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وند جان و خرد هب انم خدا
هرچه زمان می گذرد مخاطبان ماهنامه بین المللی 
دندان سازان حرفه ای ما را مرهون الط�اف خ��ود قرار 

می دهند و با حساسیت خاصی آنرا دنبال می کنند. 
چه آنهایی که از غنای مطالب مسرورند و چه آنهایی که 

با تأخیر در وصول مجله پیگیر می باشند.
در این وادی که افزایش بیش از حد قیمت کاغذ و هزینه های چاپ قصد دارد ما را 
از پای در آورد، به مدد مخاطبین فهیم و همراهان بر مشکالت فعلی فائق خواهیم 
آمد و با اتخاذ تاکتیک های مختلف از مقطع کنونی خارج خواهیم شد. بدین 
لحاظ با ادغام دی، بهمن و اسفند در قالب یک شماره در صرفه جویی بخشی از 
هزینه ها در شرایط حساس کنونی مبادرت ورزیده تا انشااهلل در شرایط عادی به 
روال سابق برگردیم. ماهنامه بین المللی دندان سازان حرفه ای در بین خوانندگان 
خود جایگاه ویژه ای یافته و همین انس ما را واداشته تا به مسئولیت خود در برابر 
مخاطبین بیشتر از بیش واقف باشیم و در استمرار حرکت خود مصمم تر گردیم.
لذا تمامی سختی ها در برابر معرفت و بزرگواری خوانندگان قطره ای است در 

برابر دریا.
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بنام حضرت حق

از ش��ماره قبل دو اتفاق خوب برای نش��ریه شکل 
گرفت. که نش��ان از تالش دس��ت اندرکاران جهت 
ارتب��اط هر چه بیش��تر با مخاطبان می باش��د، اول 
راه اندازی وب سایت ماهنامه این امکان را به ما و شما می دهد که بتوانیم در یک فضای 
مجازی افکار واندیشه های علمی خود را به عمل تبدیل نمائیم و از آن به عنوان یک 
میدان مبارزه علمی بهره بگیریم. دوم ایجاد صفحه ای بنام پرس��ش و پاسخ که این 
امکان را می دهد تا در خصوص پرسش های متعدد که همکاران داشته و به هر علتی 
موفق به کش��ف جواب آن نبودند، در این صفحه پرسش آنان به نظر اساتید رسیده 
و جواب آن نیز درج خواهد ش��د. که امیدواریم این مهم نیز در وب س��ایت ماهنامه 
فعال گردد تا بتوانیم در فضای مجازی نیز به گفتگوی علمی بپردازیم. از این دو اتفاق 
که بگذریم، نگاه تیزبین شما مخاطبان که به طرق مختلف ابراز می دارید مارا بر آن 
می دارد که از این پس در شکل گیری تک تک صفحات وسواس و دقت بیشتری به 
خرج  دهیم. از همه شما به خاطر این نگاه نقادانه سپاس گزاری کرده، مطمئن هستیم 

با اعالم اینگونه نظرات، خود را در موفقیت های حاصله سهیم می دانید.

شاد باشید.  
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مقاله

مختصری بر تاریخچه ظهور زیرکونیا و استفاده از فناوری آن

بخش دوم
مرتضی اتابک

تکنولوژیست پروتز دندان

 CAD-CAM
در علم دندانپزشکی

مقدمه
بدنبال ماده  اندرکاران علوم دندانپزشکی  اگر دست  جای  تردید نیست 
ای باشند که به عالوه بر تأمین زیبایی و مشابهت با رنگ طبیعی دندان 
از استحکام و ماندگاری خوبی نسبت به آلیاژها دارا باشد بسیاری بر این 

باورند که زیرکونیا یافته ای است برای پاسخ به این تقاضا.
 

در شماره قبلی خواص فیزیکی، تاریخچه اکتشاف و فراوانی این عنصر را 
به اجمال معرفی نمودیم. در این شماره به تاریخچه ورود این عنصر به علم 

ساخت پروتزهای دندانی اشاره می نماییم.

 تاریخچه
مسابقه برای ساخت پروتزهای ثابت تمام سرامیک ازدهه 1960 میالدی 
با جکت کراون های McCleans که با پرسلن های Feldspathic ساخته 
شده بود آغاز شد. کمی بعد این پرسلن ها با پرسلن آلومین تقویت شدند 
سیمان های  نشدن  ابداع  و  مقاومت  بودن  کم  علت  به  نیز  مواد  این  ولی 
روکش های  تک  برای  تنها  فشار،  به  نسبت   silanization و  رزینی 

دندان های قدامی مناسب بودند. 
در سال 1963 میالدی، Katz و Weinstein روکش های ساخته شده 
نمودند،  معرفی  داشت  را  سرامیک  با  باند شدن  قابلیت  که  فلز  اکسید  با 
عنوان  به  PFM شناخته می شوند  روکش های  عنوان  تحت  که  مواد  این 
این  اما  هستند،  قبول  مورد  روکش ها  فیزیکی  مقاومت  برای  استانداردی 
شناسی  زیبایی  و  بدن  با  نظرسازگاری  از  باال  مقاومت  علیرغم  روکش ها 

استاندارد باالیی ندارند.
تر  جدی   1970 سال  از   PFM روکش های  مشکالت  رفع  برای  تالش 
از  فرانچز دورت دریافت که چگونه  نام  به  این دهه فردی  گرفته شد. در 

فناوری دیجیتال مورد استفاده در صنایع می توان در علم دندان پزشکی 
CAD- نیز بهره برد که این آغازی برای مطالعه نحوه به کارگیری سیستم

CAM و مطالعه برای دستیابی به مناسب ترین مواد برای استفاده در این 
سیستم بود.

حائز  بسیار  مطالعاتی  گاروی  رون  انگلیسی  فیزیکدان   1975 سال  در 
نمود.  منتشر  سرامیک"  تمام  روکش های  "زیرکونیا،  عنوان  تحت  اهمیت 
تحقیقات وی بر روی امکان ایجاد ثبات در ساختار شش وجهی دی اکسید 
کرد  کمک  ایتریوم  اکسید  درصد   5/5 حدود  کردن  اضافه  با  زیرکونیوم 
باال دست  بیولوژیکی  ثبات  و  استثنایی  مکانیکی  با خواص  ای  ماده  به  تا 
پیدا کند. این تحقیقات گام های نخستین برای کاربرد زیرکونیا در دندان 

پزشکی بودند.
در دهه 1980 علیرغم تالش بسیار زیاد انجام شده در دهه قبل، تغییر 
زیادی در مواد و فناوری مورد استفاده در تولید روکش های تمام سرامیک 
و   )Dicor )corning glass ماده  دو  زمانی  دوره  این  در  نشد.  حاصل 
اینکه  با  شدند.  معرفی  بازار  به   )Cerestone )coors Biomedical
هر دوی این مواد خیلی زود از رده خارج شدند ولی مبنایی شدند برای 
در  مثال  طور  به  می گیرند.  قرار  استفاده  مورد  امروزه  که  سرامیک هایی 
Dicor برای اولین بار از سیستم ریختگی گالس و حذف موم استفاده شد 
و یا در Corestone نیز از تکنیک حذف موم برای پرس اکسید منیزیم 
جایگزینی  منظور  به  سپس  که  شده  استفاده  تاج  جای  به  شده  حجیم 
روکش پرسلن این مواد منقبض و خارج می شود. این همان روشی است 

که در حال با استفاده از تجربه سال 1983 مورد استفاده قرار می گیرد.
که  می شد  زده  سیمان  روی  فسفات  با   Dicor ابتدا  روش ها  این  در 
ماندگاری کمی برای دندان های خلفی داشت. اصالح این روش با باندینگ 
روکش ها در محل با Malamet باعث موفقیت بیشتری برای Dicor شد 

ولی باز هم این سیستم تنها برای دندان های قدامی مناسب بود.
اصلی ترین سوال این است که با توجه به استحکام و پاسخگویی تا حدودی 
قابل قبول روکش های PFM، چرا محققان این همه برای ساخت روکش های 

تمام سرامیک تالش نمودند؟
ساده ترین پاسخ به این سوال زیبایی و مطابقت زیستی روکش های تمام 

سرامیک است.
تنها تعداد کمی از افراد نسبت به فلز از خود حساسیت و آلرژی نشان می دهند، 
ممکن است که زیبایی به نسبت استحکام برای دندان های خلفی اهمیت 
زیادی نداشته باشد ولی برای دندان های قدامی، بیمار عالوه بر استحکام به 

زیبایی بسیار زیاد و در حد دندان های طبیعی نیاز دارد.
 PFM تمامی روکش های تمام سرامیک بدون شک زیباتر از روکش های
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رنگ  کسب  برای   PFM روکش های  در  استفاده  مورد  فلز  زیرا  هستند 
به  افزودن  بر  عالوه  الیه  این  دارند.  اپک  الیه  یک  به  نیاز  دندان  طبیعی 
ضخامت کار، مانع عبور نور از جسم پروتز می شود. این نور بازتاب شده از 
با ضخامت  از دندان  PFM در نواحی  تا روکش های  پروتز باعث می شود 
کمتر خصوصا ناحیه جینجوال از شفافیت کمتر یا حجم بیشتری برخوردار 
بوده و ظاهری طبیعی نداشته باشد. برخالف آن روکش های تمام سرامیک 

در همان نواحی نازک بخاطر بازتاب نور به نظر طبیعی می آیند.
 

در دهه 1990 میالدی تغییرات زیادی در مواد سرامیکی موجود رخ داد 
و فناوری های زیادی در این زمینه با فواصل نسبتا کم وارد بازار شدند.

 90 دهه  سال های  در   )Procera )Nobel Biocare مثال  طور  به 
استفاده  آلومینیوم  اکسید  با  تاج  پرس  پروسه  از  آن  در  که  شد  معرفی 
سرامیکی  تاج  پختن  یا   )sintering( سینترینگ  از  آن  از  بعد  می شد. 
تحت فشار و دمای باالاستفاده می شد که تا این زمان محکم ترین و قوی 
ترین روکش بدون فلز کارهای ساخته شده با این روش با اکسید الومینیوم 
در  کامپیوتر  از  استفاده  و  دیجیتال  فناوری  شدن  تر  پیشرفته  با  بودند. 
پزشکی  دندان  علم  به  فناوری  این  تا  بود  آن  زمان  زمینه ها، حال  تمامی 

نیز وارد شود.
همانطور که گفته شد تالش برای به کارگیری کامپیوتر در دندان پزشکی 
از سال های دهه 70 و 80 میالدی آغاز شد، اما از آنجا که این فناوری ها در 
آن زمان در آغاز کار بودند و پیچیدگی خاص خود را داشتند مدت زمان 
نسبتا طوالنی مورد نیاز بود تا محصولی از هر جهت قابل اطمینان تولید 
شود که در این مدت مواد مورد استفاده برای این سیستم نیز ارتقاء یافتند.
دستگاه های  زیادی  شرکت های  میالدی،   2000 دهه  سال های  در 
جدیدی را به بازار معرفی نمودند که جدیدترین ماده موجود برای ساخت 
ماده  این  برای  می تراشید.  را  زیرکونیا  یعنی  سرامیکی،  تمام  روکش های 
با  این ماده نرم بوده و به راحتی  از سینترینگ استفاده می شد.  همچنان 

فرز دستگاه با دقت بسیار باال تراشیده می شد.
 

گویچه  خصوصا  پروتزها  ساخت  برای   1976 سال  در  قبال  ماده  این  از 

زانو استفاده می شد. این ماده در صورت ترکیب با 3 درصد ایتریوم تبدیل 
به اکسیدی بسیار قوی با خواصی متفاوت می گردد )ZrO2Y2O3( که 
در صورت سینترینگ تحت گرما و فشار مقاوم تر نیز می گردد. تست های 
تا 50  از جنس مرغوب زیرکونیا  متعدد نشان داده که بریج ساخته شده 
با  تماس  در  آلرژی  گونه  هیچ  و  کرده  را حفظ  اولیه خود  استحکام  سال 
بافت نرم ایجاد نمی کند. الزم به ذکر است که زیرکونیم دارای ساختارهای 
در  تا  است  آن  بر  سعی  که  بوده  مختلفی  خواص  با  متفاوت  چندوجهی 
معرفی  و خواص شان حضورتان  این ساختارها  انواع مختلف  بعدی  شماره 

گردد.
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مقاله

هوشنگ کبریایی
تکنولوژیست پروتزهای دندانی

)PFM(

اصول پودرگذاری و رنگ آمیزی در پروتزهای ثابت دندانی

بخش دوم

 مقدمه
اول: درباره نحوه و تکنیک های پودر گذاری و نکات اساسی،  در بخش 
برای  تأمین زیبایی و رنگ دندان ها از درون پودر پرسلن به نظرتان رسید. 
اینک برای رنگ آمیزی و ایجاد کاراکتریزیشن در سطح چینی مطالبی به 
عزیزم  همکاران  و  دانش پژوهان  استفاده  مورد  تا  می شود  بیان  زیر  شرح 

واقع گردد.

 تکنیک های رنگ آمیزی 
در رنگ آمیزی باید توجه داشت که کران یا کار آماده شده را بعد از پخت 
خوب برس زده و تمیز می کنیم و با آب مقطر شستشو می دهیم و سپس 
بوسیله دستگاه آلتراسونیک Ultrasonic cleaner خوب تمیز نموده و 
بعد بدون دستمالی و آلوده کردن آنرا روی دای قرار می دهیم یا با پنس 

مخصوص آنرا می گیریم و خشک می کنیم.

 دو تکنیک جهت رنگ آمیزی مورد استفاده قرار می گیرد
1-تکنیک خشک یا Dry technique که رنگ در روی سطح خشک 

چینی مورد استفاده قرار میگیرد.
مایع  ابتدا  سطح  روی  در  که   Wet technique مرطوب  2-تکنیک 
رنگ یا Stain liquid مالیده می شود سپس رنگ ها در نقاط و سطوح 

مورد نظر قرار داده می شوند.
به هر صورت ما در بخش رنگ آمیزی بطور مفصل در این باره صحبت 

خواهیم کرد.
گلیز- برای گلیز کردن زمانی که کوره به درجه استندبای رسیده است 
 Firing tray کار را که قباًل مایع گلیز روی آن مالیده شده است در روی
قرار میدهیم و پس از مدت 2 دقیقه آنرا به داخل مفل کوره می فرستیم و 
برای مدت 4-3 دقیقه در حرارت    C ˚930 قرار میدهیم که این زمان و 
درجه حرارت بستگی به میزان نیاز به گلیز و تجربه اپراتور خواهد داشت.
اهمیت  اپراتور  تجربه شخص  و  با کوره  اینجا مسئله کارکردن  در  البته 
زیادی دارد و بایستی توجه داشت که هیچ وقت در اثر حرارت زیاد و مدت 
زمان زیاد نبایستی over glaze کنیم زیرا در اثر حرارت باال تمام نقاط 
مشخص و شارپ ممکن است در اثر ذوب، پَخ شده و از بین برود که در 

اصل ویسکوزیته پرسلن کاهش خواهد یافت.
درصورت مشاهده چنین عالئمی در سطح کار، میزان حرارت را کاهش 

می دهیم که نتیجه آن با چند تجربه کاری درمورد کوره و طرز کار با آن 
پیدا خواهد شد.

