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 چکیده

استراکچر ربستن پیچ منجر به تغییر شکل سوپموقع اعمال گشتاور  ،پیچ شونده متکی بر ایمپلنت عدم تطابق مارژین در رستوریشن های مقدمه:

تطابق مارژین از اهداف درمانی درساخت پروتزهای پیچ شونده می باشد. هدف  افزایشاسترین در استخوان زیرین می شود. بنابراین  ایجاد و

متکی بر  پیچ شونده ثابتتکنیک مختلف ساخت فریم ورک بر روی تطابق مارژین رستوریشن های  چهاربررسی تاثیر  ،از انجام مطالعه حاضر

 .دوایمپلنت ب

که یک پروتز سه واحدی پیچ شونده متکی بر ایمپلنت با پانتیک پرمولر دوم  بودمدل اصلی یک بلوک آکریلی با دو عدد ایمپلنت  مواد و روش ها:

فریم ورک فلزی  6 بسته شدند. Ncm 25 برای روکش های پیچ شونده روی ایمپلنت ها با تورک د. اباتمنت های استانداردررا شبیه سازی می ک

فلز نرم کرم کبالت بر روی اباتمنت ها ساخته شد و گپ مارژین در  CAD/CAMو  کستینگ دابل ،لحیم کردن ،یکپارچه کستینگتکنیک  چهار با
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Introduction: Marginal misfit in screw-retained implant restorations when screwing torque leads to deformation of 

superstructure and formation of strain in the lower bone. Therefore, decreasing the marginal gap is considered one of the 

therapeutic goals in the fabrication of screw-retained implant-supported prostheses. This study aimed to investigate the effect 

of four framework construction techniques on the marginal accuracy of screw-retained implant-supported fixed partial 

restorations.  

Materials and Methods: The main model was an acrylic block with two implants that simulated 3-unit implant-supported 

screw-retained prostheses with a second premolar pontic. Standard abutments for screw veneers on implants were tightened 

with 25 Ncm torque. In this study, six metal frameworks were fabricated using four techniques, namely integrated casting, 

soldering, double casting, and soft metal CAD/CAM cobalt-chrome on the abutments and the marginal gap in the anterior and 

posterior bases was evaluated by the standard one screw test method. In the next step, the occlusal screw of both pins was 

tightened and the marginal gap was re-measured (definite fit). The mean scores of marginal gap values were calculated in terms 

of passive fit and definitive fit. Finally, the results were assessed using one-way ANOVA and Tamhane post-hoc tests (P<0.05).  

Results: The mean scores of the marginal gap were significantly different among the four studied groups regarding both 

passive fit and definitive fit (P<0.001). According to the Tamhane post hoc test in the passive fit condition, the mean scores of 

marginal gap of CAD/CAM group were significantly lower than those in the other groups (P<0.001). 
Conclusion: The passivity of the screw-retained fixed implant frameworks was influenced by the manufacturing technique. 

It was revealed that CAD/CAM method exhibited the best passivity, compared to three conventional studied methods.  
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و  در مرحله بعدی پیچ اکلوزال هر دو پایه بسته شد .ارزیابی شد One screw test ی قدامی و خلفی با روش استاندارد تست وان اسکروپایه ها

در نهایت .شد محاسبهتطابق کامل و  تطابق پاسیو. میانگین مقادیر گپ مارژین درشرایط )تطابق کامل( اندازه گیری شد "گپ مارژین مجددا

 .>P) 05/0) ارزیابی شد Tamhaneو تست تعقیبی  ANOVAنتایج توسط آزمون آماری 

 .>P) 001/0) ندشتتفاوت آماری معنی داری دا تطابق کاملو  تطابق پاسیومیانگین مقادیر گپ در گروه های مورد مطالعه در حالت  یافته ها:

به طور معنی داری از سایر گروه های مورد  CAD/CAMمیانگین گپ مارژین در گروه  ،تطابق پاسیودر حالت  Tamhane براساس آزمون تعقیبی

  . >P) 001/0) بود مطالعه کمتر

فریم ورک های ساخته شده برای پروتز های ثابت پیچ شونده توسط تکنیک ساخت فریم ورک تحت تاثیر قرار می گیرد  پاسیویتی نتیجه گیری:

