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  چمفر و چمفر عمیق در سطح پاالتال بر مقاومت ، اثر سه طرح تراش شولدري مقایسه
  هاي المینتدر ترمیمبه شکست 

  
  

    **** میترا حسین مهرپور ،***زهرا راستگو ، ** مونا صادق، *نجاللیا …عزت ا
  
  زاد اسالمیآدندانپزشکی دانشگاه  يدانشکده ،پروتز ثابت گروهدانشیار  *

                                                           تهران علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دندانپزشکی دانشگاه  يدانشکده دنتیکس،اندوگروه تخصصی  دستیار **
  زاد اسالمیآدندانپزشکی دانشگاه  يدانشکدهدنتیکس، پریو گروهدستیار تخصصی  ***

  دندانپزشک ****
  
 

  چکیده
  . استن طرح تراش آو یکی از دالیل  بودهالمینت بسیار شایع هاي ترمیمشکستگی پرسلن در  :لهابیان مس

المینـت ونیـر   هاي ترمیمچمفر عمیق در طرح بر مقاومت به شکست  و چمفر، اثر سه طرح تراش شولدري مقایسهپژوهش، هدف از این  :هدف
  . بود

یدگی یتـرك و سـا  ، پوسـیدگی بی سانترال باال که دندان عدد  30زمایشگاهی بر روي ي آگونهبه روش تجربی و به پژوهش این  :مواد و روش
کامل انجـام   يگونهطرح تراش به  ،سپس .شدندبخش ی یتا 10تصادفی به سه گروه  يگونهبه همانند ها با ابعاد کامال دندان .بودند انجام گرفت

 يزاویـه  ها بانمونهاز آن پس . شدطرح چمفر انجام  3طرح شولدر و در گروه  2گروه  ، درتراش چمفر عمیق 1 گرفت و در سطح پاالتال در گروه
تـی   آمـاري، از آزمـون  واکـاوي  جهـت  . شـد تعیین گردید و میزان نیرویی که سبب شکستگی آن گرفت درجه در زیر دستگاه اینسترون قرار  30

  . شداستفاده 
   نیـوتن و در گـروه چمفـر    50/231 ± 61/25 در گـروه شـولدر  ، نیـوتن  40/283 ± 17 مقاومت بـه شکسـت در گـروه چمفـر عمیـق      :هایافته

 . ادار وجود داردسه گروه اختالف معن میانکه  ،نشان داد)  > p 05/0( نیوتن 254 ± 71/21
تـراش   به دو طـرح نسبت ) Over lap(اورلپ  که طرح تراش چمفر عمیق در تکنیکبررسی نشان داد، از این به دست آمده نتایج  :گیرينتیجه

  .استچمفر و شولدر داراي مقاومت به شکست باالتري 
  سازي اینسایزالماده، آمقاومت به شکست، المینت ونیر :کلیدي واژگان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        Shiraz Univ Dent J 2011; 12(1): 19-25                7/9/89 :،  تاریخ پذیرش مقاله 30/2/89 :تاریخ دریافت مقاله

  021-22564571-3: تلفن    پروتز ثابت، گروه زاد اسالمیآدانشگاه  دانشکده دندانپزشکی، 5گلستان ، خیابان پاسداران، خیابان تهران. جاللیان …ا عزت: مکاتبات ولومس يیسندهنو
 dr_e_jalalian@yahoo.com: پست الکترونیک

 پژوهشی اصیلي مقاله
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  درآمد
 ،در دهان بـاقی بمانـد   زیادمدتی تواند وقتی می رمیمتیک 

 .باشدپذیرفتنی  ییو زیبازیست شناختی ی، مکانیک جهتکه از سه 
همـواره   زیسـت شـناختی   ی ویالمینت ونیر از نظر زیباهاي ترمیم
بیشتر از جهـت  ها ترمیماین . استبوده ید دندان پزشکان یمورد تا
علت اصلی شکسـت  اي که نهبوده، به گوبرانگیز پرسش  یمکانیک
 گونـه وقـوع شکسـتگی در ایـن     هاي ونیر پرسلن به دلیـل درمان
ت عـود پوسـیدگی و مشـکال    همچونو عوامل دیگر ست هاترمیم

