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Abstract 

Background and Aim: One of the most noticeable problems of composite restorations is color change 

of them over the time Due to this the most important advantage of composites which is providing 

esthetic is gone, so restorations need to be changed.The purpose of this   study is to evaluate the effect of 

aging on color stability of two types of  Bleached shade composites. 

Materials and methods: In this in vitro study 10 disk shape samples of each two  nanohybride 

composit es   DBl XL( IPS Empress Direct,Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein)   dna  Ebl L( IPS 

Empress Direct,Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein    in same size werefabricated.The primary color 

assessment was done by spectrophotometer matched which CIEI*a*b.Samples were done by the 10000 

cycles of aging process which was equal to 1 clinical year. and then had the final test with her 

spectrometer. The results were evaluated with one way Anova. 

Results: the color change wasn’t perceptible( p=0.136)   ,while the difference in a* parameter between 
composites was perceptible and DBI was more than EBI.( p=0.000) The differences of b and ΔE 
parametres were not significant for two evaluated composites (p=0.377 and 0.136, respectively) 

 

Conclusion: .The color change of bleached shade enamel and dentin resin composites after aging was 

acceptable clinically. (ΔE   ≥3/3) 

. 
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 خالصه: 

 نيها که تام تیکامپوز تیمز نیمهم تر جهي.درنتباشديرنر انها م رييتغ یتیکامپوز یها مياز مشكالت ترمیكی : سابقه و هدف

بر ثبات رنر  agingاثر  یبررس یشگاهیمامطالعه از نی. هدف از اشوديمطرح م ميترم ضیبه تعو ازيو ن رودياز دست م باشديم ییبایز

 .باشديم bleached shadeو انامل  نيدنت  تیدو نوع کامپوز

 ,DBl XL( IPS Empress Direct,Ivoclar Vivadent    دیبرينانوه تیاز دو نوع کامپوز یشگاهیمطالعه آزما نیدر ا  مواد و روش ها:

Schaan, Liechtenstein)  ،   , Ebl L( IPS Empress Direct,Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) 58 كسانیبه ابعاد  نمونه 

  aging یتحت پروسه  یحرارت كليس 58888انجام شد. نمونه ها به تعداد  اسپكتروفوتومتر لهيبوس هياول ی. رنر سنجدیگرد هيته

 وOne way ANOVA یها با استفاده از ازمون ها افتهی. ترفیبا اسپكتوفوتومتر انجام پذ  ییقرار گرفتند و پس از ان سنجش رنر نها

 شدند. یابیارز

بطور   DBI تیدر کامپوز a( اما تفاوت در پارامتر p=0.136معنادار نبود ) تیدو کامپوز نيب یتفاوت رنر از لحاظ امار ها: افتهي

در دو ΔE (523/8= P ) ( و228/8=P)   L  (244/8 =P ، )bتغييرات مولفه های ( p=0.000بود.)  EBIاز  شتریي یدار یمعن

 نداشتند. یدارتفاوت معنا تیکامپوز

قابل قبول  یكينياز لحاظ کل agingپس از  نيانامل و دنت Bleached  shade یها نیرز تیرنر کامپوز رييتغ  :یگير نتيجه

 . است

 وزیت ، اسپكترو فوتومترکامپرزین ،    aging :هاواژه  کليد

 
 

 

 مقدمه:

% افراد از رنر دندان خود 24که امروزه  دهدينشان م تقايتحق

 (5)دهندیم حيو براق تر را ترج ديسف ینبوده و دندان ها یراض

 یها تیکامپوز ديمنظور کارخانه ها به سمت تول ني0 به هم

Bleached shade  یها تیثبات رنر کامپوز .رفته اندگ 

bleach shade مواد ریهمچون سا restorative به  ،ییبایز

در نظر  ماريب تیو جذب رضا تيفاکتور مهم در موفق کیعنوان 

متعدد  یهاshade در یتیکامپوز یها تيک  (2).شوديگرفته م

شده  یمختلف معرف یمتنوع توسط کارخانه ها یها تهيو اپاس

و  نايبا م شابهم یبه تطابق رنر و ترنسلوسنس یابياند که دست

باالتر  ییبایبه ز یابير به دستمنج تایعاج را فراهم اورده که نها

 .شوديم

دسته  2شامل  تیکامپوز یها تيک ینور یها یژگیو براساس

 :باشند یاز مواد م

Dentin like materials  ینور یها یژگیاز و ديجهت تقل 

 عاج

Enamel like materials: ینور یها یژگیو یجهت بازساز 

 یاحنو یجهت بازساز Translucent like materialsنايم

 .ترانسلوسنت مواد

 یكیزيف هیاپک جهت پوشش سا یها تیاساس کامپوز نیا بر

 یها تیحفره دهان مورد استفاده قرار گرفته و سپس با کامپوز

تا  دنشویم cover اليو انامل در سطوح باکال و لب نيدنت

اوقات  یاساس گاه نیبر ا ،کنند یرا بازساز کياستت ويب ميترم

ثبات  یو بررس مانديم یطح باکال باقدر س نيدنت تیکامپوز

 . باشديرنر ان مهم م

و  یداخل یتواند توسط فاکتورها یها م تیرنر کامپوز رييتغ 

 یاز واکنش ها یناش یداخل یرخ دهد فاکتورها یخارج

 یخارج یو فاکتورها تیدرون کامپوز ییايمشي – یكیزيف

(2).باشد یرنگدانه ها م یعمق ایو  یمربوط به جذب سطح
   

 یباال یها یژگیها با و تینانوکامپوز هیما شاهد ارا امروزه

 ی هیاساس،  نظر نی. بر  اميهست كالياپپت

Biomimetic dentistry  تهيبا اپاس  یها تیو کاربرد کامپوز 
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 یبازساز هینظر نیگزیمتفاوت،  جا یها یو ترانسلوسنس

 دبرکار نیشده است .بنابرا تیدندانها با کامپوز  کيمنوکرومات

انامل با  یها تیو پوشش آن با کامپوز نيدنت یها تیکامپوز

 Charactrization و ینور یها یژگیبه و یابيهدف دست

 (4) باشد. یم جیباالتر را

  aging یبرا  thermocycle مطالعه از روش نیدر ا .

 یطيکننده مح یبيازساز ستميسي ينیاستفاده  شده است، که ا

 راتياز عوامل تغ یه و مجموعه احفره دهان بود هيمخرب شب

 ییشگويتواند جهت پ یو زمان است که م یرطوبت ،یحرارت

 یواکنش ها یبازساز تيبا قابل یطيدوام مواد تحت مح

 (2)مشابه باشند یكیزيو ف ییايميش

شده توسط استاندارد  نييتع   thermocycling پروسه  

مان است و ز یو رطوبت یحرارت راتيياز  عوامل تغ یمجموعه ا

ثبات رنر دو نوع  سهیپژوهش به منظور مقا نیکه در ا

 (3)ت.از آن استفاده شده اس تیکامپوز

شود.  یسنجش رنر از دستگاه اسپكتروفوتومتر استفاده م یبرا

نور بازتاب شده از  زانيم یريدستگاه به منظور اندازه گ نیا

 دينور بازتاب شده از رنر سف زانينمونه نسبت به م کیسطح 

شود.  یقابل مشاهده استفاده م  فيمرجع در محدوده ط

غه بر اساس يبه ت دنيبازتابش پرتو از سطح نمونه پس از رس

 یشده وشدت ان در هر طول موج ثبت م کيطول موج تفك

با  ییاز دستگاه که پرتو ها یاطالعات خروج تیشود در نها

شده هستند ، به نرم افزار مربوطه منتقل  کيطول موج تفك

 یرنگ یها رمولفهیو پس از انجام محاسبات ، مقاد شوديم

 نييجمله تع از یابیهر گونه ارز تیو در نها  دهیمحاسبه گرد

توسط نرم  سمیمتامر بیضر نيياختالف رنر نمونه ها و تع

. الزم به ذکر است گردديمحاسبه م لیافزار طبق فرمول  ذ

 یكينيکل طیرنر در شرا رييقابل قبول تغ زانيم

 3/3    ≥ΔE     (4).باشدیم 

 یکه به بررس یتا کنون مطالعه ا  نيمحقق یتوجه به بررس با

 Bleach یوانامل در رنر ها نيدنت یها تیثبات رنر کامپوز

موجود در  یبپردازد انجام نشده است، با توجه به خالء اطالعات

  یبر رو  agingاثر  یحاضر با هدف بررس قيتحق نهيزم نیا

به صورت   bleached shade یها تیوزثبات رنر  کامپ

invitro رفتیانجام پذ. 

