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 خالصه 

 مقدمه

 به ضروری و مهم خاصیت مختلف کننده ضدعفونيهای محیط در متحرک دنچرهای ابعادی ثبات

وری وطهغ از پس پخت گرما آکریل نوع دو ابعادی ثباتبيارزیاحاضر  مطالعه از هدف .آیدمي شمار

 .باشدمي سدیم هیپوکلریت محلول و شده دارازون آب مقطر، آب در

 روش کار

 گرماپخت رزین آکریلي از نمونه 30 دیسكي شكل شامل نمونه 60آزمایشگاهي تعداد مطالعه این برای

رزین  ره از نمونه 30. ساخته شد Pro Base Hot  گرماپخت رزین آکریلي از نمونه 30 و آکروپارس

 روهگ) مقطر آب در ساعت 8 مدت بهوری غوطه( 1: شدند تقسیم( n=10) گروه زیر سه به آکریلي

 ت درساع 8 مدت بهوری غوطه( 3 و  %1 سدیم هیپوکلریت در ساعت8 مدت بهوری غوطه( 2 ،(کنترل

هفته  16به مدت ها نمونهی تعویض شده بطوری که همهها ساعت محلول 8شده. بعد از هر دار ازون آب

ها نمونه قطر محیط ها، از کدام هر دروری غوطه از پس و ضدعفوني قرار گرفتند. پیشهای در محلول

 آماریهای مونآز با استفاده از آمده دست بههای داده نهایت در. اندازه گیری شد میكرومتر وسیله به

 .گردید تحلیل مناسب

 نتایج

در هر یک وری غوطهبا   Pro Base Hotنتایج نشان داد که تغییرات ابعادی رزین آکریلي گرماپخت 

بعادی نیست وتغییرات  او آب مقطر معني دار دار ازونو آب  %1هیپوکلریت سدیم های از محلول

حلول ضدعفوني ممعنادار نشد. بنابراین هردو ها آکریل آکروپارس )ایراني( نیز در هریک از این محلول

 مناسب است.ها برای ضدعفوني کردن دنچر

 نتیجه گیری

از لحاظ دار ازونگرماپخت در آب  يلیآکرهای نیابعاد رز رییتغوری غوطههفته 16 مدت پس از

در مطالعات  نازو یمناسب آب حاو يکنندگ ياثر ضد عفون دییقابل قبول بوده و با توجه به تا يكینیکل

 يهت ضدعفونجکننده  مناسب  يضدعفون کیتوان آن را به عنوان مي شتریو با انجام مطالعات ب  گذشته

 کرد. هیتوص مارانیبه ب چرهادن

 کلمات کلیدی

 ثبات ابعادی ،دنچر ،آکریليرزین  ،هیپوکلریت سدیم ،ازون 

 

 .باشداین مطالعه فاقد تضاد منافع مي پی نوشت:
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مقدمه