 می باشد. CAD/CAMویتی به دست آمده مربوط به روش پاسیو بهترین 

 CAD/CAMنت، گپ مارژین، تطابق پاسیو لپروتز های پیچ شونده متکی بر ایمپ: یکلیدکلمات 
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 مقدمه

یكي از اهداف اصلي در ساخت پروتزهای متكي بر 

ایمپلنت ایجاد سوپراستراکچری است که هنگام اتصال به 

تطابق  (1و2).اباتمنت های متعدد تطابق دقیقي داشته باشد

پاسیو به معني تماس نزدیک و هم زمان سطوح داخلي تمام 

ریتینرها با تمام اباتمنت ها مي باشد به صورتي که در غیاب 

نیروی اکلوزالي خارجي هیچ گونه کشش و فشاری روی 

تطابق پاسیو بین پروتز و  (3و4).استخوان وجود نداشته باشد

ایمپلنت فاکتور مهمي برای موفقیت درمان و به حداقل 

از قبیل شل شدن رساندن عوارض بیولوژیک و مكانیكي 

رستوریشن های پیچ  (5-8).رستوریشن پیچ شونده مي باشد

 ،دقیق در جای خود قرار نگرفته باشندبه طور شونده که 

مي توانند پس از سفت کردن پیچ پروتزی، دچار تغییر شكل 

 شوند. تغییر شكل سوپراستراکچر استرس هایي ایجاد 

مي کند که در سطح کرست استخوان تجمع یافته و باعث 

رژین در عدم تطابق ما (9).تحلیل استخوان مي شود

 ،موقع اعمال گشتاور بستن پیچرستوریشن های پیچ شونده 

منجر به تغییر شكل سوپر استراکچر و استرین در استخوان 

زیرین مي شود. بنابراین کاهش عدم تطابق مارژین از 

 .ساخت پروتزهای پیچ شونده مي باشد اهداف درماني در

تكنیک های مختلفي برای ساخت رستوریشن های پیچ 

کستینگ یكپارچه شونده وجود دارد که متداول ترین آنها 

فلز باعث عدم تطابق مارژین  انقباضدر این روش  مي باشد.

 ( نیزLong spanشده و با افزایش طول ناحیه بي دنداني )

ي به با این وجود دستیاب .تغییر شكل فلز بیشتر مي شود

کانكتور سخت، ارزیابي فوری تطابق و صرفه جویي در 

برای غلبه بر این مشكل  .وقت از مزایای این روش مي باشد

ختلفي شامل ساخت فریم ورک در چند قطعه روش های م

گ کستین لحیم کردن یا روش نها توسطآو سپس اتصال 

 Cast-toیا روش  کستینگ دابل تكنیک .وجود دارنددابل 

اده استفدر ساخت رستوریشن های پیچ شونده چند واحدی 

 ابتدا یک اسكلت فلزی روی  روشن در اید. وشمي 

طع ق پانتیک ورک از وسطاباتمنت ها ساخته مي شود فریم 

مي شود و هر قطعه روی اباتمنت های مربوطه قرار مي گیرد 

 سپس .و با نیروی تورک بستن نهایي محكم مي شوند

ایندکس گرفته شده و الگوی مومي واکس آپ مي شود. 

 دابل کستینگفلزی زیرین  این الگوی مومي برروی اسكلت

کمتر برای روش  این ،مي شوند. با وجود مزایای بالقوه

 در  (10و11).کلینسین ها و تكنیسین ها شناخته شده است

فلز به دندانپزشكي  CAD/CAM تكنیک نیزاخیر  سال های

روسه کستینگ پ حذف مزیت آن مهمترین .معرفي شده است

 مارژین  بهتر طابقتند منجر به توا مي باشد که مي

در دسترس فلزی در این روش دو نوع بالک  (21-51).شود
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-Hard pre))سخت از پیش سینتر شده  های. بالک مي باشد

sintered د ارزان تر هستن و دنخواص مكانیكي بهتری دار که

ست و باعث سایش اآن وقت گیر  تراشمراحل  ليو

تواند روی دقت فریم  این ميکه  ،اش مي شودتجهیزات تر

الک بمحدودیت ها این ر برای غلبه بورک تاثیرگذار باشد. 