به  سرامیک؛  اصطالح  در  کیشن  ویتریفی  لغت    -Vitrification
حالتی گفته می شود که پرسلن در اثر پخت و حرارت به فاز مایع تبدیل 
شده و پس از سرد شدن بصورت شیشه ای درآید، که در اصطالح به این 

حالت vitreous ویترئوس می گویند.
اکسیدهای  انواع  توسط  سیلیکا  ای  شیشه  فاز  عمل  این  در 
و  می شود  ایجاد  زیادی  مولکولی  تحرک  و  شده  شکسته  فلزی)فالکس( 
ایجاد   devitrification کیشن  دویتریفی  یا  و  کریستالیزاسیون  عمل 
خواهد شد. بطور کلی باید توجه داشت چنانچه عمل پخت پرسلن بصورت 
  glass phase ای  مرحله شیشه  به  خوبی  به  چینی  شود  انجام  صحیح 
منظره  و  شد  خواهد  باند  بهم  دانه  دانه  بصورت  ذرات  و  رسید.  خواهد 
 prismatic بلوری  بصورت  ولی هنوز  آمد  پدید خواهد   translucent
آنگاه  شود   Over Heat و  شود  داده  زیاد  حرارت  اگر  ولی  بود  خواهد 
حالت گرانولی بهم خورده و بصورت هموژن در خواهد آمد که نتیجه آن 
منظره شیشه ای با رنگ سبز خواهد بود و نهایتاً سبب می شود که خطوط 

شارپ و زاویه بصورت روند درآمده و حالت آناتومیکی کار بهم بخورد.
روی  در  ای  شیشه  نازک  الیه  یک  که  حالتی  فقط  آل،  ایده  حالت  در 
ما  برای  باشد  نداشته  از 25 میکرون ضخامت  بیشتر  و  قرار می گیرد  کار 
مطلوب خواهد بود و این تنها با کنترل درجه حرارت کوره حاصل خواهد 
شد ولی همیشه سعی می شود درجه حرارت کوره کمی پائین تر انتخاب 
پرسلن  کار  زیبایی  و   translucent مراقبت  عمل سبب  این  زیرا  شود؛ 

خواهد شد.
یکی دیگر از عواملی که در حین پخت برای ما مهم می باشد جلوگیری از 
منظره ابری cloudiness که در حین پخت چینی و یا گلیز کردن بوجود 
خواهد آمد می باشد. این منظره ابری شکل به این علت ایجاد می شود که 
مولد  پخت  اثر  در  پرسلن  هموژن شدن  و   vitrification عمل  از  پس 
الکانی و )فالکس( مانند )K2O- Na2O( که در فلزات قلیایی می باشد 
سبب شکسته شدن فاز شیشه ای شده که عمل کریستالیزاسیون مجدد یا 
devitrification بوقوع خواهد پیوست و نتیجه آن پیدایش یک منظره 
ابری شکل خواهد بود و چینی هایی که برای متال سرامیک مورد استفاده 
در  ولی  هستند،  تر  حساس  بسیار  دویتریفی کیشن  نظر  از  می گیرد  قرار 
کریستالیزاسیون  حالت  به  نسبت  مقاومت  آلومینیوس  و  رگوالر  نوع  دو 

بیشتر است.
شدن  ابری  حالت  از  جلوگیری  جهت  که  داشت  توجه  باید  کلی  بطور 
باید  پرسلن  به   over heat باال  دادن  حرارت  از   devitrification یا 

اجتناب نمود.
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 اتمام و پالیش کردن سطح طال یا )آلیاژ بیس متال( در پرسلن
Finishing and polishing the gold or )metal( surface

برداشتن اکسید های سطحی: پس از اتمام پخت، جهت پالیش   -1
از مولت های  بهتر است  colar در سرامیک  ناحیه  تمیز کردن  و  کردن 
الماسی استفاده شود، برای این کار همیشه با سرعت کم دستگاه استفاده 
برای  اما  برمیداریم  را  اکسید  های  الیه  الماسی  های  مولت  با  و  می شود 
فرم  از  قبل  است  بهتر  فلزی  قسمتهای  قطع  یا  اضافی  فلزهای  برداشتن 
دادن پرسلن انجام شود و همیشه باید سعی نمود که در مارجین کار ها 

دست خوردگی و اشکالی ایجاد نشود.
های  لبه  پالیش  صاف:  و  سایش  اثرات  و  ها  تراشه  برداشتن   -2
در  موتور  حرکت  با   Rubber wheel الستیکی  مولت  بوسیله  مارجین 
خالف جهت عقربه های ساعت در حالی که کرون روی دای محکم قرار 
حرکت  مارجین  بطرف  را  الستیکی  مولت  و  می گیرد  انجام  است  گرفته 
داده و آثار و بقایای سنگ زدن های قبلی و تراشه ها را برداشته و تمیز 

میکنیم.
خمیرهای  از  می توان  قسمت  این  در  نهایی:  کردن  پالیش   -3
abresive  ابرسیو استفاده نمود که موتور با سرعت 10- 5 هزار دور در 
پالیش   glass polishing wheel بوسیله  را  لبه های مارجین  دقیقه  

می نماید.

 Heat Treatment – تعمیرات بوسیله حرارت )سختی(
بعضی از کارخانه های سازنده پودر پرسلن توصیه می کنند، پس از انجام 
برای  پالیش کردن  از مرحله  کلیه مراحل سرامیک و لحیم کاری و قبل 
اینکه آلیاژ بتواند خواص اصلی خود را باز یابد بوسیله حرارت دادن منظم 

می توان سختی خود را بدست آورد.
از این رو مثاًل برای طالی دگودنت Dequdent نیم ساعت در حرارت

ᶜ˚500 و برای دگودنت یونیورسال ᶜ˚600 پیشنهاد می شود.

 Special Effects in دندانی  های  پرسلن  آمیزی  رنگ   
Dental porcelain

Hue: نوع رنگ است مثل  بطور کلی رنگ دارای سه بخش است. 1- 
قرمز یا نارنجی- آبی و غیره 

Chroma -2 : که درجه خلوص یا طیف رنگ از کم رنگی و پررنگی 
یک نوع رنگ بخصوص را نشان میدهد.

این  که  است  رنگ  درخشندگی  و  انعکاس  کلی  میزان   :Value  -3
خاصیت بستگی به میزان روشنی و براقی خواهد داشت.

Effect انواع 
لثه ای  به رنگ دنتین  تقریباً شباهت  Gingival Effect: که   -1

دارد در لبه های مارجین کاربرد دارد.
کلسیفیکاسیون  ایجاد  در  دنتین  افکت   :Dentin Effect  -2

calcification یا اشکال در ساختمان دندان بکار می رود و همچنین در 
ارتباط با ضخامت دنتین و انامل پوشاننده آن است.

کلسیفیکاسیون،  ایجاد  در  انسیزال  افکت   :Incisal Effect  -3
ترک، اختالالت ساختمانی، رنگ های داخلی موثر می باشد.

سطح  در  که  هستند  سطحی  های  رنگ   :Surface stain  -4
دندان برای بروز جلوه طبیعی مثل سیگار، رنگ غذا و رنگ جرم و غیره 

بکار می روند.

Nek or gingival Effect 
این رنگ پودر برای ناحیه ⅓ لثه ای و لبه های لثه ای استفاده می شود 
و از نظر رنگی نیز از غلظت بیشتری برخوردار است. و میتواند در ناحیه 
سرویکالی سیاهی ناشی از رنگ فلز را نیز بپوشاند. در افراد جوان می تواند 
طبیعی  و  یکنواخت  منظره  که  داد  ادامه  ای  لثه  ناحیه  تا  را  انامل  رنگ 

بوجود بیاورد.

Dentin Effect 
افکت دنتین ممکن است در سطح وسیعی مورد استفاده قرار گیرد. برای 
اینکار می توان از رنگ های پررنگتر،  از رنگ انتخاب شده بکار برد و ممکن 

است در یک قسمت یا در تمام سطح فاسیال مورد استفاده قرار گیرد.

Nek Effect 
زمانی که پوشش زیادی از پرسلن یا آلومینیوم کور برای پوشانیدن متال 
سرامیک مورد نیاز نیست می توان از پودرهای دنتین تیره تر یا پودرهای 

رنگی استفاده نمود.

Dentin mamelons 
محو  کوچک  های  برجستگی  قدامی  دندانی  های  نمونه  از  بسیاری  در 
مانندی به نام mamelons موجود است که برای ایجاد آن می توان در 
پودرهای  از  آن کمی  در  و سپس  نمود  ایجاد  را  شیارهایی  دنتین  سطح 
روشن تر با ترانس لوسنت باال در آن منطقه شکل داد تا عمق شیارها را 

نشان دهد.

 Producing of یافته  رنگ  تغییر  پرشده  نقاط  ایجاد   
discolour Filling

این اثر بیشتر در نواحی سطح دندان که منظره پرکردگی را نشان دهد 
لیبیال و در معرض دید  آنرا در سطح  نباید   انجام می شود و هیچوقت 
از  کمی  مقدار  توان  می   3 کالس  پرکردگی  برای  دهیم.  قرار  مستقیم 
پرسلن را برداشت و سطح مقعر ایجاد نمود و سپس با رنگ های غلیظ تر 
آن منطقه را پر کنیم در این حال باید به شکل پرکردگی کالس 3 توجه 

داشته باشیم.

اصول پودرگذاری و رنگ آمیزی در پروتزهای ثابت دندانی
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Incisal Effect 
ایجاد رنگ های خیلی پررنگ در سطح انامل منظره غیر طبیعی و حالت 

مصنوعی بوجود خواهد آورد.
ولی استفاده صحیح از افکت های انسیزال سبب می شود حالت طبیعی 
از نشان دادن قطعات مصنوعی در دهان جلوگیری  و  بازگشته  به دندان 

شود.
رنگ شروع  به سفید کم  مایل  زرد  از  است  انسیزال ممکن  افکت های 
شده تا رنگ نارنجی پررنگ ختم شوند و ممکن است بصورت stain رنگ 
همواره با پودر مصرف شوند و رنگ های مثل سفید- نارنجی، خاکستری 

و آبی می تواند برای افکت های انسیزال استفاده شود.

Incisal orange Hue رنگ نارنجی انسیزال 
نارنجی  رنگ  طبیعی،  دندانهای  انسیزال  های  لبه  در  اوقات  بعضی  در 
و  خالی  تو  منظره  مشابه  تقریباً  آن  شکل  و  منظره  که  می شود  مشاهده 
آن  ایجاد  برای  انسیزال مشاهده می شود که  لبه  در  تنها  و  گود می باشد 
بهتر است به مقدار 0/5- 0/2 میلیمتر از لبه های انسیزال برداشته شده 
و سپس به آرامی و با غلظت کم، رنگ را در لبه، مورد استفاده قرار دهیم 
دلخواه  نتیجه شکل  در  بپوشانیم.  رنگ  بی  های  پرسلن  با  آن را  و سپس 

ایجاد می شود.

 Simulating Blue آبی(  )انعکاس رنگ  آبی  ایجاد رنگ   
translucency of Approximal Enamel

لبه های مینائی  و  پرگزیمال  ناحیه  از  افکت  ایجاد  برای  این مرحله  در 
آبی  رنگ  سپس  و  برداشته  نباشد،  میلیمتر   0/5 از  بیشتر  که  مقداری 
باید  با قلم مو به آرامی و به مقدار کم در سطح آن می مالیم؛  موجود را 
توجه داشت که هیچوقت مقدار زیادتر از 0/5 میلیمتر برداشته نشود زیرا 
این کمبود بایستی با انامل شفاف پوشانده شود و زیاده روی در آن ممکن 

است رنگ خاکستری ایجاد کند.
با کمی  را  آبی می توان سطح  قرار دادن رنگ  و  انامل  برداشتن  از  پس 
مالیمی در  بسیار  آبی  رنگ  گلیز  و  پخت  از  پس  تا  پوشاند  شفاف  پودر 

لبه  های پرگزیمال انامل مشاهده  شود.

دندان  طولی  محور  امتداد  در  عمودی  خطوط  ایجاد   
simulating enamel check line the wedge technique

یکی دیگر ازلند مارکهایی که در دندانهای طبیعی گاهی مشاهده میشود 
انامل است که  و در سطح  امتداد محور طولی دندان  وجود خطوطی در 
به  انامل مشاهده میشود که مظره طبیعی  یا جوش خوردن  بمانند ترک 
از تکنیک وج استفاده  این منظور می توان  ایجاد  لذا برای  دندان میدهد. 
کرد که از پودر سطح انامل بصورت برشهایی به شکل وج برداشت و سپس 
از رنگ زرد کم رنگ، در دیوار عمودی برش به آرامی  مالید و سپس پودر 

پرسلن وج شکل برداشته شده را درمحل خود قرار داده و کناره های آنرا 
سیل seal می کنیم.

در اینجا در صورتی که کناره ها سیل نشود سبب ایجاد ترک در سطح 
کار خواهد شد. در ضمن میتوان شیارها را بشکل V یا V.shape درآورد 
و پس از رنگ آمیزی بوسیله پودر تازه آن را پرکرده و پس از پخت منظره 

طبیعی بوجود خواهد آمد.

 ایجاد نقاط نشان دهنده هیپوکلسیفته در روی کران
و گاهی  پرگزیمال  نواحی  در  لکه هایی  بصورت  نقاط سفیدی که گاهی 
در سطح دندان مشاهده میشود نشانه یک اختالل در امر کلسیفیکاسیون 
دندان  برای  طبیعی  منظره  یک  گاهی  آن  ایجاد  و  دارد  دندان  مینائی 
پروگزوانسیزال  و  پروگزیمال  نواحی  در  منظور  این  برای  می آورد.  بوجود 
 white یا  پودر سفید  از  آن  بجای  و  برداشته  را  قبلی  پودر  مقدار کمی 
از  انامل یک الیه نازک  بمقدار جزئی استفاده می کنیم و سپس در روی 
پودر بیرنگ پرسلن در محل ایجاد شده لکه های سفید می مالیم که پس 
ایجاد  طبیعی  منظره  و  می شود  مشاهده  هیپوکلسیفیته  نقاط  پخت  از 

خواهد نمود.

