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  در روش پوتی واش تراکمی ن سیلیکوگیري دو گونه ماده قالب دقت ابعادي يمقایسه

  
     *  آناهیتا صفري- *محمد حسن کالنتري

  
   شیراز و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی،دندانپزشکیي استادیار گروه آموزشی پروتز دانشکده *

  
  

                چکیده
 از مـواد قـالبگیري   هـاي تراکمـی  سـیلیکون  .استریج بی دندانی و  پیرامونهاي  بافت،ها دندان ثبت دقیق  ،يهدف از قالبگیر   :بیان مساله 

  .شود برآورده شدن این هدف استفاده میکه براي ،هستند
  .یرفت پذانجام واش - پوتیروشدر بازار ایران به موجود  سیلیکون تراکمی گونه با هدف بررسی دقت ابعادي دو پژوهش،این  :هدف

 الگـوي یک با فراهم شده هاي گچی الگوابعاد با استفاده از مواد قالب گیري ایراسیل و اسپیدکس،            آزمایشگاهی بررسیاین   در :روش مواد و 
یکی که  ، آزمایشگاهی داراي دو داي فلزي با تقارب سه درجه در دیواره ها و با مقطع گردالگوياز  .ند با یکدیگر مقایسه شد نیز آزمایشگاهی و 

 15 ،تفاده از هر یک از مـواد قـالبگیري  با اس.  استفاده گردید، بود پرمولر همانند  بی اندرکات و    دندان مولر و دیگري    هماننداز آنها با اندرکات و      
 ابعـاد  .ته شدند ریخ)type IV (4ي  بیگو گونهها با گچ  قالب، سازندهي کارخانهي دستوربر پایه. فراهم گردید قالب 30  روي هم رفته،قالب و

 میکـرون  يانـدازه بـا دقتـی در   ) Profile Projector(  پروفایل پروژکتور دستگاهيبه وسیلههاي گچی  اصلی و قالبي نمونهمورد سنجش در
   . واکاوي گردید)t-test ( درصد تغییرات ابعادي با آزمون تی و شداندازه گیري)  میلی متر001/0(

ي میان دو فاصله ، آندرکاتبیقطر داي  .) > 02/0p(  اسپیدکس افزایش و در ایراسیل کاهش یافتيمادهبا کات  آندربیداي  ارتفاع :یافته ها
در  یل کاهش وي زیر آندرکات در ایراسقطر دا).  > 22/0p(  و) > 67/0p(  افزایش یافتي قالبگیري بدون تفاوت چشمگیرهر دو مادهدر  داي

 اختالف دو گروه با توجه .داي باالي آندرکات در هر دو مورد کاهش یافتارتفاع  ).> p 33/0( افزایش یافت  بی تفاوت آماري معناداراسپیدکس
  ).> p 73/0(معنادار نبود تی به آزمون آماري 
  . ارتفاع داي باالي اندرکات دقیق تر است جزاسپیدکس نسبت به ایراسیل در تمام ابعاد ب قالبگیري يماده :نتیجه گیري

  ایراسیل و اسپیدکس، سیلیکون هاي تراکمی، دقت ابعادي :کلیديواژگان 
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  درآمد
 بـراي   . منفی از شی مورد نظـر اسـت        شکلقالب، نقش یا    
و پالستیک در دهان قرار می گیرد از جنس گرفتن قالب، ماده اي 

 بیـرون آورده قالب از دهان ي قالبگیري، ده ماپس از سخت شدن   
 ریختن گچ در قالب و پس از سـخت     ، با شکل دندان ها   .می شود 

  .)2و1( شدن گچ به دست می آید
ـ   ياندازه به    سیلیکون مواد قالبگیري  ه  زیاد در پروتز ثابت ب

سـیلیکون افزایـشی و      ي شـامل دو دسـته     ،این مـواد  . رودکار می 
 افزایـشی درکـشورهاي اروپـایی و        ايهـ سـیلیکون . تراکمی است 

