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Abstract 

 

Background and purpose: One of the major challenges for dentists is providing the patients 

with a crown of appropriate marginal fit and marginal gap. Preparation of a 135° finish line has some 

advantages such as technical ease and appropriate finish line record. Nevertheless, few studies 

investigated this type of finish line. The current study aimed at comparing marginal fit and marginal gap 

in 135° finish line and shoulder bevel finish line. 

Materials and methods: In this quasi-experiment study, 135° finish line and shoulder bevel 

finish line were performed in two first mandibular molars with healthy coronal tissue and similar size. 

Impression was taken from each tooth and 31 crowns were made on each die. Samples plastered with fit 

checker were pressed under 40 N for three minutes in universal testing machine. They were measured and 

recorded under a loop with 40x power at three points on each side. To analyze the data, Wilcoxon and 

Kolmogorov-Smirnov tests were applied in SPSS V24. 

Results: Mean values for the marginal fit in shoulder bevel and 135° finish line were 55.0907 µ and 

55.2587 µ, respectively. The mean values for marginal gap were 19.7245 µ and 0.9745, respectively (P=0.000). 

Conclusion: According to current study, a 135° finish line may have better clinical efficacy than 

a shoulder bevel. 
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 ـدرانـــازنـــي مـكــــزشـــوم پـــلــشـــگاه عــه دانـــلــمج

 (78-67)   0938سال    دی   081بيست و نهم   شماره دوره 

 73     0938، دی  081دوره بيست و نهم، شماره                                                                 مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                

 پژوهشی

درجه از نظر مارژینال فیت و  ۵۳۱مقایسه تراش های شولدربول و 
 مارژینال گپ در روکش های متال سرامیک خلفی

 
   ۱تهمینه بامدادیان

     ۱محمد ابراهیمی ساروی   
    ۲فرهاد ثبوتی  

    ۳پویا جنتی   
 4سحر چپرلی   

   5جمشید یزدانی چراتی
       6نسرین خاکی    

 چكیده
 مناسب  های دندان پزشکان، تحویل روکشی با مارژینال فیت و مارژینال گپترین چالشیکی از مهم و هدف: سابقه

رغم این مزایبا، ایی چون سهولت تکنیکی و ثبت مناس  خط خاتمه تراش را دارد. علیدرجه مزای ۵۳۱به بیمار است. تراش 
درجه با شولدر بول از نظر  ۵۳۱تراش  با هدف مقایسه این مطالعه تحقیقات چندانی بر روی این نوع تراش انجام نشده است.

 .، انجام پذیرفتتطابق
دان مولر اول مندیبل با نسج تاجی سالم و انبدازه مشبابه، تبراش بر روی دو دن تجربی، نیمه مطالعه این ها:مواد و روش
 هبای غغشبتهعدد روکش ساخته شد. نمونه ۳۵از هر دو دندان قال  تهیه و روی هر دای، .درجه انجام شد ۵۳۱شولدر بول و تراش 

 نمباییرفتند و زیر لوپ با بزرگدقیقه قرار گ ۳نیوتن به مدت  ۰۴تحت نیروی  universal testing machineتوسط  fit checkerبه 
هبای غمباری هبا از غزمبونها و مقایسه تطابق تراشگیری و ثبت شد. جهت غنالیز دادهبرابر در سه نقطه از هر بعد اندازه ۰۴

Kolmogorov-Smirnov  وWilcoxon  درSPSS version24  ،۴۱/۴استفاده گردید و در محاسبات P≤ دار در نظر گرفته شد.یمعن 
 ۷۱۵۰/۱۱درجبه میبزان غن  ۵۳۱میکبرون و در تبراش  ۴۰۴۰/۱۱میانگین مارژینال فیت در تراش شبولدر ببول  ها:افتهی

 ۰۰۰۱/۴درجبه  ۵۳۱میکرون و برای تراش  ۰۷۰۱/۵۰به دست غمد. در مورد مارژینال گپ، برای تراش شولدر بول میکرون 
 حاصل شد.میکرون 

توانبد درجه نسبت به شولدر بول کارایی کلینیکی بهتری می ۵۳۱، تراش لذا جهت کاربرد این دو خط تراش استنتاج:
 داشته باشد.

