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:خالصه
یبعد از استفاده از ضدعفونيریقالبگيماده يابعادراتیی، تغهاي دندانیپروتزدر تهیهیاز مشکالت اصلیکیسابقه و هدف:

و احتمال انتقال عفونت به یکروبیميهايماریبتیبا توجه به اهمداشت. خواهد را در پی شکست درمانتیدر نهاکهست اها کننده
اثر نییپژوهش تعنیشود؛ هدف از ایمحسوب مازیمناسب به عنوان نيکننده یضدعفونيماده کیییشناسا،ینپزشکپرسنل دندا

يریقالبگيماده يابعادراتیی% بر تغ25/5میسدتیپوکلری% و ه2و دکونکس D2لینانوسيکننده یضدعفونيسه نوع ماده 
.راستیباناتیآلژ

کیشدند. میتقسییتا8گرفته شد . قالبها به چهار گروه یمدل اصلکیعدد قالب از 32تجربی قیتحقنیادر مواد و روش ها:
قالب لیو تبدیمختلف قرار گرفتند.پس از ضدعفونيکننده یضدعفونيع ماده در سه نوگریگروه به عنوان گروه شاهد و سه گروه د

يآماريهاافتهییپس از بررسقیحاصل از تحقجیدر جهات مختلف انجام شد. نتایتالیجیدسیتوسط کوليریگبه کست  اندازه
.دیگزارش گردOne Way ANOVAيتوسط آزمون پارامتر

ياز نظر آمارD2لی% و نانوس25/5میسدتیپوکلریهيکننده یضدعفونيدر دو ماده ریباناتیآلژيابعادراتییتغها:افتهی
)P<05/0(نبود.معنادار% 2دکونکس تغییرات ابعادي ناشی از ) P>05/0(در محدوده استاندارد قرار داشتیمعنادار بوده ول

سبب D2لی% و نانوس25/5میسدتیپوکلری% نسبت به ه2ونکس دکيکننده یضدعفونيکه ماده به نظر می رسد :يریگجهینت
قابل قبول راتییماده در محدوده درصد تغ3هر راتییدرصد تغیخواهد شد. وليریقالبگيدر سطح ماده يکمتريابعادراتییتغ
.بردبه کارتوانیميبه روش غوطه ورسازناتیآلژیضدعفونيهر سه ماده را براو داردرقراناتیآلژ

دندانیکنندهیضد عفون،سدیمتیپوکلریهمحلول ،ناتیآلژنی،دندايریمواد قالبگ:يدیکلواژگان
18/3/94پذیرش مقاله:7/2/94اصالح نهایی:18/10/93وصول مقاله:

قدمه:م
راتییـ ، تغهـا پروتزدر مسـیر سـاخت   یاز مشـکالت اصـل  یکی

کننده هـا  یضدعفونبعد از استفاده ازيریقالبگيماده يابعاد
شکسـت درمـان خواهـد    موجبتیامر  در نهانیباشد که ایم

)1(شد.

تماس قیاز طراییدندانپزشکهاي درمانطی عفونت در قالانت
میرمسـتق یبه شکل غایو ماریبيبا بزاق و خون آلوده میمستق

يهزار از انواع مختلف باکتر55از بزاق حدود تریاست. در هر ل
توانـد ضـمن انجـام اعمـال     یها وجود دارد  که مـ وسریها و و

)2(به دندانپزشک منتقل شود.یدندانپزشک

و بـا  یبه صورت کـامال اتفـاق  محققین1978بار در سال نیاول
حاصـل از  يابعـاد راتییمتوجه تغیگچيکست هايسهیمقا

در حال حاضر مـواد  )3(.ندکننده شدیاستفاده از مواد ضدعفون
در بــازار وجــود دارد کــه اثــرات یمختلفــيدهکننــیضــدعفون

دارنـد.اثر مـواد   يریقـالبگ يمـاده  يابعـاد راتییبر تغیمتفاوت
راتییـ تغنیبـا کمتـر  يریمواد قـالبگ يکننده بر رویضدعفون

کـروب یبرخوردار است، چراکـه عـدم م  يادیزتیاز اهميابعاد
ال منجر بـه انتقـ  بیبه ترتادیزيابعادراتییمناسب و تغیکش

)4(.شودیدرمان ميشکست پروسه ایعفونت و

يابعـاد راتییـ کـه مقـدار تغ  بیان شده است ریاخقاتیتحقدر
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کننـده و روش اسـتفاده از آن   یضدعفونيبه نوع ماده یبستگ
)4،5(دارد.

