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  ی واحد دندانپزشکی تهران گروه بخش پروتز ثابت دانشگاه آزاد اسالم ریو مد اریاستاد -1

  دندانپزشک -2

  :دهیچک

گیري از مهمترین عوامـل تـاثیر    هاي مختلف قالب هاي پروتز ثابت اهمیت بسیاري دارد و روش ثبات ابعاد داي در درمان و هدف: سابقه

اي بـدون فضـا نگهدارنـده و دو     اي و دو مرحلـه  گذار در این ویژگی است. این مطالعه با هدف مقایسه سه روش قـالبگیري یـک مرحلـه   

  اي با فضا نگهدارنده بر میزان تغییرات ابعادي داي انجام شد. همرحل

 5/7متـر، بلنـدي    میلـی  7متر، قطـر   میلی 22آزمایشگاهی شامل سه پایه بود که با فاصله  در این مطالعه تجربی، مدل  و روش ها: مواد

هـا از سـه    بود. بـراي تهیـه قالـب    Affinisبه نام  یگیري مورد استفاده سیلیکون افزایش تهیه شد. ماده قالبدرجه  3متر و تقارب  میلی

نمونـه   12هـا   اي با فضا نگهدارنده، از هر یک از گروه اي بدون فضا نگهدارنده و دو مرحله اي و دو مرحله تکنیک استفاده شد: یک مرحله

ت نهـایی بـا اسـتفاده از    ه شد و کسنوع چهار ریخت EliteRockها با گچ  نمونه انجام شد و قالب 36تهیه شد و مجموعا بررسی بر روي 

Profile Projector گیري گردید و نتایج با آزمون آماري  و میکرومتر عمق سنج اندازهAnova .مورد قضاوت آماري قرار گرفت    

 يهـا  هیـ اع پاو ارتفـ  هیپا نیب يرینمونه انجام گرفت. محل اندازه گ 12نمونه و در سه گروه به تعداد  36تعداد  يبر رو قیتحق ها: افتهی

 کیـ  در ،4/7 ± 06/0برابـر بـا    ی، مدل اصلHCيریگ و در محل اندازه)  p >4/0( مشابه بود يریقالبگ ينسبت به روش ها یمدل اصل

  )p >6/0. (بود کرومترمی 33/7 ± 05/0با فضا  اي مرحله دو در و 31/7 ± 03/0 يدر دو مرحله ا ،37/7 ± 04/0 يمرحله ا

آنهـا قابـل    يابعـاد  راتییـ تغ زانیـ م ایـ نداشـته و   يدا يابعاد راتییتغ يرو يریتاث يریقالبگ يرسد روش ها یبه نظر م: يریگ جهینت

  .دینما یم هیرا توص يابعاد راتییتغ نیعوامل موثر بر ا ریسا یبررس يابعاد راتییباشد. اما با توجه به وجود مشکل تغ یاغماض م
  

، سیلیکون تراکمی  گیري ثبات ابعادي، تکنیک قالبها: کلید واژه
  

13/2/90پذیرش مقاله: 22/7/89 اصالح نهایی:  12/5/89  وصول مقاله:

  

  

  مقدمه: 

به علت  يریدر اثر انقباض در ماده قالبگ يابعاد راتییتغ

فشار و  ایو فرار و  یمواد جانب دیبا تول ونیزاسیمر یواکنش پل

 يها لسا یدر ط )1(.شود یم جادیا يریوارده هنگام قالبگ يروین

آنها به  يریبه کارگ يها در مواد و روش یبهبود قابل توجه ریاخ

مورد نظر  شنیدر رستور ادهوجود آمده، با توجه به نوع م

شده است که مسلماً انتخاب  شنهادیپ یمتفاوت يها کیتکن

مؤثر  یکینیکل جهیدر نت يشنهادیپ يها روش نیدرست ب

 يها بار روش نیاول ياستگهاوس برا رسد یبه نظر م )2(.است

کرده  یواش با فضا و بدون فضا را بررس - یپوت يریقالبگ

پروتز  يها يریقالبگ تیفیکه ک دهد ینشان م ها یبررس )3(.است

حد  رینکرده، بلکه به ز دایها، نه تنها بهبود پ سال یثابت در ط

 يریکه روش قالبگ یدر صورت )4( .تنزل کرده است زیاستاندارد ن

مثل  یراتییباشد در قالب گرفته شده تغنداشته  یدقت کاف
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که  افتد یاتفاق م يابعاد راتییتغ ریاز حد و سا شیانقباض ب

نامناسب  شنیرستور جهینامناسب و در نت يدا کیآن  جهینت

ثبات،  وریهمچون عدم گ یخواهد بود که خود باعث مشکالت

 تیباز و در نها نیسمان، مارج هیضخامت در ال شیافزا

 یگوناگون يها کیتکن )5(.شود یکست درمان مو ش یدگیپوس

 یشیافزا کونیلیبا س يریدقت قالبگ دنیبهبود بخش يبرا

 يا مرحله کی کیآنها تکن نیتر جیشده است که را شنهادیپ

واش بدون فضا -یپوت يا دو مرحله کیواش، تکن- یپوت

واش با فضا نگهدارنده - یپوت يا دو مرحله کینگهدارنده و تکن

  )6-8(.است

 يبر دقت ابعاد يریمعتقدند نوع ماده قالبگ نیاز محقق ياریبس

از  )10،9(.دارد يشتریاثر ب يریو روش قالبگ ستیقالب مؤثر ن

 يبر دقت ابعاد يریمعتقدند روش  قالبگ يا عده گریطرف د

 )121،11( .دارد يشتریاثر ب يریو نوع ماده قالبگ ستیقالب مؤثر ن

 قاتیکه در تحق ها یکاست یبا توجه به تناقضات موجود و برخ

انجام شده به شرح آنچه در بحث مقاله خواهد آمد، که  یقبل

 تیآنها اثر گذاشته است و با توجه به اهم يریگ جهینت يتبعاً رو

 ،يا مرحله کی يریسه روش قالبگ سهیموضوع و به منظور مقا

با فضا نگهدارنده  يا بدون فضا نگهدارنده، دو مرحله يا دو مرحله

 یشیافزا کونیلیبا استفاده از س يدا يابعاد راتییتغزان بر می

 1387در سال  یدر دانشگاه آزاد اسالم قیتحق نیا ،پرزیدنت

  انجام گرفت.

