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خالصه: 
هـاي  با توجه به عرضـه دنـدان  طول عمر پروتز کامل دارد. شیدر افزاینقش مهمیلیاکريهادندانشیمقاومت به ساو هدف:سابقه

ـ یایسه نمونه دندان مصـنوع شیمقاومت به سااکریلی جدید و ادعاي آنها بر کیفیت بیشتر و سازش کمتر و مقایسه  بـا  سـه یومقایران
.دیانجام گرداین تحقیقینمونه خارجکی

ـ یکـه هرسـه ا  B.Starوگالمـر، اپـل  ،ایـ تالینوع دندان آکریلی  ایووکالر ا4در این مطالعه تجربی از و روش ها:مواد باشـند یمـ یران
در لـوگرم یک2نمونه از هر نوع دنـدان آکریلـی تحـت نیـروي     8عدد دندان مولر انتخاب شد.16استفاده شد. از هر نوع دندان آکریلی 

نمونـه دیگـر   8دور در مقابل مولت آلومینیوم اکساید مورد سایش قرار گرفتنـد.  10000دور و 5000ی به میزان مجاورت بزاق مصنوع
قـرار  يمورد قضاوت آمـار یلیوتست تکمANOVAزمون آباجیبا همان شرایط مورد سایش قرار گرفتند. نتالوگرمیک4تحت نیروي 

گرفتند.
، دور بـراي دنـدانهاي آکریلـی ایـووکالر    5000در لـوگرم یک2لومینیوم اکساید و تحت نیروي در مقابل مولت آسایشمیزان ها:افتهی

ــل،   ــر، اپــــــــــــ ــب B.Starگالمــــــــــــ ــه ترتیــــــــــــ ،)0122/0±0037/0(،)0097/0±0028/0(بــــــــــــ
ایـن ارقـام بـه ترتیـب    دور 10000شـرایط و در  مـین همچنـین در ه بـود. گرممیلی)0098/0±0030/0(و)0038/0±0120/0(
تغییر یافت که از لحاظ آماري تفـاوتی  )0119/0±0029/0(و) 0039/0±0147/0(،)0042/0±0156/0(،)0023/0±0123/0(

)P>5/0(دار نبود. ها معنیبا افزایش نیرو به چهار کیلوگرم در شرایط فوق نیز تفاوت بین گروه)P>4/0(ها دیده نشد.بین گروه
هاي مصنوعی رایـج سـاخت داخـل بـا نمونـه خـارجی از لحـاظ میـزان سـایش در شـرایط           بین دندانکه رسد بنظر می: يریگجهینت

شود.آزمایشگاهی تفاوت معنی داري دیده نمی
سایش دندانی، ایووکالر، دندان مصنوعیها: کلید واژه

4/2/91پذیرش مقاله: 27/1/91اصالح نهایی:28/11/90وصول مقاله:

مقدمه:  
نیـ مشـکالت ا نیتـر یاز اساسـ یکـ یینیرزيهااندندشیسا

% از انـواع  60هاي رزینـی  ها بوده و در حال حاضر دنداندندان
د کـه  نـ دهبازار را بـه خـود اختصـاص مـی    یهاي مصنوعدندان

هـا  اهمیت سایش دنـدان )1(.باشدمیزان سایش آنها متفاوت می
عمـودي  عبخاطر این که باعث از دست دادن کارایی مضغ، ارتفا

هـاي دهـان،   صورت، زیبایی، روابـط اکلـوزال، صـدمه بـه بافـت     

ــی و از دســت دادن شــکل    ــاهی فک اخــتالل در مفصــل گیجگ
باشد بسیار زیاد است و در میزان مدت زمان کارایی ها میدندان

صـورت باعـث   يکاهش ارتفاع عمود) 2(.آن نقش اساسی را دارد
مشکالت جهینتدر ویقدامهیدر ناحجیرلیتحلزانیمشیافزا

زانیـ ميو همکـاران و Khanاولین بار)1-3(.گرددیمییبایز
کـه داراي  يهاي مونو پالن را با دستگاه سـاینده ا سایش دندان

در صـورت عـدم   )3(نمودنـد. یحرکت رفت و برگشت بود بررسـ 
هـاي موجـود در بـازار    ها و عدم اطالع از کیفیت دنـدان آزمایش
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مورد کیفیت دندانها کم بوده و این خود آگاهی دندانپزشکان در
عامل کاهش رضایت بیمار و کیفیت درمـانی در جامعـه خواهـد    

