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  :خالصه

ـ  :هدف و سابقه د منجـر بـه مشـکالت کلینیکـی و تخریـب مـواد       چسبندگی ورشد کاندیدا آلبیکانس بر روي مواد سافت الینر می توان

هدف از انجـام ایـن مطالعـه، بررسـی     .گزارش شده است %11-%67،شیوع دنچر استوماتیت به همراهی کاندیدا آلبیکانس. پروتزي گردد

) یل آکرو پـارس آکر(نیز مقایسه با گروه کنترل و)و آکروپارس GC(میزان چسبندگی و رشد کاندیدا آلبیکانس بر روي دونوع سافت الینر

  .بود

در هـا  نمونـه  سـپس ایـن   تهیـه شدو ) پرداخت شده و پرداخت نشـده (نمونه اکریلیک 10نمونه از هر نوع سافت الینر و 22 :ها مواد و روش

آمیـزي و بـا    قطعـات مـورد آزمـایش بـا آکریـدین اورنـج رنـگ       , پس از انجام شستشـو . قرار داده شدند نسااز کاندیدا آلبیکسوسپانسیونی 

  .استفاده شد Tukey HSDاز نوع  Post-Hocو  One-way ANOVAآزمون هاياز براي آنالیزآاماري . روسکوپ فلورسنت بررسی شدندمیک

میزان چسبندگی ورشد به اکریل پرداخت نشده بیشترین وبه اکریل پرداخت شده کمترین در این مطالعه مشاهده شد که  :اه یافته

تفاوت . )>05/0p (بیشتر بود  GCسافت الینر  به طور معنی داري از ه سافت الینر اکروپارسهمچنین میزان چسبندگی و رشد ب.بود

  ).>05/0p (داري بین اکریل پرداخت شده و پرداخت نشده مشاهده شد معنی

دندانپزشـکی بـا   این نـوع مـواد   دقت الزم در جهت انتخاب ماده مناسب با حداقل عوارض ثانویه و تولید ،با توجه به نتایج :نتیجه گیري

  .باشد، ضروري میعوارض کمتر

  

  .سافت الینر ،چسبندگی،رشد، کاندیدا آلبیکانس: ها واژه دیکل

  15/8/89 :پذیرش مقاله  27/7/89 : اصالح نهایی   6/6/89  : وصول مقاله

  

مقدمه 

یکی ازمشکالت استفاده از سافت الینرها، چسبندگی ورشد 

بــرروي آنهــا  ،ا آلبیکــانسکاندیــدهــا، از جملــه  میکروارگانیســم

از عوامل اولیه  ،کاندیدا آلبیکانسکه ثابت شده است .)1( باشد می

و نیــز تخریــب مــواد پروتــزي ) 2و  3( در بــروز دنچــر اســتوماتیت

بـرروي سـطوح   کاندیدا آلبیکـانس  اتصال و رشد . )4و  5(باشد می

در مطالعــات  .)6(ایــن مــواد بســیار انبــوه گــزارش شــده اســت  

Makila.E هاي قارچی  همکاران که در رابطه با رشد انواع گونه و

ــر روي ــر مــواد ب ــدا نجــام شــده است،رشــد ا ســافت الین کاندی

و  8(هاي قارچی دیگرذکر شده اسـت  ، بیشترازسایر گونهآلبیکانس

که سطوح داخلی Davenportدر مطالعات انجام شده توسط . )7

را بررسـی  پروتزهاي سه بیمار مبتال به دنچراستوماتیت  شـدید  
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تـر،   ، سطوح پوشانده شده توسـط مـواد سـافت الینـر نـرم     نمود