 (Soft pre-sintered blocks)نرم از پیش سینتر شده  های

پودر فشرده آلیاژ  ازواقع  ک ها دراین بال .معرفي شده اند

در  واند. این فلز نرم بافتي مشابه موم نرم دارد  ساخته شده

 .مي باشدقابل تراش به صورت خشک  CAD/CAMدستگاه 

کم هزینه تر بوده و  آسان تر وآن  میلینگ یا تراشمراحل 

دانسته های محدودی با این حال  .زمان کمتری نیاز دارد به

یم ورک های ساخته شده رژین فررابطه با دقت و فیت مادر 

 (16).ها وجوددارد با این بالک

تكنیک چهار  بررسي تاثیر مطالعه حاضرهدف از 

مختلف ساخت فریم ورک بر روی تطابق مارژین 

 . دورستوریشن های پارسیل پیچ شونده متكي بر ایمپلنت ب

 هاروش مواد و 

 مدل اصلي یک بلوک آکریلي با دو عدد ایمپلنت

(Dentium,Seoul,S.Korea سایز )mm121/4  بود که یک

پروتز سه واحدی پیچ شونده متكي بر ایمپلنت با پانتیک را 

 (MESTRA, Spain)دستگاه سرویور  از .شبیه سازی میكرد

 به ابعاد درون بالک آکریليجهت قرار دادن فیكسچر ها 

mm151025 به فاصله  استفاده شد وmm15  از یكدیگر

  5/0ایمپلنت ها حدود پلت فرم  به صورتي که قسمت

عدد  دو قرار گرفتند. ،باشند میلي متر خارج از آکریل

 ,Dentium, Seoul) پیچ شونده اباتمنت استاندارد

Korea,443-270)  برای روکش های پیچ شونده انتخاب شد

)تصویر  بسته شدند Ncm25 و روی ایمپلنت ها با تورک

1.) 

 

 
 مدل آکریلي ساخته شده:  1تصویر 

 

تكنیک شرح داده شده زیر  چهار فریم ورک فلزی با 6

  فریم 24فریم فلزی که مجموعا  6)برای هر تكنیک 

و گپ مارژین در  بر روی اباتمنت ها ساخته شد (مي شود

 كرواستست وان پایه های قدامي و خلفي با روش استاندارد 

 ارزیابي شد.

 : پالستیک کوپینگیكپارچهکستینگ  تكنیک .1

 (Dentium, Seoul, Korea)مخصوص اباتمنت پیچ شونده 

 وکس آپبر روی ایمپلنت های مربوطه قرار گرفت و عمل 

سه واحدی خلفي  PFMتوسط موم اینله با طرح فریم ورک 

 ،وکس آپپس از عمل  .فک پایین انجام گرفت

ه ها نمونسپس  .اسپروگذاری و اینوست کردن انجام گرفت

 ,Supercast, Thermabond Alloy) ) کروم–با آلیاژ نیكل

Los Angeles, USA توسط Casting machine (Ductaron, 

KFD Dental, Tehran, Iranپس از سرد شدن  .( ریخته شدند

 کستینگ ها ،سرد شدن در دمای محیطسیلندر به صورت 

اسپروها توسط دیسک کروم کبالت  .از سیلندر خارج گشت

قطع گردیدند و توسط دستگاه سندبالست با ذرات آلومینیوم 

ثانیه با  10به مدت  psi80تحت فشار  ،(m)50 اکساید

ذرات گچ از نمونه ها حذف  ،میلیمتر از نمونه ها 5فاصله 

گردید. سطح داخلي فریم ورک ها با ذره بین بررسي گردید 

و چنانچه ندولي حاصل از مرحله کستینگ در داخل فریم 

شد با فرز روند کارباید توربین حذف مي ورک ها مشاهده 

. نمونه هایي که دارای ندول های بزرگ در سطح گردیدمي 
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قابل مشاهده  مارژینداخلي فریم ورک یا دارای نقص 

 .از مطالعه خارج شدند ،بودند

شابه دقیقا م لحیم کردن: فریم ورک یكپارچه . تكنیک2

 از وسط پانتیک قطع گردید. روش قبلي ساخته شد. سپس

هر قطعه روی اباتمنت مربوطه قرار گرفت و با دست بسته 

 (Duralay , Reliance , Italy) توسط رزین سپس .شد

 ریلحیم کا نمونه های این گروه در گچ شد.ایندکس گرفته 

(Bellavest T Materials, Bego, Bremen Germany)  قرار

اکسیژن -با استفاده از تورچ تک سوراخ گاز .گرفتند

شد تا به دمای  موضع لحیم کاری گرمایندکس حذف و 

پس از آن قطعه ای از لحیم مخصوص فلز  مورد نظر برسد.

