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بررسي مقايسه اي تغييرات ابعادي آلژينات ايرالژين و باير در دماهاي 

  آبگوناگون 

  

  **اميد رضا داوري  - *منيره نيلي 

  و خدمات بهداشتي درماني اصفهانعلوم پزشكي  دانشگاه دانشكده دندانپزشكيگروه آموزشي پروتز متحرك يار  استاد*
   دندانپزشك**

  

  چكيده

. دندانپزشكي مورد استفاده قرار مـي گيـرد   گوناگون  هاي   فراواني در درمان  ه   آلژينات ب  گيري قالبي   ماده   :مسالهن  ابي

 بـر  آبدمـاي  جه  آيا تغيير در،كه اين. ي دماهاي گوناگون نياز استواردي به آب با درجه      مدر آماده سازي اين ماده در       

  .پاسخ داده شود آن بهاست كه بايد ، پرسشي يا نهاست ار گذاثر روي ثبات ابعادي اين ماده

آب بر روي ثبات ابعادي آلژينـات ايرالـژين   ي دماهاي گوناگون درجه اثر  بررسي مقايسه اي  پژوهشهدف از اين     :هدف

  . استو آلژينات باير 

قالبگيري ه ي    ماد . دو داي فلزي استفاده شد     شگاهي با آزمايالگوي  از  تجربي آزمايشگاهي   در اين پژوهش     :مواد و روش  

آب (گـراد    سـانتي ي   درجـه    23ي دماهـاي    ها براي هر ماده در درجـه         قالب.  آلژينات ايرالژين و باير بود     ،فادهمورد است 

 )اسـتاندارد آب گـرم تـر از   (گراد  سانتيي  درجه 28 و) استانداردآب سردتر از (گراد  سانتيي درجه هشت   ،)استاندارد

 قالـب و بـراي      30، روي هـم رفتـه       قالبگيري ايرالـژين  ي  اده  براي م .  بار تكرار گرديد   15در شرايط يكسان آزمايشگاهي     

روي هـم   در شـرايط يكـسان ريختـه شـد و           ) moldano (ومولدانها با گچ     قالب. دست آمد ه   قالب ب  30،  آلژينات باير نيز  

 ه يگچـي بـه وسـيل   الگـوي  داي در  دوي بيروني قطر هر دو داي و فاصله   ارتفاع و  .دست آمد ه  گچي ب الگوي   60رفته،  

ميانگين اختالف اندازه هـا در      .  ميلي متر سه بار اندازه گيري و ميانگين آنها محاسبه شد           01/0كوليس ديجيتالي بادقت    

 ANOVAگچي با يكديگر مقايسه شد و با آزمـون  الگوي ميانگين اختالف اندازه هاي     نيز،  اصلي و   الگوي  گچي با   الگوي  

  .ديداختالف بررسي گر، بود يا نبود LSD و t-testو 

در ، ايـن افـزايش   داداصلي افزايش نـشان  الگوي ابعاد نسبت به همه ي  ،گراد يتساني درجه  هشت   در دماي  :هايافته  

بـود، در حاليكـه در   دار ااصـلي معنـ  الگوي دو داي نسبت به ي بيروني  آلژينات ايرالژين در مورد قطر هر دو داي و فاصله     

، گراد سانتيي    درجه 23 در دماي  ).>05/0p( بوددار  ااصلي معن الگوي   به بتنس كوچك داي قطر افزايش تنها باير آلژينات

ينـات بـاير در هيچيـك از ابعـاد     كاهش در مـورد آلژ اندازه ي ، كه دادنداصلي كاهش نشان الگوي ابعاد نسبت به   ي   همه

ي  درجـه  28 در دمـاي  ).>05/0p( بـود دار ا معنـ كوچكدر مورد ارتفاع داي تنها ولي در آلژينات ايرالژين   ،  نبوددار  امعن

  .داداصلي كاهش نشان الگوي ابعاد نسبت به همه ي ، گراد سانتي

، بـي آن   اسـتاندارد اسـتفاده كـرد   اندازه يتر از   از آب گرم  مي توان   براي آلژينات ايرالژين در موارد الزم        :نتيجه گيري 

بـي  فاده كـرد   توان از آب سردتر از استاندارد است     در مورد آلژينات باير مي    . چشمگير رخ دهد  ابعاد قالب تغييرات    در  كه،  

