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Abstract
Introduction:

The purpose of this study was to investigate and compare the dimensional changes in
the acrylic patterns that were stored in the different times and conditions of storage.

Materials

In this experimental study The sample number was 28 in 4 groups. The mixed paste
of acrylic samples were placed inside a metal mold and after setting time with the
slightest of deformations it was removed. Using this method 28 samples were prepared
for each material. The diameters of samples were then measured immediately using a
digital caliper with a precision of 0.01 mm. The samples were then divided into four
quadruple groups and stored at 22° C room temperature, 22° Cat water, Dry 4° C
environment and 4° C water. The dimensions of the four groups were measured at
intervals of 1, 8, 24, and 48 hours after polymerization and being removed from the
metal molds. The ANOVA test was used for data analysis (p value = 0.05).

& Methods:

Results: The findings of the current study showed that the dimensional changes of Duralay and
GC acrylic resins at both 4 and 22° C in dry and water environments are decreasing
over time (p value < 0.001). This study indicated that the contraction rate of two types
of acrylic resins, Duralay and GC, at two temperatures of 4 and 22° C, and dry and
humid conditions and at various times were not different.
Conclusion: Dimensional changes in of the two types of acrylic resin, Duralay and GC, During the
lapse, the procedure is going to be decreased but have not seen any statistical
difference between these type of acrylic resin in environment storage.
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چکیده
مقدمه :هدف از اين مطالعهی آزمايشگاهي ،بررسي و مقايسهی ميزان تغييرات ابعادی مشاهده شده در الگویهای آكريلي
تحت تأثير زمان و محيطهای مختلف نگهداری بود.
مواد و روشها :اين مطالعه از نوع تجربي -آزمايشگاهي بود .تعداد نمونه  28عدد و در  4گروه (هر گروه  7نمونه) بود .خمير
حاصل از نمونههای اكريلي داخل قالب فلزی با ابعاد  1 × 5 × 3سانتيمتر قرار داده شد و پس از گذشت زمان
سخت شدن ( )Setting timeبا كمترين تغيير شكل از قالب فلزی جدا شد .قطر نمونهها به كمک كوليس
ديجيتالي با دقت  ۰/۰1ميليمتر ،اندازهگيری گرديد .سپس نمونهها به چهار گروه هفتتايي تقسيم شد و در
محيطهای دمای اتاق  22درجه ،محيط آب  22درجه ،محيط خشک  4درجه و محيط آب  4درجه نگهداری
شدند .ابعاد نمونهها در هر چهار گروه مجدداً در فواصل  24 ،8 ،1و  48ساعت پس از پليمريزاسيون و خروج از
قالب فلزی اندازهگيری شدند .تجزيه و تحليل دادهها توسط آزمون  ANOVAدر سطح معنيدار  ۰/۰5انجام
شد.
يافتهها :يافتههای مطالعهی حاضر نشان داد كه تغييرات ابعادی رزين آكريلي دورالي و  GCدر هر دو دمای  4و  22درجه
در محيط خشک و مرطوب با گذشت زمان رو به كاهش است ( .)p value > 0/05ميزان انقباض دو نوع رزين
در دو دمای  4و  22درجه ،در محيط خشک و مرطوب و در زمانهای مختلف با يكديگر تفاوت آماری معنيداری
نداشتند (.)p value = ۰/949
نتیجهگیری :تغييرات ابعادی دو نوع رزين آكريلي دورالي و  GCطي گذشت زمان روند رو به كاهش داشت ،اما هيچ تفاوت
آماری معنيداری در دما و محيط نگهداری ديده نشد.
کلید واژهها :رزين اكريلي ،رستوريشن دنداني ،روش پست و كور.
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مقدمه

ثبات ابعادي ( ARP )Acrylic resin postمقايسه کردند و

به منظور بازسازي ساختار دندانهاي به شدت تخريب شده،

به اين نتيجه رسيدند که زمان ذخيرهسازي ،به طور قابل

از نوعي رستوريشن ريختگي دو قسمتي به نام پست و کور

توجهي فقط قطر پست را تحت تأثير قرار ميدهد (نه طول

استفاده ميگردد .قسمتي از آن به نام پست در داخل کانال

پست و قطر کور).

