
    

  
  129           2شماره  / 32 دوره / 1387سال / مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد 
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  چکیده 
در مواردی که درمان پروتزی برای بازسازی کل سیستم جونده و اکلوژن بیمار انجام می گیرد، مدت زمانی که بیمار باید از پروتزهای موقتی : مقدمه

بنابراین انتخاب نوع مادۀ مصرفی .  مدت یک موقتی خوب باید خصوصیات یک پروتز ایده آل را دارا باشداستفاده کند بسیار طوالنی می شود در این
هدف از این مطالعه آزمایشگاهی، مقایسه تطابق لبه ای روکشهای موقت ساخته شده از دو مادۀ . برای ساخت موقتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است

  . بود(Revotek.LC) و دیگری رزین کامپوزیتی الیت کیور (Tempron) یکی رزین آکریلی سلف کیور ،موقتی
 7 میلی متر، ارتفاع و قطر قاعده 1 عدد دای برنجی با خط خاتمه تراش شولدر به عرض 20 در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی تعداد :مواد و روش ها

دای ها .  ساخته و به فرم قبل تراش آماده گردیدCopingبرنجی برای هر دای یک با استفاده از یک کالهک .  درجه تهیه شد8میلی متر و زاویه تقاربی 
پس از سمان کردن موقتی ها روی دای های . به دو گروه ده تایی تقسیم و رستوریشن های موقتی از جنس مواد فوق به روش مستقیم ساخته شدند

  بعد از آن تحت نیروی اکلوزال.  اندازه گیری شد100پ انعکاسی با بزرگنمایی  مارژین با میکروسکوgapمربوطه در نقاط عالمت گذاری شده میزان 
N40 سیکل قرار گرفتند و ترموسایکلینگ 50000 به میزان oc)5-oc55 (3400مجدداً اندازه گیری در نقاط عالمت زده قبلی صورت .  سیکل انجام شد

  .قرار گرفتند% 5ری با سطح معنی دا  مستقل وt-studentداده ها تحت آزمون . گرفت
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Introduction: When the prosthetic treatment of whole masticatory system and patient occlusion are done, the duration 
time of temporary restoration increases. In this period, one temporary restoration should have the properties of an ideal 
prosthesis. Therefore, the material selection for making a temporary restoration is important. The aim of this experimental 
study was the comparison of marginal integrity of temporary crowns made from two types of temporary materials; self 
cured acrylic resin (Tempron), and light cured composite resin (Revotek.lc). 
Materials & Methods: In this experimental invitro study, 20 brass dies with 1mm width shoulder finishing line were 
prepared which had 7mm height, 7mm basal diameter and 8 degree convergence angle. A coping was made from the 
brass sleeve for each die to build up the prepared form. Dies were divided into two groups of 10, and then the temporary 
restoration was made directly. After cementation of cases on related dies, the marginal gap was scaled by a microscope 
with 100 degree magnification. Next, they were put under occlusal load (40N) for 50000 cycles and 3400 cycles of 
thermocycling (5-55oc). Finally, the marginal gap was scaled in post dot. Data analysis was done by student t-tests with 
95% significance level. 
Results: 1. The average marginal gap in self cured acrylic resin before occlusal load and thermocycling was less than 
light cured composite resin, but this difference was not significant (P=0.19). 2. The difference of marginal gap between 
Tempron and Revotek after occlusal load and thermocycling was not significant (P=0.48). 3. The comparison of gap 
before and after thermocycling and occlusal load revealed that marginal gap decreased after thermocycling and occlusal 
load in Revotek more significantly than Tempron (P=0.042). 
Conclusion: The results of this study showed that Tempron and Revotek lc in both invitro and direct fabrication had 
good marginal integrity before and after occlusal load and thermocycling, but Revotek lc revealed a better result in gap 
reduction. 
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 مارژین در گروه رزین آکریلی سلف کیور و کامپوزیت رزین الیت کیور قبل از نیروی اکلوزالی و ترموسایکلینگ gap اختالف میانگین -1 :یافته ها
 مقایسه -P .(3=48/0(ه معنی دار نشد  مارژین بعد از نیروی اکلوزالی و ترموسایکلینگ بین دو مادgap اختالف میانگین -2). P=19/0(دار نبود  معنی