ي  درجه   23  آلژينات باير با آب مصرفي     ،يافته هاي اين پژوهش   برپايه ي   .  ايجاد شود   قالب تغييرات زياد   در ابعاد آن كه،   

  . استترين حالت مطلوب گيري  قالببراي گراد  سانتي

                                         
 گروه آموزشي -  دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفان-   خيابان هزار جريب- اصفهان. منيره نيلي:  نويسنده مسوول مكاتبات *
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  ، زمان سخت شدندماي آبكلوئيد عودت ناپذير،  تغييرات ابعادي، هيدرو،گيريقالبي ماده : واژگان كليدي

  

  18/11/85: تاريخ پذيرش مقاله      4/9/85: تاريخ دريافت مقاله

  97 تا 89    صفحه ي1385، 2 و 1سال هفتم؛ شماره . مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز

  

  

  مقدمه

در دسترس  گيري  مواد قالب گوناگون   انواع   ،امروزه

 ، نيــز جديــدتريمــواددانــش، رفت و بــا پيــشهــستند 

 كـه  ، يكي از ايـن مـواد    .مي شود   به بازار عرضه   پيوسته

هـاي پروتزهـاي دنـداني و ديگـر          به فراواني در درمان   

 ،هاي دندانپزشكي مورد استفاده قرار مي گيـرد         درمان

 در  كـه سـاليان زيـاد     اسـت،   قالبگيري آلژينات   ه ي   ماد

 .بوده اسـت  بي  قالبگيري انتخا ه ي   بسياري از موارد ماد   

اين مـاده،  به وسيله ي براي رسيدن به يك قالب دقيق  

بر روي دقـت    ممكن است    كه   ،عوامليهمه ي   دانستن  

 ،يكي از اين عوامـل    .  اهميت دارد  ،گذارداثر  ابعادي آن   

  آب مــصرفي بــراي آمــاده كــردن آن ي دمــاي درجــه 

 سـوي  كه از    ،آب استاندارد ي دماي   درجه  . )2 و 1(است  

درجـه ي   23±2ي سازنده اعالم مي شـود       كارخانه ها 

در دسترس  (موارد  برخي  ولي در   . )2(سانتي گراد است    

ـ    ) اسـتاندارد ي دماي   بودن آب با درجه     ن طـور  ه  و يـا ب

برخـي  در  مـدت زمـان     افزايش يا كاهش    براي  (دلخواه  

كمتر  يي دما  از آب با درجه    استفاده در اجبار ،)بيماران

از سـوي   شـده   پيشنهاد  رد  استاندااندازه ي   يا بيشتر از    

ي دماي   آيا تغيير درجه   ،كه اين. هست سازنده ي كارخانه

ي  اندازهاستفاده از آب گرم تر يا سردتر از         (آب مصرفي   

 اسـت گـذار   اثربر روي دقت ابعادي آلژينات      ) ستانداردا

 . پاسخ داده شودبه آن  كه بايد ،استپرسشي ، يا نه

  اثر لژينات و آ درباره ي بررسي هاي زيادتاكنون، 

بر روي ثبات ابعـادي آن انجـام گرفتـه        گوناگون  عوامل  

) Lamb(و المـب  ) Brayan Ellis( برايـان الـيس   .است

به هنگام  خواص آلژينات   ي   پژوهشي در زمينه   )1981(

در . انجـام دادنـد  درمانگاه سخت شدن و اهميت آن در      

ـ   ،مشاهده گرديـد بررسي اين   جـاي آب در  ه  كـه اگـر ب

 بـا   آبـي از  گـراد    سانتيي  درجه   21تقريباً  دماي اتاق   

 ممكـن   استفاده شـود،  گراد   سانتيي  درجه   25دماي  

  درصـد  25انـدازه ي    است زمان سخت شدن نهايي به       

  .)3(كاهش يابد 

پژوهشي  ، در )2003( و همكاران  )Lemon( لمون

بر روي استحكام   ) retarder(به بررسي نقش كندسازها     

 سـخت شـدن آلژينـات        زمان كـاربرد و زمـان      ،تراكمي

نياز آنها به آلژيناتي با زمان كاركرد بيشتر از         . پرداختند

 كـه بتـوان در سـاخت پروتزهـاي     ،معمول در بازار بـود    