  .   )1( هستند  ین تريیداراي شیوع  پازیست شناختی 
که در استحکام و مقاومت به شکسـت ونیرهـاي   عواملی از 

طرح چهار همین است، براي دان ماده سازي دنموثر بوده، آپرسلن 
 و Window ،Feathered incisal edg ،Incisal bevelتـــراش 

Overlapped incisal edge  2و  1( گیردمورد استفاده قرار میبیشتر( .
و است اینسایزال درگیر  يموارد لبهدیگر در  Windowبه جز طرح 

ا بـه  گسترش پاالتالی ر Overlapped incisal edge در طرح تراش
مقاومـت بـه    Windowکـه نسـبت بـه طـرح تـراش       ،همراه دارد

 پیونـدي اما موفقیـت ایـن روش    )3و  2(ست شکست باالتري را دارا
 بیشتر ن دارد که درآبا طرح تراش و رعایت استانداردهاي  مستقیم

طـرح   ،موارد به علت انتخاب نامناسب طرح تراش در سطح پاالتال
  .)3(شود میبه رو رو درمان ونیر پرسلن با شکست 

تـراش در   پایـان خط ، Overlapped incisal edgeدر طرح 
. اسـت  چمفر و چمفر عمیـق ر، سه طرح شولدبیشتر پاالتال بخش 
بـا مقاومـت   یاد شده هاي در خصوص ارتباط طرح تراشها بررسی

ایـن  ، بنـابراین . )2-4(نـاهمخوان بـود   به شکست همـراه بـا نتـایج    
ین مقاومت بـه شکسـت در سـه طـرح     تعیین باالتربراي  پژوهش

ــال طــرح  ر، تــراش شــولد   چمفــر و چمفــر عمیــق در ســطح پاالت
 .انجام گرفت Overlapped incisal edge ماده سازيآ

  
  مواد و روش

  زمایشگاهی انجام ط آاین پژوهش با روش تجربی و در شرای

تـرك،   پوسـیدگی، بـی  سانترال فک بـاال کـه    دندان 30از . گرفت
 ،داشتند همانندساییدگی بودند و ابعاد و  ینسایزالا يشکستگی لبه

هاي ابعاد و شکلاثر داقل رساندن ـه حـبراي ـب. )5و  3(شد استفاده 
ابعـاد مزیودیسـتالی و   پـژوهش،  ایـن  ي هروي نتیجـ گوناگون بـر  

گیري شـد و  قطرسنج فلزي اندازه يوسیلهه ها بباکوپاالتالی نمونه
. )6و  5( تخـاب شـدند  نامتـر  میلـی  ±5/0ها با اختالف ابعـادي  نمونه
سـاعت در   24شـدن بـه مـدت    گنـدزدایی  ها بـراي  دندان ،سپس

ــرامین  ــدگردینگهــداري درصــد  5/0محلــول کل   ي همــه. )7-9( دن
نمایی در زیر استریومیکروسکوپ با بزرگ ،ترك نبودها جهت نمونه

  . )11و  10( قرار داده شدند) لمانآ -نیکون( 16
   درصـد  9در سـدیم کلرایـد    آغـاز بررسـی  ن ها تا زمادندان

روز  سهها هر که این  محلول ،شدندنگهداري ) ایران/ دارو پخش(
 گـروه  سـه تصـادفی بـه   ي ه گونـه ها بدندان. )6( شدندتعویض می

بـا   کامالً یکسـان  يگونهبه  آنهاسازي سپس آمادهو گردید بخش 
بـه شـکل   ) لتراش سطح پاالتـا  پایانبه جز طرح ( استفاده از شل
  .زیر انجام گرفت

 مترمیلی 5/1به مقدار : اینسایزال يکوتاه کردن لبه .1
  در بدنـه تـراش و   متـر  میلـی  7/0با عمق : ماده سازي لبیالآ .2

