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  چکیده
  پلـی ي مـاده .بازسـازي پایـانی اسـت    همخـوانی  دقـت و   مهم درعاملی روش قالبگیري وي  دقت و ثبات ابعادي مواد قالبگیر:بیان مساله
هاي فراوانی ضد و نقیض. رودکار میه  واش ب-هاي پروتز ثابت با روش پوتیسازيبازبیشتر در   معموال دارد و  خوب ی دقت تراکمی سایلوکسان

  .  وجود داردهاهدر مقالبازسازي  آن در دقت اثر قالبگیري و ي روشدرباره
  .فضاستبی با فضا و  واش- پوتی پلی سایلوکساندقت و ثبات ابعادي  دو روش قالبگیري ي و مقایسه بررسیپژوهش،هدف از این : هدف

د عنوان اندرکات وجوه  ب، یک فرورفتگی،هادر یکی از داي .استفاده شد  بود آزمایشگاهی که داراي دو داي فلزي  الگوياز یک   : مواد و روش  
 الگـوي  ابعـاد  . ساخته شـد  از دو روش گچیالگوي 20 روي هم رفته، که ،گردید فراهم فضا براي واش با قالب  10 فضا و    بیقالب   10 .داشت

   .گردید مقایسه) T-test(  تی آزمونبادست آمده ه  آزمایشگاهی مقایسه شد و نتایج بالگويگیري با ابعاد گچی پس از اندازه
 دار بـود ا فضا معنبی اندرکات در دو گروه کاهش داشت که این کاهش ارتفاع داي در قالبگیري بی که ارتفاع داي ،ان دادنتایج نش  :یافته ها

)001/0 p <(.گـزارش شـد   دار افضا معنبی در روش  همچنین  که، افزایش یافت در دو روشدو دايي میان  فاصله)002/0 p <(.  ارتفـاع داي 
  .)> p 001/0با فضا  ، > 003/0p فضا  بی(دار بود اافزایش داشت و معنباالي اندرکات در هر دو روش 

  . گچی داشتساخت الگوي بیشتر براي ی دقتنگه دار  واش با فضا-پوتی  سایلوکسانپلی قالبگیري روش :نتیجه گیري
   دندانی سیلیکوناالستومرهاي مواد، دندانی مواد قالبگیري،  دندانیروش قالبگیري :واژگان کلیدي
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  درآمد 
ــث    ــق باع ــب دقی ــک قال ــوانیی ــق همخ ــازي  دقی   بازس

ــد ــرین  کــه مهــم،ریختگــی خواهــد ش ــلت ــر عام    در طــول عم
 يقت و ثبات ابعـادي خـوب مـاده    با توجه به د    .)1( بازسازي است 
 و به دلیـل سـاده        تراکمی  واش - پوتی سایلوکسان قالبگیري پلی 

امروزه ، نداردنیاز  که به تري اختصاصی ،قالبگیري آن بودن روش 
 شـود بیشتر از این روش براي قالبگیري در پروتز ثابت استفاده می  

  م  انجــاگونــاگونهــاي  واش بــا روش- قــالبگیري پــوتی.)4 و 3، 2(
 که با فـضا و      ،اي است  روش دو مرحله   ،ترین آن  رایج ، که شودمی
 موارد  در بیشتر، کار و ثبات ابعادي    آسانیدلیل  ه   فضا بوده و ب    بی
 کنار زدن لثـه  ، بهفضابیقالبگیري  رد .)7 و  6،  5( شودکار برده می   به

 زمان کار ، بنابراین. نیاز نیستویژهکمتر نیاز است و به تجهیزات       
 فـضا بـراي واش   نظري، بهکه از لحاظ یابد در صورتی می کاهش

   پـوتی جلـوگیري     ينیاز است تا از ایجاد هر گونه فشار بـه مـاده           
   دقـت و ثبـات ابعـادي        يهـاي گونـاگون در زمینـه      بررسی. شود

ــهقالــب در    ،  تــرييگونــهبگیري،  قــالي مــادهيپیونــد بــا گون
   مخلـــــوط کـــــردن و قـــــالبگیري انجـــــام شـــــده روش