بـا کیفیـت   يهـا ها نیز به تولید دندانبود. عالوه بر این کارخانه
پایین ادامـه خواهنـد داد کـه تبعـات اقتصـادي منفـی خواهـد        

هـاي  هاي نوع جدید رزینـی بـا کیفیـت   وجود دندان) 5،4(.داشت
تحقیقات جدید بر روي آنها مـا را ملـزم بـه انجـام     عدمجدید و 

نوع دندان ایرانـی موجـود در بـازار بـا     3آزمایشی براي مقایسه 
هـا هـم   نمونه خارجی کرد و آگاهی در مورد کیفیـت آن دنـدان  

هـاي سـازنده   براي جامعه و هم بـراي دندانپزشـکان و کارخانـه   
)6(. باشدمفید می

هـاي  هـاي رزینـی بـا شـیوه    مـورد دنـدان  مختلفی در تحقیقات
مختلف کلینیکی و البراتوري انجام شده است و هم اکنـون نیـز   
این تحقیقات در حال انجام شدن است کـه هـر روزه منجـر بـه     

ــدان ــد دن ــا فر تولی ــی ب ــاي رزین ــدتري  ه ــیمیایی جدی ــول ش م
انهاي انجام این آزمایش مقایسه میـز یکی از روش)7(.گرددمی

ها با استفاده از دستگاه ساینده و هر یک از دندانسایش پذیري 
)8(.باشدمیانگین وزن آنها در شرایط آزمایشگاهی می

تــازه تولیــد شــده یلــیهــاي آکربــر روي دنــدانمطالعــهایــن 
B.star، گالمر،Appleآل ماکو نسبت بـه دنـدان   دهیساخت ا
واحـد  در90-91یلیدر سـال تحصـ  ایـ تالیسـاخت ا ایووکالر

.دیتهران انجام گردیزاد اسالمآدانشگاه یانپزشکدند

ها:مواد و روش
نیـ انجام گرفـت. در ا یشگاهیبه صورت آزمایمطالعه تجربنیا

گالمرو ،اپـل يهـا به نـام یرانیاینوع دندان مصنوع3مطالعه از 
B-STARییایـ تالیاووکالریـ آل مـاکو وا دهیـ ساخت شرکت ا

دندان 16از هر گروه . استفاده شدVivadentساخت شرکت 
يهـا دنـدان .انتخـاب گردیـد  N3زیبـا سـا  بلیمولر اول منـد 

وریـ سـلف ک لیـ توسـط آکر يفلـز يهـا در داخل لولـه یلیآکر
مانت گردیـد کـه سـطح    يطوررانیساخت شرکت اکروپارس ا

و ردیـ تر قـرار گ نییفلز پايهاوارهیاز دیاکلوزال دندان مصنوع
فراهم گردد پس از یمصنوعبزاقيمناسب جهت نگهداريفضا

دسـتگاه  داخـل در قـه یدق10هـا بـه مـدت    مرحلـه نمونـه  نیا

گردد پس از آن زیتماولتراسونیک آب مقطر قرار گرفته تا کامالً
قرار گرفتنـد  گرادیدرجه سانت50يدر دماقهیدق120به مدت 

بـه  نیجهت تـوز تلیچکیسپس توسط .تا کامالً خشک شوند
نمونـه در  هیپس از ثبت وزن اولونتقل گردیدبا دقت ميترازو

مدل M&STARKYمارك يفشارلیرديمحل مناسب رو
Z14113 دریـل سـتونی   .قـرار داده شـد  نیساخت کشور چـ

شـده و جهت تماس با نمونـه بـه آرامـی رهـا     ) دستگاه سایش(
سطح ساینده یا مولت آلومینیوم اکساید وایـت اسـتون شـرکت    

American Dent-All قبل روي سر دریل ستونی مانت از
براي اطمینان از تماس مداوم سطح ساینده با نمونه و بود.شده

کیلوگرم بـه دسـتگاه   2ایجاد شرایط مشابه دهان جرمی معادل 
دور 5000پـس از  و سایش در جهت جاذبـه زمـین وارد کـرده    

ــوده     ــارج نم ــتگاه خ ــه را از دس ــه در دســتگاه  10نمون دقیق
ــو   ــونیک شستش ــاي   2داده اولتراس ــاعت در دم ــه 50س درج

ها بـا  نمونه)10،9(گیري شد.وزنسپسخشک کرده وگرادیسانت
دور دیگـر  5000همان روش قبل به دستگاه انتقال داده شـد و  

سـپس  . نـد در مجاورت سطح ساینده و بزاق مصنوعی قرار گرفت
دقیقه در دسـتگاه اولتراسـونیک   شدن 10پس از خارج هانمونه

