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Gradiaو  Kaloreيهاتیکامپوزررنگییتغزانیبرميچاریتاثیبررس

2دکتر نازنین آرین 3زهرا طسوجیدکتر 2#میخورشید خورگادکتر1نگین نصوحیدکتر

دانشگاه آزاد اسالمی، واحد دندانپزشکی تهران ترمیمی، بخش اریاستاد-1
متخصص ترمیمی -2
دندانپزشک - 3

خالصه: 
فیبـه تضـع  باشد کـه منجـر  یها ممیترمنیاضیتعوعیدر طول زمان از عوامل شایتیکامپوزيهامیترمررنگییتغ:و هدفسابقه

زانیـ برميحاضر باهـدف  اثـر چـا   قیاست تحقانیرانیانیدر بجیرایدنینوشيکه چاییشود.از آنجایمیپالپبیساختار دندان وآس
انجام شد.Gradiaو Kaloreو تیدو کامپوزررنگییتغ

انجـام شـد. از هـر    Gradiaو kaloreتیـ از دو کامپوزیتیکـامپوز سـک ینمونـه د 20يبر رویتجربقیتحقنیاها:و روشمواد
بعـد از  نمونـه هـا قبـل و   یرنـگ سـنج  سـاعت قرارگرفتنـد.  72يو آب مقطر بـرا يدر چاییتا5نمونه شامل دوگروه 10تیکامپوز
یینهـا یرنـگ سـنج  وها پرداخت شدندسپس نمونه) انجام شد.MINOLTA-Japan(تومترها توسط اسپکتروفدر محلوليریقرارگ
شدند.  یابیارزkruskal wallisتوسط آزمونجی.نتادیگردانجام

کـرد  دایـ پشیافـزا يبـه طـور معنـادار   يدر  چـا يپس از نگه دارتیدر هر دوکامپوزتغییر رنگزانینشان دادکه مجینتاها:افتهی
)001/0<P(تیدر  کامپوز شیافزانیواkaloreتر از شیبGradiaبود) .014/0<P (از تیدر هردو کامپوزررنگییتغزانیو م

رنـگ  تغییرزانیـ ، ميچاطیشده در محينگهداريهاتیکامپوزییبدنبال پرداخت نها)∆E<3/3(.دقبول بورقابلیغیکینیلحاظ کل
ـ kaloreتیـ کـاهش در کامپوز نیا) P=002/0و ()P>001/0(کرددایکاهش پتیهر دوکامپوزدر  ـ Gradiaتـر از  شیب ودب

)008/0=P(دقبول بورقابلیدرحدغیکینیرنگ از  لحاظ کلرییتغزانیهمچنان  میول .
ریشـد و پرداخـت تـاث   Gradiaو kaloreتیـ قابل قبول در دوکامپوزریغررنگییموجب تغيچاطیدر محينگهدار: يریگجهینت
داشت.kaloreاصالح رنگ يبر رويشتریب

پرداخت،تیپوزکامررنگ،ییتغها: کلید واژه

18/3/93پذیرش مقاله: 29/2/93:اصالح نهایی17/10/92وصول مقاله:

مقدمه:  
هـا و مـواد   یدنیها به دنبال مصـرف نوشـ  تیرنگ کامپوزرییتغ

و زمـان  نـه یصرف هزنیو همچنماریبیتیمنجر به نارضایرنگ
از عوامـل مهـم در   یکـ ی)1(.شودیآن مینیگزیجهت جااریبس
باگذشـت  میها تطابق رنگ دندان و تـرم میترمتیمقبولزانیم

ــان مــ  ــد. مــاده یزم ــیترميباش ــاظ رنــگ  دیــبایم از لح
شباهت داشـته باشـد.   یعیو سطح به دندان طبیوترانسلوسنس

یثبات رنگ خود را در مدت زمان طوالندیمواد بانیانیهمچن
نیـ اضیتعویها علت اصلتیکامپوزررنگییتغ)2(.حفظ کنند

از جمله  بهداشت يباشدکه به عوامل متعددیها ممیوع ترمن
اشــعه وییموادغــذايهــاگار،رنگدانهی،ســهیدهــان فرد،تغذ

