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خالصه: 
جیبـر يورك هامیاخت فراز سیناشيخطا،يریقالبگنیحيخطازانیتواند با کنترل و کم کردن میدندانپزشک مو هدف:سابقه

هـدف از مطالعـه حاضـر    نیاست که دقت آن هنوز مورد سوال است، بنـابرا یروشنت،یبا اسپلOpen Trayيریرا کاهش دهد. قالبگ
باشد.    یاجزا منتیبا و بدون استفاده از اسپلمیمستقيریاز قالبگصلحايهاوركمیشده در فرجادیگپ ازانیمیبررس
یدر نواحيکه به صورت کامالً موازregular Neck ITIمپلنتیدو عدد ايبر رویشگاهیآزما-یمطالعه تجربنیا:هاو روش مواد

10و Open Trayبـه روش  ییقالـب نهـا  10کاشته شده بود، انجام شد. تعـداد  بلیمندکیپره مولر اول و مولر اول سمت چپ دنت
نـال یگـپ مارژ ک،یـ دنتيورك هـا بـر رو  میگرفته شـد. پـس از قـرار دادن فـر    اجزا،نتیبا اسپلیبه همان روش ولگریدییقالب نها

ــه روش آن ــا بـ ــتقیمهـ ــاهده مسـ ــدازه گمشـ ــانـ ــزار  يریـ ــرم افـ ــا وارد نـ ــد. داده هـ ــخه SPSSشـ ــون18نسـ ــد و از آزمـ شـ
t-test, Kolmogorov-smirnovاستفاده شد.هاتحلیل دادهيبرا

بود. اخـتالف  کرونمی)30/87±50/34(نتیاسپلریو در روش غکرونمی) 87/43±35/11(نتیسپلگپ در روش انیانگیمها:افتهی
به روش یستالیو دیالیمزينرهایتیدر رنالی). گپ مارژP>001/0مشاهده شد (نتیو بدون اسپلنتیروش اسپلنیبيمعناداريآمار
).P>05/0کمتر بود (يبه  طور معنادارنتیاسپل

یینهايریقالبگيشود برایمشنهادیپ،یکینیکمتر بود. با وجود سخت بودن مراحل کلنتیبه روش اسپلنالیگپ مارژ: يریگجهینت
استفاده گردد.مپلنتیتطابق آن با ازانیباال بودن ملیروش به دلنیاز امپلنتیبر ایمتکجیبر

گیري دندانیهاي قالبانی، روشدندانی متکی بر ایمپلنت، انطباق، مارژین دندپروتزها: کلید واژه
31/1/92پذیرش مقاله: 15/12/91اصالح نهایی:16/8/91وصول مقاله:

مقدمه:  
تمـاس همزمـان دور تـا    یبه معنمپلنتیدر علم اویتطابق پاس
ياباتمنــت هــايبــر روشــنیرستوريقســمت هــایدور تمــام

از ویسـ با تطابق کامالً پاشنیمربوطه است. البته ساختن رستور
پروتـز  يعدم تطابق لبـه ا دی. اما باستیممکن نیکینیلحاظ کل

ریتجمع پـالك و تـاث  شیتا حد ممکن کم باشد تا منجر به افزا
زانیـ برانمـارك م )1-3(نگردد.مپلنتیو اومیودنشیپريآن بر رو

)4(.عنوان کرده استکرونیم10آل تطابق را دهیا

یکـ یقیدقگیريالب، قمناسبيبه تطابق لبه ایابیدستيبرا
دقـت مـاده   زانیـ گذار است که خود وابسته به مریاز عوامل تاث

آن پـس از سـت   يابعـاد راتییـ تغات،یـ در ثبت جزئيریقالبگ
خـروج از دهـان و روش   نیآن حـ یشـکل دائمـ  رییـ شدن، تغ

اسـت  یلعـوام ءالبته عوامل ذکر شده جز) 5،3-8(.استيریقالبگ
ياتطـابق لبـه  جادیتواند در این ها مکه دندانپزشک با کنترل آ

مانند انبساط گـچ و مـاده   یباشد، هر چند عوامللیمناسب دخل
گـذار  ریتاثيابر تطابق لبـه يفلزنگیو انقباض کستنوسمنتیا