 مارژین بعد از ترموسایکلینگ و نیروی اکلوزالی در gap قبل از ترموسایکلینگ و نیروی اکلوزالی در دو ماده نشان داد که کاهش gapمیانگین اختالف 
Revotek.lc بیشتر از Tempron  042/0( بوده و این اختالف از نظر آماری معنی دار شد=P.(  

 در شرایط آزمایشگاهی و روش ساخت مستقیم دارای Revotek.lc و Tempron نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که هر دو ماده :جه گیرینتی
  نسبتgap بعد از نیروی اکلوزالی نتایج بهتری را در کاهش Revotek.lcتطابق مارژین خوبی قبل و بعد از نیروی اکلوزالی و ترموسایکلینگ بودند ولی 

  .  داشتTempronبه 
  . پروتزهای موقتی، تطابق مارژین، نیروی اکلوزالی، ترموسایکلینگ:واژه های کلیدی
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  مقدمه
یکی از مراحل اصلی ساخت پروتز ثابـت تـراش دنـدان            

ا زمانی که پروتـز     است و با توجه به میزان تراش مورد نیاز، ت         
ثابت آماده سمان کردن شود قطعاً محافظت از دندان ضروری          

این محافظـت توسـط پروتزهـای مـوقتی صـورت           . می باشد 
  . گیرد می

امروزه مواد بسیاری با خـواص فیزیکـی بهبـود یافتـه در             
دسترس است ولی هنوز ماده ای که تمام خصوصیات مطلوب          

در . در دسـترس نیـست    یک ماده موقتی را یکجا داشته باشـد         
رابطه با مواد موقتی مختلف و تطابق مـارژین آنهـا مطالعـات             
متعددی انجام شده ولی در اکثر آنها تطـابق مـارژین قبـل از              

در صورتیکه در یک مـوقتی      . فانکشن اندازه گیری شده است    
که قرار است بمدت طوالنی بـه مـریض سـرویس دهـد الزم              

  .ن نیز حفظ شوداست که تطابق مارژین در حین فانکش
 و همکاران نیروهـای اکلـوزالی و     Duboisبراساس مطالعه   

تغییرات گرمائی بطور فزاینده، اندازه گپ مـارژین کراونهـای          
ولی در تحقیق آنها قبـل از نیـروی         . رزینی را افزایش می دهد    

اکلوزالی بین تطابق مارژین ماده موقتی خودسـخت شـونده و           
  )1(.داری وجود نداشتسخت شونده با نور اختالف معنی 

 و همکاران رزین کامپوزیتی بیس      Youngبر اساس مطالعه    
 تطابق مارژین بهتـری از نظـر        (Intergrety)آکریل الیت کیور    

 سـلف کیـور     (Snap)آماری نسبت به پلی متیـل متـاکریالت         
  )2(.داشت

 و همکاران که دقـت مـارژین   Koumjianبر اساس مطالعه    
 تنها ماده مـوقتی    Triad ،ی کردند بین رزینهای مختلف را بررس    

.  میکرون گپ مارژین داشت    93کامپوزیتی الیت کیور بود که      

. بقیه مواد سلف کیور بودند و بیس متیل متـاآکریالت داشـتند           
Trukit   میکرون گپ مشابه     94 با Triad  بهتـرین تطـابق    .  بـود

  )3(. میکرون گپ داشت39 بود که Duralayمربوط به 
مکاران شـش مـاده مـوقتی بـا بـیس            و ه  Tjanدر مطالعه   

بهترین تطـابق   . مختلف را از نظر تطابق مارژین بررسی کردند       
 و پروتمـپ گارانـت   Splint line (EMA)مـارژین متعلـق بـه    

(Bisacryl composite)    بود که هر دو از گـروه سـلف کیـور  
ــه   ــد در حالیک ــور و Jet (MMT)بودن ــلف کی ــروه س    از گ

Triad   وUnifast   یـت کیـور بـه ترتیـب بیـشترین           از گروه ال  
  )4(.گپ مارژین را نشان دادند

Keyf       و همکاران طی مطالعه ای، تأثیر دو نوع ختم تـراش 
شولدر و چمفر را در تطابق مارژین کراونهای موقتی بررسـی           

تفاوت آماری معنی داری را پیدا نکردند هر چند گـپ           . کردند
  )5(.ردمارژین چمفر از روز اول تا هفتم افزایش پیدا ک