Super cast قرار گرفت ( گپ) در محل شكاف لحیم کاری

 کاری صورت گیرد.تا لحیم  داده شدو با تورچ حرارت 

محل  کلیه نمونه ها از گچ خارج شده و کامال تمیز شدند.

لحیم با استفاده از ذره بین دقیقا بررسي شد.مواردی که 

 طبق روش .دارای حباب بودند از مطالعه خارج شدند

Townsend  لحیم کاری با استفاده از مولت فضای اطراف

سنگي صاف گردید و سپس با استفاده از کولیس دیجیتال 

  (11).به ابعاد قبل از لحیم کاری رسانیده شد

ابتدا الگوی مومي بر روی  کستینگ دابل:. تكنیک 3

میلي  5/0تمام ابعاد  نمونه اصلي ساخته شد به طوری که در

متر از فریم ورک نهایي مورد نظر کوچكتر بود. بر روی 

الگوی مومي برجستگي و فرورفتگي هایي به منظور فراهم 

کردن گیرمكانیكي ایجاد شد. سپس الگوی مومي به روش 

لیاژ نیكل آ گفته شده در باال )تكنیک کستینگ یكپارچه( با

 یکپانت وسط از هشد ساخته ورک شد. فریم ریخته کروم–

 هب گرفت قرار مربوطه اباتمنتهای روی قطعه هر و شد قطع

ند باش یكدیگر راستای در کامال شده جدا قطعات که طوری

 ینرز سپس با استفاده از ند.و با نیروی دست محكم شد

(Duralay , Reliance, Italy) گرفته شد. پس از  یندکسا

الگوی مومي از روی اباتمنت ها  پترن رزیني، سخت شدن

ی به طور ،انجام گرفت وکس آپبرداشته شد و برروی آن 

اندازه مورد نظر برسد )شبیه نمونه  که با اضافه شدن موم به

اسپرو گذاری و اینوست  در گروه های دیگر(. مجددا مراحل

و ریختگي انجام شد به طوری که این الگوی مومي برروی 

 .شود کستینگ دابل فلزی زیرین اسكلت

در این  فلز نرم کرم کبالت: CAD/CAM. تكنیک 4

 Ceramillابتدا قالب گیری دیجیتال بوسیله اسكنرروش، 

map 400 توسط داده های حاصل از اسكن  .انجام شد 

 Exocad ( exocad GmbH,Darmstadt, Germany) نرم افزار

 Milling) داده های دیجیتال به دستگاه تراش پردازش شد.

ceramill motion 2-5x) پیش سینتر  از بالک های .منتقل شد

 Ceramill Sintron blanks; Amann) نشده کرم کبالت

Girrbach GmbH, Pforzheim ,Germany)  برای ساخت

الک ها از نظر سختي مشابه موم این ب نمونه ها به کار رفت.

شدند.  Milling دستگاه توسط در حالت خشک هستند و

 ,Ceramill Argotherm) نمونه های حاصل درون کوره

 ,Amann Girrbach GmbH, pforzheim مخصوص

Germany) و در دمای  آرگونگاز  باC° 1300 سینتر شدند 

 (.2 )تصویر

 

 
و طراحي  پردازش داده های حاصل از اسكن-A:  2 تصویر

 CAD/CAM فریم ورک ساخته شده با تكنیک -B فریم
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 فریم ورک ها روی  گپ مارژین:اندازه گیری 

