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 خالصه: 

رناگ   رييا باشد. تغ يثبات رنگ آنها در طول زمان م تیکامپوز يهاميترم تيگذار در موفق ريعوامل تاث نیازمهمتر يكی و هدف: سابقه

 نیا در ا يو در درازمدت منجر به شكست درمان شود. با توجه باه تناقضاات و خاال اطالعاات     ماريب يتیب  نارضاتواند سب يم تهایکامپوز

 انجام شد. ينانو به روش اسپكتروفتومتر تیرنگ سه نوع کامپوز ريياثر قهوه بر تغ يحاضر با هدف بررس قتحقي‚ نهيزم

  تیا متار از ساه ناوع کامپوز    يلا يم 2متر و ضخامت  يليم 2/0به قطر شكل  يسكینمونه د 28 يمطالعه تجرب نیدر ا و روش ها: مواد

Grandio(Voco,Germany),Herculite XRV Ultra(Kerr,USA), Z350 XT(3M ESPEرنااگA2 نمونااه هرنااوع  58) ،شااد هيااته

مورد نظر قارار   يول هاساعت در محل 42 يشدند(. نمونه ها برا ميقسدر قهوه و آب مقطرت ينگهدار يبرا یيتا 2به دو گروه  تیکامپوز

 توساط آزماون     جینتاا  شد و   انجام در محلول ها توسط دستگاه اسپكتروفتومتر يرينمونه ها قبل و بعد از قرارگ يگرفتند. رنگ سنج

two way ANOVA  قرار گرفت. يابیمورد ارز 

 (>P 82/8 )دار باود  يمعنا  هيا اول يگ سانج در قهوه نسبت باه رنا   يريپس از قرارگ تیرنگ هر سه نوع کامپوز رييتغ زانيم ها: افتهی

از  تیا هر ساه ناوع کامپوز  ( P>82/8) دار  نبود يمعن  هيدر آب مقطر نسبت به حالت اول يريرنگ نمونه ها پس از قرار گ رييتغ زانيم

بدسات   يارد ياماا در آب مقطار تفااوت معنا     (= 8885/8P )دار داشتند. يبا هم تفاوت معن وهقه طيرنگ در مح رييلحاظ شاخص تغ

 (    =5/8p) .امدين

 يستند.قابل قبول ن يكينياز نظر کل شوند و ميرنگ  رييمورد مطالعه  در قهوه دچار تغ تیهر سه نوع کامپوز :يريگ جهينت

 تیکامپوز،رنگ رييتغ، يریرنگ پذ،اسپكتروفتومترها: کليد واژه

 28/2/52پذیرش مقاله:  54/2/52 اصالح نهایي: 54/58/52 وصول مقاله
 

 

 

 مقدمه:  

در موفقيت مواد ترميمي  رگذاريعوامل تاث نیاز مهمتر يكی

تغيير  (5)باشد. يدر طول زمان ثبات رنگ آنها م نیکامپوزیت رز

رنگ کامپوزیت رزین ها مي تواند سبب نارضایتي بيمار و در 

بنابراین توانایي  (2)دراز مدت منجر به شكست درمان شود.

رنگ که  رييتغ ابردر بر نیوزیت رزمقاومت مواد ترميمي کامپ

زیبایي مورد استفاده قرار مي  يدر نواح يعمدتا براي بازساز

با وجود پيشرفت هاي زیادي که در  (2)گيرند حائز اهميت است.

رنگ  رييزمينه ساخت کامپوزیت هاي دنداني حاصل شده، تغ

هاي ترميم (5)شود.هنوز یک مشكل عمده محسوب مي

پيدا مي کنند اما مسئله  گط دهان تغيير رنکامپوزیتي در محي

مهم محدوده این تغيير رنگ است که قاعدتا باید در حدي باشد 

 يهاتیتغيير رنگ کامپوز (2)که با چشم قابل تشخيص نباشد.

مربوط به ساختار  يممكن است به علت عوامل داخل يدندان

 ایفرد و  هیمانند نوع تغذ يعوامل خارج ایها  تیکامپوز

مواد غذایي یا عادات تغذیه اي مانند  (4).باشد کيوپاتیدیا

مصرف چاي، قهوه، نوشابه، برخي داروها، برخي دهانشویه ها 

مانند کلر هگزیدین یا نيكوتين مي توانند با ایجاد تغيير رنگ 

 مصرف (5،2،2،3)کامپوزیت، زیبایي آن را تحت تاثير قرار دهند.

 قاتيتحق يکه در برخ باشد يم يا هیاز عادات تغذ يكیقهوه 

 يبرخ( 2)ها شده است. تیرنگ کامپوز رييانجام شده باعث تغ
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در  يالكل ريغ يها يدنينشان دادند که نوش قاتياز تحق گرید

غلظت  شتريب شیباعث افزا يالكل يها يدنيبا نوش سهیمقا

 (4)شوند.يم  تهایدر کامپوز يرنگ  يهاگمانيپ

ي شده اند که حاوي ذرات کامپوزیت هاي نانوفيلد معرف اخيرا

و حجم  كرومترهستنديم 882/8-842/8نانو با اندازه تقریبي 

چون اندازه ذرات کوچكتر شده (0)% مي باشد. 2/40فيلر آنها تا 

انتظار مي رود که این کامپوزیت ها قابليت پرداخت بهتري در 

رنگ به دنبال رسوب رنگدانه  رييسطحشان داشته و احتمال تغ

د. این تكنولوژي همچنين خواص مكانيكي مناسب  ها کاهش یاب

 نیقدامي و خلفي فراهم کرده است ا هاي ميبراي ترم

کنون  تا (5،0) کمتر دارند. زنشتیها انقباض و ر تیکامپوز

 طيها در مح تیدر مورد ثبات رنگ کامپوز ياريبس قاتيتحق

  (2-58،4-52)مختلف انجام شده است . يرنگ يها

از  شترينانو ب يها تیرنگ کامپوز رييتغ قاتيتحق يطبق برخ

 يودر برخ (55،58)بوده ( ∆ E>3/3) يكينيقابل قبول کل زانيم

 يكينيکل ظها از لحا تیکامپوز نیرنگ ا رييتغ زانيم قاتيتحق

با توجه به این تناقضات و خالء  (2،52). قابل قبول بوده است

ر قهوه اث يحاضر با عنوان بررس قياطالعاتي در این زمينه تحق

 نانو تیرنگ سه نوع کامپوز رييبر تغ

( Ultra(Kerr,USA Grandio(Voco,Germany), Herculite XRV و

(Z350 XT(3M ESPE)  به صورتin vitro  در دانشكده

 انجام شد.58-55 لدندانپزشكي دانشگاه آزاد اسالمي در سا

 ا:ه مواد و روش

با رنگ نانو نوع کامپوزیت  2نمونه از 28 ‚در این تحقيق تجربي

A2  .(52و54و52و5) با خصوصيات به شرح زیر تهيه شد 

براي تهيه هر نمونه از مولدهاي استينلس استيل به شكل  

که یک طرف آن ميلي متر  2/0و قطر  2دایره اي به ضخامت 

بود، استفاده قرار گرفته ميلي متر  5الم شيشه اي به ضخامت 

شد. پس از قرار دادن کامپوزیت در داخل مولد جهت حذف 

کندانس شد.در طرف دیگر مولد نيز الم ‚ناصافي و احتباس هوا 

 ميلي متر قرارگرفت. 5شيشه اي دیگري با ضخامت 

با  LED demetron II(Kerr,USA)سر تيوب دستگاه الیت کيور

دقيقاً از طریق بع وات بر سانتي متر مر ميلي 5588   شدت نور 

الم شيشه اي روي هرنمونه قرار گرفت و براي هر طرف با 

ثانيه کيور انجام  48بار، هر بار به مدت  4تكنيک همپوشاني 

 . شد

در حالي که هنوز در داخل مولد بود هر نمونه سطح فوقاتي 

در زمان  Soflex( 3M ,ESPE)توسط کيت دیسک پرداخت 

ثانيه پاليش شد. دیسک ها براي هر نمونه تعویض شدند.  28

ساعت جهت تكميل پليمریزاسيون در  24نمونه ها به مدت 

نمونه هر  58ند.دماي اتاق در محلول آب مقطر نگهداري شد

تایي براي   2به طور تصادفي  به دو زیر گروه نوع کامپوزیت 

سيم شدند..براي تهيه ، تقمقطر قرار گيري در محيط قهوه و آب

محلول قهوه طبق دستور العمل پيشنهادي شرکت توليد کننده 

Nescafe Classic, Nestel,Switzerland)،) 3/2  گرم

پس از  وسي سي آب مقطر جوشيده حل شد 288قهوه در 

نمونه ها در آن  درجه سانتي گراد 28 رسيدن دماي محلول به 

ان شاهد از آب مقطر با . براي تهيه آب به عنوندقرار داده شد

گراد  استفاده شد. گروه ها به شرح زیر درجه سانتي 28 مايد

 بودند:

جهت قرار گيري در    Z350 XTعدد کامپوزیت  2: 5گروه 

جهت قرار گيري در  Z350 XTعدد کامپوزیت  2: 2گروه  ،قهوه

 آب

جهت قرار گيري در  GRANDIOعددکامپوزیت  2: 2گروه 

جهت قرار GRANDIO عدد کامپوزیت  2:  4گروه  ، قهوه

 گيري در آب

جهت  ERCULITE XRV  ULTRA عددکامپوزیت  2: 2گروه 

 HERCULITEعدد کامپوزیت  2: 3قرار گيري در قهوه گروه 

XRV  ULTRA جهت قرار گيري در آب 

 کامپوزیت
کارخانه 

 سازنده
 فيلر

در صد 

 حجمي
 ماتریکس رزیني

Z 350 XT 
3M 

ESPE 

 

20 nm 
silica,4-11 

nm 
Zirconia,0.6-

10μm  

cluster 

60 

Bis-GMA,Bis-

EMA, 
TEG DMA, 

UDMA 

Grandio VOCO 

20-60nm 
Sio2 

particle,1 

μm glass 
particle 

71.4 

Bis 

GMA,TEG-

DMA, Bis-

EMA 

Herculite XRV 

Ultra 
Kerr 

0.6 micron 

silica 
79 

Bis 

GMA,TEG-
DMA 
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ها توسط دستگاه رنگسنجي اوليه نمونه

انجام گرفت.سپس نمونه  (Minolta-Japan)اسپكتروفوتومتري

 28رت ها در داخل ظروف در بسته قرار گرفته و با درجه حرا

گراد براي قهوه وآب در دستگاه انكوباتور به مدت درجه سانتي

 آبوساعت قرار گرفتند. محلولهاي مورد استفاده)قهوه 42

ساعت  نمونه ها از  42ساعت تعویض شدند. پس از  24هر  

داخل محلول ها خارج و جهت شستشو ابتدا هر نمونه به مدت 

سپس با دیسک هاي ثانيه در داخل آب مقطر قرار گرفت.  58

ثانيه پاليش مجدد  28در زمان  Soflex (3M ESPE)پرداخت 

انجام شد و دیسک ها براي هر نمونه تعویض وسپس تمام نمونه 

  قرار گرفتند.  ها تحت رنگ سنجي مجدد

 *، شاخص هايCIEL*a*bدستگاه طبق سيستم 

L و *aو *b  .را محاسبه و ثبت نمود *∆E  طبق فرمول

 محاسبه شد.

 يابیارزway ANOVA two يآمار يتوسط برنامه ها جینتا

 استخراج شد. SPSSها به کمک نرم افزار  يوخروج

 یافته ها:

تایي از سه  58گروه  2‚نمونه  28در این تحقيق که بر روي 

 ‚ aميزان شاخصهاي‚نوع کامپوزیت انجام شد 

در سه نوع  EΔارائه شده است.ميزان 5در جدول  و‚

 کامپوزیت مورد مطالعه پس از قرارگيري در قهوه نسبت به

( اما در  >82/8pرنگ سنجي اوليه تفاوت معني داري داشت.) 

 آب مقطر نسبت به رنگ اوليه تفاوت معني داري بدست نيامد.

 (82/8p>  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در سه  EΔمشاهده مي شود ميزان    2همانطور که در جدول 

نوع کامپوزیت در قهوه به لحاظ آماري داراي تفاوت معني دار 

در سه نوع کامپوزیت در  EΔو ميزان  *(  =8885/8Pميباشد.)

. *(=5/8p)آب مقطر داراي اختالف معني دار  نمي باشد

 Z350بيشترین ميزان تغيير رنگ در قهوه مربوط به کامپوزیت 

XT(23/5±35/53  و کمترین مربوط به کامپوزیت )

Herculite XRV Ultra(22/8-±32/2.بود ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به تفکيك گروههاي مورد بررسي E ΔوaΔ, bΔ, LΔميزان مولفه هاي  -3جدول                                                                   

 کامپوزیت

 

 
 

 

 محيط نگهداري

Grandio Z350 XT Herculite XRV Ultra آزمون 

Δa Δb ΔL Δ E Δa Δb ΔL Δ E Δa Δb ΔL Δ E  

 آب مقطر

 نسبت به اوليه

±85/8  

44/8  
 

±55/8-  

05/8  
 

±25/8-  

24/5  

±42/5  

45/8  

±55/8  

85/8  

±52/8  

24/8  

±43/8-  

25/8  

±52/5  

25/8  

±82/8-  

82/8  

±55/8-  

84/8  

±34/8-  

25/8  

±44/8  

22/8  

p 82/8<  

53/2± قهوه نسبت به اوليه  

22/8  
 

±40/8  

24/5  

±3/2-  

32/8  

±43/3  

32/8  

±84/3  

44/8  

±25/2  

2/5  

±45/54-  

45/5  

±35/53  

23/5  

±02/8  

42/8  

±55/2-  

02/8  

±25/2-  

0/8  

±32/2  

22/8  

p 82/8>  

 

 ( به تفکيكE Δميزان تغيير رنگ ) -0جدول 

 گروه هاي مورد بررسي 

 
 

 نوع کامپوزیت

 

 ميزان تغيير رنگ محيط نگهداري

Grandio 
هقهو  32/8±43/3*  

**42/5±45/8 آب مقطر  

Z350 XT 
*35/53±23/5 قهوه  

**52/5±25/8 آب مقطر  

Herculite XRV 

Ultra 
*32/2±22/8 قهوه  

**44/8±22/8 آب مقطر  

( *8885/8=P) 

( **554/8=P) 

 

 

 

 

 

 

 

8885/8 =P
* 

554/8  =P
** 
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 بحث:

در هر سه کامپوزیت پس از  ΔEکه مقادیر تحقيق نشان داد 

قرارگيري در قهوه نسبت به رنگ سنجي اوليه تفاوت معني

اظ کلينيكي و ميزان این تغيير رنگ از لح دهدنشان ميداري 

.طبق مقاالت متعدد چشم (ΔE > 3.3) استغيرقابل  قبول 

اما  ،مي باشد ΔE> 5 انسان قادر به تشخيص تفاوت در رنگ با

 قابل قبول ΔE <3.3در کارهاي دندانپزشكي معموال

 (53،3)است.

دچار تغيير رنگ بيشتري  Z350XTدر مقام مقایسه کامپوزیت 

وزیتي همرنگ دندان که شد. تردیدي نيست که ترکيبات کامپ

تا حدود زیادي انتظارات بيماران را از لحاظ زیبایي بر آورده 

اند در محيط دهان تحت تأثير عوامل مختلف داخلي مانند: کرده

تغييرات شيميایي ماتریكس رزیني، کيفيت پليمریزاسيون، فاز 

غيرآلي، مقدار و سایز و توزیع ذرات فيلر، خصوصيات سطحي، 

ها، نوع آمين موجود در رزین، تشعشع  ا، فعال کنندهه بازدارنده

اشعه ماوراء بنفش و... و نيز عوامل خارجي که مرتبط با رژیم 

غذایي و بهداشت دهان است تا حدودي تغيير رنگ پيدا 

 ( 52،54،50)کنند.  مي

در این مطالعه قهوه به دليل اینكه یكي از رایج ترین 

تواند  باشد و مي انه ميها است که حاوي مواد رنگد نوشيدني

باعث تغيير رنگ   Absorptionو  Adsorptionطبق پدیده 

 (5،2،52،54،55،28)کامپوزیت شود، انتخاب شد. 

 stain)هاي رنگي قهوه ميتوانند با پدیده جذب سطحي  یون

absorption)  باعث تغيير رنگ سطحي کامپوزیت شوند که

دي با مسواك زدن تواند به وسيله عمل پاليشينگ و تا حدو مي

برداشته شوند و یا جذب ماتریكس آلي کامپوزیت شده و باعث 

 (52،54،55)شوند.  تغيير رنگ داخلي

 ها در این بررسي توسط دستگاه  تمام نمونه

LED DEMETRONII   با شدت  mw/cm
کيور و   25588

قبل از کيور کردن هر نمونه، جهت یكسان سازي شرایط 

دستگاه رادیومتر کاليبره شد. جهت ها ،با  کيورینگ نمونه

ساعت در دماي اتاق  24ها به مدت  تكميل پليمریزاسيون نمونه

در محلول آب مقطر نگهداري شدند. هدف از این کار این بود 

که ميزان پليمریزاسيون بر روي ثبات رنگ کامپوزیت مؤثر 

است و هر چه ميزان پليمریزاسيون بيشتر باشد ميزان مونومر 

کمتر منجر به تغيير رنگ کامپوزیت گردد،تواند  ده که ميباقيمان

 (28)خواهد بود.

ساعت  42ها یكسان و  مدت نگهداري در قهوه براي تمام نمونه

فنجان  4در نظر گرفته شد. اگر هر فرد به طور متوسط روزانه 

قهوه بنوشد و متوسط مدت زمان نوشيدن آن یک دقيقه باشد، 

داري در قهوه معادل یک سال ساعت نگه 24بدین ترتيب هر 

سال مصرف  2ساعت تقریبأ معادل  42باشد لذا  مصرف قهوه مي

به مقدار مصرف قهوه  هها بست اهد بود. البته این زمانقهوه خو

روزانه و مدت زمان نوشيدن آن بين افراد مختلف تا حدودي 

جهت شبيه سازي با محيط دهان در هنگام  (2).متغير است

ها در مایعات موردنظر )قهوه و آب مقطر(  مونهنوشيدن قهوه، ن

در دستگاه انكوباتور قرار گرفتند که  C5±28°با درجه حرارت 

 (58)تقریباً معادل با درجه حرارت قهوه در هنگام نوشيدن است.

هاي اپتيكال  از آنجا که زبري سطحي در جذب رنگ و ویژگي 

ک ها جهت یكسان سازي توسط دیس مؤثر است، همه نمونه

ثانيه به خوبي و  28در زمان  Soflex (3M, USA)پرداخت  

تحت شرایط یكسان مورد پرداخت و پاليش قرار گرفتند. پاليش 

ها به دليل شبيه سازي با شرایط  قبل از قرارگيري در محلول

کلينيكي و حذف الیه سطحي و پاليش پس از قرارگيري در 

انجام   ها جهت حذف عوامل رسوب رنگدانه در سطح محلول

مورد ارزیابي قرار کامپوزیت  Bulkپذیرفت و درواقع تغيير رنگ 

 (55،5) گرفت.

اي است که هم در بين افراد مختلف و هم  سنجش رنگ پدیده

کند. فاکتورهاي  هاي مختلف تفاوت مي در یک فرد در زمان

پسيتي و پخش ۥمتعددي مانند شرایط نوردهي، ترنسلوسنسي و ا

توانند بر روي ارزیابي رنگ تأثير داشته  چشم انسان مي و نور

 Subjective. در این مطالعه جهت رفع خطاهاي (5،2،54،55)باشند.

  (Minolta, Japan)ارزیابي رنگ توسط دستگاه اسپكتروفتومتر 

مربوط به پژوهشكده صنایع رنگ انجام گرفت که در حال حاضر 

 (5،2،52،55)دقيق ترین ابزار براي بررسي تغيير رنگ است.
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 *CIE L* aبراي بررسي تغيير رنگ در این تحقيق از سيستم 

b* باشد  استفاده شد که متداول ترین سيستم توصيف رنگ مي

 International Commission Illumination deو توسط 

L'Eclairage  تهيه شده است. دراین سيستم براي معرفي رنگ

 (25-22)شود. از سه مؤلفه استفاده مي
EΔ توسط انسان  5کمتر از

توسط فرد متخصص  2/2و 5بين  ΔEقابل شناسایي نيست و

توسط افراد عادي نيز قابل  2/2بيشتر از  EΔوقابل تشخيص 

 ( 3،53)رؤیت است.

ميزان تغيير رنگ در این تحقيق از لحاظ کلينيكي غيرقابل  

)3.3E(قبول بود    که با نتایج تحقيقاتAlawjali
(25) 

‚Mendes
(50) ‚Youssef

(55) ‚Domingos (28) م و همكاران ه

Mahdi siarسو بود و مخالف نتایج تحقيقات 
(2)

‚Nasim 
علت اختالف نتایج مي تواند در  (22). بودو همكاران  Fontesو(3)

تفاوت نوع کامپوزیتهاي مورد مطالعه ونوع یاغلظت محلولهاي 

 تهيه شده باشد.

 Herculite XRVمربوط به کامپوزیت  Eکمترین ميزان 

Ultra  بود که مشابه نتيجه تحقيقAlawjali (25)باشد. مي 

نتایج تحقيق نشان داد که مهمترین شاخص در ایجاد تغيير 

ها به  ،نمونه *Lبود و با کاهش شاخص  L*رنگ مربوط به 

Bagheriسمت تيرگي رفتند که این تأثير در تحقيقات 
(2)

‚ 

Youssef
(55)

‚   Hasani Tabatabaei (5) وDomingos (28) نيز

هر سه نوع  a*مشهود بود. در تحقيق حاضر مقادیر  

کامپوزیت پس از قرار گرفتن در قهوه مثبت بود که نشان 

 Bagheriدهنده تغيير رنگ به سمت قرمز است که با تحقيق 

Youssef  (55،2)سو بود. همو همكاران                                                        

مثبت  Z350 XTو  Grandio هاي در کامپوزیت b*مقادیر 

بود که نشان دهنده تغيير رنگ به سمت زرد است که این 

نيز مشاهده گردید. اما  (2)و همكاران   Bagheriتغيير در تحقيق 

*b  در کامپوزیتHerculite  منفي بود که نشان دهنده

 تغيير رنگ به سمت آبي است.

ساختار و ترکيب ماتریكس، نوع سایز فيلر و نحوه توزیع آنها، 

-ماتریكس مقدار سطح مشترك فيلر-نوع اتصال نسبي فيلر

و مقدار سایلن  (Silanization)ماتریكس ميزان سایلينيزاسيون 

 (5،52،55،28،25)واند بر ثبات رنگ کامپوزیت مؤثر باشند.ت مي

هاي نانو امكان افزایش درصد فيلر  از طریق  در کامپوزیت

هاي متعدد پليمر  قرارگيري ذرات نانو در فضاي بين زنجيره

اي  فراهم شده است همچنين ذرات نانو به صورت خوشه

(cluster) اده قرار ها مورد استف در ساختار این نوع کامپوزیت

  (5،0،55،28) گرفته اند.

نانوفيلرها از جنس سيليكا و زیرکونيا هستند و باعث افزایش 

پاليش پذیري و شفافيت و ایجاد سطح صاف تر و رنگ پذیري 

سطحي کمتر و افزایش زیبایي این نوع مواد ترميمي 

 (55،0)گردند. مي

 اما ایجاد سطح صاف تر دليل کافي براي ثبات رنگ کامپوزیت

فيلرهاي تجمع باشد و نانوکالسترها و فرم  در درازمدت نمي

موجود در آن به علت داشتن تخلخل و پروزیتي سبب رنگ 

 (5،52،55)شوند. باالتري مي رنگدانهپذیري بيشتر و جذب 

رزین یكي از ضعيف ترین  -سطح مشترك )اینترفيس( فيلر

نقاط ماده کامپوزیت است که حساسيت باالیي در جذب آب 

هاي ریز و  تواند منجر به ترك ارد و جذب آب در این ناحيه ميد

ماتریكس شود که مسيري براي نفوذ -درزهاي حدفاصل فيلر

هاي نانو به علت سایز کوچک  کامپوزیت(5،22)باشند  ها مي رنگ

رزین و سيعتري دارند که این امر  -ذرات فيلر، اینترفيس فيلر

ه علت جذب رنگدانه در شود که تمایل به تغيير رنگ ب باعث مي

 (50)ها بيشتر باشد. این نوع کامپوزیت

هاي  ها احتماالً به علت داشتن گروه سایلن و آغاز کننده

هاي هيدروفيل مواد رنگي  هيدروفيليكي تمایل به جذب مولكول

 (5،53،24)و در نتيجه ایجاد تغيير رنگ کامپوزیت دارند.

مرهاي ترکيب و ساختار ماتریكس به علت وجود مونو

تواند بر روي ثبات رنگ مؤثر  هيدروفوبيک یا هيدروفيليک مي

در  UDMAبه عنوان مثال مونومرهاي با بيس  (5،52،55،28)باشد.

مقایسه با سایر مونومرهاي با بيس متاکریالت به علت 

ي پایين و جذب کمتر آب و پلي مریزاسيون بهتر آن  ویسكوزیته

در  (22 ،2،54،55)رنگ دارند. با نور مرئي، تمایل کمتري به تغيير

به علت داشتن گروه  TEGDMAهاي حاوي  حاليكه رزین
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اتوکسي تمایل به جذب آب و ایجاد پيوند بين هيدروژن مونومر 

 (22)با اکسيژن آب دارد.

TEGDMA  نسبت بهBis-MMA  که خود یک رزین

  (54،55)هيدروفيل است تمایل بيشتري به رنگ پذیري دارد.

UDMA  وBis-EMA هاي هيدروفوبيكي در  باعث ایجاد ویژگي

در کليه تحقيقات مشابه انجام شده،  (54)شوند.  کامپوزیت مي

هاي رزین کامپوزیتي با سایز و درصد فيلر متفاوت انتخاب  نمونه

اند، براي مثال ميكروهيبرید، ميكروفيلر و... بنابراین  تفاوت شده

یا بيس رزیني و یا  تواند مربوط به فيلرو واکنش تغيير رنگ مي

نحوه اتصال بين ماتریكس و فيلر باشد ولي در تحقيق حاضر 

ها از کامپوزیت نانو انتخاب شد و با این کار سعي شد  تمام نمونه

ها به هم نزدیک باشد تا تأثير متغير  ميزان و اندازه فيلر در گروه

 Zنوع و ميزان فيلر حتي االمكان به حداقل برسد. )کامپوزیت 

350 XT   کامپوزیت درصد 38با درصد حجمي ،Grandio  با

 Herculite XRV Ultraو کامپوزیت درصد  4/45درصد حجمي 

 ( 52-52)باشند.درصد  مي 45با درصد حجمي

دیده  مي باشد. Bis-EMAحاوي Z350 XTترکيب کامپوزیت 

شده این ماتریكس مقاومت بيشتري به تغييررنگ نسبت به 

Bis-GMA دارد.کامپوزیت Grandio داراي ماتریكس 

Bis-GMA    مي باشدو بر خالف انتظار تغيير رنگ کمتري

به Z350XTداشت.فيلرهاي کامپوزیت Z350XTنسبت به 

شكل خوشه اي قرار گرفته است و تخلخل هاي آن مي تواند 

.سبب استعداد بيشتر کامپوزیت به تغييررنگ گردد
کمترین  (52)

 Herculite XRVتميزان تغييررنگ مربوط به کامپوزی

Ultr بود.این کامپوزیت داراي درجه پليمریزاسيون باالتر نسبت

باشد ودر واقع ميزان کمتر ميZ350 XT وGrandioبه 

عالوه بر  (24)مونومر در آن توجيه کننده نتایج حاصله مي باشد.

تواند مربوط به  این تفاوت مشاهده شده در بين سه گروه مي

ها، نوع و اندازه فيلر و نوع  رزینعواملي مانند مراحل ساخت 

  (22)پيوند ماتریكس به ذرات فيلر باشد.

در  و وجود شكر  pH دو عاملاند که مطالعات جدید نشان داده

پایين  pH توانند سبب تغيير در نتایج آزمایش شوند.ميقهوه 

محلول باعث تخریب سطحي بيشتر ودر نتيجه جذب بيشتر 

در قهوه نيز سبب افزایش رنگدانه مي شود. وجود شكر 

شود بنابر این توصيه مي (5،55،28)شود.چسبندگي رنگدانه مي

انجام  عامل اثرگذارتحقيقات مشابه با در نظر گرفتن این دو 

 شود.

 

 :نتيجه گيري

در قهوه دچار  قيتحق نیمورد مطالعه در ا تیهر سه نوع کامپوز

 د.قابل قبول نبو يكينيرنگ شدند که از نظر کل رييتغ
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