اعمـال جراحـي فـك و صـورت از آن          پس از   مورد نياز   

 كـه اسـتفاده از      ،نـشان داد  اين بررسـي      . استفاده كرد 

زمـان سـخت شـدن در       مهـار   ايش و   كندساز براي افـز   

 ،البتـه . سـودمند اسـت    پروتزهاي فكي صورتي     تساخ

 اسـتحكام مـاده را      ،كندسازها با افزايش زمـان كـاربرد      

ــاهش ــي كـ ــد مـ  دهنـ

ــدالهادي .)4(  و )Abdulhadi( عبـ

اثــر دمــاي پژوهــشي، در ) Marcocorso (ماركوكورســو

شوند  مي كه مواد قالبگيري در آن نگهداري  را،  محيطي  

 ،نها نتيجه گرفتندآ .بررسي كردند،  شودريختهتا قالب 

بـه  عامـل   قالبگيري در اثر سه دكه تغييرات ابعادي موا   

  انقباض بر اثر پليمريزاسيون    -2 ،دما -1. مي آيد  وجود

هنگـام واكـنش    بـه    از دست دادن محصوالتي كه       -3و  

  .)5( وجود مي آيده قالبگيري بي سخت شدن ماده 

 )Cheeww ()1993( و چيو ) Donovan( دونووان

  را  دماي آن  ،قالب ريختن هنگام به اگر كه ،ندكرد گزارش

   ،برسانيم )گراد سانتي ي درجه 37 تا 35( دهان دماي به

  . )6(د با افزايش مي يشمگيرچاندازه ي الب به دقت ق

 قالب ابعادي دقت روي بر دما ي درجه اثر به توجه با

 ي درجـه اثـر   بررسي  پژوهش   هدف از اين   ،گرفته شده 

ي  عادي ماده بر روي دقت اب    مصرفي آب گوناگون دماهاي

  . بود آلژينات ايرالژين و باير ريگيقالب

  

  مواد و روش

  ي دماهاي بررسي دقت آلژينات در درجه براي 
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 دسته  بگچي  هاي   گيري نمونه  از روش اندازه  گوناگون  

آزمايـشگاهي و  الگـوي  هاي گرفته شده از      آمده از قالب  

 راحتـي   ،روشايـن   برتـري   . آنها استفاده شد  ي   مقايسه

دقت اندازه گيـري و كـاهش متغيرهـاي         بودن  باال  ،  كار

 دزيابررسي هاي    در   ،و به همين دليل   است  مداخله گر   

ــت  ــده اس ــتفاده ش ــا اس ــن . از آنه ــي در اي ــزبررس    ،ني

اندازه گيري ابعاد كست حاصل از قالب گرفتـه شـده از     

  . بود آزمايشگاهي مورد نظرالگوي 

 الگـوي گاهي از    آزمايـش  -تجربـي بررسي  در اين   

 .)7( مختاري استفاده شـد   -مشرفپژوهش  آزمايشگاهي  

 بـه   ،كـه داي كوچـك    اسـت،   داراي دو داي فلزي     الگو  

 به عنوان دنـدان     ،داي بزرگ و  عنوان دندان پرمولر دوم     

بردارنده ي  دراين دستگاه    .)1 نگاره ي  (استمولر دوم   

پاييني داراي  كه بخش   بااليي و پاييني است،     بخش   دو

داي ها و ميله هاي راهنمـا و بخـش          ي پاييني،   صفحه  

و تــري ، دربردارنــده ي صــفحه ي بــااليي نيــزبــااليي 

بـراي  هـاي راهنمـا      ميلـه . اسـت دار   اختصاصي سـوراخ  

و تـري متـصل بـه آن در يـك           ي بااليي    حركت صفحه 

دو گونه اي كه،    مسير عمودي معين تعبيه شده اند، به        

م قـرار  روي هـ  بـر  مـشخص  نيمه در يك مسير عمودي    

ي فاصله  كه  به شكلي   ،  گردد  منطبق مي  گرفته و كامالً  

  . استاز داي ها ثابت گروه يك 

 در ايــن بررســي مــورد اســتفادهمــواد و وســايل 

  :عبارت بودند از

ــام   .1 ــا نــ ــارجي بــ ــات خــ    Alginoplast آلژينــ

(Bayer Dental leverkusen German) 

ــام     .2 ــه نـــ ــي بـــ ــات ايرانـــ    Iralginآلژينـــ

(Golchare co Iran) 