بر  بیشتر پژوهش ها  استفاده می شود و      زیاد   ياندازهمریکایی به   ا
دقت ابعادي  يزمینهدر ) 5-3(  گرفته استانجامروي دقت این مواد 

ر در کـشورهاي  هاي اخی سال در ،مواد قالبگیري سیلیکون تراکمی   
در  .انجـام شـده اسـت     کمـی   هـاي   پـژوهش مریکایی  اروپایی و ا  

هاي مورد بررسی پژوهشی با استفاده از سیلیکون تراکمی، در نمونه
کاهش ارتفاع داي بی آنـدرکات، افزایـش قطر داي بی آندرکات،          

ي میان دو داي و افزایش قطر داي زیر آندرکات را       افزایش فاصله 
  .  )5(اعالم کردند 

ــتگهاوس  ــشیدر  )Stackhouse(اس ــتفاده از  پژوه ــا اس  ب
 آندرکات، کـاهش    بیکاهش ارتفاع و قطر داي      ،کمیسیلیکون ترا 

قطر داي زیر آندرکات و ارتفـاع داي  و نیز  داي ها،   میان يفاصله
    .)6(  را مشاهده نمودباالي آندرکات

زیـر  روش سه  معموال از   ،براي بررسی دقت مواد قالبگیري    
  : استفاده می شود

یشگاهی، آزما الگوي شده از فراهمگیري ابعاد قالب اندازه .1
، دشواري اندازه گر و عیب آن  متغیرهاي مداخله  نبود آن   برتريکه  

  .)7( قالب است گیري
 الگوي کراون بر روي همخوانیارزیابی میزان نشست یا  .2

 بررسی کیفی مواد قالبگیري و عیـب    ، آن برتريآزمایشگاهی، که   
  .)8( است افزایش متغیرهاي مداخله گر ،آن

ــدازه .3 ــ ابعــاد گیــريان ــا يست و مقایــسهک  الگــوي آن ب
گیري و  راحتی و باال بودن دقت اندازه، آنبرتري که ،آزمایشگاهی

  .)9( گر استکاهش متغیرهاي مداخله
 و )11 و 10( هاپژوهش بیشتر این روش در هايبرتريبه دلیل 

توجه بـه  با  .است  از این روش استفاده شدهبررسی کنونی، در  ،نیز
تـر از مـواد    البگیري سیلیکون تراکمـی ارزان  مواد ق  بهاي ،که این

 بسته بندي مواد دلیل به  ، دیگر سويو از    است قالبگیري افزایشی 

 آنها در ي گستردهپخشقالبگیري اسپیدکس و ایراسیل در ایران و 
 ویـژه بـه   ، دندانپزشکان از ایـن مـواد    ياستفاده تمایل به    کشور و 

یـاد  اد قالبگیري    دقت مو  هدف از این پژوهش بررسی،     ،اسپیدکس
  .بود شده

  
  روش مواد و

 از  بررسی دقت مـواد قـالبگیري،      ها براي بیشتر پژوهش در  
 ، استفاده شده است    وضعیت دهان  همانند آزمایشگاهی   الگويیک  

 بررسیدر این . )8 و 7، 5، 4( هاي پایه استیا دندان دندان وکه داراي 
دانپزشـکی،   دني آزمایـشگاهی موجـود در دانـشکده       الگوي از   ،نیز

 ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهـشتی ایـده گرفتـه شـد و سـپس            
 هـاي خـاص،  ا ویژگی  و ب  پیشینهاي  الگو يبر پایه  کنونی الگوي

 ، هماننـد  دیـواره هـا   درجه در سههمچون وجود دو داي با تقارب       
  .شدویژه، فراهم وجود تري قالبگیري و  پرمولر هاي مولر،دندان

 . تشکیل شـده اسـت     ی و باالیی  بخش پایین  از دو    الگواین  
 يداراي دو داي فلزي با سه درجـه      (  شامل داي ها   بخش پایینی، 

 Vشـیار داراي تقارب در دیواره ها و با مقطع گرد، یکی از داي ها           
  داي، يقاعـده  ،)اسـت  افقـی    راستايشکل به عنوان آندرکات در      

