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 مقدمه 

ازجمله فاکتورهای کلیدی ارتودنتیست ها در  ،امروزه پیشرفت گسترده در زمینه های درمانی و تشخیصی

دستیابی به نتایج درمانی مطلوب می باشد. عرض دندان، فرم قوس دندانی و اندازه های آن، تفاوت های 

اندازه دندانی و جایگاه قرارگیری دندان ها از جمله موارد اولیه در تعیین پروتکل درمانی می باشند. همچنین 

خود مرحله ای زمان بر می باشد، نقش حیاتی در برنامه ریزی پروتکل تشخیصی و آنالیز مدل که به خودی 

از چندین سال گذشته استاندارد طالیی روند درمانی و تشخیصی مدل بیمار ارتودنسی دارا می باشد. درمانی 

انجام  Needle-Pointedکست بوده و همچنین آنالیز مدل ها به طور معمول با استفاده از کولیس و یا ابزار 

می گرفت. ازطرفی آنالیز عکس ها، کپی ها و هولوگرام ها بر روی کست انجام می گرفت که تمامی این 

همچنین استفاده از مدل های گچی دارای معایبی نظیر شکستگی گچ روش ها دارای اشتباه و ایراداتی بود. 

و آسیب های  فیزیکی و شیمیایی در اثر گذشت زمان بود. ازطرفی نگهداری کست ها به مدت طوالنی با 

حقوقی از نظر فضای نگهداری و هزینه آن غیرمعقول به نظر می آمد. بدین ترتیب جهت -مقاصد درمانی

اولین  معرفی شدند. 1990ین مشکالت و محدودیت ها مدل های دیجیتال در سال برطرف نمودن تمامی ا

بود. این وسیله کمک بزرگی  2001در سال  TMOrthoCADکمپانی پیشنهاد کننده ی مدل های دیجیتال 

به ارتودنتیست ها در جهت غلبه بر محدودیت های مطرح در زمینه استفاده از کست های مدل، قالب گیری 

توسط  2006در سال  iTeroنات  و جمع آوری کست ها نمود. سیستم های اسکنر داخل دهانی  های آلژی

امکان تصویربرداری از تمامی قوس دهانی در درون  2008رسانی شد و در سال  به روز Cadentکمپانی 

% از ارتودنتیست های نواحی شمال شرقی و 21، برای مقاصد درمانی، 2014مطب فراهم گردید.  در سال 

% از ارتودنتیست های حاشیه اقیانوس آرام از تکنیک های تصویربرداری دیجیتال داخل دهانی 55همچنین 

 استفاده کردند.

دندان و بهبود ارتباط  ه از اسکنرهای دیجیتال داخل دهانی منجر به افزایش بهداشت دهان وامروزه استفاد

بین متخصص و بیمار شده است. اسکن های دیجیتال به راحتی در فایل مریض ذخیره شده و جهت تشخیص 

کان و اسکن داخل دهان به طور منظم توسط دندانپزش اگرچهو ارائه طرح درمان به کار گرفته می شود. 

مورد  ساختار دندان یحفظ حداکثربا و با دوام  ییبایز یها میو ساخت ترم یطراح جهتها  شگاهیآزما

 .می باشد هیدر مراحل اول یمتخصصان دندانپزشک نیآن در ب به کارگیری، اما استفاده قرار می گیرد

توان  یم CAD/CAM ریتصاود. از نکن یرا فراهم م ریتصاو عیامکان مشاهده سر یداخل دهان رهای اسکن

و اهمیت خودمراقبتی در حوزه دهان  مارینشان دادن سالمت حفره دهان ب جهت یکمک بصر کیبه عنوان 

 .نموداستفاده  و دندان
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 مزایای اسکن داخل دهانی 

استفاده از اسکنرهای داخل دهانی دارای مزایای بسیار زیادی می باشد که ازجمله مهم ترین آن ها می توان 

به حذف مشکالتی که در روش های تصویربرداری قبلی مطرح بوده و درواقع وابسته به تکنیک می باشند 

و آلژینات مطرح می باشند که  PVSاستفاده از  امشکالت متعددی در روش های قالب گیری باشاره نمود. 