نـات یآلژیدر دندانپزشکيریمواد قالبگنیاز پر مصرف تریکی
ــدیم ــ باش ــاس بعض ــده در یبراس ــام ش ــات انج ــواردمطالع م

دایـ پيقابل مالحظـه ا يابعادراتییتغناتیآلژ،يورسازغوطه
يابعادراتییبر تغریو تاثD2لیدر مورد نانوسیول)5،6(.کندیم

صـورت گرفتـه اسـت. فـرض بـر      یکمقاتیتحقيریمواد قالبگ
در مـواد  نـات یآلژيکـه در تمـام مـوارد غوطـه ورسـاز     نستیا

در ) 6،5(.ردیصـورت پـذ  یوجهقابل تراتییتغ،کنندهیضدعفون
که در صـورت  با هدف، پاسخ به این سوال انجام شد قیتحقنیا

و D2لینانوسـ يکننـده  یمـواد ضـدعفون  نیبيغوطه ورساز
راتییـ تغکی% کـدام 2% و دکـونکس  25/5میسدتیپوکلریه

یمـ جـاد یاریبـا ناتیآلژيریقالبگيرا در ماده يکمتريابعاد
.دینما

:هامواد و روش
نمونـه  32يروآزمایشـگاهی بـود و  وتجربی از نوعقیتحقنیا

ییتـا 8بـه چهـار گـروه    یانجام شد. نمونه ها به صورت تصـادف 
.شدندمیتقس

یضـدعفون يمـاده  چیاول بـدون آنکـه در هـ   گـروه هاي نمونه
بـه  گـر یبـا دو گـروه د  سـه یمنظور مقابهرند،یقرار گيکننده ا
قطــر قــرار گرفتنــد(گروه   فقــط در آب مقــهیدق15مــدت 

ــول Deconex Plusشــاهد).گروه دوم در محل ســاخت 53
مدت ساخت کشور سوییس به Borerchemieشرکت 

(سـاخت شـرکت  لینانوسـ وگروه سـوم در محلـول  قهیدق15
Kimia Farm (کشور ایرانD2 وگـروه  قـه یدق15به مدت

قهیدق10به مدت %25/5میسدتیپوکلریچهارم در محلول ه
.قرار گرفتند

استفاده شد کـه  يالهیاز وسقیتحقنیساخت نمونه در ايبرا
دو يمـدل دارا نیابود. شده ساخته شدهتیتقونیاز جنس رز

در نظر گرفته یمخروط به عنوان مخروط اصلکیبود، مخروط 
کیـ يقطـر کوچـک و بـزرگ و دارا   کیيشد.هر مخروط دارا

,Bayer( ریبـا نـات یلژاز مـدل بـا آ  بود. ارتفاع Netherland (

و سپس با گچ استون ( مولـد اسـتون ،سـاخت    دیگرديریقالبگ
يکه موم گذاربیترتنیشد.به اختهیکارخانه دنتال پارس ) ر

موم) به عنوان فضـانگهدارنده انجـام   هی(دو المتریلیم4به قطر 
ز . ادیـ گردجـاد یآن ايرومیلی متر 3×3به ابعاد 4stopشد و 

نیـ و اشـده  اختهسـ يبا مگـاتر یاختصاصيترکیآن يرو
.شـد تیکی) دوبلRefractory( يکست با آگار وگچ رفرکتور

waxتیکیکست دوبل up،سوراخداریختگیريسپس ترشده
هیکبالت ته-) از جنس کرومگریکدیاز يمتریلیم5( به فواصل 