توانـد درصـد   یخارج از کنتـرل دندانپزشـک اسـت امـا مـ     یول
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)2،9،10(د.ساخت را کاهش دهيخطا

کـه  یبر اساس مطالعـات مختلفـ  موجود يریمواد قالبگنیبدر
اترها به عنوان یو پلیشیافزايهالکونیصورت گرفته است، س

،يریپـس از قـالبگ  )5-7(.انـد شـده هیتوصـ یینهايریمواد قالبگ
ست شـدن منبسـط   یشود، طیمختهیکه درون قالب ریگچ

شـوند.  یمـ دچار انقبـاض  يریهم مواد قالبگیشود، از طرفیم
اسـت کـه مقـدار انقبـاض و انبسـاط مـاده       یحالت زماننیبهتر

را جبــران گریباشــند و همــدگریکــدیو گــچ مشــابه يریقــالبگ
مــاده کیــدر واقــع دندانپزشــک بــا انتخــاب درســت ) 9(.کننــد
يکست حاصله تـا حـدود  يابعادراتییتواند بر تغیميریقالبگ

.کنترل داشته باشد

و روش دمپلنـت یهـا از ا نـگ یکوپمپرشـن یمنظور انتقـال ا به
وجـود دارد کـه در   Open TrayوClose Trayمرسـوم 

و در روش میمسـتق ریـ غيهـا نـگ یکوپمپرشنیروش اول از ا
میمسـتق يهانگیو از ترانسفرکوپPick upيریدوم از قالبگ

که صورت گرفته اسـت،  یشود. در مطالعات مختلفیاستفاده م
شـده  ادیـ تـر  قیـ ، بـه عنـوان روش دق  Open Trayاز روش

حیصـح یو همکـاران عـدم قـرار دهـ    Daoudi) 11-13(.سـت ا
یبـ یخـود، علـت اصـل   یها را در محل اصلنگیکوپمپرشنیا

تاکیـد  عنـوان کـرده انـد و    Close Trayکیـ در تکنیدقتـ 
هـا  مپلنتیتعداد اشیعامل در صورت افزانیاریتاثاند که کرده

در انـد کـه  و همکارن عنوان کـرده Assif)14(.ابدییمشیافزا
کردن سخت نتیاز اسپلمیمستقيریکه در روش قالبگیصورت

اسـتفاده شـود، دقـت    يریهـا قبـل از قـالبگ   نگیکوپمپرشنیا
کـار را ممانعـت از   نیـ الیـ . آن هـا دل ابدییمشیافزايریقالبگ

يریپروسه قـالبگ یها در طنگیکوپمپرشنیحرکت جداگانه ا
و Avila) 11(.داجزا به هم عنوان کـرده انـ  کمتوسط اتصال مح

و همکاران گزارش کردنـد کـه اسـتفاده از    Taribهمکاران و
)16،15(.شودیممپلنتیاز ايریباعث بهبود دقت قالبگنتیاسپل

بـا و بـدون اسـتفاده از    يریو همکـاران دقـت قـالبگ   Fariaاما
) 17(.کردنـد ارشدر حد قابل قبول گـز ینیرا از نظر بالنتیاسپل

و همکاران گـزارش کردنـد کـه دقـت     Yamamotoنیهمچن
اجزا تفـاوت  نتیبا و بدون اسپللوکسانیسالیونیپليریقالبگ

)18(.دهدینشان نمرا يداریمعن

يریدقـت روش قـالبگ  زانیـ منـه یانجـام شـده در زم  مطالعات
را نشـان  یمختلفـ جینتـا گریدکیاجزا به نتیبا اسپلمیمستق

یدف از مطالعـه حاضـر بررسـ   هـ نیبنابرا) 11،13،19(ه است. ددا
يهاجیدر بریستالیو دیالیمزينرهایتیرنالیگپ مارژزانیم

دو روش بــاســاخته شــده مپلنــتیبــر ایســمان شــونده متکــ
اجزا نتیاجزا و بدون اسپلنتیهمراه با اسپلمیمستقيریقالبگ

