
 1388 زمستان، چهاري ي دهم، شمارهدوره                                                                                                   مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

286  

 هاي موقت روکش آکریلی در ساخت  رزین گونهتغییرات ابعادي و جذب آب سه  يمقایسه
  
  

  ***، حامد سبزواري **، آرش عزیزي *شیرین لواف 

  

  اهوازو خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ، دندانپزشکی ياستادیار گروه آموزشی پروتزهاي دندانی دانشکده *
  اهواز و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ،دندانپزشکی يتشخیص دانشکده هاي دهان ودانشیار گروه آموزشی بیماري **

  دندانپزشک ***
  

 

  چکیده 
انقباض خطی ناشی از پلیمریزاسیون و جذب . ندشو موقتی ثابت استفاده می هاي روکشساخت  برايهاي آکریلی اتوپلیمریزه  رزین: هلابیان مس

  . شود موقت هاي روکشتواند موجب به خطر افتادن بسیاري از خصوصیات مطلوب  آب آنها می
  . بود TRII آکروپارسو  TrimII، Tempronابعادي و جذب آب سه نوع رزین آکریل موقتی  تغییرات میزان يمقایسه بررسی، این از هدف :هدف
نمونـه از   30(ند گردید فراهممتر توسط یک مولد فلزي  میلی 20×12×3نمونه رزین آکریلی به ابعاد  90 تجربی، بررسیدر این  :روش مواد و
پـس از پلیمریزاسـیون و   بی درنگ ها،  تغییرات ابعادي نمونه. شدند بخشمساوي  يصورت تصادفی به دو دستهه سپس هر گروه ب). هر گروه

   و (T)تـی   هـاي هـا توسـط آزمـون   داده. گیـري شـدند   یـک روز و هفـت روز، انـدازه    هـاي هدر فاصـل  آبهفت روز پس از آن و میزان جـذب  
  . دیدندآماري گر واکاوي) ANOVA( ي یک سویهآنوا

هاي  کمترین میزان این مقادیر در نمونه. ، بیشترین تغییرات ابعادي و جذب آب را به خود اختصاص دادTRIIرزین آکریلی آکروپارس : ها یافته
و  TrimIIهاي  میزان تغییرات ابعادي رزیناداري میان اختالف معن یک هفته پس از پلیمریزاسیون، .به ثبت رسید Tempronساخته شده از رزین 

  .بوددرصد  2کمتر از  بررسیخطی هر سه نوع آکریل مورد  میزان انقباض .نشد یافت TRIIآکروپارس 
 در اثراین . تواند قسمتی از انقباض ناشی از پلیمریزاسیون آنها را جبران نماید هاي آکریلی می جذب آب رزین که ،رسدبه نظر می: گیري نتیجه
 بررسیمیزان انقباض خطی هر سه نوع آکریل مورد . معنادارتر بودبسیار  TRIIرزین آکروپارس  هاي ساخته شده توسطنمونه در سه گروه،میان 

  .بود پذیرفتنی، بالینیاز نظر 
  جذب آب، تغییرات ابعادي، رزین آکریلی موقت ثابت: يکلیدواژگان 
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  درآمد
تـرین مراحـل در    موقت، یکـی از مهـم   هاي روکشساخت 

هـاي   ها و بـریج  آماده سازي روکش. هاي پروتز ثابت استدرمان
که این نیاز آزمایشگاهی است، ثابت، معموالً نیازمند انجام مراحل 

آمـاده سـازي    میـان اي  اي چند هفته تواند موجب ایجاد فاصله می
سـاخت یـک    ،بنـابراین . دایم گـردد  روکشدندان و سمان کردن 

  حفاظـت از دنـدان تـراش خـورده در ایـن       بـراي مـوقتی،   روکش
  .)1(رسد  نظر میه زمانی، الزم ب يفاصله

ــذب آب از  ــادي ناشــی از پلیمریزاســیون و ج ــرات ابع  تغیی
ایـن دو  . )3 و 2(رود به شمار میهاي آکریلی  خصوصیات ذاتی رزین

، روکـش  گونـاگون سـطح  ریخت شناسی تواند  ها می ویژگی رزین
سطح اکلوزال و یا سطوح اگزیالی را دچار تغییر شکل نموده، مانند 

