر دو طرف مقايسه ميانگين : ۲نمودار 
 باکال و لينگوال با ختم تراش شولدر بول

 
در گروه شولدر بول نيز در هر دو طرف باکال و لينگوال 
اختالف قابل مالحظه آماري بين ميانگين رتبه اي ريزنشت 

  سمان زينک فسفات ريزنشت بيشتري .(P<0.05)بدست آمد 
 ها بجز  و با بقيه سيمانرا از ساير گروهها نشان داد 

زينک پلي کربوکسيالت اختالف معني داري را در ميزان 
 .(P<0.05)ريزنشت نشان داد 

  :بحث
هدف از اين مطالعه آزمايشگاهي تشخيص بهترين سيمان از 

 تاکنون كهنظر کمترين ريزنشت با ختم تراشهاي گوناگون بود 
 . انجام نشده بوددر اين صورت مطالعه اي 

اين مطالعه اطالعات  قبلي بود که در مورد ختم نجام علت ا
 هاي متفاوت  هاي مختلف و ارتباط آنها با مارجين تراش
 اين همچنين.  بدست آمده بود،فلز-هاي ريختگي چيني کراون

هاي  مطالعه به اين دليل انجام شد که مشخص گردد آيا سيمان
جبران هت را در جتغييراتي  مي توانند ،چسباننده جديد ادهزيو

 هاي تمام فلز يا  ص حاصل از ختم تراش مارجين کراونينقا
 . فلز ايجاد نمايند يا خير–چيني 

در مطالعات قبلي مشخص شده است که ختم تراش چمفر 
داراي کمترين ميزان استرس بوده و احتمال شکست سيمان در 

همچنين انطباق مارجين و ختم . )۱۲و۱۱(زير آن حداقل ميباشد
 رستوريشن هاي تمام فلزي که به روي اين ختم تراش تراش  در
  ترکيبي از زاويه حاده و حجم کافي فلز ،شود منطبق مي
اگر اين نوع تراش براي رستوريشن هاي پرسلن . )۱۳(خواهد بود
 تحقيقات نشان داده اند که به علت بودن ناحيه ،بکار رود

  بعد از چند بار در کوره گذاشتن دچار ،پشتيبان فلزي

  که اصطالحاً به آن ،گردد جمع شدگي و کوتاه شدگي مي
Metal Creep۱۶ و ۱۵ ،۱۴( مي گويند(

. 
 پهن معموالً در مينا ledgeدر ختم تراش شولدر يک پله يا 

 ايجاد ميشود که در برابر نيروهاي اکلوزالي مقاومت ايجاد 
 ولي )۲۰و۱۹، ۱۸، ۱۷(مي نمايد و سبب کاهش استرس مي گردد

 فلزي لبه رستوريشن کمتر از ختم تراش چمفر است تغييرات 

 كه به علت دارا بودن فلز پشتيبان در زاويه شولدر 

 .)۲۱و ۱۶، ۱۵، ۱۴(است
در ختم تراش شولدر انطباق مارجين مناسبي با دندان 

 و West که توسط آزمايشگاهي مطالعات )۲۲(حاصل نمي آيد
نشان دادند  صورت گرفت )۲۴( و همکارانHunt و )۲۳(همکاران

هاي شولدر تمام سراميک  که کمترين عدم انطباق در مارجين
در ختم تراش شولدر . باشد  سراميکي مي–هاي فلز  در روکش

بول فضاي کافي براي آلياژ پرسلن هست و از اورکانتورشدن 
 استفاده Wilson و Mcleanرستوريشن جلوگيري مي کند ولي 

ا مورد انتقاد قرار دادند از بول براي کراون هاي فلز سراميک ر
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 درجه باشد تا آداپتاسيون ۲۰ تا ۱۰زيرا بول مارجين بايد حدود 
 .)۲۵(به ميزان قابل توجهي افزايش يابد

در مطالعه کنوني مشخص گرديد که با تمام ختم تراش ها 
  و بيشترين ريزنشت در Fکمترين ريزنشت در پاناويا 

 ي ريزنشت زينک فسفات مشاهده شد و ميانگين رتبه ا
 . زينک فسفات با زينک پلي کربوکسيالت مشابه يکديگر بود

 بنابراين مشاهده ميشود که به طور کلي در انواع ختم 
تراش ها ميزان ريزنشت در باکال بيشتر از لينگوال بود که اين 

دهد اختالف ضريب انبساط حرارتي چيني و فلز بيس  نشان مي
ين باکال رستوريشن متال باعث ميشود جمع شدگي در مارج

 را نيز )Nicholls)۱۵ و Fancherاتفاق بيافتد و اين يافته نظرات 
تائيد مي كند و اين مسئله براي هر سه نوع ختم تراش در اين 

 ۲۰زينک فسفات داراي يک فيلم تيکنس . مطالعه يکسان بود
 و از طرفي قادر به چسبندگي به نسج دندان و )۲۶(ميکروني است
بنابراين با همه مزايايي که سابقاً براي آن در نظر  .کراون نيست

گرفته ميشده است مشخص ميشود که در مقايسه با پاناويا براي 
پاناويا يک .  چيني ريختگي مناسب نيست–رستوريشن هاي فلز 

هاي رزيني   فيلم تيکنس سيمان.سمان رزيني دوكاره است
در (دوکاره در مقايسه با سيمان زينک فسفات بيشتر است 

تواند با فلز   و از طرف ديگر مي)۲۶() ميکرون۱۰۰حدود 
سندبالست شده وبا دندان باند مايکرومکانيکي و شيميايي 

 ،)۱(برقرار نموده و سيل مارجينال بهتري را برقرار نمايد
مخصوصاً در طرف باکال که مارجينال گپ بيشتري وجود 

  وهاي رزيني غيرقابل حل هستند  از طرفي سيمان. دارد
 بنابراين اين سيل . توانند سيل ايجاد شده را حفظ كنند مي

بنظر ميرسد که سيمان . مي تواند مدت زمان بيشري پايدار بماند
 با توجه به اچ نمودن دندان و استفاده از مراحل Fپاناويا 

ها مي تواند سيل مناسبي  تکنيکي حساستر نسبت به ساير سيمان
 .  ميزان زيادي کاهش دهد ريزنشت را به ورا ايجاد نموده

 :نتيجه گيري
هاي چيني فلز   ميزان ريزنشت در طرف باکال کراون– ۱

 . بيشتر از طرف لينگوال هست
 ميزان ريزنشت سيمان زينک فسفات در هر دو طرف – ۲

بيشتر از ساير سيمانها است و اختالفي با ميزان ريزنشت سيمان 
 . زينک پلي کربوکسيالت ندارد

ها کمتر   از ساير سيمانFيزنشت سيمان پاناويا  ميزان ر– ۳
 . است
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