کـه  ساخته شـد يطورياز چرخش، تريریجلوگي. برادیگرد
.ردیرا فرا بگیشگاهیمدل آزمامتریلیم3زانیآن به ميلبه ها
کینیبا روش مورد استفاده در کليریقالبگقیتحقنیدر ا

قرار طیدر محقهیدق30انجام گرفت. ابتدا مدل را به مدت 
آن را مطابق استاندارد يبرسد و دماطیمحيتا به دمامیداد
30از فاصله ناتیآلژچسب شود.گرادیسانتيدرجه2±20

يماده قهیدق5زده شد. پس از يبه داخل تريمتریسانت
سازنده با هم مخلوط يطبق دستور کارخانه ناتیآلژيریقالبگ
مدل يبر رويقرار داده شدو تريفلزيو در داخل تردیگرد
يترکامل ماده،settingبعد از )7(برگردانده شد.یشگاهیآزما
جدا  و در یشگاهیمدل آزمايشده از روسفتناتیآلژيحاو

شدن زمان ي. بعد از سپردیغوطه ور گردیمحلول ضدعفون
4نوع کسیشده، قالبها با گچ ولمنییتعيها
)(Fuji Rock;GC  CROP20گرم گچ با 90شدند.ختهیر
قرار براتوریويروهیثان30و دیآب مخلوط گردتریلیلیم

قالبها از قهیدق45بعد از گذشت شدند وختهیگرفت و قالبها ر
،یگچيهاهنمونيهیته. پس ازدیکست جدا گرد

ها به منظور يریگاندازهنیاها انجام شد.نمونه،يریگاندازه
فاصله4گروه در 4يابعادراتییتغسهیمقا

)A-D ،B-C ،C-E وM-N(یتالیجیدسیتوسط کول
 )Electronic Digital Caliper , Minova Co , Japan با (

)5-8(انجام شد.متریلیم01/0دقت 

يآمارزینرمال توسط آنالعیاز توزتیتبعلیها به دلداده
One Way ANOVAقرار گرفتند .سهیمورد مقا
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:هاافتهی

شده در یگروه ضدعفونيسهیمطالعه نشان دادکه در مقاجینتا
% با گروه شاهد،  2دکونکس 

ــ ــدام از چیدر ه ــله 4ک M-Nو A-D ،B-C ،C-Eيفاص

).1(جدول)P<05/0(مشاهده نشد.يمعناداريابعادراتییتغ

تغییرات ابعادي بین قالب هاي گروههاي ضدعفونی شده  با قالبهاي گروه شاهد در فواصل  مختلف-1جدول

تغییرات ابعادي
تغییراتمیانگین±انحراف معیارهاگروه

P.Value(درصد)

A-D

662/6009/0±010/0%2دکونکس 
13/0%410/0 671/6±008/0هدشا

642/6029/0±011/0نانوسیل
43/0%0001/0

648/6023/0±009/0هیپوکلریت سدیم
)34/0(%002/0

B-C

663/4004/0±009/0%2دکونکس 
)08/0(%914/0

667/4±011/0گروه شاهد

647/4±012/0نانوسیل
020/0

)42/0(%007/0

647/4±007/0هیپوکلریت سدیم
020/0

)42/0(%007/0

C-E

963/14008/0±009/0%2دکونکس 
)05/0(%510/0

971/14±009/0گروه شاهد

946/14025/0±010/0نانوسیل
)17/0(0001/0

950/14021/0±009/0هیپوکلریت سدیم
)14/0(%002/0

M-N

873/9018/0±013/0%2دکونکس 
)18/0(%163/0

891/9±008/0ه شاهدگرو

823/9068/0±014/0نانوسیل
)68/0(%

0001/0

827/9±021/0هیپوکلریت سدیم
064/0

)64/0(%0001/0
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میسـد تیـ پوکلریشـده در ه یگروه ضدعفونيسهیدر مقایول
شـاهد،  بـا گـروه  D2لینانوسـ نی% با گروه شاهد و همچن5,25

فاصـله هـا مشـاهده شـد.    يدر همه يمعناداريابعادراتییتغ
)05/0<P کمترین تغییرات میـانگین نسـبت بـه    )1)  (جدول