 و همکـاران قـرار دادن روکـش         Ogawaبر اساس مطالعه    
تطابق ) oc30-20(موقتی در طی پلیمریزاسیون در آب با دمای         

مارژین را نسبت به نمونه هایی که در هـوا قـرار گرفتـه انـد                
  )6(.بهبود می بخشد

Hung        و همکاران طی مطالعه ای تاثیرات ترموسایکلینگ و 
 گپ مـارژین کراونهـای مـوقتی        نیروهای اکلوزالی را برروی   

کراونها با ختم تراش شـولدر  . آکریلی مورد بررسی قرار دادند  
 210(نسبت به ختم تـراش چمفـر        )  میکرون 90(گپ کمتری   

مقایسه آماری تفاوت قابـل تـوجهی در        . نشان دادند ) میکرون
  )7(.عرض گپ بین دو گروه نشان داد

Ehrenberg       زینی موقت   و همکاران اندازه گپ چهار مادۀ ر
سلف کیور را بعد از اعمال نیروی اکلوزالی و ترموسایکلینگ          
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نتیجه نشان داد که کراونهای موقتی ساخته شده   . بررسی کردند 
 بیــشترین افــزایش گــپ مــارژین را Jet، کمتــرین و Alikeاز 

اگر چه این محصوالت از نظر نوع ماده یکسان بودنـد           . داشتند
و مواد کراس لینک منجر      PMMAولی تفاوت در فرموالسیون     
  )8(.به تفاوتهای عملکرد می شود

Turner     و همکاران نشان دادند که یک ارتباط مستقیم بـین 
موادی با کراس لینگ پلیمـری بیـشتر و افـزایش جـذب آب              

 Get حداقل گپ مـارژین و       Alikeدر این مطالعه    . وجود دارد 
 Snap داشـت، در حالیکـه       Alikeتغییرات بیشتری نـسبت بـه       

غییراتش بقدری زیاد بود که از نظر کلینیکـی غیرقابـل قبـول      ت
 عوامـل کـراس لینگـی دارد کـه در           Alikeاحتماالً  . اعالم شد 

  )9(.هنگام پلیمریزاسیون خواص پلیمر را بهبود می بخشد
Nejatidanesh          و همکاران طی مطالعه ای، دقـت مـارژین 

 خود  ترمیم های موقتی ساخته شده با چهار ماده موقتی، رزین         
میانگین عدم تطـابق مـارژین      . سخت شونده را بررسی کردند    

   Acropars) 102/0ترمیم های مـوقتی سـاخته شـده از مـاده            
 059/0 (Garant Protemp 3تفـاوت معنـی داری بـا    ) میلیمتر

 068/0 (Tempronو )  میلیمتـــر063/0 (Trim II، )میلیمتـــر
بق مـارژین   داشت در حالیکه سه مادۀ آخر از نظر تطا        ) میلیمتر

با یکدیگر اختالف معنی داری نداشتند و جنس آنها با یکدیگر           
متفــاوت و از رزیــن آکریلــی معمــولی و رزیــن کــامپوزیتی 

  )10(.بودند
Ehrenberg             و همکاران طـی یـک مطالعـه پـایلوت تـاثیر 

طوالنی مدت ترموسـایکلینگ بـر تطـابق مـارژین کراونهـای            
ق مـارژین کراونهـای     بین تطاب . رزینی موقتی را بررسی کردند    

   (Polymethyl Methacrylate resin)مــوقتی ســاخته شــده از 
Alike و Provitec (bis-Acylic Composite resin) ــل از  قب

) >002/0P(ترموسایکلینگ اختالف معنی داری وجود نداشت       
ولی اختالف معنـی داری در افـزایش گـپ مـارژین بعـد از               

  .ترموسایکلینگ بین دو ماده مشاهده شد
بطوریکه از نتایج این مطالعات بر می آید، تطابق مـارژین           
  رستوریشن های موقتی تحت تاثیر عوامل بسیار زیـادی قـرار           
می گیرد و حتی دو مادۀ رزینـی مـوقتی بـا نامهـای تجـاری                
مختلف که فرمول شـیمیایی واحـدی دارنـد تطـابق مـارژین             

روی  در مورد نوع ختم تـراش و تـاثیر آن            )8(.یکسانی ندارند 
 سلف کیور   )5و7(.تطابق مارژین نیز نظرات مختلفی وجود دارد      