  

  ها: مواد و روش

 ی. مدل اصلازمایشگاهی بودو تجربی از نوع مطالعات قیتحق

 ي. بلندبود درجه 3متر با تقارب  یلیم 7قطر با  هیپا 3شامل 

از  يمتر یلیم 22 یبیکه به فواصل تقربودمتر  یلیم 5/7 ها هیپا

سطح اکلوزال به عنوان  يرو يارهاید. ششتنقرار دا گریکدی

  )1(شکل )10( .شد هیها تعب آن يرو يریگ اندازه يبرامرجع نقطه 

 يها لهیشد که با توجه به م هیته يسوراخ دار یاختصاص يتر

. گرفتقرار  یاصل محل يرو قاًیدق يریراهنما در هر بار قالبگ

  ط اتاق یدرجه مح 25 يدر دما قهیدق 30را حدود  یمدل اصل

  

  

  

  

  

         

  مدل آزمایشگاهی  -1شکل 

  

 کونیلیمورد استفاده س يری. ماده قالبگغاز شدآ قرار داده و کار

بود. سوئیس  کولتنمحصول شرکت  Affinis به نام یشیافزا

 نیبد ،شد انه عملطبق دستور کارخپوتی يآماده ساز يبرا

از  مانهیپ 1به همراه  یپوتبیس از ماده مانهیپ 1صورت که 

. شد مخلوط ان، به روش ورز دادن با انگشتکاتالیست ماده

و زمان  هیثان 45و  قهیدق2و زمان کار هیثان30 زمان اختالط

 نکهی. با توجه به ابود از شروع اختالط قهیدق 5سخت شدن

 باشد یدهان م طیق بر حسب کار در محارائه شده فو يها زمان

نسبت  يکه حرارت کمتر کار طیدر مح ونیزاسیمریو زمان پل

شده است که زمان  هیتوص ابد،ی یم شیدهان دارد افزا طیبه مح

  )12(.دو برابر شود یشگاهیآزما قاتیسخت شدن در تحق

 بیترت نیطبق دستور کارخانه بدواش ماده يآماده ساز قهیطر

 Dispenser)در تفنگ جیکارتر يریاز قرارگکه بعد  بود

Gun)مخصوص يو قرار دادن سر(Mixing Tip)ي، بر رو 

کاتالیست وبیس بیترت نیماشه تفنگ فشار وارد کرده و بد

. شد هموژن از سر تفنگ خارج بیترک کیمخلوط شده و 

ت شدن خبوده و زمان س یمشخصات ماده واش مشابه ماده پوت

  )12(.دشدو برابر محسوب  یشگاهیآزما طیمح لیبه دل

استفاده واش وپوتیبه طور همزمان از يا مرحله کی کیتکن در

ماده  ،یصورت که هم زمان با آماده ساختن ماده پوت نیشد. بد

و  میقرار داد يرا داخل تر یآماده شد. سپس ماده پوت زیواش ن

شد.  قیتزر ها ياطراف دا ماًیتفنگ مستق لهیماده واش به وس

دستگاه پرس به  ریقرار داده و مدل را ز ها يدا يرا رو يتر

)Psi10يریقالبگ ي(فشار الزم برا میقرار داد قهیدق 10مدت 
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  .در نظر گرفته شد