متخلخل تر و ناهموارتر از سطوح آکریلیک بود کـه چسـبندگی   

به آنهابه مراتب بیشتراز سطوح اکریلیـک بـود   کاندیدا آلبیکانس 

مـواد سـافت الینربـه طـور معمـول بـراي پوشـاندن سـطوح          )9(

ر روي ریج هاي نرمـال  روتزي، به منظور محدود کردن آسیب بپ

هـاي آناتومیـک    ریـج آلـوئالرتیز و آنـدرکات    اما تحلیل رفته، قله

بـه کـار    سـایر مـوارد   شدید و تحریکات مزمن ناشی از پروتـز و 

به دلیـل دارا بـودن خاصـیت ویسکواالسـتیک، در     .)2و10(روند می

کننده استرس را داشته و سبب توزیع متعـادل   واقع نقش جذب

، )11-13(شوند  هاي پوشیده شده با پروتز می تاسترس بر روي باف

اما این مواد با فلور نرمـال دهـانی مـی تواننـد  تـداخل داشـته       

و همچنین به علت ساختار سطحی آنها، تمیـز   .)11و14- 16(باشند

کردن مکانیکی آنها مشکل می باشد و از طرف دیگر اسـتفاده از  

صـیات  کننـده بـه دلیـل تـأثیر بـر خصو      هاي ضـدعفونی  محلول

بـه عـالوه در   .)6و  11و  17-20(.گـردد  فیزیکی این مواد توصیه نمـی 

مطالعات اخیرذکر شده است که، با توجه به اینکه چسـبندگی و  

هـا و نیـز    کلونیزاسیون سبب تسهیل تجمع سایر میکروارگانیسم

تشکیل پـالك میکروبـی شـده و بلـع و آسـپیره کـردن مـداوم        

تواننـد سـبب    میکروبـی، مـی  هاي ناشی از پالك   میکروارگانیسم

کننده دارو و اشـخاص   ابتال افراد، به خصوص افراد مسن، دریافت

 12(هـاي تـاخیري دیگـر شـود      دچار اختالالت ایمنی به بیماري

در حال حاضـر، سـعی در تولیـد گروهـی از ایـن مـواد بـا        . )10و

هـاي   کننده از رشد انواع میکروارگانیسم و گونه خاصیت ممانعت

ي این مواد شـده اسـت کـه اکثـر مطالعـات اخیـر       قارچی بر رو

خواص ضد قـارچی محـدود و یـا غیرقابـل تـوجهی در کـاهش       

ــه  ــیون گون ــبندگی و کلونیزاس ــاي نشــان داده چس ــد ه  22- 30(ان

هـاي   مطالعات متعددي در رابطه با چسبندگی و رشد گونـه .)10و

بر روي مواد سافت الینـر بـه   کاندیدا آلبیکانس مختلف قارچی، 

زمایشگاهی و بالینی انجام شده است که تمامی آنها بـر  صورت آ

. هاي تجاري ساخت خارج از کشور بوده است روي مواد با مارك