م چمفـر کـ   شـکل تـراش و بـه   بخش پایان در متر میلی 3/0
 قعم

ماننـد بـراي    وجود یک حالـت شـیار  : ماده سازي پروگزیمالآ .3
 )10-14( اندرکات نبدونشست بهتر المینیت و 

بـا  متـر  میلی 5/1سطح پاالتال به ارتفاع : ماده سازي پاالتالآ .4
پایان خط  Aهاي گروه سپس براي نمونه. مترمیلی 7/0عمق 
چمفـر عمیـق بـا    ي گونهبه بخش در این ) جینجیوالی( تراش
  شـولدر بـه عمـق     يگونهبه  Bو براي گروه متر میلی 1عمق 

  چمفـر بـه عمـق     يگونـه بـه   Cو بـراي گـروه   متـر  میلـی  1
 )لمـان آ -D&Zفـرز الماسـی   (ت انجـام گرفـ  متـر  میلـی  7/0
 ).الف 1ي نگاره( )11و  10( )ژاپن -NSKتوربین (

 با )M/ESPE/USA 3( یمصنوع PDL هانمونه يهمه براي
  

  
  

  
  
  

  ها در زیر دستگاه اینستروننمونه ت  ، هاي آماده شدهنمونه پ  ،  PDLهاي مانت شده همراه نمونه ب  ، هاي انتخاب شدهنمونه الف  1ي نگاره
 ت پ ب الف
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  انحراف معیار مقاومت به شکست در سه طرح تراش در سطح پاالتال المینیت میانگین و 1جدول 
 

 انحراف از خطا  انحراف از معیار میانگین N گروه    
 ضریب اطمینان براي میانگیندرصد  95

 حد باال ینیحد پا حداکثر  حداقل

  

A 10 40/283 00/17 38/5 24/271 56/295 260 310 
B 10 50/231 61/25 10/8 18/213 82/249 190 260 
C 10 00/254 71/21 86/6 47/238 53/269 220 290 
 310 190 54/267 06/245 50/5 11/30 30/256 30 جمع

  
گرفته در نظر ) رانای -پاداناتکآ( اترگیري پلیاز مواد قالباستفاده 

 1ي نگاره( )15-17( هاي شفاف مانت گردیدندکریلآها در نمونه. شد
سـیلیکون تراکمـی    يگیـري بـا اسـتفاده از مـاده    عمل قالـب ). ب
 دوبـاره ها انجام گرفت و سپس نمونه) واش کولتن سوئیس-پوتی(

  .)19و  18، 12، 9، 1( در سرم فیزیولوژي قرار گرفتند
قالب گیـري یـک    تري اختصاصی و يتهیه ي باقالب گیري شیوه
در آغـاز، الگـوي   هـا  سـازي المینیـت   یکسانبراي  .بوداي مرحله

بـر مبنـاي    و فـراهم سپس شـل  و کست گچی ساخته مومی روي 
  پـس از   ،اطمینـان ه و بـراي  شـد  هـا یکسـان  ضخامت) Shell(شل 
 هاقالب .شدندیکسان  هاکولیس دوباره ضخامت المینیت با يتهیه
سـاخته   ) ژاپـن  -نوریتـاکی ( داي رفاکتوري و تهیه  آزمایشگاهدر 
هـاي کـامالً   بـا ضـخامت  ) لمانآ /ویتا( هاساخت المینیتروند .شد

بـر  هـا  المینیـت  ،کردن سمان ،،بعد يمرحله .گرفتانجام یکسان 
هاي آماده شده بود کـه بـا اسـتفاده از سـمنت پاناویـا      روي دندان

کـامالً  ي بـه گونـه  دسـتور کارخانـه   ي پایهبر ) ژاپن /F2.0 پاناویا(
  ).پ 1ي نگاره( یکسان انجام پذیرفت