یا الیت کیور بودن ماده مصرفی از نظر فرمول شـیمیایی هـم             
. نمی تواند دلیلی بر تطابق مارژین بهتر یک مادۀ موقتی باشـد           

زیرا مطالعات انجام شده در این مـوارد هـم نتـایج یکـسانی              
  )2و3(.نداشتند

تصمیم گرفته شد که تطابق مارژین با توجه به مطالب فوق 
یک مادۀ موقتی از جنس کامپوزیت رزین الیت کیور بـه نـام             

Revotek.LC            با مادۀ موقتی دیگری از جـنس رزیـن آکریلـی 
 در دو مرحله با هم مقایسه شـوند  Tempronسلف کیور به نام    

تا کیفیت این مواد در سرویس دهی طوالنی مـدت مـشخص            
  .گردد

  مواد و روش ها
 این مطالعه تجربی آزمایشگاهی، که از نوع مداخلـه ای           در

 عدد دای برنجی به شکل      20قبل و بعد دو گروهی بود، تعداد        
 و  mm7مخروط ناقص از جنس برنج با ارتفاع و قطـر قاعـده             

 mm1، ختم تراش بصورت شولدر به عـرض         o8زاویه تقارب   
  زیر ناحیه شولدر شروع و ارتفـاع       mm4بدنه از   . ساخته شدند 

 و در حـد فاصـل بـین         mm9قطر قاعده بدنه    .  بود cm6/1آن  
 ایجـاد   mm1 و به عرض     o90بدنه و پایه مدل پله ای با زاویه         

 از زیر ایـن     mm11 و قطر قاعده     cm1پایه مدل به ارتفاع     . شد
 ).A1-تصویر (پله شروع می شد 

 
 
  

  
 

 (B) و کالهک (A)آماده شده ) دای(شماتیک اجزاء مدل  : 1تصویر 
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ه منظور جلوگیری از چـرخش نمونـه آکریلـی و مـسیر             ب
نشست و برخاست، روی رأس قـسمت مخروطـی دای یـک             

جهت داشتن ضـخامت یکنواخـت      .  شکل تعبیه گردید   Vشیار  
موقتی و تبدیل کـردن دای هـا بفـرم قبـل از تـراش از یـک                  

 میلیمتر استفاده   11 سانتیمتر و قطر     7/2کالهک برنجی به طول     
برای آماده  کردن مـدلها جهـت سـاخت          ). B-1تصویر  (شد  

فرم قبل  ه  موقتی الزم بود به کمک کالهک برنجی دای ها را ب          
ابتدا سطح دای ها و داخل کالهک فلـزی         . از تراش در آوریم   

را چرب کردیم و بعد آکریل سلف کیور آکروپارس را طبـق            
 کالهـک را بـا      3/2دستور کارخانه سازنده مخلوط نمـودیم و        

برای . کرده و کالهک را روی دای برگرداندیم      خمیر آکریلی پر  
قرارگیری مناسب مدل روی صفحه میکروسکوپ الزم بود که         
قسمت مخروطی ناقص از بدنه جدا باشد برای این منظـور در            

در . متری زیر پله شولدر در ناحیه بدنـه پـیچ دار شـد            میلی 4
 مـارژین   Gap نقطـه بـرای انـدازه گیـری میـزان            4این ناحیه   

  . ذاری شدگ عالمت
  برای دقت بیشتر در ساخت موقتی، مدلها به چهـار گـروه           

چون قرار بود نمونه ها بعـد از سـاخت          . تایی تقسیم شدند     5
موقتی برای عمل بارگذاری و ترموسایکلینگ در آکریل مانـت        

 MDFشوند، در مرحله اول دای ها داخل باکسهایی از چـوب     
 چـوب و خـتم      ثابت شدند بطوریکه پایه و بدنـه دای داخـل         

بـا  .  میلی متر باالتر از سطح باکس چوبی قرار گرفتند         4تراش  
هـای   این کار دای ها در مرحله بعدی براحتی از داخل باکس          

  . جدا شدندMDFچوبی 
  ساخت موقتی در گروه اول

برای ساخت موقتی به روش مـستقیم در گـروه اول از دو             
 Bisacrylic resinباکس پنج تایی و آکریل سلف کیور از نسل 