هـــاي   روش،)Stackhouse (ساســـتگهاو . )10 و 9، 8، 7، 5( اســـت 
 بـی  واش با فضا و بدون فضا را بررسی و روش            -قالبگیري پوتی 

    .)11( کردفضا را رد 
هـاي قـالبگیري     دقـت روش   ،)Nissan(بررسی نیـسان    در  

 فضا بررسی شد یاي با و باي و دو مرحله   واش یک مرحله   -وتیپ
 واش دو   -روش قـالبگیري پـوتی     شده بـا     فراهمهاي  دقت کست 

 ، و همکـاران )Saunders(  سـاندرز  .)5( اي با فضا بیشتر بـود     مرحله
هاي قالبگیري با و  روش، تري پالستیکیضمن بررسی انواع طرح  

 کـه دو روش از نظـر     ، نتایج نشان داد    و  فضا را ارزیابی کردند    بی
) Idris (ادریس و )Hung(هونگ  .)12(  ندارنددارا معنیآماري اختالف

 که روش قالبگیري ، خود گزارش کردندهايبررسی در ،همکارانو 
 کریـگ  سویی، از   .)14 و13( دقت و ثبات ابعادي قالب ندارد        بر اثري

)Craig( چی  و  )Chee( کـه روش   هـستند،  بـاور  ایـن  همکاران، بر  و 

 بـا   .)16و15(  دقت و ثبات ابعادي قالـب دارد        بر  زیاد اثريقالبگیري  
هاي  یرامون روشهاي گوناگون پها و دیدگاه و نقیض ضدتوجه به

 - دو روش قالبگیري پوتیپژوهش در این   ، فضا بیقالبگیري با و    
 که یک، فضا بررسی و با هم مقایسه شدند تا هر بیواش با فضا و 

 در قالبگیري و درمان بیماران بـا پروتـز ثابـت    ،دقت باالتر داشت 
 .استفاده شود

  مواد و روش 
 بخـش کـه شـامل دو       ،فلـزي  الگوي یک از بررسی در این 

  واش اسـتفاده   - روش پوتی   با قالبگیري براي  بود  و پایینی  باالیی
ه ن بآ همانند) (Lathardt تهاي نیسان و لتهارددر بررسیکه  ،شد

 فلـزي از  يپایـه  شـامل یـک   بخش پایینی، .)6 و 5(کار رفته است   
ها تقارب در دیواره درجه   سهدو داي فلزي با      که   ،بودوالد  پجنس  

 ،هـا  در یکـی از داي     .قرار گرفته بودند  آن  روي  بر  و با مقطع گرد     
 داراي چهـار  پایه نیـز، .  به عنوان اندرکات وجود داشت     ،شیار افقی 

 بخـش  که نشـست و برخاسـت   ، راهنما در چهار گوشه بود يمیله
بخـش   .کـرد مشخص و معین تعیین مـی      را در یک مسیر   باالیی  
براي ی یها داراي سوراخ،ش تري اختصاصی را داشت که نقباالیی،

قالبگیري بـراي کـاهش فـشارهاي      ي  افزوده ي ماده بیرون آمدن 
   .)الف-1 ينگاره  ( قالبگیري بوديگیر ماده افزایش درونی و
 5/1 ،که فضاي مناسب براي واش ، از آنجا،روش با فضا در

دار آلومینیومی   فضا نگه  ، از قالبگیري با پوتی    است، پیش متر  میلی
-1 ينگاره(ها قرار داده شد روي دايبر متر  میلی5/1به ضخامت 

 شـرکت   ازیلوکسان اسپیدکس   ا پوتی پلی س   ي پیمانه ماده  دو .)ب
  پس از مخلـوط  Coltene- Swissآسیا شیمی طب تحت لیسانس 

بخش ( کارخانه در تري اختصاصی ي دستوربر پایه با دست کردن
بر  با فشار مالیم بخش پایینیروي بر  شد و تري قرار داده) باالیی

 پس .نشانده شدن سخت شدن تا نشست کامل ا تا زمهاروي داي
 . نگه داشته شد دقیقهشش براي  فشاربیاز آن تري در جاي خود 