  ساخت ايران)moldano(مولدانو گچ   .3

  ســـاخت شـــركت صـــاايران ديجيتـــالي تـــرازوي   .4

DSC-6000 يك گرم با دقت 

  كوليس ديجيتـال سـاخت چـين بـا دقـت يكـصدم            .5

 ترميلي م

 ،سـاخت چـين   ) Fortex( فورتكس ديجيتالكرنومتر  .6

ــور ــران  ، ويبرات ــاخت اي ــوه اي س ــنج جي آب ، دماس

  گراد ي سانتي  درجه28  و23، 8دماهاي مصرفي در 

  

  

  

  

  

  

  

  

  مايشگاهيز آ الگوي:1ي نگاره 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  گچي الگوي :2ي نگاره 

  

  روش قالبگيري

 ، از  آلژينـات  قـالبگيري ي  براي آماده كردن ماده     

يتـر آب و بـراي آلژينـات         ميلـي ل   100 گرم پودر و     42

ــاير برپايــه ي  ميلــي ليتــر آب 70 گــرم پــودر و 36 ،ب

پـودر  در آغـاز،    . فاده شد سازنده است ي  دستور كارخانه   

 يـك  تترازوي الكترونيكي بـا دقـ     به وسيله ي    آلژينات  

ي درجـه    23گرم وزن گرديد و مقدار مـورد نظـر آب           

يــك دماســنج جيــوه اي بــه وســيله ي (گــراد  ســانتي

بـا  سـپس،   در يك بشر مـدرج ريختـه و         ) مشخص شد 

الستيكي ي  پودر آلژينات به روش دستي در يك السه         

آلژينات گونه  ان اختالط براي هر دو      زم. مخلوط گرديد 

. بـود ثانيـه    45 ،سـازنده ي  دسـتور كارخانـه     برپايه ي   

آزمايـشگاهي  الگـوي   تري  در درون   آماده شده   آلژينات  

پـنج  گيري انجام گرديـد و پـس از         قرار داده شد و قالب    

جـدا گرديـد و بـا گـچ         كم ترين فشار از الگـو       با  دقيقه  

 گرم  100ا نسبت   ب مولدانو   گچ مصرفي، گچ  . ريخته شد 

روش مخلوط كردن استاندارد     و آب ليتر ميلي 30پودر و   

 گـچ طـي   ردپوآغاز، كه در  ،ين ترتيبه ا ب. آماده گرديد 
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 ثانيـه   20آب مـورد نظـر ريختـه و         درون  بـه    ثانيه   10

تالط  عمل اخـ   ،فرصت خيس خوردن داده شد و سپس      

 دور  100به صورت دوراني با سـرعت تقريبـي         در آغاز،   

 ثانيـه   10از آن،   دقيقه و پس    يك  به مدت   و  ه  در دقيق 

 ثانيـه  10در مـدت  چ حاصله  گ. ويبراسيون انجام شد  با  

 از قالب جـدا     ، دقيقه 45 قالب ريخته و پس از    درون  به  

نمونه هـا در شـرايط   همه ي   ( .شده و كدگذاري گرديد   

دما آماده شدند و     يكسان آزمايشگاهي از نظر رطوبت و     

ماده شـدن بـا گـچ ريختـه         از آ بي درنگ پس    هر قالب   

آلژينات ايراني  گونه  هر دو   با  گيري  اين مراحل قالب   )شد

 درجـه ي    28 و   23،  8 و باير در دماهاي آب    ) ايرالژين(

 60روي هـم رفتـه،      و  بار تكرار گرديـد     سانتي گراد ده    

ها  نمونهي   همه .)2نگاره ي    (گچي به دست آمد   الگوي  

سـخت  و پـس از     در شرايط يكسان محيطي نگهـداري       

  .اندازه گيري انجام شدپايان در ، شدن كامل گچ

هاي  آزمايشگاهي و نمونه  الگوي  بر روي   زير  ابعاد  

  :)3 نگاره ي( شده، اندازه گيري گرديد فراهم گچي 

A = قطر داي بزرگ   B = قطــر داي كوچــك         

C = دو دايه ي بيروني فاصل  D = ارتفاع داي بزرگ  

E =ارتفاع داي كوچك   

  

  

  

  

 

 

  

  و ابعاد مورد بررسيالگو نماي شماتيك  :3 نگاره ي 

 