بـرای  .  استفاده شدTempron (GC Tokyo, Japan)بنام تجاری 
ساختن موقتی باید از مدلهای آماده شده بفـرم قبـل از تـراش           

 تـایی در ایـن      5بنابراین برای هـر بـاکس       . قالب تهیه می شد   
گروه به یـک در پـوش فلـزی سـوراخ دار کـه حکـم تـری               

 مورد استفاده برای    ماده. گیری را داشته باشد، نیاز داشتیم      قالب
تولید آپادانا تک تحت لیـسانس      (قالب گیری پوتی اسپیدکس     

بود که طبق دستور کارخانه سازنده      )  سوئیس Coltenکارخانه  

آماده کردیم و داخل درپوش سوراخدار باکس قـرار دادیـم و     
سـپس  . بعد از سفت شدن، قالب را از مدل ها جـدا نمـودیم            

 ها ساخته تا آنها را بفرم قبل از کراونهایی را که قبالً روی دای
 Tempronبا استفاده از . تراش در آوریم، از روی آنها برداشتیم     

 هر قالب را از خمیر مورد نظـر پـر و روی             3/2طبق دستور تا    
سـپس  . دای ها بر گرداندیم تا در پوش به استاپ فلزی برسـد      

درپوش را برداشته و اضافات آکریل را حـذف کـردیم و تـا              
.  کامل ماده، در پوش روی بـاکس قـرار داده شـد            سفت شدن 

موقتی ساخته شده از نظـر حبـاب و تـرک و تطـابق خـوب                
مارژین در تمامی نقاط کنترل شد بطوریکه ختم تـراش بطـور            
کامل در موقتی ثبت شده باشد و سپس با فـرز آکریـل بـر و                

  .الستیک تا محل ختم تراش پرداخت گردید
  ساخت موقتی در گروه دوم 

ماده مورد نظر در این گروه الیت کیـور بـود بـرای             چون  
 2ساخت موقتی دو عدد تمپلیـت ترانـسپارنت بـه ضـخامت             

بعـد از اینکـه     .  تـایی الزم داشـتیم     5متر برای هر باکس      میلی
ها توسط کراونهای آماده شده بفرم قبل از تراش در آمدند            دای

آنها را داخل باکس مخصوص و در محلهـای از قبـل تعیـین              
با استفاده از ورقه ترانـسپارنت مخـصوص و         .  قرار دادیم  شده

تمپلیت ترانـسپارنت   ) ، ساخت کره  (Easy-Vacدستگاه وکیوم   
در باالی سطح اکلوزال هر     . روی باکس آماده شده، ساخته شد     

دای روی تمپلیت سوراخی جهت خروج مواد اضـافی ایجـاد           
ــسل    ــاده ن ــت، از م ــا را روی تمپلی ــل دای ه ــردیم و مح ک

Composite resin MMA free بنام تجارتی (Gc.Tokyo Japan) 

Revotek.L.C    پر نمودیم سطح دای ها را چرب کرده،         3/2  تا 
سپس در دو مرحلـه طبـق        . تمپلیت را روی باکس برگرداندیم    

 (Colten coltolux) دستور کارخانه توسط دستگاه الیت کیـور 
s10   وs20           فرزهـا و    برای هر سطح نور دادیم و نهایتاً توسـط

  .الستیک پرداخت کامپوزیت، پرداخت شدند
بعد از آماده شـدن نمونـه هـا کراونهـای مـوقتی را روی               

ــردیم    دای ــای برنجــی ســمان ک   ســمان مــورد نظــر  . ه
Free ougenol temporary Pack (Gc. Tokyo. Japan)طبق .  بود

دستور کارخانه سازنده سمان مخلوط و دیوارۀ داخلی کراونها         
و بعد از اطمینان از نشستن کامل کراون روی دای با آن آغشته 
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بعـد اضـافات    . آنرا محکم تا سخت شدن کامـل، نگهداشـتیم        
سمان توسط سوند برداشته شد و سپس در دستگاه انکورباتور          

انجـام  .  داخل یک دستمال مرطوب قرار داده شد o37در دمای   
  .عمل سمان کردن توسط یک نفر انجام گرفت

 مارژین در مرحله اول، دای هـایی        Gapبرای اندازه گیری    
که موقتی روی آنها سمان شده بود را از قـسمت بدنـه جـدا               