فضا نگه و پس از آن پایه بیرون آورده به سرعت از را  تري سپس،
شـش  .  برداشته شـد ، پوتی قرار گرفته بود   ي ماده در درون دار که   
در ها و دايپیرامون  و با اکتیواتور مخلوط واش ي از مادهمترسانتی
پـس از  . گردیـد  تکـرار  دوبـاره  پوتی تزریق شد و قالبگیري   درون
   عمل تا کرده صبر دقیقه 30 مدت به ،آن دقت  بررسی قالب و  ساخت

ـ ، یـا برگـشت مـاده    (Rebond) باند ري    آغـازین انجـام  حالـت  ه  ب
اندازه  هاي کست گچی به یکپایه ،که براي این ، پس از آن.گیرد
 تـري اختـصاصی    رويبر  که   ، از یک باکس اکریلی رزینی     ،باشند
ــی ــم ــد  تسنش ــتفاده ش ــاره( اس ــچ  .)پ-1 ينگ ــا گ ــب ب     قال

Dental Stone Type IV Velmix (GILDAND- GERMANY) 
لیتـر  میلـی  10 گرم گچ در 50 در آغاز، . آماده گردید ین ترتیب   ه ا ب

 مخلـوط  بـه هنگـام    براي کاهش حباب     آب به آهستگی ریخته و    
خـود  درون  را   آب  ثانیه صبر کرده تا گـچ      20ت  به مد  ،کردن گچ 

دسـتور   يپایـه  بـر  کیصـورت مکـانی    هثانیه ب  30و به مدت     بکشد
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 بـه   آهـستگی   به  و کم  گچ با ارتعاش   ، سپس .کارخانه مخلوط شد  

بیـرون  قالب   از گچی گويال ،ساعت یک از پس و ریخته قالب درون
 گذاريشماره ،یاتیجز و ثبت   پس از بررسی براي دقت      و  شد آورده

. گردیـد گیـري    انـدازه  يگچی آماده  الگوي 10 ،و به همین ترتیب   

 بـه  ، مراحل قالبگیري و ریخـتن     ،)دارفضا نگه بی( براي روش دوم  
دار استفاده نـشد و   که از فضا نگه    ،بود با این تفاوت   نخست  روش  

 بـا   ،ها به عمل آمد و پـس از آن         مستقیماً از داي   ،لبگیري پوتی قا
  . شدساخته گچی الگوي 10 ،از روش دوم نیز .گردیدواش ریالن 

  
  
  
  
  

  

  دل آزمایشگاهی م گچیالگوي: ت،  آزمایشگاهیمدل قالبگیري از  :پ، فضا نگهدار  آزمایشگاهی بامدل :ب،  آزمایشگاهیمدل :الف، مدل آزمایشگاهی: 1ي نگاره
  

و  شـده  گذاريشماره گچی هاينمونه ،گیري اندازه يمرحله در
 با دستگاه  قالبگیري روش از آگاهیبی متخصص فرد یک يوسیله به

Profile meter- SIP- universal testing machine  (Switzerland)  بـا 
 براي دقت   .گیري شدند  مکان اندازه  پنجمیکرون در   یک دهم   دقت  
 و میـانگین  شدهگیري  سه بار اندازه  یکهاي گچی هر    ر نمونه بیشت

 عبـارت  گیـري شـده  هاي اندازهجا .)2 ينگاره(گردید آنها محاسبه 
 : C انـدرکات    بیقطر داي   : B ،اندرکاتبیارتفاع داي   : A : از بودند
ارتفاع  : E اندرکات يقطر داي زیر ناحیه : D دو داي میان يفاصله

براي درصد تغییرات ابعادي از فرمول      .  اندرکات يداي باالي ناحیه  
نتایج ، سپس .)7( استفاده شد ADA 17 يمندرج در استاندارد شماره

  .مقایسه شدند) اي و سطح زوج یک نمونهtآزمون ( تی آزمون با
  

  
Aاندرکات،   ارتفاع داي بی= B  ،قطر داي بی اندرکات  =C،فاصله میان دو داي =D  قطر

    ارتفاع داي باالي اندرکاتE=رکات، داي زیر اند
   شدهگیرياندازه ابعاد :2ينگاره

  
  یافته ها

 ، تـایی 10 گروه دوها در آوري داده گردگیري و   پس از اندازه  
   آزمون باها  میانگیني مقایسه،شدندپیوسته برگزیده که با روش 