موقـت بـا خـط     روکـش هاي  لبهمطلوب  هماهنگ نبودنموجب 
هاي پریودنشیوم و تراش شده و در نتیجه، سالمت بافت يخاتمه

  . )5و  4، 2(پالپ را به خطر اندازد 

پودر  مخلوط کردنروش   کریل،آنوع ی گوناگون مانند عوامل
میزان زمان سخت شدن و روش پلیمریزاسیون در میـزان  و مایع، 

  .)5( اکریلی نقش دارند روکشتغییرات ابعادي و جذب آب یک 
خـود بـر روي ثبـات ابعـادي     بررسی در ) Skinner(اسکینر 

کـه بـا قـرار گـرفتن      ،هاي سرما سخت به این نتیجه رسیداکریل
درجه سانتی گراد به دلیل جذب آب  37اکریل سرما سخت در آب 

هاي این یافتهي برپایه. شودانقباض پلیمریزاسیون آنها جبران می
نگهداري بیس رزینی سـرما سـخت در هـوا موجـب     پژوهشگران 

  .)6(شود می انقباض بیشتري در آن
عمـل   اثرروي بر ی پژوهشدر  ،و همکاران) Barghi(برقی 

اي موقتی، به این نتیجه هروکشي هماهنگی لبهدقت  ریالین بر
 ،موقتی اکریلی روکشمطلوب نداشتن  هماهنگیکه علت  ،رسیدند

 .)3( ستناشی از انقباض ذاتی در اثر پلیمریزاسیون آنها
 آزمایشـگاهی بـه  بررسـی  در ، و همکـاران ) Ogawa(اگاوا 

 طـی   هاي موقت،روکشي هماهنگی لبهدماي آب بر  اثربررسی 
هایی که که روکش ،نتایج نشان داد. پلیمریزاسیون رزین پرداختند

داراي   گـراد پلیمریـزه شـده بودنـد،    درجه سـانتی  30و  20در آب 
 . )7(بودند اي هماهنگی لبهبهترین 

ــاران  ــازگارا و همک ــی از  ، س ــی ناش ــاض خط ــزان انقب  می
ــوع  ــه نـ  ،Tempron ،Duralayکریـــل آپلیمریزاســـیون را در سـ

 Tempronکه اکریل  ،نتایج نشان داد. کردندبررسی  TRاکروپارس 

) درصـد  3333/0( بیشترین Duralayو ) درصد 0758/0(کمترین 
 . )8(انقباض خطی را به خود اختصاص دادند 

به بررسی تغییرات ابعـادي اکریـل   ، عبادیان و بازرگان زاده
ها یرات ابعادي نمونهتغی. سرما سخت اکروپارس و ملیونت پرداختند

 روز پس از سخت شدن توسط 7تا  گوناگونزمانی  هايهدر فاصل
که  ،نتایج نشان داد. گیري و ثبت گردیدمیکروسکوپ نوري اندازه

اکروپارس نسبت به اکریل ملیودنت داراي تغییرات ابعـادي   اکریل
ساعت از زمان سخت شدن  24همچنین با گذشت . استگیر مچش

  .)9( توان دیدرا در این ماده می انقباض بیشتریناکریل اکروپارس، 
 ضانقبــا يرابطــه، و همکــاران) Balkenhol(ل نهــبالک
 هـاي موقـت را بررسـی   اي روکـش لبه هماهنگی ویون پلیمریزاس

 و دو گروه با ترکیب اصلی منومتـاکریالت  بررسیدر این  .نمودند
تایی هاي دوازدهدر گروه متاکریالت چهار گروه با ترکیب اصلی دي

 که کمترین تغییرات ،نشان داد بررسینتایج این  .گردیدندبررسی 
   بررسـی ایـن   در ،همچنـین  .بـود  شـده  ایجاد کریالتآمنو گروه در

جـود  ض وو انقبـا اي لبـه  يعرض فاصلهاداري میان معن يرابطه
 . )10( ندارد

ــیم  ــاران و) Kim(ک ــی همک ــاض  ، در پژوهش ــزان انقب می
یـک مـاده بـا ترکیـب     (روکش موقت با پلیمریزاسیون چهار ماده 