 يبدون فضا نگهدارنده ابتدا بر رو يا دو مرحله کیتکن در

 یپوت هیقالب اول هیته ي. برامیرا قرار داد یلنیات یورقه پل ها يدا

را  يتر م،یگذاشت يکرده و در تر هیکارخانه تهرا طبق دستور 

 قهیدق 10پرس به مدت  ریقرار داده و دستگاه را ز ها يدا يرو

را از  یلنیات ی. سپس ورقه پلمی(زمان سخت شدن) قرار داد

. میکرد قیتزر ها يبرداشته و ماده واش را اطراف دا ها يدا يرو

اه را مجدداً نشان دهنده و دستگ یمدل اصل يرا رو هیقالب اول

  .میپرس قرار داد ریز قهیدق 10به مدت 

 ییها هیاز پا هیبا فضا نگهدارنده قالب اول يا دو مرحله کیتکن در

 هیبزرگتر است ته یاصل هیمتر از پا یلیم 2که در همه ابعاد 

کرده،  قیتزر یاصل يها هیشد. سپس ماده واش را اطراف پا

پرس به  ریستگاه را زنشانده و د یمدل اصل يرا رو هیقالب اول

  .میقرار داد قهیدق 10مدت 

ساعت قبل از  کیدرجه به مدت  25 يها در دما قالب تمام

Eliteها با گچ شدند. سپس قالب يها نگهدار قالب ختنیر

Rock  محصول شرکتنوع چهارZhermackختهیر ایتالیا 

  .شدند

داخل  يالزم برا يتا فضا میگچ را با دست مخلوط کرد ابتدا

. مخلوط میشدن آب فراهم شود و سپس با آب مخلوط کرد

هوا خارج شدند.  يها تا حباب میحاصل را تحت لرزش قرار داد

ت شدن زمان خعمل س يساعت برا 1ها،  کست هیبعد از ته

  .میداد

 نیاانجام گرفت.  تحقیق 36روي  و جمعا نمونه 12هر روش در

که از  یعات قبلتعداد نمونه در مطال يتعداد نمونه را بر مبنا

نمونه وجود داشت و با توجه   45نمونه تا حداکثر  30حداقل 

 کنترل شده انجام گرفته طیبا شراin-vitroمطالعهکه  این به

بوده، برآورد  وستهیو پ یکم ریمتغ يابعاد راتییتغ نکهیاست و ا

  )13(.میکرد

بعد  6شده در  هیته يها و کست یمدل اصل يرو ها يریگ اندازه

 Profile Projectorبا دستگاه يا هیپا نیو ب يا هیل پاداخ

باشد.  یمتر م یلیم 001/0آن  يریانجام شد، که دقت اندازه گ

مورد استفاده قرار گرفته است که  یقبل قاتیروش در تحق نیا

در  زین يریاندازه گ ییایپا و )16،14(اعتبار قابل قبول است يدارا

 ترسونیپ یهمبستگ بیضرو test-retestقیسه تکرار از طر

دقت و  شیافزا يبرا نیدرصد بدست آمد. همچن 96عدد 

 میکرومتر: شد استفاده زینها ابزار  نیها از ا يریصحت اندازه گ

 يا هیپا نیب فواصلکنترل اندازه  يبرا لتایجیسنج د رونیب

 هیپا نیکنترل اندازه فواصل ب  يبرا تالیجید سیکول ،یخارج

کنترل قطر  يبرا یبا فک جناق یکرومترم ،یو خارج یداخل يا

  ا.ه يکنترل ارتفاع دا يبرا عمق سنج میکرومتر ها، يدا

متخصص و بدون اطالع از  يها توسط فرد يریگ اندازه نیا

مدل  يرو يریگ انجام شد. اندازه يریمختلف قالبگ يها کیتکن

تمام فواصل ثبت شد و  يبار تکرار شد و اندازه آن برا 5 یاصل

انجام شد. هر  یمدل گچ يفواصل رو يریگ دازهسپس ان

. گردید محاسبه و ثبت آنبار تکرار شد و اندازه  3 يریگ اندازه

  قرار گرفت . يمورد قضاوت آمار ANOVAسپس با آزمون 

  

  ها: یافته

ــر روي تعــداد  ــه تعــداد   36تحقیــق ب نمونــه و در ســه گــروه ب

ــدل   12 ــزان م ــري، می ــدازه گی ــت. محــل ان ــه انجــام گرف  نمون

ــه   ــین پای ــل ب ــدازه فواص ــر   اصــلی و ان ــا ب ــه ه ــاع پای اي و ارتف

ارائـه شـده    1حسـب روش هـاي قـالبگیري در جـدول شـماره      

است و نشان مـی دهـد کـه در هـر سـه تکنیـک کـاهش بـین         

درصــد در ارتفــاع نســبت بــه پایــه اصــلی  4/1درصـد تــا   05/0

ــ   ــرات مرب ــرین تغیی ــود و کمت ــک  ب ــالبگیري ی ــه روش ق وط ب

ــبت بــــ   ــه اي نســ ــا   ه مرحلــ ــه اي بــ دو روش دو مرحلــ

بــــود و آزمــــون  نگهدارندهو بــــدون فضــــا نگهدارندهفضــــا

ANOVA     ــاري ــاظ آم ــه لح ــتالف ب ــن اخ ــه ای ــان داد ک نش

ــی دار ــودمعن ــر روش  )  >6/0p(.نب ــداکثر تغیی ــه ح ــمن آنک ض

میلـی متـر و در    03/0سـبت بـه مـدل اصـلی     یک مرحلـه اي ن 

ــدون فضــا   ــدهروش یــک مرحلــه ب ــی متــر و  09/0نگهدارن میل

  میلی متر بود. 08/0 اي در روش دو مرحله
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  اي. واحد : میکرومتراندازه مدل اصلی و مقادیر آن بر حسب روش هاي قالبگیري و به تفکیک محل اندازه گیري د -1جدول 

اندازه در روش دو مرحله اي بدون   اندازه در روش یک مرحله اي  اندازه مدل اصلی  محل اندازه گیري

  فضا نگهدارنده

اندازه در روش دو مرحله اي با 

  فضانگهدارنده

HL
  

HC
  

HR
  

LC
  

  

CR  

LR

05/0 ± 4/7

06/0 ± 4/7

08/0 ± 7/7

05/0± 22

12/0 ± 01/22

08/0 ± 01/44

14/0 ± 41/7  

04/0 ± 37/7  

07/0 ± 72/7  

12/0 ± 94/21  

29/0 ± 11/22  

32/0 ± 05/44

03/0 ± 29/7  

03/0 ± 31/7  

09/0± 72/7  

03/0 ± 99/21  

12/0 ± 99/21  

14/0 ± 98/43  

05/0 ± 29/7  

05/0 ± 32/7  

04/0 ± 69/7  

06/0 ± 96/21  

19/0 ± 07/22  

2/0 ± 03/44  

ارائـه شـده اسـت و نشـان مـی دهـد کـه تغییـرات          2آن بـر حسـب روش قـالبگیري در جـدول شـماره       میزان قطر داي اصـلی و مقـادیر  

کـه ایـن تغیـرات جزئـی بـه لحـاظ       دادنشـان    ANOVAقطـر بسـیار جزئـی بـوده و اکثـرا بـه صـورت افزایشـی بـوده اسـت و آزمـون            

  .(p<0.4)آماري معنی دار نبود

  

  

  

  

اندازه قطر مدل اصلی و مقادیر آن بر حسب روش هاي  -2جدول 

  قالبگیري و به تفکیک محل اندازه گیري قطر داي. واحد : میکرومتر

  

  محل

اندازه گیري 

  قطر داي

  اندازه

  مدل اصلی

  روش

  یک 

  مرحله اي

  روش دو

  مرحله اي

بدون فضا 

  نگهدارنده

  روش

دو مرحله اي 

با فضا 

  نگهدارنده

DL95/6  97/6  96/6  96/6  

DC97/6  98/6  97/6  01/7  

DR96/6  98/6  99/6  99/6  

  