دندان، نیاز به ساخت و استفاده از بيبا افزایش تعداد بیماران 

قابل توجهي یافته است. به دلیل  فرآیند  دنچرها افزایش

ساخت آسان و خواص بهینه مكانیكي، فیزیكي و شیمیایي 

آکریلي پلي متیل متاکریالت، دهه هاست که از های رزین

. ولیكن استفاده از (1)شود ميآنها در ساخت دنچرها استفاده 

است از جمله اینكه تجمع هایي این مواد دارای چالش

 نیسطوح رز یبر روکاندیدا قارچ نظیر ها سمیكروارگانیم

آماده  سیازیدیمثل کاندهایي عفونتزمینه را برای  يلیآکر

 قیحفظ بهداشت دنچر، از طر . در همین راستا(2)کندمي

، جهت به حداقل فیزیكي ایو  یيایمیش ي،كیمكانهای روش

و  است یمضر، ضرور يبافتهای رساندن و حذف واکنش

 لیبعد از تحو يمراقبت نفکیال یاز اجزا يكاین امر بایستي ی

یک روش مكانیكي آسان و ارزان استفاده  .لحاظ شوددنچر 

. اما این روش در (3)از مسواک برای تمیز کردن دنچر است

بیماران دارای اختالل یا ضعف حرکتي به اندازه روش 

شیمیایي موثر نبوده و عالوه بر این ریسک سایش سطح رزین 

بر روی بيآکریلي و افزایش تخلخل و گیر پالک میكرو

شیمیایي های . در روش شیمیایي محلول(4)سطح وجود دارد

کربنات و سدیم بيمختلفي نظیر هیپوکلریت سدیم، سدیم 

شود. ميپربورات برای ضدعفوني کردن دنچرها استفاده 

رد هیپوکلریت سدیم مقرون به صرفه، آنتي باکتریال و کارب

آن آسان است ولیكن خورندگي و سفیدکننده بودن آن از 

 . (5)منفي آن استهای مهمترین ویژگي

مختلف های حوزهدر  نوازاخیر استفاده از های در سال

 شهیرهای کردن کانال يضدعفوني نظیر دندانپزشكتحقیقات 

 توز،یهال ت،یودنتی، التهاب لثه و پريپالن دهان كنیلدندان، 

پالک و  پوسیدگي،،ياستئونكروز فک، درد پس از جراح

در مطالعات . (6)عاجي مطرح شده است تیحساس و  لمیوفیب

در برابر  شدهدار ازونثابت شده است که آب  گذشته

ها بسیار موثر است. در مطالعه ای اثر باکتری، قارچ و ویروس

در برابر  شدهدار ازونکنندگي آب ضدعفوني

های موثر های استرپتوکوک موتانس، باکتریمیكروارگانسیم

های پریودنتال و کاندیدا آلبیكنس بررسي گردید در بیماری

قابل اثر کشندگي دار شده و مشخص شد که آب ازون

تا کنون اثر  .(7)دارد ها بر این میكروارگانیسمتوجهي 

آلبیكانس بر دار نمودن آب بر کاهش قارچ کاندیدا ازون

 نرینوع ال کی باندو استحكام  يسخت، (8)روی رزین آکریلي

کروم  اژیآل (9)دنچر و کروژن سیب لیبه آکر يكونیلینرم س

 (10)متحرک لیپروتز پارسورد استفاده در م  يختگیکبالت ر

آب بر ثبات ابعادی نمودن دار ازونبررسي شده است ولي اثر 

 رزین آکریلي بیس دنچر بررسي نشده است.

 يروش درمان کی افتنی تیبا توجه به موارد ذکر شده و اهم  

متحرک  یدنچرها يلیآکر سیب ي نمودنضدعفون یمناسب برا

هدف از  ،آن ي و فیزیكيكیمكان اتیبه خصوص بیبدون آس

گرما پخت  يلیدو نوع دنچر آکر یثبات ابعادابيیمطالعه ارز نیا

 تیپوکلریشده و محلول هداراوزوندر آب وری غوطهپس از 

 باشد.کننده دنچر مي يماده ضدعفون عنوانبه  میسد

 روش کار

نمونه از  30نمونه شامل  60تعداد  ازمایشگاهيمطالعه  نیا در 

 ، رانیا ،کیگرماپخت آکروپارس )شرکت مارل رزین آکریلي

 Pro Basee گرماپخت آکریليرزین نمونه از  30تهران( و 

Hot(Ivoclar,schaan,liechtenstein)  نمونه از  30. شدساخته

( 1: شدند میتقس (=10n)گروه  ریبه سه ز رزین آکریليهر 

 گرادیدرجه سانت 37در آب مقطر  ساعت 8به مدت وری غوطه

 تیپوکلریدر ه ساعت 8به مدت وری غوطه( 2 ،)گروه کنترل(

به مدت وری غوطه( 3تهران( و  -رانیا-)پاکشوما %1 میسد

)توسط دستگاه  1ppmشده با غلظت دار ازوندر آب  ساعت 8

وری غوطهاز  شیپ (.MHP 1H( مدل ARDA)يازون ساز خانگ

میكرون ثبت شد.  1ها توسط دستگاه میكرومتر با دقت قطر نمونه

 8هر  ،های مذکورمحلولاز  یکدر هر ها بعد از قرار دادن نمونه

هفته  16ها را تعویض نموده و این کار به مدت ساعت محلول

 ها دوباره اندازه گیری گردیدند.تكرار شده و ابعاد نمونه

 های دیسكي شكل رزین آکریلي، مفلبرای ساخت نمونه 

شده  مخلوط آب با گردید.  در ابتدا گچ تهیه آلومینیومي
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برنجي به  های دیسک و کرده پر را مفل تحتانيی نیمه و