و  )اصلی منو متاکریالت وسه ماده با ترکیب اصلی دي متاکریالت
کـه   ،نتـایج نشـان داد   .نمودنـد بررسی روي انقباض بر را دما  اثر

 37 و 23 تغییرات ناشی از انقباض در دو دمايادار میان معن یتفاوت
مـواد بـا    بررسـی، همچنین در این  .دیده نشد ی گرادي سانتدرجه

ترکیب اصلی دي متاکریالت تغییـرات ابعـادي ناشـی از انقبـاض     
  .)11( پلیمریزاسیون را کمتر نشان دادند

جـذب   اثرپژوهشی در ، و همکاران) Ehrenberg(اهرنبرگ 
 يانـدازه  را بـر  )Thermal cycling(حرارتـی   يرطوبـت و چرخـه  

هاي موقت روکش که ،داد نشان نتایج .کردند بررسی ايلبه يفاصله
یا کوپلیمر پلی متیل  و Bis-acrylicساخته شده از کمپوزیت رزینی 

را  اي خودلبههماهنگی حرارتی  يو چرخه زمان طی در متاکریالت
 .)12( نشد مشاهده دارات معنودو ماده تفا میاناما ، دهنداز دست می

هاي موقت در کـاربرد  ابعادي رزین اکریلبا توجه به اهمیت ثبات 
تغییرات  که میزان ،آن شد بر تصمیم بررسی این در ،مواد این بالینی

   TRII ابعــادي و جــذب آب ســه رزیــن اکریلــی اکروپـــارس     
 -ژاپن( Tempron و )Bosworth-آمریکا( TrimII ،)مارلیک -ایران(

GC ( دگردمقایسه و بررسی .  
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  روش  مواد و
که به روش تجربی، انجام شد، سه نوع رزین  بررسیدر این 

ـ  موقتی در درمان هاي روکشآکریلی که در ساخت  ه هاي ثابـت ب
، از نظر میزان )Tempronو  TRII، TrimII ساکروپار(روند  کار می

انقباض خطی ناشـی از پلیمریزاسـیون و جـذب آب، بـا یکـدیگر      
نمونـه   30 شـده،  یـاد از هر سه نوع رزین آکریلی  .اند مقایسه شده

مـورد بررسـی، بـه دو      ارزیابی دو ویژگی برايساخته و هر دسته 
  .شدبخش تایی  15گروه 

ها از یک مولد برنجی به شـکل مکعـب    نمونه يبراي تهیه
  متـر عـرض و    میلـی  12متـر طـول،    میلـی  20مستطیل بـا ابعـاد   

طـور تقریبـی   ه حجم این مولد ب. ضخامت استفاده شدمتر  میلی 3
در . جم یک بریج سـه واحـدي در نظـر گرفتـه شـد     متناسب با ح

رفتگـی در   ایـن فـرو   و ایجـاد رفتگـی   اي از مولد، یک فرو زاویه
تقاطع . هاي بعدي بود گیري حقیقت به عنوان راهنمایی براي اندازه
ترتیب، به این نامیده و  A يطول و عرض را در این گوشه، نقطه

  .نامیده شد ACو  BDقطرهایش و  AB ،CD يهاي نمونهطول
 يقالب، شامل یک قطعه پایـه و چهـار قطعـه    يمجموعه

آسان اصلی ي هجفت شدن قطعات در قطع. درهم قفل شونده بود
یدگی را در یو سـا  کجـی ها، ایجاد تغییر شـکل،  آنبیرون آوردن 

   .رسانید ها به حداقل می نمونه
 هـاي سـازنده در   کارخانـه  ها، از دسـتور  ساخت نمونهبراي 

حجمی پودر و مایع، زمان مخلوط کـردن،   -با نسبت وزنیرابطه 
 پیـروي دقـت  ه ، ب)Setting Time(سخت شدن  زمان کارکردن و

پودر و مایع و ایجاد خمیري مخلوط کردن پس از  1جدول . گردید
در قالب فلزي لوبریکه شده بـا میکـروفیلم قـرار     یکنواخت، خمیر

کنـار  اي روي مولد قرار داده شـد و پـس از    گرفت و اسلب شیشه
  هـا   نمونـه . شـد تامـل  تا تکمیـل پلیمریزاسـیون   ها هاضافگذاشتن 