گپ مارژین در پایه های قدامي و اباتمنت ها قرار گرفته و 

ر د ارزیابي شد. تست وان اسكروخلفي با روش استاندارد 

د تا ش یكي از پایه ها پیچ اکلوزالي با نیروی دست بسته

 گپسپس . اولین تماس پیچ با رزوه ها احساس شود

ا ب مارژینال پایه مقابل در سه نقطه باکال، لینگوال، دیستال

 dino-lite (Travimed; J استفاده از میكروسكوپ نوری

Swift and Son, London, United Kingdom 1 ( با دقت 

سپس محل پیچ اکلوزال به پایه  .میكرون اندازه گیری شد

پایه خلفي با تكنیک ذکر شده  گپقدامي تغییر کرد و 

 در مرحله بعدی .(غیرفعال تطابقشرایط ) رزیابي گردیدا

ایه پ دوپیچ اکلوزال هر دو پایه بسته شده و گپ مارژین 

جهت  .(تطابق کاملمجددا اندازه گیری شد ) شرایط 

بررسي گپ عمودی مارژین )حد فاصله لبه مارژین روکش 

و لبه اباتمنت پیچ شونده( نمونه ها بر روی کالمپ 

 مخصوص قرار گرفتند. برای یكسان سازی نقاط 

گوال لین اندازه گیری بر روی اباتمنت ها در سه نقطه باکال،

  Knife edge)) و پروگزیمال بوسیله فرز نوک سوزني

 .انجام شدعالمت گذاری 

 

 
نمونه ای از اندازه گیری با میكروسكوپ نوری در :  3 تصویر

 گروه لحیم

 

طابق ت و تطابق پاسیوگپ مارژین در دوحالت  میانگین

 One-wayحاسبه شد. داده ها توسط آزمون م کامل

ANOVA برای مقایسه گروه های مورد مطالعه  .انجام گرفت

 و تطابق پاسیوند در دو حالت ودبه دلیل اینكه همگن نب

 به کار رفت. Tamhane`s Tzآزمون تعقیبي  ،تطابق کامل

 یافته ها

 د مطالعهمور میانگین مقادیر گپ مارژین در چهار گروه

ول به ترتیب در جدا تطابق کامل و تطابق پاسیودر حالت 

 اسمیرنف-آزمون آماری کلموگروف .ورده شده استآ 2و1

توزیع متغیر گپ مارژین در تمام گروه های که  دنشان دا

نتیجه آزمون آنالیز  .(<05/0P)مورد مطالعه نرمال بود 

های مورد مطالعه واریانس یک طرفه نشان داد که بین گروه

داری معنيتفاوت  تطابق کامل و تطابق پاسیودر دو حالت 

 .(P<001/0) شتداوجود 

دلیل اینكه به مطالعه  دروای مقایسه گروه های مبر 

 ،تطابق کاملو تطابق پاسیودر دو حالت  ،ندودهمگن نب

نتایج این آزمون  .به کار رفت Tamhane`s Tzآزمون تعقیبي 

ر میانگین گپ مارژین د تطابق پاسیو در حالت نشان داد که

به طور معني داری از سایر گروه های  CAD/CAM گروه

ولي میانگین گپ  .(P<001/0) مورد مطالعه کمتربود

 و کستینگ دابلمارژین در گروه های کستینگ یكپارچه، 

تفاوت آماری معني داری نداشتند  با یكدیگر لحیم

(05/0P>)  (. 1)جدول 

در حالت تطابق  Tamhane`s Tzبراساس آزمون تعقیبي 

به طور  CAD/CAM کامل میانگین گپ مارژین در گروه

 بود مطالعه کمترمعني داری از سایر گروه های مورد 

(001/0>P)روه با گ . میانگین گپ در گروه کستینگ دابل

ولي  .(=999/0P)لحیم تفاوت آماری معني داری نداشت 

عني بطور م گروه کستینگ دابل میزان گپ در گروه لحیم و

 =002/0P و =005/0P) داری از کستینگ یكپارچه کمتر بود

 (. 2)جدول  به ترتیب(.
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 )برحسب میكرومتر( تطابق پاسیوبه روش  مطالعه انحراف معیار مقادیر گپ مارژین در چهار گروه مورد و میانگین:  1جدول 

 گپ مارژین Tamhane`s Tzآزمون 

 معیار انحراف ±میانگین 

 گروه تعداد نمونه

D C B 

001/0>P 124/0P= 067/0P= 23/100 ± 60/44  A کستینگ یكپارچه 6 

001/0>P 999/0P= - 70/17±44/58 6 کستینگ دابل B 

001/0>P - - 74/37±40/30 6 لحیم C 

- - - 27/67±20/81 6 CAD/CAM D 

 

 

 )برحسب میكرومتر( تطابق کاملبه روش  گروه مورد مطالعهمیانگین و انحراف معیار مقادیر گپ مارژین در چهار :  2جدول 