قرارگـرفتن در زیـر    يهـا آمـاده  نمونهي همه شکلبه این 
  شدند و پس از قرارگیري ) لمانآکشور   1195 -اینسترون(دستگاه 
   ونیـروي فشـاري   بـا  دسـتگاه  ، )Holder( نگهدارنـده  هـا در نمونه
   نسـبت بـه محـور طـولی دنـدان و بـا سـرعت       درجـه   30 يزاویه

  ). ت 1ي نگاره( )20و  17( تنظیم گردیدمیلی متر بر دقیقه  1
نمونه از نظر مقاومـت در مقابـل نیـرو     30هر  ،ین شکلبه ا

. ها براي هر گـروه مشـخص گردیـد   داده سرانجامشدند و آزمایش 
اري آم داوريجهت  دبودنطبیعی ها داراي توزیع که داده ینبراي ا

 .استفاده گردیدآنوا از آزمون 
 

  هایافته
چمفـر و  ر، تـراش  شـولد  رح سـه طـ  اثر که بررسی، در این 

ــال   ــطح پاالت ــق در س ــر عمی ــت   چمف ــه شکس ــت ب ــر مقاوم    ب
)Porcelain Laminate Veneer (PLV   سـانترال   دنـدان  30بـر روي

زمـون  آ .بـه دسـت آمـد   یـن نتـایج   ، اک باال انجام گرفتفطبیعی 
کـه   ،نشـان داد  )Kolmogorov-Smirnov( فسمیرنوا -فکلموگرو

بنابراین جهـت  ، هستند طبیعیها داراي توزیع سه گروه دادههر در 
  ).2و  1جدول (استفاده شد آنوا و توکی  زمونآها از دادهواکاوي 

  
  ي آزمون آماري آنوا و نتیجه انحراف معیار میانگین و  2 جدول

 

 
 

مجموع 
 مجذورات

df مربع میانگین F 
دار امعن

  بودن

 
 > p 05/0  352/14 700/6773 2 400/13547 هاگروه میان
   959/471 27 900/12742 هاگروه درون

    29 300/26290 جمع
  

  .زمون استآدار بودن امعن ينشان دهنده 2 جدول
  

ایـن   و نیـز  اسـت گروه با اهمیـت   سهاختالف میانگین در 
گـروه بـا    مت به شکست درکه میانگین مقاو ،دهدجدول نشان می

و بـوده  بیشـتر   گـروه دیگـر   دوطرح تراش چمفر عمیق نسبت به 
  .استتراش شولدر  به گروه با مربوطکمترین مقاومت به شکست 

  
  بحث

مقاومـت بـه شکسـت     يمقایسـه پژوهش، که براي در این 
 و چمفـر  شـولدر ، پرسلن المینیت ونیر با سـه طـرح تـراش چمفـر    

شـد کـه میـانگین    آشـکار  جـام گرفـت،   عمیق در سطح پاالتال ان
عمیـق در سـطح    با طرح تراش چمفر مقاومت به شکست در گروه

گروه با طرح تراش شولدر در سـطح پاالتـال   در و  40/283 پاالتال
بـا توجـه   . نیوتن است 254و در گروه با طرح تراش چمفر ، 5/231

پاالتـال   /چمفر عمیق میزان مقاومت به شکست در گروه ،به نتایج
تال بود و اخـتالف  پاال /چمفر و گروه پاالتال /یشتر از گروه شولدرب

  .شد دیده آماري معنادار
که نیروهاي اکلـوزالی کمـی   نظر گرفتن این با در سویی،از 

و مقاومت به  )21(ه براي انسیزورها گزارش شد) نیوتن 200تا  100(
اسـتفاده از هـر سـه گـروه     بنـابراین  شکست در هر گروه باال بود، 

در ایـن   .رسـد ها مطلوب به نظر مـی سازي دندانآماده برايتراش 
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درجه نسبت به محور طولی دنـدان و   30 ينیروها با زاویه پژوهش
نیروهـاي وارد   هماننـد سطح پاالتال المینیت وارد شد تا موقعیتی 

  . )22-24(گردد جویدن در دهان فراهم در هنگام شده به دندان 
هـا در  مقاومت به شکست دندانمیانگین بررسی کنونی، در 