Fixed stain technique روش رنگ آمیزی ثابت 
بر روی پرسلن پخته شده رنگ بصورت  دراین روش سعی می شود که 
دراین  شود.  ایجاد  می باشد  نظر  مورد  که  رنگی  تغییر  و  مالیده  مستقیم 
روش نقاط مورد نظری که باید رنگ مالیده شود به آرامی چرخ شده و تیز 
میشوند و سپس رنگ را در نقاط مورد نظر می مالیم و در ادامه با حرارت 
مالیم رنگ را در سطح کار ثابت می کنیم و سپس با استفاده از پودرهای 
بی رنگColour less porcelain شکل طبیعی و فرم دلخواه را ایجاد 
ایجاد  باید  می شود  ایجاد  سطح  در  که  هایی  رنگ  کلی  بطور  می کنیم. 

کننده حالت طبیعی دندان باشد.
بطور کلی دو تکنیک برای glazing مورد استفاده قرار می گیرد:

Dry technique تکنیک خشک یا  .1
Wet technique تکنیک مرطوب یا  .2

DRY TECHNIQUE 
Cervical stain رنگ ناحیه طوق

مایع  با  آنرا  بعد  و  می کنیم  انتخاب  را  نظر  مورد  رنگ  تکنیک  این  در 
مخصوص stain liquid مخلوط می کنیم و با برس مویی به آرامی آنرا 
در محل مورد نظر می مالیم و اجازه می دهیم تا خوب خشک شود و  اگر 
یا  و  بار  یا سه  دوبار  را  رنگ  میتوان  باشد  نیاز  مورد  غلیظ تری  رنگ های 
از هربار  بعد  توجه داشت که  بایستی  اما  مالید،  کار  بر روی  بیشتر  حتی 

مقاله
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زا روی  آنرا خشک کنیم و دو مرتبه رنگ آمیزی  با حرارات مالیم  رنگ 
کران بمالیم.

INCISAL STAIN 
رنگ های لبه ای انسیزال: از لبه های انسیزال کمی برمی داریم تا حالت 
توخالی یا کمی فرورفته نشان بدهند سپس از رنگ نارنجی میتوان در لبه 

انسیزال استفاده کرد.

Wet  technique روش مرطوب 
در این روش که بنظر عده ای ارجح تر میباشد رنگ های پس از گلیز 
 stain حالت طبیعی تری پیدا می کنند. در این روش سطح کار بوسیله 
liquid مرطوب شده و سپس رنگ مورد نظر را با مایع مخلوط کرده و 
اگر مقدار مایع در  بایستی توجه داشت که  نقاط مورد نظر می مالیم.  در 
سطح کران زیاد باشد سبب حرکت رنگ میشود و منظره بدی را بعد از 

پخت ایجاد خواهد کرد.

Approximal stain رنگ های ناحیه پرگزیمال 
از  منظور  و  نمود  استفاده  میتوان  مرطوب  یا  حالت خشک  در  رنگ  از 
استفاده این رنگ این است که کناره های کران شفاف و یا رنگ روشن 

دیده شود.

 Alteriny colour and و رنگ  لوسنی  ترانس  تغییر در   
translucency

عبور  ان  از  نور  می دهد  اجازه  که  است  ای  ماده  لوسنت  ترانس  ماده 
لوسنتر می باشد. ترانس  بیشتری عبور دهد  نور  ای که  ماده  و هر  کند 

انامل پرسلن دارد و  به میزان عمق  ترانس لوسنی در پرسلن بستگی 
ما بوسیله رنگ نمی توانیم ترانس لوسنی را افزایش دهیم. اما بعضی از 
میزان  می توان  خاکستری  یا  و  آبی  رنگ  بوسیله  که  معتقدند  همکاران 

افزایش داد. ترانس را 
مقدار  مالیدن  بوسیله  میتوان  انسیزال  لبه  در  را  لوسنی  ترانس  کاهش 
کمی رنگ سفید در پشت سطح لینگوال  انجام داد و در مواردی که سطح 
برداشت  مولت  با  را  از سطح  کمی  مقدار  بایستی  باشد  سوال  مورد  زیاد 
و پرسلن تازه روی آن قرار دهیم و در نقاطی که مثل پیدا بودن اوپک، 
در  می باشد  دنتین مشخص  و  انامل  با خط  که  نقاطی  یا  کثیف  لکه های 
این مراحل می توان از رنگ های سطح استفاده نمود. مثال رنگ خاکستری 
های  لبه  با  می آید.که  بدست  دلخواه  رنگ  و  می کنیم  مخلوط  را  آبی  و 

انسیزال هماهنگ بوده و می تواند اشتباهات گذشته را جبران نماید.

Alteriny colour  تغییر رنگ 
می شود. استفاده  تکنیک  دو  رنگ  تغییر  برای 

آوردن  بدست  و  دنتین  نوع  دو  مختلف  نسبت های  کردن  1.مخلوط 
رنگ حد وسط

2. تغییر رنگ به مقدار جزئی با حفظ رنگ اولیه: در این روش از الیه 
های دیگر دنتین بر روی رنگ اصلی استفاده می شود که می تواند تغییر 
 OVERLAY TECHNIQUE روش  که  کند  ایجاد  جزئی  رنگ 
می شود.  انجام  دنتین  دیگر  های  رنگ  از  استفاده  با  یعنی  می باشد. 
با  میتوان  دهیم.  کاهش  را   B3 زردی  رنگ  می خواهیم  ما  مثال  برای 
از پودرهایی  یا  از رنگ C2 که خاکستری میباشد  قرار دادن یک الیه 
باید  البته  دهیم.  تغییر  آنرا    valueمقداری هستند  خاکستری  که 
chroma بسیار  و   value-hue نظر  از  دلخواه  رنگ  که  داشت  توجه 
حساس بوده و به سختی ممکن است رنگ دلخواه ایجاد شود ولی باید 
راحت  می توان  غلیظ  پودرهای  یا  و  رنگ آمیزی  بوسیله  داشت  نظر  در 

تر رنگ های مورد نظر را ایجاد کرد.

 change  hue  by رنگ آمیزی   بوسیله  رنگ  تغییر   
surface stain

دهیم  تغییر  را  ها  رنگ  میتوانیم  ما  که  معتقدند  همکاران  از  بعضی 
بخوبی  را  مکمل  های  رنگ  و  رنگ  ساختمان  معلومات  آنکه  شرط  به 

می باشند. دارا  را  همدیگر  کردن  خنثی  خاصیت  چگونه  که  بدانیم. 
 ) نارنجی   – آبی   (  ) سبز   – قرمز   ( بنفش(  زرد-  )رنگ  مثال  برای 
رنگ  شوند،  مخلوط   chroma در  نابرابر  بصورت  مکمل  رنگ های  اگر 

آمد. در خواهد  بصورت خاکستری  و  ضعیف تر 
باهم   value و   chroma برابر  مقیاس  در  مکمل  رنگ های  اگر 
رنگ  اگر  شد.  خواهد  ایجاد  خنثی  خاکستری  رنگ  شوند  مخلوط 
پررنگ تر  و  قوی تر  رنگ ها  گیرند  قرار  یکدیگر  امتداد  در  مکمل  های 
رنگ  اگر  که  بداند  باید  سرامیست  یک  شد.  خواهد  داده  نمایش 
مکمل  رنگ های  از  استفاده  با  باشد  اشتباه  دنتین  برای  شده  انتخاب 
نظر  از  کند.  خنثی  راحتی  به  را  رنگ  این  که  بود  خواهد  قادر 
در  ولی  باشد  داشته  زیادی  کاربرد  عمل  این  است  ممکن  تئوری 
سطح  در  شده  گرفته  بکار  رنگ های  زیرا  دارد  کمتری  کاربرد  عمل 
به  شده  تابیده  نورهای  و  هستند  زیادی  انعکاسی  خاصیت  دارای 
استفاده  رنگ  بوسیله  تنها  و  نبوده  دنتین  از  عبور  به  قادر  کران 
پس  رسید،  خواهد  چشم  به  و  می یابند  انعکاس  کران  سطح  در  شده 
در  که  کنیم  استفاده  رنگی  از  باید  رنگ آمیزی  برای  این صورت  در 
chroma ( در مواردی  hue و  نهایت انتظار دیدن آنرا داریم ) در 
می توان  باشد  شده  انجام  غلط  بصورت  رنگ ها  کردن  مخلوط  که 
برآییم و بطور کلی  wet technique در صدد اصالح رنگ  بوسیله 
ساده تر  پررنگ تر  به  رنگتر  کم  از  رنگ  تغییر  که  داشت  نظر  در  باید 
chroma بسیار  hue و  است و برعکس آن مشکل، در ضمن تغییر 

بود. خواهد  مشکل 

اصول پودرگذاری و رنگ آمیزی در پروتزهای ثابت دندانی



ن سازان حرفه ای/سال اول/دی، بهمن و اسفند1391/شماره10 10 www.prodentalmag.com         ماهنامه بین المللی  دندا

علی اکبر یوسفی مقدم
کارشناس پروتزهای دندانی

براکسیسم، علت ها و درمان

مقاله

راه های  و  براکسیسم  وشروع  ایجاد  عوامل  به  گذشته  شماره  در   
پیشگیری از آن اشاره شد یکی از راه هایی که توسط دندانپزشکان پیشنهاد 
و اعمال می گردد ساخت دستگاه های محافظت می باشد. در واقع با قراردادن 
اکلوژن   این دستگاه ها روی دندان ها و تنظیم آن در یک موقعیت صحیح 
پارافانکشنال  حرکات  می کنیم.  کنترل  را  پارافانکشنال  حرکات  مطلوب، 
حرکاتی هستند که فراتر از محدوده حرکت طی جویدن – بلع و صحبت 
)فشردن  کلینچینک  براکسیسم،  این حرکات شامل  می شود،  انجام  کردن 
.... می باشد، متعاقب آن تماس های  و  ناخن  به یکدیگر(، جویدن  دندان ها 
دندانی زیاد و فشار اکلوژنی تشدید می شود که در چرخه طبیعی جویدن 
وجود ندارد و در نهایت منجر به سایش وسیع، لقی دندان ها  وشکستن آنها 
می گردد. از دیگر عالئم این فانکشن های غلط، اسپاسم های عضالت  صورتی، 

التهاب آنها و سردرد های مزمن است.
تغییر  باعث  می آید.  بوجود  پارافانکشنال  حرکات  اثر  در  که  براکسیسم 
نابجا  از تماس اکلوزالی  الگوی اکلوژنی جویدن شده که  تالش برای فرار 
و یا تالش عصبی عضالنی جهت حذف کاسب مزاحم است حرکات اهرمی 
بیشتر  حرکات  باعث  مذکور  اکلوژنی  تداخل های  حذف  جهت  شده  انجام 
طرفی و پیشگرایی و به تبع آن افزایش فشار روی دندان های قدامی و در 
نتیجه سایش آنها و بدنبال کم شدن او ربایت، دندان های خلفی دچار سایش 
می شوند. معموالً سایش ها از روی دندان کانین شروع شده و بعداً به ست 

الترال و سانترال و سپس دندان های خلفی درگیر خواهند شد.

 اصالح الکوزالی یا اسپیلینت ها
از اسپیلینت ها به طور گسترده برای اصالح  اختالالت گیجگاهی فکی و 
براکسیسم استفاده می شود که نتایج بررسی ها نشان می دهد نقش موثری در 
اصالح دردهای میوفشیال دارند الزم به ذکر است که هیچ فرضیه مشخص و 
واضحی در مورد مکانیسم عمل آنها تأیید نشده است این دستگاه می تواند 
برای هر دو فک ساخته شود گروهی فک باال را ترجیح می دهند وعده ای هم 
از فک باال برای ساخت اسپیلینت استفاده می کنند ولی در هر حال عملکرد 

هر دونوع رضایت بخش بوده است.

 روش ساخت دستگاه
این دستگاه ها می تواند به دو روش مستقیم و غیر مستقیم ساخته شود.

در روش مستقیم، ابتدا بعد از قالب گیری وتهیه کست به کمک دستگاه 
واکیوم فورمر )دستگاه خالء( ورقه رزین ترموپالستیک شفاف به ضخامت 
یک میلیمتر روی کست تشخیص به فرم مناسب درآورده می شود. قبل از آن 
باید اندرکات موجود در دندان ها و بافت های که توسط این ورقه پوشیده 
بگونه فرم داده می شود که  این ورقه  می شود ریلیف و پالک اوت شوند. 

در سطوح البیال و باکال فقط نیمی از دندان را بپوشاند و با مارژین لثه 
باال  یا پاالتال درفک  لینگوال  در این سطوح فاصله داشته باشد. در سطح 
یک سوم قدامی کام سخت، پوشیده می شود. پس از برداشتن اضافات این 
ورقه و امتحان تطابق و ثبات آن روی دندان ها و بافت های پوشیده شده، 
مقدار کمی آکریل خود سخت شونده به ناحیه انسزال ها روی ورقه رزینی 
اضافه و فک پایین به موقعیت مرکزی هدایت می شود، فک را باز و بسته 
می کنند تا اثرات دندان ها مقابل، به صورت کم عمق روی آن بماند در ناحیه 
کانین 5 اکریل بیشتر ی اضافه شده و دهان بیمار در موقعیت های مختلف 
هدایت شده و بر روی اکریل نرم بسته می شود تا پلیمریزاسیون کامل شود. 
خلفی  قدامی  حرکات  در  صاف  تماس های  آرتیکوالسیون  کاغذ  کمک  به 
وکناری واستاپ های اکلوزالی در ناحیه انسیزورها در رابطه سنتریک حاصل 
می شود در این مرحله بایستی تمامی تماس های خلفی برطرف شوند پس 
رابطه سنتریک  به  وبیمار  اضافه  رزین خود سخت شونده  ناحیه خلفی  از 
از  از سخت شدن اکریل دستگاه  اکریل کاماًل سخت شود. پس  تا  هدایت 
تا پلیمریزاسیون کامل شود.  دهان خارج و آنرا در آب گرم قرار می دهند 
مداد  با  مقابل  فانکشنال قوس  از کاسپ های  فرورفتگی های حاصل  سپس 
عالمت زده می شود و در صورتی که فرورفتگی کاسپ از کاسی ها مقابل ثبت 
نشده باشد مجدداً آکریل اضافه می شود تا اثر تمامی کاسپ های فانکشنال 
مقابل بر روی زرین بماند. پس از آن دستگاه را در دهان امتحان کرده و با 
تنظیمات ممتد تماس های سنگین برطرف می شود، تا زمانی که هر کاسپ 
فانکشنال تنها یک عالمت یکنواخت داشته باشد. درحرکات مختلف دیگر 
نیز تماس ها بگونه ای تنظیم می شود که  تماس کاسپ های فانکشنال حذف 
نشوند. در خاتمه دستگاه پالیش و پرداخت شده و برای استفاده به بیمار 
بودن آن  و رضایت بخش  کاربرد موفق  و در صورت  داده می شود  تحویل 
با زرین گرما پخت تهیه  از آن دستگاهی  می توان دستگاه را دوبلیکیت و 

کرد. این روش مزایا ومعایبی داردکه به موقع به آن خواهیم پرداخت.
اخیر  سال های  در  که  اکلوزالی  اسپیلینت های  ساخت  از  دیگری  روش 
متداول شده است استفاده از ورق های  ترموپالستیک نرم با ضخامت بیشتر 
از 2mm است که این ها هم با استفاده از واکیوم فورمر تهیه می گردند و 
می گیرد  قرار  دندان ها  روی  بر  قبلی  مورد  مانند  اضافات  برداشتن  از  پس 
این ها  روی سطح  رزینی  هیچ گونه  آن  موجود  و ضخامت  بودن  نرم  بعلت 
اضافه نمی شود وبیمار از آن استفاده می کند بدیهی است شاید این دستگاه 
به دلیل این که روابط فکی در افراد مختلف یکسان نیست نتواند در همه 

افراد یکسان عمل نماید.
روش های مختلف دیگری نیز برای ساخت اسپیلینت های اکلوزالی است 

که در شماره آینده بیان و مزایا و معایب آنها را بررسی می نمائیم.