 

 ها: مواد و روش

 آزمایشگاهی شرایط در و تجربی صورت به که تحقيق این در

 در شكل دیسک نمونه 58  تعداد گرفت صورت شده کنترل

 نوع دو از  mm 2 ضخامت و mm 13 قطر به ابعادی

 DBI XL( IPS Empress Direct,Ivoclar کامپوزیت

Vivadent, Schaan, Liechtenstein)   وEBI L( IPS Empress 

Direct,Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) تهيه 

 .بود نمونه 28 شامل مجموعاً کهگردید

. 

 مختلف های کامپوزيت ساختاری های ويژگي

 

 

 که  strip Mylar روی بر  فلزی قالب ها نمونه تهيه برای

 سپس گرفت قرار شده پوشيده ای شيشه اسلب یک توسط

 بر strip Mylar آن از پس و شد پر کامپوزیت توسط قالب

 فشرده باال از دیگر ای شيشه اسلب یک توسط و قرار آن روی

 . شد

 سازنده هکارخان دستور به توجه با کامپوزیتی های نمونه سپس

 blue( LED  کيور الیت دستگاه توسط ثانيه 28 مدت به

phase,ivocolar,vivadent,schaan,liechtenstiein) با 

Material Product Manufacturer Composition Translu

cency 

 DBI(

Nanohybri

 resin d

composite) 

 IPS

 Empress

Direct, 

 XL DBl 
  

 

 Ivoclar

 Vivadent,

 Schaan,

Liechtenstein 

Dimethacrylate2

0% 
 barium With

glass50.2wt% 
 Ytterbium

 triflouride

9.8wt% 
Prepolymer19.6

wt% 

8%-7 

EBI(Nanoh

 resin ybrid

composite) 

 IPS

 Empress

 Direct, 
L EBl 

 Ivoclar

 dent,Viva

 Schaan,

Lietchtenstei

n 

Dimethacrylate2

1.5% 
 barium With

glass78.1wt% 

-13

15% 
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  شدند ستفادها کيور  اورلپ روش به  mw/cm2 5288 شدت

 .شود فراهم نمونه در نور یكنواخت توزیع تا

 کاغذی های دیسک توسط و خارج قالب از ها نمونه آن از پس

 و 238،388  ترتيب بيه هيا دانيه سيایيز کاهيش به وجهت با

5288(USA ESPE, 3M Lex – Sof  ) شدند. پاليش 

SP 64   دستگاه توسط  اوليه رنر های مولفه آن از پس

 USA) riter,) Spectrophotometer  با  مطيابيق  

  شد. تعيين  =b a* L*  CIE  سييستم

  thermocycling پروسه تحت کامپوزیتی های نمونه سپس

در  thermocyclingنمونه ها تحت شرایط . قرار گرفت،

( MSCT ،nucci marcelo-3)مدل ocycle mtherدستگاه 

 .گرفتندقرار

 متناوب متناوب های سيكل تحت ها نمونه دستگاه این در

 ای دقيقه 5 توقف با درجه 38 دمای و درجه 4  دمای با دراب

 به پروسه این رارگرفتند،ق  Aging منظور به سيكل هر در

 کلينيكی سال 5 با که سيكل58888 مدت به متناوب صورت

   (2،3.)شد انجام دارد مطابقت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

riter, 64 SP  دستگاه توسط مجددا  ها نمونه رنر سپس

 Spectrophotometer USA) ) سييستم  با  مطيابيق  

  b a* L*  CIE= با مدها دست به های داده شد. محاسبه  

 .گرفت قرار ارزیابی مورد ANOVA WAY ONE اناليزآماری
 

 : ها يافته

  دنتين و انامل کامپوزیت نوع 2 رنر ثبات پژوهش این در 

shade Bleach: از پس Aging و . گرفت قرار ارزیابی مورد 

  گردید ارائه 5 جدول در پژوهش های یافته

 تفاوت ،داد نشان AANOV WAY ONE آماری آزمون

  در استثتنا تنها ندارد. وجود گروهها بين معناداری آماری

 به DBI کامپوزیت در Δa که طوری به شد. مشاهده a پارامتر

 در lΔ مولفه  (P=888/8) بود. EBIاز باالتر معناداری صورت

 (مولفه p =377/8) نداشتند.  داریمعنا تفاوت کامپوزیت دو

Δb شتند.ندا  معناداری تفاوت کامپوزیت دو در (228/8=P) 