  :بحث      

 ،يمرحله ا کی يریقالبگ کیدهد که سه تکن ینشان م قیتحق

با  يو دو مرحله انگهدارنده بدون فضا  يدو مرحله ا

 يها کونیلیهنگام استفاده از س یدقت کاف يدارا نگهدارندهفضا

پروتز  هیدر هنگام ته یگچ يها يجهت ساخت دا یشیافزا

شده فقط در بعد  يریباشد. البته در ابعاد اندازه گ یثابت م يها

 کی يریدر روش قالبگ ینسبت به مدل اصل يدا ندازهارتفاع، ا

از لحاظ  راتییتغ نیداشت که ا يکمتر راتییتغ يا مرحله

  .دار نبود یمعن يآمار

Hung  کیدقت تکن یبه بررس 1995و همکارانش در سال 

  بدون فضا نگهدارنده  يو دو مرحله ا يمرحله ا کی يریقالبگ

که  افتندیپرداختند و در لوکسانیسا لینیو یدر پنج نوع پل

 يدو مرحله ا کیمشابه با تکن يمرحله ا کی کیدقت تکن

از پنج نوع  قیتحق نیدر ا )11(.است رندهبدون فضا نگهدا

 يریمختلف استفاده شده بود و نحوه قالبگ یشیافزا لوکسانیسا

 یدارد ول یبا مطالعه ما همخوان یمورد بررس کیدو تکن يبرا

  .باشد یآن متفاوت م یو ابعاد مورد بررس يرینحوه اندازه گ

Idris  دقت دو روش  سهیبه مقا 1995و همکارانش در سال

واش با استفاده -یپوت يله او دو مرح يمرحله ا کی يریقالبگ

که  افتندیدست  جهینت نیپرداختند و به ا یشیافزا کونیلیاز س

از دقت  يا و دو مرحله يا مرحله کی يریقالبگ يروش ها

 يریگ اندازه شو رو يرینوع ماده قالبگ )12(.برخوردارند کسانی

الزم  يفضا جادیا يبرا یمطابقت دارد ول یآن با مطالعه فعل

 غیرا توسط ت يریمتر از ماده قالبگ یلیو مجهت واش، د

دادند که احتماال  یشده تراش م هیته ياز قالب ها يستوریب

مورد  زیشده ن هیته يها يرا نداشت. ارتفاع دا یدقت کاف

  .قرار نگرفت یبررس
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با  يریقالبگ يها کیتکن ریتاث 1383و همکاران در سال  دیمهش

 جهینت نیند و به اکرد یبررس يرا بر دقت دا دکسیماده اسپ

 يمرحله ا کی يریکه در صورت وجود آندرکات ، قالبگ دندیرس

 )14(.دارد تیبدون فضا نگهدارنده ارجح ينسبت به دو مرحله ا

مشابه مطالعه  ،يریگ و نحوه اندازه کیدو تکن يرینحوه قالبگ

شده  هیته یشگاهیو مدل آزما يریماده قالبگ یاست ول یفعل

  .دارد مطالعه تفاوت نیبا ا

سه  ریتاث سهیبه مقا 1387و همکاران در سال  يزدیا يمهدو

 یپرداختند و پ يدا يابعاد راتییتغ زانیبر م يریروش قالبگ

گذار  ریتاث يدا يبر دقت ابعاد يریقالبگ يها کیبردند که تکن

 یلیبا فضانگهدارنده دو م يدو مرحله ا يریقالبگ کیاست و تکن

مرحله  کیفضا و  ونبد يا هدو مرحل کینسبت به تکن ،يمتر

با مطالعه  قیتحق نیحاصل از ا جهینت )16(.تر است قیدق يا

و  یشگاهیمدل آزما ،يریندارد. نحوه قالبگ یحاضر همخوان

با مطالعه حاضر مطابقت دارد و  قیتحق نیا يرینحوه اندازه گ

 يریاحتماال به تفاوت دو نوع ماده قالبگ جهیاختالف در نت

  .شود یمربوط م

دقت  نییبه تع 1387در سال  زیدانش و همکاران ن یجاتن

واش - یپوت لوکسانیسا لینیو یپل يریسه روش قالبگ يابعاد

 يروش ها انیکه از م دندیرس جهینت نیپرداختند و به ا

 قیدق ،يمتر یلیم 1 يبا فضا يروش دو مرحله ا ،يریقالبگ

   )17(.است یختگیر يها میساخت ترم يروش برا نیتر

 نیدارد. ا رتیبا مطالعه حاضر مغا قیتحق نیاز ا اصلح جهینت

و نحوه  یشگاهیاختالف ممکن است به علت تفاوت در مدل آزما

  .است يریو نوع ماده قالبگ يریاندازه گ

Caputi  يدقت ابعاد یبه بررس 2008و همکاران در سال 

 تیال-یپوت يریقالبگ يها کیبه دست آمده از تکن يکست ها

 يو دو مرحله ا يدو مرحله ا ،يمرحله ا کی ،يتک فاز يباد

 یمختلف تفاوت معن يها کی) پرداختند، که تکنیقی(تزردیجد

  )15(.کست ها نشان دادند يرا در دقت ابعاد يدار

  

  

  