بخش دوم
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Distalizer

محمد روحبخش
تکنولوژیست پروتزهای دندانی با گرایش ارتودنسی

بخش دوم

 در قسمت اول دیستاالیزرها، در باره فیزیولوژی استخوان و مورفولوژی ماگزیال و مندیبول  بطور مختصر توضیح داده شد و به کمیت های مورد 
استفاده  در ارتدنسی  اشاره شد در ادامه مختصری در باره اصول مکانیک توضیح داده می شود.  

 قوانین نیوتن 
قانون اول: هر جسم تمایل دارد در حالت سکون بماند یا بحرکت خود در مسیر مستقیم ادامه دهد مگر نیرو یا نیروهایی از خارج این وضعیت را تغییر 

دهد. بر اساس این قانون، اجسام در این حالت در تعادل هستند و مجموع نیروهای وارد بر جسم در حال تعادل و برابر صفر است.
قانون دوم: شتاب یک جسم به جهت نیرو بستگی دارد و متناسب با نیرویی است که به آن وارد می شود و نسبت عکس با توده جسم دارد. براساس 

 F=m.a این قانون
اثر یک نیرو نه تنها به توده جسم و میزان نیروی وارد بستگی دارد بلکه به جهت آن هم وابسته است. کمیتی که دارای اندازه و جهت باشد کمیت برداری 

نامیده می شود وبردارها را می توان بر اساس قانون Parallelogram با هم جمع نمود.
قانون سوم: بر اساس این قانون هر عمل دارای عکس العملی است برابر با آن و درخالف جهت که ممکن است مطلوب یا نامطلوب باشد. برای مثال 
اگر یک دندان مولر به عنوان تکیه گاه برای حرکت دندان اینسایزر به جلو با 25 گرم نیرو در نظر گرفته شود حرکت دیستالی مولر در اثر نیروی عکس 

العمل نامطلوب است.
اگر با این حرکت impact شدن مولر دوم و یا ایجاد اکلوژن تروماتیک ایجاد شود این حرکت مولر نامطلوب است و باید تکیه گاه مولر اول را افزایش داد.

 اصول انتقال پذیری
این اصل می گوید که اثر نیروهای خارجی بر روی یک دندان به محل اثر آن در امتداد محور اعمال نیرو بستگی دارد. 

Center of Resistance 
نقطه ای از دندان که در صورت اعمال نیرو تمام نقاط دندان بصورت موازی با هم حرکت می کنند.

 انواع حرکت دندانی
ساده ترین شکل حرکت دندان در ارتدنسی Tipping می باشد که با یک نیروی منفرد )single( به تاج دندان رخ می دهد و دندان حول مرکز مقاومت 

دندان )center of resistance( می چرخد.
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نفیسه هاشم نژاد
تکنولوژیست پروتزهای دندانی

 این مقاله با هدف معرفی واژه شناسی ژنریک ایمپلنت های ریشه ای  در چند بخش پیش بینی شده است .در بخش اول به واژه 
شناسی ایمپلنت و دسته بندی آن پرداخته می شود .پیش نمایشی از مطالب ارایه شده به صورت کلی آورده شده است  :

1- اباتمنت ها
2- ایمپلنت ها
3- آنالوگ ها

4- قطعات قالبگیری
screw driver -5  ها

 اباتمنت ها به8 دسته تقسیم می شوند:
solid abutment -1

cemented abutmen -2  
  a. Angle abutment (Hex or Torx  - non Hex or non Torx) 

                                 b.straight abutment(Hex or Torx  - non Hex or non Torx)
mill abutment ………(Hex or Torx  - non Hex or non Torx) -3 

   UCLA …………......................  a.gold     b.cast -4
temporary abutment.............  a.plastic   b.titanium -5

 ceramic abutment -6
 ball abutment -7   

locator-8
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اندوستئال  ایمپلنت های  از  بخشی  شکل  ای  ریشه  ایمپلنت های   
هستند که برای استفاده از یک ستون عمودی استخوان مشابه ریشه یک 
 crest دندان طبیعی طراحی شده اند.تنه ایمپلنت را می توان به سه قسمت

module , تنه و آپکس تقسیم بندی کرد.

Crest module 
تکه  ایمپلنت های دو  پروتزی در  نگه داشتن جزء  برای  بخشی است که 
طراحی شده است .این بخش همچنین شامل ناحیه انتقالی تنه ایمپلنت به 

ناحیه ترانس استئال آن در کرست ریج می باشد.
 Crest module در برخی موارد در خارج بافت نرم قرار می گیرد که به 
tissue level شهرت دارد و در برخی موارد همسطح بافت سخت استخوان 

قرار گرفته و bone level نامیده می شود.

 )platform( مانند  tissue level دارای یک شکل سکو  ایمپلنت های 
است که اباتمنت روی آن قرار گرفته و مقاومت فیزیکی را در برابر نیروهای 

محوری اکلوزال فراهم می کند.
در اغلب ایمپلنت های bone level شکل فیکسچر به گونه ای است که با 
اتصال اباتمنت به platform ایمپلنت , platform switching به وجود 
می آید. به وجود آمدن این حالت از نظر پریو اهمیت بسیار زیادی دارد و 
رویکرد رو به رشد ایمپلنت ها به این سمت و سو سوق پیدا کرده است.پلت 
فرم سوئیچینگ متدی است که برای حفظ کردن سطح استخوان آلوئوالر 
اطراف ایمپلنت های دندانی به کار برده می شود. این مفهوم اشاره دارد به 
اباتمنت هایی که قطر دایره ای narrow )کم دامنه و تنگ( داشته و روی 

ایمپلنت هایی با قطر دایره ای پهن قرار می گیرند. 

* آنالوگ ها به دو دسته:
1- فیکسچر آنالوگ

2- آنالوگ اباتمنت دسته بندی می شوند.

* ایمپرشن کپ ها بر اساس نوع قالب گیری close tray و open tray تقسیم بندی می شوند.

* اسکرو درایورها دارای اشکال مختلف:
torx -1

  hex -2
ball -3

locator -4
solid -5 می باشند.

 tissue levelbone level

I m p l a n t o l o g y
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 بنابراین ایمپلنت ها به دو دسته تقسیم می شوند:   
 

Tissue level
        Bone level

       
یا  که  دارد  وجود  روتیشن  آنتی  یک  اغلب  ها  ایمپلنت   platform در 
(.یا به   ITI Narrow Neck اباتمنت  external است)مانند  به صورت 
صورت internal با شکل شش گوش داخلی morse taper و شیارهای 

داخلی است. 

اباتمنت , یکی از عوامل مهم  خصوصیت آنتی روتیشنی بین ایمپلنت و 
در ثبات اتصال پیچ شونده و جلوگیری از بروز شل شدن و شکستن پیچ 

ها می شود.
مورس تیپر باعث ایجاد یک خاصیت اصطکاکی شده و مانع از چرخش 
 cone درون ایمپلنت می گردد. مطالعات نشان داده است که این نوع اتصال
screw چهار بار قوی تر از حالتی است که فقط از پیچ برای اتصال استفاده 
شود.به عالوه خاصیت مورس تیپر از حرکات جزیی اباتمنت بر روی ایمپلنت 
نیز جلوگیری می کند و همین امر شل شدگی یا شکستگی پیچ را به حداقل 

می رساند.

Refrences
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علــل بوی بد دهــــان

حامد وفادار
دانشجوی کارشناسی پروتز دندان دانشگاه آزاد اسالمی

 مقدمه
پاتو فیزیولوژیک بر  ایجاد بوی بد دهان، معموال علل  در بین علت های 
دیگر علتها غلبه دارد: در بافت لیز شده، باکتری ها بر اسیدهای آمینه اثر 
کریپت  باعث  پنیری  ترشحات  به صورت  و  می کنند  فاسد  را  آنها  و  کرده 
و  آمینه  اسید  زیادی  تعداد  می دانید  که  طور  همان  می شوند.  حلق  های 
گوگرددار  آمینه  اسیدهای  دارند.  وجود  بزاق  در  شده  نکروز  های  سلول 
)سولفوروس( نظیر سیستئین، سیستین، متیونین و ... به ترکیبات ناپایدار 
سولفور مانند هیدروژن سولفید و متیل مرکاپتان تبدیل میشوند. به ترتیب 
متیونین  و  سیستئین  ها،  تیول  آمده  دست  به  مشتق  دومین  و  اولین 
می باشد. دکربوکسیالسیون اسیدهای آمینه دیگر، منجر به تولید دی آمین 
و  بوتیرات  والرات،  مانند  ناپایداری  اسیدهای چرب  می شوند. همچنین  ها 
علل  البته  می آیند.  وجود  به  دارند،  نامطبوعی  بوی  همگی  که  پرپیونات 
دیگری  های  علت  متابولیک  بیماریهای  یا  کلیوی  گوارشی،  هورمونال، 
متفاوتی  مکانیسم های  با  آنها  در  بد دهان  بوی  مولکول های  هستند که 

تولید می شوند. 

 علل دندانی 
ضایعات پوسیدگی وسیع:

 پوسیدگی دندان ها باعث دمینرالیزاسیون سطح دندان و به وجود آمدن 
حفرات می شوند. و هنگامی که حفره ای وسیع شد، منجر به گیر غذایی 

می شود.
نمایان شدن پالپ دندان ها: با محتوای چرکی و نکروتیک.

جراحیهای ناشی از خارج کردن دندان: که با لخته خونی تغییرات چرکی  
به سمت فساد پیش می روند.

با  گیر غذایی داخل دندانی: دندانهای ترمیم شده به خصوص زمانی که 
نواحی وسیعی از داخل دندان مرتبط باشند.

طور  به  یا  و  مانده  دهان  در  طول شب  در  که  صورتی  در  دنچر  آکریل 
منظم تمیز نشود، بنابراین باکتری ها، مخمرها و تجمعات باکتریایی موجب 

تحریک شده ّ ،بوی بد دهان استشمام میشود.
نامرتب بودن دندان ها: ذرات غذایی به راحتی در آنها گیر کرده و مجموعه 

ای از دبری ها را تشکیل می دهند.

 علل پریودنتال
التهاب لثه ها: التهاب حاشیه ای لثه ها نشانه تجمع پالک باکتریایی در 
دیده می شود. پالک  از جمعیت  از 9%  بیش  در  که  این قسمت می باشد، 
باکتریایی است که به وسیله گلیکوپروتئین ها  از تجمعات  شامل ترکیبی 
و قندها به هم اتصال یافته اند. پالک، ماده نرم، چسبناک و زرد مایل به 
سفیدی است که روی سطح سخت حفره دهان مانند دندان، ایمپلنت، پروتز 
پریودنتال  کورتهای  و  دندان  وسایلی چون خالل  با  و  می یابد  تجمع   ... و 
قابل برداشت است. بنابراین، نباید پالک را با دبری ها )تجمعات باکتریایی 
که شامل ماده  زمینه ای، باقیمانده های غذایی و سلول های مرده است( 
که حتی با استفاده از اسپری قابل حذف هستند، اشتباه گرفت. برخی از 
کرده  استفاده  کربوهیدرات  انرژی  منابع  از  پالک  در  موجود  های  باکتری 
اسیدهای  از  دیگر  استرپتوکوکها( گروهی  )مانند  دارد  نام  و ساکارولیتیک 
ژنژیوالیس  )پورفیروموناس  دارند  نام  آساکارولیتیک  و  کرده  تغذیه  آمینه 
یا گونه ترپونما( و دسته سوم از هر دو منبع استفاده می کنند )مانند پره 
وتالاینتر مدیا و فوزوباکتریوم توکلئاتوم(. بنابراین می توان دریافت باکتریهای 
غیرهوازی و گرم منفی که سطح زبان را پوشانده و در بزاق و پالک یافت 
می شوند، ارگانیسم های اصلی ایجاد بوی بد دهان می باشند. این ارگانیسم 
ها به طور مستقیم، با آزاد کردن آنزیم های پرتئولیتیک و یا با فعال کردن 
لوکوسیت های چند هسته ای عمل خود را انجام می دهند. یافته ها نشان 
میدهد که بیش از 300 گونه باکتریایی شناخته شده در حفره دهانی حلقی 
وجود دارد. آنها اغلب از ریز مغذی های مختلفی استفاده می کنند، در ابتدا 
از باقی مانده های غذایی و پس از جدا شدن از دبری ها، از ترشحات بیمار 

مانند بزاق و مایع شیار لثه ای استفاده می کنند.