ريشه جاي ميگيرد و کور نيز قسمتي از ناحيهي تاجي از
دست رفته را بازسازي ميکند (.)1-4

مهشيد و همكاران ( ،)11تأثير گذشت زمان را بر روي
الگوهاي آکريلي در محيط خشک بررسي کردند و به اين

رزينهاي آکريلي يكي از پليمرهايي هستند که به طور

نتيجه رسيدند که قطر کورونالي و اپيكالي پست تحت تأثير

گسترده در دندانپزشكي استفاده ميشوند ( .)6 ،5امروزه جهت

بينابيني سه عامل گذشت زمان ،مادهي ضد عفوني و محيط

ساخت الگوي پست و کور ريختگي به روش مستقيم ،از آکريل

نگهداري به طور معنيداري تغيير ميکند.

سرماسخت با نام تجاري دورالي استفادهي زيادي ميشود (.)7 ،1

مشرف و قاسمزاده ( ،)12تغييرات ابعادي خطي آکريل

اين رزين اکريلي يک آکريل خودسخت شونده از

خودسخت شوندهي دورالي را در محيطهاي مختلف

مشتقات اسيد متاکريليک است که جهت ساخت الگوهاي

نگهداري مقايسه کردند و به اين نتيجه رسيدند ،اگر فاصلهي

مستقيم پست و کور ،ايندکسهاي ثبت روابط فكي و

زماني بين تهيهي مدل دورالي و ريختهگري بيش از يک

ايندکسهاي لحيمکاري کاربرد دارد .توان آغشتگي اين

ساعت باشد ،بهتر است نمونه در محيط آب نگهداري شود.

آکريل ،اجازهي بازسازي جزئيات کوچک را فراهم ميسازد
و واکنش سخت شدن آن با محيط دهان سازگار است (.)8
يكي از مشكالتي که دندانپزشكان در هنگام کار با هر
نوع آکريلي مواجه هستند ،تغييرات ابعادي است که بعد از

با وجود بررسيهاي متعدد در مورد ثبات ابعادي
رزينهاي آکريلي ،اين خصوصيت در رزين دورالي و به
خصوص اثر محيط نگهداري و تأثير همزمان اين متغيرها
کمتر مورد بررسي قرار گرفته است (.)14 ،13 ،8

سخت شدن در مواد رخ ميدهد ( .)8ثبات ابعادي الگوهاي

لذا در اين مطالعه ،تأثير محيط و زمان بر تغييرات

آکريليک ،تحت تأثير محيطي که در آن نگهداري ميشوند

ابعادي دو نوع رزين آکريلي بررسي شد تا فرضيه ي صفر

و مدت زمان نگهداري ،ميتواند دستخوش تغييرات گردد

مبني بر اين که تغييرات ابعادي در الگوي هاي رزين

( .)9اين عدم ثبات ابعادي دقت کار را کاسته و در صورتي

آک ريلي تحت تأثير زمان و محيط هاي مختلف نگهداري

که در تمامي نقاط يک الگو يكسان انجام نشود ،باعث

قرار ندارد بررسي شود.

اعوجاج ميگردد .نتيجهي اين اعوجاج در مورد الگوهاي
پست و کور ميتواند به صورت قرارگيري نامناسب ،انطباق

مواد و روشها

ناکافي ،گير نامناسب و غيره بروز نمايد (.)10

در اين مطالعهي تجربي -آزمايشگاهي که در قالب

در حال حاضر به علت نبودن اطالعات علمي کافي،

پاياننامهي شمارهي  2091در دانشكدهي دندانپزشكي

برخي دندانپزشكان در فاصلهي بين تهيهي الگو و انجام

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان به تصويب رسيده ،رزينهاي

عمليات ريختهگري ،الگوي تهيه شده را در محيط مرطوب و

اکريلي GC AMERICA INC. ALSIP, IL ( GC

برخي در محيط خشک نگهداري ميکنند و در مورد تأثير هر

 )60803و ()Reliance Dental Mfg. Co. ALSIP, USA

يک از اين محيطها بر ثبات ابعادي الگوهاي رزيني توافق

 Relianceبررسي شد .با استفاده از فرمول حجم نمونه = n

علمي مشخصي وجود ندارد.