از آنجا کـه اسـتفاده از مـواد سـاخت ایـران، بـا مـارك تجـاري         

آکروپارس در کشور رواج یافته است، هدف از انجام این مطالعـه  

ان چسـبندگی و  براي اولین بار در ایـران، بررسـی مقایسـه میـز    

کـه اسـتفاده از    GCبر روي سافت الینر کاندیدا آلبیکانس رشد 

و سافت الینر آکروپـارس  و مقایسـه   ،آن نیز در ایران رایج است

آنها و نیز مقایسه با گروه کنترل، در واحد دندانپزشکی دانشـگاه  

  .بود 1388-89آزاد اسالمی در سال 

  ها   مواد و روش

وش تجربـی آزمایشـگاهی انجـام    کـه بـه ر   ،در این مطالعـه 

نمونـه از هـر   22(عـدد بـه عنـوان نمونـه اصـلی       54تعداد  ،شد

آکریـل   عـدد  5)عـدد بـه عنـوان گـروه کنتـرل     10و تعداد) ماده

ــده و  ــت ش ــل   5پرداخ ــدد آکری ــده ع ــت نش ــر  )پرداخ در نظ

.گرفته شد

  : ها تهیه نمونه) الف

  :هاي سافت الینر تهیه نمونه)1-الف

مورد نظر، از موم رز صورتی رنگ    هاي براي تهیه نمونه

Cavex(setupModelingwax,Hoarlem,TheNetherlands) در ابعاد

. استفاده شد)سانتی متر5/2× سانتی متر 2/ 5سانتی متر 15(

هاي  هاي موجود و ابعاد نمونه ها، با توجه به ابعاد مفل ابعاد نمونه

طبق  )پارس، تهران(گچ استون . شد مطالعات پیشین انتخاب 

توضیحات کارخانه سازنده، با آب مخلوط گشته و به هنگام 

پس از ریختن . ها، از ویبراتور استفاده گشت ریختن گچ در مفل

گچ استون در نیمه تحتانی مفل، قطعات مومی آماده شده روي 

  .شد Setآن قرارگرفت و گچ 

بیوفیلم  به هاي گچی گچ، قسمت Settingsبعد از انجام  

)Meadway,manufactured in UK( شد و قسمت باالي  اغشته

در جاي خود قرار داده شد و گچ استون در قسمت فوقانی  مفل

دقیقه در آب جوش تحت  10ها به مدت   شد، و مفل نیز ریخته 

بعد از خنک شدن . حرارت قرار گرفت و حذف موم انجام شد

سپس مواد . هاي گچی مجدداً لوبرکیت گشت ها، قسمت مفل

ینر در حفرات به جا مانده از حذف موم در گچ استون، سافت ال

قرار گرفت و در دماي اتاق، بعد از گذشت زمان پیشنهاد شده 

بعد از انجام . هاي سازنده، پلیمریزه شد طبق توضیحات کارخانه
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هاي تهیه شده با  ها باز شد و اضافات نمونه پلیمیزاسیون مفل