   و روش آمارياندازه گيريابزار  

يك كوليس ديجيتالي بـا     ي   وسيله بهگيري   اندازه

هاي  نمونه و اصلي الگوي .گرفت انجام متر ميلي 01/0 دقت

گونـاگون  ات  هـ در ج هر يك سه بـار      در پنج بعد    گچي  

  . دست آمد هآنها بي  گيري شدند و ميانگين اندازه اندازه

 SPSS افـزاري  نرمي   بررسي آماري از برنامه    براي

 -T-test ANOVA هاي آزمون بر مشتمل كه شد، استفاده

*و  
LSD ـ    ، سپس . بود ي  برپايـه دسـت آمـده     ه   نتـايج ب

  .ارزيابي گرديد >05/0p با دقت 3 و 2، 1جدول هاي 

  

  يافته ها

ــاي آب  ــشت در دم ــه ه ــانتيي درج ــراد س : گ

در قطر هر دو  داي و فاصـله خـارجي دو داي              اختالف

 بـود دار  ااصـلي معنـ   الگـوي   نسبت به   آلژينات ايرالژين   

)05/0p< ()  ات بـاير   آلژينـ  كه در  در صورتي  ).1جدول

 نـسبت بـه مـدل اصـلي         كوچك اختالف قطر داي  تنها  

  ).2جدول  (بود) >05/0p(دار امعن

در آلژينات  : گراد سانتيي   درجه 23در دماي آب    

 بـود دار  ا معنـ  داي كوچـك   اختالف ارتفاع تنها  ژين  ايرال

)05/0P< ()  ولي در آلژينـات بـاير در هـيچ         .)1جدول  

) <p 05/0(ديـده نـشد   دار اكدام از ابعاد اخـتالف معنـ      

  ).2جدول (

در مـورد  : گـراد  سانتيي  درجه 28در دماي آب   

 نـسبت بـه     داي كوچـك  اخـتالف ارتفـاع     تنها  ايرالژين  

و در  ) 1جـدول   () >05/0p( بـود دار  ااصلي معنـ  الگوي  

ديگـر   در   بـزرگ  بجـز در قطـر داي        ،مورد آلژينات باير  

 مـشاهده شـد  دار ا اختالف معنـ  ،ابعاد اندازه گيري شده   

)05/0p<( ) 2جدول.(  

 ،دهد نشان مي  3 دست آمده از جدول    هب اطالعات

ـ    ميان  كه   ي ت آمـده در درجـه       ه دسـ  ميانگين ابعـاد ب

ژينـات ايرالـژين و     آب براي هـر دو آل     دماهاي گوناگون   

) ANOVA(باير بـا اسـتفاده از آزمـون آنـاليز واريـانس             

 در LSDآزمون  ). >05/0p(دار وجود دارد     تفاوت معني 

  : كه در آلژينات ايرالژين ،دادنشان تكميل اين آزمون  

آب ، ميـان    كوچكقطر داي   بجز  ابعاد  همه ي   در    .1

 گراد سانتيي   درجه 23و   گراد سانتيي   درجه 28

  ).<05/0p( دار نيستا معنتفاوت

آب ، ميـان  بزرگارتفاع داي بجز ابعاد همه ي   در    .2

 گـراد  سانتيي  درجه   23و   گراد  سانتي ،درجه 8

 ). >05/0p(دار است اتفاوت معن

آب ، ميـان    كوچكداي  بجز قطر   ابعاد  همه ي   در    .3

  ).>05/0p(دار است ا تفاوت معن، درجه28 و 8

                                         
*
  LSD: Least Significant Differences 

E
D

 

B A

C 
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   در  كـه  ، نشان مـي دهـد     LSD آزمون   ،همچنين

  :آلژينات باير

ي  و فاصـله     بزرگارتفاع داي   بجز  ابعاد  همه ي   در   .1

 گراد سانتيي  درجه   28 آبميان  دو داي   بيروني  

دار نيـست  اتفاوت معن ،  گراد سانتيي  درجه   23و  

)05/0p>( .  