پریودنتیت:
و  پریودنتال  اتصاالت  در  که  است  پیشرونده  و  دردناک  تخریبی  بیماری 
ابتدا بدون عالمت  استخوان آلوئوالر زیرین ایجاد می شود. این بیماری در 
و غیرقابل تشخیص است. مگر اینکه دندان پزشک به طور منظم بیمار را 
بررسی کند. تشخیص به وسیله پروب پریودنتال یا با استفاده از رادیوگرافی 
های داخل دهانی به آسانی انجام می شود. این بیماری دارای شیوع فراوانی 
بوده و علت اصلی از دست دادن بخشی از دندان ها در سنین جوانی است. 
پریودنتیت نتیجه ژنژیویت درازمدت در بیماران مستعد می باشد. VSCs در 

مقاله
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عمق پاکت های پریودنتال التهاب ایجاد می کند. مایع شیار لثه ای را میتوان 
با کروماتوگرافی گازی تجزیه کرد، اگر چه جزء روشهای معمول نمی باشد. 
پورفیروموناس ژنژیوالیس با تولید میزان بیشتری متیل مرکاپتان نسبت به 
هیدروژن سولفید از نمونه های عوامل بیماری زای پریودنتال می باشد و به 
طور کلی در عمق زیاد پاکتها و PH پایین، دکربوکسیالسیون اسیدهای 
پورترسین  و  کاداورین  تولید  به  منجر  ترتیب  به  اورنیتین  و  لیزین  آمینه 
اما  اندازه گیری میزان ارگانولپیتیک ها مرتبط بوده،  با  می شود. کاداورین 
این اندازه گیری برای پورترسین بسیار سخت است. همچنین اندازه گیری 
می باشد.  این چنین  نیز  والریک  اسید  و  بوتیریک  اسید  ساکتول،  ایندول، 
بد دهان،  بوی  باعث  ناپایدار گوگرددار که  ترکیبات  بین  ها در  نمونه  این 
در ژنژیویت و پریودنتیت می باشند، دارای نقش جانبی هستند و VSCs را 
وادار به ایجاد پریودنتیت می کنند. به عالوه تراوایی پاکت و مخاط اپی تلیوم 
را کاهش داده و بنابراین بافت همبندی پریودنشیوم تحت تاثیر محصوالت 
متابولیک باکتری ها قرار می گیرند. آنها باعث تولید اینترلوکین – 1 از سلول 
های تک هسته ای می شوند. VSCs از ترمیم زخم ها جلوگیری می کنند. 
یون روی میتواند مانع سنتز متیل مرکاپتان از پروتئین ها شده و در بافت 
های آسیب دیده مکانیسم را به سمت تولید ترکیبات سولفید هدایت کند. 
باید  ها،  ایمپلنت  دادن  قرار  به خصوص  پریودنتال  های  جراحی  در  پس، 
نقش بیماری زایی VSCs را در نظر داشت. گاهی اوقات عمق پاکت های 
پریودنتال با رشد بیشتر لثه مرتبط بوده و معموال در ناحیه خلفی دندان 
های مولری که دارای آنومالی مادرزادی میباشند، دیده میشود. این حالت 
نیازی به جراحی ندارد، اما در مراجعات بعدی دندانپزشکی باید بررسی شود. 
ایمپلنت  ناصاف  سطوح  در  پالک  تجمع  نتیجه  ایمپلنت:  اطراف  التهاب 
می باشد که باعث عمیق شدن پاکت های اطراف ایمپلنت شده و استخوان 
حاشیه ای را از بین می برد، سپس، وضعیت ایمپلنت ها، باید در رادیوگرافی 
های داخل دهانی و پانورامیک که قدرت تمایز محدود تری دارند، بررسی 
ساخته  ماشین  با  که  دیگر سطوحی  مانند  ایمپلنت  ناصاف  سطوح  شوند. 

لثه  ای  حاشیه  بافت  رفتن  بین  از  و  باکتری  تجمع  مستعد  می شوند، 
نمی باشند. 

با  دندان  که  هنگامی  نهفته:  عقل  دندان  با  مرتبط  تاج  اطراف  التهاب 
روکش پوشیده شده و تاج دندان درون مخاط لثه قرار دارد و کامال رویش 
نیافته است، مشخص می شود. این پوشش بافت نرم به میکروارگانیسم ها و 
تجمعات آنها بسیار حساس بوده و فساد و بوی بد دهان را موجب می شود. 

در اغلب موارد با چرک همراه است. 
زخم های دهانی عود کننده: بیماری خود ایمنی است که با زخم های عود 

کننده مخاط در فواصل کمتر از دو هفته ایجاد می شود. 
دهان  بد  بوی  علت  می توانند  عمیق  های  زخم  و  ضایعات  بزرگ  اندازه 

باشند.
ضعف  با  اغلب  که  است  دردناکی  پریودنتال  بیماری  نکروزان:  ژنژیویت 
سیستم ایمنی مانند استرس یا عفونت HIV مرتبط بوده و با نکروز پاپیالی 

بین دندانی و حاشیه لثه ای خود را نشان دهد.
آسیب های جراحی: لخته های خون، بعد از ضربه یا جراحی توسط گلیکو 
پروتئین های بزاق و سلول های مرده پوشیده می شوند و امکان پرتئولیز و 

فساد در آنها وجود دارد.  

 منابع

آسیب شناسی فک و دهان خانم دکتر اقدس فروزنده
پزشکی بالینی دهان خانم دکتر زهرا تهی دست

بوی بد دهان خانم دکترفریده عباسی

ن سازان حرفه ای/سال اول/دی، بهمن و اسفند1391/شماره10  www.prodentalmag.com         ماهنامه بین المللی  دندا



17 ن سازان حرفه ای/سال اول/دی، بهمن و اسفند1391/شماره10  www.prodentalmag.com         ماهنامه بین المللی  دندا

گوهر معرفت در دنیای واژگان واژگون

   علی اصغر شاکری
 کارشناس پروتز دندان

گوهر معرفت آموز که با خود ببری                     که نصیب دگران است نصاب زر و سیم

دام سخت است مگر یار شود لطف خدا                    ور هن آدم نبرد صرفه ز شیطان رجیم

هر روز داستانی روایت می شود و خوانندگانی را به خود جلب می کند گاهی داستان می تواند عبرت آموز باشد و گاهی الگو که طبیعتا اگر نیک باشد 
آموزنده وال غیر باید عبرت آموز باشد . داستانی که دستان من به نگارش در می آورند. شاید در مورد عکس سال جشنواره ای بین المللی نباشد ولی 
می تواند پیامی آموزنده در دنیای اخالق ستیز امروز داشته باشد . در روزگاری که پیشوند )بی( بر) با ( خودنمایی می کند و تخریب دگران برای دیده شدن 

مرسوم شده است .
یک عکس می تواند آدم را امیدوار کند که هنوز هم می توان خوش بین بود و کشتی انسانیت را از ساحل کدورت ها و یآس در روزگار واژگان واژگون 
رهانید و به بیکرانه ی انسانیت  انداخت . عکس چهار نفر که مراتب استاد و شاگردی را همچنان رعایت کرده و با عشق خاصی همدیگر را در آغوش 

می گیرند و شاید روزی چینی بر صورتشان تغییر عکس ها را به مراتب نشانگر باشد ،اما رسم ارباب معرفت را و نزدیک شدن دل ها را تداعی می کند.
عکس چهار نفر ) آقای غالمعلی زاده ،آقای اسدی ،آقای مینایی،آقای مویدفر (

آقای مینایی با ذوق می گوید که شاگرد آقای اسدی بود و آقای اسدی هم شاگرد آقای غالمعلی زاده بود و آقای موید فر )عموی عزیز( ارادت خاصی 
به این مکتب دارد و انگار این نسل قسم خورده ی معرفتند و استاد مینایی همچنان دوق تلمذ و تعریف از آن روزگار دارد . قدر دانی واژه ایست که بر 
سر زبانهای آدم های جنتلمن برای موجه بودن خودنمایی می کند، اما کمتر کسی قلبا این قدر خوشحال بود روزی بخواهد برای نسل چهارم این مکتب 

تعریف کند و حضرت قا آنی به حق می فرماید:

 خود بیا انصاف ده با قدر دانی همچو تو              باید این سان قدر من چون نکته سنجی نکته یاب

تنگدل گشتم بسی ز آن شکوه سر زد از لبم               جام می چون شدلبالب رزیدش از لب شراب

جام می مینایی لبالب و سر رزی شد

این علَم س��نگین را باید ما حمل کنیم و قدر دان نیک س��ر ش��تانی چون مینایی ها باشیم ، به 
دور از هر عقده ای و در اوج ،بعد از چهل سال ذوق کنیم که در کنار استادمان و در سوی دیگر 

شاگردمان ایستاده ایم . وقتی غریب باشی بیشتر به چشم می آیی .
وقتی تاریخ اس��الم می خواندم در وصایای ائمه بود که نس��ل به نس��ل انتق��ال دهید و زنده نگه 
دارید .این زیبای فریبا در تصویر ارباب معرفت خود نمایان گر دست به دست شدن علم پروتز با 

مقتضیات زمان ، توسط این اساتید و معاصران و خنیاگران کاِم کام 
گیران و شیرین دهنان ایران زمین می باشد. راهشان پر رهرو .

از راست )آقای غالمعلی زاده ،آقای اسدی ،آقای مینایی،آقای مویدفر(

مقاله
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مقاله

 Miss Cast-خاطره یک روز کاری در البراتوار

غالمرضا اخالقی
فارق التحصیل اولین دوره پروتز دندان از دانشکده دندانپزشکي شهید بهشتي )ملي سابق(1349

مربي سابق دانشکده هاي دندانپزشکي شهید بهشتي، آزاد و شیراز

 آخر هفته در ایران برعکس کشورهای دیگر روز پنجشنبه است 
هفته  کارهای  زودتر  ساعت  دو  البراتوار  پرسنل  که  است  این  بر  روال  و 
تا  به نظافت کامل  البراتوار پرداخته  را  این زمان  دیگر را مرتب کرده و 
در شروع هفته جدید البراتوار مانند روز اول پاک و منزه باشد ، انگار که 

تازه تاسیس شده است.
را  جلو  تمام  بریج  یک  زیرا  بود  کار  به  مشغول  همچنان  البراتوار  مدیر 
خود  هفته  آخر  به  پرسنل  تا  میکرد  آپ  وکس  را  بود  ای  عجله  کار  که 
برسند.پس از اتمام نظافت البراتوار و رفتن پرسنل، مدیر البراتوار همچنان 
مشغول به کار بود تا آن بریج را تمام کند.تنهای تنها بود و با دقت کامل 

بریج را فول وکس آپ )Full Wax Up( کرد.
ضمناً به تلفنهای آخر هفته هم جواب میداد. با تمام دن یکی از مکالمات 
انجام دهد  هم  را  گرفت سیلندرگذاری  تصمیم  بود  کار  درباره همان  که 

چون احساس میکرد کار خاصي در آن ساعت آخر هفته ندارد   
تلفنی  و قدری  مکالمه  او شد  به  تلفن دیگری  از ریختن سیلندر  پس 
تمام کار  با خودش گفت حال که  ، گچ سیلندر خشک شد  طول کشید 
Casting  را  را انجام داده پس مي تواند سیلندر را هم بریزد یا همان 

انجام دهد.
تلفن  ،زنگ  گذاشت   )Burn out( اوت  برن  کوره  داخل  را  سیلندر 
طول  آنقدر  مکالمه  آن  و  شد  مکالمه  مشغول  و  آمد  در  صدا  به  مجدداً 
کشید که فراموش کرد درجه کوره را که بر اساس بروشور گچ مورد نظر 

را رعایت کند.
متوقف  سانتیگراد  درجه   320 تا   250 از  پس  کوره  دمای  معموالً 
انجام گردد و در  انبساط گچ  یا   )Expansion( تا اکسپنشن  میشود 
انقباض  یا   )Constriction( کانستراکشن  سانتیگراد  درجه    920
گچ صورت گیرد.درجه کوره بیش از حد باال رفت و گچ خاصیت خود 

در  سیلندر  که  آمد  یادش  به  البراتوار  مدیر  .ناگهان  داد  دست  از  را 
کوره دارد ،تلفن را قطع کرده و به ناچار سیلندر را داخل سانتریفیوژ 
کوره  داخل  قباًل  را  زرد  .طالی  گذاشت    )Casting Machine(

بود. گذاشته 
بناچار سیلندر را ریخت و از سانتریفیوژ خارج کرده و گوشه ای گذاشت 
تا سرد شود .کمی نگران بود که به علت  غفلت او اتفاقي بیفتد ، تصمیم 

گرفت سیلندر را خالي کند و نتیجه زحماتی که کشیده بود را ببیند.
 )Miss Cast( وقتي سیلندر را باز کرد متوجه شد که کار میس کست
شده و طالی زرد که بسیار نرم است در اثر ترکیدگی سیلندر  در ترکهای 
سند  را  شده  ریخته  کار  نبود،  ای  چاره  است.  شده  ریخته  آمده  بوجود 

پالست کرد ، کار اصاًل شبیه وکس آپی  انجام شده نبود.
نبود.به  چیز  هیچ  شبیه  ضمناً  و  بود  چیز  همه  شبیه  شده  ریخته  کار 
شده    )Miss Cast( کست  میس  به طالي  دقایقي  و  برگشت  دفترش 
خیره شده و درضمن اینکه حالش گرفته شده بود فکری به نظرش رسید 
.به البراتوار برگشت با دیسک اسپروها را قطع کرد و اضافه های نا مطلوب 
را حذف کرد  و از آن طالی زرد نا فرم گردنبد نا موزون و زیبایي ساخت 
و آن را پالیش )Polish(  کرد و در قسمتي از گردنبند  سوراخي تعبیه 

کرد.
هوا کم کم تاریک میشد.وسایلش را جمع کرد و در حین رفتن به خانه 
سر راهش زنجیری متناسب برای آن خریداری کرد و گردنبند را با بسته 
بندي زیبا به منزلش برد و آن را به  عنوان هدیه ای تقدیم به همسرش 

کرد.
همسرش که سورپرایز شده بود بسته را باز کرد و گردنبند را خارج کرد 
و با تعجب پرسید این گردنبند را از کجا خریدی؟ چه کسي آن را ساخته؟

بسیار خوشحال شد و آنها آخر هفته شادي را سپری کردند
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چگونه یک پسورد امن انتخاب نمایم؟

محسن ارقند
IT مهندس فناوری اطالعات

های  وشبکه  اینترنت  از  استفاده  روزافزون  افزایش  به  باتوجه   
اجتماعی مختلف آن، تعداد حساب های کار بری یک فرد هم افزایش قابل 

توجهی داشته است.
به کلمه  وابسته  بسیار  زندگی می کنیم که  دنیایی  ما در  این حساب  با 
 4 از  که حداقل  عبوری  های  کلمه  است.  عبور)Password( شده  های 
واین کلمه عبور  نام کاربری  از  استفاده  با  اند. شما  کاراکتر تشکیل شده 
می توانید به حساب های مختلف خود دروبسایت ها دسترسی پیدا کنید. 
سارقین  برای  حدس  قابل  غیر  و  امن  عبور  کلمه  یک  انتخاب  براین  بنا 

اینترنتی و هکرها، اهمیت فراوانی دارد.
 فرض کنید  پسورد حساب بانکی شما به سرقت برود چه اتفاقی خواهد  
افتاد؟ دراین مقاله با ما همراه باشید تا نکات مهم برای انتخاب یک کلمه 

عبور امن را فرا گیرید.