  .ندگذاري شده و سپس از مولد خارج گردیدنام
  

  بررسیهاي مورد  هاي سازنده رزین کارخانه دستور :1جدول 
 

 يگونه
 آکریل

نسبت پودر به 
 مایع

زمان 
 اختالط

زمان کار 
  کردن

زمان سخت 
 شدن

TrimII  
یک گرم پودر به 

  میلی لیتر مایع 5/0
 

 30تا  20
  ثانیه 
 

 - دقیقه 3

Temporn 
گرم پودر به  8/1

  یک میلی لیتر مایع
 

تقریباً یک 
  دقیقه
 

 دقیقه 20 دقیقه 2

 آکروپارس
TRII  

گرم پودر به  7/1
 میلی لیتر مایعیک 

 دقیقه 5 دقیقه 1 ثانیه 60

 NOVEXدست آمده، زیر میکرسکوپ نوري ه هاي ب نمونه
 تـا در صـورت  شدند، برابر بررسی  10با بزرگنمایی ) ساخت هلند(

هـا تـا زمـان     نمونـه . بررسی کنـار گذاشـته شـوند   ، از نقصوجود 
در گـراد و   درجه سـانتی  37±1گیري در انکوباتوري با دماي  اندازه

  .محیط آبی نگهداري شدند
 ACو  AB ،CD ،BD يفاصله چهار: گیري تغییرات ابعادي اندازه

 10بـا دقـت    (Roving, Denmark) کولیس دیجیتالي به وسیله
  .)1ي نگاره(گیري شد  میکرون در سه مرحله اندازه

 (L0)آغازین گیري مولد  اندازه -الف
 L) 1( پلیمریزاسیونگیري قالب آکریلی پس از  اندازه -ب
 گیري قالـب آکریلـی پـس از گذشـت هفـت روز      اندازه -ج

   L)2(ي سانتی گراد درجه 37±1 نگهداري در انکوباتور در آب

2222فرمول گیري از طریقاندازه BDACCDAB +++   L= 
بر گیري نتایج حاصل از اندازه .)13( شد محاسبهي باال مرحله سه در

 هاي آکریلییرات ابعادي رزینیتعیین تغبراي ر ـرمول زیـفي پـایه
  .گیري شده انجام گردیدقالب

0L-1L  =میزان تغییرات ابعادي پس از پلیمریزاسیون  
0L-2L = میزان تغییرات ابعادي پس از هفت روز  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گیري ابعاد نمونه اندازه :1ي نگاره
  

رزین  نهایی، پس از پلیمریزاسیوندرنگ یب: گیري جذب آباندازه
ــی ــی آکریل ــط ترازوی ــت (A&D,Korea) توس ــا دق ــرم 10-4 ب  گ

ـ  گیري، اندازه این .شد گیري اندازه روز و هفـت روز پـس از    کدر ی
هاي زمانی، قالب  این بازه میانگرفت و در  انجامپلیمریزاسیون نیز 

  .نگهداري شد گرادي سانتیدرجه 37±1اکریلی در آب 
ـ محاسبه  Z=Y/X يمیزان جذب از طریق رابطه ، )6( دگردی

 Y و (mg)مکعـب   متر ، مقدار آب جذب شده در یک سانتی Zکه 
بـراي هـر   ) 3Cm( آغـازین ، حجم Xو  (mg) مقدار آب جذب شده

بـا اسـتفاده از   ثبت و سپس  هاها در جدولداده .قالب آکریلی بود
 بـراي . واکـاوي شـدند   سـویه و واریـانس یـک   تی آماري آزمون 
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صورت دو ه ها بگروهادار میان وجود اختالف معنتعیین  تشخیص و
  .اده گردیدفاست Post Hoc Multiple Comparisons آزمونبه دو از 

  
  ها یافته

میزان انقباض ناشی از پلیمریزاسیون که در حقیقت، نسبت 
صورت  ه، باستمولد  آغازین يها و اندازه نمونه ياندازه تغییر میان

 ، کمتـرین میـزان  Tempronرزین آکریلی . درصد مشخص گردید
  انقبــاض ناشــی از پلیمریزاســیون پــس از گذشــت یــک روز     

 رزین .داد نشان خود از را )درصد 978/0( هفته یک و )درصد 983/0(
ــی ــارس آکریل ــترین ،TRII آکروپ ــزان بیش ــاض می ــی انقب  از ناش

