
 139- 134، 1390 تابستان،2، شماره23دوره/ انپزشكي جامعه اسالمي دندانپزشكانمجله دندتحقيقي

و پالستي سايزر Modeling plasticبررسي ميزان حالليت  در مجاورت اتانول

5دكتر فاطمه خدايي–4دكتر عباس منزوي-3سيادت حكيمه دكتر-2مرضيه علي خاصيدكتر-1محمد عطاييدكتر

و پليمر ايران استاديار گروه آموزشي-1  مركز پتروشيمي
و ايمپلنتو دندانپزشكي مركز تحقيقاتعضو-2  دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهراندانشكده استاديار گروه آموزشي پروتزهاي دنداني
و ايمپلنت روه آموزشي پروتزهايگو دانشيار هاي دندانيز تحقيقات ايمپلنتعضو مرك-3  پزشكي تهران دندانپزشكي دانشگاه علوم دانشكده دنداني

و ايمپلنت دانشكده روه آموزشي پروتزهايگدانشيارو دندانپزشكي عضو مركز تحقيقات-4  پزشكي تهران دندانپزشكي دانشگاه علوم دنداني
 دندانپزشك-5

 چكيده
و هدف ازعلي رغم آنكه:زمينه ار ماده بهسازي بـافتي در كن Modeling plastic(MP)براي افزايش حجم پروتز در بيماران داراي دنچر

و واكنش متقابل اما شود، استفاده مي هدف از ايـن. اي انجام نشده استو ماده بهسازي بافتي تحقيقهاي گسترده (MP)در رابطه با تركيب

و تركيب شيميايئتا مطالعه بررسي .باشدمي (MP)ثير دو جزء از تركيبات ماده بهسازي بافتي روي ساختار

ها به صورت از آن نمونهپس. گرديدندتهيه متر دو ميليو ارتفاع25 هاي كامپاند به ابعاد مدل در اين مطالعه تجربي:روش بررسي

و  ميتصادفي به سه گروه تقسيم شده  :DBPها در سه محلول اتانول، سپس نمونه.گرديد هر كدام از آنها به وسيله ترازوي ديجيتال وزن

Di Butyl Phthalate و%50سه مخلوط دو تركيب ذكر شدهو و در زمانهايو قرار داده شد DBP%50اتانول 24 دو، چهار، شش

ميساعت مجدداً ازدادبراي آناليزشد وزن و از آزمون16ويرايش SPSSنرم افزاره ها  Kruskal-Wallisنان پارامتريك استفاده گرديد

.استفاده شد

حال:ها يافته ثير زيادي در حالليتٔتا DBPكه ندارد، در حالي (MP)ليت يافته هاي به دست آمده بيانگر اين بود كه اتانول نقش زيادي در

و و همچنين تركيب اتانول تا در ميان اين سهDBP آن دارد )P=03/0(.دارد (MP)ثير را در حالليتٔنوع بيشترين

وضمن آنكه،دارد، (MP)ثير زيادي در حالليتٔتا DBP:گيري نتيجه تاداراي نوعسه در ميان اينDBP تركيب اتانول در ثيرٔبيشترين

.دباشمي (MP)حالليت 

 دي بوتيل فتاالت– اتانول– مودلينگ پالستيك– تيشو كانديشنر:ها كليد واژه

 7/2/1390/1385:پذيرش مقاله5/10/1389:اصالح نهايي29/11/1388/1383:وصول مقاله
دانشـكده دندانپزشـكي دانشـگاهو ايمپلنت پروتزهاي دندانيگروه آموزشيو هاي دنداني عضو مركز تحقيقات ايمپلنتدكتر حكيمه سيادت،:نويسنده مسئول

 e.mail:hsiadat@sina.tums.ac.ir علوم پزشكي تهران

 مقدمه

ميكي از قديمي ها Impression compoundواد قالبگيري ترين

هاي هاي تري هستند كه بيشتر اوقات براي بوردرمولدينگ

)1(. شوند اختصاصي استفاده مي

هستند كه وقتي در آب گرم ترموپالستيكي كامپاندها مواد

مي قرار مي مي گيرند يا روي شعله گرم . شوند گردند نرم

اي طبيعيه رزينها جزء اصلي تشكيل دهنده كامپاند40%

حدموم. هستند تركيب كامپاند را تشكيل%7ود ها در

و مومها به كامپاند خاصيت ترموپالستيكي رزين. دهند مي  ها

و پالستي باعث لغز%3استاريك اسيد. دهند مي ندگي

ها مثل بقيه تركيب را فيلر%50. شود سايزري كامپاند مي

و  يرآلي تشكيلغهايو پيگمان Diatomaceous earthتالك

)3-2(.دهد مي

از بهسازيمواد بافتي اغلب براي درمان تروماي ناشي

Iپروتز  ll fitting ،از جراحي، قالبگيري فانكشنال، پانسمان بعد

پروتزهاي فوري بعد از گيري، ثبات دهنده بيس ركورد

وـروتـپرشـي گستـي نهايـابـكاهش التهاب، ارزيي،ـجراح ز
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و همكاران محمد عطاييدكتر