گرادیدرجـه سـانت  50يساعت در دمـا 2شده و اده شستشو د
عدد را با 8از هر نمونه مانت شده )9(.و وزن شدندشده خشک 

همان شرایط به دریل فشـاري وصـل کـرده و نیـروي وارده بـه      
سـپس بـا همـان    داده شـد. کیلوگرم تغییـر  4دریل فشاري به 

هـا وزن دور سـایش نمونـه  10000دور و 5000شرایط پس از 
دور سـایش و  5000و اختالف وزن قبل از سایش و بعد از شده

ANOVAبـا آزمـون   ودیدور سایش ثبت گرد10000بعد از 

ي قرار گرفت.آمارزیآنالمورد 

ها:یافته
نتایج این تحقیق نشان داد که میزان کاهش وزن ( سـایش ) در  

در لـوگرم یک2مقابل مولت آلومینیوم اکسـاید و تحـت نیـروي    
ــووکالر 5000 ــی ایــــ ــدانهاي آکریلــــ ــراي دنــــ دور بــــ
ــر،0028/0±0097/0 ــل،0122/0±0037/0گالمـــ اپـــ
گرم میلیB.Star0030/0±0098/0و0038/0±0120/0
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دور براي دندانهاي 10000همچنین در همین شرایط و در . بود
ــووکالر ــی ایـــــ ــرگ،0123/0±0023/0آکریلـــــ المـــــ

ــل،0042/0±0156/0 0147/0±0039/0اپــــــــــــــ
, B.Star0029/0±0119/0میـزان کـاهش   بـود.  گـرم میلی

هـاي آکریلـی   دور براي دندان5000در kg4وزن تحت نیروي 
ــووکالر  ــر 0112/0±0034/0ای ، 0121/0±0030/0، گالم

ــل  B.Star,0037/0±0118/0و 0128/0±0038/0اپ
کریلی دور براي دندانهاي ا10000و همچنین در بودگرم میلی

ــووکالر  ، 0166/0±0035/0، گالمــر 0134/0±0034/0ای
B.Star,0028/00144/0و 0153/0±0040/0اپــــــــل 

در تمام مراحل آزمون نشان داد که این اخـتالف  بود. گرم میلی
در بـین  ) p>4/0(.میزان سایش به لحاظ اماري معنی دار نبود

مـرو بیشـترین   هاي ایرانی کمترین سایش مربـوط بـه گال  دندان
بـود.در بـین دو گـروه ایرانـی وخـارجی      سایش مربوط به 

ــاوتی      ــایش تفـ ــر سـ ــووکالر از نظـ ــر و ایـ ــدانهاي گالمـ دنـ
)  P=5/0(نداشتند.
میزان سایش بر حسب نوع دندان آکریلی و به تفکیک -1جدول 

نیروي وارده و دور سایش

:بحث

آکریلی تحقیق نشان داد که میزان سایش چهار دندان مصنوعی
و نیز با تغییر دور سایش و میـزان نیـروي وارده مشـابه بـوده و     

اي که بـر  تحقیق حاضر از روش سادهاند. دراین اختالفی نداشته
پایه سایش چرخشی است استفاده شد. مدت زمـان سـایش بـر    
اساس سرعت دستگاه و چگونگی انجـام عمـل سـایش انتخـاب     

دور 5000نمونه بـا  شد. در این تحقیق، آزمون سایش براي هر
مقایسه با سایر مقـاالت  دور انجام شد که در10000و سپس با 
)8،10،11(.، ویتمن و هیرانو نیز همین مقدار بودمثل کافی

باشد این است کـه در طـول   مسئله دیگري که حائز اهمیت می
ها وارد شود. بدین منظور و آزمایش چه مقدار نیرو باید بر نمونه

شتر آزمون با محیط دندان باید نیرویـی معـادل   براي شباهت بی
هـا  شود بر نمونههاي دنچر وارد مینیرویی که در دهان به دندان

. نیرو توسط محققین محاسبه شده استاعمال گردد. این مقدار 
توان شیگزو هیرانو را نـام بـرد کـه مقـدار     از جمله این افراد می

رد مـی شـود را   آکریلیـک وا ينیرویی که در دهـان بـه دنـدانها   
نیوتن ) محاسبه گردیـده اسـت .   5/4-4/13پوند ( 1-3معادل 

تحت نیرویی معـادل  pilotبنابراین این تحقیق ابتدا به صورت
نیوتن ) انجام شـد ولـی بعلـت    8/9کیلوگرم = 1(کیلوگرمیک 