)1-4(باشد.یماورابنفش مرتبط م

ویداخلـ توانـد یمررنگییتغینیرزسیبا بيهاتیکامپوزدر
میکه تـرم يدرمواردشتریبیخارجررنگییتغباشد.یخارجای

ــ ســطح نيدارا ــرخباشــد،یاصــاف وخشــن م ــدیم ) 6،5،3(.ده

کسیمـاتر ییایمیشـ راتییـ بدنبال تغشتریبیداخلررنگییتغ
بــه  ســطح اتصــال نیهمچنــدهــد.یرخ مــتیــکامپوزینــیرز
وعمـق  درجـه لر،یذرات فعیاندازه  ونحوه توزکس،یلرهاباماتریف
ــی،اکسونیزاسیمریپل ــاتیترکونیداس ــیآمب ــیکسا،ین ونیداس
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کسیبودن مـاتر لیدروفیهزانیو به مکسیماتريمریساختارپل
ینـ یرزيازعلل تغییررنگ ترمیم هایکی)8،7،3(است. زمربوطین

بـه  باشـد، کـه منجـر   یمـ يچاملهاز جییهایدنیمصرف نوش
هـا  میزودرس تـرم ضیتعـو ) 10،9(گردد یمهامیترمنیاضیتعو

یان بـدنبال برداشـت اضـاف   ساختار دندفیتواند باعث تضعیم
مینسج دندان و صدمه به پالپ شود . لذا بدنبال ثبات رنگ تـرم 

یصـورت مـ  نـه یدر وقت و هزيادیزییهمرنگ صرفه جويها
)12،11(گردد.یبه نسج دندان وارد ميترو صدمه کمردیگ

يکـه بـا تکنولـوژ   دیـ جدینیرزسیبا بییهاتیکامپوزرایاخ
Dupontرمونوميهیبر پاDX 511باشد به بازار آمده یم

هـا رنـگ   تیـ کامپوزنیکنند ایسازنده ادعا ميکه شرکت ها
گـپ  جـه یکمتـر و در نت ونیزاسیمریکمتر ، انقباض پليریپذ

بهتـر  رداختقابلیت پنیکمتر و همچنجیکیکرولیو منالیمارج
)13-15(.دارنديبرترییبایو جلوه و ز

تیـ رنـگ کامپوز رییبر تغيچاریدر مورد تاثیمختلفمطالعات
ثبـات  زانیـ منـه یاما تا کنون در زم)13-21(.ها انجام شده است

یقـ یتحقDupontيبـر اسـاس تکنولـوژ   يهاتیرنگ کامپوز
بـر  نهیزمنیموجود در ایخالء اطالعاتلیانجام نشده است. بدل

برمیـزان  ثرچـاي حاضـر راباهـدف بررسـی ا   قیتا تحقمیآن شد
ــگ دوکا ــت تغییررنــ ــیط Gradiaوkaloreمپوزیــ درمحــ

-92در سـال یآزاد اسالمیآزمایشگاهی در دانشکده دندانپزشک
.  میانجام ده91

ها:مواد و روش
انجام یشگاهیآزماطیدرشرایاین تحقیق به صورت  تجرب

Gradia, kaloreگرفت. در این تحقیق ازدو نوع کامپوزیت

.استفاده شد

تی(ازهرنوع کامپوزشدهینمونه کامپوزیتی ته20
بود بیترتنینمونه ها به اينحوه آماده ساز)13-1،21(نمونه).10

استیل  نلسیکه  مقدار کافی از کامپوزیت ها  در مولدهاي  است
نمونه ها قرار  گرفتند.متریلیم1وضخامت متریلیم9با  قطر

اي به ضخامتشیشهتوسط اسلب Mylarپس ازقراردادن نوار
از دو طرف فشرده شدند تا از احتباس هوا وهرگونه میلی متر1

سپس هر نمونه توسط )13- 21(ناصافی در سطح جلوگیري شود.
که شدت نور Demetron2(kerr.Italy)دستگاه الیت کیورِِِِ

توسط رادیومتر چک curingخروجی آن قبل از هر بار
و به روش متر مربع میکرووات بر سانتی600شد با شدت یم