ــرم   ــارژین توســط ســمبادۀ ن ــۀ م ــرده و ســپس لب   A 999ک
(SOFT Flex, Germany)  پالیش شد و نهایتاً دای ها در خمیـر 

مخصوص روی اسلب ثابت شدند و با میکروسکوپ انعکاسی         
(Olympus Japan) گیری    گپ مارژین اندازه100 با بزرگنمائی
  .  میکرون بود10هر واحد معادل   زیرشد که طبق فرمول

µ)10 = 100 / 1000 =واحد = 1000 / بزرگنمایی(  
برای دستگاه نیروی اکلوزالی کـه عملـی مـشابه جویـدن            
 انجام می دهد، الزم بـود کـه دای هـا را داخـل لولـه هـای                 

5/2 PVC     بین نمونه مورد آزمایش و     . کنیم توسط آکریل مانت
فیکسچر مقابل آن که مشابه دندان مقابل عمل می کند فاصـله            

 در نظـر گرفتـه و       mm3 حـدود    RESTاینتراکلوزال در حالت    
براساس تحقیقات مـشابه    . نمونه ها در این فاصله ثابت گردید      

 000/50بعـد دسـتگاه را روی       . الزم بود ) N40 (نیروی معادل 
 هفته فانکشن داخل دهـانی بـود تنظـیم          6-8سیکل که معادل    

بعد از اعمال نیـروی اکلـوزالی بالفاصـله دای هـا از             . کردیم
قسمت پیچ شونده جدا شـدند و هـر گـروه داخـل دسـتمال               
جداگانه پیچیده شد و داخـل دسـتگاه ترموسـایکلینگ قـرار            

 3400 تنظـیم شـد و       oc55- 5دستگاه روی دمای بین     . گرفتند
بالفاصله بعد از عمل    . لینگ انجام گرفت  سیکل عمل ترموسایک  

ترموسایکلینگ نمونه ها را مجـدداً تمیـز کـردیم و بـا همـان               
میکروسکوپ قبلی و بزرگنمایی مشابه گپ مارژین را مجـدداً          
اندازه گیری کردیم و داده ها را در جدولی مشابه مرحلۀ قبـل             

ثبت کردیم و برای مقایسه بین گروه هـا         ) بعد از سمان کردن   (
  ).α=05/0( مستقل استفاده گردید t-student آزمون از

  یافته ها
 نشان می دهد که میانگین گـپ مـارژین          t-studentآزمون  

قبل از انجام ترموسایکلینگ و اعمال نیروی اکلوزالی در مـاده           

Tempron     کمتر از ماده Revotek.L.C        بود اما تفـاوت از نظـر 
  ).1جدول ) (P=19/0(آماری معنی دار نبود 

 میانگین گپ مارژین در دو گروه       t-studentراساس آزمون   ب
بعد از انجام ترموسایکلینگ و نیروی اکلوزالی تفاوت آمـاری          

  ).2جدول ) (P=48/0(معنی داری نداشت 
ــاثیر نیـــروی اکلـــوزالی و 1 و نمـــودار 3جـــدول   تـ

بر . ترموسایکلینگ روی گپ مارژین دو ماده را نشان می دهد         
ــوز  ــروی اکل ــن اســاس نی ــاده ای ــایکلینگ در م الی و ترموس

Revotek.L.C    میکرون گپ مارژین شد، ولی      80 باعث کاهش 
این اخـتالف از    .  میکرون بود  65 این مقدار    Tempronدر ماده   

  ).P=042/0(نظر آماری معنی دار بود 
  
  
 

  
 قبل از نیروی اکلوزال و ترموسایکلینگ Gap مقایسه میانگین : 1جدول 

  در دو ماده
تعداد   ماده

  نقاط
انحراف   میانگین

  معیار
  حداکثر  حداقل

Tempron 40  2/133  9/44  70  250  
Revotek.L.C 40  0/145  0/35  90  220  

  250  70  4/40  1/139  80  کل
 P-value                   3/1=t=19/0   نتیجه آزمون                   

  
  
 
 

نگ و نیروی  مارژین بعد از ترموسایکلیGap مقایسه میانگین : 2جدول 
  اکلوزالی در دو ماده