مشابه با  قیتحق نیدر ا یشگاهیو مدل آزما يرینحوه قالبگ 

احتماال به علت نوع ماده  جیباشد و اختالف نتا یمطالعه حاضر م

  .باشد یآن م يریو نحوه اندازه گ يریگقالب

امکان  نیانجام شد بنابر ا یشگاهیمطالعه به صورت آزما نیا

دهان و  طیخون، بزاق، حرارت مح رینظ یعوامل ریتاث یبررس

 يدقت روش ها يبر رو کینیخاص حاکم بر کار کل طیشرا

وجود نداشته است. به علت مشکالت موجود جهت  يریقالبگ

اندازه  نیا والیژنژ هیها در ناح هیپا نیصله بفا يریاندازه گ

که دقت  یدر سطح اکلوزال صورت گرفته است در حال يریگ

 یخاص تیاز اهم والیژنژ هیحاصل از آن در ناح يقالب و دا

پرداخته  يابعاد دا یمطالعه صرفا به بررس نیبرخوردار است. ا

  شنیرستور کیساخت  ییکه تا مرحله نها یشده است ، در حال

 لندریس ،یموم يالگوساخت  رینظ یعوامل مداخله گر فراوان

توانند در  یشوند که م یو نوع فلز مورد استفاده مطرح م يگذار

   .موثر باشند شنیدقت رستور

دقت و صحت  شیبه منظور افزا قیتحق نیدر ا گریطرف د از

اندازه  یاصل لهیپروژکتور که وس لیعالوه بر پروفا ،يریاندازه گ

 کرومتریمانند م يگرید يریگ اندازه لیباشد، از وسا یم يریگ

 یبا فک جناق کرومتریم تال،یجید سیکول تال،یجیسنج د رونیب

عمق سنج استفاده شد.ضمنا از تعداد نمونه قابل  کرومتریو م

 یشگاهیمطالعه آزما وبیهم استفاده شد تا حال که ع یقبول

  .میاشته باشعوامل د رینسبت به سا يوجود دارد، کنترل بهتر

  

  نتیجه گیري:

 راتییتغ يرو يریتاث يریقالبگ يرسد روش ها ینظر م به

آنها قابل اغماض  يابعاد راتییتغ زانیم اینداشته و  يدا يابعاد

 یبررس يابعاد راتییباشد. اما با توجه به وجود مشکل تغ یم

  .دینما یم هیرا توص يابعاد راتییتغ نیعوامل موثر بر ا ریسا
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مقایسه تاثیر سه روش قالبگیری بر میزان تغییرات ابعادی دای: مطالعه آزمايشگاهي 

دكتر مهران نوربخش#1 دكتر هاوش غارتی2 دکتر شهاب هاشم زاده2 دكتر مريم محمدي2 دكتر صبا خانچي2

1- استادیار و مدیر گروه بخش پروتز ثابت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشكي تهران 

2- دندانپزشک


چکیده:

سابقه و هدف: ثبات ابعاد داي در درمانهاي پروتز ثابت اهميت بسياري دارد و روشهاي مختلف قالبگيري از مهمترين عوامل تاثير گذار در اين ويژگي است. اين مطالعه با هدف مقايسه سه روش قالبگيري يك مرحلهاي و دو مرحلهاي بدون فضا نگهدارنده و دو مرحلهاي با فضا نگهدارنده بر ميزان تغييرات ابعادي داي انجام شد.

مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي، مدل آزمايشگاهي شامل سه پايه بود كه با فاصله 22 ميليمتر، قطر 7 ميليمتر، بلندي 5/7 ميليمتر و تقارب 3 درجه تهيه شد. ماده قالبگيري مورد استفاده سيليكون افزايشي به نام Affinis بود. براي تهيه قالبها از سه تكنيك استفاده شد: يك مرحلهاي و دو مرحلهاي بدون فضا نگهدارنده و دو مرحلهاي با فضا نگهدارنده، از هر يك از گروهها 12 نمونه تهيه شد و مجموعا بررسي بر روي 36 نمونه انجام شد و قالبها با گچ EliteRock نوع چهار ريخته شد و كست نهايي با استفاده از Profile Projector و ميكرومتر عمق سنج اندازهگيري گرديد و نتايج با آزمون آماري Anova مورد قضاوت آماري قرار گرفت. 

یافتهها: تحقیق بر روی تعداد 36 نمونه و در سه گروه به تعداد 12 نمونه انجام گرفت. محل اندازه گیری بین پایه و ارتفاع پایه های مدل اصلی نسبت به روش های قالبگیری مشابه بود (4/0< p)  و در محل اندازهگیری HC، مدل اصلی برابر با 06/0 ± 4/7، در یک مرحله ای 04/0 ± 37/7، در دو مرحله ای 03/0 ± 31/7 و در دو مرحله ای با فضا 05/0 ± 33/7 میکرومتر بود. (6/0< p)

نتیجه گیری: به نظر میرسد روش های قالبگیری تاثیری روی تغییرات ابعادی دای نداشته و یا میزان تغییرات ابعادی آنها قابل اغماض می باشد. اما با توجه به وجود مشکل تغییرات ابعادی بررسی سایر عوامل موثر بر این تغییرات ابعادی را توصیه مینماید.

کلید واژهها: ثبات ابعادي، تكنيك قالبگيري، سيليكون تراكمي 

وصول مقاله:
12/5/89
اصلاح نهايي:
22/7/89
پذيرش مقاله: 13/2/90

مقدمه: 


تغییرات ابعادی در اثر انقباض در ماده قالبگیری به علت واکنش پلی مریزاسیون با تولید مواد جانبی و فرار و یا فشار و نیروی وارده هنگام قالبگیری ایجاد میشود.(1) در طی سالهای اخیر بهبود قابل توجهی در مواد و روشهای به کارگیری آنها به وجود آمده، با توجه به نوع ماده در رستوریشن مورد نظر تکنیکهای متفاوتی پیشنهاد شده است که مسلماً انتخاب درست بین روشهای پیشنهادی در نتیجه کلینیکی مؤثر است.(2) به نظر میرسد استگهاوس برای اولین بار روشهای قالبگیری پوتی- واش با فضا و بدون فضا را بررسی کرده است.(3) بررسیها نشان میدهد که کیفیت قالبگیریهای پروتز ثابت در طی سالها، نه تنها بهبود پیدا نکرده، بلکه به زیر حد استاندارد نیز تنزل کرده است. (4) در صورتی که روش قالبگیری دقت کافی نداشته باشد در قالب گرفته شده تغییراتی مثل انقباض بیش از حد و سایر تغییرات ابعادی اتفاق میافتد که نتیجه آن یک دای نامناسب و در نتیجه رستوریشن نامناسب خواهد بود که خود باعث مشکلاتی همچون عدم گیر و ثبات، افزایش ضخامت در لایه سمان، مارجین باز و در نهایت پوسیدگی و شکست درمان میشود.(5) تکنیکهای گوناگونی برای بهبود بخشیدن دقت قالبگیری با سیلیکون افزایشی پیشنهاد شده است که رایج ترین آنها تکنیک یک مرحلهای پوتی-واش، تکنیک دو مرحلهای پوتی-واش بدون فضا نگهدارنده و تکنیک دو مرحلهای پوتی-واش با فضا نگهدارنده است.(8-6)