 تحتانيی نیمه درون را متریلیم 3و ارتفاع  متریلیم 20قطر 

و منتظر  فروبرده میلیمتر 1 و آنها را گذاشته مفل گچ از پر

 گچ از پر را فوقانيی نیمه شده تا ستینگ انجام شود. سپس

 ساعت 3 از داده شد. بعد قرار پرس دستگاه در و کرده

های دیسكي قالبهای  برنجي خارج گردید تا دیسک

 و پودر های آکریلي،نمونه تهیه شكل ایجاد شود. برای

. مخلوط گردیدند طبق دستورالعمل کارخانه سازنده  مایع

 بوده خمیری مرحله در که در حالي سپس رزین آکریلي

 در مرحله بعد مفل  قالب دیسكي شكل ریخته شد. درون

 آب درون آن، از گرفت و بعد قرار پرس دستگاه زیر

آنكه مفل  از پس. شد داده قرار  دقیقه 20 مدت به جوش

 باز آن را قرار داده شد، اتاق دمای در ساعت 24به مدت 

 توسط و آورده بیرون  را آکریليهای نمونه و نموده

 عالوه بر این .حذف شد آن اضافيهای قسمت بر، آکریل

 1200 آب ضد ساینده کاغذ با استفاده  ازها نمونه سطح

gritمقطر آب در راها نمونه گردید. در مرحله بعد پالیش 

 دستگاه انكوباتور در درجه 37 دمای در ساعت 24 برای

های آکریلي در داده شد. قبل از قرارگیری نمونه قرار

 1ها توسط دستگاه میكرومتر با دقت ها قطر نمونهمحلول

ها با میكرون اندازه گیری شد.  همچنین دو طرف نمونه

عالمت گذاری شد تا امكان اندازه گیری دوباره از فرز 

محل قبلي را داشته باشیم. برای دقت بیشتر هر کدام از 

ها مرتبه اندازه گیری گردیده و میانگین اندازه 3ها نمونه

 در نظر گرفته شد.
 

 
 ها  با استفاده از میكرومتراندازه گیری ابعادی نمونه  .1شكل

   

گروه ده تایي تقسیم  6زیر در صورت ه ها بسپس نمونه

 گردیدند:
 آکریلي ایوکوالر در آب مقطری نمونه 10: 1گروه 

 آکریلي آکروپارس در آب مقطری نمونه 10: 2گروه 

  %1آکریلي ایوکوالر در هیپوکلریت سدیم ی نمونه 10: 3گروه 

  %1آکریلي آکروپارس در هیپوکلریت سدیم ی نمونه 10: 4گروه 

 شده دار ازونآکریلي ایوکوالر در آب ی نمونه 10: 5گروه 

 شده دار ازونآکریلي آکروپارس در آب ی نمونه 10: 6گروه 

 

سددداز خانگي  دار شدددده توسدددط دسدددتگاه ازون تولید آب ازون

سدداعت قبل از شددروع    2حدود  ضددمن اینكه   صددورت گرفته 

وجه تآب ازونه شود. با   تا کامالً گردیدمراحل، دستگاه روشن   

ون از اوز آب مقطرکامالً  قه یدق 20به دسدددتور کارخانه بعد از       

 گردد.ها آماده مينمونه یغوطه ورساز یو برا شدهاشباع 

  سددداعت  8ها هر  های آکریلي در ظرف بعد از قرار دادن نمونه  

تعویض  %1دار شده وهیپوکلریت سدیم آب مقطر و آب ازون

 سدداعت تكرار شددد که 8هفته هر  16مدت شددد. این فرآیند به 

 معادل یک سال استفاده از دنچر توسط بیمار است.

های آکریلي  هفته و پایان آزمایش، هریک از نمونه  16بعد از   

شده روی نمونه دوباره از محل ها که قبل های عالمت گذاری 

ستگاه میكرومتر      سط د شده بود تو  3 از آزمایش اندازه گرفته 

یشتر  بآن برای دقت ی گیری شد و میانگین اندازه  مرتبه اندازه

های آماری ثبات ابعادی لحاظ گردید. سددپس توسددط آزمون 

 د.های قبل و بعد بررسي شها با توجه به اندازه گیرینمونه
 

 نتایج

زین رنمونه از دو نوع  60زمایشگاهي تعداد آدر این مطالعه 

کننده از در سه نوع محلول ضدعفوني وری غوطهآکریلي با 

ه بود نظر متغیر ثبات ابعادی که در دو نوبت اندازه گیری شد

 مورد بررسي قرار گرفتند.