معنادار نبودن نتیجه و ایجاد شباهت بـالینی بیشـتر بـا محـیط     
)12(.افزایش داده شدکیلوگرم4و 2به دهان نیروي وارده 

دیگر جنس و نوع مـاده سـاینده اسـت. بـا اینکـه تصـور       مسئله
شود تنها سختی مـاده سـاینده رابطـه مسـتقیمی بـا مقـدار       می

دهـد کـه عـالوه بـر     سایندگی آن دارد ولی مطالعات نشـان مـی  
سختی، عوامل دیگري نیز قدرت سایندگی یـک مـاده را تحـت    

بـه  اومـت از جملـه ایـن عوامـل زبـري و مق    دهند.تاثیر قرار می
باشد. بعالوه وجود یـا عـدم وجـود    شکست یا استقامت مواد می

ماده سوم نیز در محیط، می تواند میزان سایش را تحـت تـاثیر   
قرار دهد. این مواد یا به عنـوان مـاده لغزنـده میـزان سـایش را      
کاهش داده و یا بلعکس خود به عنوان ماده ساینده عمل کـرده 

)10،9(.دو بر سرعت سایش می افزاین

Coofey   و همکارانش مطالعهاي را براي مقایسه سـایش بـین
هاي طبیعـی و مصـنوعی در محـیط خـارج دهـان انجـام       دندان

دادند، نتایج حاصله از این مطالعه نشان داد که زمانیکـه دنـدان   
گیرد مقدار در مقابل دندان طبیعی قرار میIPNاکریلیک و یا

در )7(.خیلـی کمتـر از دنـدان اکریلیـک اسـت     IPNشسـای 
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تحقیقات کافی از دندان آکریلی و دندان طبیعی به عنوان سطح 
هاي طبیعـی داراي سـایش برابـر    ساینده استفاده شد که دندان

ها از مولت آلومینیوم اکسـاید بـه   ما براي تمام نمونه)8(. نیستند
مین علت تحقیق ما عنوان سطح ساینده استفاده نمودیم و به ه

.باشداز این نقص مبرا می
Whitman    و همکارانش تحقیقی در خصـوص سـایش سـه
، نتـایج  ی در محـیط خـارج دهـان انجـام دادنـد     نوع دندان رزین

حاصل نشان داد که میزان سایش در کامپوزیت ماکروفیل کمتر 
ویـتمن در تحقیقـات خـود از    )10(. باشـد از دو مورد دیگـر مـی  

در تحقیـق  نیـز شی چرخشی استفاده نمود کـه مـا   حرکت سای
خود از این حرکت براي سایش اسـتفاده نمـودیم ولـی ویـتمن     

ها را قبل از سایش به مدت یک هفته در آب یا اتانول قرار نمونه
.می داد که مدارك مستدلی براي انجام این کار در دست نیست

Hirano نـوع  4شیسايمطالعه البراتوارکیو همکارانش در
را در دانشگاهیوانیحينایدر مقابل مینیرزيمختلف دندانها
Michiganکردند که نتایج حاصل نشـان داد میـزان   یررسب
هاي کالسـیک و کنسـون هـیچ اختالفـی بـا هـم       سایش دندان

بـه  MLIپـالس نداشته ولی میزان سـایش دنـدانهاي دي بـی    
ایـن مطالعـه  در )11(.ع دیگر استکمتر از دو نودرصد50میزان

و نمونـه هـا تحـت    شـد نمونه استفاده 5براي هر نوع دندان از 
دور در مجـاورت  10000و 5000نیوتن و بـه میـزان   1نیروي 

بزاق حیـوانی و در مقابـل مینـاي حیـوانی مـورد سـایش قـرار       
هاي بیشتري در تحقیق استفاده کرده ما از تعداد نمونهگرفتند.

ا از مولت آلومینیـوم اکسـاید و   و همچنین براي سایش نمونه ه
تـر  در مجاورت بزاق مصنوعی استفاده کردیم که قابل اطمینـان 

باشد همچنین براي ایجاد شباهت بیشـتر بـا محـیط دهـان     می
)  12(.افزایش دادیمکیلوگرم4و 2نیروي وارده را به 

Kawano و يریروپـذ یدر خصـوص ن ياو همکارانش مطالعـه
جیر دسـترس را انجـام دادنـد. نتـا    ديتجـار يهادندانیسخت

زانیـ متیـ کامپوزنیرزياز آن بود که دندان هایحاصل حاک
و کیـ لیآکرنیـ رزيدنـدان هـا  نیحـد واسـط بـ   يریفشار پذ