 نداشتند معنارادی تفاوت کامپوزیت دو در ΔE مولفه

(523/8=P)  

 

  مطالعه مورد دنتين و انامل کامپوزيت  نوع دو در رنگ های مولفه تغييرات بيشترين، و کمترين معيار، وانحراف ميانگين مقادير مقايسه - 0 جدول

 Min Max Mean± Deviation P value 

 Δ

E 
Δb Δa Δl 

Δ

E 
Δb Δa Δl ΔE Δb Δa Δl ΔE Δb Δa Δl 

D

BI 

8/34 /52

8 

/82

5 

-8/2 /25

2 

/20

5 

5/35 /32

5 

/75±8/38

1 

/57±8/48

0 

/20±8/54

5 

32/8±42/

8 

8/23 /228

8 

/888

8 

/244

8 

EB

I 

/25

8 

/42

8 

/45

8 

/82

8 

/05

5 

/28

5 

/50

5 

/53

5 

/11±8/20

1 

8/32±8/22 /40±8/22

8 

75±8/48

0/ 
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 بحث:         

 شنیرستور نيب رنر مناسب تطابق ییبایز یدندانپزشك در

 واز (0) است برخوردار ییسزا به تياهم از یعيطب ودندان

 تطابق رفتن دست از یتیکامپوز یها ميترم مشكالت نیمهمتر

 ضیتعو به ازين که باشد یم زمان گذشت با تیکامپوز رنر

   (5،2،0،5)سازد. یم مطرح را ميترم

 تیکامپوز نوع دو  رنر ثبات  سهیمقا هدف با حاضر مطالعه

  aging  از پس  shade Bleached انامل و نيدنت دیبرينانوه

 .رفتیپذ انجام

 برای حاصله رنر تغيير ميزان آمده دست به نتایج براساس

 دنتين کامپوزیت برای و ΔE =2/5 ±2/8 انامل تکامپوزی

 3/8 ± 2/5= ΔE دار معنی اماری لحاظ از تغييرات این که بود 

  کلينيكی قبول قابل غير حد از تر پایين و (P <82/8) .نبود

202  ≥  ΔE )   (55,58 ) دنتين کامپوزیت رنر تغيير  گرچه 

  بود. انامل کامپوزیت بيشتراز

  کامپوزیت دو رنر ثبات وهمكاران K Pala دیگری حقيقت در

 Z550 Filtek کامپوزیت و G-eainea از پس  خلفی 

aging  مقادیر ها کامپوزیت همه دادند قرار بررسی مورد را  

ΔE   نشان را یکلينيك قبول غيرقابل  حد از تر پایين 

 د.دار همخوانی ما مطالعه نتایج با که (52).دادند

 رنر ثبات وهمكاران M Shirinzad دیگری تحقيق در

 متاکریالت های کامپوزیت و بيس سایلوران های کامپوزیت

 را Aging Accelerated از پس (,Z350 Z250 ) بيس

 از باالتر   ΔE مقادیر کامپوزیت سه هر دادند قرار بررسی مورد

 ما تحقيق نتایج اب که (54)دادند. نشان کلينيكی قبول قابل حد

 aging روش در تفاوت ميتوان را ان علت و نداشت همخوانی

 ترموسایكل از حاضر مطالعه در دانست. مطالعه دو این در

 روش از فوق مطالعه در که حالی در شده استفاده

  Aging Accelerated است شده استفاده. 