بسیاری از محققین معتقدند نوع ماده قالبگیری بر دقت ابعادی قالب مؤثر نیست و روش قالبگیری اثر بیشتری دارد.(10،9) از طرف دیگر عدهای معتقدند روش  قالبگیری بر دقت ابعادی قالب مؤثر نیست و نوع ماده قالبگیری اثر بیشتری دارد. (121،11) با توجه به تناقضات موجود و برخی کاستیها که در تحقیقات قبلی انجام شده به شرح آنچه در بحث مقاله خواهد آمد، که تبعاً روی نتیجهگیری آنها اثر گذاشته است و با توجه به اهمیت موضوع و به منظور مقایسه سه روش قالبگیری یک مرحلهای، دو مرحلهای بدون فضا نگهدارنده، دو مرحلهای با فضا نگهدارنده بر ميزان تغییرات ابعادی دای با استفاده از سیلیکون افزایشی پرزيدنت، این تحقیق در دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1387 انجام گرفت.

مواد و روشها:

تحقیق از نوع مطالعات تجربي و ازمايشگاهي بود. مدل اصلی شامل 3 پایه با قطر 7 میلی متر با تقارب 3 درجه بود. بلندی پایهها 5/7 میلیمتر بودکه به فواصل تقریبی 22 میلی متری از یکدیگر قرار داشتند. شیارهای روی سطح اکلوزال به عنوان نقطه مرجع برای اندازهگیری روی آنها تعبیه شد. (10) (شكل1) تری اختصاصی سوراخ داری تهیه شد که با توجه به میلههای راهنما در هر بار قالبگیری دقیقاً روی محل اصلی قرار گرفت. مدل اصلی را حدود 30 دقیقه در دمای 25 درجه محیط اتاق 



         شكل 1- مدل آزمايشگاهي 

قرار داده و کار آغاز شد. ماده قالبگیری مورد استفاده سیلیکون افزایشی به نام Affinis  محصول شركت كولتن سوئيس بود. برای آماده سازی پوتي طبق دستور کارخانه عمل شد، بدین صورت که 1 پیمانه از ماده بيس پوتی به همراه 1 پیمانه از ماده كاتاليست، به روش ورز دادن با انگشتان مخلوط شد. 

زمان اختلاط  30ثانیه و زمان کار2 دقیقه و 45 ثانیه و زمان سخت شدن 5 دقیقه از شروع اختلاط بود. با توجه به اینکه زمانهای ارائه شده فوق بر حسب کار در محیط دهان میباشد و زمان پلیمریزاسیون در محیط کار که حرارت کمتری نسبت به محیط دهان دارد افزایش مییابد، توصیه شده است که زمان سخت شدن در تحقیقات آزمایشگاهی دو برابر شود.(12)

طریقه آماده سازی ماده واش طبق دستور کارخانه بدین ترتیب بود که بعد از قرارگیری کارتریج در تفنگ (Dispenser Gun) و قرار دادن سری مخصوص (Mixing Tip)، بر روی ماشه تفنگ فشار وارد کرده و بدین ترتیب بيس وكاتاليست  مخلوط شده و یک ترکیب هموژن از سر تفنگ خارج شد. مشخصات ماده واش مشابه ماده پوتی بوده و زمان سخت شدن به دلیل محیط آزمایشگاهی دو برابر محسوب شد.(12)

در تکنیک یک مرحلهای به طور همزمان ازپوتي و واش استفاده شد. بدین صورت که هم زمان با آماده ساختن ماده پوتی، ماده واش نیز آماده شد. سپس ماده پوتی را داخل تری قرار دادیم و ماده واش به وسیله تفنگ مستقیماً اطراف دایها تزریق شد. تری را روی دایها قرار داده و مدل را زیر دستگاه پرس به مدت 10 دقیقه قرار دادیم (فشار لازم برای قالبگیری Psi10) در نظر گرفته شد.

در تکنیک دو مرحلهای بدون فضا نگهدارنده ابتدا بر روی دایها ورقه پلی اتیلنی را قرار دادیم. برای تهیه قالب اولیه پوتی را طبق دستور کارخانه تهیه کرده و در تری گذاشتیم، تری را روی دایها قرار داده و دستگاه را زیر پرس به مدت 10 دقیقه (زمان سخت شدن) قرار دادیم. سپس ورقه پلی اتیلنی را از روی دایها برداشته و ماده واش را اطراف دایها تزریق کردیم. قالب اولیه را روی مدل اصلی نشان دهنده و دستگاه را مجدداً به مدت 10 دقیقه زیر پرس قرار دادیم.

در تکنیک دو مرحلهای با فضا نگهدارنده قالب اولیه از پایههایی که در همه ابعاد 2 میلی متر از پایه اصلی بزرگتر است تهیه شد. سپس ماده واش را اطراف پایههای اصلی تزریق کرده، قالب اولیه را روی مدل اصلی نشانده و دستگاه را زیر پرس به مدت 10 دقیقه قرار دادیم.

تمام قالبها در دمای 25 درجه به مدت یک ساعت قبل از ریختن قالبها نگهداری شدند. سپس قالبها با گچ Elite Rock  نوع چهارمحصول شرکت Zhermack ایتالیا ریخته شدند.