% 2گروه شاهد در همه ي فاصله ها متعلق بـه گـروه دکـونکس    
-Mو A-D ،C-Eبود.در مقایسه ي دو گروه دیگر در فواصـل  

N   کمتـر از  25/5تغییرات میانگین گروه هیپوکلریـت سـدیم %
هـر دو گـروه تغییـرات    B-Cبوده و در فاصـله ي  D2نانوسیل 

)2(جدول میانگین مشابهی داشتند.
در گروه هاي ضدعفونی شده در نانوسـیل  درصد تغییرات -2جدول

D2 در فواصـل  25/5% و هیپوکلریت سـدیم  2، دکونکس %A-D ،
B-C ،C-E وM-N

بحث:
وطه وري قالبهاي آلژیناتی در این تحقیق نشان داد که غ

% نسبت به هیپوکلریت 2ي دکونکس ي ضدعفونی کنندهماده
ات ابعادي کمتري در ، باعث تغییرD2% و نانوسیل 25/5سدیم 

قالب هاي آلژیناتی می شود و همچنین هیپو کلریت سدیم 
تغییرات ابعادي کمتري را در D2% نسبت به نانوسیل 25/5

قالب هاي آلژیناتی ایجاد می کند.
ي انجام شد، تاثیر دو ماده2012که در سال در تحقیقی 

بر دو Perform IDضدعفونی کننده ي هیپوکلریت سدیم و 
بررسی شد ، هر دو ماده Cremixو Hydrogumع آلژینات نو

3و 1,5در نمونه هاي shrinkageي ضدعفونی کننده باعث
در تحقیق ما نیز نتیجه با این میلیمتري از آلژینات شدند،

ي ضدعفونی کننده باعثتحقیق مشابه بود و هر سه ماده
shrinkage .9(قالبهاي آلژیناتی گردید(

2007در سال و همکاري Oderinuه توسط کدر تحقیقی 
30و10،20انجام شد، در روش غوطه ورسازي قالبها به مدت 

% قرار گرفتند که تغییرات 25/5دقیقه در هیپوکلریت سدیم 
10ورسازي به مدت ابعادي معناداري در روش اسپري و غوطه

تحقیق ما هم که از روش غوطه ور در)10(دقیقه مشاهده نشد. 
10براي ضدعفونی کردن قالبها استفاده شده نیز از زمان سازي

% استفاده کردیم که گرچه 25/5دقیقه براي هیپوکلریت سدیم 
در تمام ابعاد ، از لحاظ آماري تغییرات ابعادي معناداري 
مشاهده شد ولی در صد تمام تغییرات در حد استاندارد قابل 

م و همکارانش در در تحقیق آتش رز)12،11(.قبول آلژینات بود
عنوان شده که ،زمینه مقایسه تغییرات ابعادي دو نوع آلژینات

% براي ماده قالبگیري آلژینات 8/1تغییرات ابعادي تا محدوده 
با توجه به خاصیت و ضریب االستیسیته آن قابل قبول است . 
به عبارتی پس از سخت شدن و جدا کردن آن از دهان ، 

دا میکندکه پس از مدت کوتاهی تغییرات ابعادي بیشتري پی
% آن باقی 8/1بیشتر آن به حالت اولیه باز گشته و حدود 

)11(.میماند که تغییرات برگشت ناپذیر و پالستیکی است

ADAطبق استاندارد specification حداکثر 19شماره
% و 60/0% و سیلیکونها 40/0تغییرات مجاز براي پلی سولفاید 

همکارانش بر روي تغییرات ابعادي و Imberyدر تحقیق 
)12(% براي آلژینات ذکر شده است . 50/0آلژینات ، 

)12(استاندارد تغییرات آلژینات بر اساس منابع مختلف

فواصل
A-DB-CC-EM-Nگروه ها

%64/0%84/0%42/0%34/0%5,25لریت سدیم هیپوک

%18%05/0%08/0%13/0%2دکونکس 
D243/0%42/0%17/0%68/0%نانوسیل 

Reported limit on dimensional
change and materials studied

ADA
Specification

used
(date)