زه شد و توسط دستگاه استفاده از قیچی بریده شد و از گچ پاکی

تمیز شد سپس % 90دقیقه در الکل  10اولتراسونیک به مدت 

با آب مقطر کامالً شسته و در یک ظرف حاوي آب مقطر، تا 

  .زمان انجام آزمون کشت قارچی نگهداري شد

  :هاي آکریلی تهیه نمونه)2- الف

ها، مراحـل ذکـر شـده در بـاال انجـام شـد        براي تهیه این نمونه

ز مرحله حذف مـوم در حفـرات بـه جـا مانـده در گـچ       اما بعد ا

ــه      ــیحات کارخان ــق توض ــه طب ــارس ک ــل آکروپ ــتون، اکری اس

عمـل پروسـس اکریـل    . سازنده آماده گشـته بـود، قـرار گرفـت    

بعـد از خنـک   . با اسـتفاده از تکنیـک کوتـاه مـدت انجـام شـد      

هـا، اضـافات اکریلـی آنهـا تـریم       ها و برداشـت نمونـه   شدن مفل

رداخـت و پـالیش آنهـا توسـط فرزهـا و پـودر       گشت و مراحل پ

هـا بـه    نمونـه انجـام شـد و تمـامی نمونـه      5پامیس و رژ بـراي  

طریقه ذکـر شـده در بـاال تمیـز گشـت و نگهـداري شـد و بـه         

.عنوان گروه کنترل مورد بررسی قرار گرفت

  :میکروبیولوژي) ب

  :هیه سوسپانسیون قارچیت)1-ب

بـه  (ا آلبیکـانس  کاندیـد براي تهیه سوسپانسـیون از سـوش   

. اسـتفاده شـد  ) از آزمایشگاه مرجع سالمت ATCC2091شماره 

میلی لیتـر   10سپس یک و یال از آن به منظور رشد بیشتر در  

نوعی محیط کشت روتین بـراي  ( Sabourand dextroseمحلول 

کاندیـدا  بـراي هـر آزمـایش خلـوص     . وارد گشـت ) رشد قارچی

همچنین از طریق کشـت   با استفاده از میکروسکوپ وآلبیکانس 

هـاي   سـازي و جداسـازي سـلول    به منظـور خـالص  . بررسی شد

دور در 7 5 0(قارچی از محیط کشت مایع، از دستگاه سانتریفوژ

به همـراه شستشـو در بـافر فسـفات     ) دقیقه 20دقیقه، به مدت 

 1به عـدد   OpticalDensity(OD)استریل استفاده شد تا میزان 

در چنــین حــالتی غلظــت . رســید نــانومتر  540در طــول مــوج 

ســلول در () 29/1 1076/0(کاندیــدا آلبیکــانس هــاي  ســلول

  .بود) لیتر  میلی

  :انجام کشت قارچی )2-ب

میلی لیتراز سوسپانسیون قارچی استاندارد شده به یک   50

اضافه شد و بـه   ،هاي آماده شده بود ظرف پتري که حاوي نمونه

نگهــداري شــد، ) oC24(ســاعت در دمــاي آزمایشــگاه  1مــدت 

ها از ظـرف خـارج شـده و بـه منظـور جـدا شـدن         سپس نمونه

هـا بـه    هاي قارچی سست و اتصال نیافته، هریک از نمونـه  سلول

  .میلی لیتر بافر فسفات فرو برده شد 100بار در  3آرامی 

ها در مجاورت هـوا خشـک شـد و بـه منظـور تثبیـت        نمونه

دقیقـه در متانـل    10 هاي اتصال یافته باقیمانده به مـدت  سلول

هـا بـه    تمـامی نمونـه    پس از خشک کردن مجدد،. شد قرار داده 

آمیزي آکریدین اورنـج بـا غلظـت     دقیقه در محلول رنگ 2مدت 

سـپس مجـدداً   . شد ور  غوطهPH=  2/7در بافر فسفات با % 1/0

  . شسته و در مجاورت هوا خشک شد

  :انجام آزمون میزان چسبندگی و رشد) ج

ها با بکارگیري میکروسـکوپ فلورسـنت بـا     همه نمونه در نهایت

مورد آزمایش قرار گرفـت و بـراي هـر نمونـه      1000بزرگنمایی 

میدان دید میکروسـکوپی بـه طـور تصـادفی شـمارش       4تعداد 

 One-wayآزمـون هـاي  از  یافته ها آاماريجهت بررسی  .گشت

ANOVA  وPost-Hoc  از نوعTukey HSD استفاده شد.  

  ها  یافته

نمونه سافت  44نمونه شامل  54مطالعه حاضر بر روي 

عدد نمونه  10و )عدد آکروپارس 22و  GCعدد  22(الینر 

به عنوان )عدد پرداخت نشده 5عدد پرداخت شده و5(اکریلی

که همگی داراي شکل و ابعاد یکسان . گروه کنترل انجام شد

خت زمایشی، عالوه بر آکریل پرداآدر حین انجام مطالعات .بودند

شده و آکریل پرداخت نشده نیز به منظور بررسی تخلخل 

ن با مواد سافت الینر، مورد مطالعه قرار آسطحی و مقایسه 

نیز مشاهده می شود،  1همانطور که در جدول شماره .گرفت

آکریل پرداخت نشده داراي باالترین میزان چسبندگی و رشد و 

میزان .ستآکریل پرداخت شده، داراي کمترین میزان  بوده ا
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۵۵٢٢٢٢N =

AA(P)AA(NP)GC A

۶٠٠

۵٠٠

۴٠٠

٣٠٠

٢٠٠

١٠٠

و آکروپارس به  GCچسبندگی و رشد بر روي سافت الینرهاي 

  .بوده است) 404±112(و)246±83(ترتیب

و آکریل ) 226±33(این میزان بر روي آکریل پرداخت شده

   .بود)471±72(پرداخت نشده

  