عبارتند از: عدم قرارگیری صحیح دندان بر روی تری، تشکیل حباب، شکستگی مواد و ابزار، جابه جایی و 

کشیدگی، تشکیل حفره، حساسیت به دما، زمان موردنیاز باال، جمع شدگی مواد، ریختن غیرصحیح مواد و 

ی داخل دهانی سبب افزایش اضطراب و عدم اطمینان ازطرفی قالب گیری هاآسیب دیدگی حین حمل قالب. 

به بیماران در تمام رنج سنی به خصوص بیماران دارای رفلکس گگ می گردد.  بر اساس برخی مطالعات، 

دیجیتال هیچ کدام از محدودیت های ذکر شده در باال را ندارد. نتایج مطالعات کنونی ی کارگیری روش ها

می باشد.  با مواد در تصویربرداری دیجیتال نسبت به نوع قالب گیری آنرضایت بیشتر بیماران بیانگر 

همچنین استفاده از برخی مواد قالب گیری در شمار اندکی از بیماران سبب ایجاد آلرژی خفیف می گردد 

استفاده از اسکنرهای  د.نکه در صورت استفاده از اسکنرهای دیجیتال این موارد هم قابل پیشگیری می باش

تال برای ارتودنتیست ها هم دارای مزایایی نظیر کاهش زمان درمان، افزایش دقت و صحت برنامه ریزی دیجی

تشخیصی و درمانی، راحتی استفاده از اسکنر، قابلیت استفاده مجدد از دستگاه، قابلیت ارسال سریع اطالعات 

دهانی می توان جهت اسکن هر از اسکنرهای لیزری داخل  به البراتوار و بهبود سیستم عملکردی می باشد.

دو نوع کست دهانی زرد و سفید استفاده نمود.  در برخی مطالعات نشان داده شده است که زمان مورد نیاز 

کمتر می باشد. از جمله مزایای بسیار مهم در استفاده  IIIدر اسکن کست های زرد نسبت به انواع سفید تیپ 

و انتقال عفونت های احتمالی می باشد، چراکه در روش های  از اسکنرهای داخل دهانی جلوگیری از بروز

در برخی موارد ایجاد عفونت در بیماران و پرسنل البراتوارها  ،قالب گیری با مواد و همچنین پروسه تولید قالب

 گزارش شده است.نیز 

 

 

 

 

 

 



Page | 4 
 

 تکنولوژی های کنونی 

، یسه بعد یاسکنرها ریبا سا سهیکنند. در مقا یرا ضبط م یتالیجیرات دیتصو یداخل دهان یاسکنرها

قوس  نظیر جهت اسکن موارد موردنظر افتهینور ساختار  ای لیزر منبع نور کی از یداخل دهان یاسکنرها

 یها از بافت یریتصاو یهانداخل د یکنند. اسکنرها یمبدنه ایمپلنت استفاده و  اصلی، دندان کامل دندان

 رفته شدهتوسط اسکنر گ یداخل دهان ریکنند. تصاو یضبط م نیز را یمیترم موارد نیسخت و نرم و همچن

تصاویر اولیه به شکل مجموعه بزرگی از نقاط می باشند که اصطالحأ  .شوند یو توسط نرم افزار پردازش م

در نهایت این ابرهای نقطه ای کنند.  یم جادیموجود را ا یاز ساختارها یشینماابرهای نقطه ای نام دارند و 

 کنند. مدل یم دیتول را از محدوده اسکن شده یمدل سه بعد کیو  شده یتوسط همان نرم افزار مثلث بند

بوده و جایگزینی مناسب برای مدل های قالبی و  تالیجید اسکن جهیها نت ها و بافت دندان یسه بعد یها

 گچی می باشند.