  

 کـه  ،نتـایج نـشان داد    و  ) 2و1 هـاي ولجـد (انجام شـد    تی  آماري  
 در هـر دو روش نـسبت بـه      (A) انـدرکات    بی ارتفاع داي    میانگین
 فـضا  بی در روش ،که این کاهش   ،ه است  فلزي کاهش یافت   الگوي

 بـی  میـانگین قطـر داي   .)> p 001/0 (دار بودانگه دار بیشتر و معن
 در هر دو روش کاهش داشت و در روش با فضا نگـه     (B)اندرکات  

 در هر (C) دو داي میان يمیانگین فاصله. دار این کاهش کمتر بود
 فـضا نگـه دار   بی که این افزایش در روش ،دو گروه افزایش داشت  

ــشتر  ــبی ــوداو معن ــر  .)> p 002/0 (دار ب ــر داي زی ــانگین قط    می
 کـه در گـروه   ، در هر دو روش افزایش داشت (D) اندرکاتيناحیه
میـانگین ارتفـاع داي بـاالي       . مشاهده شـد   فضا نگه دار بیشتر      بی

 فضابی( دار بودامعن که ،داشتدر هر دو گروه افزایش       (E)اندرکات  
003/0p < 00/0  با فضا p <(.  میـانگین  ي مقایـسه ،3 در جـدول 

 فضا نگه ی دو گروه با فضا نگه دار و ب    در میان درصد تغییر ابعادي    
 دو گروه در درصد  میاندارا اختالف آماري معن وشوددار مشاهده می

  ). > 002/0p(  وجود دارد(C)در بعد  داي دو انمی يفاصله ابعادي تغییر
  

 فضا حاصل از روش قالبگیري بی مقایسه میانگین ابعاد نمونه گچی :1جدول 
  )میکرون(نگه دار با نمونه اصلی

  

اختالف با   ابعاد
   اصلیينمونه

P DF  T  

A  586/0  000/0   9   048/6-  
B  038/0  2/0   9  385/1-  
C  111/0  000/0   9  287/6  
D  013/0  41/0   9  85/0  
E  358/0  003/0   9  998/3   

= C،  اندرکاتبیقطر داي = B،  اندرکاتبیارتفاع داي = A، يا یک نمونهTآزمون آماري 
ارتفاع داي باالي  = E،  اندرکات  زیريقطر داي در ناحیه= D، دو دايمیان  يفاصله

  اندرکات

 ت پ ب الف
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با فضا  از قالبگیري حاصل گچی ي میانگین ابعاد نمونهيمقایسه :2جدول 
  )میکرون( اصلیيدار با نمونهنگه

  
   دو نمونه ايTآزمون 

 ياختالف با نمونه  ابعاد
 P  اصلی

value DF T  

A  446/1-  193/0  9  408/1-  
B  036/0-  886/0  9  148/0-  
C  009/0  687/0  9  416/0  
D  009/0  786/0  9  28/0  
E  165/0  000/0  9  422/8  

  

= C ،اندرکات بیقطر داي = B، اندرکاتبیارتفاع داي = A  ، ايمونه یک نTآزمون آماري 
  ارتفاع داي باالي اندرکات = E ،اندرکات قطر داي در ناحیه زیر= D،  دو دايمیان يفاصله

  
  

با فضا نگه دار و   دو گروهمیان میانگین درصد تغییر ابعادي ي مقایسه: 3جدول 
  )میکرون( فضا نگه داربی

  

   دو نمونه ايTآزمون 
 میانگین  گروه  ابعاد

انحراف 
 P  معیار

value DF T  

 فضا بی
  5/2  831/4  نگه دار

A  با فضا
  75/26  911/11  نگه دار

4/0  18  8330/ 

 فضا بی
  849/0  372/0  نگه دار

B  با فضا
  756/0  035/0  نگه دار

3/0  18  936/0 

 فضا بی
  185/0  369/0  نگه دار

 C  با فضا
  237/0  031/0  نگه دار

002/0  18  549/3 

 فضا بی
  489/0  1315/0  نگه دار

D   با فضا
  00/1  089/0  نگه دار

9/0  18  119/0 

 فضا بی
  88/2  644/3  نگه دار

E  با فضا
  633/0  688/1  نگه دار

051/0  18  096/2 

  