 (Z1-α/2 + Z1-β)2 ×(12 +22) / (μ1 – μ2)2تعداد نمونه 28

صبوحي و همكاران ( ،)7اثر زمان و شرايط محيطي را بر
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فوالدي با ابعاد  1 × 5 × 3سانتيمتر ساخته شد و با دو عدد

که پس از سخت شدن در محيطهاي دماي اتاق  22درجه،

پيچ به صورت عرضي به يكديگر متصل شد ،سپس با کمک

محيط آب  22درجه ،محيط خشک  4درجه و محيط آب 4

دستگاه  CNCدر حد فاصل سطح اتصال دو صفحه يک

درجه قرار داديم و سپس در زمانهاي صفر (بالفاصله بعد از

ناودان با سطح مقطع گرد با قطر  3و ارتفاع  10ميليمتر ايجاد

سخت شدن) 24 ،8 ،1 ،و  48ساعت پس از سخت شدن در

کرديم به طوري که روي هر بلوک فوالدي ناوداني به شكل

همان قسمت عالمتزده شده ،اندازهگيري انجام شد.

نيم استوانه به قطر  ،3ارتفاع  10و عمق  1/5ميليمتر ايجاد

دادهها توسط نسخهي  24نرمافزار آماري version ( SPSS

گرديد .ابتدا به وسيلهي آچار ،پيچهاي متصلکننده دو صفحه

 )24, IBM Corporation, Armonk, NYتجزيه و تحليل شد.

را باز کرده و براي انجام قالبگيري و جهت سهولت در باز

از روشهاي آمار توصيفي مانند ميانگين و انحراف استاندارد و

شدن دو صفحه از يكديگر ،قسمت داخلي آنها را توسط دو

آمار استنباطي مانند آزمون تحليل واريانس با اندازهگيري مكرر

اليهي ميكروفيلم آغشته نموديم .براي تهيهي نمونههاي

و تحليل کوواريانس چند متغيري ) )ANOVAاستفاده شد .قبل

آکريلي ،طبق دستور کارخانه به نسبت يک به يک ،پودر و

از انجام آزمونهاي پارامتريک ،نرمال بودن توزيع دادهها با

مونومر را داخل گوده ريخته و آنها با يكديگر به مدت 15

استفاده از آزمونهاي  Kolmogorov-Smirnovو Shapiro-

ثانيه مخلوط گرديد تا خمير يكنواختي حاصل شد و سپس

 Wilkو همگن بودن واريانسها با استفاده از آزمونهاي ،Box

آن را داخل قالبها ريخته و صفحات را به يكديگر پيچ

 kervite- Mauchlyو  kervite- bartletمشخص شد .سطح

کرديم و پس از گذشت زمان سخت شدن (،)Setting time

معنيداري  0/05در نظر گرفته شد.

 3دقيقه براي آکريل GC AMERICA INC. ALSIP, IL

یافتهها

 )60803) GCو  4دقيقه براي آکريل دورالي (Reliance

) ،Dental Mfg. Co. ALSIP, USAصفحات را از

با توجه به جدول  ، 1تغييرات ابعادي رزين آکريلي دورالي

يكديگر جدا ساخته و نمونههاي ساخته شده را از قالب جدا

در هر دو دماي  4و  22درجه در محيط خشک ،با گذشت

و سپس نمونهها را در قسمت مياني که صاف و يكنواخت

زمان رو به کاهش است و از نظر آماري اين تغييرات از

بود ،عالمت زده و توسط کوليس ديجيتالي ( Mitutoyo,

زمان بالفاصله تا  48ساعت تفاوت معنيداري داشتند

 )Illinois, USAبا دقت  0/01ميليمتر قطر نمونهها را در

( .)p value > 0/01مقايسهي ميزان انقباض رزين در دو دماي

زمان صفر اندازهگيري کرديم .با همين روش ،تعداد  56نمونه

مختلف نشان ميدهد که در هيچ يک از زمانها ،اختالف

تهيه شد و سپس نمونهها به چهار گروه هفتتايي تقسيم شدند

معنيداري از نظر آماري وجود ندارد (.)p value = 0/949

جدول  :1تغییرات ابعادي رزين آكريلی دورالی در دماهاي  4و  22درجهي سانتیگراد در محیط خشک
در طی زمانهاي  24 ،8 ،1و  48ساعت