 و یـک هفتـه  ) درصـد  5/1(پلیمریزاسیون پس از گذشت یک روز 
 را از خود نشان داد و میزان درصد تغییرات ابعادي) درصد 082/1(

ــی  ــن آکریلـ ــیون ، TrimII رزیـ ــس از پلیمریزاسـ ــک روز پـ    یـ
  .بود) درصد 078/1(و یک هفته پس از آن ) درصد 231/1(

 میزان تغییرات ابعادي پس از پلیمریزاسیون بـا یـک هفتـه   
داراي اخـتالف   TRIIو آکروپارس  TrimIIپس از آن در دو گروه 

ـ  Tempronو در  گروه ) p  >001/0(بودند ادار معن ادار اختالف معن
هر سه نوع بـا یکـدیگر،    يدر مقایسه ).p = 079/0(وجود نداشت 

پس از پلیمریزاسیون هر گروه بـا   درنگبیمیزان تغییرات ابعادي 
با این وجود ). p  >000/0( بود ادارمعن اختالفدو گروه دیگر داراي 

ـ  هفت روز پس از  تغییـرات  ادار میـان  پلیمریزاسیون، اخـتالف معن
وجـود   TrimII و TRII آکروپارس از شده ساخته هايابعادي نمونه

پس از یـک   Tempronتغییرات ابعادي  ،ولی ) p= 988/0( نداشت
ـ ه هفته ب  TrimII و TRIIاز دو آکریـل آکروپـارس    ادارصورت معن

  .)1نمودار ( )p  >00/0(کمتر بود 
  اي ساخته شده از زرین ـههـذب آب نمونـیزان جـظر مـاز ن
Tempron، TrimII و آکروپارس TRII در  نگهداري روز یک از پس

متر سانتی گرم بر میلی 0400/35 و 4073/9 ،3700/9ترتیب هآب، ب
ایـن مقـادیر پـس از    . مکعب، جذب آب را به خود اختصاص دادند

  .بودند 5007/40، 8668/10، 3793/9ترتیب ه گذشت یک هفته ب
میزان جذب آبی که هفت روز پس از نگهداري در آب مورد 

 هـداري ا میزان جذبی که یک روز پس از نگمحاسبه قرار گرفت ب
 TRIIو آکروپـارس   TrimII گیري شـد، در دو گـروه   در آب اندازه

ـ   ) p = 001/0(دار بود اداراي اختالف معن ر دادار ولـی اخـتالف معن
  .)2نمودار ( )p = 234/0. (مشاهده نشد Tempronگروه 

  هر سه نوع رزین آکریلی با یکدیگر مشخص  يایسهـدر مق

هـاي   که پس از گذشت یک روز، میزان جـذب آب در نمونـه   ،شد
با هـر دو گـروه دیگـر داراي     TRIIساخته شده توسط آکروپارس 

هـاي   نمونـه ي هولی در مقایسـ  .)p  >000/0(بود ادار اختالف معن
TrimII  باTempron990/0(وجود نداشت ادار ، اختالف معن = p.(  

این مقادیر در زمان هفت روز پس از نگاهداري در آب نیـز  
  .داشتند همخوانی
  

  حث ب
، میزان انقباض ناشی از پلیمریزاسیون سه بررسی کنونیدر 

درصـد محاسـبه    511/1تا  987/0میان نوع رزین آکریلی موقت، 
و  Tempronکـه کمتـرین مقـدار مربـوط بـه رزیـن آکریـل         ،شد

   .بود TRIIبیشترین آن مربوط به رزین آکریل آکروپارس 
تـا   3700/9 میـان هـا   میزان جذب آب نیـز در ایـن رزیـن   

بیشترین این مقدار را . متر مکعب بود گرم بر سانتی میلی 5007/40
. ن دادنشا Tempronو کمترین آن را رزین  TRIIرزین آکروپارس 

، بخشـی از  بررسـی ویژگی جذب آب در هر سه نوع رزیـن مـورد   
ایـن پدیـده در   . انقباض ناشی از پلیمریزاسیون آنها را جبران نمود

  .خورد ، بیشتر از دو نوع دیگر به چشم میTRIIرزین آکروپارس 
 در پلیمریزاسـیون را  از ناشـی  حجمی انقباض میزان فیلیپس