 از مختلف عوامل تاثير تحت کامپوزیتی های ترميم رنر تغيير

 ودرصد 0نوع رزینی ماتریكس ساختار مانند داخلی عوامل جمله

 کننده آغاز ونوع وفيلر رزینی ماتریكس اتصال 0نحوه فيلر ذرات

 مجموعه (54،0)باشد می  غذایی مواد نظير  خارجی وعوامل نوری

 تغييرات ، خارجی رنر تغيير باعث توانند می عوامل این

 تغيير و ورنگدانه پالك تجمع با همراه سطحی زیر و سطحی

  (5،0،52)شوند. کامپوزیت داخلی ساختار رنر

 تغييرات معرض در دهان محيط در کامپوزیتی های ترميم

 و غذایی نظيرمواد خارجی و داخلی شيميایی وعوامل حرارتی

 اینسایزور های دندان . باشند می  بزاق ترکيبات و ها نوشيدنی

 نيز VU اشعه و رمرئینو تاثير تحت  فوق های فاکتور بر عالوه

 درساختاردرونی تغيير باعث عوامل این گيرند. می قرار

  thermocycling پروسه . شود می آن رنر و کامپوزیت

 تغييرات عوامل  از ای مجموعه استاندارد توسط شده تعيين

 (54,50،53،54) است زمان و رطوبتی و حرارتی

 در ocycletherm  دستگاه در سيكل هزار ده مدت به ها نمونه

 مورد  سيكل هر در ای دقيقه5 توقف و درجه38-4 دمای

 طبق aging هزارسيكل قرارگرفتند.  agingآزمایش

 .باشد می کلينيكی سال یک برابر  شده پيشنهاد  دستورالعمل
(2،3)  particle filler Glass را آب تواند نمی رفته کار به های 

 آب جذب قبليت از رزینی ماتریكس که حالی در نماید جذب

  باشد می برخوردار

 یک از ها کامپوزیت رزینی ماتریكس توسط آب جذب اینكه با

 وبهبود رزین کامپوزیت پذیری انعطاف باعث تواند می سو

 می آب  ، دیگر سوی از اما ، شود آن مكانيكی های ویژگی

 وفيلر رزین ذرات با سایلن باند وهيدروليز تخریب باعث تواند

 (55.) دهد کاهش را کامپوزیت مكانيكی های ویژگی ونهایتا شده

 ها وحالل مایعات ونفوذ آب جذب که اند داده نشان مطالعات

 منجر سو یک از وفيلر ماتریكس بين اینترفيس یا ماتریكس در

 در خالی فضای افزایش دنبال وبه شده هيدروليتيک تخریب به

 فزایش ها هرنگدان و حاللها وسایر آب های مولكول ،نفوذ پليمر

 می را ماده بيشتر تخریب ، رنر ثبات کاهش بر عالوه  که یافته

  نور انتشار تواند می دیگر طرف از و باشد داشته دنبال به تواند

 (5،5254.)تغييردهد را

 Dimethacrylate  ميزان انامل و دنتين کامپوزیت دو هر در
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  BIE و DBI کامپوزیت . باشد می درصد 28 دحدو رفته کار به