 گپ مارژین تعداد نمونه ها گروه

 انحراف معیار ±میانگین  

Tamhane`s Tz آزمون 

B C D 

A  73/52 6 کستینگ یكپارچه ± 38/21  P= 002/0  P= 005/0  P 001/0>  

B 67/33 6  کستینگ دابل ± 07/17  - P= 999/0  P 001/0>  

C   23/35 6 لحیم ± 89/16  - - P 001/0>  

D  CAD/CAM 6 30/15 ± 04/9  - - - 

 

 

 

 بحث

در  CAD/CAMنتایج مطالعه حاضر نشان داد که روش 

مقایسه با سایر روش های مورد مطالعه پاسیویتي بهتری را 

نشان مي دهد. تمام مطالعاتي که به بررسي این روش 

پرداختند درجات باالیي از تطابق در فریم ورک ها را نشان 

و  Jemt، تنها مطالعه انجام شده توسط (7و17-21)دادند

 بود که تفاوت آشكاری را بین فریم  (22)همكارانش

و فریم ورک های  CAD/CAMورک های ساخته شده با 

ر عمودی برای هزیرا عدم تطابق  ؛کست شده با طال نیافت

این تفاوت ناشي از تفاوت در احتماال  .دو گروه حداقل بود

 Jemt(18)حاضر و مطالعه  استفاده در مطالعهمورد  نوع آلیاژ

 (18)و همكاران Hjalmarssonیافته های  بر اساس .مي باشد

تطابق عمودی بهتر و معناداری  CAD/CAMفریم ورک های 

  ،نشان داده اندجوش لیزر  نسبت به روش های لحیم و

علي رغم اینكه در کلینیک شاید تفاوت آشكاری بین این 

 آنها حساسیت تكنیكي مطلوبي را برای  دو نباشد.

در مطالعه حاضر . گزارش کردند CAD/CAM سیستم های

فریم  (18)و همكاران Hjalmarssonهم همانند یافته های 

  ند.شتق عمودی را دابیشترین تطاب  CAD/ CAM ورک های

de França, Danilo Gonzaga B مشاهده  (17)و همكارانش

تفاوتي بین روش های  تطابق پاسیودر حالت  ،کردند

 CAD/CAM کروم کبالت، CAD/CAM )روش متفاوت

م کروم کبالت ریختگي با پالستیک کوپینگ و کرو ،زیرکونیا

ولي در  ،ندارد( وجود  sleeveplasticکبالت ریختگي با
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بیشترین تطابق  CAD/CAMگروه  تطابق کاملحالت 

 و (19)و همكاران Kastoulis شت.دارا عمودی مارژین 

Ortrop ليو نیز نتایج مشابهي بدست آوردند. (21)و همكاران 

 در محدوده کلینیكي قابل قبول نمونه هاتمام  به طور کلي

مطالعه حاضر روش  در .بودند میكرومتر( 100)

CAD/CAM  و هم در حالت تطابق پاسیوهم در حالت 

کم ترین عدم تطابق مارژین را نشان داد. تا به  تطابق کامل

 CAD/CAMامروز فریم ورک های ساخته شده به روش 

بیشترین تطابق و دقت را نشان داده اند و کمترین حساسیت 

 (7).تكنیكي را میان تمام روش ها دارند

مي تواند   CAD/CAM نتایج بهتر به دست آمده با روش

به دقت و تكرارپذیری باالتر آن نسبت داده شود. چون در 

اینوست  ،این روش مراحلي مانند برداشتن الگوی مومي

گروه  (17).کردن، ریختن فلز و پالیش حذف مي شود

CAD/CAM ر را نشان داد که انحراف معیا کمترین مقدار

روش  (7و17-21).این یافته تایید کننده سایر مطالعات مي باشد

CAD/CAM  یک پروسه کنترل شده و با ثبات مي باشد و

از نظر گپ فریم ورک های  سایر روش هابا در مقایسه 

 یكي از معایب روش ساخته شده یكدست تر هستند.

CAD/CAM  این است که برای تمام سیستم های ایمپلنتي

زیرا بسیاری از سیستم ها فاقد  ،استفاده نمي باشدقابل 

این  هستند. CAD/CAMالزم برای سازگار شدن با  یاجزا

مشكل به احتمال زیاد در آینده حل خواهد شد ولي تا آن 

 دقت فریم ورک های زمان مقداری محدودیت وجود دارد.

CAD/CAM  ت و انتقال موقعی اسكنمي تواند توسط پروسه

وش مي تواند به ر اسكن اباتمنت ها تحت تاثیر قرار گیرد.