فرمت  نی. پرکاربردتره اندشد لیو نرم افزار تشک انهی، رایدست نیدورب کی از یداخل دهان هایاسکنر

توالی قالب  نی. امی باشد  like-ocked STLL ایو  Tessellation Standard (STL) این اسکنرها یتالیجید

 کیتکن نیادر شده است.  فیتعر یسطح معمول کیهر مثلث با سه نقطه و  که می باشد یسطوح مثلث از

 و  دهشمنعکس  نیو سپس به دوربموردنظر تابانده به سمت ساختار  ی مشخصزمانبند با یزرینور ل کی

 شوند. یم و پردازش داده ها ضبطدرنهایت 

 ریبر اساس بدست آوردن تصاو کیتکن نیاست. ا یکانفوکال مواز یربرداری، تصویاسکنر داخل دهان گرینوع د

 کیتواند وضوح  یم یکانفوکال مواز یربرداری. تصوی می باشدانتخاب عمق هایمتمرکز از  ریمتمرکز و غ

 ریتوان با تصاو ی. سپس دندان را منشان دهد ،لنز مرتبط است یفاصله تا جسم را که با فاصله کانون و هیناح

و به پزشک  نمود یدر اطراف جسم بازساز افتهی رییتغ یایمختلف و از زوا یگرفته شده در فوکوس ها یمتوال

که این کار سبب افزایش تسلط دندان قرار دهد  یرو ماًیرا مستق یدهد که اسکنر دست یامکان را م نیا

در صورت عدم استفاده  مرتبط بوده و فرد مهارت با ماًیمورد اسکن مستق هی. وضوح ناحمی گردد پزشک

 گردد.  یم جادیا ر تصاویرد ی، اعوجاج و تار یمناسب از اسکنر دست

. فرمت گردد یاستفاده م Point-and-Clickاز روش  یموازکانفوکال و  STL-like های یربرداریتصودر 

را ضبط  یسه بعد ییدئویو ریتصاو به طور پیوسته ،از موج فعال ینمونه بردار یفناور نظیر، لیفا گرید یها

دهانه  کهکند،  یچرخان استفاده م افراگمیلنز با د کیاز موج فعال از  ینمونه بردار یکند. تکنولوژ یم

 یبرا زریامر استفاده از نور ل نیکند. ا یکنترل م رابه منطقه مورد اسکن ورودی  نور زانیم لنز افراگمید

ه مورد استفاده، هم یربرداریتصو یکند. صرف نظر از نوع فناور یرا حذف م ناحیه موردنظر یضبط داده ها

جداگانه ضبط شده و پس  یویدیو ای ریتصو کی صورتدارند که به  یبه نورده ازین یداخل دهان یاسکنرها

 شود. ینقاط مورد عالقه توسط نرم افزار مونتاژ م صیاز تشخ
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های  و ویژگی ها جدول زیر چندین نمونه از اسکنرهای داخل دهانی به همراه کمپانی تولیدکننده آندر 

 ساختاری و تصویربرداری آن ها آورده شده است.

 

 

 کاربردهای کلینیکی 

و  بهداشت دهان و دندان ی، دستورالعمل هادستگاه های دیجیتال ی و قبل از رشد و گسترشبه طور سنت

 یها ی. فناورمی شدارائه  یفرد ی، چاپ و ارتباط دهانلمیف قیاز طر همچنین پروسه های تصویربرداری

توسط متخصصان بهداشت  مارانی، نحوه ارائه آموزش به بیداخل دهان ریتصاو به کارگیری قی، از طرمدرن

 یها یتواند از فناور یم ینیبال، پزشک یاسکن داخل دهانانجام داده است. پس از  رییدهان و دندان را تغ

و وضوح  ییبزرگنما با ریارائه تصو ازطریق و دندان دهان و یها یماریب بررسی جهت یسه بعد یربرداریتصو