Source

0.5% : 2 vinyl polysiloxane
impression materials

Specification
19 ( 1977 )20

Petrie et al 19

0.5% : 2 alginate impression
materials , based on standard for
elastomeric impression materials
( study referenced both 1992 and
2004 versions of specification 19
)

Specification
19 ( 1992
21and 2004 5 )

Walker et al 6

NA : alginate impression
materials were used , but no
parameter for dimensional
change was reported

Specification
19 ( 1992 )21

Patel et al 4

1.0% : 3 irreversible
hydrocolloid alternatives

Specification
19 ( 2004 ) 5

0.5% : vinyl polysiloxane and
polyether

Specification
19 ( 1977 ) 20

Walker et al
22

NA : conventional and extended
– pour alginates were studied ,
but no parameter for dimensional
change was reported

Specification
19 ( 1992 ) 21

Imbery et al
23

0.40% for polysulphides,0.60%
for silicones; authors
compromised and used 0.50%
maximum dimensional change
for evaluating irreversible
hydrocolloid materials

Specification
19 ( 1995 ) 23

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
84

67
6.

13
94

.1
2.

2.
1.

0 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ds
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               4 / 6

https://dorl.net/dor/20.1001.1.20084676.1394.12.2.1.0
http://jrds.ir/article-1-349-fa.html


...%2، دکونکس D2لیکننده نانوسیاثر سه ماده ضدعفونیبررس70
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Cut Offو همکارانش درزمینه ارائه یک Nassarدر مقاله 

مشخص براي درصد تغییرات ابعادي آلژینات نقد شده و جدولی 
% طبق استاندارد 1ارائه گردیده است که در آن آخرین حد را 

ADA specification عنوان کرده 2004در سال 19شماره
)13(است.

مربوط به مواد قالبگیري ) 1990(1563بر طبق استاندارد ایزو 
آلژینات دندانی بازیابی شکل اولیه قالب پس از تغییر فرم باید 

% خطا قابل قبول 5% انجام شود. یعنی 95به میزان حداقل 
با در نظر گرفتن تمامی موارد ذکر شده حد استاندارد است .

درصد تغییرات ابعادي بدست آمده در تحقیق حاضر بسیار 
)14(.از تغییرات استکمتر از حداکثر مج

و همکارانش در برزیل انجام Zuwierکه توسط در تحقیقی 
نوع ماده ي قالبگیري االستومریک پس از قالبگیري 6گرفت، 

توسط تري هاي آکریلی از مدل آزمایشگاهی، در محلول هاي 
% 2% و گلوتارآلدئید 25/5ي هیپوکلریت سدیم ضدعفونی کننده

ساعت 24ها با گچ ریخته شده اند، قرار گرفتند و سپس قالب
اند که در این تحقیق بعد قالب هاي گچی اندازه گیري شده

در این گیري شد.تنها در یک بعد اندازهقالب هاي گچی
هاي تحقیق اختالف آماري معناداري بین گروه شاهد و قالب

% 2% و گلوتارآلدئید 25/5ضدعفونی شده با هیپوکلریت سدیم 
هم خوانی دارد در حقیقت علی ي مابا نتیجهکهوجود نداشت 

رغم اختالف آماري تغییرات مذکور، در کاربرد تغییرات در حد 
و Gelson)15(ماده بدست آمده است.3قابل قبول براي هر 

دریافتند که غوطه ور سازي قالب هاي پلی وینیل همکاران، 
ي هیپوکلریت سایلوکسان در محلول ضدعفونی کننده

shrinkage% باعث ایجاد تغییرات ابعادي به صورت 25/5سدیم

در تحقیق ما نیز غوطه ورسازي )15(در قالب ها خواهد شد.
% سبب ایجاد 25/5قالبهاي آلژیناتی در هیپوکلریت سدیم 

در قالبها شده است.shrinkageتغییرات ابعادي به صورت 
نشان داد که غوطه ورسازي و همکارانHerissonتحقیق 