 ها به تفکیک نوع آکریل و محلول:توصیف داده

های اولیه، های آماری میانگین و انحراف معیار اندازهشاخص

های مورد مطالعه در ثانویه و تفاوت آنها به تفكیک گروه

 آورده شده است.  1جدول 
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 رزین آکریلي، نوع محلول و نوع ها به تفكیک نوع متغیرمیانگین و انحراف معیار داده .1جدول

 انحراف معیار میانگین تعداد متغیر محلول رزین آکریلي

 ایووکوالر

 

 

 

 

 

 

 

 

 آب مقطر

 

 

60/19 10 اندازه اولیه  48/0  

63/19 10 اندازه ثانویه  48/0  

03/0 10 مقدار تفاوت  04/0  

 هیپوکلریت سدیم

 

 

38/19 10 اندازه اولیه  35/0  

40/19 10 اندازه ثانویه  34/0  

02/0 10 مقدار تفاوت  03/0  

 آب ازون دار

12/19 10 اندازه اولیه  51/0  

10/19 10 اندازه ثانویه  51/0  

-02/0 10 مقدار تفاوت  07/0  

 آکروپارس

 

 

 

 

 

 

 

 

 آب مقطر

 

 

65/19 10 اندازه اولیه  51/0  

65/19 10 اندازه ثانویه  50/0  

00/0 10 مقدار تفاوت  03/0  

 هیپوکلریت سدیم

 

 

60/19 10 اندازه اولیه  28/0  

62/19 10 اندازه ثانویه  28/0  

02/0 10 مقدار تفاوت  02/0  

 آب ازون دار

اولیهاندازه   10 61/19  36/0  

61/19 10 اندازه ثانویه  37/0  

00/0 10 مقدار تفاوت  01/0  

رو ها با استفاده از آزمون شاپینرمال بودن توزیع داده

ویلک مورد بررسي قرار گرفت و مشخص گردید که 

های مورد مطالعه دارای ها در همه گروهتوزیع داده

بنابراین در تحلیل  .(p>05/0) باشدميتوزیع نرمال 

لیز آنالیز واریانس دو عاملي و آناهای ها از آزمونداده

 کواریانس استفاده شد.

 هامقایسه اندازه اولیه بین گروه

ها از آزمون آنالیز واریانس دو عاملي در تحلیل داده

آورده شده  2استفاده گردید که نتیجه در جدول شماره 

گردد اثر متقابل بین دو که مشاهده مياست. همانگونه 

عامل رزین آکریلي و محلول بر مقدار اندازه اولیه معني 

همچنین میانگین اندازه اولیه بین  .(p=255/0)دار نبود 

مختلف نیز دارای تفاوت معني دار نبود های محلول

(160/0p= اما میانگین اندازه اولیه در رزین آکریلي )

دار بیشتر از ایووکالر بود آکروپارس بطور معني

(025/0p=.) 
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 هیاندازه اول ریمتغ یبرا يدو عامل انسیوار زیآزمون آنال جهینت .2جدول

 F p-value میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منبع تغییر

956/0 نوع رزین آکریلي  1 956/0  332/5  025/0  

680/0 نوع محلول  2 340/0  897/1  160/0  

503/0 نوع محلول و نوع رزین آکریلي  2 251/0  402/1  255/0  

679/9 خطا  54 179/0    

319/22803 کل  60    

 هامقایسه اندازه ثانویه بین گروه

ریانس های اندازه ثانویه از آزمون آنالیز کوادر تحلیل داده

رده آو 3نتیجه در جدول شماره دو عاملي استفاده گردید که 

 گردد پس از کنترل اثرشده است. همانگونه که مشاهده مي

محلول  اندازه اولیه، اثر متقابل بین دو عامل رزین آکریلي و

گین (. میان=138/0pدار نبود )بر مقدار اندازه ثانویه معني

ری مختلف تفاوت معني داهای اندازه ثانویه نیز بین محلول

(. همچنین میانگین اندازه ثانویه در  =p 058/0نداشت)

 رزین آکریلي آکروپارس با رزین آکریلي ایووکالر دارای

  .(=807/0pتفاوت معني دار نبود )

 