مقایسه مواد رزینی مختلف برحسب میانگین سلولهاي   -1جدول

  ر هر میلی متر مربعمشاهده شده کاندیدا آلبیکانس د

انحراف معیار میانگین تعداد

82087/102 3182/404 22   سافت الینر آکروپارس

33903/83 8182/264 22 GCسافت الینر

05900/72 0000/471 5
  آکریل آکروپارس

)پرداخت نشده(

05299/33 0000/226 5
  آکریل آکروپارس

)پرداخت شده(

40228/124 8148/329 54 مجموع

  

ــ ــتفاده از ا ب ــالیز آاس ــزان  ،One-way ANOVAن ــاوت می تف

چسبندگی و رشد در بـین ایـن گروههـا و هـم در داخـل ایـن       

  .)>001/0p (ها معنی دار بوده است گروه

میـزان   ،Tukey HSDاز نـوع   Post Hocبا استفاده ازتست هاي 

چسبندگی و رشد بر روي تمـامی نمونـه هـاي گروههـاي مـواد      

بـا مقایسـه میـزان    . ا یکـدیگر مقایسـه شـد   رزینی مختلف نیز ب

چســبندگی و رشــد کاندیــدا آلبیکــانس  بــر روي مــواد رزینــی 

مختلف، متوجه می شویم که نتایج حاکی از این امر بوده اسـت  

که میزان چسبندگی و رشد بر روي سافت الینـر آکروپـارس از   

مـاري  آبیشتر بوده است که این تفاوت از لحاظ GCسافت الینر

همچنـین بـا مقایسـه ایـن       .)>05/0p (ر بـوده اسـت  معنی دا

ن با آکریـل  آسافت الینر با گروه کنترل مشخص شد که تفاوت 

ن بـا  آاما تفـاوت  ،)>05/0p (پرداخت شده معنی دار بوده است

بـا  ). p= 435/0(ت نشده معنـی دار نبـوده اسـت     آکریل پرداخ

ـ    GCمقایسه سافت الینر ا و گروه کنتـرل تفـاوت معنـی داري ب

، اما تفـاوت  )>05/0p (آکریل پرداخت نشده مشاهده شده است

میـان  .)=0p/ 964(با آکریل پرداخت شده معنی دار نبوده است

ماري مشاهده آگروههاي آکریلی نیز تفاوت معنی داري از لحاظ 

نیـز مشـاهده مـی     1همانطور کـه در نمـودار  ). >05/0p(گردید 

یدا آلبیکـانس بـر   کاندشود، پراکندگی میزان چسبندگی و رشد

بیشتر از سایر گروهها بوده است کـه   ،روي آکریل پرداخت نشده

  .این امر می تواند با خواص سطحی این گروه مرتبط باشد

  

  

میزان رشد و چسبندگی  کاندیدا آلبیکانس  به تفکیک  -1نمودار 

%)95حدود اطمینان (نوع ماده رزینی 

A:Acropars soft liner,GC: GC soft liner,AA(NP): Acroparsacryl 
(NotPolished) ,AA(P): Acropars acryl(Polished),

  

  بحث

در مطالعه فعلی مشخص گردیـد کـه میـزان چسـبندگی و     

و آکروپـارس از   GCرشد کاندیدا آلبیکانس به سافت الینرهـاي  

میانگین میزان ).>05/0p(باشد تفاوت قابل توجهی برخوردار می

ـ  و گـروه  )GC )83±246هـاي گـروه  هچسبندگی و رشد به نمون

توان به اخـتالف  که این تفاوت را می بود)404±102(آکروپارس

ها  همانند میزان انرژي در خصوصیات شیمیایی و فیزیکی نمونه

آزاد سطحی، توپوگرافی سطحی و نیـز خـواص هیـدروفوبیک و    

که ایـن امـر بـا نتـایج مطالعـات       ،)31-35(تراوایی آنها نسبت داد 

Busscher  در ارتباط با اثرات ایـن فاکتورهـاي   .)36(مطابقت دارد

دخیل بر روي چسبندگی و رشـد کاندیـدا آلبیکـانس بـه مـواد      

. انگیـزي وجـود دارد  ینی همانند الینرها، نتـایج بحـث  رزبابیس 

انرژي آزاد سطحی یکی از فاکتورهاي اصلی مرتبط با این امـر و  

ه خطی مـابین ایـن   ،یک رابط)37(باشد بروز دنچر استوماتیت می
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فاکتور و میزان چسبندگی مشاهده شده است، که میزان بـاالتر  