و Perform IDلبهاي پلی وینیل سایلوکسان در محلول هاي قا
ي استاندارد دکونکس سبب ایجاد تغییرات ابعادي در محدوده

البته )16(گیري با تحقیق ما مشابه است.بوده که این نتیجه

تغییرات در این تحقیق از نوع انبساطی بوده در صورتی که در 
ی بوده که این تفاوت تحقیق ما تغییرات در همه ي ابعاد انقباض

می تواند به علت تفاوت در نوع ماده ي قالبگیري و خواص آن و 
(پالستر و شکل قالب اصلی و استفاده از دو نوع متفاوت از گچ

باشد.ي کستهااستون) براي تهیه
در تحقیقی که توسط لواف و همکاران صورت گرفت مشاهده 

هاي ضد عفونی غوطه ورسازي در محلول،تمام موارددرشدکه
کننده مورد مطالعه تغییرات ابعادي بیش از روش اسپري ایجاد 

شود و بیشترین تغییر نیز در غوطه ورسازي با هیپوکلریت می
درحالیکه در تحقیق حاضر )6(.% مشاهده گردید25/5سدیم 

نانوسیل بیش از هیپوکلریت باعث ایجاد تغییرات ابعادي گردید. 
حدوده استاندارد قابل قبول آلژینات بود. ولی تمام تغییرات در م

گروه 4درتحقیقی که توسط حامدي و همکاران انجام شد، با 
کنترل، هیپوکلریت سدیم، دکونکس و گلوتارآلدئید تغییرات در 
دو بعد برررسی شدند. بیشترین تغییرات مربوط به دکونکس در 

ظ در حالیکه در تحقیق کنونی از لحا)7(.روش غوطه وري بود
.آماري کمترین میزان تغییرات ابعادي متعلق به دکونکس بود

فاصله 4البته الزم به ذکر است در این تحقیق تغییرات در 
.رفتندگمورد بررسی قرار 

% 5و همکارانش که تاثیر هیپوکلریت Hiraguchiدر تحقیق 
را بر روي تغییرات ابعادي چند نوع تجاري آلژینات بررسی 

نوع تغییرات قابل 3،نوع5جه گرفته شد که از کرده بود نتی
دهند. این امر نشان میدهد تاثیر ماده ضد توجهی را نشان می

) 17(عفونی کننده بر اساس نوع آلژینات نیز میتواند تغییر نماید. 

از نقاط قوت تحقیق حاضر استفاده از چند نوع ماده ضد عفونی 
از طرفی در این .کننده رایج و مقایسه آنها با یکدیگر است

4تحقیق بر خالف بسیاري از تحقیقات قبلی اندازه گیریها در 
گروه 3فاصله صورت پذیرفت . وجود گروه شاهد و مقایسه هر 

از محدودیتهاي .با آن از دیگر نقاط قوت این تحقیق است
درجه سانتیگراد حین 37تحقیق عدم وجود رطوبت و دماي 

یر اختالف دما و رطوبت بر سفت شدن آلژینات بود که تاث
تغییرات ابعادي قالبهاي مذکور را همانند محیط دهان شبیه 

کند.سازي نمی
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71و همکارانحمیرا انصاري الري  دکتر 

44/پیاپی1394تابستان /دوم/شمارهدوازدهممجله تحقیق در علوم دندانپزشکی/دوره 

نتیجه گیري:
% با ماده قالبگیري آلژینات 2با توجه به سازگاري دکونکس 

توصیه می شود که در پروتز هاي متحرك پارسیل در موارد بی 
قالب هاي جهت ضدعفونی کردن،دندانی طویل از این ماده

گرفته شده با آلژینات بایر استفاده شود. در عین حال با توجه 

ابعادي در سایر ضدعفونی کنده ها نیز به اینکه کلیه تغییرات
حد استاندارد قابل قبول بود، استفاده از هر سه نوع ماده در 

جهت ضدعفونی قالبهاي آلژیناتی به روش غوطه ورسازي با 
مکان پذیر است. ارعایت زمان توصیه شده 
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