)البراتواری( انجام  )داخل دهاني( یا غیرمستقیم مستقیم

مستقیم استفاده شد.  اسكندر این مطالعه از روش  شود.

مستقیم به  اسكن (23)و همكارانش Guth براساس یافته های

طور معناداری دقیق تر از روش های متداول قالب گیری و 

 غیرمستقیم مي باشد. اسكنروش 

با  CAD/CAMفریم ورک های ساخته شده با روش 

اشیده کروم کبالت تر قبل سینتر شدناستفاده از بلوک های 

مي شوند بزرگتر تهیه  %11 مي شوند.فریم ورک ها به اندازه

 پس از سینتر شدن در کوره به اندازه واقعي خود و 

از آنجایي که انقباض ناشي از سینتر شدن غیرقابل  مي رسند.

 ،مي دهدکنترل است و تغییرات ابعادی در تمام جهات رخ 

 زیرا  ؛محاسبه این میزان کوچک شدن یک چالش است

نرم افزار باید فریم ورک را به اندازه ای بزرگ بتراشد که 

ری خطای دیگ پس از سینتر شدن به ابعاد مورد نظر برسد.

که امكان دارد در این پروسه ایجاد شود آن است که 

مي فریم ک ،تكنسین به منظور پیشگیری از تداخالت داخلي

را گشادتر از حالت ایده آل طراحي کند که در این حالت 

گرچه تطابق مارژین بیشتر مي شود ولي انطباق داخلي فریم 

 بنابراین در مطالعات بعدی توصیه  .کمتر خواهد بود

 داخلي نیز بررسي گردد. تطابقمي گردد 

در مطالعه حاضر مشخص شد روش کستینگ یكپارچه 

بین فریم ورک و اباتمنت هم در شرایط کمترین تطابق را 

که احتماال به دلیل  دارد تطابق پاسیو هم وتطابق کامل 

حساسیت تكنیكي آن و وابستگي آن به مراحلي از جمله 

 (12).تاس قابل توجیه اینوستینگ و کستینگ، ،موم گذاری

هم چنین باالتر بودن عدم تطابق در گروه کستینگ یكپارچه 

مي تواند به دقت پایین تر کستینگ در فلزات بیس متال 

فلزات بیس متال در مقایسه با فلزات نابل دمای  .مربوط باشد

انجماد باالتری دارند که انقباض آنها در موقع سرد شدن را 

حرارتي  دانسیته و هدایت ،افزایش مي دهد. عالوه براین

 پروسه کستینگ را دشوار  آنها نیز پایین مي باشد که

 (12).مي کند
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 یطي که تمام احاضر هر چند که در شر در مطالعه

 دابل کستینگ ( گروه هایتطابق کاملپیچ ها بسته شدند )

لحیم کاری شده در مقایسه با گروه کستینگ  گروهو 

 وهولي گر ،انطباق مارژین باالتری را نشان دادند یكپارچه

و گروه لحیم کاری شده نسبت به گروه  کستینگ دابل

. این یافته نشان ندادندرا کستینگ یكپارچه پاسیویتي بهتری 

طابقت دارد. م (24)و همكاران Tiossiبا نتایج مطالعه 

Romero پاسیویتي بهتری برای فریم  (25)و همكارانش

وش نسبت به ر کستینگ دابلورکهای ساخته شده به روش 

تفاوت در نتایج به دست آمده  .لحیم کاری گزارش کردند

بكار رفته مربوط ( IV)طالی نوع مي تواند به نوع آلیاژ 

نتایج لحیم کاری بر اساس مطالعات موجود قطعي  .باشد

م مزایای بالقوه آن در معرض متغیرهای غنبوده و علي ر

مهارت لحیم  مختلفي از جمله انقباض ایندکس رزیني،

تمرکز حرارت تورچ در  (12).کاری و دقت اینوستمنت است

یک ناحیه مي تواند منجر به انبساط حرارتي غیریكنواخت 

عالوه بر این موارد به دلیل اینكه لحیم از آلیاژهای  شود.

وژن و پتانسیل کر ،متنوعي با نقطه ذوب پایین ساخته شده

کاهش استحكام محل اتصالي که لحیم شده نیز وجود دارد 

که در طي پروسه پرسلن گذاری مي تواند منجر به 

در پروتزهای ثابت  خصوصبه دیستورشن فریم ورک 

 (25).گردد طویل

یک روش جایگزین برای روش  کستینگ دابل روش

مزایای این روش کنترل بیشتر حجم  لحیم کاری مي باشد.