زمان
دما

 4درجه
 22درجه

بالفاصله

 1ساعت

 8ساعت

 24ساعت

 48ساعت

n= 7

n= 7

n= 7

n= 7

n= 7

2/96 ± ۰/۰3
2/94 ± ۰/1۰

2/93 ± ۰/۰4
2/91 ± ۰/1۰

2/9۰ ± ۰/۰3
2/89 ± ۰/1۰

2/87 ± ۰/۰3
2/86 ± ۰/1۰

2/84 ± ۰/۰3
2/84 ± ۰/11

p value

آنالیز واریانس
دادههای تکراری

<۰/۰۰1
<۰/۰۰1

p value

آناليز واريانس
چند متغيری

114

۰/624

۰/791

۰/817

۰/795

۰/949
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جدول  :2تغییرات ابعادي رزين آكريلی دورالی در دماهاي  4و  22درجهي سانتیگراد در محیط مرطوب
در طی زمانهاي  24 ،8 ،1و  48ساعت

زمان

p value

بالفاصله

 1ساعت

 8ساعت

 24ساعت

 48ساعت

n=7

n=7

n=7

n=7

n=7

دادههای تکراری

 4درجه

2/96 ± ۰/۰9

2/93 ± ۰/۰8

2/91 ± ۰/۰9

2/89 ± ۰/۰8

2/87 ± ۰/۰9

<۰/۰5

 22درجه

2/94 ± ۰/۰7

2/92 ± ۰/۰7

2/9۰ ± ۰/۰8

2/89 ± ۰/۰8

2/88 ± ۰/۰7

<۰/۰5

دما

آنالیز واریانس

p value

آناليز واريانس چند
متغيری

۰/71۰

۰/685

۰/951

۰/951

۰/877

نتايج جدول  2نشان ميدهد که تغييرات ابعادي رزين

نتايج جدول  3بيانگر آن است که تغييرات ابعادي

آکريلي دورالي در هر دو دماي  4و  22درجه در محيط

رزين آکريلي  GCدر هر دو دماي  4و  22درجه در

مرطوب ،با گذشت زمان رو به کاهش است .اين تغييرات در

محيط خشک با گذشت زمان رو به کاهش است .اين

دماي  4درجه از زمان بالفاصله تا  24ساعت از نظر آماري

تغييرات در دماي  4درجه از زمان بالفاصله تا  1ساعت و

تفاوت معنيداري داشتند ( ،)p value > 0/05اما از زمان 24

از زمان  8ساعت تا  48ساعت از نظر آماري تفاوت

ساعت تا  48ساعت ،تفاوت معنيداري يافت نشد .در دماي

معني داري داشتند ( ،) p value > 0/05اما از زمان 1

 22درجه تغييرات ابعادي از زمان بالفاصله تا  1ساعت و از

ساعت تا  8ساعت تفاوت معني داري يافت نشد .در دماي

زمان  8ساعت تا  24ساعت تفاوت معنيداري را نشان دادند

 22درجه ،تغييرات ابعادي از زمان بالفاصله تا  1ساعت

( ،)p value > 0/05اما از زمان  1ساعت تا  8ساعت و از زمان

تفاوت معني داري را نشان داد ( ،) p value > 0/01اما از

 24ساعت تا  48ساعت تفاوت معنيداري يافت نشد.

زمان  1ساعت تا  48ساعت تفاوت معني داري يافت نشد.

مقايسهي ميزان انقباض رزين در دو دماي مختلف ،در هيچ

مقايسه ي ميزان انقباض رزين در دو دماي مختلف،

يک از زمانها تفاوت معنيداري از نظر آماري نشان نداد

در هيچ يک از زمان ها تفاوت معني داري از نظر آماري

(.)p value = 0/877

نشان نداد.

جدول  :3تغییرات ابعادي رزين آكريلی  GCدر دماهاي  4و  22درجهي سانتیگراد در محیط خشک در طی زمانهاي  24 ،8 ،1و 48
ساعت

زمان

p value

بالفاصله

 1ساعت

 8ساعت

 24ساعت

 48ساعت

n=7

n=7

n=7

n=7

n=7

دادههای تکراری

 4درجه

3/۰2 ± ۰/۰4

3 ± ۰/۰5

±99/2 ۰/۰5

2/97 ± ۰/۰4

2/96 ± ۰/۰4

< ۰/۰5

 22درجه

3/۰1 ± ۰/۰2

3 ± ۰/۰2

2/98 ± ۰/۰1

2/97 ± ۰/۰2

2/97 ± ۰/۰1

< ۰/۰51

آناليز واريانس
چند متغيری

۰/511

دما

آنالیز واریانس

p value

1/۰۰۰

۰/684
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نتايج جدول  4بيانگر آن است که تغييرات ابعادي رزين

بالفاصله و  1ساعت نشان داد (،)p value > 0/05

آکريلي  GCدر هر دو دماي  4و  22درجه در محيط مرطوب

اما در زمان هاي  24 ،8و  48ساعت تفاوت معني داري

با گذشت زمان رو به کاهش است .اين تغييرات در دماي 4

يافت نشد.