 نتیجه آزمون آنالیز کواریانس دو عاملي برای .3جدول

 متغیر اندازه ثانویه

 منبع تغییر
مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات
F 

p-

value 

763/9 نوع رزین آکریلي E-5 1 763/9 E-5 061/0  807/0  

010/0 نوع محلول  2 005/0  012/3  058/0  

نوع  و نوع رزین آکریلي

 محلول
007/0  2 003/0  054/2  138/0  

085/0 خطا  53 002/0    

142/22825 کل  60    

اندازه ثانویه(  –)اندازه اولیه ها مقایسه تفاوت اندازه

 ها:بین گروه

ستفاده از آزمون آنالیز واریانس دو عاملي اها تحلیل دادهدر 

آورده شده است،  4شمارهگردید که نتیجه در جدول 

ین رزگردد اثر متقابل بین دو عامل ميهمانگونه که مشاهده 

د  معني دار نبوها و محلول بر مقدار تفاوت اندازه آکریلي

(167/0p= .)های بین محلولها میانگین تفاوت اندازه

همچنین  .(=069/0p) نداشت  یمختلف نیز تفاوت معني دار

زین رآکروپارس با  رزین آکریليدر ها میانگین تفاوت اندازه

 .(=974/0pایووکالر دارای تفاوت معني دار نبود ) آکریلي

 

 نتیجه آزمون آنالیز کواریانس دو عاملي برای. 4جدول

 هامتغیرتفاوت اندازه

 منبع تغییر
مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات
F 

p-

value 

667/1 نوع رزین آکریلي E-6 1 667/1 E-6 001/0  974/0  

009/0 نوع محلول  2 004/0  813/2  069/0  

 نوع رزین آکریلي 

 نوع محلول و
006/0  2 003/0  851/1  167/0  

086/0 خطا  54 002/0    

106/0 کل  60    
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 بحث

ازون  یآب حاو ریتأث يبررس، حاضر مطالعه از انجامهدف 

 دنچر سیگرما پخت ب رزین آکریليدو نوع  یبر ثبات ابعاد

 بود تا راهي آسان و کم هزینه جهت ضدعفوني کردن دنچر و

و  به بیماران معرفي یابعاد راتییتغ نیحال کمتر نیدر ع

حاضر اثر متقابل بین دو عامل ی در مطالعه گردد. بررسي

دار ها معنيتفاوت اندازهآکریل و محلول بر مقدار 

های ها بین محلولو میانگین تفاوت اندازه (p=167/0)نشده

 عالوه .(p=069/0)مختلف نیز دارای تفاوت معني داری نبود

 ها در رزین آکریليبر این بین میانگین تفاوت اندازه

ده آکروپارس با رزین آکریلي ایووکالر تفاوت معني داری دی

ل در مورد مطالعه بر ثبات ابعادی آکریعوامل  .(p=974/0)نشد

ر آکریلي و زمان بودند. بی آزمایش، نوع محلول، نوع ماده

های در محلول های آکریليهمین اساس تغییر ابعادی رزین

 آب حاوی ازون، هیپوکلریت سدیم و آب مقطر معنادار نبود

در  های رزین آکریليهفته غوطه ور ساختن نمونه 16و بعد از 

  ها تغییر ابعادی معناداری مشاهده نشد.محلولاین 

به منظور ای مطالعه 2016در سال  (11)و همكاران 1باساوانا

تاثیر عوامل ضدعفوني کننده بر روی ثبات ابعادی سه بيارزیا

نوع رزین آکریلي دنچر گرما پخت اجرا نمودند. در این 

نمونه از هر برند رزین  12) كسانیبا ابعاد  نمونه 36مطالعه 

 با استفاده از ( 4اچ-آکرالینو  3تروالون،  2استلون آکریلي

شكل ساخته شد. مواد ضدعفوني ای یک دیسک فلزی دایره

، %51بتادین، %2 قلیایي گلوتارآلدئیدکننده شیمیایي شامل 

به عنوان گروه کنترل بودند.  آبو  %0.5 6سدیم هیپوکلریت

ساعت پس  12ساعت و  1پیش از غوطه وری، ها قطر نمونه

با هم مقایسه شد. در بین ها اندازه گیری و دادهوری غوطهاز 

 کمترین %2 7قلیایي گلوتارآلدئیدمواد ضدعفوني کننده 

میلي متر( تغییرات  0.009میلي متر( وآب بیشترین ) 0.005)

مختلف هم  های آکریليابعادی را نشان دادند. در بین رزین

                                                           
1 Basavanna 
2 Stellon 
3 Trevalon 
4 Acralyn-H 

بیشترین  اچ -آکریلینمیلي متر( و  0.067کمترین ) تروالون

ی حاضرمادهی اما در مطالعه میزان تغییرات ابعادی را داشتند.