تعداد   ماده
  نقاط

انحراف   میانگین
  معیار

  حداکثر  حداقل

Tempron 40  2/68  2/22  30  120  
Revotek.L.C 40  00/65  8/18  30  110  

  120  30  5/20  6/66  80  کل
 P-value               70/0=t=48/0    نتیجه آزمون                   
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 مارژین قبل  و بعد از Gap میانگین اختالف مقایسه : 3جدول 
  ترموسایکلینگ و نیروی اکلوزالی در دو ماده

میانگین   ماده
  اختالف

انحراف 
  معیار

  حداکثر  حداقل

Tempron 0/65-  1/34  150-  10-  
Revotek.L.C 0/80-  6/30  140-  20-  

  -10  -150  1/33  -0/72  کل
 P-value          066/2=t=042/0نتیجه آزمون               
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 مارژین قبل و بعد از  Gapمقایسه میانگین اختالف  : 1نمودار 
 )بر حسب میکرون(ترموسایکلینگ و نیروی اکلوزالی در دو ماده 

  
  
  

 
  بحث

  .  این تحقیق شامل دو مرحله اساسی بود
ـ      :مرحلۀ اول  ا بـر روی   روکشهای موقت پس از تأئید لبه ه

  گــپ مــارژین در چهــار نقطــه . دای مربوطــه ســمان شــدند
در ایـن مرحلـه میـانگین گـپ مـارژین در            . اندازه گیری شد  

ــی خــود   ــن آکریل روکــشهای موقــت ســاخته شــده از رزی
ــخت ــونده  س ــت  µ2/133 (Tempron)ش ــشهای موق  و روک

ولی ایـن اخـتالف    .  بود µ145 (Revotek.lc)کامپوزیت رزینی   
 همخـوانی   Duboisکـه بـا مطالعـه       ) =19/0P(معنی دار نبود    

شـاید  .  و همکـاران مغـایرت دارد      Young و با مطالعه     )1(دارد
علت این اختالف مربوط به نوع سـاخت و تهیـۀ مـادۀ مـورد               
ــواد   ــوقتی در م ــین روش ســاخت م   اســتفاده باشــد و همچن
الیت کیور با مواد سلف کیور متفاوت است و همـین مـسئله             

  )2(.د اختالف در نتایج شودمی تواند باعث ایجا
ــاران، Koumjianهمچنـــین  ــاران، Tjan و همکـ  و همکـ

Nejatidanesh            و همکاران نشان دادند کـه تطـابق مـارژین را 
نمی توان بطور قطع با سلف کیور یا الیت کیور بودن ارتبـاط             

بلکه عوامل متعدد دیگری مثل خواص فیزیکی، شـیمیایی         . داد
در . رژین می تواند مـؤثر باشـد      و نوع ختم تراش در تطابق ما      

مجموع نتایج این سه مطالعه در بعضی مـوارد بـا تحقیـق مـا               
  )3و4و10(.هماهنگی دارد و در بعضی موارد دیگر همخوانی ندارد

 آماده سازی نمونه هـا جهـت قـرار دادن در            :مرحله دوم  
نتـایج حاصـله   .  و ترموسایکلینگ بـود Occlusal loadدستگاه 

 دو مــاده پــس از نیــروی اکلــوزالی و نــشان داد کــه در هــر
بطوریکه اختالف  . ترموسایکلینگ گپ مارژین کاهش یافته بود     

اندازه گپ مارژین در قبل و بعد از فانکشن در هـر دو گـروه               
ولی میانگین گپ مـارژین پـس از        ). >001/0P(معنی دار بود    

  ).=48/0P(فانکشن در دو گروه نسبت به هم  معنی دار نبود 
 اینکه ختم تراش نمونه های ما شولدر بود ما در با توجه به  

همۀ نمونه ها پس از نیروی اکلوزالی و ترموسایکلینگ کـه در            
نتیجه ما بـا مطالعـه      .  داشتیم Gapمحیط آبی انجام شد کاهش      

Keyf         همخوانی نداشت در صورتی که در مطالعه Koumgian 
که ختم تراش نمونه هایش شولدر بـود نتیجـه ای موافـق بـا               

 و  Hung و همچنین در مطالعه      )3و5(تیجه مطالعه ما بدست آمد    ن
ــوزالی و    ــروی اکل ــد از نی ــله بع ــرات حاص ــاران، تغیی همک
. ترموسایکلینیگ در ختم تراش شـولدر کمتـر از چمفـر بـود            