بار از سطح تحتانی  4بار از سطح  فوقانی  و 4شانیپوهم
یسپس سطح فوقان) 20،14(کیور  شدندهیثان20هر بار به  مدت 

soflex(3M-USA)پرداختيهاسکینمونه ها توسط د

بیبه ترت
super fine,fine,Medium به هیثان10هرکدام به مدت

سک ها بعداز یدپرداخت شدند.هیثان30همراه آب ودرمجموع 
سپس نمونه ها به مدت )18،17،15،1(شدند.یمضیتعوشیهر پال

درجه 37ساعت جهت تکمیل پلیمریزاسیون در آب مقطر24
)13-16(. گراد در یک اتاق تاریک نگه داري شدندیسانت

ها توسط اسپکتروفوتومترسنجی اولیه نمونهرنگ
konicaMinolta CS2000 ،ساخت ژاپن

)2(انجام گرفت.مینه سفید استانداردروي زبر

اي د چاي کیسهیک عد،سازي چايتهیه محیط ذخیرهبراي
Lipton آب مقطرمیلی لیتر200داخل درکشور انگلستان

دقیقه قرار گرفت و بعد خارج 2به مدت گراد درجه سانتی100
درجه 37وبراي گروه کنترل از آب مقطر)19،17(شد 

)15،1و18،17(ستفاده شد. اگراد سانتی

Gradiaتایی از کامپوزیت هاي10ها شامل دو گروه نمونه ,

kalore بودند که هر کدام به صورت تصادفی در دو زیرگروه
تایی( براي 5تایی (براي قرارگیري در محیط چاي) و 5

)21،15،1(قرارگیري در محیط آب مقطر) تقسیم شدند. 

:رد بررسی عبارت بودند ازبدین ترتیب گروه هاي مو

:1گروه
جهت غوطه ور سازي در kaloreعدد نمونه5: 1شاهد گروه

آب مقطر
جهت غوطه ور سازي در kaloreعدد نمونه5: 1آزمون گروه
چاي
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:2گروه
جهت غوطه ور سازي در Gradiaعدد نمونه5: 2شاهدگروه

آب مقطر
وطه ور سازي در جهت غGradioعدد نمونه5: 2آزمونگروه
چاي

نمونه ها در داخل محلول هاي نامبرده در ظروف در سپس
بسته جهت جلوگیري از تبخیر محلول ها قرارگرفتند و ظرف ها 

درجه سانتیگراد 37داخل انکوباتورتنظیم شده با درجه حرارت 
)18،1-21(ساعت نگهداري شدند. 72ت  به مد

هاي مورد استفاده هر روز تجدید  شدند پس محلول
ساعت  نمونه ها از داخل محلول ها خارج  شدند و جهت 72از

شستشو هر یک از نمونه ها در زیر جریان آب مقطر شسته 
سپس بوسیله دستمال کاغذي خشک شدند وتحت رنگ شدند

يهاسکیسپس نمونه ها توسط د)16-18(سنجی قرار  گرفتند. 
,super fine,fineبیبه ترتsoflex(3M-USA)پرداخت

Medium هیثان30ودرمجموع هیثان10هرکدام به مدت
یینهایشدند. سپس رنگ سنجشیمجددا به همراه آب پال

)18،17،15(انجام شد.

abLمیزان  در هر محیط محاسبه شد همچنین   در ,,
ول ـــــرمــــــــاده از فــــــط با استفــــــــر محیــــــه
222 )()()( LbaE  .22،21(محاسبه  شد(

انگریب: aییروشناانگردرجهیبl:ايمقایسه شاخص هجهت
قبل و بعد از قرار یآبد ورنگ زرانگریبb: يوسبزيقرمز

استفاده  kruskal wallisآزمونگرفتن در محیط چاي 
.شد

:هاافتهی
نمونه 20در این تحقیق که به صورت تجربی بر روي 

انجام )Kaloreنمونه10و Gradiaنمونه 10کامپوزیتی( 
شد میزان تغییر رنگ نمونه ها در محیط چاي وآب مقطرمورد 