 مـسیر   سـاختن  یکـسان    بـراي  راهنمـا    ي و میله  پایینی يصفحه
 است و بخـش بـاالیی،   موارد قالبگیري   يهمهي تري در    قرارگیر

 گیر براياین تري .  استو تري اختصاصیباالیی  يشامل صفحه
ماده ي قـالبگیري، راه فـرار مـاده، کـاهش فـشارهاي درونـی و            

 گونـاگون هاي   داراي سوراخ ، قالبگیري يضخامت یکنواخت ماده  
هاي  میلهتنبراي گذش مجرا چهار باالیی،ي  بر روي صفحه   .است

  .)4 و 3 ، 2، 1نگاره ي  (ایجاد گردیدراهنما 
 شامل اسـپیدکس و ایراسـیل       ،مواد قالبگیري مورد استفاده   

 و در   سـاخته  شـرکت کلـتن سـوئیس        يبه وسیله اسپیدکس  . بود
 .شود میخشپ بسته بندي و ، شرکت آپادانا تکيبه وسیله ،ایران

 مـی  خـش پي و  بـسته بنـد  ، شرکت گلچاييبه وسیله  ،ایراسیل
ـ      . گردد ـ ي هـهر دوي این مـواد از دست ـ هـاي  یکونـسیل راکمی ـت

 کارخانـه بـه   ي دستور مورد استفاده بر پایه ي میزان ماده  .ستندـه
 Type IV(  چهار بیگـو يگونهگچ مورد استفاده از . کار گرفته شد

Begu,  ( 30 ،قالب کردن پس از فراهم.  استو ساخت کشور آلمان 

  .شدروش زیر ریخته  به گچ با قالب ،سپس و هکرد صبر دقیقه
 23( آب لیتـر  میلـی  12 بـا  شـده  وزن گچ گرم هشت و چهل

 آمیختن آنهـا بـه ایـن       روش   .دیردگ آمیخته)  سانتی گراد  يدرجه
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  آب ریخته شدهبه درون) ثانیه10( که گچ به آهستگی ،بودترتیب 
 ،د خـود بکـش  درون آب را به  ، ثانیه صبر کرده تا گچ     30 ، سپس و

 Light(  دقیقه با ارتعاش کممدت سه گچ آماده شده در  آن، ازپس

vibration (  کست گچی  ، از یک ساعتپس قالب ریخته،  درونبه
 ي دسـتور  پایه شده بر    گفتههاي  زمان.  می شد  بیرون آورده از آن   

که از آنجا،  .فضا بود با گونه قالبگیري از روشو  سازنده يکارخانه
بـا    بنـابراین  ،متر است میلی 5/1 ، واش ياده م برايفضاي مناسب   
 میلی متر قالب 5/1با ضخامت ، )spacer(گر  فاصلهاستفاده از یک

 داده واش برداشـته،  گـر فاصله ، دوميدر مرحله. دیگرد فراهمپوتی  

 بـودن  دلیـل  بـه  ،ابعـادي  میزان تغییـرات   کمترین روش، این  در .شد

 ي به مـاده   فشار شدن    از وارد  جلوگیري واش و    براي کافی فضاي
  .)5 ي نگاره( پوتی وجود دارد

  

    

  داي با آندرکات و بی آندرکات بر روي بیس فلزي: 1ي نگاره
  

  
  

بخش پایینی الگوي آزمایشگاهی شامل داي ها، صفحه ي  :2نگاره ي 
  پایینی، بیس فلزي و میله هاي راهنما

  

  
  

  بخش باالیی الگوي آزمایشگاهی:  3 نگاره ي

 
  

  تري قالبگیري  :4ه ي نگار
  
  

 
  

  فاصله گر فلزي و قرار گیري آن بر روي داي ها : 5 نگاره ي
 

  

