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 بر میزان دقت ابعادی ریبا با ادنتیآر ناتیآلژ تاثیر سهیمقا

 

  4لیال زمانی علویجهدكتر  3محمودرضا مبینیدكتر  2 مهندس ناصر والیی 1# پارسا  آتش رزم دكتر 

 
 ن  آزاد اسالمی، واحد دندانپزشكی تهرا دانشگاه  ،متحرک بخش پروتزدانشیار  -1

   مركز تحقیقات تاالسمی دانشگاه علوم پزشكی مازندران  عضو هیئت علمی  -2

 آزاد اسالمی، واحد دندانپزشكی تهران   دانشگاه  ،عضو هیئت علمی بخش پروتز متحرک -3

 آزاد اسالمی، واحد دندانپزشكی تهران   دانشگاه  ،دستیار گروه آموزشی پروتزهای دندانی -4
 

 

             
 

 :الصهخ

جهت  قيتحق نیا ع،يدر سطح وس يداخل یها ناتیها و تبعات آن و مصرف آلژ قالب یابعاد رييتغ وعيبا توجه به ش سابقه و هدف:

 انجام شد. يبه عنوان نمونه خارج  ریو با  يبه عنوان نمونه داخل ادنتیآر ناتیآلژ یدقت ابعاد نييتع

و  شد ساخته ي)شاهد( انجام گرفت. مدل ری)مورد( و با ادنتیآر  ناتینمونه آلژ 82 یرو يتجرب يبا طراح قيتحق ها: روش و مواد

و  نیكوچكتر.شد ختهیها با گچ استون ر قالب شد. انجام ریو با ادنتیآر یها ناتیبا آلژ يتوسط قاشقک اختصاص ياز مدل اصل یريقالبگ

 با ها وداده دهيسنج  (Integral Derby England) يكروسكوپيم یريگ با دستگاه اندازه ها یدا نيقطر، ارتفاع و فاصله ب نیبزرگتر

 قرار گرفت.  یمورد قضاوت آمار Mann-Whitneyو  paired T Test های آزمون

  7/713 6/815برابر با ، بيبه ترت ریبا ناتیكست حاصل از آلژ یدو دا یتفاوت قطر كوچک وبزرگ، ارتفاع و فاصله محورها ها: افتهی

 ،2/791  5/965  ،8/789  3/783  2/621و  9/971  5/785برابر با ،  بيبه ترت ادنتیآر ناتیدرآلژ و كرونيم  9/831  ،

9/772  1/967  ،3/711  2/996  5/765و  3/718 داشتند یدار ياختالف معن يدو نسبت به نمونه اصلهر بود كه  كرونيم 

 (1115/1 P < ).  ر و آریادنت در مقایسه با یكدیگر معني دار نبودایبنات یدو نوع آلژ ابعادی راتييتغ زانيم(3/1 < P .) 

 یريا گ قالاب  یاماا بارا   دارد. داشتند كه در پروتز ثابت عدم كاربرد يمدل اصل دار نسبت به يمعن یابعاد راتييدو ماده تغ: یریگ جهینت

 پروتز متحرك قابل استفاده است.  یينها
 

 یابعاد راتييبرگشت، تغ رقابليغ ديدروكلوئيه ،نيدندا یريمادة قالب گواژه ها:  دیكل
 

 91/2/31پذیرش مقاله:     79/2/31 اصالح نهایي:     9/5/31 وصول مقاله:
 

 

 مقدمه:

برگشت  رقابليغ ديدروكلوئيه یريگ قالب ی هماد ناتیآلژ

 ی هاطاق، استفاد یدر دما عیشدن سر سخت لياست كه به دل

دندانپزشكان كامال  نيب آسان و مقرون به صرفه بودن در

مختلف  یريگ مواد قالب نيمصرف را در ب نیشتريمتداول و ب

كست  یبرا هياول یريگ عالوه بر قالب ناتیآلژ (7،8).دارد

 یريگ قالب و  اطفال يو دندانپزشك يدر ارتودنس يصيتشخ

و  گردد ياستفاده م (9-5) ليدر پروتز متحرك پارس ينهائ

 ساخت ،یينها یريگ قالب یاستفاده از آن برا نيهمچن

در پروتز ثابت  یچند واحد يحت ایو  یواحد کی های روكش

 راتتغيي مورد در (6–87).خاص گزارش شده است یها کيبا تكن

و زمان  یتر ريتاث و ناتیشده از آلژ هيته یها كست یادابع

و نشان داده  هصورت گرفت يدر خارج كشور مطالعات یزیر قالب

 یرينسبت به مواد قالب گ یه دقت كمترماد نیشده است كه ا

 يشیافزا یها كونيلياتر و س ي، پلدیسولفا يپل رينظ کیاالستومر
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 های ناتیآلژ وردالبته تا كنون در م (89-85).دارد يو تراكم