 

 درجه، مارژینال فیت، مارژینال گپ ۵۳۱شولدر بول،  واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
هاى دندانى براى پوشاندن دندان، بازسبازى روکش

شکل غن و بهبود ظاهر، مقاومت و اندازه دندان اسبتفاده 
از روکش براى محافظت از یك دندان  الًشوند. معمومى

 دندانی از ترك خورده، ترمیم دندان پوسیده، محافظت
 

  E-mail: mohammadebrahimisaravi@gmail.com                      ساری: بلوار خزر، دانشکده دندان پزشکی ساری        -محمد ابراهیمی سارویمولف مسئول: 

 ای دندانی، دانشکده دندان پزشکی ساری، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران. استادیار، گروه پروتزه۵

 ، گروه ارتودانتیکس، دانشکده دندان پزشکی ساری، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایرانارانشید. ۷
 زشکی تهران، تهران، ایران. دستیار تخصصی، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندان پزشکی تهران، دانشگاه علوم پ۳
 . دستیار تخصصی، گروه پریودانتیکس، دانشکده دندان پزشکی بابل، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران۰
 . دانشیار، گروه غمار زیستی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران۱
 انگلیسی، غموزش و پرورش، ساری، ایران. دکتری غموزش زبان 6
 : ۷۰/۰/۵۳۰۵تاریخ تصوی  :             ۰/۵۷/۵۳۰6تاریخ ارجاع جهت اصالحات :            6/۵۷/۵۳۰6 تاریخ دریافت 
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 شولدربول یتراش ها
 

 0938 دی،  081، شماره نهمدوره بيست و                                                                              مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران             61

با ریشه درمان شده، اصالح اکلوژن دنبدانى، جبایگزینى 

روکش قدیمى یا فراهم کردن مقاومت و افبزایش وبول 

در  .(۵-۵)گبرددیم وسبی  اسبتفاده مبىعمر دندانى با تبرم

وراحى یك روکش عوامل مختلفبى دخیبل هسبتند کبه 

توان در سه دسته عوامل زیبایى، مکانیك وور کلى مىبه

عوامبل زیببایى شبامل  (.۵)بندى کبردو بیولوژیك تقسیم

حبداقل نمببایش فلببز، حبداکمر پببخامت پرسببلن، سببط  

ك قبانون اى اسبت. یبهاى زیر لمبهاکلوزال پرسلنى و لبه

 هاى دنبدانى،کلى براى دستیابى به زیبایى خوب در روکش

به معنى فضاى بین سبط   Clearanceداشتن میزان کافى 

باشد. سازى شده و دندان مقابل، میاکلوزال دندان غماده

غل خط خاتمه تراش باید در باالى لمبه قبرار به وور ایده

نیست. در  پذیرولى در واقعیت این امر غالبا امکان ،گیرد

متبر ببه زیبر میلى ۱/۴-۵توان مارژین را تا این شرایط مى

لمه برد ولى این مقدار نباید از نصف عمق سبالکو  لمبه 

  و التهباب لمبه و ببه مخباوره یتجاوز کند چرا کبه غسب

 .(۰،۵۴)افتادن موفقیت بیولوژیك را در پی خواهد داشت

وم در عوامل مکانیکى شامل ایجاد فرم گیردار و فرم مقبا

 وراحى روکش است. فرم گیردار به معنى تمهیداتى است

 که در دندان به منظور مقاومت در برابر جابجایى عمبودى

 روکش یا درجهت مسیر نشست و برخاست روکش ایجاد

سبازى هاى غماده. فرم مقاوم یکى از ویژگى(۵)گرددمى

دنببدان اسببت کببه باعبب  افببزایش ثبببات تببرمیم در برابببر 

یبك محبور ببه غیبر از مسبیر نشسببت و جابجبایى حبول 

 هایترین چالشیکی از مهم .(۵۵-۵،۷،۵۳)گرددبرخاست مى

دندان پزشبکان، تحویبل روکشبی ببا انطبباق و مقاومبت 

عببالی بببه بیمببار اسببت. از عوامببل مهببم و تاثیرگببذار در 

وراحی روکش مطلوب، میزان تراش و نوع فینیش الیبن 

تطبابق مارژینبال چرا که در  باشدمی)خط خاتمه تراش( 

(marginal fit( و مارژینبال گبپ )marginal gapاهمیبت ) 