درجه از زمان بالفاصله تا  1ساعت تفاوت معنيداري را نشان

با توجه به جدول  ،5مقايسهي ميزان انقباض دو نوع رزين

داد ( ،)p value > 0/05اما از زمان  1ساعت تا  48ساعت

آکريلي دورالي و  GCدر دو دماي  4و  22درجه ،در محيط

تفاوت معنيداري يافت نشد .در دماي  22درجه نيز تغييرات

خشک و مرطوب و در زمانهاي مختلف و همچنين بررسي

ابعادي از زمان بالفاصله تا  1ساعت ،تفاوت معنيداري را

اثر تعاملي متغيرهاي دما و رطوبت بر اين تغييرات در طي

نشان داد ( ،)p value > 0/01اما از زمان  1ساعت تا 48

زمان ،حاکي از آن بود که دما و رطوبت به تنهايي و در تعامل

ساعت تفاوت معنيداري يافت نشد .مقايسهي ميزان انقباض

با يكديگر تأثير معنيداري بر ميزان انقباض دو نوع رزين

رزين در دو دماي مختلف ،تفاوت معني داري را در دو زمان

آکريلي دورالي و  GCدر زمانهاي مختلف نداشتند.

جدول  :4تغییرات ابعادي رزين آكريلی  GCدر دماهاي  4و  22درجهي سانتیگراد در محیط مرطوب در طی زمانهاي  24 ،8 ،1و 48
ساعت

زمان

p value

بالفاصله

 1ساعت

 8ساعت

 24ساعت

 48ساعت

n=7

n=7

n=7

n=7

n=7

دادههای تکراری

 4درجه

3/۰5 ± ۰/۰4

3/۰3 ± ۰/۰4

±۰1/3 ۰/۰4

3 ± ۰/۰3

2/99 ± ۰/۰3

< ۰/۰5

 22درجه

2/99 ± ۰/۰3

2/97 ± ۰/۰3

2/97 ± ۰/۰3

2/97 ± ۰/۰3

2/96 ± ۰/۰3

< ۰/۰1

آناليز واريانس
چند متغيری

۰/۰12

دما

آنالیز واریانس

p value

۰/۰33

۰/196

۰/133

۰/261

جدول  :5مقايسهي تغییرات ابعادي رزين آكريلی دورالی و  GCدر دماهاي  4و  22درجهي سانتیگراد در محیط خشک و مرطوب در
طی زمانهاي  24 ،8 ،1و  48ساعت

گروهها

رزین آکریلی GC

رزین آکریلی دورالی

بالفاصله
 1ساعت
 8ساعت
 24ساعت
 48ساعت

۰/54
۰/63
۰/83
۰/89
۰/87

۰/9۰
۰/87
۰/76
۰/44
۰/29

۰/94
۰/9۰
۰/91
۰/82
۰/94

۰/۰1
۰/۰9
۰/15
۰/3۰
۰/58

۰/8۰
۰/71
۰/81
۰/52
۰/29

۰/1۰
۰/۰9
۰/37
۰/4۰
۰/25

p value

زمان

دما

رطوبت

دما × رطوبت

دما

رطوبت

دما × رطوبت

بحث

خشک ،با گذشت زمان رو به کاهش است و از نظر آماري

نتايج مطالعهي حاضر نشان داد که تغييرات ابعادي رزين

اين تغييرات از زمان بالفاصله تا  48ساعت ،تفاوت معنيداري

آکريلي  Relianceدر هر دو دماي  4و  22درجه در محيط
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شد .مقايسهي ميزان انقباض رزين در دو دماي مختلف نشان

انقباض رزين دورالي در محيط خشک ادامه مي يابد و بهتر

داد که در هيچ يک از زمانها ،اختالف معنيداري از نظر

است در محيط آب نگهداري شود .يافته هاي اين مطالعه

آماري وجود ندارد.

در فاصله ي کمتر از يک ساعت پس از پليمريزاسيون هم

همچنين تغييرات ابعادي رزين آکريلي  Relianceدر هر
دو دماي  4و  22درجه در محيط مرطوب ،با گذشت زمان رو

جهت ب ا پژوهش ما بود ،ولي در فاصله ي  1تا  9ساعت
مغاير با نتايج مطالعه ي ما مي باشد.