باشد.     یم

ها:مواد و روش
مرجع فک مدل کیيبر رویتجرب- یشگاهیمطالعه آزمانیا

و کیپره مولر يدندان هاهیکه در ناحلیاز جنس آکرنییپا
مورد يدو و مولر اول فاقد دندان بود، انجام شد. تعداد نمونه ها

هر روش يو همکاران براChoiبا توجه به مطالعهازین
مپلنتیعدد ا2ابتدا )20(عدد  به دست آمد.10يریقالبگ

Regular neck standard ITI 4.1φ Straumann,
Sweden) ( هیدر ناحيمتر به صورت موازیلیم10به طول

1مپلنتیفرم اتیکه پلیپره مولر اول و مولر اول به صورت
لثه باشد، در مدل مرجع کار نیمارژيلبه يمتر باالیلیم

گذاشته شده با رکامپلنتیدو ايگذاشته شد. سپس تواز
دیگرددیتائو یابیارزوریاستفاده از سورو

). 1(شکل 

مدل مرجع به همراه ایمپلنت هاي کارگذاشته شده در -1شکل 
سمت چپ و تري اختصاصی جهت 1و مولر 1ناحیه پره مولر 

قالبگیري
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انجام شد و ناتیاز مدل مرجع با استفاده از آلژهیاوليریقالبگ
به شد. سپسختهیر(Stone II, Iran )گچتوسط بالفاصله 

جادیموم قرمز جهت اهیاز دو ال،یاختصاصيمنظور ساخت تر
)19(ها استفاده شد،دندانويترنیبيمتریلیم3يفضا

کیدوم دو طرف و يمولرهاهیدو استاپ در ناحنیهمچن
و يثبات ترشیافزاجادیجهت ازورهایانسهیاستاپ در ناح

ير روبيهنگام نشستن ترف،یلیريممانعت از کاهش فضا
توسط آکریل یاختصاصيهايشد. سپس ترهیتعبکیدنت

کست ساخته يروبر ساخت ایران، 200سلف کیور آکروپارس 
کیبه موم نچسبد، ونیزاسیمریپلیطلیشد. جهت آن که آکر

يموم قرار داده شد. ضخامت تريبر رویومینیآلوملیفوهیال
به صورت منطقه5در جیساخته شده با استفاده از گيها

یدر تمام نواحيشد، تا ضخامت تريریاندازه گیتصادف
دیتائيعدد تر20متر) باشد. تعداد یلیم2(کسانیباًیتقر

و فرز سیآن ها با استفاده از هندپيزیشده و اضافات و ت
و اتصال ماده ریگشیبر برداشته شد. به منظور افزالیآکر

متر در یسانتکیبه فواصلییسوراخ هایینهايریقالبگ
با آن یشد و سطح داخلهیتعبيمختلف تريقسمت ها

سند بالست دیاکساومینیلومآیکرونیم50استفاده از ذرات 
ییسوراخ هامپلنت،یايری. به منظور  عبور قطعات قالبگدیگرد

شد تا جادیپره مولر اول و مولر اول ایدر نواحيدر داخل تر
فاقد هر گونه ،يبور از داخل ترعنیها، حنگیکوپمپرشنیا

)1(شکل .اطراف خود باشندلیبا آکریتماس
President)لوکسانیسالیونیبا استفاده از پليریقالبگ

heavy and light body, Coltene)انجام ریبه صورت ز
ختهیآن رHeavy bodyنوعیاختصاصيشد. ابتدا داخل تر

به يو بافت لثه اهانگیکوپمپرشنیشد، سپس در اطراف ا
امپر شد. در هنگLight bodyنوعطور  کامل با استفاده از 

مپرشنیمربوط به ايسوراخ هايکه از بااليماده ايریقالبگ
فرم داده شدند که هم با يزده بود، به گونه ارونیها بنگیکوپ

مپرشنیایکامالً آداپته شوند و هم قسمت کروناليتروارهید
کند، یاتصال برقرار موریکه با اسکرو درایمحلها درنگیکوپ

ها را نیپدیگا،يریماده قالبگدناکسپوز باشد. پس از ست ش

و قالب به همراه کسچریها از فنگیکوپمپرشنیباز کرده و ا
مدل مرجع جدا شد. با استفاده از ياز رونگیکوپمپرشنیا