 تغييرات در هم به نسبت داری معنی تفاوت حاضرکه تحقيق

 ها ان رزینی محتوای تقریبی برابری  به ميتوان نداشتند، رنر

 رفته کار به پارتيكل گالس ميزان لحاظ از  هرجند کرد اشاره

  .(28-55)هستند متفاوت

 در %(5/40)  ها پارتيكل گالس  حجم  EBL کامپوزیت در

 در که حالی در . است بيشتر  %DBI (5/28) با مقایسه

 فيلر افزودن با حجمی درصد اختالف  این  دنتين کامپوزیت

 کامپوزیت به prepolymerized  صورت به هایی

DBI(5/55)%  اساس این بر است  شده جبران ميرسد نظر به 

 بودن باالتر توجيه در تواند می شده یزهپليمر هپر ذرات حضور

     M Melo .Deدرمطالعه . باشد موثر یتکامپوز این رنر تغيير

 انقباض ازميزان Supreme Filtek  شد مشاهده وهمكاران

 کامپوزیت با مقایسه در باالتر آب جذب همچنين و بيشتر

 نيز آن علت که بود برخوردار PR /TEC/ Grandio نانوهيبرید

 ها کامپوزیت سایر با درمقایسه آن رزینی محتوای بودن باالتر

 منومر وویژگی رزین حجم بنابراین .  گردید گزارش فوق ی

 ترميم رنر برثبات موثر های فاکتور جمله از ماتریكس های

 دنتين کامپوزیت در آن بر عالوه (28).باشد می کامپوزیتی های

 triflouride Ytterbium0/5%  ترکيب کاربرد شاهد ما

 ثرمو کامپوزیت این نمودن اپک در رسد می نظر به که هستيم

 نمی دیده ترکيب این انامل کامپوزیت در که حالی در باشد

 کامپوزیت اپاسيتی و ترانسلوسنسی  ميزان اساس این بر . شود

 ٪228 و ترانلوسنسی DBI ( 4٪-0٪ در ترتيب به ها

 (اپاسيتی ٪508 و ترانسلوسنسی 52٪-52٪)EBI  و (اپاسيتی

 باالتر انها ترانسلوسنسی که هایی کامپوزیت این بر عالوه .بود

 ودر  نور بيشتر انتقال بعلت باالتر کيور کارایی معموال ميباشد،

 باعث  که شتدا دنخواه یباالتر پليمریزاسيون درجه نتيجه

 شود. می ان باالتر رنر ثبات

 تمامی در که شد مشاهده وهمكاران  FD Silami  درمطالعه

 با اه کامپوزیت که گونه بدین .  یافت افزایش کروما گروهها

 نتایج با که (25)شوند.می متمایل زرد رنر به  زمان گذشت

 بودیم دنتين کامپوزیت در کروما افزایش شاهد که  ما مطالعه

 .دارد همخوانی

  کامپوزیت داخلی رنر تغيير بر موثر داخلی های فاکتور از یكی

 که باشد می آن شيميایی وترکيبات آغازکننده سيستم نوع

 سيستم .است گذار رتاثي ها تکامپوزی رنر ثباتبر

 ميباشد نوری آغازکننده سيستم ترین رایج  کامفورکينون/آمين

 درصد 5 الی 5/8 مختلف های کامپوزیت در آن ميزان که  .

 و شده کامپوزیت شدن رنر زرد باعث کامفور زرد رنر است

 می اثرنامطلوب کامپوزیت زیبایی و ظاهری ویژگی روی

  (25-22)گذارد.

 می را پليمرزاسيون درجه آن  مقدار کاهش دیگر سویی از

 ،جذب مكانيكی مطلوب های ویژگی کاهش به منجر که کاهد

 اثرات کنترل منظور به گردد. می کمتر رنر ثبات و بيشتر آب

 ترکيب در آمين کننده تسریع عامل 0 کامفورکينون نامطلوب

 زمان گذشت با نيز ترکيب این که شود می افزوده کامپوزیت

  (22,25) شود کامپوزیت شدن تر تيره باعث تواند یم

 پراکسيد گيری شكل به منجر Aging پروسه در باال دمای

  رنر تغيير بروز در که شده آمين ترکيب از رنگی های

 (23)دارد. نقش کامپوزیت

 Photoinitiator کامپوزیت در رفته کار به  Empress IPS

 direct  ترکيب poT + lucerin +Amin/CQ باشد می  

TPO موالكول یک Photosensitizer می باال واکنش درجه با 

 عث با و نموده توليد راکتيو های مولكول  ،نور جذب با یاشدکه

 نيازمند مفورکينوناک برخالف و شود می پليمریزاسيون شروع

 ثبات در دنتوا می امر این که باشد نمی coinitiator  ترکيبات

 CQ/Amin ترکيب حجم ميزان از و دباش موثر ماده این رنر

 ميزان از دقيقی اطالعات کارخانجات حال این با . نماید کم

 خود محصوالت در رفته کار به initiator  ترکيبات ودرصد

  . سازند نمی آشكار

درجه پليمریزاسيون نيز ميتواند روی ثبات رنر تاثيرگذار 
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نند نوع و درجه پليمریزاسيون به فاکتور هایی ما ( 52)باشد.

رنر   0زمان پليمریزاسيون الیت کيور، شدت نوردستگاه 

اپاسيته کامپوزیت وضخامت کامپوزیت بستگی 0ترانسلوسنسی  0

که در هر دو کامپوزیت، تمامی فاکتورهای شدت  ( 52,22).دارد

نور دستگاه،زمان پليمریزاسيون، رنر، ضخامت کامپوزیت 

ریزاسيون باالتر از یكسان بوده وجهت دستيابی یه درجه پليم

 استفاده شد   mw/cm2 5288با شدت کيور الیت  دستگاه

 که این فاکتور در دستيابی به ثبات رنر مناسب این 

 کامپوزیت ها موثر می باشد.