  
ارتفاع داي ): A(بعد . نماي شماتیک داي هاي نمونه ي گچی:  6نگاره ي 

ي میان دو داي، فاصله): C(قطر داي بی آندرکات، بعد : B)(بی آندرکات، بعد 
  ارتفاع داي باالي آندرکات): E(قطر داي زیر آندرکات، بعد ): D(بعد 

  
  

  ش قالبگیريرو
 و قالب شدروي داي ها قرار داده  ، فلزيدر آغاز، فاصله گر

 پـوتی در  ي پس از قـرار دادن مـاده  . فراهم گردید   پوتی يبا ماده 
 مجموعه ،است وصل ي باالیی که به صفحه، تري قالبگیريدرون

 سوار به شکلی) مادر مسیر میله هاي راهن (بخش پایینیروي بر را 
نیـرو  گیرد، و آن انـدازه      بر روي داي ها قرار       کرده، که فاصله گر   

 زیـرین در  ي تري بـا صـفحه  )Stop(  استاپ  که نقاط  د،یگردوارد  
 ي مـاده يبه وسـیله   قالبگیري   دیگرمرحله ي   . گرفتتماس قرار   

یري پوتی و قالب  گ هنگام قالب  به نیرو   وارد کردن  میزان   .بودواش  
 يبا قرار دادن وزنه بـر صـفحه     که   ،بود کیلوگرم   پنجش  گیري وا 
در . می گردید بخش پایینی واردپس از سوار شدن بر روي   زیرین  

  .بود زیرین ي تري در تماس با صفحهاستاپ نقاط ،این حالت
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 30 روي هـم رفتـه،   کـه  ، شـد فراهم قالب   15 ،با هر ماده  
 گـذاري مارهتصادفی ش  روش ها به  نمونه .آمد دست به  گچی الگوي

 پروفایل  قالبگیري، با دستگاهي مادهيگونهآگاهی از بی ابعاد و شد
با دقت )) Nikon Model 6c. Todyo) Profile projector(پروژکتور 

 بر  زیر ابعاد. شد گیرياندازه) متر میلی 001/0(  میکرون ياندازه در
 گیـري شـد  هـاي گچـی، انـدازه    آزمایشگاهی و نمونه   الگويروي  

  .)6 يگارهن(
دقت قالبگیري از دندان مشخص  B و A گیري ابعادبا اندازه

گیري  که با اندازه، دو داي از یکدیگر بود ي فاصله ،Cبعد  . شودمی
گیري با اندازه . شود بریج مشخص می   يربارهآن دقت قالبگیري د   

 هنگـام خـروج از    بـه  قالبگیريي تغییرات ابعادي ماده،EوDابعاد  
حذف خطاي اندازه  دقت بیشتر و    براي .شودص می آندرکات مشخ 

 بـار   سـه هاي گچی    بار و نمونه   ، شش  آزمایشگاهی ، الگوي گیري
 آزمایشگاهی و نمونه هـاي گچـی    الگويابعاد   .اندازه گیري شدند  

 میـانگین درصـد تغییـرات ابعـادي و        ،سـپس . اندازه گیري شـدند   
ح  سـط  تـی واکـاوي گردیـد    آزمـون  بـا انحراف معیار محاسـبه و      

  . در نظر گرفته شد> 05/0pمعناداري 
  
  یافته ها

هـاي گچـی و   میانگین ابعاد الگوي آزمایـشگاهی و نمونـه      
    آورده3 و 2 ،1هاي تغییرات ابعادي و انحراف معیار در جدول درصد

  

  .اندشده

گیري بـا اسـپیدکس     در قـالب  ) A( آنـدرکات    بیارتفاع داي   
 این دو ماده قالبگیري  اختالفو ایراسیل کاهش یافته باافزایش و 

 با اسـتفاده از .  ) > p 02/0 (بوددار ادر این بعد از لحاظ آماري معن
  .بود اصلی نزدیک تر يها به نمونه اندازه،اسپیدکس

در قـالبگیري بـا اسـپیدکس و    ) B( آنـدرکات  بیقطر داي   
 قطـر داي در  ي انـدازه ، کـه البتـه   ،داشـت  افزایش    هر دو  ایراسیل