 برای هر سایت پسورد جداگانه انتخاب نمایید
  معموال کاربران مبتدی برای تمام حساب های کاربری خود یک کلمه 

عبور را انتخاب می کنند  و این یک کار بسیار خطرناک و اشتباه می باشد.
انتخاب  فرض کنید شما برای ایمیل یاهو وجیمیل خود یک  پسورد را 
کرده اید. درصورتی که فردی به یکی از آن ها دسترسی پیدا کند ،  قطعا 
ایمیل دیگر شما را نیز مورد هدف قرار می دهد. بنا براین حتما برای هر یک 

از حساب های خود پسوردی جداگانه برگزینید.

 کلمه عبور شما شخصی است 
به  نمایید.  نباید آن را فاش  کلمه عبور یک راز است که به هیچ عنوان 
عبارتی دیگر یک وسیله ای کامال شخصی می باشد که شما باید در حفظ آن 

تمام تالش خود را به کار گیرید.
 از نوشتن آن بر روی دفترچه و یا کاغذ یادداشت خودداری کنید واز دادن 

آن به دوستان خود پرهیز نمایید.

 هر چند وقت یک بار کلمات عبور را تعویض نمایید 
این نکته در صورتی که شما را آزار ندهد بسیار فاکتور مهمی می باشد. 
سعی کنید هر چند مدت که می گذرد پسورد حساب خود را عوض کنید. به 

شرطی که این تعویض پسورد، شما را در آینده دچار مشکل نکند.
 گاهی دیده شده است که کاربران پس از تعویض کلمه عبورخود، در ورود 
به سیستم بدلیل فراموشی آن ، دچار مشکل می شوند. البته با وجود سیتسم 
های یادآوری کلمه عبور دروب سایت ها، مشکلی پیش نمی آید. اما همین 

مورد هم باعث آزار کاربر خواهد شد.

 از پسورد های خیلی معمولی استفاده نکنید
بسیاری از کا ربران در زمان پر کردن فرم های ثبت نام کلمه عبورهایی 

را انتخاب می کنند که معموال زیاد استفاده می شود. مثال 123456 
به هیچ عنوان از کلماتی استفاده نکنید که دردیکشنری موجود باشند. 
انتخاب  حتی  باشد.  خودتان  به  مربوط  که  نکنید  استفاده  کلماتی  از 
سعی  نمی شود.  توصیه  عنوان  هیچ  به  عبور،  کلمه  عنوان  به  تولد  تاریخ 

کنید از ترکیب مختلف آن ها بهره بگیرید.

 چگونه یک پسورد قوی بسازیم؟
طریق  )از  هک  غیرقابل  و  امن  بسیار  عبور  کلمه  یک  بخواهیم  اگر 
از  آن  در  که  باشیم  داشته  توجه  باید  کنیم،  انتخاب  موجود(  برنامه های 
ترکیب حروف کوچک و بزرگ، اعداد و کاراکترهای خاص استفاده کنیم. 
ترتیب قرارگیری کاراکترها در کنار هم باید به صورت اتفاقی و رندم باشد. 

teH0912@s21 به عنوان مثال: 
مناسب  عبور  کلمات  تولید  در  زیر  ترفند های  از  می توانید  همچنین 

نمایید. استفاده 

مقاله



به  برعکس  به صورت  دارید  که دوست  را  کلمه  می توانید یک  * شما 
Narteh عنوان پسورد خود انتخاب کنید. 

کنید.  استفاده  اعداد  از  حروف  جای  به  خود  نظر  مورد  کلمه  در   *
قوانین  است  معروف   l33t زبان  به  اصطالحا  که  نوشتن  از  شیوه  این 
مخصوص به خود را داراست، که می توانید برای دریافت اطالعات بیشتر 
به آدرس http://en.wikipedia.org/wiki/leet مراجعه کنید. برای 

اینکه کمی با این روش آشنا شوید به مثال زیر توجه کنید.
eshterak  را با این روش بنویسیم.  فرض کنید ما می خواهیم کلمه 

3sht3r4k دقت کنید این کلمه به چه صورت تبدیل می شود. 
از کاراکترها اعداد قرار گرفتند   همین طورکه می بینید به جای بعضی 
الفبایی  کاراکترهای  به  اعداد  برخی  ساختاری  شباهت  دلیل  به  این  و 
از  مرکب  پسوردی  کلمه،  یک  کردن  حفظ  با  ما  حساب  این  با  است. 

حروف الفبا و اعداد خواهیم داشت.

است  این   ، امنیت  دارای  عبوری  کلمه  تولید  برای  دیگر  روش  یک   *
که شما یک کلمه در نظر بگیرید. حال بر روی کیبرد حروف سمت چپ 
را در   yousef90 به عنوان مثال کلمه  تایپ کنید.  را  یا راست آن  و 
نظر بگیرید. حال ما می خواهیم کاراکترهای سمت راست این کلمه را بر 
بنابراین رمز تولید  انتخاب کنیم.  ، به عنوان رمز عبور خود  روی کیبرد 

شده tiyawd89 می شود.
تایپ  سرعت  که  خورد  خواهد  افرادی  درد  به  تنها  روش  این  البته 
صرف  بیشتری  زمان  کلمه  یک  تایپ  برای  معموال  و  دارند  پایینی 
خود  تایپ  بیشتری  با سرعت  که  تر  حرفه ای  کاربران  که  چرا  می کنند. 
زجرآور  تقریبا  عبور  رمزهای  از  نوع  این  کردن  وارد  می دهند،  انجام  را 

می باشد!

را  جمله  یک  شما  که  است  این  پسورد  ساختن  برای  بعدی  ترفند   *
این  دهنده  تشکیل  کلمات  ابتدای  حروف  از  سپس  می گیرید.  نظر  در 
عبور  رمز  عنوان  به  کلمه  این  از  و  می سازید   اختصار  کلمه  یک  جمله 
 man جمله  مثال  عنوان  به  نمایید.  استفاده  می توانید  خود  اختصاصی 
که  ای  کلمه  بگیرید.  نظر  در  را   motevallede tir mah hastam
با  همچنین  می باشد.   mmtmh می آید  به دست  این جمله  اختصار  از 
اضافه کردن عدد به ابتدا و انتهای آن قدرت کلمه عبور را افزایش دهید.

* از ابزارهای تولید پسورد استفاده کنید.

بسیار  عبور  کلمه  یک  به  نیاز  شما  مهم  بسیار  های  حساب  برای 
بانکی. مانند حساب  دارید  قدرتمند 

در صورتی که نمی خواهید از روش های باال استفاده کنید ، برای ساختن 
یک رمز عبور بسیار مطمئن از ابزارهای آنالین و آفالین بهره بگیرید. این 
برنامه ها با یک کلیک کلمات عبور تولید می کنند. در این کلمات تمامی 
با  می توانید  شما  می شود.  رعایت  پسورد  امنیت  به  مربوط  استانداردهای 
انتخاب یکی از آنها خیال خود را در مقابل به سرقت رفتن پسورد حساب 

خود از طریق روشهایی نظیر بروت فورس راحت کنید.
strongpasswordgenerator.com مراجعه کنید. به سایت 

ترکیبی  کاراکترهای  وجود  همچنین  و  بودن  طوالنی  دلیل  به  البته 
می باشد.  کاری سخت  آنها  کردن  شده، حفظ  تولید  های  رشته  این  در 
خود  کامپیوتر  در  امن  و  مطمئن  مکانی  در  را  ها  آن  حتما  بنابراین 

نمایید.  نگهداری 
آنالینی  ابزارهای  از  می توانید  خود،  انتخابی  عبور  کلمه  آنالیز  برای 

استفاده کنید.  www.passwordanalyzer.com نظیر 
نرم   ، مختلف  کاربری  های  حساب  عبور  کلمات  کردن  ذخیره  برای 
افزارهایی ارائه شده اند که شما با استفاده از آنها می توانید به مدیریت 
پسورد های خود بپردازید. در شماره های بعدی به معرفی نرم افزارهای 

پرداخت. مدیریت پسورد خواهیم 

چگونه یک پسورد امن انتخاب نمایم؟
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دانشجویان  علمی  سمینار  اولین  در  مقاالت  ارائه  جهت  زیر  نکات  رعایت 
الزامیست: دندانی  پروتزهای 

1. ارسال 2 قطعه عکس پشت نویس شده با مشخصات به همراه سوابق تحصیلی، 
تجارب حرفه ای و شماره تماس، ضمیمه مقاله ارسالی.

پدر،  نام  نام خانوادگی،  و  نام  مقاله شامل:  فرستنده  کامل  2. ذکر مشخصات 
شماره ی دانشجویی ، نام دانشگاه در حال تحصیل و سال ورود به دانشگاه )و یا 
ترم جاری در حال تحصیل( ، نام و رتبه ی علمی استاد راهنما، در باالی کلیه 
صفحات مقاله الزامیست، در غیر این صورت مقاله وارد بخش ارزیابی نمی گردد.

علمی  هیئت  اعضای  )از  راهنما  استاد  نظر  و  رای  با  باید  مقاالت  کلیه   .3
در  ارائه  جهت  دندانی(  پروتزهای  بخش  و  دندانی  پروتزهای  های  آموزشکده 

سمینار ارسال گردد، در غیر این صورت مقاله وارد بخش ارزیابی نمی گردد.
4. مقاله ارسالی باید از فرمت خاص مقاله علمی پیروی کرده، به دو زبان فارسی یا 
انگلیسی تایپ و چاپ شده باشد و به همراه آن یک CD حاوی نسخه ی PDF مقاله و 
 Microsoftپاورپوینت سخنرانی نیز ارسال گردد)الزم به ذکر است از نرم افزار )2010 و

office 2007 استفاده شود(، در غیر این صورت مقاله وارد بخش ارزیابی نمی گردد.
 یک نمونه مقاله علمی در سایت نهاد دانشجویان پروتزهای دندانی به آدرس 

www.DTSA.sub.ir جهت راهنمایی دانشجویان قرار داده شده است
از  و  الزامی است  یا منابع موثق مورد استفاده  ارسالی ذکر منبع و  5. در مقاله 
ارسال آثاری با محتوای کاتالوگ تبلیغاتی جدا خودداری کنید، در غیر این صورت 

مقاله وارد بخش ارزیابی نمی گردد.
جهت  مقاالت  سایر  و  اصلی  سالن  در  سخنرانی  ارائه ی  برای  برتر  مقاالت   .6

ارائه به صورت پوستر آموزشی انتخاب می گردند.
به  دندانی  پروتزهای  دانشجویان  نهاد  از سایت  روز،  به  اطالعات  جهت کسب 

آدرس www.DTSA.sub.ir بازدید کنید.
کلیه  مبحث،  کلی  سرفصل  نشانگر  رنگ  قرمز  انگلیسی  بزرگ  حروف  کلیه 
حروف کوچک انگلیسی نشانگر زیر مجموعه اصلی مبحث و خطوط تیره نشانگر 

مراحل کاری و یا بخش جزئی تری از مبحث می باشد.

)Basic Subject( )4دانشجویان ترم 3،2،1و(
A. Instruments in dental laboratory
B. Infection Control in dental laboratory
C. Dental materials
D. Dental anatomy & morphology
E. Removable prosthesis
    a. Complete denture )class I,II,III(
    - Immediate & Transitional & Temporary denture
    - Artifical teeth arrangement & gum modeling
    - Flasking & Heat curing process 
    b. Partial denture
    - Types of Impression
    - Frame design

ما  کنیم.  برگزار  علمی   دانشجویان، سمیناری  دگر  کنار  در  ایرانی،  و  ایران  به  ارادت  با  ایران  رنگ  پرچم سه  زیر  در  ایرانیان  دگر  تا چون  آمدیم  ما  عزیز،  دوستان 
باید ادای دین کنیم. به افق 1404 و اعتالی فرهنگی  و علمی رشته  نیامده ایم که خودنمایی کنیم، گفتیم که ما می توانیم و حاال روزی است که  آمدیم که باشیم، 
پروتزهای دندانی در محیط آکادمیک و فراتر از آن می اندیشیم، با هم تالش کنیم تا پیش برویم به سوی افقی که دور اندیشان آن را می بینند. نگاه دوراندیش، به 

سوی توسعه فرهنگی و علمی، در رشته پروتزهای دندانی.
راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد            شعری بخوان که با او رطل گران توان زد   
بر آس�تان ج�انان گر س�ر توان نهادن           گل��بانگ سربلن��دی بر آسم��ان توان زد   

به یاری خداوند متعال و همت شما دانشج.یان گرامی اولین سمینار علمی دانشجویان پروتزهای دندانی را در نیمه دوم سال 92 برگزار خواهیم نمود.

1. این لیست قطعاً شامل تمامی مباحث موجود در رشته ی ساخت پروتزهای 
اولیه دانشجویان عزیز می باشد.  دندانی نیست و صرفاً جهت راهنمایی 

2. سایر عناوین مرتبط به رشته ی ساخت پروتزهای دندانی که ممکن است در 
این لیست موجود نباشد، با رای و نظر اساتید پذیرفته می باشد.

3. مقاالت فقط تا زمان مهلت ارسال مقاالت که متعاقبا اعالم می شود، پذیرفته 
شده و وارد بخش ارزیابی می شود.