ابتدا گچ را با دست مخلوط کردیم تا فضای لازم برای داخل شدن آب فراهم شود و سپس با آب مخلوط کردیم. مخلوط حاصل را تحت لرزش قرار دادیم تا حبابهای هوا خارج شدند. بعد از تهیه کستها، 1 ساعت برای عمل سخت شدن زمان دادیم.

در هر روش12 نمونه و جمعا روي 36 تحقيق انجام گرفت. این تعداد نمونه را بر مبنای تعداد نمونه در مطالعات قبلی که از حداقل 30 نمونه تا حداکثر 45  نمونه وجود داشت و با توجه به اين كه مطالعه in-vitro با شرایط کنترل شده انجام گرفته است و اینکه تغییرات ابعادی متغیر کمی و پیوسته بوده، برآورد کردیم.(13)

اندازهگیریها روی مدل اصلی و کستهای تهیه شده در 6 بعد داخل پایهای و بین پایهای با دستگاه Profile Projector انجام شد، که دقت اندازه گیری آن 001/0 میلی متر می باشد. این روش در تحقیقات قبلی مورد استفاده قرار گرفته است که دارای اعتبار قابل قبول است(16،14) و پایایی اندازه گیری نیز در سه تکرار از طریق test-retest و ضریب همبستگی پیترسون عدد 96 درصد بدست آمد. همچنین برای افزایش دقت و صحت اندازه گیری ها از این ابزار ها نیز استفاده شد: ميكرومتر بیرون سنج دیجیتال برای کنترل اندازه فواصل بین پایهای خارجی، کولیس دیجیتال برای  کنترل اندازه فواصل بین پایه ای داخلی و خارجی، ميكرومتر با فک جناقی برای کنترل قطر دایها، ميكرومتر عمق سنج برای کنترل ارتفاع دای ها. 

این اندازهگیریها توسط فردی متخصص و بدون اطلاع از تکنیکهای مختلف قالبگیری انجام شد. اندازهگیری روی مدل اصلی 5 بار تکرار شد و اندازه آن برای تمام فواصل ثبت شد و سپس اندازهگیری فواصل روی مدل گچی انجام شد. هر اندازهگیری 3 بار تکرار شد و اندازه آن محاسبه و ثبت گرديد. سپس با آزمون ANOVA مورد قضاوت آماری قرار گرفت .

یافتهها:


تحقیق بر روی تعداد 36 نمونه و در سه گروه به تعداد 12 نمونه انجام گرفت. محل اندازه گیری، میزان مدل اصلی و اندازه فواصل بین پایهای و ارتفاع پایه ها بر حسب روش های قالبگیری در جدول شماره 1 ارائه شده است و نشان می دهد که در هر سه تکنیک کاهش بین 05/0 درصد تا 4/1 درصد در ارتفاع نسبت به پایه اصلی بود و کمترین تغییرات مربوط به روش قالبگیری یک مرحله ای نسبت به  دو روش دو مرحله ای با فضانگهدارنده و بدون فضانگهدارنده بود و آزمون ANOVA نشان داد که این اختلاف به لحاظ آماری معنی دارنبود.(6/0p< ) ضمن آنکه حداکثر تغییر روش یک مرحله ای نسبت به مدل اصلی 03/0 میلی متر و در روش یک مرحله بدون فضا نگهدارنده09/0 میلی متر و در روش دو مرحله اي 08/0 میلی متر بود.




جدول 2- اندازه قطر مدل اصلی و مقادیر آن بر حسب روش های قالبگیری و به تفکیک محل اندازه گیری قطر دای. واحد : میکرومتر
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      بحث:

تحقیق نشان می دهد که سه تکنیک قالبگیری یک مرحله ای، دو مرحله ای بدون فضا نگهدارنده و دو مرحله ای با فضانگهدارنده دارای دقت کافی هنگام استفاده از سیلیکون های افزایشی جهت ساخت دای های گچی در هنگام تهیه پروتز های ثابت می باشد. البته در ابعاد اندازه گیری شده فقط در بعد ارتفاع، اندازه دای نسبت به مدل اصلی در روش قالبگیری یک مرحلهای تغییرات کمتری داشت که این تغییرات از لحاظ آماری معنی دار نبود.

Hung و همکارانش در سال 1995 به بررسی دقت تکنیک قالبگیری یک مرحله ای و دو مرحله ای بدون فضا نگهدارنده 

در پنج نوع پلی وینیل سایلوکسان پرداختند و دریافتند که دقت تکنیک یک مرحله ای مشابه با تکنیک دو مرحله ای بدون فضا نگهدارنده است.(11) در این تحقیق از پنج نوع سایلوکسان افزایشی مختلف استفاده شده بود و نحوه قالبگیری برای دو تکنیک مورد بررسی با مطالعه ما همخوانی دارد ولی نحوه اندازه گیری و ابعاد مورد بررسی آن متفاوت می باشد.

Idris و همکارانش در سال 1995 به مقایسه دقت دو روش قالبگیری یک مرحله ای و دو مرحله ای پوتی-واش با استفاده از سیلیکون افزایشی پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که روش های قالبگیری یک مرحلهای و دو مرحلهای از دقت یکسان برخوردارند.(12) نوع ماده قالبگیری و روش اندازهگیری آن با مطالعه فعلی مطابقت دارد ولی برای ایجاد فضای لازم جهت واش، دو میلی متر از ماده قالبگیری را توسط تیغ بیستوری از قالب های تهیه شده تراش میدادند که احتمالا دقت کافی را نداشت. ارتفاع دایهای تهیه شده نیز مورد بررسی قرار نگرفت.