 کـار دست دندان مصنوعی به گرماپخت که در ساخت  هايآکریل
 درصد 2درصد و میزان انقباض خطی را در حد  21حدود  روند می

 میزان انقباض ناشی از، )Stafford(استافرد . )2( نموده است برآورده
 97/0تا  12/0 میانهاي آکریلی مختلف را  پلیمریزاسیون در رزین

حجمـی   انقباض ،)Manappllil( ماناپلیل و) 14(نموده  درصد گزارش
یاد درصد  53/0تا  26/0 میاندرصد و انقباض خطی را  8را حدود 

  .)15( کرده است
ـ ها نزدیکی این گزارش بررسـی  دسـت آمـده از   ه با نتایج ب

 بیشترو با توجه به این که ساختار شیمیایی کنونی چشمگیر بوده 
دست دندان که در ساخت ) پل متیل متاکریالت(هاي آکریلی  رزین

همانند گیرند،  هاي موقتی مورد استفاده قرار می و روکشمصنوعی 
 گوناگونتوان به مواد افزودنی  را تنها می ناچیزاین اختالف . است

 خـاطر مصـارف متفـاوت آنهـا و    ه در این دو گروه رزین آکریلی ب
بررسـی   نتایج این .پلیمریزاسیون آنها نسبت دادي شیوههمچنین 
رزین اکریل مورد  میزان تغییرات ابعادي هر سه نوع که ،نشان داد

 گرادسانتی يدرجه 37±1 آب در نگهداري روز هفت از پس ،بررسی
  رزین اکریل اکروپارس بیشترین . دا کردـاهش پیـک) کوباتورـدر ان(
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یک ) متر مکعبگرم بر سانتیمیلی(میانگین میزان جذب آب  :ب   پس از پلیمریزاسیون و هفت روز پس از آن بی درنگ) درصد(میانگین تغییرات ابعادي : الف-1نمودار 

  روز و هفت روز پس از نگهداري در آب
  

 بخش بزرگیمیزان جذب آب را به خود اختصاص داد و در نتیجه 
  .از انقباض ناشی از پلیمریزاسیون آن جبران گردید

ــکینر ــونز ، اس ــاروي  ،)Jones(ج ــان، )Harvey(ه  کومیجی
)Koumijian ( ابعادي  خود بر روي ثباتهاي بررسیدر و همکاران

انقبـاض   که جذب آب، قسمتی از ،به این نتیجه رسیدند هاآکریل
  .)17و  16، 6(نماید  می ها را جبران ناشی از پلیمریزاسیون این رزین

 همخوانی پژوهشگراناین  هايبا یافته کنونیبررسی نتایج 
به دلیل جذب آب کمتـر، میـزان    Tempronدارد، گر چه در رزین 

؛ و با توجه به استانقباض جبران شده از اهمیت کمتري برخوردار 
که میزان جذب آب، وابسته به دماي محـیط و وزن مولکـولی   آن

هـاي مـورد آزمـایش،     نمونـه  يهمهو نظر به این که در  )18(بوده 
  توان دلیل کمتر بودن  دماي محیط، ثابت نگاهداري شده است، می

  .میزان جذب این رزین را به وزن مولکولی بیشتر آن نسبت داد
 غییرات ابعادي رزین اکریلی اکروپارس نسبت به دوـمیزان ت

 به بررسین ـرا در ای ادیرـمقبیشترین  Tempronو  TrimII نـرزی
   يعبادیان و بازرگان زاده در بررسی و مقایسه. ود اختصاص دادـخ

کروپارس با اکریل ملیودنت از نظر میزان تغییرات ابعـادي  آکریل آ
کروپارس، بیشتر بـوده و از  آکریل آکه میزان انقباض  ،نشان دادند

. )9( داردکریل وجود آاین دو رزین ادار میان نظر آماري اختالف معن
 عبادیان بررسیکروپارس در آکریلی آمیزان تغییرات ابعادي رزین 

شده که  بیانمتر میلی يپایهصورت درصد محاسبه نشده و بر ه ب
   .بررسی کنونی شدنی نیستعددي نتایج با  يمقایسه