. تطابق مرز بین رستوریشن سبمان (۵۰،۵۱)به سزایی دارند

شونده و دندان بدین صورت که مرز رستوریشن مطبابق 

مورد نظبر باشبد، تطبابق با پهنای تراش خط خاتمه دندان 

دارد. مارژینبال  ( نبامmarginal fitای یا تطابق مارژینبال )لبه

 ای نیببز فاصببله لبببه رستوریشببن گببپ یببا همببان فاصببله لبببه

 بببببا خببببط خاتمببببه تببببراش دنببببدان از بعببببد عمببببودی 

(vertical marginal discrepancyمی )مطابقبت (۵6)باشد .

 مببارژین رستوریشببن بببا نسببج دنببدان از غن نظببر حببا ز 

باشد که در صورت عبدم ایجباد ایبن تطبابق، اهمیت می

هبای مختلبف شبده و نفوذ میکروارگانیسمدندان مستعد 

نتیجبه ریسببك پوسببیدگی و غسببی  پریودنتببال افببزایش در 

. از ورفی مارژینال گپ نیبز ببه دالیبل مشبابه (۵۰،۵۰)یابدمی

دیگبر جهبت باشد. اعبداد حاصبل ببا یبك حا ز اهمیت می

 ارزیابی خط خاتمه تراش برتر و همچنین با میزان اسبتاندارد

از خط  های گوناگونیورح .(۵)شدند میکرون( مقایسه ۱۴)

خاتمببه تببراش بببرای مببوارد مختلببف ذکببر شببده اسببت. 

مطالعاتی غنبان را از نقطبه نظرهبایی چبون عمبق تبراش، 

حفاظت از نسج باقی مانده دنبدان و میبزان تحمبل میزان 

از انبواع فینبیش  .(۵۵،۵۰)گردیداستر  بررسی و مقایسه 

(، deep chamfer)توان به چمفر، چمفر عمیق ها میالین

درجه( و  ۵۳۱)یا همان شولدر  ۵۳۱شولدر، شولدر بول، 

غیره اشاره نمود کبه هبر یبك مزایبا )ببرای ممبال تبامین 

استحکام بهتبر روکبش(، معایب  )ببرای ممبال برداشبت 

حجم زیادی از ساختار دندان( و کاربردهای خاص خود 

درجببه مزایببایی چببون سببهولت  ۵۳۱تببراش  .(6)را دارنببد

 رغبمعلبی و و ثبت مناس  خط خاتمه تبراش داردتکنیکی 

 مزایا، تحقیقات چندانی بر روی این نوع تبراش داشتن این

 ۵۳۱تراش  به مقایسه در این مطالعهلذا  ،انجام نشده است

 .پرداخته شدبول از نظر تطابق  درجه با شولدر
 

 مواد و روش ها
 ،(quasi experimentalایبن مطالعبه نیمبه تجرببی )در 

نمونه ببرای هبر نبوع تبراش، ببر  ۳۵های مورد مطالعه، نمونه

دندان مبولر اول منبدیبل ببا  و باشدروی یك دندان مولر می

نسج تاجی سالم که ببه علبت مشبکالت پریودنتبال کشبیده 

 .(۷۴-۰،۷۷)استشده است معیار ورودی انتخاب دندان 

در مرحله اول ابتدا دندان مولر اول منبدیبل کشبیده 

دندان در مخلوط ه و سالم را انتخاب نمودى با نسج شده
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 و همکاران انیبامداد نهیتهم     

 60     0938، دی  081نهم، شماره  مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                  دوره بيست و              

 پژوهشی

گچ )گچ مولدانو( و غبی که ببه نسببت متناسب  تهیبه و 

. در مرحله ی دوم، یا مرحله تراش دندان، با گردیدمانت 

 ( و فببرزم متناسبب  بببا نببوع تببراش )سببایز W&Hتببوربین )

. (۷۴)گرفبتسبازی دنبدان انجبام ( غماده۴۵۷هر دو فرز 

 از شببببد. جببببام مرحلببببه سببببوم قببببالبگیری ان سبببب س

سببت پببوتی و سببیلیکون افزایشببی بببا ویسببکوزیته کببم 

(Bielefelder Dentalsilicone GmbH & Co KG و )