Shirinzad  تحقيق با نتایج با مغایرت در حاضر تحقيق نتایج 

M بيس سایلوران های کامپوزیت رنر ثبات که بود  وهمكاران 

 از پس (,Z350 Z250 ) بيس متاکریالت های مپوزیتکا و

aging Accelerated سه هر دادند قرار بررسی مورد 

 نشان کلينيكی قبول قابل حد از باالتر   مقادیر کامپوزیت

 این در aging روش در تفاوت ميتوان را ان علت که (54)دادند.

 شده استفاده كلترموسای از حاضر مطالعه دانست.در مطالعه دو

 Aging Accelerated   روش از فوق مطالعه در که حالی در

 است شده استفاده

 الیت دستگاه نوع جمله از دیگری متعدد عوامل که آنجا از

 مستقيم وغير مستقيم طور به ها کامپوزیت رنر ثبات کيوربر

 ای مجموعه برآیند حاصل ها کامپوزیت رنر وتغيير دارند نقش

 ثبات بر کيور الیت دستگاه نوع بررسی هستند.  لعوام این از

 شود. می پيشنهاد آتی های پژوهش در کامپوزیتها رنر

 پروتكل  از حاضر مطالعه در که نكته این به توجه با همچنين

thermocycling  جهت  Aging سایر بررسی شد استفاده 

  dttaaalecaA dlcnintnea dAniA مانند ایجينر های روش

 . شود می پيشنهاد ها کامپوزیت رنر ثبات بر

 

  : گيری نتيجه

 و انامل shade Bleached های رزین کامپوزیت رنر تغيير   

  .است قبول قابل کلينيكی لحاظ از aging از پس دنتين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

References: 

1.Fina JF,huck C,Riehl H,Martinez TC, sacono NT, 

Ribrito AP, Costa CA, Response of human pulp 

after professionally applied vital toothbleaching. Int 

Endod J.2010 Jul;43(7):572-580 

2.Mutlu-sagesen L, Ergun G,Ozkan Y, Semiz M. 

color stability of a dental composite after 

immersion in various media.Dent Mater J.2005 

Sep;24(3):382-390 

3.Rattacaso RM, da Fonseca Roberti Gorcial, 

Aguilar FG, Consani S , de Carvalho panzer, pires 

– de – Souza F. Bleaching agent action on color 

stability, surface Roughness and microhardness of 

Composites submitted to accelerated artificial 

aging. 2011 Apr; 5(2): 143–149 .7. Pieres – de – 

souza Fde C, Garcia Lda F, Hamida HM, Casemiro 

LA. Color Stability of Composites subjected to 

accelerated aging after curing using either a 

halogen or light emitting diodesource. Braz Bent J 

.2007; 18(2) : 119 – 123 

5.        Shinohara A, Taira Y, Sawase T. Effects of 

tributylborane-activated adhesive and two silane 

agents on bonding computer-aided design and 

manufacturing (CAD/CAM) resin composite. 

Odontology .2017;105:437–42. 

6.    Nobuaki A, Keiichi Y, Takashi S. Effects of air 

abrasion with alumina or glass beads on surface 

characteristics of CAD/CAM composite materials 

and the bond strength of resin cements . J. Appl. 

Oral Sci.2015;23(6):67-75. 

 7. Nossohi N , Hoorizad M , Heshmati D .Effect of 

the Tea on color stability of supreme , Z250 resin 

composites.(thesis) dental school of Azad 

university,Tehran ; 2007:13038. 

8.Aguilar FG, Roberti Garcia Lda F, Cruvinel DR, 

Sousa AB, de Carvalho, Panzeri Pires – de – Souza 

F. Color and opacity of Composites protected with 

Surface sealants and submitted to artificial 

accelerated aging. Eur j Dent .2012; 67(6) : 24 – 33. 

9.Mahajan, RP,Shenoy, VU,Sumanthini, 

MV,Mahajan, HP,Walzade, PS,Mangrolia, R. 

Comparative Evaluation of the Discoloration of 

Microhybrid and Nanohybrid Composite Resins by 

Different Beverages: A Spectrophotometric 

Analysis. J Contemp Dent Pract.2019;20(2): 226-

230. 