هـشت  آب  ميـان   قطر داي ها    بجز  ابعاد  همه ي   در   .2

 گـراد  سانتيي  درجه   23و   گراد سانتيي  درجه  

 ).<05/0p(ر نيست دااتفاوت معن

 گراد سانتيي  درجه   28آب  همه ي ابعاد ميان     در   .3

دار اتفـاوت معنـ    ،گـراد  سـانتي ي  درجـه   هشت  و  

  .)>05/0p( است
  

  

  اصلي براي آلژينات ايرالژينالگوي گچي  با الگوي ميانگين ابعاد ي  محاسبه شده از مقايسه P. value: 1جدول 
  

  ابعاد مورد بررسي  قطر داي  ارتفاع داي

  

  رفيآب مص ي دماهاي درجه
  كوچك  بزرگ  كوچك  بزرگ

دو ي بيروني فاصله 

  داي

  گراد  ي سانتي هشت درجهآب 

  10= شمار 
49/0  117/0 000/0 000/0 000/0 

  گراد ي سانتي درجه 23آب 

 10= شمار 
426/0 004/0 49/0 143/0 152/0  

  گراد ي سانتي درجه 28آب 

 10= شمار 
100/0 002/0 958/0 78/0 288/0 

  

 

  اصلي براي آلژينات بايرالگوي گچي با الگوي ميانگين ابعاد ي  محاسبه شده از مقايسه P.value: 2 جدول
  

  ابعاد مورد بررسي  قطر داي  ارتفاع داي

  

  آب مصرفيي دماهاي درجه 
  كوچك  بزرگ  كوچك  بزرگ

  دو دايي بيروني فاصله 

  گراد  ي سانتي هشت درجهآب 

  10= شمار 
78/0 474/0 77/0 002/0 067/0 

  گراد ي سانتي درجه 23آب 

 10= شمار 
743/0 390/0 200/0 805/0 876/0  

  گراد ي سانتي درجه 28آب 

 10= شمار 
000/0 000/0 402/0 048/0 004/0 

  

  

 آلژينات گونه آب به تفكيك ي دماهاي گوناگون در آناليز واريانس در درجه   P.valueي مقايسه : 3جدول 

  

  ابعاد مورد نظر
  

   آبگوناگونآلژينات در دماي 

ارتفاع داي 

  بزرگ

ارتفاع داي 

  كوچك

قطر داي 

  بزرگ

قطر داي 

  كوچك

ي فاصله 

  دو دايبيروني 

  ايرالژين

  گرادي سانتي   درجه28 -23 - 8
018/0 003/0 008/0 002/0 000/0 

  باير

  گرادي سانتي   درجه28 -23 - 8
000/0 020/0 032/0 000/0 000/0 



  و همكار منيره نيلي                            آبگوناگون بررسي مقايسه اي تغييرات ابعادي آلژينات ايرالژين و باير در دماهاي 