یرمعنا داری برروی تاث سدیم هیپوکلریتی ضدعفوني کننده

به کار  سدیم غلظت هیپوکلریت نداشت هرچندها قطر نمونه

 رزین آکریليو نوع  بودباساوانا  رفته کمتر از آزمایش 

 بود.استفاده شده متفاوت 

 2014در سال  (12)9پیپكوو 8واگنری دیگری در مطالعه

ثیر تابش امواج مایكروویو بر روی ای به منظور تأمطالعه

انجام دادند. در  PMMAآکریلي های استحكام ابعادی رزین

نمونه بیس دنچر استاندارد ساخته شد.  20مطالعه آنها تعداد 

نقاط اندازه گیری معیني بر روی هر دنچر به کمک یک مدل 

استاندارد شده  و عالمت گذاری شد و فاصله بین این نقاط به 

کمک یک میكروسكوپ دیجیتال ثبت گردید. دنچرهای 

میلي لیتر آب  200اوی حای ساخته شده داخل یک بشر شیشه

دقیقه  3دیونیزه شده در دمای اتاق قرار داده شدند و به مدت 

وات قرار گرفتند. سپس  700یا  420تحت  امواج میكروویو 

به دمای اتاق بازگردد و ها اجازه داده شد که دمای محلول

اندازه گیری بین نقاط مشخص شده مجددا صورت گرفت. 

تا  1رها پس از هر بار تابش امواج، نتایج نشان داد که همه دنچ

( تغییر ابعادی خطي را نشان دادند. %3میلي متر )حدود  2

همچنین نتایج آنها نشان داد که در هر دو گروه تغییرات ابعادی 

حاضر با آزمایش ی به لحاظ آماری معنادار بود. اما در مطالعه

ضدعفوني هیپوکلریت سدیم و ازون های بر روی محلول

های ه شد که هر دو محلول برای ضدعفوني کردن بیسمشاهد

دنچر مناسب است زیرا تغییرات ابعادی به لحاظ آماری در این 

و این موضوع بر خالف ( p>05/0)مطالعه معنادار نبود 

امواج ماکروویو را برروی  پیپكو  بودکه تأثیرو واگنر ی مطالعه

 معنادار دانستند. ها ابعاد دنچر

در بررسي  (13)و همكاران  مشرفی دیگری در مطالعه

 تایي ده گروه دو شامل نمونه 20 آزمایشگاهي تعداد-تجربي

5 povidone-iodine 
6 sodium hypochlorite 
7 Alkaline Glutaraldehyde 
8 Wagner 
9 Pipko 
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 در ملیودنت را  و آکروپارس گرما پخت آکریل گونه دو از

 در آنها خطي ابعادی تغییرات و تولید نموده فلزی قالب یک

ی وسیله به پلیمریزاسیون پس از روز 60 و 30 و اول روز

میلي متر اندازه گیری گردید. 01/0کولیس دیجیتال با دقت 

 زمان پایه ی بر ابعادی آنها نشان داد که میانگین تغییرات نتایج

 در. (p=001/0) داشت معنادار تفاوت آکریل دو هر در

 ابعادی ثبات اول روز در آکروپارس آکریل مطالعه آنها 

 در اما داد، نشان خود از خارجي آن نوع به نسبت کمتری

دیده  آکریل گونه دو میان تفاوت معناداری دوم پایان ماه

 در ابعادی تغییرات میانگین زماني، یفاصله سه هر در نشد.

 این اختالف بیشترین و داشت معنادار آکریل تفاوت دو هر

 ماه پایان در مولد به نسبت و هم به نسبت آکریل گونه دو

حاضر تغییرات ی اما در مطالعه بود. شدن سخت از پس اول

های ضد ثبات ابعادی رزین آکریلي آکروپارس در محلول

عفوني کننده هیپوکلریت سدیم و ازون بررسي شده است که 

که علت احتمالي آن نگهداری طوالني  تغییرات معني دار نبود.