صورت گرفته است و نشان  یساخت داخل مطالعات محدود

برابر با  يراتييتغ یابعاد دارا يداده شده است كه در بعض

از ابزار سنجش  قاتيتحق نیدر ا .باشند يم يخارج یها اتنیآلژ

 یاستفاده شده است كه دارا كرونيبا دقت ده م کيكروسكوپيم

در )86-81).است دیجد یها نسبت به دستگاه یدقت كمتر

و  ميرمستقيكه غالب كارها بصورت غ يدندان یپروتزها ی هحوز

ز مواد حاصل ا یها كست یابعاد راتييتغ ،خارج از دهان است

كه  شود يعدم انطباق پروتز م رينظ يتبعات یدارا یريقالب گ

حاد  تي، پولپ يدندان یها يدگيپوس رينظ يامر باعث عوارض نیا

استخوان  ليانساج و تحل رمتو نتال،ودیپر یها یماري، بو مزمن

حداقل طول عمر و  ای .گردد يبستر پروتز و شكست درمان م

 (89) .دهد يدوام پروتز را كاهش م

مواد قالب  هيو دقت در ته یتكنولوژ شرفتيپ ليدل به

 شتريب یكارخانجات سازنده در مورد ثبات ابعاد یو ادعا یريگ

 ديتول نيهمچن ،برگشت رقابليغ ديدروكلوئيه یريگ مواد قالب

 اتيدر داخل كشور و عدم مطالعه در مورد خصوص ناتیآلژ

 كشورل ساخت داخ یها ناتیاز آلژ يكی یو ابعاد يكیزيف

 های و تناقضات موجود در مورد استفاده (ادنتیآر ناتیآلژ)

 قيتحق نی، ا( 6-87)از جمله در پروتز ثابت  ناتیگوناگون از آلژ

بر دقت  ریو با ادنتیآلژینات آر یريگ مواد قالب سهیبا هدف مقا

 يآزاد اسالم يابعادی در بخش پروتز متحرك واحد دندانپزشك

 شد. مانجا 8911در سال

 