کمتر ثبت ) Hahn(ها همچون پژوهش هان بررسیمقایسه با دیگر 
از  پـیش توانـد ناشـی از شـرایط دنـدان     که این اخـتالف مـی   ،شد

و  پرسلن يگونهشرایط نگهداري دندان، تفاوت در و کشیدن، سن 
  . )25-27، 4( باندینگ، و سرعت وارد آمدن نیرو باشد

 ايویژهتوجه ها بودن ابعاد دندان همانندبه  پژوهش،در این 
 PDLاتري، االستیکی پلی يقوام مناسبی از ماده يبه وسیلهشد و 

سازي پریودنشـیوم طبیعـی و ایجـاد آزادي    مصنوعی براي شباهت
در  ،بنـابراین . )28-30، 17، 17( موقعیت فشاري ساخته شـد زیر حرکت 

 ترین روش بـود، ی مناسبشرایط موجود استفاده از لیگامان مصنوع
  . )32و  31(د طبیعی آن نبو يگونههر چند که 

 بررسیهاي مورد بایستی المینیتپژوهش اصول ي بر پایه
 کـه کمتـرین   ،سـعی شـد   رواین  از. داراي قطرهاي یکسان بودند

 هـا وجـود داشـته باشـد و    قطـر المینیـت   ياختالف از نظر انـدازه 
. )7( بود مترمیلی 8/0 ±1/0نگین میا يگونهها به ضخامت المینیت

 که سمان پلی مریزه شونده با نـور یادآوري نمود، ) Linden(لیندن 
متـر مـوثر   میلـی  7/0 از وراي المینیت اپک با ضـخامت بیشـتر از  

ن که در این موارد از یـک سـما   ،بنابراین پیشنهاد شده .)30(نیست 
میایی سفت شی يبه گونهی و هم یوال کیور که هم توسط نور مرد

  . )34 و 33( دگردشود استفاده میمی
هـا از  با توجه به ضـخامت المینیـت  پژوهش کنونی نیز، در 

کـه  شـد،  اسـتفاده   )ژاپـن  -کـوراري (سمان دوال کیور پاناویـا اف  
ها تر و یکپارچگی بهتر المینیتسبب ایجاد شرایط مطلوبال احتما

دیگري کـه نقـش   مهم ، عامل اینافزون بر . ها شده استبا دندان
بسیار مهمی در استحکام سـاختاري و افـزایش مقاومـت شکسـت     

PLV  به سخت که این امر نیز خود  بوده،دارد، یک باندینگ موفق
  .)16( بستگی داردو پلی مریزاسیون کامل سمان شدن 

مطمئن بودن از تابش کافی دستگاه الیت کیـور بـا شـدت    
بـه  . وري اسـت یافتن به این مهم امري ضـر دستبراي  مشخص،

 گیـري همین دلیل شدت دستگاه الیت کیور با یک رادیومتر اندازه
میلی وات بـر سـانتی متـر     400 از بررسیمراحل  يشد تا در همه

تا  30میان هاي سازنده زمانی کارخانهبیشتر  .)20( نباشدمربع بیشتر 
دستور ي ، بر پایهنیزدر بررسی کنونی . کنندثانیه را پیشنهاد می 40

ثانیـه از   20ثانیه از سطح باکـال و   20(ثانیه  40سازنده  يکارخانه
  .)1(شد عمل کیورینگ انجام ) سطح پاالتال

 و) Strang(اسـترانگ   کـه توسـط   هاییپژوهشبا توجه به 
ثانیــه بــراي  60مــدت زمـان  ، انجــام شـده ) O’keefek(اوکیفـک  
این امـر  . )29و  28( ثانیه کافی نیست 40تا  30 ثر بوده ووکیورینگ م

تواند یکی دیگر از علل کاهش میزان مقاومت بـه شکسـت   نیز می
  .ها باشدنمونه

هاي چمفـر نسـبت بـه    افزایش مقاومت به شکست در گروه
 شکاف ايلبههاي چمفر شولدر شاید به این علت باشد که در گروه