 پخت است.ها در آب پس از مدت نمونه

نتایجي ای نیز در مطالعه (14)دکتر امید توکل و همكاران

ها ه آنهمانند مطالعه ما بدست آوردند با این تفاوت ک

آزمایشات را برروی تاثیرضدعفوني کردن امواج میكروویو 

های آکریكي ایوکوالر و برروی ثبات ابعادی نمونه

ها از یک مدل مشابه فک باالی فوچوراجن انجام دادند و نمونه

نقطه مرجع، دو عدد  3دندان تهیه گردید. درروی مدل بي

ر نظر گرفته دنداني دخلفي و یک نقطه در جلو برروی قوس بي

خلفي و شد که برای اندازه گیری ثبات ابعادی در بعد قدامي

نیز بعد کراس آرچ استفاده شد. ده نمونه ضدعفوني نشد و ده 

با قدرت ششصد وات به مدت  دیگر را تحت پرتو تابيی نمونه

دقیقه در میكروویو قرار دادند. میانگین تفاوت ابعاد در دو  3

نیز کراس آرچ نشان داد که دو سیكل خلفي و بعد قدامي

های ایوکوالر و فوچوراجن  تاثیر ضدعفوني کردن آکریل

اما با توجه به  .معناداری در ثبات ابعادی این دوآکریل ندارد

پرهزینه تر بودن امواج میكروویو و در دسترس نبودن برای 

های های ضدعفوني، محلولوپاسخ مشابه با محلولمردم ی همه

 مورد آزمایش ما برای همگان کارایي بیشتری دارد. ضدعفوني

که تاثیر ای دهد مطالعهبررسي تحقیقات گذشته نشان مي 

شده را روی ثبات ابعادی اکریل بررسي کند، دار ازونآب 

 (8)و همكارانمیرمرتضوی انجام نشده است. نتایج مطالعه 

شده باعث از بین بردن دار ازوننشان داد که استفاده از آب 

شود. در یدا آلبیكانس در روی رزین آکریلي ميقارچ کاند

مشاهده نمود که قرار دادن رزین  (15)آزیزای مطالعه

شده  به مدت یک هفته و روزانه دار ازونآکریلي در آب 

دقیقه در روز اثر معنا داری بر استحكام کششي رزین  60

 لي ندارد. آکری

 نتیجه گیری

 يلیآکرهای نیابعاد رز رییتغ یورهفته غوطه16پس از 

ده قابل قبول بو يكینیاز لحاظ کلدار ازونگرماپخت در آب 

 یومناسب آب حا يکنندگ ياثر ضد عفون دیأیو با توجه به ت

توان مي شتریو با انجام مطالعات ب در مطالعات گذشته ازون

کننده  مناسب جهت  يضدعفون کیآن را به عنوان 

 کرد. هیتوص مارانیبه ب چرهادن يضدعفون
 

 تقدیر و تشکر

این پژوهش با حمایت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه 

علوم پزشكي مشهد انجام شده است و بدینوسیله از این 

شود.معاونت تشكر و قدرداني مي
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 Abstract 
Introduction 

Dimensional stability of removable dentures in various disinfecting agents is 

considered an important and necessary property. The purpose of this study is 

to evaluate the dimensional stability of two types of heat-cured acrylic after 

immersion in distilled water, ozonated water and sodium hypochlorite 

solution. 

Material and Method 

In this in-vitro study, 60 disk-shaped samples were made, including 30 

samples of Acropars heat cure acrylic resin and 30 samples of Pro Base heat 

cure acrylic resin. 30 samples of each acrylic were divided into three 

subgroups (n=10): 1) Immersion for 8 hours in distilled water (control group). 

2) immersion for 8 hours in 1% sodium hypochlorite and 3) immersion for 8 

hours in ozonized water. After every 8 hours, the solutions were changed and 

all samples were placed in disinfectant solutions for 16 weeks. Before and 

after immersion in each of the environments, the diameter of the samples was 

measured with an accurate micrometer with an accuracy of 1 micron. Finally, 

the obtained data were analyzed through appropriate statistical tests. 

Results 

Results showed that the dimensional changes of Pro Base heat cure acrylic 

resin by immersion in any of the 1% sodium hypochlorite solutions, ozonated 

water and, distilled water are not significant, and the dimensional changes of 

Acropars (Iranian) acrylic resin are not also significant in each of these 

solutions. Therefore, both disinfectant solutions are suitable for disinfection 

of dentures. 

Conclusion 

After 16 weeks of immersion, the change in dimensions of heat cure acrylic 

resins in ozonated water is clinically acceptable, and according to the 

confirmation of the appropriate disinfection property of ozonated water in 

previous research and further studies, it can be suggested to the patients as a 

suitable disinfectant for disinfection of dentures. 
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