 :مواد و روش ها

انجاام   يشاگاه یو باه صاورت آزما   يتجرب يبا طراح قيتحق نیا

دو دنادان   هيباا ثباات كاه شاب     ينیرز يمدل اصل کیشد. ابتدا 

و مشاابه باا مادل     یتراشاكار  نيتراش خورده است توسط ماش

 یو از رو هيته يمدل كست نی. از ا(83)استاندارد شده ساخته شد

كرم كبالات   اژيز جنس آلمشبک ا يكست قاشقک اختصاص نیا

باود   كنواخات یو  كساان ی يكه فاصلة آن از تمام نقاط مدل اصل

قالاب   82قالب گرفتاه شادكه شاامل     96تعداد  (81).ساخته شد

هاا باا    بود. سپس قالب ریبا ناتیقالب آلژ 82و  ادنتیآر ناتیآلژ

تعداد با توجه به  نای. شدند ختهیساخت آلمان ر Gildand گچ

باه صاورت    قيا تحق نكاه یا ومشاابه   قاات يتحق تعداد نموناه در 

 يكما  زيا ن وابساته ماا   یرهاا يانجاام گرفتاه و متغ   يشگاهیآزما

 .شده است نييباشد، تع يم

  ناتیآلژ ژةیبه چسب و ياختصاص ی، تریرياز قالب گ قبل

((Hold, Spray – on adhesive / vevey,Switzerland  

 ری)مورد( و باا  ادنتیآر یها ناتیبا آلژ یريآغشته شد و قالب گ

)دماا و   كساان ی طی)شاهد( برابر دستور سازندگان آنها و در شرا

  .اتاق كار( انجام شد كسانیرطوبت 

زماان    ،ساخت شاونده   عی، سر يرنگ نارنج یدارا ریبا ناتیآلژ

 پالسات  ناو ی، سااخت كارخاناه آلژ  dust free،  قهيدق کیكار 

(Keraus kulzer Gmbh Co. Holland)  ناات یو آلژ 

 عی( سررانیطب، تهران، ا يميش ايمحصول شركت )آس ادنتیرآ

  .بود  ISO 9001 یداراسخت شونده و 

مخلوط كاردن   طیو آب، زمان و شرا ناتینسبت پودر آلژ زانيم

اساا  دساتورات    بر یزی، زمان سخت شدن و گچ ریريقالب گ

 اتيا هر دو گروه عمل ی. برادیدو گروه انجام گرد یسازندگان برا

 81-71مادت   يو طا  يبدون وقفه زماان  یزیر و  گچ یريگ قالب

 شد انجام (Gildland,Germany) قيبا گچ استون دق قهيدق

هار گاروه از    یبارا  قيعدد كست دق 82تا  دیو آنقدر تكرار گرد

بدسات آماده باه صاورت      هاای  بدست آماد. نموناه   ينمونه اصل

 یرگيا  كه اندازه يشخص یتا برا شد ميبه دو گروه تقس يتصادف

دو گروه مشاخ  نباشاد. باه     های نمونه دهد يرا انجام م یعاداب

 كاور  صاورت  باه  96 عادد  تاا  8 عادد  از ها كه نمونه بيترت نیا

 .دندیگرد شگاهیآزما لیتحو یرگي اندازه یو برا بندی شماره

جسم  کیكه  شود ياطالق م یبه موارد یابعاد راتييتغ مشكل

 يد نموناه اصال  هماننا  قاا  ي( در تماام ابعااد دق  كسات  ایو  ی)دا

كست از مادل   یابعاد راتييتغ یرگي اندازه ی)دندان( نباشد. برا

 كرونيم 5/7با دقت  يكروسكوپيم یرياز دستگاه اندازه گ ياصل

(Integral, Derby England)   یكاه دارا  دیا اساتفاده گرد 

 یآن برا يائیپا ،يدر پ يپ یها ونيبراسيالزم بود و با كال يروائ

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 

 یدقت ابعاد زانيبر م ریبا با ادنتیآر ناتیآلژ ريتاث سهیمقا                                                                                                             821

  91 / پياپي8931 زمستان/ چهارم/ شماره هشتممجله تحقيق در علوم دندانپزشكي/ دوره  

 
 

 

 

  .قرار گرفت يعد مذكور مورد سنجش و بررسچهار ب یرگي اندازه

در چهاار بعاد    ينموناه اصال   کینمونه در هر گروه همراه با 82 

ارتفاع مخروط و فاصله محور تا  شامل قطر كوچک ، قطر بزرگ،

   .دیگرد یرگي محور مخروط مرجع و مخروط دوم اندازه

 نيانگيا هركست از چهار بعد فوق سه بار انجاام و م  یرگي اندازه

و در فارم   دیا مشاخ  گرد  يها به عنوان  رقم قطع یرگي دازهان

  .مربوطه ثبت شد ياطالعات

 ناات یو آلژ ریباا  ناات یآلژ کيا باه تفك  يفارم اطالعاات   های داده

 Paired T test آمارهها با  افتهیاستخراج و  ،بندی طبقه ادنتیآر

مورد قضاوت قرار  T testدو گروه با آماره  نيدر داخل گروه و ب 

در چهاار   یاختالف ابعاد ایسؤال كه آ نیپاسخ به ا ی. براگرفت

از آزماون    ريا خ ایا دار باوده اسات    يمعنا  یبعد به لحاا  آماار  

Mann Whitney دیاستفاده گرد. 

 