هاي رزینی سـبب  اي بهتر و استفاده از سمانلبه هماهنگیکمتر و 
توانـد  شود کـه خـود مـی   میها بخش لبهتر در مطلوبیکپارچگی 

البته افزایش مقاومت بـه   .نیرو گردد برابرسبب افزایش مقاومت در 
تواند بـه  شکست در گروه چمفر عمیق نسبت به چمفر معمولی می
   .باشدعلت ضخامت بیشتر رستوریشن آن در گروه چمفر عمیق 

 PLVکه مقاومت بـه شکسـت و موفقیـت    هایی پژوهشدر 
و متفـاوتی را در ایـن زمینـه بیـان      گوناگوننتایج گردیده، بررسی 
  . )35و  13، 3، 2، 1( اندکرده

 که گسـترش و  ،داشتند بیانو همکاران ) Highton(هایتون 
انسیزال، یک استاپ مناسـب جهـت پخـش     يایجاد تراش در لبه
ایجاد کـرده و باعـث   تري گستردهدر سطح فشار نیروي اکلوزالی و 

شکست پرسلن و افزایش مقاومت مکانیکی المینیـت  خطر هش کا
پوشاند انسیزال را می يکه ونیر لبههنگامی ،همچنین. شودونیر می

فشـار  تمرکـز  ) مترمیلی 5/0با ضخامت پژوهش تنها البته در این (
  .)8(ایجاد خواهد داشت  يکمتر

کـه تحمـل   بیان نمودند، نیز  و همکاران) Seymour(سیمور 
کمتر زمانی اسـت کـه طـرح    فشار نیروهاي اکلوزالی و تمرکز بهتر 

برگیـري   اینسایزال اورلپ باشد زیرا که بـا در  /تراش پاالتال چمفر
که در پرسـلن ایجـاد   فشاري . شودروي دندان پخش میفشار لبه، 
 فشـاري ي از گونهبیشتر شود هنگام وارد کردن نیروي پاالتال می

)Compressive (است )9(.  
) Zarone(زارن هاي در گزارشها بررسی این با همانند نتایج
و  سـیمور و  )33( و همکـاران ) Troedson(ترویدسن ، )11(و همکاران 
کـه  کنـد،  را تاکیـد مـی  له اآورده شده است و این مس )34( همکاران
اثـر   PLV دروندر  فشارروي الگوي پخش بر ماده سازي آطراحی 

  . گذاردمی
   گیر و که ایجاد ،شودمی چنین برآورد الباوجه به نتایج ـبا ت
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،  PLVمناسب در سطح پاالتال جهت تراش  )Seat و Stop(نشست 
شکسـت پرسـلن   خطـر  کـاهش  و در نتیجـه   استرسباعث تمرکز 

گـروه   سـه در هـر  ویژگـی  که ایـن  ، )35-39( گرددالمینیت ونیر می
  .شوددیده می) چمفر( C و )شولدر( B، )عمیق چمفر( Aتراش 

و ) Christian(هـاي کریسـتین   پژوهشهایی که از یافتهدر 
ـ  ) Smales(اسـمالز   همکاران و ، )10و  6( آمـد  دسـت ه و همکـاران ب

 هـاي بـا طـرح تـراش    PLV دو گروه ازادار میان تفاوت آماري معن
 شکسـت  بـه  مقاومـت  نظر از ویندو و اورلپ تکنیک ،پاالتال چمفر

اورلـپ بـاالتر از   وش رهاي یافت نشد ولی درصد موفقیت المینیت
ن، همکـارا  و )Meijering( میجرینگ زمینه این در .بود ویندو گروه
سـال، ارتبـاطی میـان میـزان      5/2طـی   ردپژوهش بالینی یک در 

ــدگاري ــهو  مان ــههــاي گون ــزارشانســیزال  يطــرح تــراش لب    گ
عمـومی پذیرفتـه    يگونـه با وجود این که این امر بـه   .)37( نکردند