System Color Powder Technology Of 

acquisition 
Producer Scanner 

Proprietary files 

(CSZ), but also open 

formats (PLY, STL) 

immediately 

available 

Yes No Structured light-

Active Speed 3D 

VideoTM 

Carestream dental,  

Atlanta, Georgia, 

USA 

CS3600 

Proprietary files 

(DCM) available, but 

possibility to export 

STL files via the new 

Trios on Dental 

Desktop® 

Yes No Structured light-

confocal microscopy 

and ultrafast optical 

scanningTM 

3-Shape, 

Copenhagen, 

Denmark 

Trios3 

Proprietary files 

(CS3, SDT, CDT, 

IDT) are available, 

possible to export 

STL files via the 

Cerec Connect® 

Yes No Structured light-

optical triangulation 

and confocal 

microscopy 

Dentsply-Sirona, 

York, 

Pennsylvania, 

USA 

Omnicam 

Proprietary files 

(XORDER) but also 

open formats (STL) 

immediately 

available 

No No Blue laser-Multiscan 

ImagingTM technology 

Dentalwings, 

Montreal, Quebec, 

Canada 

DWIO 

Open formats (PLY, 

STL) immediately 

available 

Yes No Red, green and blue 

lasers-projected 

pattern triangulationTM 

Planmeca, 

Helsinki, Finland 

Emerald 
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متخصصان به  ای میت ی، اعضارمایبا ب تالیجیتواند به صورت د یمتمامی این موارد را باال استفاده کند که 

 این نتایج به عنوان یک پرونده کامل برای بیمار به حساب می آید.همچنین تمامی . بگذارداشتراک 

انجام  قهیدق 5الی  3مدت زمان توانند اسکن کامل دهان را در  یمو کارآموزان مرتبط این حوزه  پزشکان

 وضعیتدندان ها،  یشکستگ بالفاصله پس از تصویربرداری فرد قادر به دیدن موارد احتمالی نظیر دهند.

توانند عود  ی. متخصصان بهداشت دهان و دندان ممی باشدو التهاب لثه  های دندانی ، جرمها میترم

توانند به  یرا کنترل کنند. اسکن ها مو هرگونه تغییر و یا تحلیل در بافت لثه   شی، فرسای، ناصافیارتودنس

 شیاز سا یمناطق اهدههمچنین امکان مشانسداد و ارتباط آن با سالمت دهان را نشان دهند.  یثرؤطور م

توان  یم نی. همچن، وجود داردباشد وزالاکل ، که می تواند ناشی از تروماودنتالیپر طیاکلوزال و شرا دیشد

. بحث در مورد نموداستفاده  بودن تیاوربایا ، اورجت و فشردگی دندان ها به هم یابیارز جهت ریاز تصاو

داخل  رهایبا استفاده از اسکن بروز ترومااز  یریآل و جلوگ دهیا نتایجبه  یابیدست یبرا یارتودنس یدرمان ها

 باشد. یآسان تر م یدهان

. نمایندمشاهده  نیگزیجا یبصر برداشت هایدهان خود را با  یتالیجید یتوانند نسخه ها یاکنون م مارانیب

 پروتکل های طرح درمانی و مراقبتیتوانند بر موضوعات مورد نظر تمرکز کرده و  یم یمتخصصان دندانپزشک

 در مواردی که بیمار نیاز به تواند یم نیهمچن ی. اسکن داخل دهانمطرح نمایند ماریب یازهایرا بر اساس ن

توانند اسکن  یم مارانی. پزشکان و بدوره ای دارد نیز مورد استفاده قرار گیرد یها تیزیو آپ و انجام چک
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. نمایند سهیرا مقا راتییرا انجام داده و تغ دیجد ی، اسکن هاکرده یبررس یرا به صورت بصر یقبل یها

 تیسازد تا وضع یرا قادر م ی، متخصصان دندانپزشکاستفاده از اسکنرهای دیجیتال و نتایج سه بعدی آن ها

نشان  مارانیبه ب یدندانپزشک یها افتهیاده س انیموثرتر از ب اریبس یا وهیسالمت دهان و دندان را به ش

 دهند.