گـردد، امـا در مقابـل افـزایش     آن منجر به چسبندگی باالتر می

ــی ــزان    ویژگ ــاهش می ــبب ک ــطحی، س ــدروفوبیک س ــاي هی ه

تفاوت در خصوصیات توپوگرافیـک  . )37-40(شود چسبندگی  می

چسـبندگی کاندیـدا   هاي سطحی نیز بر میـزان  و وجود خشونت

تـر، نشـانگر   مواد با سـطوح خشـن  . باشدآلبیکانس تاثیرگذار می

این امر به دلیل  .)30و36و40(باشند شمارش قارچی باالتري نیز می

باشـد کـه همـراه بـا     عملکرد این سطوح همانند یک مخزن مـی 

هاي سطحی منجر بـه افـزایش شـانس و تمایـل گیـر      نامنظمی

ها از نیروهاي برشی حتی بـه  ت آنهاي چسبنده و محافظسلول

همیچنین بر روي نقـش بـزاق   .گرددهنگام تمیز کردن دنچر می

بر روي میزان چسبندگی و رشد کاندیدا آلبیکانس به مواد الینر 

  ، )13و41(هاي بسیاري وجود دارد نیز بحث

-باشد و شامل مولکـول اثرات تمیزکننده فیزیکی میداراي بزاق 

ــی   و IgAماننــد لیــزوزوم،   هیســتامین، هــاي تمیزکننــده ذات

باشدکه بدین وسیله سبب کـاهش چسـبندگی و   الکتوفرین می

گزارش شـده اسـت   . گرددکلونیزاسیون بر روي سطح دهانی می

که اجزاي دیگر موجـود در بـزاق، ماننـد موسـین و اسـتاترین و       

با تسهیل چسبندگی به مواد ) 42و43(هاي غنی از پرولین پروتئین

 )44(وشیده شده از بزاق، با عملکردي همانند یک رسـپتور  رزینی پ

شوند، اگرچه مطالعات در رابطه سبب جذب کاندیدا آلبیکانس می

گونه اجماعی در آنهـا  باشد و هیچانگیز میبا نقش کلی بزاق، بحث

باید دقت شود که به علـت ماهیـت متخلخـل ایـن     .شوددیده نمی

هـا و چسـبندگی   ل آنمواد و جـذب آب و مـواد غـذایی بـه داخـ     

ـات اسـتفاده    قارچی به آن ها کنترل پالك به صورت کامـل از الزم

روشـهاي مکـانیکی و شـیمیایی     .)1و45(کلینیکی از این مواد است 

اگـر چـه   . )11(شـوند موجود معموالً سبب اخالل در این مـواد مـی  

هاي شـیمیایی بـه عنـوان یـک روش مـوثر در جهـت       تمیزکننده

اندیدا آلبیکانس و تشکیل پالك بروي دنچـر  جلوگیري از تهاجم ک

اما این امر مشخص شده است که استفاده روزانـه   ،به کار می روند

ها بر روي خواص فیزیکی مواد رزینی، اثر منفـی  از این تمیزکننده

گــذارد  و عــوارض گونــاگونی را هماننــد تغییــر در خشــونت  مــی

گـزارش  سطحی و خواص ویسکواالستیک و یا تغییـرات رنگـی را   

نیز نشان داده شـده اسـت    Nikawaدر مطالعات  .)6و45و46(اند کرده