  دومیان لی وبودتر  اصلی نزدیکيیدکس به نمونهبا اسپ قالبگیري
   .)  > 67/0p( نبوددار معنا آماري ، اختالفتی آزمون يپایه بر نمونه

در هـر دو گـروه اسـپیدکس و         ) C(هـا    میان داي  يفاصله
 ي بـه نمونـه    ،در گروه اسپیدکس  اندازه ها    ،ایراسیل افزایش یافت  

میـان دو گـروه     ف آماري    اختال ،، با این وجود   بودتر  اصلی نزدیک 
   .) > p 22/0 (نبوددار معنا

در گـروه سـیلیکون     ) D( آنـدرکات    يقطر داي زیر ناحیـه    
 و اختالف   نشان داد ش  اسپیدکس افزایش و در گروه ایراسیل کاه      

 نداشـت  دو گروه وجود    میان T-test  آزمون يپایه بردار  معنا آماري
)33/0p < (. اصلی نزدیکيونهدر گروه اسپیدکس به نمها اندازه -

 بدون تفاوت در هر دو گروه) E(ارتفاع داي باالي آندرکات . بودتر 
 که در گروه ایراسـیل  ،)> p 73/0( کاهش یافته بود آماري معنادار

  .بود اصلی نزدیک تر الگويبه 

  هاي گچی با اسپیدکس مقایسه ابعاد مدل آزمایشگاهی و نمونه:1جدول 
  

  ابعاد  هاي گچی با اسپیدکسمونهن  مدل آزمایشگاهی
 (α)درصد تغییرات ابعادي   (SD)انحراف معیار  (X)میانگین  (X)میانگین 

P.value 

A 374/10  393/10  0367/0  17/0  07/0  
B 970/7  978/7  0606/0  09/0  75/0  
C 268/31  312/31  0831/0  14/0  21/0  
D 998/9  020/10  0519/0  22/0  13/0  
E 328/7  316/7  4287/0  16/0-  32/0  

  
  

  هاي گچی با ایراسیل مقایسه ابعاد مدل آزمایشگاهی و نمونه:2جدول 
  

  ابعاد  هاي گچی با ایراسیلنمونه  مدل آزمایشگاهی
 (α)درصد تغییرات ابعادي   (SD)انحراف معیار  (X)میانگین  (X)میانگین 

P.value 

A 374/10  338/10  0784/0  34/0-  28/0  
B 970/7  008/8  2665/0  47/0  73/0  
C 268/31  354/31  1002/0  27/0  05/0  
D 998/9  952/9  2623/0  45/0-  68/0  
E 328/7  327/7  1104/0  15/0-  98/0  

  ارتفاع داي باالي آندرکات : (E)قطر داي زیر آندرکات، بعد  : (D)فاصله میان دو داي ، بعد : (C)قطر داي بی آندرکات ، بعد  : (B)ارتفاع داي بی آندرکات، بعد  : (A)بعد 
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  هاي گچی با ایراسیلهاي گچی با اسپیدکس و نمونه مقایسه ابعاد نمونه:3جدول 
  

  هاي گچی با ایراسیلنمونه  هاي گچی با اسپیدکسنمونه
  ابعاد

  درصد تغییرات  (SD)انحراف معیار  (X)میانگین 
 (α) ابعادي 

  د تغییراتدرص  (SD)انحراف معیار  (X)میانگین 
 (α) ابعادي 

P.value  

A 374/10  367/0  17/0  338/10  0784/0  34/0-  02/0  
B 970/7  0606/0  09/0  008/8  2665/0  47/0  67/0  
C 268/31  0831/0  14/0  354/31  1002/0  27/0  22/0  
D 998/9  0519/0  22/0  952/9  2623/0  45/0-  33/0  
E 328/7  4287/0  16/0-  327/7  1104/0  15/0-  73/0  
  ارتفاع داي باالي آندرکات : (E)قطر داي زیر آندرکات ، بعد  : (D)فاصله میان دو داي ، بعد : (C)قطر داي بی آندرکات، بعد  : (B)ارتفاع داي بی آندرکات ، بعد  : (A)بعد 