متصل گنیکوپمپرشنیمتر به ایلیم1/4×10کسچریآنالوگ ف
گرفته يمحکم شد. قالب هامترنیوتن بر سانتی10يرویو با ن

,Zhermack)از گچ نوع چهارتفادهشده بالفاصله با اس

Germany) ،شد . در هیکست مربوطه تهریخته شده و
ساعت کیشدند، یمنتیاسپلگریدکیکه اجزا به یگروه

یلیآکرنیرزلهیها به وسنگیکوپمپرشنیا،يریقبل از قالبگ
Duralay, Reliance)خود سفت شونده Dental Mfg

Co, USA)2(شکل .شدندبه هم متصل (

ایمپرشن کوپینگ هاي اسپلینت شده با استفاده-2شکل 
شدندبه هم متصل از رزین آکریلی

یلیمکیبه ضخامت یبرش،يریقبل از قالبگقهیدق20سسپ
در وسط داربست سیهندپیالماسکسیمتر با استفاده از د

از یزده شد و دو قسمت مجدداً با افزودن مقدار اندکینیرز
همانند گروه يریبه هم متصل شدند و قالبگDuralayنیرز

ITIشدند. دو عدد اباتمنتهیقبل انجام شد و کست ها ته

RN Synocta ،5/5نیوتن بر 30يرویبا نيمتریلیم
هر کست بسته يبر روTorque Wrenchتوسطمترسانتی

ITI RNشد. به منظور وکس آپ از برن اوت کپ،  Synocta

coping for Bridgeنلهیاستفاده شد و با استفاده از موم ا
,Harvard, Normalhart, Blue)2نوع  Germany)

ساخته شد. پس از قرار دادن يسه واحدجیبریموميالگو
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فسفات بانددنوستمنتیچ اخود، گلندریدر سیموميالگوها
Hinrivest KB (ERNST Hinrichs, Germany)

خال و تحت فشار طیطبق دستورالعمل شرکت سازنده در شرا
به کیگروسکوپیانبساط هجادیجهت اه و بار آماده شد25

قرار داده شدند. دگرایدرجه سانت38در آب قهیدق30مدت 
یدرجه سانت250يدر کوره با دماقهیدق45سپس به مدت 

درجه 900يگراد خشک شدند. عمل برن اوت در کوره با دما
صورت گرفت. قهیدق90گراد و به مدت یسانت

نشستن فریم ساخته شده بر روي کست شکل در این-3شکل 
دیده می شود.نهایی

يها بر رومیآن ها و  نشستن فردیها، تائمیپس از ساخت فر
ورك ها میفرنیمارژيمودگپ عیابیارزمربوطه يکست ها

با استفاده مشاهده مستقیمبه روشنییدر مدل مرجع فک پا
Olympus BX61زانیپوالرکروسکوپیاز م (Tokyo,

Japan)و نرم افزار100ییبا بزرگ نماPinolite در سمت
.اقدام شدیستالیو دیالیمزيهانریتیرنگوالیباکال و ل

)4و 3(شکل

(الف) (ب)   
میزان گپ نماي تهیه شده توسط میکروسکوپ پوالریزال - 4شکل 

مارژینال در دو روش قالبگیري با اسپلینت (الف) و بدون اسپلینت 
را نشان می دهد.(ب)

شد و از 18نسخه SPSSيها وارد نرم افزار آمارداده
یبررسيبراKolmogorov-Smirnov Sampleآزمون 

سهیمقايبرا-testTداده ها استفاده شد. از آزمون عیتوز
استفاده شد.   يریدو روش قالبگینالیگپ مارژنیانگیم

یافته ها:
عدد آن 10که ییکست نها20يساخته شده بر رويهامیفر

نتیاسپلریبه روش غگریعدد د10و نتیها به روش اسپل
گپ زانیقرار گرفتند. حداقل میابیدند، مورد ارزشده بوهیته

و کرونیم5/7نتیدر روش اسپلیالیمزنریتیدر رنالیمارژ
نریتیردر نیبود. همچنکرونیم70آن زانیمنیشتریب
.به دست آمدکرونیم60و 15بیبه ترتیستالید