( در ایبن مرحلبه اسبتفاده  Taksan, Iranتری نیم فبك )

شد. با پوتی و مواد سیلیکونى افزایشی با ویسکوزیته کم 

(light body بببه عنببوان واش )بببار از دنببدان تببراش  ۵

 .فته شدظر قال  گرخورده مورد ن

 در مرحلببه چهببارم قالبب  بببرای تهیببه کسببت و دای 

 pindex. س س توسبط سیسبتم گردیدبه البراتوار ارسال 

(Renfert ( دای )بازسببازی ممبببت از یببك دنببدان تببراش

( تهیه شد. مرحله پنج سباخت الگبوی مبومی ببا  خورده

3Dprinter (stereo lithography  )استفاده از تکنولبوژی 

مونه گچی اسکن و در نرم افزار کام یوتر وراحی است. ن

و مدلسبببازی فبببریم ورك ببببا در نظبببر گبببرفتن میبببزان 

( در ناحیه مارژینال صفر و در سطوح spacerجداکننده )

میکبرون انجبام گرفبت. الگبوی  ۷۱غگزیال و اکلبوزال 

س س وی  و مومی مورد نظر در نرم افزار وراحی گردید

ها و وراحبیم توجه به دادهبا  rapid prototypingفرغیند 

انجام شبده، سباختارم وراحبی شبده پرینبت شبد. پبس از 

غماده شدن الگوی مومی توسط پرینتر سه بعدی، مرحلبه 

ششم سیلندرگذاری و کستینگ است. ابتدا اسب رویی ببه 

فانکشنال متصل گردید. الگو ببا  حجیم ترین کاسپ غیر

ده دقت از روی دای برداشته شبد و ببه بوتبه شبکل دهنب

 وصل شد، به ماده کاهنده کشش سطحی غغشته و با دقت

به وسیله اینوستمنت مخلوط شده و در خال پوشانده شد. 

د اینوسبتمنت ببه مبدت شبرینگ پر شبده و اجبازه داده 

حداقل یبك سباعت سبخت شبود. پبس از حبذف مبوم 

 بوتبه به ( غماده شده وBego,Germanyدستگاه کستیگ )

( ذوب شببده، wirin99) . غلیبباژداده شببدحببرارت اولیببه 

و بالفاصله کستینگ انجام شبد. در  گردیدسیلندر منتقل 

گام بعد ریختگی از اینوستمنت خارج گردید و نقبای  

مرحلببه  .(۷۳)بررسببی و در صببورت لببزوم اصببالح شببدند

گذاری و گلیز اسبت و پبس از غن در گبام هفتم، پرسلن

 هبببا توسبببط دسبببتگاه ارزیبببابی و هشبببتم رستوریشبببن

. هر رستوریشن از نقطه نظر تطابق دغوری شم ها جداده

ای )مارژینبال گبپ( ای )مارژینبال فیبت(، فاصبله لببهلبه

  fit checkerی ارزیببابی از بررسببی شببدند. در مرحلببه

(GC American INC, America به عنبوان جبایگزین )

. س س هر روکش به وور جداگانه گردیدسمان استفاده 

 دارد توسببط دسببتگاه در حببالی کببه بببر روی دای قببرار

universal testing machine (Zwick/Roell,Germany) 

دقیقبه قببرار  ۳نیبوتن ببه مبدت  ۰۴تحبت نیبروی مبداوم 

 گرفببت. ایببن بببار پببس از سببت شببدن و خببارج نمببودن 

fit checker۰۴ها ببا اسبتفاده از بزرگنمبایی، این نمونه ×

)با قابلیت استفاده از عدسی ( NIKON,Japan)وپ زیر ل

گیبری مارژینبال فیبت و می مدرج( مشاهده و اندازهچش

در  .(۷۴)مارژینال گپ انجام گرفت و داده ها ثبت شبدند

غوری و به های حاصل از دستگاه جم مرحله پایانی داده

تجزیبه و تحلیبل  ۷۰ نسبخه SPSSافزار غماری وسیله نرم

 Kolmogorov-Smirnovشببدند. سبب س انجببام غزمببون 

از توزی  نرمبال برخبوردار نیسبتند و ها نشان داد که داده

( جهت Wilcoxonبه همین دلیل از غزمون ویلکاکسون )

 محاسبات غماری برای مقایسه متغیرها استفاده گردید.
 