قبل و بعد از a،b،Lررسی قرار گرفت. شاخص هاي ب
و نیز بعد از عمل پالیش قرارگیري در محیط چاي وآب مقطر

در ، وa،b،lهمچنین میزان ،اندازه گیري شد
.محیطهاي مختلف بدست آمد

در دو نوع نشان دادند که میزان ج قبل از پرداختنتای
پس از قرارگیري در محیط آب KaloreوGradiaکامپوزیت 

مقطر نسبت به رنگ سنجی اولیه تفاوت معناداري نداشت.
)859/0 =P(

پس از KaloreوGradiaدر کامپوزیت هايمیزان 
اري افزایش پیدا کرد. ي در محیط چاي به طور معنادقرارگیر

)001/0<P(

ΔEتیدرکامپوزيچاطیدر محkaloreيداریبه طور معن
)P= 014/0(بود.Gradiaاز شتریب

در هردونوع کامپوزیت درمحیط چاي میزان تغییررنگ از لحاظ 
)1.(جدول3.3<کلینیکی در حدغیرقابل قبول بود

ازغوطه ورسازي پسTدرگروه هاي موردمطالعه  ΔEمقادیر-1جدول
در آب مقطر وچاي

Lنتایج نشان داد که بیشترین تغییرات مربوط به شاخص

درمحیط چاي براي Lبود. میزانbوسپس مربوط به شاخص 
کاهش پیداکرد.داريمعنیدو کامپوزیت به طورهر

)001/0<P(

به طور معنی kaloreدرکامپوزیتLر تاثیرچاي برروي پارامت
)P=001/0(بود. Gradiaداري بیشتر از 

Pvalueچايآب مقطرکامپوزیت

Kalore34/0±68/028/2±64/11001/0<

Gradia48/0±73/056/0±52/7001/0<

Pvalue859/0014/0
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یبه طور معنkaloreتیدرکامپوزيچاطیدر محbمیزان 
تیکامپوزرداما )P=004/0(بود.از اولیهکمتريدار

Gradia066/0(.دار نداشتیاختالف معنp>(
ط چاي به کامپوزیت پس از قرارگیري در محیدودرaمقادیر

تغییرات )P>001/0طور معناداري افزایش پیدا کرد. (
aتیدو کامپوزيبراچايطیرمحدGradiaوKalore

)p=456/0(.نداشتيداریاختالف معننسبت به هم 
در دو نوع زانینشان داد که م،از پرداختپس جینتا

پرداخت پس از آب مقطر درKaloreوGradiaتیکامپوز
)P=189/0(نداشت.يتفاوت معنادارقبل از پرداخت نسبت به 

داري شده نگهGradiaتیکامپوزنمونه هاي در زانیم
به پرداخت قبل ازنسبت به رداختپس از انجام عمل پدرچاي

) P>001/0(کرد.دایکاهش پيداریطور معن

شده ينگه دارkaloreتیکامپوزنمونه هاي درزانیم
به پرداخت قبل ازنسبت به رداختپس از انجام عمل پيدرچا

)P=002/0(کرد. دایکاهش پيداریطور معن
پرداخت قبل ازنسبت به رداختعمل پپس ازΔEهمچنین
بود.Gradiaاز شتریبيداریبه طور معنkaloreتیدرکامپوز

)008/0=P(روي اصالح بربه بیان دیگر پالیش تاثیر بیشتري
داشت.Gradiaنسبت به kaloreرنگ 

حیط چاي پس درمنگه داري شده تیدر هردونوع کامپوز
در یکینیاز لحاظ کلررنگییتغزانیمازپرداخت همچنان

)2جدول) (<3/3(. قبول بودرقابلیحدغ
درگروه هاي مورد  مطالعه پس ازپرداختΔEمقادیر-2جدول

نتایج نشان داد که تاثیر پرداخت درهر دو کامپوزیت برروي 
اما  همچنان نمونه هاي )P>001/0(دار بود. معنیLمولفه 

نگه داري شده درمحیط چاي پس از  پرداخت تفاوت معنی 
)P>001/0(داري با نمونه هاي اولیه نشان دادند. 

به طور kaloreي کامپوزیتبراLمولفه يروتاثیر پرداخت
)p=006/0(بود.Gradiaمعنی داري بیشتر از 

ي  پس از پرداختچاطیدر محbد که شاخص نشان داجینتا
بود.هیکمتراز اوليداریطور معنبهkaloreتیدرکامپوز

)003/0=p ( شاخصbپس از پرداخت يچاطیدر مح
بود.هیکمتراز اوليداریبه طور معننیز Gradiaتیدرکامپوز

)006/0=p(مولفه يپرداخت  رويچاطیمحدرbيبرا
ولی )p>035/0(داشت.داریمعنریتاثkaloreتیکامپوز

)p=298/0(.داشتنداریمعنریتاثGradiaتیدرکامپوزدر
دردوکامپوزیت در محیط چاي پس از پالیش به طور aشاخص

يچاطیمحردp=001/0معناداري بیشتر از اولیه بود
ریتاثتیکامپوزدوهريبراaمولفه يپرداخت رو

مولفه يروپرداختریتاثو)p>001/0(داشت.داریمعن
aتیکامپوزيبراkaloreاز شتریبيداریبه طور معنGradia

بود.
)006/0=p(

پس از انجام عمل درنهایت آنالیز آماري نشان داد میزان 
Gradiaيهاتیدر کامپوزپالیش نسبت به رنگ سنجی اولیه 

تفاوت معناداري نداشت. کدیگرنسبت به یKaloreو 
)597/0=p(

بحث:
تیکامپوزهر دودر Eزانیمکه  نتایج این تحقیق نشان داد

دایپشیافزايبه طور معناداريچاطیدر محنگه داري پس از 
به طور  kaloreیت   واین افزایش   در  کامپوزکرد 
و میزان تغییررنگ در بودGradiaداري بیش تر از معنی

هردو کامپوزیت از لحاظ کلینیکی در حدغیرقابل قبول بود
)3/3> (

آب مقطرکامپوزیت
)بعدازپرداخت(

چاي
p.value)بعداز پرداخت(

Kalore25/0±52/034/1±2/5002/0

Gradia38/0±42/082/٩±٠۵/۴001/0

p.value
189/0008/0
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بدنبال پرداخت نهایی کامپوزیت هاي نگه داري شده در محیط 
به Gradiaو kaloreتیکامپوزهر دودر Eزانیمچاي، 

وزیت طور معنا داري کاهش پیدا کرد  که این کاهش در کامپ
kalore به طورمعنا داري  بیش تري ازGradia بود  ولی

همچنان میزان تغییر رنگ از  لحاظ  کلینیکی درحدغیرقابل 
پس از تیکامپوزدودر E) میزان <3/3(.قبول بود

پرداخت تفاوت معناداري را با یکدیگر نشان ندادند.
یر محلول هاي رنگی مورد تاثدرکه مطالعات متعدديدر

برثبات رنگ کامپوزیت ها انجام شده،نتایج متفاوتی گزارش 
)13-21(گردیده است. 

نتایج  تحقیق  حاضر نشان دادکه پس از نگه داري درمحیط 
به طورمعنی kaloreچاي تغییررنگ کامپوزیت نانوهیبرید 

بود،که   با   Gradiaداري    بیشتر از کامپوزیت میکروهیبرید 
و همکاران Molhotra , Nasim,Ertasایج    تحقیقات نت

رنگ   در تغییرهمسو  بود    این  تحقیقات نشان   داده بودند
کامپوزیت هاي نانو   پس  از  نگه داري   در محیط هاي  رنگی   

همچنین ) 19،14،15(بیشتر از   انواع    میکرو   هیبرید می باشد. 
کردند، ن است که گزارش و همکاراparkهمسو با تحقیق 

هاي نانو در محیط هاي رنگی  از لحاظ تغییر رنگ کامپوزیت
همچنین   همسو با  )16(.کلینیکی غیرقابل قبول می باشد

را موثرترین Lبسیاري تحقیقات می باشد که تغییرات پارامتر 
)15،14(ها گزارش کرده اند.عامل در تغییررنگ کامپوزیت

مکاران نیز میزان تغییررنگ کامپوزیت و هPiqqoدر تحقیق 
kaloreبیشتر ازGradia بوداما این تفاوت از لحاظ آماري

معنی دار نبود،که  این تفاوت می تواند به نحوه آماده سازي 
)13(نمونه ها ویا زمان نگه داري نمونه ها مربوط باشد.

و همکاران نشان داده بودکه Topcuدر حالیکه  نتایج  تحقیق 
ر نوشیدنی هاي رنگی مختلف بر میزان  تغییر رنگ   تاثی

کمتر از   نانو  Filtek Z250کامپوزیت   میکروهیبرید   
که این تفاوت می )18(می باشدFiltek Supermeکامپوزیت 

زمان کمتر نگه داري تواند مرتبط با محیط نگه داري رنگی،
شد.نسبت به تحقیق حاضر ویا نوع کامپوزیت مورد تحقیق با

کامپوزیت جدیدي است kaloreکامپوزیت  با توجه به اینکه 
که به بازار عرضه شده و تحقیقات کافی در موردآن انجام نشده 

در این است ،تحقیق در خصوص ثبات رنگ آن ضرورت داشت.
تحقیق  تمام نمونه ها  در ابعاد و  شرایط یکسان و  توسط  یک 

پلیمریزاسیون نمونه ها جهت تکمیل عمل کننده  تهیه شدند.  
در محلول آب گراددرجه سانتی37ساعت در دماي  24مدت

)17،16(مقطر نگه داري شدند.

آن بود ،علت  انتخاب چاي به عنوان   محیط نگه داري رنگی
لذا نتایج  )19،15،13(باشد.یمانیرانیانیدر بجیرایدنینوشکه

. طبق مقاالت موجود می تواند در جامعه  ایرانی سودمند باشد
بنوشد و قهوه فنجان 2/3هر فرد به طور متوسط روزانه چنانچه

24هر بیترتنیبد،باشددقیقه 15کیمتوسط مدت زمان آن 
-یمآن مصرف ماهکیمعادل قهوه در محلول ينگهداراعتس

البته ماه مصرف می باشد،3ساعت معادل 72و)19،17،1(.باشد
مصرف روزانه ومدت زمان نوشیدن این زمان بسته به میزان 

لذا در این مطالعه با بین افراد مختلف تاحدودي متغیر است.
نوشیدنی رایج بین ایرانیان است جایگزین ،توجه به اینکه چاي

قهوه شد. 
اي است که هم بین افرادمختلف وهم در سنجش رنگ پدیده

مانند عواملی کند یک فرد درزمان هاي مختلف تفاوت می
چشم وپخش نورترانسلوسنسی واپسیتی وط نوردهی،شرای

تواند بر روي ارزیابی رنگ تاثیر داشته باشد .دراین انسان می
ی رنگ توسط رزیاب، اsubjectiveمطالعه جهت رفع خطاي 
شد پژوهشکده صنایع رنگ انجام دستگاه اسپکتروفوتومتر در

هاي که داراي دقت باالیی است و در حال حاضر بر سایر روش
در  این  تحقیق  براي   )   17،15(رنگ سنجی  ارجحیت  دارد.

استفاده شد CIE L a bبررسی   تغییر  رنگ   از   سیستم 
کمتر که متداول ترین سیستم توصیف رنگ می باشد. 

توسط 3/3و1بین توسط انسان قابل مشاهده نیست و 1از
توسط افراد 3/3بیشتر ازتخصص قابل تشخیص و افرادم

جهت شبیه سازي شرایط )13-17(عادي نیز قابل افتراق  است.
انتخاب گراددرجه سانتی37تحقیق به محیط دهان دماي

نمونه هاتوسط دیسک هاي کاغذي پرداخت به ) 19،16،14(گردید.
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وریکسان پالیش به طsuper fine,fine,Mediumترتیب 
پالیش قبل از قرارگیري درمحلول ها به منظور شدند.
قرارگیري پالیش پس ازسازي باشرایط کلینیکی وشبیه

درمحلول هاجهت حذف رسوب رنگدانه سطحی انجام 
)16،14،13(شد.

رنگ کیباعث تفکشیرنگ قبل و بعد از پاليریگه انداز
شود.یمیو عمقیسطح

ان داد که به دنبال نگه داري در چاي میزان نتایج تحقیق ما نش
بود.که به Gradiaبیشتر از Kaloreتغییررنگ در کامپوزیت

به طور معنا تیکامپوزهر دودر Eمیزان،دنبال پرداخت
Kaloreاما این میزان در کامپوزیت داري کاهش پیدا کرد

ر کامپوزیت یا  تغییررنگ ددهدبیشتر بود. که نشان می
Kaloreبیشتر از نوع سطحی ودرGradia از نوع عمقی می

Kaloreکامپوزیتباشدویا  پرداخت تاثیر بیشتري بر روي

دارد .با توجه به اینکه هر قدر اندازه ذرات کامپوزیت کوچکتر 
باشد آن را بیشتر مستعد سایش می کند در نتیجه پرداخت نیز 

ار تر می باشد یا به بیان دیگر این در این کامپوزیت ها تاثیر گذ
وبا توجه به )17(نوع کامپوزیت ها پالیش پذیري بهتري دارند.

مشتمل بر فیلر هاي نانو می باشد Kaloreکامپوزیتاینکه
می توان این موضوع را مرتبط با این قضیه دانست.ضمنا بخشی 
از این موضوع شاید وابسته به خصوصیت مونومر 

باشد که نیاز به تحقیقات مکمل  بیشتر داشته DX511جدید
ي دارد.

و همکاران نیز که بررسی  تاثیر   قهوه   Mundimدر   تحقیق 
نشان داده شد که پالیش بر رنگ کامپوزیت ها انجام گرفت،

)17(بخشد.نهایی رنگ کامپوزیت را بطور مشخصی بهبود می

ا هریک از اجزاي کامپوزیت می تواند درتغییررنگ داخلی ی
خارجی سهیم باشد.میزان رنگ پذیري کامپوزیت در ارتباط با 

،تغییرات شیمیایی ماتریکس رزینیعوامل بسیاري مانند 
خصوصیات فیزیکی و  شیمیایی ماتریکس رزینی  نظیر میزان 

مقداروکیفیت سطح جذب آب و خصوصیات هیدروفیلیک آن ،
سایزو ماتریکس ،نسبت فیلر به ماتریکس ، مقدار،- مشترك فیلر

نحوه توزیع ذرات فیلر ،میزان پلیمریزاسیون فاز غیرآلی ، میزان 

عوامل خارجی مانند رژیم مقدار سایلن ونیزسایلنیزاسیون و
تشعشع اشعه ماوراء بنفش غذایی ،بهداشت دهان و

)13-19(می باشد.

در کامپوزیت هاي نانو امکان افزایش درصد فیلر از طریق قرار 
فضاهاي بین زنجیره هاي متعدد پلیمر گیري ذرات نانو در

با توجه به ادعاي کارخانه هاي سازنده )14(فراهم شده است.
هاي نانو سطح صاف تر کامپوزیتومبنی بر پالیش پذیري بهتر

انتظار می رفت مقاومت آنها به رنگ پذیري نیز افزایش یابد در 
عات حالی که بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه و برخی مطال

دیگر رنگ پذیري کامپوزیت نانوهیبرید بیشتر از میکروهیبرید 
که می تواند به دلیل سایز بسیار کوچک ذرات )19،15،14(بود 

فیلر باشد که باعث افزایش سطح ذرات شده و  این امر ممکن 
است باعث شود پروسه سایلنیزه شدن به خوبی انجام نشود و 

زینی اتصال محکمی بر و ماتریس ردر نتیجه بین ذرات فیلر
بخصوص در انواعی که فیلر ها بصورت کالستر می قرار نباشد،

بخش plastiaizingباشند و با گذشت زمان و جذب آب دچار
رزینی و هیدرولیز سایلین شده و در آن ترك هاي 
میکروسکوپی ایجاد شود و در نتیجه عالوه بر تغییر رنگ با افت 

شوند. میمر ترمیم مواجه خصوصیات مکانیکی و کاهش طول ع
همچنین دربرخی نانو کامپوزیت ها   عدم همگون  و یکدست 

تواند تخلخل و نانو کالستر ها  میبودن فیلر ها و وجود
جذب رنگ  پروزیتی بیشتر ایجاد کرده  وموجب رنگ پذیري و

رزین یکی از ضعیف ترین وسطح مشترك فیلر)18(بیشتر  شود.
که حساسیت باالیی در جذب آب نقاط کامپوزیت است 

ها به علت سایز کوچک ذرات فیلر دارد.نانوکامپوزیت
واینترفرنس وسیع تري که دارند همچنین جهت سایلنیزه شدن 
فیلر ها میزان بیشتري  سایلن نیازدارندوحساسیت تکنیکی این 
پروسه نیز افزایش می یابد سایلن وآغاز کننده به علت داشتن 

لیکی تمایل به جذب  مولکول هاي گروه هاي هیدروفی
اگر کامپوزیت بتواند آب جذب کند بنابراین هیدروفیل دارند.

می تواند سایر نوشیدنیهاي رنگی را نیز به خود جذب کرده و 
نیز این موضوع را که تحقیق حاضر)22(دچار تغییر رنگ شود 

دهد.نشان  می

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ds
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               6 / 8

http://jrds.ir/article-1-493-fa.html


173دکتر نگین نصوحی و همکاران 

41/ پیاپی1393پائیز   / سوم / شماره یازدهمره مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی/ دو

ماتریکس همچنین میزان رنگ پذیري مرتبط با اروژن شیمیایی 
که به دنبال آن تخریب شیمیایی و  تجزیه باشدرزینی نیز می

)13(هیدرولیتیک ذرات  فیلر اتفاق می افتد.

انتخاب دو کامپوزیت از یک کارخانه سازنده  یکی از اولویت 
ضمنا بود که از متغیر هاي تحقیق کاست.هاي این تحقیق 

می دهد نشان Gradiaو kaloreتیکامپوزبررسی  اجزا دو
اي در میزان وجنس فیلر هاي دو که تفاوت قابل مالحظه

رنگدانه ها در فاز آلی رزین هاي کامپوزیت مشاهده نمی شود.
ترکیب وساختار )  19،13(کنند.کامپوزیتی جذب ورسوب می

ماتریکس به علت وجود مونومر هاي هیدروفیلیک یا هیدرو 
به عنوان مثال فوبیک می تواند بر روي ثبات رنگ موثر باشد.

در مقایسه با سایر مونومر ها با UDMAمونومر هایی با بیس
بیس متاکریالت به علت ویسکوزیته پایین و جذب آب کمتر و 
پلی مریزاسیون بهتر با نور مرئی تمایل کمتري به تغییررنگ 

در این تحقیق ماتریکس رزینی دو کامپوزیت در) 18(دارند.
-Dimetacrylate coوUDMAداشتن مونومر با بیس 

monomer مشابه   یکدیگر است و از محاسن این تحقیق
داراي مقادیري از kaloreکامپوزیتتنهاباشد ومی

لذا رنگ پذیري بیشتر این می باشد،Dx511مونومرجدید 
کامپوزیت می تواند به این مونومر جدید وخصوصیات فیزیکی 

کامل شناخته ز بطوروشیمیایی آن  نیز مربوط باشد.که هنو
ضمنا درجه پلیمریزاسیون این کامپوزیت که .شده نمی باشد

کتور مهمی باشد مشخص نمی تواند در میزان تغییررنگ فامی
تغییررنگ سطحی یا خارجی ارتباط نزدیکی با بهداشت باشد. 

لذا باتوجه به اینکه مطالعه حاضر )13(عادات بیمار دارد.،تغذیه و
تعمیم پذیري کلینیکی آن منوط بود، آزمایشگاهی یک مطالعه 

همچنین نیاز به مطالعات باشد.میبالینیبه انجام مطالعات 
شیمیایی این و بسیاري جهت بررسی سایر خصوصیات فیزیکی 

کامپوزیت نیز احساس می شود.

: نتیجه گیري
قابـل قبـول در   ریـ غررنگییموجب تغيچاطیدر محينگهدار

يشتریبریشد و پرداخت تاثGradiaو kaloreتیدوکامپوز
داشت.kaloreاصالح رنگ يبر رو
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