در نالیگپ مارژزانیحداقل و حداکثر منتیاسپلریروش غدر
نریتیو در رکرونیم200و 5/58بیبه ترتیالیمزنریتیر
يبود. اختالف آمارکرونیم155و 15بیبه ترتیستالید

دو روش نیورك ها بمیفرنالیگپ مارژنیانگیدر ميمعنادار
شد همشاهدنتیو بدون اسپلنتیبا اسپليریقالبگ

 )05/0<P1) ( جدول.(

در ریتینرها به روش میانگین میزان گپ مارژینال -1جدول
قالبگیري با و بدون اسپلینت

α=05/0* وجود اختالف آماري معنی دار در سطح 

نام متغیر
قالبگیري بدون قالبگیري با اسپلینت

اسپلینت
P-Value

SD±گینمیانSD±میانگین

گپ در ریتینر 
011/0*00/71±5/365/36±55/11دیستالی

گپ در ریتینر 
004/0*6/103±25/519/46±58/19مزیالی

گپ کلی در 
>001/0*30/87±87/4350/34±35/11ریتینرها
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:بحث

مپرشنیاز ایینهايریقالبگ،یشگاهیمطالعه آزمانیدر ا
اجزا نتیاسپلدون با و بOpen Trayها به دو روشنگیکوپ

يساخته شده بر رويورك هامیفرنالیانجام شد و گپ مارژ
گپ در روش زانیمنیشد. کمتريریمدل مرجع اندازه گ

از روشترکمياجزا به دست آمد که به طور معنادارنتیاسپل
.بوددیگر

و همکاران دقت  چهار روش Taribايدر طی مطالعه
که ندنشان دادآنها کردند، یرا بررسمپلنتیاز ايریقالبگ
و جدا گریکدیاجزا به نتیو اسپلمیبه روش مستقيریقالبگ

)16(.دقت را داردنیبهتر،یینهايریقبل از قالبگیکردن آن کم

Vigoloو یدو روش معمولنیکه بياسهیو همکاران در مقا
نتیانجام دادند، روش اسپلیمپلنتیا6مدل ياجزا رونتیپلاس

از یناشيکاهش خطايکردند و برایارجح معرفیاجزا را روش
يریروز قبل از قالبگکیرا یلیبار آکر،یلیآکرنینقباض رزا

آن را برش داده و مجدداً يریقبل از قالبگیآماده کرده و کم
چهار سهیبا مقاهمکارانو Carbalنیهمچن)21(.متصل کردند

Openيریکه قالبگدندیرسجهینتنیبه ايریروش قالبگ

Trayش برش و اتصال که از رویاجزا در صورتنتیبا اسپل
، Close Trayيبا روش هاسهیمجدد استفاده گردد، در مقا

Open TrayوOpen Trayبدون برش، از دقت نتیبا اسپل
ها عنوان کردند که روشنآنیبرخوردار است. همچنيشتریب

Open Trayقبل یبدون برش و اتصال مجدد کمنتیبا اسپل
وVigoloمطالعات)22(.دقت استنیکمتريدارا،يریاز قالبگ

Carbalيهامپلنتیايبر روITI internal connection

مورد استفاده در مطالعه ما مپلنتیانجام گرفت که مشابه ا
يورك ها بر رومیدقت فرVigoloطالعهاما در م)21،22(.بود

و همکاران ضمن Fariaدر مطالعه)21(.شدیابیارزمپلنتیا6
به نت،یبه روش با و بدون اسپليریقالبگقابل قبول بودن دقت

اجزا پروتز را با ایچون بزاق که تطابق قالب و یمهميرهایمتغ
دار هیودر باز شدن دهان و زاتیکند، محدودیمشکل روبرو م
عوامل در نیدر دهان اشاره کردند که امپلنتیقرار داشتن ا

و Open Trayيریروش قالبگيریموارد مانع به کار گیبرخ

و همکاران نشان دادند  جهت Chang)17(.شودیمنتیاسپل
فک باال نیدالیکه در دو طرف ممپلنتیاز چهار ايریقالبگ

شونده زهیمریاتوپلنیاز رزهاجزا با استفادنتیقرار دارند، اسپل
و Del Acqua)23(.برخوردار استيهمراه با بار از دقت باالتر