 ها:  یافته

نسبت به قطر كوچک  ریبا ناتیآلژ یتفاوت قطر كوچک دا

 827بود كه    7/713 6/815 )استاندارد( برابر با يواقع یدا

 آزمونبود و  يواقع زانيدرصد كمتر از م 6/9حدود  ایو  ونكريم

 Paired T test يمعن یاختالف از نظر آمار نینشان داد كه ا 

  P). < 1118/1) باشد يدار م

با نمونه استاندارد   ادنتیآر ناتیآلژ یدا چکتفاوت قطر كو

 836اختالف  کیبود كه  كرونيم  9/831 5/758برابر با 

 يواقع زانيدرصد كمتر از م 8/6حدود  ایشت و وجوددا كرونيم

اختالف از نظر  نینشان داد كه ا Paired T test آزمونو  بود

  P). < 1118/1)دار است يمعن یآمار

با  ينسبت به نمونه اصل ریبا ناتیقطر كوچک آلژ تفاوت

6/815  7/713 برابر  ادنتیآر ناتیو در گروه آلژ كرونيم 

5/758  9/831و آزمون ودب كرونيم Mann whitney  نشان

 (.>P 3/1) ستيدار ن يتفاوت معن نیداد كه ا

   6/6666 8/972 ریبا ناتیقطر كوچک آلژ زانيم

 كرونيم   2/6697 3/761برابر  ادنتیآر ناتیو آلژ كرونيم

گروه به  دو اختالف در نیمكرر نشان داد كه ا T بود كه آزمون

 ( 8(.  )جدول >P 81/1) ستيدار ن يمعن یلحا  آمار

 

میزان تغییرات كوچكترین قطر دای كست نسبت به نمونه  -1جدول 

 تفكیک نوع ماده قالب گیری برحسب میكرونبه اصلی 

 

*Not Significant  

 

نسبت به قطر بزرگ  ریبا ناتیآلژ یتفاوت قطر بزرگ دا

 كرونيم 7/995كه  5/965 2/791برابر با  ياصل ای يواقع یدا

 Paired بود و آزمون يواقع یاز دا شتريدرصد ب 2/6حدود  ایو 

T test   دار بود يمعن یاختالف از نظر آمار نیداد كه انشان 

(1118/1 > .(P 

نسبت به قطر بزرگ  ادنتیآر ناتیآلژ یقطر بزرگ دا تفاوت

اختالف  کیبود كه  772 1/967( برابر با ي)اصل يواقع یدا

 .بود رشتيدرصد ب 6/6حدود  ایوجود داشت و  كرونيم 1/982

 یاختالف از نظر آمار نینشان داد كه ا  Paired T test آزمون

  (.P<118/1) دار است يمعن

 رابرب ينسبت به نمونه اصل ریبا ناتیبزرگ آلژ قطر تفاوت

 2/791  5/965 نسبت  ادنتیآر ناتیو در گروه آلژ كرونيم

  Mann بود و آزمون   1/967 9/772برابر  يبه نمونه اصل

whitney  ریبا ناتیدو گروه آلژ نيتفاو ت ب نینشان داد كه ا 

قطر بزرگ در  زانيم >P). 3/1)  ستيدار ن يدنت معنایو آر

 ناتیو در آلژ كرونيم   7/2583 6/757برابر  ریبا ناتیآلژ

مكرر  Tبود و آزمون  كرونيم   3/2589 6/978دنت برابر ایآر

 ار د يمعن یاختالف به لحا  آمار نینشان دار كه ا

 (.7)جدول  (P <3/1) باشد ينم

 

 

 

 نوع ماده 

 قالب گیری
 درصد تغییرات میزان

 آزمون 

در داخل 

 گروهها

 آلژینات بایر

 (11)تعداد =
8/972  6/6666 6/815  7/713 6/9- 0001/0 > P 

 آریادنت ژیناتآل

 (11)تعداد =
3/761  2/6697 5/758  9/831 8/6- 0001/0 > P 

 نتیجه آزمون 

 بین گروهها
N.S* N.S   
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میزان تغییرات بزرگترین قطر دای كست نسبت به  - 2جدول 

 نمونه اصلی به تفكیک ماده

 

 يواقع زانينسبت به م ریبا ناتیآلژ یارتفاع دا

 8/789  36/783 كرونيم 6/815تفاوت داشت كه  كرونيم 

 بود و آزمون يواقع زانياز م شتريدرصد ب 6/7 ایو 

 Paired T test  دار است يف معناختال نینشان داد كه ا 

(1115/1 P<.) 

 يواقع ینسبت به دا ادنتیآر ناتیبا آلژ یارتفاع دا

  3/711  2/996   ایو  كرونيم 3/976تفاوت داشت كه 

 Paired T بود و آزمون یاز ارتفاع دا شتريدرصد ب 5/6حدود 

test  دار است ياختالف معن نینشان داد كه ا.  