هـاي شـیمیایی   که استفاده روزانه و نامناسـب از ایـن تمیزکننـده   

منجر به گسترش چسـبندگی قـارچی و تشـکیل پـالك بـر روي      

بنابراین با توجه بـه نکـات ذکـر     ).47(گردد سطوح سافت الینر می

انتخاب مـاده تمیزکننـده و سـافت    شده،باید توجه الزم در جهت 

الینر مناسب و تولید این مواد جهت کاهش اثرات منفـی متقابـل   

   .آنها بر روي یکدیگر، معطوف گردد

از راهکارهــاي پیشــنهادي در جهــت غلبــه بــر چســبندگی 

کاندیدا آلبیکانس به این مواد، افزودن اجزاي ممانعت کننـده از  

متاسفانه نتایج غیرواضحی  اما. باشدرشد قارچی بر روي آنها می

بعضـی از مطالعـات اثـرات     ).10(از این مواد گـزارش شـده اسـت   

کننده قابـل تـوجهی را بـر روي کاندیـدا آلبیکـانس در      ممانعت

اما مطالعات اخیر به  ،)23و4 8(   اندشرایط آزمایشگاهی نشان داده

خصوص در شرایط کلینیکی، اثرات بسیار محدود این مواد را بر 

-داده ســـبندگی و رشـــد کاندیـــدا آلبیکـــانس نشـــانروي چ

هاي آکریلیک، میان میزان در بررسی نمونه).23و25و28-30و49و50(اند

چسبندگی و رشدکاندیدا آلبیکانس به سطوح پرداخـت شـده و   

ــب     ــه ترتیــ ــزان آن بــ ــه میــ ــده کــ ــت نشــ  33(پرداخــ

داري وجـود دارد  می باشـد، تفـاوت معنـی   )471±72(و)±226

)05/0p<(تـوان بـه تمـامی فاکتورهـاي ذکـر      ن را می،که علت آ

هـاي سـافت الینـر، ماننـد تفـاوت در توپـوگرافی       شده در نمونه

سطحی و خـواص فیزیکـی و شـیمیایی مـواد فـوق نسـبت داد       

این مطلب نشانگر ایـن امـر مـی باشـد کـه پرداخـت        ).31و35و36(

سـطوح آکریلیــک اثــر بســیار قابـل تــوجهی در کــاهش میــزان   

ــرا  چســبندگی و رشــد کان دیــدا آلبیکــانس خواهــد داشــت، زی

محـل   ،هاي ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک سـطحی ناهمواري

مناسبی براي تجمع قارچی و بروز دنچر استوماتیت در بیمـاران  

 ).31و35(باشـد  کننده از دنچرهـاي پارسـیل و کامـل مـی    استفاده

بنابراین سطوح آکریلیک باید به خوبی پرداخـت شـوند، امـا بـا     

ین مطلب که اصوالً سطح بافتی دنچرها به علت حفـظ  توجه به ا

شـود، الزم اسـت   پرداخت نمـی  ،هاي نشستگاهبافتبا تطابق آن 
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، به عنوان مثال استفاده اصول خاصی در ساخت دنچر به کاررود