  

  بحث 
 ي نمونـه میان) A,B,C,D,E ( مورد بررسی ابعاديبا مقایسه 

  که،شودگیري می ه قالبگیري اسپیدکس چنین نتیج    ياصلی و ماده  
 تنهـا  این دو وجـود نـدارد و         میاندار   شده اختالف معنا   یاددر ابعاد   

 دیگر اصلی کاهش و     يارتفاع داي باالي آندرکات نسبت به نمونه      
، در در گروه سیلیکون تراکمی ایراسـیل نیـز       . ابعاد افزایش یافته اند   

 ي اصـلی و مـاده     ي نمونـه  میـان دار  ابعاد مورد نظر اخـتالف معنـا      
 قطر داي زیر آندرکات ، آندرکاتبیارتفاع داي . قالبگیري یافت نشد

 اصـلی کـاهش و   يو ارتفاع داي باالي آندرکات نسبت بـه نمونـه   
 که تنهـا از  ،نشان دادمقایسه دو گروه   .  ابعاد افزایش یافته اند    دیگر

در دیگر  دار وجود دارد و  بی آندرکات اختالف معنا   لحاظ ارتفاع داي    
  .دار وجود ندارد اختالف آماري معنا، بررسیابعاد مورد
هاي گچـی    دقت داي  بررسیدر  ) Stockhouse(هاوس  گاست

 با وجود ،ساخته شده از مواد قالبگیري رابر درگروه سیلیکون تراکمی
 ي مـاده  يگونـه  آزمایـشگاهی و     الگـوي ،  بررسـی  در روش    تفاوت

اهش کـ  -1 :به نتایج زیر دست یافـت     با بررسی کنونی     ،قالبگیري
 داي هـا،  ي میانهکاهش فاصل -2،  آندرکاتبیارتفاع و قطر داي  

کـه در  ، )6 (ارتفاع داي بـاالي آنـدرکات   -3، قطر داي زیر آندرکات   
 از نظر ارتفاع داي باالي آندرکات همخـوانی         ، تنها گروه اسپیدکس 

 از نظر قطر داي زیر آندرکات، ارتفـاع   ،وجود دارد و درگروه ایراسیل    
 .شودآندرکات همخوانی دیده می باالي داي و ارتفاع اتآندرکبی داي

 يمقایسهبررسی در  )Craig & Johnson(کریگ و جانسون 
 قالبگیري در رابطه با زمان ریختن و تکرار         ي ماده گونهدقت چهار   
 آزمایشگاهی و الگوي، بررسی تفاوت در روش با وجود ،ریختن قالب

در گروه سیلیکون   رسیدند، که به این یافته قالبگیريي مادهيگونه
 ولـی  ، قطر داي هـا افـزایش    ، ساعت پس از ریختن    یکتراکمی تا   

 از نظـر  این یافتـه  .)12( آنها کاهش می یابد    میان يارتفاع و فاصله  

  آندرکات با گروه ایراسیلبی قطر داي وارتفاع داي باالي آندرکات 
  .دارد همخوانی در بررسی کنونی
بـه منظـور    پژوهشیدر ناصر خاکی مجید صدر و   سید جلیل 

 هیپوکلریت سدیم بـر ثبـات        يکنندهعفونیضد محلول تاثیر بررسی
 قـالبگیري   يدو ماده  واش   -ابعادي مواد قالبگیري سیلیکونی پوتی    

 اپتوسـیل زانتـوپرن کـه یـک          واش پرزیـدنت و    -سیلیکونی پـوتی  
 بررسـی، با توجه به نتایج     . کردندرا بررسی   سیلیکون تراکمی است    

-Optosil(  اپتوسیل زانتوپرن قالبگیرييمیزان تغییرات ابعادي ماده

Xantopren( ي زیر به دست آمدگونه به:  
 بـی افـزایش قطـر داي      ،   آنـدرکات  بـی کاهش ارتفـاع داي     