10. Lee YK, Yu B, Lim HN, Lim JI. Difference in 

the color stability ofdirect and indirect resin 

composites. J Appl Oral Sci. 2007; 19(2): 154-160. 

 

 

 



     

 25                                                                                                                                           دکتر منصوره امامی ارجمند و همكاران   

 

 

 34/پياپی 5488  هار  ب/اول  /شماره  هجدهم مجله تحقيق در علوم دندانپزشكی/دوره  

 
 

 
 

21.Silami FD, Mundim FM, Garcia Lda F, Sinhoreti 

MA, Pires-de-Souza Fde C. Color stability of 

experimental composites containing different 

photoinitiators. JDent. 2013 Aug;41 (3): 62-66 

22.Heintze SD , Zimmerli B .Relevance of in-vitro tests 

of Adhesives and Composite Dental Materials .Schweiz 

Monatsschr Zahnmed 2011; 121:916-30 

23. Sheriff, Ahmed Hilal,Nasim, Iffat. Effect of 

different beverages on staining ability of the composite 

resins. DIT.2019 Nov:12(11): 184-188. 

24.Paravina RD. Commentary. Color stability of ten 

resin-based restorative 

materials. J Esthet Restor Dent. 2012 Jun;24(3):200.  

25.Schulze KA, Marshall SJ, Gansky SA, Marshall GW. 

Color stability and hardness in dental composites after 

accelerated aging. Dent Mater. 2003 Nov;19(7):612-

619.  

26.Albuquerque PP, Moreira AD, Moraes RR, 

Cavalcante LM, Schneider LF. Colorstability, 

conversion, water sorption and solubility of dental 

compositesformulated with different photoinitiator 

systems. J Dent. 2013 Aug;41(3):e67-72.  

 

References: 
 

11.Nasim I, Neelakantan P, Subbarao CV. Color 

stability of micro lled, microhybrid and 

nanocomposite resins: An in vitro study. J Dent. 

2010; 385(4): 137-142.   

12Pala K, Tekçe N, Tuncer S, Serim ME, Demirci 

M. Evaluation of the surface 

hardness, roughness, gloss and color of composites 

after different 

finishing/polishing treatments and thermocycling 

using a multitechnique approach. 

Dent Mater J. 2016;35(2):278-289.  

13.Pala K, Tekçe N, Tuncer S, Serim ME, Demirci 

M. Evaluation of the surface 

hardness, roughness, gloss and color of composites 

after different 

finishing/polishing treatments and thermocycling 

using a multitechnique approach. 

Dent Mater J. 2016;35(2):278-289.   

14.Shirinzad M, Rezaei-Soufi L, Mirtorabi MS, 

Vahdatinia F. Effect ofAccelerate Artificial Aging 

on Translucency of Methacrylate and Silorane-

Based Composite Resins. J Dent. 2016 

Mar;13(2):92-100.  

15.Santos PH, Souza FI, Guedes AP, Pavan S. 

Effect of postpolymerization method on the color 

stability of composite resins submitted to ultraviolet 

aging. Int J Periodontics Restorative Dent. 2012 

Jun;32(3):e95-e100 

16.Valinoti AC, Neves BG, Silva EMd. Maia LC. 

Surface degradation of composite resins by acidic 

medicines and ph-cycling. J Appl Oral Sci 

.2008;16(4):257–265. 

17. uyter IE, Nilner  , Mo  ller B. Color stability 

of dental composite resin materials for crown and 

bridge veneers. Dent Mater. 1987;32(3):246–251. 

18.Goiato MC, Naves JC, Bressan RN, Santos DM, 

Fajardo RS and Fernandes AUR. Efeito de técnicas 

de polimento na porosidade e na dureza de resinas 

acrílicas submetidas a termociclagem. Revista de 

Odontologia da UNESP. 2006; 35(1):47-52.  

19.Drummond JL. Degradation, fatigue, and failure 

of resin dental composite materials. J Dent Res. 

2008 Aug;87(8):710-9. Review. PubMed PMID: 

18650540;PubMed Central PMCID: PMC2561305. 

20.De Melo MA, Moyses MR, dos Santos SG, 

Alcantara CE, Ribeiro JC. Effects of different 

surface treatments and accelerated artificial aging 

on the bond strength of Composite resin. Braz oral 

Res .2011; 25(2) : 485 – 491. 

 