برابر با  يبا نمونه اصل ریبا ناتیتفاوت ارتفاع آلژ زانيم

8/789  3/783  برابر ادنتیو در گروه آر كرونيم 

 3/711  2/996 آزمونبود و  كرونيم Mann whitney 

 >P). 6/1) دار نبود ياختالف معن نینشان داد كه ا

و با  كرونيم  6/2926 7/753 ریبا ناتیبا آلژ یدا ارتفاع

بود و  كرونيم  97 3/2589 6/8 برابر با ادنتیآر ناتیآلژ

 يمعن یاختالف به لحا  آمار نیمكرر نشان داد كه ا Tآزمون 

  >P). 6/1) ستيدار ن

 زانيبا م ریبا ناتیبا آلژ یمحور دو دا نيتفاوت فاصله ب

   9/971 2/621برابر  ينمونه اصل یفاصله محور دو دا

 زانيدرصد كمتر از م 5/8 ایو  كرونيم 7/736بود كه  كرونيم

اختالف  نینشان داد كه ا  Paired T test د و آزمونبو يواقع

 یمحور دو دا نيبتفاوت فاصله  دار است. يمعن یبه لحا  آمار

 ينمونه اصل یفاصله محور دو دا زانيبا م ادنتیآر ناتیبا آلژ

اختالف  يواقع زانيبود كه نسبت به م   6/718 6/765 برابر 

 يواقع زانياز مدرصد كمتر  9/8حدود  و داشت كرونيم 9/756

دار  يتفاوت معن نینشان داد كه ا  Paired T test آزمون .بود

  .است

 برابر  يبا نمونه اصل ریبا ناتیآلژ یها تفاوت نمونه زانيم

2/621  9/971 برابر با ادنتیآر ناتیو در گروه آلژ 

6/765  6/718  بود و آزمون Mann whitney تفاوت  یبرا

دار  يدو گروه معن نيها ب تالف تفاوتدو گروه نشان داد كه اخ

 (.>P 3/1) ستين

 برابر ریبا ناتیبا آلژ یدو دا یمحورها ی فاصله زانيم

 1/585  1/83529 برابر با  ادنتیآر ناتیو درآلژ كرونيم

7/733  2/8368  بود و آزمون  كرونيمT  مكرر نشان داد كه

  (>P 1/1)  ستيدار ن يمعن یاختالف به لحا  آمار نیا

 (.9جدول )

 

میزان تغییرات فاصله محور دو دای نسبت به نمونه  – 3جدول 

 به تفكیک نوع ماده قالب گیری بر حسب میكرون اصلی
 

 

 :بحث 

دو  یقطر و فاصله محورها نینشان داد كه كوچكتر قيتحق این

درصد(  6/9) كرونيم 827 بيبه ترت ریبا ناتیدر گروه آلژ یدا

و نسبت به  يدرصد ( كمتر از نمونه اصل 5/8)  كرونيم 737و 

قطر و فاصلة  نیكوچكتر نيداشت. همچن یدار ين تفاوت معنآ

 836 بيرتبه ت ادنتیآر ناتیدر گروه آلژ یدا دو یمحورها

 8/6 بيدرصد( كه به ترت 9/8بود ) كرونيم 756درصد( و  8/6)

ن تفاوت آو نسبت به  يدرصد كمتر از نمونه اصل 9/8و 

 ناتیآلژ در گروه یقطر و ارتفاع دا نیدار داشت. بزرگتر يمعن

 كرونيم 6/815 و درصد( 2/6) كرونيم 7/995 بيبه ترت ریبا

 درصد تغییرات میزان قالب گیری
 آزمون در 

 داخل گروهها

 آلژینات بایر

 (11)تعداد =
6/757  7/2583 2/791  5/965 2/6+ 0001/0 > P 

 آریانت

 (11)تعداد =
6/978  3/2589 9/772  1/967 6/6+ 0001/0 > P 

 نتيجه آزمون

 بين گروهها 
 N.S*   

 درصد تغییرات میزان قالب گیری

 آزمون در 

داخل 

 گروهها

 آلژینات بایر

 (11)تعداد =
1/585  1/83529 2/621  9/971 5/8- 0000/0 > P 

 آریانت

 (11)تعداد =
7/733  2/8368 5/765  6/718 9/8 -  0000/0 > P 

 نتیجه آزمون 

 بین گروهها
 N.S   
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و نسبت به آن تفاوت  بود يواقع زانياز م شتريدرصد( ب 6/7)

در  یقطر و ارتفاع دا نیبزرگتر نيداشت. همچن یدار يمعن

  كرونيم 1/982با  برابر بيبه ترت ادنتیآر ناتیگروه آلژ

از ارتفاع  شتريد( بدرص 5/6) كرونيم 3/976درصد( و  6/6)