با نتیبه روش اسپليریالبگهمکاران گزارش کردند که ق
برخوردار ياز دقت باالتریلیآکرنیاستفاده از فلز نسبت به رز

دقت یو همکاران به بررسHariharanدر مطالعه)24(.است
نیبا رزنتیاسپلنت،یبدون اسپليبه روش هايریقالبگ
(Bite Registration)همراه با ثبت اکلوژننتیاسپل،یلیآکر

اتر یبا ثبت اکلوژن با پلنتیو اسپلیشیفزااکونیلیبا س
همراه با نتیدقت را در گروه اسپلنیشتریپرداختند، آن ها ب
نیرزابنتیو سپس در اسپلیشیافزاکونیلیثبت اکلوژن با س

با ثبت نتیاسپلتیو در نهانتیبدون استفاده از اسپل،یلیآکر
Ongulکهياهدر مطالع)25(. اتر مشاهده کردندیاکلوژن با پل

شده بود، استفاده نتیاز دو روش اسپلانجام دادندو همکاران 
تیکامپوزيگریشونده و دزهیمریاتوپلنیبا استفاده از رزیکی

که استفاده از دندیرسجهینتنیبه اآنهاسخت شونده با نور
شیرا افزامیبه روش مستقيریاجزا دقت قالبگنتیاسپل

نیساخته شده با رزنتیلعه آنها اسپلدر مطانیدهد. همچنیم
تینسبت به بار ساخته شده با کامپوزيشتریدقت بیلیآکر
و همکاران دقت روش Choiاما)10(.نشان دادوریکتیاليها

اجزا را در نتیبا روش اسپلسهیدر مقاOpen Trayيریقالبگ
و اشاره ندکردیابیارزکسانی، Astra techيهامپلنتیا

گریدکیبا يداریمعنيدقت دو روش تفاوت آمارنمودند 
با سهیرا در مقاOpen TrayروشDel Acqua)20(.ندارند

)13(.تر دانستقی، دقClose Trayاجزا ونتیاسپل

به کسچریاتصال آنالوگ فایها از دهان و نیپدیکردن گاباز
در یفیحرکات خفجادیآن ها در قالب، ممکن است سبب ا

دقت کست يبر رویمنفریها شده و تاثنگیکوپمپرشنیا
به هم، يریقطعات قالبگنتیاسپلکیحاصل بگذارد. تکنيها

شده هارائد،یبریکامل هياز زمان گسترش کاربرد پروتزها
کیها به نگیکوپمپرشنیاتصال انت،یاست. در روش اسپل

مپرشنیماده سخت مانع از حرکت اکیبا استفاده از گرید
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قالب با گچ ختنیو در زمان ريریپروسه قالبگیها، طگنیکوپ
ها با هم بهتر حفظنگیکوپمپرشنیشود و رابطه ایم

از یانقباض ناش،کردننتیالبته مشکل اسپل)19(گردد. می
نیغلبه بر اياست. برایلیآکريهانیرزونیزاسیمریپل

اض انقبدرصد80ارائه شده است. یمختلفيهاحلمشکل، راه
انقباض لیدهد و تکمیاول رخ مقهیدق17در یلیآکرنیرز

سندگانینویبرخ)26،27(.کشدیساعت طول م24آن حدود 
یلیآکرنیزان انقباض رزیاند که به منظور کاهش مکردههیتوص

یینهايریکه در روز قبل از قالبگیلیبار آکریانیدر قسمت م
تا شودمیزدهیرشب،سکیساخته شده است، با استفاده از د

با مقدار يریقبل از قالبگیو کمگرددجادیایکوچکيفضا

مقدار کم نیدوباره اتصال برقرار شود. ایلیآکرنیرزیاندک
اندك است، اریآنکه انقباض آن بسلیلاضافه شده به دنیرز

اجزا را باال نتیحاصل از روش اسپليریدقت قالبگ
)16،28.(بردیم

:يریگجهینت
نتیبا اسپلمیمستقيریاستفاده از روش قالبگرسد، به نظر می

بدون میمستقيرینسبت به روش قالبگيترقیاجزا روش دق
نیبا تطابق مارژيهامیفراجزا است و نتیاستفاده از اسپل

کند.یفراهم منتینسبت به روش بدون اسپليبهتر
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