 قالب گیری دیجیتال 

 تالیجی. اسکن دمراتب برای بیمار راحت تر می باشدبه  آن یکیزیف انواعبا  سهیدر مقا یتالیجید قالب گیری

حذف می  می باشد راناراحت کننده  مارانیب یکه اغلب برا و تری های مخصوص قالب گیریبه مواد  ازین

قالب دهند.  یم حیترجآن  یمعمول نوعرا بر  یتالیجید قالب گیری مارانی، بمطالعات انجام شده. طبق کند

است که  نیمستلزم ا کیتکن نیا چراکه، گردد یموقت یممکن است باعث ناراحت یمعمول یکیزیف گیری

 یبزاق اضاف ای دیشد یخفگ یرفلکس ها یکه دارا یمارانی. بباقی بماننددر دهان زمان سفت شدن مواد تا 

حین تصویربرداری را تحمل کنند.  یمعمول یاحتمال را دارد که روش ها نیکمتر ،کودکانهمچنین هستند و 

و در صورت لزوم مجدداً  کرده قفتوان اسکن را متو ی، مکند یاحساس ناراحت ماریب درصورتیکه، تالیجید

 .اسکن نمود

 ریو رنگ تصو آنوزن  دستگاه، از نظر دقت، سرعت، اندازه یداخل دهان ی، اسکنرهاسازندهکمپانی بسته به 

جهت بررسی داشته باشند و  تریممکن است محدوده اسکن محدود یمیقد ی. اسکنرهامی باشندمتفاوت 

در نظر گرفته شود.  ستییبا نیز . عالوه بر محدوده اسکن ، سرعت اسکنموارد ترمیمی کاربرد داشته باشند

 یبا وجود اسکنرها ی، حتحال نیبا ا می باشند، یمیقد یاز اسکن ها عتریمعموالً سر دیجد یرهااسکن

جهت کار  ، آموزش مناسببدین ترتیبتجربه پزشک دارد.  میزان ارتباط مستقیمی با، سرعت اسکن عتریسر

تولید اسکنرهای داخل دهانی نسل جدیدی توسعه و پیشرفت در . حائز اهمیت می باشد با اسکنرهای مذکور

از این اسکنرها با اندازه کوچکتر و وزن کمتر را روانه بازار نموئه که مزیت این اسکنرها نسبت به موارد قبلی 

 آن ها کارایی راحت تر به ویژه برای بیمار و بررسی دقیق تر نواحی خلفی و دندان های آسیاب می باشد.

 مدلبرخالف انواع دیگری از آن ها که تنها رنگ مشخصی را ارائه می دهند قادر به ارائه  یاز اسکنرها یبرخ

بیمار  یلثه برا طیشرا حیامر به هنگام توض نیامی باشند که  یدندان یقوس هااز  یرنگ یسه بعد یها

 کمک کننده می باشد.
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 یممکن است دارا یدندان یها . بافتشد ینسل اول معموالً از پودر و مات کننده استفاده م یاسکنرهادر 

آمالگام باشند که  یها و روکش یقلی، سطوح صدندان ینایم یها ستالیمانند کر یادیز یسطوح انعکاس

 یداخل دهان یهااز اسکنر ی، برخامر نیاز ا یریجلوگ جهت .گردنداسکن  سبب ایحاد اختالل در تواند یم

 مارانیب ینور پراکنده دارند. قرار دادن پودر برا شیافزا وح مورد نظر جهتسط یبه قرار دادن پودر بر رو ازین

به حذف و استفاده مجدد  ازین درنهایت ، کهممکن است به بزاق آلوده شود چراکه بودهنسبتاً ناراحت کننده 

را کاهش  ریتصو تیفیداده و ک رییمورد اسکن را تغ هیاز پودر ممکن است ضخامت ناح ادیدارد. استفاده ز

که  یداخل دهان یها دستگاه .به زمان زیادی نیاز دارددهد. استفاده از پودر هنگام اسکن کامل قوس ها 

نسل  یدهند. اسکنرها صیرا تشخ ینور راتیتاث ،توانند بدون استفاده از پودر یشده اند م یمعرف راًیاخ

زمان اسکن را  درنهایت دارند و یشتریب یصیتشخ یها تیقابلداشته و  یتر عیوس ینیکاربرد بال دیجد

 دهند. یکاهش م

 دوره آموزشی مورد نیاز 

به  یشتریب لیکه تما یدارد. پزشکان میت یهمه اعضا یبه آموزش برا ازین یاستفاده از اسکنر داخل دهان