اسـت، امـا    یا شولدر گرد طرح چمفري لبهطراحی  شده که بهترین
براي استفاده از طـرح گسـترش پاالتـالی بـه     هماهنگی هنوز هیچ 

ـ ذیرفتنی ـپاختاري ـبات سـه ثـمنظور رسیدن ب یز یـک خـط   ـو ن
  . )38-40، 27(د وجود ندار آشکارتراش  پایان

 يکه هیچ نیازي به پوشـش لبـه  گزارش نمود، ) Wall(وال 
 در. ي اینسایزال بسیار نازك استت مگر زمانی که لبهانسیزال نیس

کوتـاه شـده و بـه    متـر  میلی 1تا  5/0این موارد، لبه باید به میزان 
   همچنـین . )5( همراه یک استاپ شـولدر در سـطح لینگـوال باشـد    

انسـیزال بـه    يکـه تـراش لبـه    ،کنـد پیشنهاد می) Garber(گاربر 
 يستگی دارد و زمانی کـه لبـه  باکولینگوال بدرازا و پهناي اصالح 

انسیزو سرویکال نیـاز   مورفولوژيانسیزال نازك است یا زمانی که 
اینسایزال اورلـپ بـه همـراه گسـترش      به اصالح دارد طرح تراش

از در پژوهش کنونی . )24(د پاالتالی تا طرح چمفر مطلوب خواهد بو
  .)38(ها استفاده گردید بررسیهاي این و یافتهروش 

ــژوهش ــایی پ ــه ه ــواي ک ــط ه ــاران و ) Hui(توس   و همک
  

کـه   ،و همکاران انجام شـد هـر دو نشـان داد   ) Hahn(هان 
  انسـیزال را پوشـش    يهـایی کـه لبـه   مقاومت به شکست تـراش 

 يدرگیـري لبـه  بـی  هـاي  تر از تراشاز نظر آماري پایین هنددمی
زیادي را به ونیـر منتقـل    استرسها و نیز این تراشاست انسیزال 

ـ  که این یافته )7و  4( ندنکیم بررسـی  دسـت آمـده از   ه ها با نتـایج ب
  . کنونی همخوانی ندارد

انسـیزال بـه منظـور دسـتیابی بـه زیبـایی و        يپوشش لبه
تـرین  که پایینهان گزارش نمود، . فانکشن ممکن است الزم باشد

هـاي  بـراي دنـدان  پژوهش خود میزان مقاومت به شکست که در 
برابـر بیشـتر از   سـه  یک اورلپ ثبت شده باز هـم  آماده شده با تکن

هـا نیـز بـا    که این یافته ،است پیشینهاي نیروهاي جویدن دندان
به دست آمده با دیگر علت تفاوت . )4( داردبررسی کنونی همانندي 

 کـور از که در این پـژوهش  ( ساخت روششاید به دلیل ها بررسی
 .باندینگ باشد يگونه سن دندان انتخاب شده و، )استفاده نشد

  
  گیرينتیجه

انسـیزال اورلـپ   طرح تراش سطح پاتال در تکنیـک  ي گونه .1
در  مهـم  یتوانـد نقشـ  ، مـی )و چمفـر عمیـق   چمفر یا شولدر(

  .مقاومت به شکست المینیت داشته باشد
گیـري  ، نتیجـه بررسـی از این به دست آمده با توجه به نتایج  .2

 /هم پوشانی پاالتـال هاي با طرح تراش شود که المینیتمی
 ، در Palatal/deepchamfer overlap technique عمیق چمفر

 /هاي با طرح تراش هـم پوشـانی پاالتـال   مقایسه با المینیت
  و طــرح  Palatal/shoulder overlap technique  شــولدر

 چمفر داراي مقاومت به شکست باالتري /پوشانی پاالتال هم
   .است

که به استفاده از ایـن طـرح    ،شودمی پیشنهادبنابراین 
مطـب  در پیشـین  هـاي  لینگوال دنـدان  هايتراش در سطح

  .توجه گردد
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