 ها یافته
 ۴۰۴۰/۱۱میانگین مارژینال فیت در تراش شولدر ببول 

 ۷۱۵۰/۱۱میکبرون درجبه میبزان غن  ۵۳۱میکرون و در تراش 

مارژینببال گببپ، بببرای تببراش بببه دسببت غمببد. در مببورد 

درجبه  ۵۳۱میکرون و برای تراش  ۰۷۰۱/۵۰شولدر بول 

در ابتدا برای بررسی نرمال  میکرون حاصل شد. ۰۰۰۱/۴

 Kolmogorov-Smirnovاز غزمون  ،هابودن توزی  داده

نشبان داده  ۵ شبماره استفاده شد. نتایج غزمون در جدول

 Q2(Q1-Q3)هبا ببرای نمبایش میانه دادهجدول شده است. 

 غورده شده است. ۷در جدول شماره  نیز در ادامه
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 یب توز یببرا Kolmogorov-Smirnovغزمون  یجنتا :1جدول شماره 

 هانرمال داده 
 

 TESTS OF NORMALITY 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
 ۴۴۴/۴ ۳۵ ۰۰۰/۴ ۴۴۴/۴ ۳۵ ۰۳6/۴ درجه  ۵۳۱گپ تراش  ینالمارژ

 ۵6۷/۴ ۳۵ ۰۱۵/۴ ۷۴۴/۴ ۳۵ ۵۷۱/۴ گپ شولدر بول ینالمارژ
 ۵۴6/۴ ۳۵ ۰۰۰/۴ ۴۰۵/۴ ۳۵ ۵۱۵/۴ درجه ۵۳۱تراش  یتف ینالمارژ
 ۴۴۵/۴ ۳۵ ۵6۰/۴ ۴۰۰/۴ ۳۵ ۵۱۰/۴ تراش شولدر بول یتف ینالمارژ

 

 اول و سوم یو چارك ها یانهجدول م :2جدول شماره 
 

 PERCENTILES 
 Q1 Q2 Q3 

 ۴۴۴۴/۴ ۴۴۴۴/۴ ۴۴۴۴/۴ درجه  ۵۳۱گپ تراش  ینالمارژ

 ۰۵6۰/۷۷ ۰۱۴۴/۵۵ ۴6۷۱/۵۰ گپ تراش شولدر بول ینالمارژ

 ۳۳۳۳/۱۵ ۵66۰/۱۰ ۰۵6۰/۰۰ درجه ۵۳۱تراش  یتف ینالمارژ

 ۱۵۳۳/6۰ ۰۱۵۳/۰۵ ۰۴۵۳/۰۷ تراش شولدر بول یتف ینالمارژ

 

در مببورد  Kolmogorov-Smirnovنتببایج غزمببون 

های مارژینال فیت و مارژینال گپ نشبان داد کبه اوتتف

 ،هباها نرمال نیست، بنابراین جهت غنبالیز دادهتوزی  داده

انجببام گرفببت کببه  Wilcoxon غزمببون غیببر پارامتریببك

 غورده شده اند. ۳شماره نتایج در جدول 
 

 لکاکسونیو یغزمون غمار جینتا :۳جدول شماره 
 

 TEST STATISTICS 

 –درجه  ۵۳۱ت مارژینال فی 

 مارژینال فیت شولدر بول

 –درجه  ۵۳۱گپ  ینالمارژ

 گپ شولدر بول ینالمارژ

Z  ۰۰۰/۴ - ۵۰۳/۰ - 

ASYMP. SIG. (2-TAILED) ۰۳۰/۴ ۴۴۴/۴ 

 

به دست غمد که  ۴۴۴/۴برای مارژینال گپ  p میزان

 ۵۳۱اسبت، برتبری تبراش  ۴۱/۴با توجه به این کبه زیبر 

ردد. از نقطبه نظبر مارژینبال گبدار قلمداد میدرجه معنی

درجه بر شولدر بول برتری دارد ولیکن  ۵۳۱فیت، تراش 

 باشد.دار نمیاین برتری معنی

 