پروتزهای دندانی اولین سمینار علمی دانشجویان  اجرایی  دبیر 
                     فرید هاشم نژاد

  

    - Surveyor
    - Duplicate
    - Alter cast
F. Fixed Prosthesis Restoration
    a. Porcelain Fuse to Metal
    - Crown & Bridge & Maryland bridge
    b. Composite
    - FRC, Crown & Bridge & Maryland bridge
    c. Inlays & Onlays & m/n )Ex: 8/7(
    d. Temporary
    e. Free Metal
    - Laminate & Jacket Crown & Inceram )Spinle, Alumina(
G. Orthodontic
    a. Dental material in orthodontic
    b. Retention & Anchorage 
    c. Space Maintainer 
    d. Soldering Appliance
***)Advanced Subject(*** )8دانشجویان ترم 7،6،5و(
    e. Orthodontic Functional Appliance
    f. Implant in orthodontic
H. Maxillofacial
    a. Intra oral
    b. Extra oral
    c. Combine )Intra & Extra oral(
I. New dental material
J. Removable Prosthesis
    a. Flexible & Injection Denture
    b. Overdenture
   c. Attachment
K. Fixed Prosthesis Restoration
    a. Implant
    b. Free metal )High Tech: IPS & Inceram Zr, ....(
L. CAD-CAM in dentistry

علمی

اولین سمینار علمی دانشجویان پروتز دندان )نیم سال دوم سال 1392(

                           عناوین مقاالت             ضوابط ارسال مقاالت 

تذکر

        راهنمای طبقه بندی عناوین مقاالت
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حضور ماهنامه بین المللي
 دندان سازان حرفه اي در 

دوازدهمین کنگره علمي
انجمن پروستودونتیست هاي ایران

•  حضور جناب آقای دکتر تاجرنیا و جناب آقای دکتر شفیع جعفری در غرفه ماهنامه 

•  جمع دوستانه مْسولین برگزاری دوازدهمین کنگره علمی انجمن پروستودونتیست های 
   ایران در غرفه ماهنامه

•  حضور جناب آقای دکتر غزنوی در غرفه ماهنامه 

•  جمعی از دست اندرکاران ماهنامه بین  المللی دندان سازان حرفه ای در کنگره دوازدهم

گـزارش تصـویری
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صبح هنگام وقتی بر می خیزید اصال زمان مناسبی برای اصالح صورتتان 
نیست.

خلیل فارسی نژاد متخصص پوست ، مو و زیبایی  گفت: بهترین ساعت 
اصالح صورت برای آقایان شب بعد از انجام کار روزانه می باشد.

وی افزود: صبح ها پس از بر خواستن از خواب زمان مناسبی براي اصالح 

صورت نیست زیرا در اثر اصالح الیه های شاخی برداشته می شوند و چربي 
پوست کمتر مي شود در نتیجه به دلیل قرار گرفتن در معرض آفتاب و 

آالینده هاي محیطي مستعد آسیب و خشکي مي گردد.
اصالح  است  بهتر  باز سازی سلول ها  و  ریکاوری  برای  کرد:  تصریح  وی 

صورت شب ها انجام گیرد.

تجزیه و تحلیل نتایج 6 مطالعه نشان می دهد افرادی که روزی سه لیوان 
چای می نوشند در سالخوردگی از لحاظ ذهنی هوشیار باقی خواهند ماند.
به گزارش دیلی میل، نتایج این تحقیقات نشان می دهد که نوشیدن چای 

به مغز کمک می کند تا فعال بماند.
به اعتقاد دانشمندان، برخی مولفه ها مانند تینین از انسان در برابر ابتال 

به آلزایمر محافظت می کند.
میلیون ها نفر صبح ها عادت دارند که برای پریدن خواب از سرشان چای 
بنوشند اما چای تاثیری فراتر از بیدار کردن انسان دارد به طوری که به 
گفته دانشمندان نوشیدن چای ذهن انسان را در سالخوردگی فعال نگه 

می دارد.
آنها افزودند: نوشیدن یک تا سه فنجان چای در روز از ابتال به زوال عقل 

جلوگیری می کند.
این موضوع احتماال به دلیل وجود تینین یک ماده شیمیایی گیاهی است 
که در چای و قارچ یافت می شود.کارشناسان آمریکایی تاکنون مطالعات 

بر حافظه و هوشیاری  نوشیدنی های کافئین دار  تاثیر  زیادی در زمینه 
ذهنی انسان انجام داده اند.

قهوه  و  چای  داشتند  شرکت  مطالعات  این  در  که  زنی  و  مرد  هزاران 
برای  که  )آزمونی  گرفتند.  حافظه  آزمون  آنها  از  محققان  و  می نوشیدند 

تشخیص مراحل اولیه ابتال به بیماری آلزایمر گرفته می شود.(
محققان این آزمون را 10 سال بعد نیز تکرار کردند. نتایج این مطالعه در 

مجله Advances in Nutrition منتشر شده است.
برای حدود هشت سال  آمریکایی  روی 4000  بر  ای  مطالعه  همچنین 
انجام شد. نتایج این مطالعه نشان داد که نوشیدن چای به ویژه برای زنان 

مفید است.
محققان انجمن آلزایمراعالم کردند که شواهد نشان می دهد که نوشیدن 
چای از زوال عقل جلوگیری می کند. با این حال بهترین راه برای کاهش 
این خطرات رعایت یک رژیم غذایی متعادل، ورزش منظم و اجتناب از 

سیگار کشیدن است.

 مردان بخوانند!
بهترین زمان برای اصالح صورت چه هنگامی است؟

 روزی سه لیوان چای بنوشید تا در سالخوردگی هوشیار بمانید

منبع: سایت باشگاه خبرنگاران

منبع: سایت خبرگزاری ایرنا

خبر
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 پزشکان اصفهانی موفق به انجام اولین عمل جراحی مغز با هوشیاری بیمار شدند

مدیر گروه بیهوشی و مراقبت های ویژه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
گفت: نخستین بار در کشور عمل جراحی مغز تحت بیداری با کنترل 
انجام  اصفهان  پزشکی  علوم  دانشگاه  در  بیمار  تکلم  و  اندام  حرکات 

شده است.
مراکز  کنترل  با  مغز  جراحی  روش  این  در  افزود:  عطاری  محمدعلی 

حساس بدن مانند تکلم و حرکت اندام انجام می شود.
مدیر گروه بیهوشی و مراقبت های ویژه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
مغز)بافت شناسی  فیزیولوژی  از  استفاده  با  عمل جراحی  این  در  گفت: 
دستگاه اعصاب(، مراکز حساس و درد آور مغز مانند پوست و استخوان 

می شود. مشخص  جمجمه 
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه این مراکز توسط 
آرام بخش های قوی بی حس می شود، افزود: در این لحظه، با باز کردن 

این قسمت ها و رسیدن به مغز، تومور داخل آن نیز خارج می شود.
حرکت  و  تکلم  قدرت  مراحل،  این  انجام  هنگام  داد:  ادامه  عطاری 
دست های بیمار با توجه به موقعیت تومور در نیمکره های راست و چپ 

به طور مرتب مورد مراقبت قرار می گیرد.
عمل  بیمار،  طبیعی  حرکت های  در  اخالل  صورت  در  گفت:  وی 

برداشت تومور متوقف می شود تا آسیبی به وی وارد نشود.
مدیر برنامه فلوشیپ بیهوشی در جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان اضافه کرد: در این نوع عمل حدود 90درصد از تومور 
برای جلوگیری از اثرهای فشاری آن تخلیه شده و مابقی تومور بدون 

داشتن آسیبی برای بیمار در مغز باقی می ماند.
به  بعد  باقی مانده در چند سال  اینکه ممکن است تومور  بیان  با  وی 
این  تحت  مجدد  طور  به  می تواند  بیمار  افزود:  کند،  رشد  مجدد  طور 

نوع بیماری قرار گیرد.
وی عمل جراحی مغز را سه نوع به طور کامل بیدار، بیهوش-بیدار و 
در  بار  نخستین  اول  روش  کرد:  اظهار  و  عنوان  بیهوش-بیدار-بیهوش 

کشور در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد.
داروهای  مانند  امکانات  کمبود  و  محدودیتها  وجود  با  افزود:  عطاری 

آرامبخش قوی این عمل با موفقیت صورت گرفت.
کرد  عنوان  کشور  دانشگاه  تنها  را  اصفهان  پزشکی  علوم  دانشگاه  وی 

که آموزش فلوشیپ بیهوشی مغز و اعصاب در آن انجام می پذیرد.

منبع: سایت خبرگزاری ایرنا

خبر
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 10 روش تبدیل استرس به آرامش

مدیتیشن، اندیشیدن به مسئله دیگر، کشیدن نفس عمیق، نگاه کردن به اطراف، 
نوشیدن چای سبز، عشق ورزیدن، ماساژ، گذراندن مدت زمانی در خارج از منزل، 
به مغز 10 روشی هستند که می توانند  استراحت دادن  و  به موسیقی  گوش دادن 

استرس انسان را به آرامش تبدیل کند.
به گزارش هلث، اگر زندگی پر از استرس آرامش را از شما گرفته، روش های تمدد 
اعصاب می تواند شما را به زندگی عادی برگرداند. بعضی از این روش ها فقط 5 دقیقه 

و یا حتی کمتر زمان الزم دارد.
استرس کم می تواند ذهن را متمرکز کند ولی اگر زیاد شود، آسیب های فکری و 

جسمی زیادی به انسان می زند.
اما آرمیدگی و تمدد اعصاب می تواند توازن را به زندگی بازگرداند و حتی ممکن است 

برخی از خطرات مربوط به استرس را کاهش دهد.
برای کاهش استرس معرفی شده است که در هر زمان و مکان  در زیر 10 روش 

می توان آنها را انجام داد.

منبع: سایت خبرگزاری ایرنا

خبر
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• مدیتیشن 
صداهای  آوردن  در  و  سخت  حرکات  سری  یک  انجام  مدیتیشن 
عجیب نیست بلکه انجام هر حرکت یا کار تکراری که موجب آرامش 
نقاشی،  شنا،  روی،  پیاده  مثل  باشد  مدیتیشن  نوعی  می تواند  شود، 

بافندگی و حتی رانندگی.
وقتی ذهن شما درگیر کار، روابط دوستانه یا خانوادگی است، بهتر 
دهید  اجازه  و  نکنید  فکر  چیز  هیچ  به  دقیقه   10 تا   5 برای  است 
متوجه  دهید  انجام  روز  هر  را  کار  این  اگر  شود.  کمی آرام  ذهنتان 

خواهید شد که به مرور زمان استرس شما کم می شود.

• اندیشیدن به مسئله دیگر 
اگر ذهنتان آن قدر درگیر مشکالت است که نمی توانید مدیتیشن 
مکانی که  مثال  پرت کنید.  دیگر  به یک موضوع  را  کنید، حواستان 

دوست دارید به آن سفر کنید و یا خانه رویاهایتان را تصور کنید.
به  شما  تصور  چه  هر  است.  استرس  کردن  دور  کار  این  از  هدف 

واقعیت نزدیک تر باشد، احساس آرامش بیشتری خواهید داشت.

• کشیدن نفس عمیق
استرس و عصبانیت باعت کوتاه تر و تند شدن تنفس می شود، این 
در حالی است که آرامش با نفس های عمیق و آرام همراه است. پس 

برای تغییر وضیعیت تنش، حالت نفس کشیدن خود را تغییر دهید.

• نگاه کردن به اطراف 
کلر مایکلز نویسنده کتاب 10 راه حل ساده برای از بین بردن استرس 
می گوید: قدرت تمرکز برای داشتن زندگی راحت و معنا دار ضروری 
است. تمرکز حواس یعنی توجه کامل بر انجام یک کار در یک زمان 
مشخص، پس از چند بعدی بودن و انجام یک کار در لحظه خودداری 
کنید. زندگی کردن در زمان حال می تواند کمک زیادی به کم شدن 

نگرانی های بکند و آرامش بیشتری به شما دهد.

تمرکز بر اشیای اطراف تمرین خوبی برای از بین بردن استرس است. 
لذت بردن از رنگ و بوی گل ها، گوش دادن به صدای آواز پرندگان و 

یا نگاه کردن با دقت به یک درخت از جمله این کارها است.

• نوشیدن چای سبز
اگر اهل خوردن قهوه هستید، بهتر است سعی کنید به جای قهوه 
چای سبز بنوشید. نوشیدن قهوه استرس را زیاد می کند در حالی که 

چای سبز آرام بخش است. 

نویسنده کتاب 7 راز سالمتی و زیبایی می گوید:  نیکوالس پریکان 
چای سبز باعث سالمت و زیبایی می شود.

• عشق ورزیدن
با  دوستی   ، آرامش  داشتن  و  استرس  کردن  کم  های  راه  از  یکی 
حیوانات خانگی و یا صحبت کردن با دوستان است . وقتی با دوست 
خود در مورد مسایل خوب صحبت می کنید، در واقع استرس خود 

را کم می کنید.

به گفته متخصصان، روابط اجتماعی به مغز کمک می کند بهتر فکر 
کند و فرد را تشویق می کند که برای مسائلی که قبال حل آن ها غیر 
ممکن بود، راه حل مناسب پیدا کند. مطالعات نشان می دهد روابط 
استرس  و  فشار خون  کاهش  به  کردن  بغل  یا  نوازش  مثل  فیزیکی 

کمک می کند.

• ماساژ گرفتن 
وقتی عضالت شما گرفته است و وقت کافی برای مراجعه به متخصص 

ندارید با استفاده از روش ساده زیر می توانید خود را ماساژ دهید.

دو دست خود را روی شانه و گردن قرار دهید، شانه و گردن خود را با 
انگشتان به آرامی فشار دهید، به آرامی شانه های خود را ماساژ دهید.

• زمانی را در خارج از منزل یا محل کار سپری کنید
که  کردید  احساس  اگر  دارند. پس  احتیاج  تفریح  به  بالغ هم  افراد 
بیش از حد معمول استرس دارید و یا عصبانی هستید، یک جای آرام 
و ساکت برای استراحت پیدا کنید که بتوانید استرس و مشکالت خود 
را فراموش کنید. چند نفس عمیق بکشید و سعی کنید خود را آرام 
زمان همیشه در دستان شماست،  باشید که  به خاطر داشته  کنید. 

پس آرام باشید.

• گوش دادن به موسیقی 
دهد.  تسلی  را  روح  و  کاهش  را  قلب  ضربان  می تواند  موسیقی 
متخصصان می گویند: هنگامی که استرس شما زیاد می شود، با گوش 
دادن به یک موسیقی آرام و مطبوع به کاهش ضربان قلب و استرس 
خود کمک کنید. تحقیقات نشان داده اند که گوش کردن موسیقی 

سنتی آرام بخش است. 

• استراحت دادن به مغز
30 ثانیه کافی است تا استرس شما جای خود را به آرامش دهد. برای 
این کار باید ذهن خود را به سمت موضوعات جالب و مثبت منحرف 
کنید. با تصور هر چیزی که به شما انرژی مثبت می دهد، شروع کنید 
برای مثال تصویری از فرزند و یا همسرتان، تصور جواهر مورد عالقه 
شما که برای خریدش پول پس انداز کرده اید و تمام فکر هایی که 
برای مدت کوتاهی می تواند لبخند را روی لبان شما بیاورد، می تواند 

شما از یک فرد عصبی به فردی آرام تبدیل کند.