مي درمان هيپرپالزي )4(.روند كام به كار

و مايع به صورت معموالً بافتي بهسازيمواد ارائه پودر

مرهاي كوپليو)PEMA( متاكريالت اتيل پليازپودر.گردند مي

 مايع حاوي اتيل الكل،)5(. مربوطه ساخته مي شوند

)ETOH(و مايع.و مواد پالستي سايزراست مخلوط پودر

دهند كه به تدريج قوامميتركيب ژل مانندي را تشكيل 

و طي مراحلي سخت مي به همين دليل. گردند بيشتري يافته

.در كاربرد كلينيكي بايد هر چند وقت يك بار تعويض شوند

ا هاي اتوپلي در گذشته از رزين،)6( متداد مريزه براي افزايش

به)8-7(كردند بوردرهاي پروتز استفاده مي ولي اين مواد

ودليل منومر آز سخت مشكل ساز هستند،  Manipulationاد

و مواد  Modeling plasticبه اين ترتيب كاربرد همزمان

در.ت استترين حالمستعد كننده بافتي به نظر مطلوب اگر چه

 خصوصاًها Modeling plasticشده است كه متون گذشته ذكر

كننده بافتي استفاده شوند در محيط همراه با مواد مستعد اگر

و)7( دچار تخريب مي شوند، سريعاًدهان  ولي در اين رابطه

مواد مستعد كننده بافتي نيز با در نظر گرفتن تركيبات جديد

.انجام نشده است تحقيقي

ار ماده بهسازي بافتي در كنModeling plastic هنگامي كه از

كه استفاده مي تواندمي Modeling plasticشود همان طور

تاروي خصوصيات مكانيك ثير بگذارد،ٔي ماده بهسازي بافتي

و  ممكن است ماده بهسازي بافتي هم بر روي ساختار

و در نهايت بر روي Modeling plastic تركيب شيميايي 

. خصوصيات كاربردي آن در كلينيك اثر داشته باشد

ثير دو جزء از تركيبات ماده بهسازئتاهدف از اين مطالعه

و تركيب   Modeling plasticشيميايي بافتي روي ساختار

از. باشد مي و پالستي سايزر اين دو تركيب شامل اتانول

. هستند DBP (Di Butyl Phthalate)نوع 

 روش بررسي

مولدي به شكل حلقه از جنس،در اين مطالعه آزمايشگاهي

متر ميلي25به قطر داخلي ) Stainless steel( فوالد زنگ نزن

 بعد از اينكه) الف:1شكل(.شديهتهمتر ميليدوو ارتفاع

كهاي روي بلوك شيشه به وسيله وازلين چرب گرديد مولد

 Kerr U.S.A)كامپاند. گرفت قراربود از قبل چرب شده

Orange ,CA) روي حرارت شعله چراغ شدنبعد از نرم

شدداخل مولد قرار)9( اتانولي از داده و سپس با استفاده

بدين ترتيب. گرديدو يكدست تورچ سطح كامپاند صاف

از)ب:1شكل(.شدتهيه متر ميليدو كامپاندي به ارتفاع بعد

و  شدشدمحكم اطمينان از اينكه كامپاند سخت . از مولد جدا

ذكر شده تهيه نمونه به صورت بدين ترتيب تعداد نُه

آن بعد از تهيه نمونه. گرديدند مي ها به وسيله ها هر كدام از

با() Model GR 202, AND Japan(تال ترازوي ديجي

با توجه به اينكه)ج:1شكل(.شدند وزن) گرم0001/0دقت

و)ETOH( حاوي اتيل الكل مواد بهسازي بافتي اكثراٌ مايع

گيري وزن، بعد از اندازه)1جدول( است مواد پالستي سايزر

سهه عدد از نمونهسه تعداد  و تعداد ا در داخل محلول اتانول

مانده در داخل عدد باقيو سهDBPد در داخل محلول عد

و%50(مخلوط دو تركيب ذكر شده  قرار ) DBP%50اتانول

و در داخل انكوباتور در دماي  به علت(درجه37گرفته

مينگهدا) نزديكي به دماي دهان ها سرانجام نمونه. شدند ري