احتماالً بعلت حجم بیشتر اکریل در ختم تراش شولدر، ثبـات           
ابعادی بیشتری در ایـن خـتم تـراش مـشاهده شـده اسـت و            

وهای اکلوزالی ممکن است سبب شود کـه روکـش بیـشتر            نیر
بنشیند بدون اینکه تغییرات عمـده ای در لبـۀ مـارژین ایجـاد              

در صورتی که در ختم تـراش چمفـر احتمـال تـرک و              . شود
   )7(.شکستگی وجود دارد

    وTurner و هـمکاران و Davidدر  مـطـالـعـات مشابه 

  نوع ماده
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م بـین مـوادی بـا       همکاران نشان دادند که یک ارتباط مـستقی       
. کراس لینک پلی مری بیشتر و افزایش جذب آب وجـود دارد  

بعلت بهبود سختی سطحی و جذب آب بیشتر که به ماتریکس           
شیشه ای کراس لینگ ارتباط داده می شود، هر سه نمونه پس            
از فانکشن افزایش گپ داشتند که از این نظر بـا مطالعـۀ مـا               

غییر در روش و نوع مـواد       موافق نمی باشد که احتماالً بعلت ت      
  )8و9(.می باشد

 و همکاران نشان داده شد کـه احتمـاالً          Duboisدر مطالعه   
افزایش سختی و ضریب االستیسیته باعث می شود که تغییرات          
کمتری در گپ مارژین پس از فانکشن داشـته باشـیم کـه بـا               

  )1(.مطالعه ما موافق بود
 تطـابق    و همکـاران بـین     Ehrenbergهمچنین در مطالعـۀ     

  مارژین در کراونهـا مـوقتی سـاخته شـده بـا مـاده از نـسل                 
امپوزیت رزین اختالف   آکریالت و بیس آکریل ک     پلی متیل متا  

  . جود نداشـت کـه بـا مطالعـه مـا موافـق بـود              معنی داری و  
ولی بعد از ترموسایکلینگ اختالف معنی داری وجود داشـت          

  )11(.که از این جهت با مطالعه ما موافق نبود
 با مشاهدۀ مطالعات قبلی دیدیم کـه دو مـاده بـا بـیس               ما

اصلی یکسان و روش کار مشابه نتیجه ای کامالً متفاوت نشان           
می دهند، بطوریکه یک ماده کمترین گپ و دیگـری بیـشترین           

 این مساله بیانگر این مطلب است که        )3(.گپ را نشان می دهند    
واص عالوه بر بیس اصلی ماده موقتی موارد دیگـری مثـل خـ            

فیزیکی و شیمیایی مواد می تواند در چگونگی پاسخ ماده بـه            
ــد  ــؤثر باش ــوزالی م ــروی اکل ــایکلینگ و نی ــواد )9(.ترموس  م

کیور از نظر تطابق مارژین در مطالعـه مـا نتیجـۀ بـسیار               الیت
خوبی  داشته در حالکیه در بعضی مطالعات نتایج مثبت ولـی            

ی روش ساخت حت. در بعضی موارد دیگر نتایج خوبی نداشتند   
موقتی در پاسخ موقتی به عوامل مختلـف اثـر قطعـی نـدارد              
بطوریکه در بعضی موارد ریالین جواب عکس می دهد یعنـی           

 بـا   )8(.گپ را بیـشتر مـی کنـد        بجای اینکه تطابق را بهتر کند     
توجه به تنوع مواد، اظهار نظر قطعی راجع به آنها کار مشکلی            

سی شود و به مطالعـات      است و باید واکنش مواد در دهان برر       
  .بیشتری نیاز است
  نتیجه گیری

نتایج حاصل از این تحقیـق نـشان داد کـه هـر دو مـاده                
Tempron و Revotek.lc ــرایط آزمایـــشگاهی و روش  در شـ

ساخت مستقیم دارای تطابق مارژین خوبی قبل و بعد از اعمال  
 بعـد   Revotek.lcنیروی اکلوزالی و ترموسایکلینگ بودند ولی       

یروی اکلوزالی نتایج بهتری را در کاهش گـپ نـسبت بـه             از ن 
Tempronداشت  .  
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