خبر
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طب  که  داد  نشان  وولورهامپتون  دانشگاه  دانشمندان  جدید  پژوهش 
سنتی آفریقایی ممکن است از کلید درمان زخم هایی برخوردار باشد که 
با طب مدرن در تضاد است. طبق این درمان، ریختن شکر ریز بر روی 
زخم های بد مانند زخم پا یا حتی قطع عضو می تواند فرآیند درمان را در 

زمان شکست آنتی بیوتیک ها و درمان های دیگر ارتقا بخشد.
پرستاری  دانشکده  ارشد  مدرس  موراندو،  موسی  توسط  پژوهش  این 
بزرگساالن در دانشگاه وولورهامپتون انجام شده که در زیمباوه رشد کرده 
و پدرش در زمان بچگی از شکر برای ترمیم زخم ها و کاهش درد استفاده 

می کرده است.
شکر آب را از زخم به یک پارچه انتقال داده که محیط مورد نیاز باکتری 

برای رشد را از بین می برد و فرآیند بهبود زخم را تسریع می کند.
تاکنون 35 بیمار که از این درمان بهره مند شده اند، با بهبود شرایط خود 

مواجه شده و هیچگونه عوارض جانبی نیز گزارش نشده است.
این درمان از این رو موفق بوده که باکتری برای رشد به آب نیاز دارد 
از این رو قرار دادن شکر بر روی زخم باعث کشیدن آب شده و محیط 

مناسب رشد باکتری را از بین می برد.

تحقیقات انجام شده نشان می دهند در زنانی که چای سبز می نوشند، 
خطر ابتال به برخی سرطان های دستگاه گوارش به ویژه سرطان مری، 

معده و کولورکتوم )بخش انتهایی روده بزرگ( کمتر است. 
نتایج این تحقیقات نشان داد که مصرف منظم و مداوم چای سبز )حداقل 
3 بار در هفته، به مدت بیش از 6 ماه( با 17 درصد کاهش خطر ابتال 
باالتر چای سبز،  با مصرف مقادیر  به سرطان های گوارشی همراه است. 
درصد کاهش خطر این نوع سرطان ها باز هم بیشتر بود. به خصوص در 

کسانی که 2 تا 3 فنجان چای سبز در روز )حداقل 150 گرم چای در ماه( 
می نوشیدند، خطر سرطان های گوارشی 21 درصد کمتر گزارش شد و در 
زنانی که به مدت 20 سال به طور مداوم از چای سبز استفاده کرده بودند، 

خطر این نوع سرطان ها 27 درصد کمتر از سایرین بود.
چای سبز حاوی ترکیبات شیمیایی طبیعی موسوم به پلی فنل ها از 
جمله کاتچین می باشد. کاتچین ها خاصیت آنتی اکسیدانی داشته و با 

مهار آسیب DNA و توقف رشد تومور، از سرطان پیشگیری می کنند.

 درمان زخم ها با استفاده از شکر

 چای سبز خطر ابتال به سرطان های دستگاه گوارش را در زنان کاهش می دهد.

منبع: سایت خبرگزاری ایسنا

منبع: پي سي پارسي
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نوشیدن زیاد قهوه و چای پررنگ در کنار کشیدن سیگار، استفاده زیاد از 
نوشابه های رنگی باعث تیره شدن رنگ دندان ها می شود.

سید منوچهر هاشمی جراح و دندانپزشک گفت:  نوشیدن چای و قهوه و 
استفاده زیاد از ادویه ها در غذا به دلیل داشتن مواد رنگی و همچنین آب 
میوه های صنعتی و انواع نوشابه های رنگی به دلیل دارا بودن مواد افزودنی 
رنگی در طوالنی مدت باعث رنگی شدن و تیرگی رنگ دندان ها می شوند.

خبر

 برای داشتن چهره ای زیبا و لبخندی جذاب، خوردن و نوشیدن زیاد را متوقف کنید!

 خشکي چشم چیست؟

خشکي چشم یا سندرم خشکي چشم حالتي است که کیفیت و کمیت 
باعث مي شود احساس خشکي و تحریک  تغییر شده،  اشک دستخوش 

پذیري در چشم ایجاد شود.
خسرو جوادي متخصص بیماري هاي چشم  گفت: افراد مسن و حدود80 
تا90 درصد خانم هاي یائسه باالي 45 سال غالبا دچار خشکي چشم مي 
شوند و غده چشمي در این افراد دیگر به اندازه کافي اشک تولید نمي کند 

و باید از اشک مصنوعي استفاده کنند
وي افزود: همچنین در بیماري هاي کالژني که با تأثیر بر ترکیب اشک 

عمل  و  لنزها  از  استفاده  شود  مي  باعث خشکي چشم  اشکي  غده  یا  و 
جراحي لیزیک قدغن مي باشد و این افراد باید از عینک و اشک مصنوعي 

استفاده کنند 
وي تصریح کرد: استفاده طوالني مدت از کامپیوتر نیزباعث خشکي چشم 
مي شود و باید حتما از عینک هاي محافظ اشعه استفاده کرد و در صورت 
بروز خشکي چشم به کمک قطره اشک مصنوعي و عینک محافظ اشعه 
این مشکل برطرف مي شود ولي اشک مصنوعي به تنهایي نمي تواند تأثیر 

الزم را داشته باشد.

منبع: سایت باشگاه خبرنگاران جوان

منبع: سایت باشگاه خبرنگاران جوان
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به  در آخرین مطالعات و گزارش های دانشگاه های تغذیه معتبر دنیا، 
شدت توصیه شده که مردم در هر ساعتی از شبانه روز می توانند میوه 
یا سبزی مصرف کنند. اما بهتر است ساعت 10 صبح یا در ساعات عصر 

میوه ها را جایگزین انواع شیرینی جات و تنقالت کم ارزش نمایند.
در واقع فواید میوه ها و سبزی ها آن قدر زیاد است که در هر زمانی از 
شبانه روز که مصرف شوند مورد تأیید است. خوردن میوه ضامن سالمتی 
است ولی در مورد زمان خوردن میوه توصیه های ضد و نقیضی وجود دارد.
یکی از باورهای رایج در این زمینه این است که میوه را نباید همزمان 
با وعده های غذایی مثل ناهار یا شام مصرف کرد چون میوه مانع جذب 

مواد مغذی می شود .
میوه ها منابع غنی از فیبر هستند با مصرف میوه مقدار زیادی فیبر وارد 

دستگاه گوارش می شود .
این فیبرها باعث سریع شدن حرکات دودی روده ها می شوند و در نتیجه 
عبور مواد غذائی را در دستگاه گوارش سرعت می بخشند .به این ترتیب 
وقتی میوه را همراه یا بالفاصله بعد از غذا مصرف می شود ، مواد غذایی 
با سرعت بیشتری از دستگاه گوارش عبور کرده و در نتیجه جذب خیلی 
کالری و حتی  اضافه  به  مواد معدنی ،  و  ویتامین ها  مواد مغذی مثل  از 

ترکیبات غذائی مضر مثل کلسترول و قند کمتر می شود .
اگر فردی مشکل خاصی از نظر کمبود مواد مغذی نداشته باشد میتواند 
با خیال راحت همراه ناهار یا شام میوه مصرف کند . یا سبزیجاتی مثل 

کاهو و سبزی خوردن همراه غذا، نه تنها مضر نیست بلکه می تواند مفید 
هم باشد. چون مصرف میوه ها باعث کند شدن سرعت جذب مواد مغذی 

از جمله قند می شوند.
توصیه  غذا  همراه  میوه  مصرف  است  الغری  دچار  که  کسی  برای 
نمی شود چون باعث می شود کالری موجود در غذا به میزان الزم جذب 

بدنش نشود و در وزن گیری دچار مشکل می شود.
افرادی که دچار سوء هاضمه هستند، کسانی که ترشح اسید معده شان 
و  اثنی عشر  التهاب معده، زخم  به زخم معده،  یا مبتالیان  است،  زیاد 

سایر مشکالت دستگاه گوارش از مصرف میوه همراه غذا منع می شوند.
افراد سالم می توانند همراه یا بعد از غذا به عنوان دسر میوه فصل میل 
اگر  یا  ندارد.  یا 3 قاچ کوچک خربزه همراه غذا مشکلی  کنند. مثاًل 2 
باشد، خیلی هم  کسی می خواهد پرتقال و دیگر مرکبات کنار غذایش 
خوب است چون مصرف ویتامین C به جذب آهن، روی و کلسیم غذا 

کمک می کند.
نکته: به افراد مبتال به فقر آهن توصیه می شود همراه غذای خود لیمو، 
نارنج و پرتقال مصرف کنند تا جذب آهن در بدنشان ارتقاء پیدا کند. 
ولی باید دقت کرد از میوه های خیلی شیرین بعد از غذا استفاده کنند 
چون این میوه ها باعث افزایش قند خون شده و سیری کامل را به وجود 
سیری  احساس  غذا  همراه  یا  قبل  ها  میوه  این  مصرف  ولی  می آورند. 

کاذب را به وجود می آورند و باعث کم اشتهایی می شوند. 

 بهترین زمان مصرف میوه!
منبع: پرشین وي
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هزینه اشتراک شش ماهه با پست سفارشی 240000 ریال

هزینه اشتراک یکساله بین المللی

هزینه اشتراک یکساله با پست سفارشی 480000 ریال

نشانی پستی ماهنامه: تهران، صندوق پستی14185-636

تلفن: 66914291-021        فکس: 021-66438729

نام و نام خانوادگی / نام مرکز: ........................................................................تخصص:...............................................

نشانی: استان:................................... شهرستان...............................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

کد پستی:................................................................... صندوق پستی.................................. تلفن...................................

همراه:....................................................................................... فکس:................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................... 

   مبلغ اشتراک طی فیش شماره                         
 به حساب جاری4135455888 نزد بانک ملت شعبه چهارراه نصرت پرداخت گردید.  

                                 
   از طریق ملت کارت شماره6104337770055463 

بنام نشریه دندان سازان حرفه ای پرداخت گردید.

   از طریق اینترنت به شماره تراکنش                          
       تاریخ و امضاءبه حساب نشریه دندان سازان حرفه ای پرداخت گردید.

شروع اشتراک از شماره: v

عد
ه ب

فح
 ص

در
مه 

ادا

65$

شش ماهه 
یکساله

EMAIL

رابطین ماهنامه بین المللی  دندان سازان حرفه اي در استان ها

 تهران: دانشکده دندان پزشکي دانشگاه آزاد اسالمي جناب آقاي ذبیح اهلل محبي
آدرس: تهران- خ پاسداران- خ نیستان دهم- دانشکده دندانپزشکي دانشگاه آزاد اسالمي- طبقه سوم- البراتوار پارسیل 

همراه:  09123060519

تهران: دانشکده دندان پزشکي دانشگاه شهید بهشتی: جناب آقای محسن ترابی
آدرس: تهران-بزرگراه شهید چمران-خ شهید یمنی-بلوار فضل...-بلوار دانشجو-دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی

تهران: دانشکده دندانپزشکي دانشگاه تهران: جناب آقاي داود تقي زاده
آدرس: تهران- انتهاي کارگر شمالي-  دانشکده دندانپزشکي دانشگاه تهران – بخش ثابت

همراه: 09199235161

شیراز: دانشکده دندانپزشکي شیراز جناب آقاي ثریا نشان
آدرس: شیراز- قم آباد- قصرالدشت - دانشکده دندانپزشکي شیراز

تلفن: 4- 6263193 – 0711    

استان فارس: جناب آقای مجید اسکروچی 
آدرس: شیراز، خ فردوسی روبروی هتل تاالر، دندانسازی مروارید

تلفن:  0711-2248288        2243206- 0711

استان آذربایجان شرقی: جناب آقاي شهریار عنصری
آدرس: تبریز- ابتدای خیابان 17 شهریور قدیم- جنب بانک صادرات – ساختمان دکتر رفیع زاده- طبقه پایین- البراتوار دندانپزشکی شهریار عنصری 

کدپستی:5138987136
تلفن: 5563848- 0411          5543630- 0411

استان مازندران: جناب  آقاي محمود اسدي
آدرس: بابل- میدان کشوري- خیابان سرداران 2- رو به روي ساختمان پزشکان روژین- دندانسازي اسدي

تلفن: 0111-2289103
همراه: 0911313206
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رابطین ماهنامه بین المللی  دندان سازان حرفه اي در استان ها

استان مازندران: جناب آقای یار علی بالرک
آدرس: ساری-خیابان قارن-نبش کوچه اصان لو-ساختمان بهار-البراتوار دنتال سرامیک ساری

تلفن: 22221857-0151 و 0151-2220477
همراه: 09111510048

استان گیالن: جناب آقای رضا یونس نژاد
آدرس: رشت-خیابان مطهری-روبروی بانک سرمایه-ساختمان کاسپین-طبقه4-البراتوار پروتزهای دندانی یونس نژاد

همراه:09111392380

استان گلستان: جناب آقاي محسن مصدق
آدرس: گرگان- خیابان سرخواجه- نبش کوچه نهم – البراتوار گرگان لبخند 

تلفن: 2230118- 0171   
   0171 -2264206  

استان خوزستان: جناب آقاي اتابک
آدرس: اهواز- خیابان خاقاني- بین نادري و کافي- نبش کوچه نجفي- ساختمان نوین طبقه اول- دندانسازي تخصصي نوین

تلفن:  9- 2234047- 0611 
همراه:  09163155144

استان کرمانشاه: جناب آقای عابد نقش بندی  
آدرس: شهرستان روانسر- زمین شهری- میدان انقالب- دندانسازی نقش بندی 

تلفن: 6523699 - 0832
همراه: 09183321474

استان کرمانشاه: جناب آقای رسول آقایان
آدرس: کرمانشاه-خیابان دبیر اعظم-ساختمان دکتر زنگنه-واحد6-مطب دندان پزشکی دکتر اکبر خالصه-البراتوار دندان سازی آقایان

تلفن: 0831-7297181
همراه: 09183312732

استان آذربایجان غربي: جناب آقاي یونس حسین پور
آدرس: شهرستان شوط- خیابان ولیعصر شمالی- روبروی بانک سپه - پروتز دندان یونس حسین پور

تلفن:  0462-3222993 
همراه:  09147943373   09143623373 

استان همدان: جناب آقای مهدی قاسمی
آدرس: همدان-شهرستان مالیر-خیابان الوند- خیابان شهید بسطامی-کوچه شهید محمد رحیم ترک-پالک472

همراه:09189519790

استان لرستان: جناب آقای رضا قاسمی
آدرس: شهرستان بروجرد- شهرک اندیشه- فاز 3- کاج 3 – پالک 7 – البراتوار دندانسازی مندیبل

تلفن: 0363-5300903
همراه: 09382433978
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An evaluation of the hardness of flexible Denture Base Resins
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