و دو، چهار،هاي به ترتيب بعد از مدت زمان ساعت24شش

آنوري در محلول وطهغ ها خارج شده هاي ذكر شده از داخل

و دوباره از نظرو به آرامي به وسيله دستمال خشك شده

مي وزني مورد اندازه مقادير به دست آمده. گرفتند گيري قرار

و اين نمونهگيري وزن از اندازه با دادهها با هم مقايسه ها

نان پارامتريكو آناليز آماري SPSSاستفاده از نرم افزار 

Kruskal-Wallis و تحليل قرار .گرفتندميمورد تجزيه

 مولد جهت تهيه نمونه) الف(:1شكل
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و پالستي Modeling plasticميزان حالليت بررسي . در مجاورت اتانول . .

 Modeling Plasticنمونه)ب(:1شكل

 ترازوي ديجيتال)ج(:1شكل

ها يافته

وساعت تركيب اتانول نتايج نشان داد كه بعد از گذشت دو

DBP ))46/3(13/10(تا در ميان اين سه رأنوع بيشترين ثير

(دارد Modeling  plasticتـدر حاللي گ)03/0.  ذشتـبعد از

،)40/29)50/6(( ساعتشش،)49/24)88/5(( ساعتارــچه

و)59/43)61/3(( ساعت24و  DBPباز هم تركيب اتانول

تـبيشت .دارد Modeling  plasticتـر را در حالليــثئاـرين

)03/0=P(

هاي به دست آمده بيانگر اين بود كه اتانول نقش زيادي يافته

 DBPكه ندارد، در حالي Modeling  plasticدر حالليت 

ؤتا و همچنين تركيب اتانول  ثير زيادي در حالليت آن دارد

DBP تاسه در ميان اين ثير را در حالليتٔنوع بيشترين

Modeling plastic مطابق نتايج به دست آمده. دارد

24بعد از مدت زمان DBPدر ور شده هاي غوطه نمونه

وزن خود%33سط به ميزان وري به طور متو ساعت غوطه

و هاي غوطهو نمونه از DBPور شده در تركيب اتانول بعد

وري به طور متوسط به ميزانهساعت غوط24مدت زمان 

دا% 44 هاي كه نمونه دند، در حاليوزن خود، حالليت نشان

در داخل اتانول بعد از طي همين مدت زمان، شدهور غوطه

% 1.3نه تنها حالليت نداشتند، بلكه به طور متوسط به ميزان 

در.وزن خود، جذب نشان دادند نتايج حاصل از اين بررسي

.نشان داده شده است1و نمودار2 جدول

 بحث

آنها در داخل سه محلول ها، بعد از آماده سازي نمونه

ور شدند علت استفاده از اين سه محلول وجود اين غوطه

(مواد در تركيبات اكثر مواد بهسازي بافتي مي باشد .10(

ها به صورت جدا از هم در داخل محلولها هر يك از نمونه.

و همه ثيري روئقرار گرفتند تا تا يكديگر نداشته باشند

دره نمونه به علت بازسازي درجه37دمايا در انكوباتور

گيري سرانجام بعد از اندازه.شرايط دهان نگهداري شدند

و هاي وزن آنها در مدت زمان ساعت24دو، چهار، شش

 Modeling plasticاتانول نقش زيادي در حالليتمشخص شد 

و مايع باعث تسريع. ندارد اين ماده به محض اختالط پودر

ژلل پليمرنفوذ پالستي سايزر به داخ و زمان تشكيل شده

و هيچ تشكيل ژل يك فراين. دهد را كاهش مي د فيزيكي است

نت،)5-4(.افتد واكنش شيميايي در آن اتفاق نمي  ايجـهمچنين

 DBP (Di Butyl Phthalate)حاصل از اين مطالعه نشان داد

حالٔتا كه به طوري. داردModeling plastic ليت ثير زيادي در
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و همكاران محمد عطاييدكتر