که  یی، مطب هاآن یایو مزا یدرک بهتر فناور یشوند. برا یسازگار م دیبا ابزار جد عتری، سردارند یفناور

 دهند. وزشرا آم یدندانپزشک میت بایستیکنند  یاستفاده م یداخل دهان یاز اسکنرها

آگاهی و تسلط کامل را اسکن مورد استفاده در مطب  یایدر مورد مزا دیبا یدندانپزشک میت یاعضا تمامی

فاده از هر تکنولوژی جدید در وهله اول نیازمند آگاه بودن و به درستی داشته باشند چراکه به کارگیری و است

 میدهند که چگونه ترم حیتوانند توض ی، پزشکان آگاه م. به عنوان مثالآگاهی رساندن نسبت به آن می باشد

CAD/CAM کند و تنها یک مرتبه استفاده از آن جهت تواند به حفظ حداکثر ساختار دندان کمک  یم

 دستیابی به حداکثر اطالعات دهانی فرد مورد نیاز می باشد.

 هزینه 

 یدندانپزشک کیدر  یاسکن داخل دهان یاستفاده موثر از فناور یبرا ازیمورد ن یاز آمادگ یآموزش تنها بخش

دارند تا  ازیبه آن ن یدندانپزشک یکه مطب ها بوده یمتفاوت یاجزا یدارا ی. هر اسکنر داخل دهانمی باشد

 یداخل دهان سکنا یاستفاده از واحدها هیاول نهی. هزپروسه مورد نظر با حداقل میزان اشتباه ممکن رخ دهد

، عوامل ها یدر دندانپزشک تالیجید ستمیس هرگونه هنگام ادغامبطور کلی به تواند قابل توجه باشد.  یم

 .گذارد یم ریتأث نهیهزمیزان بر  یمتعدد

 استفاده نمود که بدین ترتیب این امکان را Open-formatحالت توان در  یرا م یداخل دهان یاسکنرها

، بلکه کارآمد بودن لیفرمت نه تنها به دل نی. اا ببیندر نتیجهاسکن  انجام بالفاصله پس ازتا دهد  یپزشک م

 ای النهسا نهیخاص و پرداخت هز یمجوزها دی، خرخرید اشتراکدر قالب  ندهیآ یها نهیکاهش هز لیبه دل
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با  یاسکن داخل دهان یدستگاه ها دیشود. هنگام خر یداده م حی، ترجها لیباز کردن قفل فا یماهانه برا

بتوان نرم افزار اسکنر را تا  دیدار ازین ه تاسیستم آی تی موردنیاز بوددر  ی، به تجربه و دانش خاصفرمت باز

 نمود.روی سیستم های موجود نصب 

 یداریتوانند فرمت بسته را خر ی، مو نرم افزار هستند انهیرا یساز کپارچهی یکه فاقد مهارت ها یپزشکان

شوند. درک  یادغام نم گرید یشرکت ها یاجزا ریو با سا بوده یبسته کامالً اختصاص یها ستمیکنند. س

 .حائز اهمیت می باشدمناسب  اهانتخاب دستگ، هنگام انتظارات پزشک درکنار، مختلف موجود یها یفناور

 نتیجه گیری 

را فراهم  ماریب یراحت شیو افزا تیفی، بهبود کماریببا بهتر  ارتباطامکان  یداخل دهان یاستفاده از اسکنرها

کارآمد  اریبس یریو تصاو دادهدرمان را کاهش  جهت ازیآنها زمان مورد نبه کارگیری این تکنیک آورد.  یم

و  ییبهبود کارا جهت CAD/CAM یو فناور ، قالب گیریتالیجید یربرداری. تصودکن یم دیتول قیو دق

، متخصصان یدندانپزشک نهی. با تکامل در زممی باشدارزشمند  اریبس روند درمانی و مراقبتیاز  نانیاطم

استفاده را بهبود بخشد،  ماریب یتواند مراقبت و راحت یکه م یدیجد یها یاز فناور بایستی یدندانپزشک

 .نمایند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