جریان آلیاژ است که منجر به دیستورشن کمتر و موقعیت و 

مزایای دیگر این روش  (12).اجزای فریم ورک مي شود

یكنواخت بودن جنس فلز در کل ساختار نمونه است و باند 

چیني به محل اتصال دو قطعه مشابه با فلز اصلي خواهد 

ه )کلحیم  بود.در این روش نیازی به استفاده از فالکس

نیست و نیازی به  پتانسیل بدرنگ کردن چیني را دارد(

 مجموع این روش ازاستفاده مستقیم از تورچ هم نیست. در 

حساسیت تكنیكي کمتری نسبت به لحیم کاری برخوردار 

معموال برای فلزات نابل به کار  کستینگ دابلروش . است

این حال برخي کلینیسین ها از این روش برای  با ،مي رود

بر  برای غلبه آلیاژهای بیس متال با ایجاد گیر مكانیكي،

اری پرسلن گذمشكل دیستورشن فریم ورک در طي پروسه 

کستینگ  روش (26)و همكارانش Dehoff استفاده مي کنند.

بر اساس  .را بررسي کردند Ni-Crبا استفاده از آلیاژ  دابل

 خطر شكست محل کستینگ دابل نتایج آنها در تكنیک

اتصال در کلینیک زماني که تحت استرس های خمشي 

در مطالعه حاضر نیز اگرچه  .افزایش مي یابد ،زیادی باشد

ولي روش به کار رفته در این  ،استفاده شد Ni-Cr از آلیاژ

  لکستینگ دابمطالعه یک روش تغییر یافته از تكنیک 

که در آن عالوه بر محل قطع فریم ورک تمامي  ؛مي باشد

سطوح فریم در مرحله دوم توسط آلیاژ ریختگي در بر گرفته 

با این کاراحتمال شكست محل اتصال فریم  د کهوشمي 

 ورک ها بسیار کاهش مي یابد. 

 10 از تطابق پاسیو عدم تطابق Branmark تعریف

بین فریم ورک و اباتمنت است.  یا کمتر ما میكرومتر

 150 عدم تطابق کمتر از، (22)و همكاران Jemt براساس نتایج

با  رابطه بین مقدار عدم تطابق .پذیرفته شده استمیكرومتر 

با این  ،استعواقب مكانیكال و بیولوژیک هنوز اثبات نشده 

وجود تا زماني که راهنمای آشكاری برای مقدار تطابق قابل 

برای کاهش و به حداقل رساندن فشار  قبول وجود ندارد،

و کشش باید به دنبال فریم ورک هایي با حداکثر تطابق 

 پاسیو باشیم.

 ،جمله از تطابق پاسیوبرای ارزیابي  ی متفاوتيروش ها

روسكوپ و میكفتواالستیک  آنالیز ،گیج کششياستفاده از 

 بهترین راه برای بررسي گپ  .گزارش شده است نوری

اندازه گیری مستقیم آن در تصاویر بدست آمده از 
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که در مطالعه حاضر نیز از  (27)میكروسكوپ نوری مي باشد

 این روش استفاده شد.

 نتیجه گیری

ویتي فریم ورک های ساخته شده برای پروتزهای یپاس

ثابت پیچ شونده توسط تكنیک ساخت فریم ورک تحت 

تاثیر قرار مي گیرد و بهترین پاسیویتي به دست آمده مربوط 

 مي باشد.  CAD/CAMبه روش 

 

 

 تشکر و قدردانی

این طرح با پشتیباني معاونت پژوهشي دانشگاه علوم 

انجام گردیده است،  940139کد پژوهشي  باپزشكي مشهد 

که به این وسیله، مراتب سپاس پژوهشگران ابراز مي گردد. 

 این تحقیق برگرفته از پایان نامه دوره نتایج به دست آمده از

در کتابخانه  2839عمومي دندانپزشكي است که با شماره 

دانشكده دندانپزشكي مشهد به ثبت رسیده است. همچنین 

ار طوس دنتال )صاحبكار( که در انجام این طرح از البراتو

 .ما را یاری کردند قدرداني مي کنیم
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