 94

  بحث 

آب ي دماهـاي   كه درجـه    ،نشان داد بررسي  اين  

ي  با مقايسه . گذار است اثربر دقت ابعادي قالب آلژينات      

 الگـوي هاي گچي نسبت بـه      الگودست آمده از    ه  ابعاد ب 

 گراد سانتي ي درجه 23استاندارد   دماي ي هدرج در اصلي

  بـاالتر  يآلژينات باير نسبت به آلژينات ايرالژين از دقتـ        

  . نيستدار اآنها معنميان اختالف ، اما ار استبرخورد

بـراي   گـراد  سـانتي ي  درجه   28استفاده از آب    

باعث تغييـرات   اصلي  الگوي  آلژينات ايرالژين نسبت به     

بجـز  ابعـاد  ي  همهدر اي كه،  گونه ، بهشدهناچيز  ابعادي  

 ،كه  در حالي  .نيستدار  ااختالف معن كوچك  داي   ارتفاع

براي آلژينات   گراد سانتيي   درجههشت  استفاده از آب    

تفـاوت   ،هـا  ارتفـاع داي بجـز  ابعـاد  ي  همـه ايرالژين در   

  . استدار امعن

بـراي  هشت درجه ي سانتي گراد      استفاده از آب    

الگـوي  در نـاچيز   باعـث تغييـرات ابعـادي        آلژينات باير 

در قطــر داي ، بــه گونــه اي، كــه تنهــا گچــي گرديــده

سـتفاده از آب    ولـي ا  ،  بـود دار  ا اين اختالف معن   كوچك

بــراي ايــن آلژينــات باعــث  گــراد ســانتيي  درجــه 28

در ، كه اين اختالف تنهـا        گرديد  بيشتر تغييرات ابعادي 

ــر  ــزرگداي قط ــب ــوده و در ا معن ــر دار نب ــاد ديگ   ابع

رفتار ايـن مـاده در نـواحي مـورد          . بوددار  ااختالف معن 

 Hollen backاندازه گيري با توجه به نظريات انقباضي 

  . )1(است  قابل توجيه  Uneven Shrinkageو

بنابر يافته هـاي ايـن پـژوهش مـي تـوان بـراي              

   در مورد ويژه و يا در مواردي زمان سخت شدنكاهش 

  اسـتاندارد انـدازه ي    تـر از     آلژينات ايرالژين از آب گرم    

  يـرات زيـاد   در ابعاد قالب تغي   ، بي آن كه،      استفاده كرد 

زمـان سـخت    ،  شد اگر الزم با   ،كه ايجاد شود و حال آن    

ي ديگــر جــز هــا روشاز  بايــد ، را افــزايش دادشــدن

ــردتر از  ــتفاده از آب س ــدازه ي اس ــراي ان ــتاندارد ب اس

  .ينات ايرالژين استفاده شودآلژ

توان   مي ، بر عكس ايرالژين   ،در مورد آلژينات باير   

بي آن  استاندارد استفاده كرد    اندازه ي   از آب سردتر از     

  داشـته باشـد، در صـورتي       يادابعاد قالب تغييرات ز   كه،  

باعث تغييرات   گراد سانتيي   درجه 28استفاده از آب     كه

 آلژينات باير به وسيله ي     در ابعاد قالب گرفته شده       زياد

زمـان سـخت شـدن      كاهش  بنابراين، براي   . خواهد شد 

اسـتفاده از    جـز    هاي ديگر  بايد روش براي آلژينات باير    

   . نظر  گرفته شود دراستاندارداندازه ي ز تر ا آب گرم

  بــا توجــه بــه نتــايج بــه دســت آمــده مــشخص  

ــاگون  كــه آلژينــات هــاي ،مــي گــردد حــساسيت گون

 .)8(مختلفي را نسبت به تغييرات دما نشان مـي دهنـد            

شـيوه هـاي   علت ايجاد اين تغييرات را بـه     پژوهشگران  

انقبــاض مــواد شــماري ، تفــسير مــي كننــدگونــاگون 

آب از   خـروج شـماري   ،  )10 و   9(گيري به سمت تري     قالب

در ويـژه  وجود تركيب شـيميايي  شماري مخلوط گچ و    

جـاد ايـن    ول اي و را مـس   )11(گيري يـا گـچ هـا        مواد قالب 

بهتـرين راه بـراي تنظـيم       . تغييرات ابعادي مـي داننـد     

 كندسـازي تغيير مقدار   ) Gelation(ژله اي شدن    زمان  

  .سازنده استي  كارخانهي  وسيله به

عنـوان  پژوهـشي بـا     در   )1377(همتـي    -عالئي

  ايرالژين ايرانيدقت ابعادي آلژينات    مقايسه اي   بررسي  

)Iralgin ( ــه ــايري و دو نمون  ، آلژينوپالســتخــارجي ب

)Alginoplast (بلو پرينتو  )Blue print ( بيان كردنـد، 

گونـه ي   كه دقت ابعادي آلژينات ايراني نـسبت بـه دو           

لگـوي  اخارجي بيشتر بوده و ابعاد به دسـت آمـده بـه             

ايـن بررسـي    ، كـه بـا نتـايج        )12( استتر   اصلي نزديك 

مغايرت دارد و احتماالً به دليل تفاوت در روش آزمـون           

) 1379( غالمي   - گل بيدي  .استآزمايشگاهي  الگوي  و  

 تغييـرات ابعـادي  ي عنوان بررسي مقايـسه  پژوهشي با  

 كـه در هيچيـك از   ،آلژينات ايراني و باير بيان كرده اند  

درصد تغييرات   ميان   دارابررسي اختالف معن  ابعاد مورد   

 آلژينـات ايرانــي وخــارجي  گونــهابعـادي حاصــل از دو  

بررسـي  انـدكي بـا   بررسي ، نتايج اين  )13( وجود نداشت 

 كه اين تفاوت به دليل اخـتالف در         ،تفاوت دارد كنوني  

برايـان الـيس    . اسـت روش آزمون و روش آزمايشگاهي      

)Brayan Ellis ( و همكاران)عنوان پژوهشي با  )1981

سخت شدن و اهميـت آن در       به هنگام   خواص آلژينات   

جـاي  ه   اگر ب  ،اين آزمون پايه ي   بر. انجام دادند درمانگاه  

از آبي بـا    ) گراد سانتيي   درجه   21(آب در دماي اتاق     

زماني كه  .  استفاده شود  گراد سانتيي   درجه   25 دماي

 ، بـه انـدازه ي    در آن سخت شدن نهايي ايجاد مي شود       

  .)3( كاهش مي يابد  درصد25
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نقـــش ) 2003(و همكـــاران ) Lemon(لمـــون 