به کاهش است .اين تغييرات در دماي  4درجه از زمان

صبوحي و همكاران ( ،)15اثر زمان و شرايط محيطي را

بالفاصله تا  24ساعت ،از نظر آماري تفاوت معنيداري داشتند

بر تغييرات ابعادي الگوي رزين آکريليک بررسي کردند.

( ،)p value > 0/05اما از زمان  24ساعت تا  48ساعت،

نتايج نشان داد بهترين زمان براي ذخيرهي دورالي در آب در

تفاوت معنيداري يافت نشد .در دماي  22درجه تغييرات

 8ساعت اول و همچنين در هوا در  2ساعت اول ميباشد .اين

ابعادي از زمان بالفاصله تا  1ساعت و از زمان  8ساعت تا 48

نتايج مغاير با مطالعهي ما بوده که ميتواند به خاطر دماهاي

ساعت ،تفاوت معنيداري را نشان دادند (،)p value > 0/05

بررسي متفاوت در دو تحقيق باشد ،هرچند در پژوهش

اما از زمان  1ساعت تا  8ساعت و از زمان  24ساعت تا 48

حاضر ،نتايج براي دو دما متفاوت بود ولي در بررسي صبوحي

ساعت ،تفاوت معنيداري يافت نشد .مقايسهي ميزان انقباض

و همكاران ( )15تأثير دما ناديده گرفته شده است.

رزين در دو دماي مختلف در هيچ يک از زمانها تفاوت
معنيداري از نظر آماري نشان نداد.

 Pagnianoو همكاران ( )16در تحقيقي به اين نتيجه
دست يافتند که رزينهاي آکريلي در محيط مرطوب در

مهشيد و همكاران ( )13با تهيهي الگوهايي از دورالي که

دماي  26درجه بيشترين تغييرات خطي را در ساعت اول بعد

ابعادي مشابه ابعاد طبيعي پست و کورهاي دنداني داشتند به

از اختالط پودر و مايع نشان ميدهند و بعد از  9ساعت ،حالت

اين نتيجه رسيدند که تغييرات خطي آکريل دورالي در محيط

پايداري نسبي را از خود نشان ميدهند .يافتههاي اين مطالعه

خشک و محيط مرطوب در فواصل زماني صفر 9 ،6 ،3 ،1 ،و

تا زمان  1ساعت مشابه نتيجهي پژوهش ما ميباشد ،اما با توجه

 24ساعت از الگوهاي ثابتي پيروي نميکند و لذا نميتوان

به اينکه در پژوهش مذکور ،از زمان  24ساعت به بعد

فاصلهي زماني خاصي را به عنوان بهترين زمان براي انجام

تغييرات ابعادي رخ نداده است ،با نتايج حاصل از بررسي ما

عمليات ريختهگري توصيه کرد .اين يافتهها مغاير با نتايج

مغاير بود.

پژوهش ما ميباشد که ميتواند به دليل تعدد متغيرهاي مستقل

 Mojonو همكاران ( ،)8تغييرات ابعادي دو نوع رزين

مورد بررسي در اين مطالعه (مواد ضد عفوني مختلف و

مورد استفاده براي ايندکس لحيمکاري را در محيط مرطوب

محيطهاي نگهداري) باشد .همچنين در اين مطالعه ،تفاوت

اندازهگيري کردند و به اين نتيجه رسيدند که دورالي طي سه

معنيداري بين محيط نگهداري خشک و مرطوب بر ابعاد

ساعت اول پس از پليمريزاسيون تا  6/5درصد و طي 24

الگوي آکريلي دورالي مشاهده نگرديد که مشابه نتايج ما بود.

ساعت اول تا  7/9درصد دچار انقباض ميگردد ،سپس با

مشرف و قاسم زاده ( ،) 12تأثير محيط نگهداري بر

گذشت زمان ثابت ماند .نتايج اين مطالعه تا زمان  24ساعت

ثبات ابعادي الگوهاي رزيني دورالي را در زمان هاي صفر

در دماي  4درجه و در زمان  24-8ساعت در دماي  22درجه

و  1و  9ساعت بررسي کردند .بر اساس نتايج آن ها در

مشابه نتيجهي مطالعهي ما ميباشد ،اما با توجه به اينکه در

فاصله ي زماني صفر و يک ساعت پس از پليمريزاسيون

پژوهش مذکور ،از زمان  24ساعت به بعد تغييرات ابعادي رخ

محيط نگهداري ،تأثير معني داري بر دقت ابعادي دورالي

نداده است ،با نتايج حاصل از بررسي ما همسو نبود.