تركيبات ديگرپالستي سايزر بارنامهكارخانه ارينام تج

  ,De Trey/Dentsply ويسكوژل

Weybridge,UK ٠٧١٠٠٠١�٧٩

)9/86%(BPBG  

)2/8%(DBP 
9/4%

 ,GC Co., Tokyo جي سي سافت الينر

Japan ٠٧٠�٠�٣

)9/80%(BPBG  

)3/4%(DBP 
8/14%

  ,Kerr, Romulus فيت

MI, USA ٣١١٣�٩٩)4/80%(DBP  6/19%

 ,Coe, Chicago, IL كوكامفورت

USA ٠٨٠�١٠١

)3/87%(BB

)5/4%(DBP 
2/8%

 حالل
ساعت24بعد ازبعد از شش ساعتبعد از چهار ساعتبعد از دو ساعت

 انحراف معيار±ميانگين

32/1)80/0(-14/0)30/0(-05/3)7/33(43/0)18/0( اتانول

DBP )46/3(13/10)88/5(49/24)50/6(40/29)61/3(59/43+ اتانول

DBP )73/0(78/1)11/1(77/6)165/0(49/9)93/6(00/33

 نوع ماده بهسازي بافتي تركيب چند:1جدول

 DBPو DBP+ اتانول، اتانول هاي مختلف غوطه وري در سه محلولمتوسط وزن نمونه ها در مدت زمان:2جدول

ت
لي

حال
)٪(

5

15

25

35

45

55

2 4 6 24
)ساعت(زمان

DBP 

E + D

Ethanol

 اتانول+ DBPو DBP در سه محلول اتانول، Modeling plasticدرصد حالليت متوسط:1نمودار
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و پالستي Modeling plasticميزان حالليت بررسي . در مجاورت اتانول . .

در هاي غوطه نمونه از DBPور شده ساعت24بعد

وزن خود، حالليت%33وري به طور متوسط به ميزان غوطه

در. نشان دادند هاي تجاري مواد اكثر مارك اين ماده

.بهسازي بافتي به عنوان پالستي سايزر وجود دارد

و نوع بيشترين سه در ميان اين DBP نتيجه تركيب اتانول

كه به طوري. دارد Modeling plasticثير را در حالليتٔتا

وور هاي غوطه نمونه از DBPشده در تركيب اتانول بعد

به ساعت غوطه24مدت زمان  طور متوسط به ميزان وري

.وزن خود، حالليت نشان دادند% 44

غ به دست آمده در مقايسه با نمونه مطابق نتايج ور وطههاي

و DBPور شده در تركيب هاي غوطه، نمونهDBPشده در

مي اتانول داراي حالليت بيشتري مي تواند به اين باشند كه

نسبت به هاي كوچكتري ليل باشد كه اتانول داراي مولكولد

DBP ميمي  DBPهاي تواند به نفوذ بيشتر مولكول باشد كه

.و حالليت بيشتر آن كمك كند Modeling plasticبه ساختار

مي)1-2( توان چنين پيش همچنين طبق نتايج به دست آمده

م يان انواع مختلف مواد بهسازي، آنهايي كه بيني كرد كه در

باشند به هنگاممي شتريبي DBP داراي پالستي سايزر نوع

درٔبيشترين تاModeling plastic استفاده در كنار  ثير را

و نرمي آن دارند به FITT،1با توجه به جدول مثالً. حالليت

بيشتر نسبت به انواع ديگر DBPدليل داشتن ميزان درصد

ب تاـمواد بهسازي  Modeling ري در حالليتـر بيشتـثئافتي

plastic ات اين موضوع الزم است كه به منظور اثبالبته. دارد

در پالستي سايزرهاي نوع ديگر Modeling plastic حالليت

و مطالعه قرار گيرد .هم مورد بررسي

 گيري نتيجه

. ندارد Modeling plasticاتانول نقش زيادي در حالليت)1

2(DBPثير زيادي در حالليتٔتا Modeling  plasticبه. دارد

ن طوري در هاي غوطه مونهكه 24بعد از مدت DBPور شده

وزن خود،%33وري به طور متوسط به ميزان ساعت غوطه

.حالليت نشان دادند

و)3 تاسه در ميان اين DBP تركيب اتانول ثيرٔنوع بيشترين

هاي نمونهكه به طوري. دارد Modeling plasticرا در حالليت 

ساعت24از مدت زمان، بعد شده در تركيب اتانولور غوطه

وزن خود، حالليت%44وري به طور متوسط به ميزان غوطه

.نشان دادند

و قدرداني  تشكر

اين مطالعه منتج از طرح مصوب مركز تحقيقات دانشكده

 7224تهران با شماره دانشگاه علوم پزشكي دانپزشكي دن

ك مي ميـه بدين وسيله تشكباشد همچنين از زحمات. شودر

د ميـر محمد جواد خرازي فرد تشكـتكآقاي . رددـگر
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