جـاد یايبـرا قیـ تحقنیدر ا)13(.پرسلن نشان دادنديهادندان
ها در آب اسـتفاده نمـوده   از غوطه ور شدن نمونهینیبالطیشرا

نیـ باشـد و از ا یآب و بزاق با هـم متفـاوت مـ   تیاست که ماه
.باشدیتر مکینزدینیبالطیما به شراقیلحاظ تحق

استفاده شـده  شیسايپره مولر برايهااز دندانقیتحقنیادر
باشـد  یما کمتر مـ قیآن نسبت به تحقيهااست و تعداد نمونه

مهـم  يدیـ و دنـدان کل يشتریبيهانمونهيما داراقیتحقیول
یابیـ مـورد ارز اولین مـولر فـک پـائین    یعنیدنیاکلوژن و جو

مشهد یو همکاران در دانشگاه دندانپزشکیقره چاهگرفت. قرار
مقاومـت بـه   زانیمقیتحقنیدر ادادند. انجام اي مشابه مطالعه

تی، هراسـ اقوتیـ ، ووکالریـ ایچهار نوع دنـدان مصـنوع  شیسا
نتـایج  . شـد یبررسیپالس و آکرادنت در مجاورت بزاق مصنوع

شیو آکرادنـت از نظـر سـا   تیهراسـ ينشان داد که دندان هـا 
و اقوتیـ يبـا دنـدان هـا   نیبا هم و همچنيداریاختالف معن

ياز نظر آمـار ووکالریو ااقوتیيهادندانیداشتند ولووکالریا
از مزایاي مطالعه ما این بود کـه  )1(.نداشتنديداریاختالف معن

کیلوگرم و بار دیگر تحت نیروي 2را تحت نیروي هانمونهکباری
را بهتر ینیبالطیکه شرادادیممیقرار یابیکیلوگرم مورد ارز4

دور 10000همچنـین دورهـاي سـایش را تـا     میـ افراهم نموده
میزان سـایش سـه   زادپرور و همکاران تحقیق در.افزایش دادیم

اخت ایتالیـا و نوع دندان سوپر برلیان ساخت ایران، ایووکالر سـ 
Huge Dent     ساخت چـین را در محـیط آزمایشـگاهی مـورد

نتیجـه ایـن تحقیـق نشـان داد کـه نـرخ       )8(.بررسی قرار دادند
ولـت  در مقابـل م Huge Dentهـاي آکریلـی  سـایش دنـدان  

هـاي ایـووکالر   داري بـا دنـدان  یآلومینیوم اکساید اختالف معنـ 
زان سایش هر سـه نـوع   ایتالیا و سوپر برلیان ایران داشت اما می

دندان آکریلی هنگامی که در مقابـل دنـدان هـم جـنس مـورد      
با شدر این رو.سایش قرار گرفت داراي اختالف معناداري نبود

توجه به معنادار بودن میزان سایش در مقابل مولـت آلومینیـوم   
اکساید و عدم اخـتالف معنـادار در سـایش مقابـل دنـدان هـم       

مقابـل مولـت آلومینیـوم اکسـاید     جنس مـا تنهـا از سـایش در    
نمونه را 8و براي ایجاد شرایط بالینی نزدیک تر میاستفاده کرد

از هـر نـوع دنـدان    رنمونـه دیگـ  8کیلـوگرم و  2تحت نیـروي  
.میکیلوگرم مورد بررسی قرار داد4آکریلی را تحت نیروي 

نمونـه  8نوع دندان، ابتدا 4این مطالعه براي بررسی مقاومت در
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کیلوگرمی به 2نوع دندان آکریلی مانت شده تحت نیروي از هر
دور نسبت به مولت آلومینیوم 10000دور و 5000تفکیک در 

.اکساید مورد بررسی قرار گرفتند
نمونه دیگر از هر نوع دندان آکریلی مانت شده تحـت نیـروي   8
در مقابل مولت آلومینیوم اکسـاید و بـه تفکیـک در    کیلوگرم 4

دور مورد بررسی قرار گرفتند.     10000دور و5000

گیري:نتیجه
هاي مصنوعی آکریلی رسد که میزان سایش دندانبه نظر می

دندان متیبودن قنییبا توجه به پانیبنابرامشابه باشند. 
يدر کاربردهاتوانیمییایتالیاووکالریگالمر نسبت به ایرانیا

استفاده نمود.یبه راحتنداندنیاز اکلینیکی
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