 يدار بود. به عبارت ياختالف معن نیبود كه ا ينمونة اصل یدا

 یدو دا یمحورها نيو فاصلة ب چكترقطر كو راتييدرصد تغ

در هر  یقطر بزرگ تر و ارتفاع دا راتييكمتر شده و درصد تغ

رفتار دو ماده قالب  عتيطب يعنیشده است.  شتريدو ماده ب

رفتار  نیاما ا .است گریكدی هيشب ادنتیرو آ ریبا ناتیآلژ یريگ

 نيب ی كوچک، بزرگ، ارتفاع و فاصله یقطرها یدر هر ماده برا

شاخ   کیمتفاوت است. بطور مثال در  یدا حوردو م

 کیبزرگتر و در  یدا ،خط خاتمه تراش( هي)ناح کيآناتوم

اكلوزال كه همان قطر  9/8 هي)ناح گرید کيشاخ  آناتوم

اگر روكش تک  يبه عبارت كوچكتر است. یكوچكتر است( دا

 یبر رو يروكش وقت نیا ،ساخته شود یدا نیا یرو یواحد

اما  .ندنشي يم يراحته ب نیمارژ هيدر ناح رديقرار گ ينمونه اصل

چون در  ياست و از طرف ادیفاصله آنها تا خط خاتمه تراش ز

 هيانطباق آن در ناح ،ه اكلوزال اندازه قطر آن كمتر استيناح

 شتريب هيلذا عدم انطباق در دو ناح .ستين قياكلوزال دق 9/8

عدم  يبه صورت تجمع كه كرد ينبي شيپ توان يو م شود يم

و روكش  یارتفاع دا شیو اگر افزا دهد يم شیرا افزا انطباق

شده است. اگر  شتريعدم انطباق ب ،ميحاصله از آن را تجسم كن

 یمحور دو داساخته شود چون فاصله  يجیبر تيوضع نیدر ا

. به ردگي يصورت نم يدرست هب جیانطباق بر ،كم شده است

را  یادیزعدم انطباق  ،در تمام ابعاد یابعاد راتييتغ يعبارت

در مورد استفاده  قاتيتحق ی نهيشي. با توجه به پكند يم جادیا

 یريگ و روش متعارف در قالب تينيالم کيبا تكن  ناتیاز آلژ

دهد كه از  ينشان م قيتحق نیا جیتان ک،ينيپروتز ثابت در كل

پروتز ثابت  یريقالبگ  یتوان برا ينم ناتیدو نوع آلژ نیا

 و گزارشات قاتيبر خالف تحق هآمد  بدست جیكرد و نتا  استفاده

  .(6-87) است گرید 

از  شتريب قيتحق نیمده در اآبدست  یابعاد راتييتغ درصد

ابزار سنجش  دتوان يآن م ليبوده است كه دل گرید قاتيتحق

 يروائ یكه دارا يتاليجیاز ابزار سنجش د قيتحق نیا در باشد.