نسبت به دو رزین ، Tempronکریلی آ، رزین بررسیدر این 
را ) درصـد  983/0(انقبـاض   کمتـرین ، TrimII و TRII کروپارسآ

میزان انقباض خطـی   يدر مقایسه، سازگارا و همکاران. نشان داد
کریلـی مـورد اسـتفاده    آرزیـن   گونهناشی از پلیمریزاسیون در سه 

)Tempron ،Duralay  کروپارس آوTR ( کـه رزیـن    ،کردنـد بیان
را بـه  ) درصد 0758/0(، کمترین میزان انقباض Tempron آکریلی

بررسی دست آمده از ه نتایج ب با یافته این که ،دهدمی اصاختص خود
سـازگارا، رزیـن    بررسـی در  ،با ایـن وجـود  . دارد کنونی همخوانی

ه نداده، ب از نظر انقباض نشان مهار شدنیکروپارس، رفتار آکریلی آ
. )8( شدند هاي رزین دچار انبساطاز نیمی از نمونه ترطوري که بیش
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  تـوان بـه محـیط    از نظـر انقبـاض را مـی    مهار نشـدنی این رفتار 
   هــايکریـل آ يگونـه تفــاوت  سـویی و از بررسـی  خشـک در آن  
) TRII کروپـارس آ و TR کروپـارس آ( بررسـی  این در مورد استفاده

 . ت دادنسب
 هـاي مـوقتی بیشـتر باشـد    هر چه قدر ثبات ابعادي آکریل

نسبت به  Tempron. دقیق و مناسبی را خواهد داشت بالینیکاربرد 
 .دو آکریل دیگر ثبات ابعادي باالتري را در طی زمـان نشـان داد  

Tempron     یک روز و یک هفتـه پـس از پلیمریزاسـیون کمتـرین 

زمـانی   يتغییـرات در ایـن دو بـازه    انقباض خطی را نشـان داد و 
  .دار نبودندامعن

بیشترین انقباض  آکروپارس یک روز پس از پلیمریزاسیون،
که این  ،هفته نیز بیشترین جذب آب را داشتخطی و پس از یک 

هنگام ساخت روکش موقـت را   آغازینتواند هم تنظیم شرایط می
تغییـرات   به دلیـل  دوبارههم پس از یک هفته  دچار مشکل کند و

  هـاي  تمـاس آغـازین  تنظـیم   وضـعیت و روکـش موقـت    ابعادي،
ماهنـگ  ه موجـب یـا   و اکلوزالی و پروگزیمالی را از دسـت بدهـد  

   يموقـت بـا خـط خاتمـه    تـرمیم  هاي مـارژین  لبه مطلوبنبودن 
  و پالـپ را   هاي پریودنشـیوم نتیجه، سالمت بافت تراش شده و در

  .به خطر اندازد
  

  گیري نتیجه
پلیمریزاسیون  که میزان انقباض خطی ناشی ازتوجه به آن با

شده و نظر به این که هر  یاددرصد  2حد  موجود در هايبررسیدر 
، میزان انقباضی کمتر از این بررسیرزین آکریل مورد  يگونهسه 

 گونهکه هر سه  ،توان نتیجه گرفت مقدار را از خود نشان دادند می
ــالینیرزیــن از نظــر  ــذیرفتنی هســتند، ر ایــن ویژگــی، د ب  امــاپ

نسبت به  ثبات ابعادي باالتري رابررسی در این   Tempronآکریل
  .دو آکریل دیگر  نشان داد

  
  هاپیشنهاد

 گونهمیزان انقباض حجمی ناشی از پلیمریزاسیون در این سه  -1
  .آکریل موقتی مورد بررسی قرار گیرد

 دهان، درونهاي موقتی در روکشبه علت احتمال استفاده   -2
 هـاي ابعـادي و جـذب آب در زمـان   ات بررسی میزان تغییـر 

 .رسدتر الزم به نظر میطوالنی
   بررسـی  کریلـی، آهـاي  هـاي رزیـن  توجه به تعدد ویژگی با -3

سـمیت   مقاومت سایشـی،  دیگري چون استحکام،هاي نمایه
قابلیت  میزان ثبات رنگ، ،بافتیسازگاري  مونومر براي پالپ،

 . گرددریالین شدن و ترمیم پیشنهاد می
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