از مواد قالبگیري بـا پروزیتـه کمتـر و در نتیجـه ایجـاد سـطوح       

کـردن  ز و مخلوط هاي استاندارد و دانه ریگچزتر، استفاده اصاف

ت صحیح و تحت خالء و با اسـتفاده از ویبراتـور   بسگچ و آب با ن

همچنین مخلوط کردن مونومر و پلی مر آکریل بـا  . صورت گیرد

نسبت صحیح و استفاده از آن در مرحله خمیري صـورت گیـرد   

زیـرا وجـود   ،وبه زمان و دماي پروسـس آکریـل نیـز دقـت گردد    

جـاد تخلخـل و خشـونت آکریـل     تواند موجـب ای مونومر آزاد می

-گردد که این امر سبب افزایش چسبندگی بر روي آکریـل مـی  

با مقایسه نتایج مربوطه به مـواد سـافت الینـر و    ).14و31و51(گردد 

آکریلیک مورد بررسی در این مطالعه، متوجه مغـایرت نتـایج بـا    

شویم که میزان چسبندگی و رشـد   می) 23و9(مطالعات پیشین 

کانس در مطالعه فعلـی بـه سـطوح پرداخـت نشـده      کاندیدا آلبی

باشد که این تفاوت بـا  ی از سطوح سافت الینر باالتر میکآکریلی

ومی تواند ناشـی  )>05/0p (باشد  دار میمعنی GCسافت الینر

از . ازخواص سطحی و ساختار نا مناسب آکریل آکروپارس باشـد 

الینـر و  این رو با توجه به عـدم توانـایی پرداخـت مـواد سـافت      

ها نسبت به رزینهاي آکریلیک کـه سـبب   تر آنماهیت متخلخل

افزایش چسبندگی و رشد کاندیـدا آلبیکـانس و ایجـاد عفونـت     

گردد، نشانگر اهمیت استفاده از مـواد بـا خـواص    متعاقب آن می

  .باشدمطلوب می

همانطور که اشاره شده است، مطالعات متعددي در رابطه با مـواد  

یزان چسبندگی و رشد کاندیدا آلبیکانس بـه آنهـا   سافت الینر و م

هاي تجـاري متعـددي مـورد بررسـی     صورت گرفته است و مارك

ـا رواج اسـتفاده از مـارك    قرار گرفته هـاي تجـاري مـورد    اند، امـا ب

بررسی در مطالعه فعلی، نیاز به بررسی این مواد بـراي اولـین بـار    

ن بررسـی  تـوان روش انجـام ایـ   همچنین مـی . گردیداحساس می

که با در  - وروش شمارش قارچی توسط میکروسکوپ فلورسنت را

نظر گرفتن شرایط و امکانـات موجـود از دقـت بـاالیی برخـوردار      

ـاي ایـن   از کاسـتی . از نقاط قوت این تحقیق به شمار برد - است ه

توان به عدم بررسی عوامل دیگر در میزان چسـبندگی  مطالعه، می

ــدا آلبیکــانس هما ــرژي ســطحی، خاصــیت  و رشــد کاندی ننــد ان

  . ها اشاره کردهیدروفوبیک و خشونت سطحی مذکور نمونه

بایــد دقــت گــردد کــه خشــونت ســطحی پروتــز و نیــز ســطوح 

ــافتی آن کــه پرداخــت نمــی گــردد و نیــز ســطوحی از پروتــز ب

ــا مــواد ســافت الینــر پوشــانیده شــده   ــه کــه ب ــد، یــک ناحی ان

سـازد  فـراهم مـی  هـا  آل را بـراي میکروارگانیسـم  حفاظتی ایـده 

ــواحی    ــایر ن ــه س ــا ب ــترش آنه ــد بیشــتر و گس ــبب رش ــه س    ک

در صـورت عـدم رعایـت بهداشـت بیمـار و اسـتفاده       . گـردد می

دائم از پروتـز، و نیزعـدم دقـت بـه محـدودیت زمـانی اسـتفاده        

ــر، مــی    ــافت الین ــواد س ــر     از م ــروز دنچ ــه ب ــر ب ــد منج توان

  ). 14(استوماتیت شود

  نتیجه گیري

به دست آمده، دقت الزم در جهت انتخاب  با توجه به نتایج

ماده مناسب با حداقل عوارض ثانویه و همچنین تالش در جهت 

.  باشدتولید این دسته از مواد با خواص مطلوب، ضروري می

همچنین انجام مطالعات مشابه ونیز  بررسی عوامل موثر مطرح 

شده احتمالی همانند بزاق و حضور میکرو ارگانیسم هاي دیگر 

.ر شرایط کلینیکی پیشنهاد میگرددد
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