در  و بود استفاده شد كرونيم 5/7الزم و دقت  يائیو پا

شده  دهاستفا کيكروسكوپياز ابزار سنجش م گرید قاتيتحق

 )81،82) .باشد يم كرونيدقت كمتر و برابر با ده م یاست كه دارا

 نيب يتفاوت ،روش كاراز لحا   الزم به ذكر است كه البته

مشخ  و  یفلز یتر کی. هر دو با  میقائل نشد ناتیدو آلژ نیا

آنها مشترك بود.  ينمونه اصل نيشدند. همچن یريواحد قالبگ

كست  ختنیر ی، گچ به كار برده شده برایريقالبگ طيمح یدما

 نيو آب همچن ناتیاختالط پودر آلژ زانيم بوده است. كسانی

كننده انجام شده  ديبق دستورات كارخانجات تولگچ و آب ط

، طيابعاد، درجه حرارت مح یريگ دستگاه اندازه نياست. همچن

بودند. پس از  كسانیكننده،  برهيو فرد كال ونيبراسيكال طیشرا

 ریبر با ادنتیآر ناتیآلژ تيارجح یبرا يليدل یلحا  كاربرد

  .شود ينم دهید

در  یريمراحل قالبگ ما انجام قيتحق تیجمله محدود از

اتاق ( بوده است، در  یگراد ) دما يدرجه سانت 75درجه حرارت 

 دهان و با درجه حرارت طيها از مح یريقالبگ كهيصورت

 . ردیپذ يگراد انجام م سانتي درجه 92 – 91 

 قاتيتحق یابعاد راتييآب بر تغ یدما ريدر مورد تاث

درجه  79 یا دماآب ب ریبا ناتیآلژ یانجام شده و برا یمحدود

 مراحلاست كه  نیا تيشده است. پس واقع شنهاديپ گراديسانت

 91نه  ،گراد است يدرجه سانت 75در درجه حرارت  انجام كار

مشكل  طیشرا یریپذ ميگراد و از لحا  تعم يدرجه سانت

ها گچ  ستك هيته یگچ استفاده شده برا نيباشد. همچن يم

 كسياستون ف ود از گچبوده كه بهتر ب لياستون مخصوص پارس

 د. ش مي استفاده

 یاز جنبه ها كسانیكامال   طیدر شرا قياما اجرا شدن تحق

واحد از  یكه شامل ساخته شدن فلز باشد يم قيمثبت تحق

مراحل كار طبق دستورات  اجرای كبالت،–جنس كروم

اختالط پودر  یبرا ومياز وك دهكارخانجات سازنده، استفا

، ياز حباب زدگ یريخالء و جلوگ ادجیا یو آب برا ناتیآلژ
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ابعاد مشخ  توسط  یريگ مشترك و اندازه يداشتن نمونه اصل

 یريگ اندازه كروسكوپيپروژكتور، دستگاه م لیدستگاه پروفا

باشد.  يكننده واحد م برهيانگلستان و فرد كال Integral قيدق

ها نسبت به  شود انحراف معيار داده همانگونه كه دیده مي

 .گروه است های هر دو باشد كه شامل نمونه باال مي ميانگين

 ازآلژینات است و به نوع خاصي  زیكيدليل آن خاصيت في

شود كه در زمان كوتاهي دچار تغييرات  آلژینات محدود نمي

 هبودب)و همچنين االستيک ریكاوری  شدهغير یكنواخت  یابعاد

در  .پذیرد به یكنواختي صورت نمي (گشت به ابعاد اوليهو بر

عدم یكنواختي در  ،برش یا مقاطع متفاوت ارتفاع و قطر

 )1،5). االستيک ریكاوری دیده مي شود

 یريماده قالبگ یدرصد برا 1/8تا محدوده  یابعاد راتييتغ

آن قابل قبول  ی تهياالس بیو ضر تيبا توجه به خاص ناتیآلژ

پس از سخت شدن و جدا كردن آن از دهان و  ياست. به عبارت

مدت  يشود كه در ط يم یشتريب یابعاد راتييدچار تغ یدا ای

 ته،ياالس تيخاص ليبه دل یابعاد راتييتغ شتريب ،يكوتاه

 راتييدرصد تغ 1/8حدود  .گردد يم باز هيمجددا به شكل اول

 باشد.  يم يكيپالست راتييتغ ایو  ریآن برگشت ناپذ یابعاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راتييتغ یمحور دارادو  نيب ی مطالعه فقط فاصله نیدر ا

بزرگ، كوچک و  یاما ابعاد قطرها .باشد يدرصد م 1/8كمتر از 

از محدوده  شيب ایدرصد و  1/8از  شتريب راتييتغ یدارا ،ارتفاع

 باشد . ياستاندارد م
 

 

 نتیجه گیری:

 دار و  آلژینات آریادنت ساخت داخل، تغييرات ابعادی معني

نداشت و در تمام بيشتری نسبت به آلژینات خارجي بایر 

 ابعاد مورد مطالعه یعني قطر كوچک و قطر بزرگ، ارتفاع، فاصله

اما هر دو آلژینات نسبت به  .محور دو دای تقریبا  برابر بودند

یعني تفاوت از نقطه داری داشتند.  اصلي تفاوت معني ی نمونه

 نظر باليني قابل اهميت و نگران كننده است.

ت يز ثابت حتي با تكنيک المينآنها در پروت ی لذا استفاده

اما با توجه به خصوصيات مثبتي كه آلژینات  شود. توصيه نمي

دارد مي توان آن را برای قالبگيری اوليه ایمپلنت، قالب نهائي 

های مطالعه پروتز و  پروتزهای دنداني فوری  و پارسيل و كست

های ارتودنسي و دندانپزشكي اطفال  ارتودنسي و ساخت پالك

  .ده كرداستفا
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