كندسازها را بر روي استحكام تراكمي، زمـان كـاربرد و         

ايـن بررسـي    . كردندبررسي   زمان سخت شدن آلژينات   

 مهـار  كه استفاده از كند ساز براي افزايش و          ،نشان داد 

  زمان سخت شدن در ساخت پروتزهاي ماگزيلوفيشيال       

   ،افــزايش زمــان كــاربردامــا در برابــر  ، اســتســودمند

افـزايش  به همين گونه،    .  كاهش مي يابد   ،استحكام نيز 

 ،كردطوالني كـردن زمـان كـار      براي  به پودر   آب  نسبت  

 جورجنـسون   .اعث كاهش استحكام آلژينات مي شـود      ب

)Jorgenson (     و همكاران در سال)بيان كردند  )1960 ، 

ي  درجه 37را به دماي  هنگام ريختن قالب، آن      به اگر كه

 دقـت   ،برسانيم گراد سانتيي  درجه   35تا  گراد   سانتي

 ،بنـابراين .  افـزايش مـي يابـد   چشمگيراندازه اي آن به   

آزمايـشگاه  به ن را ، زود آاز گرفتن قالب  پس  بهتر است   

  قالـب  درجـه ي سـانتي گـراد         37و در دماي    فرستاده  

  

يد اثـرات تغييـرات شـد   ، ممكن است    البته. ريخته شود 

داشته اثر  در دقت ابعادي قالب     آزمايشگاه  دما در مسير    

  .)14( كه هنوز بررسي نشده است ،باشد

  

  نتيجه گيري

آلژينــات بــاره ي  دريافتــه هــاي پــژوهشبنــابر 

 شـدن و يـا       مي توان براي كاهش زمان سخت      ايرالژين

اسـتاندارد  انـدازه ي  تـر از    از آب گـرم ويژهدر مواردي   

افزايش زمان سـخت    ، براي   كه استفاده كرد در صورتي   

استفاد از آب سـردتر      جز   هاي ديگر  شدن بايد از روش   

 بـر  ،در مـورد آلژينـات بـاير    . تفاده گردد از استاندارد اس  

اسـتاندارد  انـدازه ي  عكس مـي تـوان از آب سـردتر از     

ر از  تـ   استفاده از آب گـرم     ،كه در صورتي . داستفاده كر 

ابعاد قالـب گرفتـه    در  زيادياستاندارد تغييرات اندازه ي   

  .شده ايجاد خواهد كرد



  و همكار منيره نيلي                            آبگوناگون بررسي مقايسه اي تغييرات ابعادي آلژينات ايرالژين و باير در دماهاي 
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Statement of Problem: Alginate is the common impression material in dentistry and its preparation 

with water in various temperatures is required in some instances. Does the temperature of water 

affect on dimensional accuracy of alginate is the question of studies? 

Purpose: The aim of this study was to compare the effect of different temperatures of water on 

dimensional accuracy of stone models in impression with Iralgin and Bayer alginate. 

Materials and Method: In this experimental study, one laboratory model was used with two 

metallic dies and alginate impression materials (Iralgin and Bayer). Sixty impressions were taken at 

temperatures of 8
o
C, 23

o
C and 28

o
C for Iralgin and Bayer alginate and stone models were poured. 

Five dimensions of 60 models including height and diameter for each die and distance between the 

dies were measured by digital caliper and compared with laboratory model by the use of ANOVA 

and t tests and LSD analysis. 

Results: Temperature change of water had statistically significant effect on dimensional accuracy of 

stone model. At 8
o
C, all dimensions of Iralgin and Bayer increased. There was statistically 

significant changes (p<0.05) in diameter and external distance between the two dies for Iralgin and 

in diameter of small die for Bayer. At 28
o

C, all of the dimensions of the dies decreased, that in 

Bayer except for the diameter of the large die and in Iragin only for small die, the difference was 

statistically significant. 

Conclusion: The results of this research showed that at 23
o
C temperature of water, Bayer alginate 

was more accurate than Iralgin alginate. At 28
o
C, Iralgin and at 8

o
C, Bayer alginate was the most 

accurate. 
 

Key words: Impression material, Dimensional change, Irreversible hydrocolloid, Water Temperature, 

Setting time 
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