A  =  اندرکاتبیارتفاع داي  ،B =  اندرکاتبیقطر داي ، C = داي دو میان يفاصله،  
D = قطر داي در ناحیه زیر اندرکات ،E = ارتفاع داي باالي اندرکات  

  
  

  بحث 
ـ  - پـوتی  سایلوکـسان  پلـی  قالبگیري   يماده دلیـل  ه  واش ب

 معمـوالً بـا   ، کار و ثبـات ابعـادي  آسانی فیزیکی عالی،   هايویژگی
ــاگون یهــایروش ــ گون ــز ثابــت ب ــالبگیري در پروت ــراي ق ــاره  ب   ک

  

  .)18 و 17( رودمی
 واش  - پـوتی    ، قـالبگیري  يترین روش استفاده از ماده    جرای

 فـضا  بـی دار و یـا  نگه تواند با فضا که میاست،اي روش دو مرحله 
  مواد قالبگیري پلـی ي زیاد در زمینه   هايبررسی .دار انجام شود  نگه

 ،هاي قالبگیري با آن شـده اسـت        واش و روش   -پوتی سایلوکسان
 براي واش در نظـر گرفتـه    آشکاری   فضای بررسی ها، ولی در بیشتر    

 ي بـراي دقـت بیـشتر مـاده        بررسـی در ایـن    . )19 و   17( نشده اسـت  
متـر   میلـی  5/1قالبگیري از فضا نگه دار آلومینیومی بـه ضـخامت           

ها ضخامت واش به یک اندازه  نمونهيهمهکه در استفاده شد تا این
  .باشد

صـلی   ا الگويهاي گچی با    الگوهاي   اندازه يپس از مقایسه  
اندرکات در هر بی که ارتفاع داي و قطر داي ،نتایج آماري نشان داد

 که کاهش ارتفاع در گروه ، فضا کاهش داشتبیدو روش با فضا و 
  ).> p 001/0 (دار بودا آزمایشگاهی معنالگوي فضا با مقایسه با بی

 اسـتگهاوس  )Fusayama()20(  فوزایامـا   بررسیاین کاهش با نتایج     

تـوان   علت کـاهش ارتفـاع و قطـر داي را مـی            .)20 و   11(  بود همانند
) Elastic Recovry (آغـازین انقباض ناشـی از برگـشت بـه حالـت     

 ،دو داي در هر دو گروه افزایش داشـت        میان   ي فاصله .)21( دانست
بررسـی هـاي    و بـا  )> p 001/0 (دار بودا فضا معنبیکه در روش 

رتفاع داي بـاالي انـدرکات و       ا. )20 و   5(  بود همانند فوزایاما و نیسان  
 کـه ایـن   ،قطر داي زیر انـدرکات در هـر دو روش افـزایش یافـت           

 )> p 003/0 (فضابی و )> p 001/0 ( در هر دو گروه با فضا،افزایش
 سـوي توان انقباض ذاتی مـاده بـه        علت افزایش را می   . دار بود امعن

بـه   کـشیدگی مـاده    نیـز،  قالبگیري و    يتري و ضخامت زیاد ماده    
 دو میـان  ابعاد   يدر مقایسه .  از اندرکات دانست   بیرون آمدن  نگامه

ـ         میـان  ي تنها در فاصـله    ،گروه دار ا داي در دو گـروه اخـتالف معن
و  اسـتگهاوس  ، فوزایاماهايبررسیکه با ،)> p 002/0 (مشاهده شد

  .)20 و 12، 11(  داشتهمانندي ساندرز
 

  نتیجه گیري 
 واش با فضا نگـه دار از  - قالبگیري پوتی،که با توجه به این 

-فاصله، که شود می، پیشنهاددار بودردقت و ثبات ابعادي بهتر برخو
 . در قالبگیري پروتز ثابت استفاده شوداتیلنگذار پلی
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