افـزایش قطـر داي زیـر    ، دو داي ي میـان    افزایش فاصله ،  آندرکات
یـرات از  ایـن تغی  .)13(کاهش ارتفاع داي باالي آندرکات     و   آندرکات

 آندرکات با گروه بی ارتفاع داي ي، بجز دربارهنظر کاهش و افزایش
بجز  ، و در گروه ایراسیلهمخوانی دارددر بررسی کنونی  کس  داسپی

 موارد همخـوانی دیـده    دیگر قطر داي زیر آندرکات، در       يدر زمینه 
قالب گیري راپید و  دقت مواد به منظور بررسی پژوهشیدر  .شودمی

واش در گروه سیلیکون تراکمی این نتایج  - پوتی روشبه  پرزیدنت  
  : به دست آمد

بـی  ، کـاهش قطـر داي        آنـدرکات  بـی افزایش ارتفـاع داي     
دو داي، کـاهش قطـر داي زیـر         ي میـان    آندرکات، کاهش فاصله  

که  نتایج یاد شده. )14(افزایش ارتفاع داي باالي آندرکاتآندرکات و 
 آندرکات بیاز نظر ارتفاع داي      در بررسی کنونی   با گروه اسپیدکس  

 ، از نظـر قطـر داي زیـر آنـدرکات      ،و با گـروه ایراسـیل       بود همانند
  .هماهنگی وجود دارد

 آندرکات بر روي دقت قالبگیري با ، اثرE, Dبررسی ابعاد  با
   قطـر داي زیـر      يدربـاره .  مـی گـردد    آشـکار ایراسیل و اسپیدکس    

 اسـپیدکس افـزایش     آندرکات، در گروه ایراسیل کاهش و در گـروه        
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 اصـلی  الگوي در گروه ایراسیل نسبت به      تغییرات  که ،شوددیده می 
 در هـر دو گـروه       ،نـدرکات از نظر ارتفاع داي بـاالي آ      . بیشتر است 

 که تغییرات در گـروه ایراسـیل کمتـر و بـه             ،کاهش دیده می شود   
   . اصلی نزدیک تر بودينمونه

  
  نتیجه گیري 

یري شده در قالب هاي تهیه شده     نظر به اینکه ابعاد اندازه گ     
با ماده ي اسپیدکس نسبت به ماده ایراسیل به الگوي اصلی بـدون    
تفاوت آماري معنادار نزدیک تر بود مـی تـوان مـاده ي قـالبگیري      
اسپیدکس را برتر دانست ولی از نظر اثر آندرکات بر روي دقت مواد  

   الزم  اي روشن به دست نیامـد و شـاید        ایراسیل و اسیپدکس نتیجه   
  .باشد، که ابعاد دیگر، چون قطر درونی آندرکات نیز، بررسی گردد

   محدودیت ها و پیشنهادها
 پیـشنهاد  کـه    ، انجام شده  بررسی به روش آزمایشگاهی   این  

.  انجـام شـود  روش درون دهانی   به   ، در صورت امکان   ، تا می گردد 
 شـرایط مناسـب، هنـوز      ایجادروش آزمایشگاهی، با وجود     چون در   

 در  ،در ضمن . برقرار نیست ) دمااز نظر بزاق، خون و      (ط دهان   شرای
،  عوامل مداخلـه کننـده     اثر ابعاد داي اندازه گیري شده،       بررسیاین  
 فلـز   يگونـه  ساخت الگوي مومی، مراحـل سـیلندر گـذاري،           مانند

  : کهشود پیشنهاد می،بنابراین.  بررسی نشده استبازسازي و جز آن
 بازسـازي  روي میزان نشـست  بره یاد شد مواد قالبگیري    اثر

با توجه بـه یکـسان نبـودن شـرایط آزمایـشگاهی و           . بررسی گردد 
  . نسبی استبررسی میزان اعتبار نتایج این ،دهانی
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