نداشت ،اما اگر فاصله ي زماني بيش از يک ساعت باشد،
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رزين آکريلي  GCدر هر دو دماي  4و  22درجه در محيط

مطالعهي حاضر تا زمان  15دقيقه مشابه نتايج پژوهش ما ميباشد.

خشک ،با گذشت زمان رو به کاهش است .اين تغييرات در

اما با توجه به اينکه در تحقيق مذکور ،از زمان  15دقيقه به بعد،

دماي  4درجه از زمان بالفاصله تا  1ساعت و از زمان  8ساعت

تغييرات ابعادي رخ نداده است ،با نتايج بررسي ما متفاوت ميباشد.

تا  48ساعت از نظر آماري تفاوت معنيداري داشتند

يافتههاي مطالعهي حاضر حاکي از آن بود که دما و

( ،)p value > 0/05اما از زمان  1ساعت تا  8ساعت تفاوت

رطوبت به تنهايي و در تعامل با يكديگر تأثير معنيداري بر

معنيداري يافت نشد .در دماي  22درجه ،تغييرات ابعادي از

ميزان انقباض دو نوع رزين آکريلي  Relianceو  GCدر

زمان بالفاصله تا  1ساعت تفاوت معنيداري را نشان داد

زمانهاي مختلف نداشتند.

( )p value > 0/05اما از زمان  1ساعت تا  48ساعت تفاوت

موسوي و همكاران ( )18اثر زمان و سه محيط مختلف

معنيداري يافت نشد .مقايسهي ميزان انقباض رزين در دو

ذخيرهسازي را بر ثبات ابعادي دستگاههاي ارتودنسي

دماي مختلف در هيچ يک از زمانها ،تفاوت معنيداري از

متحرک آکريليک بررسي کردند و به اين نتيجه رسيدند که

نظر آماري نشان نداد.

تغييرات ابعادي رزينهاي آکريليک در محيطهاي خشک و

همچنين تغييرات ابعادي رزين آکريلي  GCدر هر دو

در دورههاي مختلف زماني ،تفاوت آماري معنيداري را نشان

دماي  4و  22درجه در محيط مرطوب ،با گذشت زمان رو به

نداده است که اين نتايج مشابه يافتهي مطالعهي ما ميباشد .به

کاهش است .اين تغييرات در دماي  4درجه از زمان بالفاصله

منظور دستيابي به قطعيت کلينيكي ،پيشنهاد ميگردد

تا  1ساعت تفاوت معنيداري را نشان داد ()p value > 0/05

تحقيقات مشابهي با حجم نمونهي باالتر و با بررسي ساير

اما از زمان  1ساعت تا  48ساعت تفاوت معنيداري يافت نشد.

عوامل و محيطهاي نگهداري انجام شود.

در دماي  22درجه نيز تغييرات ابعادي از زمان بالفاصله تا 1
ساعت ،تفاوت معنيداري را نشان داد ( )p value > 0/05اما

نتیجهگیری

از زمان  1ساعت تا  48ساعت ،تفاوت معنيداري يافت نشد.

تغييرات ابعادي دو نوع رزين آکريلي  Relianceو  GCطي

مقايسهي ميزان انقباض رزين در دو دماي مختلف ،تفاوت

گذشت زمان روند رو به کاهش داشت ،اما هيچ تفاوت

معنيداري را در دو زمان بالفاصله و  1ساعت نشان داد

آماري معنيداري در دما و محيط نگهداري ديده نشد.

( ،)p value > 0/05اما در زمانهاي 24 ،8و  48ساعت اين
تفاوت معنيداري يافت نشد.