 بحث
 های دندان پزشکان، تحویبلترین چالشیکی از مهم

روکشی با انطباق و مقاومت عالی به بیمبار اسبت. میبزان 

دنبدان سازی مناس  ها به غمادهموفقیت انواع رستوریشن

وبرح  سبازییازمند است که شامل انتخاب مناس  و غمادهن

سبازی باشد به عنبوان ممبال غمبادهمارژین سرویکالی می

تواند باعب  زیببایی نبامطلوب روکبش ناکافی دندان می

هبای متبال سبرامیك از گذشبته روکبش .(۷۰)نهایی شود

تاکنون، انتخاب غال  دندان پزشکان ببوده چبرا کبه در 

تبر از هبا ببیشد زیبایی در فول سرامهر چن -کنار زیبایی

 ها است، استحکام و دوام ساختاری مطلوبیمتال سرامیك

و از این نظر حتی در بیمبارانی ببا نیبروی  کردهرا فراهم 

از نظر اقتصادی  . همچنیناکلوزالی زیاد قابل استفاده اند

 .(۷۱-۷۰)نیز، برای بیمار به صرفه تر می باشند

ورت گرفتبه و برخبى از مطالعاتى که در گذشته ص

ها در این مطالعه نیز بررسى گردیده اسبت، در زمینبه غن

 انبواع خبط ها )اکمرا تمام سرامیك( و مقایسهتطابق روکش

هاى متال سرامیك زیبایى باشند. روکشخاتمه تراش مى

کنند ولى میزان برداشت نسج دندان مطلوبى را فراهم مى

اى متال سرامیك هسازى بیش از روکشدر هنگام غماده

دست یابى به بهترین نتیجه  که هدفجایىو از غن ،است

باشبد، ببا با برداشت محافظه کارانه ى نسبج دنبدانى مبى

هاى متال سرامیك به دلیبل گذر زمان استفاده از روکش

هاى مطلوبى چون زیبایى، استحکام فراهم کردن ویژگى

ایبن وببق  .تر گردیده استو محافظه کارانه بودن، بیش

میببانگین مارژینببال فیببت در تببراش شببولدر بببول مطالعببه 

درجببه میببزان غن  ۵۳۱میکببرون و در تببراش  ۴۰۴۰/۱۱

به دست غمد. در مورد مارژینال گپ،  ۷۱۵۰/۱۱میکرون 

میکرون و برای تبراش  ۰۷۰۱/۵۰برای تراش شولدر بول 

باشبد. در نتیجبه تبراش میکرون مبی ۰۰۰۱/۴درجه  ۵۳۱

اری مارژینبال گبپ بهتبری را ددرجه به وور معنبی ۵۳۱

نسبت به تراش شولدر بول ارا ه داده است و از نقطه نظر 

بر تبراش شبولدر ببول برتبری  ۵۳۱مارژینال فیت، تراش 

در زمینبه  باشبد.دار نمبیداشته ولیکن ایبن برتبری معنبی

درجبه داراى  ۵۳۱سازى دندان، خط خاتمه تبراش غماده

ین ذکبر شبد و ا باشد که پیش ازهاى مطلوبى مىویژگى

در مطالعات گذشته نیز به غن پرداخته نشده است. لذا در 

ى این نوع خط خاتمه تراش و خط این مطالعه به مقایسه

 .شدخاتمه تراش شولدر بول پرداخته 

  و ۵۰۰6و همکبببباران در سببببال  Bishopمطالعببببه 

دو ، ۷۴۴۱و همکببباران در سبببال  Wostmannمطالعبببه 
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 و همکاران انیبامداد نهیتهم     

 69     0938، دی  081نهم، شماره  مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                  دوره بيست و              

 پژوهشی

 درجبه ۵۳۱تبراش  ررسبیکه در غن ببه ب ای استمطالعه

 .(۷۵،۷۰)پرداخته شد

، نشان ۵۰۰6و همکاران در سال  Bishopدر مطالعه 

تراش محافظه کارانه ایسبت. غنبان  ،۵۳۱تراش  ه شد،داد

کبه ببر روی  PFMهبای ورح مارژینال را در رستوریشن

 وببق نتبایج  و انبد، بررسبی کردنبدریشه گسبترش یافتبه

غسبی  غیرقاببل درجبه خطر ۰۴دست غمبده، شبولدر ه ب

هببای برگشببت بببه پالببپ دنببدان )بببه خصببوص در ریشببه

هبای دهنبد. بنبابراین وبرحاکس وز شده( را افبزایش مبی

درجه یبا شبولدر ببول  ۵۳۱تر ممل شولدر محافظه کارانه

 .(۷۵)باید در نظر گرفته شود

با  ۷۴۴۱و همکاران در سال  Wostmannاما مطالعه 

تری نسبت به مطالعه حاپر، تطابق سبه نبوع شباهت بیش

درجه  ۵۳۱تراش را بررسی کرد که یکی از غن ها تراش 

های غنان تاثیر ورح مارژینال را بر تطابق رستوریشنبود. 

فلببزی بببا عیببار ببباال در بیمبباران بررسببی کردنببد. در ایببن 

دندان بیماران داوول  که به دالیبل پزشبکی  ۰۴مطالعه 

 هباداشتند، قبل از خارج کردن دنبدان ها راقصد کشیدن غن

درجبه و  ۵۳۱نوع خط خاتمه تراش چمفبر، شبولدر  ۳با 

سازی و غمادهبعد از  درجه غماده سازی شدند. ۰۴شولدر 

هبا دنبدان ،PVS impressionو  C.siliconeگیری ببا قال 

داری کشیده شدند. وبق نتایج این مطالعه، تفباوت معنبی

کببه وببوریبببه ود داشببتسببازی وجببنببوع غمبباده ۳بببین 

 ۰۴و شولدر  Median valueترین سازی چمفر کمغماده

 .(۷۰)را تولید کرد Median valueدرجه همیشه باالترین 

مطالعاتى نیز برترى خط خاتمه ى تراش شولدر بول 

. ببه عنبوان ممبال دادنبدها نشان را براسا  برخى ویژگى

ه سبازی ، تاثیر ورح غماد۷۴۴۵امینی و همکاران در سال 

را مبورد  PFMهبای ای در رستوریشبنروی شکاف لببه

. ببه ایبن منظبور یبك دنبدان سبنترال قرار دادنبدبررسی 

(ivorine به عنوان مبدل اصبلی ببرای دریافبت کبراون )

PFM  شبولدر، ،متر با سه وبرح مارژینبالمیلی ۷/۵با عرض 

بول و چمفر عمیق در سط  فاسیال که ببا چمفبر  شولدر

سازی یافت، غمادهر سط  پاالتال ادامه میمتر دمیلی ۰/۴

گیبری کردنبد شده بود. براسا  اوالعات حاپر، نتیجبه

بول تطابق بهتری از شولدر  که خط خاتمه تراش شولدر

 .(۳۴)ه استو چمفر عمیق داشت

 هباىدارى میبان وبرحبرخى مطالعات نیز تفاوت معنى

 Effrosyni کبهایدر مطالعبه سازى نیافتند.مختلف غماده

 مارژینال فیت سه نوع ورح تبراش ،۷۴۴۰همکاران درسال و

 هباىدرجه و چمفر را در روکش ۰۴درجه، شولدر  ۰۱بول 

 بررسبی CAD/CAMرزین کام وزیت تهیه شده ببا سیسبتم 

هاى دارى میان انواع مختلف تراشیتفاوت معن ،نمودند

 .(۳۵)انجام شده از نقطه نظر مارژینال فیت نبود

توسببط گوهریببان و  ۵۳۵۵ز در سببال ای نیببمطالعببه

همکاران انجام شد. ایبن مطالعبه ببه منظبور مقایسبه ببین 

شولدر پرسلن و وکش فلز چینی )تطابق مارژین دو نوع ر

درجبه( ببا غلیباژ ببیس متبال صبورت  ۰۱شولدر ببا ببول 

غلومینیومی  dieتایی  ۵۱گرفت. در این مطالعه دو گروه 

 CNC (Controlled Numerical computer) توسط دسبتگاه

 درجببه و شببولدر بببا بببول  ۰۴دو نببوع تببراش شببولدر بببا 

( T-Testدرجه تهیه گردیبد. نتیجبه تجزیبه غمباری ) ۰۱

کبه میبزان انطبباق هبر دو نبوع روکبش مبورد  نشان داد

مطالعه در محبدوده کلینکبی قاببل قببولی قبرار دارنبد و 

 ۰۱هبای شبولدر ببا ببول همچنین میزان انطبباق روکبش

 -هبای شبولدردرجه روکش ۰۴از شولدر  تردرجه بیش

 .(۳۷)باشدپرسلن می

نیببز  ۷۴۴۵مطالعببه جاللیببان و همکبباران در سببال 

درجه  ۰۱درجه با شولدر بول  ۵۳۱پیرامون مقایسه تراش 

. غنان در یك سمت دای استنبس استیل تراش ه استبود

درجبه را  ۰۱درجه و در سمت دیگبه شبولدر ببول  ۵۳۱

لیکون افزایشبی قالب  گرفتبه و تراش دادند. سمت با سبی

را وراحببی  PFM veneerروی دای اسببتون تهیببه شببده 

ها با سمان زینك فسفات چسبانده PFM veneerکردند. 

بین روکش و خط خاتمه تبراش را  vertical gapشده و 

میکبرون  ۰۵/۰۴گیری کردنبد. اندازه SEMبا استفاده از 

ای میکبرون نیبز ببر ۵/۱۷درجبه و  ۰۱گپ برای شبولدر 

دار گبزارش امبا ایبن تفباوت معنبی درجه ثبت شد. ۵۳۱
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سبت کبه در مطالعبه حاپبر ببرای ا حبالی این در و نشد

 ۵۳۱میکرون و برای تبراش  ۰۷۰۱/۵۰تراش شولدر بول 

میکرون مارژینال گپ به دست غمبد کبه  ۰۰۰۱/۴درجه 

 .(۵۰)درجه را نشان داد ۵۳۱دار تراش یبرتری معن

هببای هببا و بررسببیدر نهایببت پببس از انجببام تسببت

هببا، نتببایج و همچنببین غنببالیز غمبباری داده میکروسببکوپی

درجه  ۵۳۱های غماری به ما نشان دادند که تراش غزمون

داری مارژینال گپ بهتری را نسبت به تراش وور معنیبه

شولدر بول ارا ه داد. از نقطه نظر مارژینبال فیبت، تبراش 

یبن ببر تبراش شبولدر ببول برتبری داشبت ولبیکن ا ۵۳۱

 دار نبود.برتری معنی

کبم تعبداد  به توانهای این مطالعه میاز محدودیت

بببودن مطالعببات مشببابه و اسببتفاده از لببوپ بببه جببای 

 .اشاره کردرا  SEMمیکروسکوپ 

 گرفتمطالعه حاپر در محیط خارج از دهان انجام 

امبا در محبیط  ،شود مطالعباتی مشبابهبنابراین پیشنهاد می

هبایی روی سبایر عبالوه بررسبیدهان صورت گیرد. ببه 

ها چون مقاومت به شکست و غیبره نیبز پیشبنهاد ویژگی

. پمناً نببود مطالعبات دراز مبدت نیبز ببه وبور گرددمی

شود که بیانگر نیاز به انجام این نوع از مشخصی حس می

 باشد.مطالعات در این حیطه می
 

 یسپاسگزار

ماره نامه دکتری با شحاپر مستخرج از پایان مطالعه

باشبد. در دانشگاه علوم پزشکی مازندران می ۷۰۰۴ثبت 

از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشبکی مازنبدران ببه 

 از جنبابجهت حمایت از این ورح کمال تشکر را داریبم. 

غقای دکتر سبروی )عضبو هی بت علمبی دانشبگاه علبوم 

پزشکی مازندران( و جناب غقای گوهردهی )کارشبنا  

شناسی دانشکده پزشکی ساری( انگلغزمایشگاه قارچ و 

ها و همکاریشبان در اسبتفاده از امکانبات برای راهنمایی

غزمایشگاه قارچ و انگل شناسی دانشکده پزشکی ساری 

و همچنین جناب غقای دکتر قاسمی )عضو هی ت علمبی 

دانشبگاه علبوم پزشببکی شبهید بهشببتی( و سبرکار خببانم 

 نشبکده دنبدانحسنی )کارشنا  غزمایشگاه مواد دنبدانی دا

هبا و همکاریشبان پزشکی شهید بهشتی( بابت راهنمبایی

 جهت استفاده از امکانات غزمایشگاه مواد دنبدانی دانشبکده

 م.یبهشتی قدر دانی می نمای دندان پزشکی شهید
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