مهشید و همکاران در سال 1383 تاثیر تکنیکهای قالبگیری با ماده اسپیدکس را بر دقت دای بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که در صورت وجود آندرکات ، قالبگیری یک مرحله ای نسبت به دو مرحله ای بدون فضا نگهدارنده ارجحیت دارد.(14) نحوه قالبگیری دو تکنیک و نحوه اندازهگیری، مشابه مطالعه فعلی است ولی ماده قالبگیری و مدل آزمایشگاهی تهیه شده با این مطالعه تفاوت دارد.

مهدوی ایزدی و همکاران در سال 1387 به مقایسه تاثیر سه روش قالبگیری بر میزان تغییرات ابعادی دای پرداختند و پی بردند که تکنیک های قالبگیری بر دقت ابعادی دای تاثیر گذار است و تکنیک قالبگیری دو مرحله ای با فضانگهدارنده دو میلی متری، نسبت به تکنیک دو مرحلهای بدون فضا و یک مرحله ای دقیق تر است.(16) نتیجه حاصل از این تحقیق با مطالعه حاضر همخوانی ندارد. نحوه قالبگیری، مدل آزمایشگاهی و نحوه اندازه گیری این تحقیق با مطالعه حاضر مطابقت دارد و اختلاف در نتیجه احتمالا به تفاوت دو نوع ماده قالبگیری مربوط می شود.

نجاتی دانش و همکاران نیز در سال 1387 به تعیین دقت ابعادی سه روش قالبگیری پلی وینیل سایلوکسان پوتی-واش پرداختند و به این نتیجه رسیدند که از میان روش های قالبگیری، روش دو مرحله ای با فضای 1 میلی متری، دقیق ترین روش برای ساخت ترمیم های ریختگی است.(17) 

نتیجه حاصل از این تحقیق با مطالعه حاضر مغایرت دارد. این اختلاف ممکن است به علت تفاوت در مدل آزمایشگاهی و نحوه اندازه گیری و نوع ماده قالبگیری است.

Caputi و همکاران در سال 2008 به بررسی دقت ابعادی کست های به دست آمده از تکنیک های قالبگیری پوتی-لایت بادی تک فازی، یک مرحله ای، دو مرحله ای و دو مرحله ای جدید(تزریقی) پرداختند، که تکنیک های مختلف تفاوت معنی داری را در دقت ابعادی کست ها نشان دادند.(15)

 نحوه قالبگیری و مدل آزمایشگاهی در این تحقیق مشابه با مطالعه حاضر میباشد و اختلاف نتایج احتمالا به علت نوع ماده قالبگیری و نحوه اندازه گیری آن میباشد.

این مطالعه به صورت آزمایشگاهی انجام شد بنابر این امکان بررسی تاثیر عواملی نظیر خون، بزاق، حرارت محیط دهان و شرایط خاص حاکم بر کار کلینیک بر روی دقت روش های قالبگیری وجود نداشته است. به علت مشکلات موجود جهت اندازه گیری فاصله بین پایه ها در ناحیه ژنژیوال این اندازه گیری در سطح اکلوزال صورت گرفته است در حالی که دقت قالب و دای حاصل از آن در ناحیه ژنژیوال از اهمیت خاصی برخوردار است. این مطالعه صرفا به بررسی ابعاد دای پرداخته شده است ، در حالی که تا مرحله نهایی ساخت یک رستوریشن  عوامل مداخله گر فراوانی نظیر ساخت الگوی مومی، سیلندر گذاری و نوع فلز مورد استفاده مطرح میشوند که می توانند در دقت رستوریشن موثر باشند. 

از طرف دیگر در این تحقیق به منظور افزایش دقت و صحت اندازه گیری، علاوه بر پروفایل پروژکتور که وسیله اصلی اندازه گیری می باشد، از وسایل اندازهگیری دیگری مانند میکرومتر بیرون سنج دیجیتال، کولیس دیجیتال، میکرومتر با فک جناقی و میکرومتر عمق سنج استفاده شد.ضمنا از تعداد نمونه قابل قبولی هم استفاده شد تا حال که عیوب مطالعه آزمایشگاهی وجود دارد، کنترل بهتری نسبت به سایر عوامل داشته باشیم.

نتيجه گيري:

به نظر می رسد روش های قالبگیری تاثیری روی تغییرات ابعادی دای نداشته و یا میزان تغییرات ابعادی آنها قابل اغماض میباشد. اما با توجه به وجود مشکل تغییرات ابعادی بررسی سایر عوامل موثر بر این تغییرات ابعادی را توصیه مینماید.
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جدول 1- اندازه مدل اصلی و مقادیر آن بر حسب روش های قالبگیری و به تفکیک محل اندازه گیری دای. واحد : میکرومتر





محل اندازه گیری�

اندازه مدل اصلی�

اندازه در روش یک مرحله ای�

اندازه در روش دو مرحله ای بدون فضا نگهدارنده�

اندازه در روش دو مرحله ای با فضانگهدارنده�

�

HL





HC





HR





LC








CR





LR�

05/0 ± 4/7


06/0 ± 4/7


08/0 ± 7/7


05/0± 22


12/0 ± 01/22


08/0 ± 01/44�

14/0 ± 41/7


04/0 ± 37/7


07/0 ± 72/7


12/0 ± 94/21


29/0 ± 11/22


32/0 ± 05/44�

03/0 ± 29/7


03/0 ± 31/7


09/0± 72/7


03/0 ± 99/21


12/0 ± 99/21


14/0 ± 98/43�

05/0 ± 29/7


05/0 ± 32/7


04/0 ± 69/7


06/0 ± 96/21


19/0 ± 07/22


2/0 ± 03/44�

�







میزان قطر دای اصلی و مقادیر آن بر حسب روش قالبگیری در جدول شماره 2 ارائه شده است و نشان می دهد که تغییرات قطر بسیار جزئی بوده و اکثرا به صورت افزایشی بوده است و آزمون ANOVA  نشان دادکه این تغیرات جزئی به لحاظ آماری معنی دار نبود(p<0.4).
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