سپاسگزاری

 Dixonو همكاران ( )17در بررسي دقت رزين  GCدر مورد

بدين وسيله از معاونت پژوهشي دانشكده ي دندان پزشكي

ايندکس لحيمکاري در ايمپلنتهاي دنداني به اين نتيجه رسيدند

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان که بودجه ي اين طرح را

که هر رزين  GCدر فاصلهي  15دقيقه ،از نظر چشمي دقت کافي

در قالب پايان نامه ي شماره ي  2091تأمين نمودند،

داشت اما بعد از اين مدت ،دقت آنها قابل قبول نبود .يافتههاي

سپاسگزاري مي گردد.
References

;1. Anusavice K, Shen C, Rawls HP. Phillips science of dental materials. Philadelphia, PA: W.B. Saunders
1996. p. 6, 7, 27-33, 211-13, 154.
2. Ghanbarzadeh J, Sabooni MR, Roshan-Nejad R. The effect of storage conditions on dimensional
changes of acrylic post-core patterns. Front Dent 2007; 4(1): 27-31.
3. Taiefe Davaloo A, Bakianian Vaziri P, Kasraei SH, Sadeghimehr M, Abedi M. The influence of
humidity on expansion and shrinkage properties of duralay. J Res Dental Sci 2010; 4: 5-10.

118

مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان ،دوره  ،17شماره  ،2تابستان 1400

امین خالقی و همکاران

تأثیر زمان و محیط نگهداری بر دو نوع رزین آکریلی

4. Taha NA, Palamara JE, Messer HH. Fracture strength and fracture patterns of root filled teeth restored
with direct resin restorations. J Dent 2011; 39(8): 527-35.
5. Sabbak SA. Simplified technique for refabrication of cast posts and cores. J Prosthet Dent 2000; 83(6):
686-7.
6. Reis L, Zanetti AL, Castro Junior OV, Martinez EF. Use of 0.25% and 0.025% peracetic acid as
disinfectant agent for chemically activated acrylic resin: an in vitro study. Ver Gaúcha Odontol. 2012;
60(3): 315-20.
7. Sabouhi M, Nosouhian S, Dakhilalian M, Davoudi A, Mehrad R. The effect of time and storage
environment on dimensional changes of acrylic resin post patterns. Open Dent J 2015; 9: 87-90.
8. Mojon P, Oberholzer JP, Meyer JM, Belser UC. Polymerization shrinkage of index and pattern acrylic
resins. J Prosth Dent 1990; 64(6): 684-8.
9. Goldfogel M, Harvey WL, Winter D. Dimensional change of acrylic resin tray materials. J Prosth Dent
1985; 54(2): 284-6.
10. Shillingburg HT, Sather DA, Wilson EL Jr, Cain JR, Mitchel DL, Blanco LJ, et al. Fundamentals of
Fixed Prosthodontics. New York, NY: Quintessence Pub Co; 1997. p. 997.
11. Mahshid M, Varjavand Naseri N, Shoeybi SH. The effects of time elapse, desinfection solutions and
preservation places on dimensions of Duralay acrylic pattern. J Dent Sch Shahid Beheshti Univ Med
Sci 2005: 690-703. [In Persian].
12. Mosharraf R, Ghasemzadeh S. Comparison of linear dimensional changes of Duralay acrylic resin in
different storage media. Majallah-I-Dandanpizishki 2006; 18(1): 91-6. [In Persian].
13. McDonnell T, Houston F, Byrne D, Gorman C, Claffey N. The effect of time lapse on the accuracy of
two acrylic resins used to assemble an implant framework for soldering. J Prosth Dent 2004; 91(6): 538-40.
14. Iglesias A, Powers JM, Pierpont HP. Accuracy of wax, autopolymerized, and light-polymerized resin
pattern materials. J Prosth 1996; 5(3): 201-5.
15. Sabooni M, Nosouhian S, Dakhilalian M, Davoudi A, Mehrad R. The effect of storage conditions on
the effect of time and storage environment on dimensional changes of acrylic resin post patterns. Open
Dent J 2015; 9: 87-90.
16. Pagniano RP, Scheid RC, Clowson RL, Dagefoerde RO, Zardiackas LD. Linear dimensional change of
acrylic resins used in the fabrication of custom trays. J Prosth Dent 1982; 47(3): 279-83.
17. Dixon DL, Breeding LC, Lindquist TJ. Linear dimensional variability and tensile strengths of three
solder index materials. J Prosth Dent 1992; 67(5): 726-9.
18. Mousavi SM, Ghorani PS, Javidi P, Berahman N, Moattari M. The effect of time and three different
storage environments on the dimensional stability of acrylic removable orthodontic appliances. Biosci
Biotechnol Res Asia 2015; 12(3): 2319-24.

119

1400  تابستان،2  شماره،17  دوره،مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان

