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 Mrmobayeni@yahoo.comپست الكترونيك:       22564571تلفن:    محمد رضا مبيني  دكتر نويسنده مسئول مكاتبات: #

  و اپل) ياماهاچي( يرنگ دو نوع دندان مصنوع رييتغ يبدون الكل بررو نيستريل هيدهانشو ريتاث يََبررس
  

  1 اني، دكتر پا نته آ بلند 2يرستم لدايدكتر  ،2ي، دكترشهره دهقان#1ينيحمودرضا مبدكتر م،   1يالر يانصار رايدكتر حم

  تهران، ايران ،تهران يواحد دندانپزشك يپروتزمتحرك دانشگاه آزاد اسالم يگروه آموزش ارياستاد -1
  نپزشك دندا-2
  

  خالصه:
 ماريب يتيسبب نارضا تواند يها است. كه م آن يجيتدررنگ  رييتغ ،يمصنوع يها از مشكالت استفاده از دندان يكي :سابقه و هدف

 يها دندان ررنگييتغ زانيبرم ) ايتالاي –بدون الكل ( جانسون و جانسون نيستريل هيردهانشويتاث نييباهدف تع قيتحق نيشود. ا
  ت.ژاپن)  انجام گرف ،ياماهاچي(ياماهاچي)  و  رانيال ماكو ، ا دهياپل( ا  ينيرز يتيكامپوز يمصنوع
نمونه 15و (A1, 17) ( رانيال ماكو ، ا دهياپل( ا  ينمونه دندان مصنوع 15 يرو يشگاهآزماي –يتجرب قيتحق نيا ها: و روش مواد

ها  رنگ قبل از قرارگرفتن نمونه راتيي، سانترال فك باال  انجام گرفت. رنگ و تغ (A1, S8)ژاپن ،ياماهاچي( ياماهاچي يدندان مصنوع
 يآمار ليقرار گرفت ، سپس تحل يابيمورد ارز CIE Lab ستمياسپكتروفتومتر و طبق س لهيروز، به وس 28و  14 زبعد ا ه،يدر دهانشو
T-Test  يها، روش آمار انجام شد .باتوجه به تعدادنمونهT-Test روش تيانتخاب شد و در نها يدر مورد هر گروه دندان  

 PAIRED T-Test رد استفاده قرار گرفتدو گروه با هم، مو جينتا سهيمقا يبرا.  
 اپل دندان و60/1±83/0برابر با  يريگيپ 14در روز  ياماهاچيرنگ دندان  راتييتغ زانينمونه انجام شد.م 30 يرو قيتحق نيا :ها افتهي

 .بود 32/2±94/0 اپل دندان  و 99/1±86/0 ياماهاچيرنگ  دندان   رييتغ يريگيپ 28و در روز  )P>9/0( بود 65/1 ± 96/0
)4/0<P(  بود 00/1±47/0 اپل  دندان ودر   59/0 38/0برابر با  28و  14 يروزها نيدر ب ياماهاچيرنگ  دندان  راتييتغ.)05/0<P(  
  .است تر شيب ياماهاچيرنگ دندان اپل نسبت به  راتييكه  با گذشت زمان تغ رسد يبه نظر م :يريگ جهينت

  اسپكتروفتومتر ،ان مصنوعيتغيير رنگ، دند ،ليسترين  دهان شويه،: يديكل كلمات
  

  27/3/97 :پذيرش مقاله 23/3/97  صالح نهايي:ا  23/11/96  وصول مقاله:
 

  

  مقدمه:
ثبات رنگ دندان هاي مصنوعي نسبت به مواد رنگي مختلف 

از چالش هاي پيش رو و از عوامل مهم در رضايت بيماران 
 پروتز متحرك است. 

هاي  دندان يكي از مشكالت مطرح در مورد استفاده از
ها بعد ازاستفاده از پروتز  مصنوعي تغيير رنگ تدريجي آن

توسط بيمار است. از عوارض اين تغيير رنگ مشكل در حفظ 
تواند موجب نارضايتي  باشد كه اين مسئله مي زيبايي ظاهر مي

و تعويض پروتز توسط بيمار و صرف وقت و هزينه بسيار 
  )1(.شود

هاي مصنوعي شامل  دانمواد مورد استفاده در ساخت دن
هاي كامپوزيتي  پرسلن،رزين آكريلي مديفاي شده و رزين

هاي مصنوعي در ساخت پروتز كامل و  هستند. اين دندان

پارسيل معمولي وبرپايه ايمپلنت به صورت اوردنچر يا هيبريد 
هايي كه در  به طور كلي دندان )1،2(اي دارند. كاربرد گسترده

وند بايد خواص فيزيكي و ش ساخت دنچرها استفاده مي
مكانيكي مطلوب داشته باشند تا نيازهاي فانكشنال از جمله 
جويدن، بريدن، گاز گرفتن و يا له كردن غذا را برآورده 

در نواحي  ساخته و در عين حال زيبايي مطلوب، به خصوص
  )2(.قدامي، داشته باشند

هاي  هاي پرسلني سايش دندان هاي دندان از محدوديت
ها شكننده هستند و تحت ضربه دچار  ست. اين دندانمقابل ا

ها به منظور  شوند و در ضمن تراش آن شكستگي و ترك مي
هاي پرسلني در حين  تنظيم اكلوژن مشكل است. دندان

كنند اما از نظر ابعادي باثبات  تماس باهم صدا ايجاد مي
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هاي آكريلي، سخت هستند.تغيير  هستند و در قياس با رزين
شود و  ي تحت نيروهاي اكلوزالي در آنها ايجاد نميشكل دائم

هاي آلي، غير محلول  در مايعات دهاني و بسياري از حالل
  )3(.هستند
وارد بازار  1935هاي رزين آكريليك از سال  دندان

دندانپزشكي شدند و در حال حاضر به روش هاي مولد 
ها خزش  اين رزين  )4و  5(.شوند فشاري يا تزريقي ساخته مي

)creepها  ها در حالل تري دارند و حالليت آن ) و فلوي كم
هاي رزيني به  باشد كه مسئله مهمي براي دندان حداقل مي
هاي رزيني در قسمت كرونال از  تر دندان آيد. بيش حساب مي

كراس لينك بااليي برخوردار هستند تا مقاومت به ترك فراهم 
تر است  نك كمشود. ولي در ناحيه طوق يا باالي آن كراس لي

مزيت عمده  )2و 6(تا باند بهتري با بيس رزيني برقرار شود
ها با بيس دنچر  دندان هاي رزيني باند شيميايي آن

ها بهبود  هاي رزيني در طول سال است.كيفيت زيبايي دندان
ها به  يافته و به لحاظ كلينيكي قابل قبول است و اين دندان

شوند؛ به  ستفاده ميهاي مختلف ا هايي از رنگ صورت اليه
شوندتا  تر مي اي كه به سمت انسيزال يا اكلوزال روشن گونه

هاي آكريلي و پرسلن  ترانس لوسنسي افزايش يابد. دندان
هاي سطحي را دارندتا ظاهر  قابليت تغيير با رنگدانه

  cross linkedدندان هايي آكريليك  )7,2(.تري يابن مطلوب
  ).8(ت رنگي بيشتري دارندثبا non-cross linkedنسبت به 

هاي رزيني انعطاف پذيري بااليي دارند و نسبت به  دندان
تر هستند كه شكستگي و لب پر  هاي پرسلني محكم دندان

دهد، ولي مشكالتي نظير  ها را بر اثر ضربه كاهش مي شدن آن
. دندان )2(ثبات رنگ پايين و مقاومت سايشي پاييني دارند

هاي  گر مواد مصرفي براي دندانمصنوعي كامپوزيتي: از دي
-Bisمصنوعي هستند كه حاوي اورتان دي متĤكريالت يا 

GMA توانند ايجاد رنگ كنند. باشند. اين اجزا مي و فيلر مي  
هاي مصنوعي رزيني  يا كامپوزيتي  در حال حاضر دندان

هاي پرسلني دارند كه به  تري نسبت به دندان استفاده بيش

بل قبول و تحليل كمتر ريج باقي دليل استحكام  شكست قا
تر  مانده و اتصال شيميايي با بيس و تنظيم اكلوزالي آسان

  ).1و  2و 9(تر است پذيري بيش ها رنگ باشد، اما از معايب آن مي

اين مسئله يعني تغيير رنگ ، با بهداشت فرد و رنگ دانه هاي 
هايي مثل چاي، قهوه،  موجود در غذا ، استفاده از نوشيدني

از طرفي ميزان تغيير  )4(.شابه و آب ميوه هم مرتبط استنو
رنگ در برابر مواد مختلف ، متفاوت است بعنوان مثال در 
چند بررسي مشخص گرديده كه تغييرات رنگ با قهوه بيشتر 

ها نيز  ميتوانند باعث  دهانشويه )10،1(.از چاي وكوكا است
دهي  ير رنگاز طرفي در مورد ميزان تاث )5،3(شوند تغيير رنگ 
هاي متفاوت، اختالف نظر وجود دارد و حتي  دهانشويه
كنند  ها ادعا مي هاي سازنده بعضي از اين دهانشويه كارخانه

  ).5و  6و 11(شوند كه باعث ايجاد تغيير رنگ نمي
هاي  همانطور كه قبال اشاره شد، يكي از مشكالت دندان

رنگ زا  رزيني و كامپوزيتي ثبات رنگ پايين در برابر مواد
اكثر مواد غذايي و نوشيدني ها حاوي رنگدانه ) 2و 3(.است

هستند و باعث تغيير رنگ دندانها ازجمله دندان هاي 
مصنوعي مي شوند تغيير رنگ با  سن و بهداشت فرد و ميزان 

هايي مثل چاي، قهوه، نوشابه و آبميوه هم  استفاده از نوشيدني
نس و ميزان مرتبط است، همچنين ميتواند تحت تاثيرج

خشونت سطحي و نوع ماده مصرفي در دندان مصنوعي باشد 
نيكوتين  نيز از جمله موادي است كه باعث تغيير رنگ   ).4و8(

و   Lmirzaligluزيادي ميشود ، در بررسي كه توسط 
همكارانش انجام دادند مشخص گرديد كه تغييرات رنگ رزين 

قي و الينر نرم هاي آكريلي گرما پخت و اتوپلي مريزه و تزري
در چاي و قهوه مشاهده مي شود اما به لحاظ كلينيكي قابل 
قبول مي باشد، در حالي كه تغييرات رنگ بر اثر نيكوتين، 

ها نيز   دهانشويه  )12(زياد و از لحاظ كلينيكي قابل مالحظه بود
دهان شويه ها ،  )3و8(شوند ميتوانند باعث ايجاد تغيير رنگ 

يل هستند وداراي فوايدي نظير رفع بوي محلول آبي غير استر
ها و تغيير طعم  بد دهان، ضدعفوني كردن وكاهش باكتري
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و براي اهداف درماني مانند محافظت دهان در  دهان هستند
ها و كاهش التهاب مخاط دهان به كار ميروند و  برابر بيماري

ها، تركيبات آنتي سپتيك مانند كلرهگزيدين و يا  در آن
پوسيدگي(مشتقات فلورايد)و يا تركيباتي مانند  تركيبات ضد

در بررسي كه توسط  )5(.بزاق مصنوعي و امثال آن وجود دارد
Draghic  و همكارانش انجام دادند مشخص گرديدكه با

وجود نغييرات رنگ كمتر دهان شويه كلرهگزبدين نسبت به 
قهوه بر روي دندان هاي مصنوعي ايوكالر و ياماهاچي  اما 

ك دندان ايوكالر بيشتر بود . اين نتيجه نشان مي تغيير رن
  )8(.دهد نوع ماده   مصرفي در رنگ پذيري موثر است

هاي  دهي دهانشويه از طرفي در مورد ميزان تاثير رنگ
هاي سازنده  متفاوت، اختالف نظر وجود دارد و حتي كارخانه

كنند كه باعث ايجاد تغيير  ها ادعا مي بعضي از اين دهانشويه
  )3و5و11(.شوند نمي رنگ

  براي سنجش ميزان  تغييررنگ ازروش ها ي متفاوتي 
در دهه  توان استفاده كرد،از جمله: اسپكتروفتومتري،مي

 هاي دستي). فتومتر و اسپكتروفتومتر ابداع شد (روش 1940
گيري  اسپكتروفتومتر يا فتومتر ابزاري است كه براي اندازه

گيرد. در  تفاده قرار ميانرژي جذبي يا عبوري نور مورد اس
ها بر  هاي اسپكتروفتومتري (طيف سنجي)،تاثير محلول روش

گيرد. محدوده  امواج الكترومغناطيسي مورد مطالعه قرار مي
تواند از اشعه ماورابنفش تا امواج  طيف الكترومغناطيس مي

راديويي باشد.اسپكتروفتومتر در طول زمان كيفيت خود را 
  .كند قيقي با استانداردها برابري ميكند و به طور د حفظ مي

  اجزاي اصلي دستگاه اسپكتروفتومتر عبارتند از: 
ها از  منبع نوري: يك المپ زنون كه در همه طول موج-

شدت نور يكساني برخوردار است و براي روشن كردن 
 شود. استفاده مي

كره نور جمع كن: پس از روشن شدن نمونه با منبع نوري -
هاي حاصله در اين قسمت جمع شده و  سبازتابش و انعكا

 شود.  به يك گيرنده ارسال مي

ها:بازتابش پرتو حاصله از  تيغه مخصوص تفكيك طول موج-
سطح نمونه پس از رسيدن به تيغه بر اساس طول موج 

شود.  تفكيك شده و شدت آن در هر طول موج ثبت مي
درنهايت اطالعات خروجي از دستگاه اسپكتروفتومتر كه 

افزار  باشد، به نرم هاي تفكيك شده مي وهايي با طول موجپرت
مربوطه منتقل شده و پس از انجام محاسبات، مقادير 

شود. در نهايت هرگونه برآورد  هاي رنگي محاسبه مي مولفه
ها و تعيين  و ارزيابي از جمله تعيين اختالف رنگ نمونه

افزار و طبق فرمول زير  ضريب متامريسم، توسط نرم
 شود. ه ميمحاسب

 
L)تيرگي ودامنه 50تا  0:روشني مقابل تيرگي كه رنج بين(

  دهد. )روشني را نشان مي100تا  51بين(
a قرمز در مقابل سبز كه عدد مثبت قرمز و عدد منفي سبز :

  دهد. را نشان مي
b زرد در مقابل آبي كه عدد مثبت زرد و عدد منفي آبي را:

  دهد. نشان مي
E∆هاي مختلف است  غيير رنگ در زمان:نشان دهنده ميزان ت

)13.(  
هاي  باتوجه به كمبود اطالعات در زمينه تغيير رنگ دندان

هاي  هاي تجاري مختلف نسبت به دهانشويه مصنوعي مارك
ليسترين   متفاوت ،اين تحقيق با هدف تعيين تاثير دهانشويه

هاي كامپوزيتي رزيني    بدون الكل بر ميزان تغيير رنگ دندان
 اچي و اپل انجام گرفته است.ياماه

.  
  روش ها: و مواد

نمونه  15 يرو يشگاهآزماي –يتجرب قيتحق نيتحقيق: ا
نمونه دندان  15) ورانيا-ماكو آل دهياپل (ا يدندان مصنوع

 يژاپن) انجام گرفت. بر مبنا-ياماهاچي( ياماهاچي يمصنوع
 رييتغ يبدون الكل بر رو نيستريل هيدهانشو ريتاث قيتحق نيا
اندازه  A1 گسانترال فك باال: اپل ، رن ينگ دندان مصنوعر

شد. ابتدا تمام  يبررس s8اندازه  A1رنگ  ،ياماهاچيو  17
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درجه  37 يساعت در آب مقطر دما 24ها به مدت  نمونه
 لهيبه وس هيشدند. سپس رنگ اول ينگهدار گراد يسانت

 بر) آلمان – يدستگاه اسپكتروفتومتر ( دگودنت دنتسپال
از  عدد 1شد و  يريگ اندازه CIEيشگاهيآزما ستمسي ساسا

شد.  يدار هرگروه، به عنوان شاهد در آب مقطر نگه
 نيي) بر حسب نانومتر تعb ،a ،lرنگ شامل ( يها شاخص

) و يور ساز در زمان صفر (قبل از غوطه يريگ . اندازهديگرد
كه  ييروز انجام گرفت. از آن جا 28معادل دو هفته و 

 ونبدون الكل ( جانسون و جانس نيستريز محلول لاستفاده ا
،  شود يم هيتوص هيثان 30)دو بار در روز و هر بار  ايتالاي –

) و قهيدق 14دو هفته (معادل  يها ها در زمان نمونه نيبنابرا
بدون الكل  نيستري) در محلول لقهيدق 28چهار هفته (معادل 

قرار گرفتن در  يها برا ور شدند. الزم به ذكر است نمونه غوطه
گچ  دي(سپ ديپالستر سف گچ ليمكعب مستط يدستگاه بر رو

مانت شدند. بعد از  متر يسانت 5×5×4) به ابعاد رانيا-ساوه 
 28هفته و  2(معادل  قهيدق 28و  14به مدت  يور ساز غوطه

 يعيطب طيها توسط آب شسته شدند تا به شرا روز) نمونه
از مطالعات  ياريه در بسك يدر صورت )14-17(.باشد تر كينزد

 طيگر شرا آب مقطر شسته شدند كه نشان باها  نمونه )18- 25(
 يريگ اندازه l ،a ،b يها . سپس شاخصستيدر دهان ن ماريب

: الف) صفر يدر فواصل زمان يور ساز بعد از غوطه ΔEشدند. 
شد.  نييروز تع 28و  14روز و پ)  28روزب) صفر و  14و 

-Tو به روش  SPSSافزار  در نرم يآمار ليو تحل هيتجز

Test  الزم به ذكر است با توجه به تعداد گرفتانجام .
 يدر مورد هر گروه دندان T-Test يها، روش آمار نمونه

 يبرا PAIRED T-Testروش  تيانتخاب شد و در نها
  دو گروه با هم، مورد استفاده قرار گرفت. جينتا سهيمقا
 

  يافته ها:
نمونه 15روي  In-vitroصورته باين تحقيق تجربي كه 

نمونه دندان 15اپل و رزيني كامپوزيتي دندان مصنوعي

انجام شد، ميزان تغيير  ياماهاچي رزيني كامپوزيتي مصنوعي
، مورد ليسترين بدون الكلهاتوسط دهانشويه  رنگ نمونه

ها توسط  بررسي قرار گرفت. بدين منظور رنگ اوليه آن
روز  28روز و  14گيري و پس از  دستگاه اسپكتروفتومتر اندازه

هاي پيگيري و نوع دست  ها بر حسب زمان تغييرات رنگ آن
  دهد: ارائه شده است كه نشان مي 1دندان در جدول 

پيگيري برابر  14ميزان تغييرات رنگ دندان ياماهاچي در روز 
تقريبا بود كه  65/1 ± 96/0و دندان اپل 60/1±83/0با 

دست شان داد كه اين اختالف به نT.testمشابه بودوآزمون 
 .)P>9/0(نيستدار آمده معني

واحد و 99/1±86/0پيگيري تغيير رنگ ياماهاچي  28در روز 
تغيرات رنگ اپل كمي بيشتر بود كه  32/2± 94/0براي اپل 

 نيستدار  و آزمون نشان داد كه از نظر آماري معني بود
)4/0<P.( 

برابر با  28و  14تغييرات رنگ ياماهاچي در بين روزهاي 
نشان داد كه  PAIRED T-Testبود و آزمون ±59/0 38/0

د؛ يعني با گذشت زمان بودار  اختالف به لحاظ آماري معني
 ).P>05/0ها وجود داشته است ( تغييرات رنگ در اين دندان

، 28و  14هاي اپل تغييرات رنگ در بين روزهاي  در دندان
دادكه اين تغييررنگ به بودوآزمون نشان  00/1± 47/0برابر با 

). يعني در اين نوع دست P>05/0دار بود ( لحاظ آماري معني
  وجود داشته استدندان با گذشت زمان تغيير رنگ 
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 بحث:

تغيير رنگ دندان مصنوعي ميزان نشان داد كه مطالعه 
و 99/1و  60/1به ترتيب  پيگيري 28و  14ياماهاچي در روز 

 65/1كه به ترتيب ندان مصنوعي اپل يير رنگ داز ميانگين تغ
؛ اين در حالي است كه در فاصله باشد بود ، كمتر مي 32/2و 

تغييرات رنگ ميانگين پيگيري،  28تا  14زماني بين روز 
 59/0و دندان مصنوعي ياماهاچي  00/1دندان مصنوعي اپل

دار  بوده است. نتايج آزمون نشان دهنده اختالف معني
نگ دندان اپل وياماهاچي مشاهده نمي شودولي در تغييرات ر

مقايسه دندان اپل نسبت به ياماهاچي ، تغييرات رنگ اين 
  تر است.  دندان در طي زمان نسبت به ياماهاچي بيش

كه در كارهاي كلينيكي دندانپزشكي معموال  از آنجايي
3/3∆E< و ميانگين  ) 14-15،29(قابل قبول است∆E دست ه ب

،حتي با ليسترين بدون الكلها درون دهانشويه  هآمده از نمون
از در نظر گرفتن مسائلي مثل شرايط غير بيولوژيك خارج 

بوده است،  مقدارتر از اين  ها،كم دهان و تعويض محلول
ميزان تغييرات رنگ هر دو كه توان نتيجه گرفت  بنابراين مي

  نمونه دنداني در محدوده قابل قبول قرار دارد.

گر ميزان  تواند بيان در اين است كه ميE∆فاده ازاست مزيت  
تواند  ؛ به عبارت ديگر مي )24- 28(قابل اغماض تغيير رنگ باشد

   تغيير رنگ به عنوان ميزان تقريبي
چرا كه برخي افراد تفاوت رنگ  )29(غيرقابل مشاهده عمل كند

  در حالي كه برخي ديگر  ،كنند را درك مي 5/0تر از  كم
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 )-30-34(تشخيص دهندرا نيز  4توانند تفاوت رنگ تا  نمي حتي

Kouadio  يك مدل آناليز 2017و همكاران در سال ،
پذيري توسط  گيري اثرات رنگ آزمايشگاهي براي اندازه

هاي مختلف داراي پايه كلرهگزيدين معرفي كردند.  دهانشويه
عاج اي از  اي از ميناي دندان طبيعي و اليه در اين تحقيق اليه

ها  فيل به عنوان نمونه مورد استفاده قرار گرفته است. نمونه
درجه، درون حمام  37روز و در دماي  21به مدت 

هاي مختلف نگهداري شده است. از  انكوباسيون با دهانشويه
ها قبل از قرارگيري در حمام انكوباسيون و پس از طي  نمونه

تصوير، روز، عكسبرداري شده و بر اساس آناليز  21زمان 
  RGBميزان تغييرات رنگ بر اساس سيستم 

)Red,Green, Blue ( تعيين شده است.بر اساس نتايج اين
هاي داراي پايه  هاي موجود در دهانشويه مطالعه، افزودني

كلرهگزيدين تاثير بسزايي در تغييرات رنگي داشته و با توجه 
اي به تكرارپذير بودن فرآيند رنگ پذيري در شرايط مشابه، بر

  پذيري  هاي زماني كوتاه، امكان برآورد رنگ بازه
، 2016و همكاران در سال  Heimer )35(.باشد فراهم مي

 PEEK)Poly Ether Etherمواد تغييرات رنگ

Ketone( كامپوزيت و ،PMMA  )poly Methyl 

Methacrylate(  هاي مختلف نگهداري در محلولاز را پس  
نمونه شامل  1320تحقيق مورد بررسي قرار دادند. در اين 

PEEK ،PMMA  محلول شامل آب  4و كامپوزيت در
روز  7مقطر، شراب قرمز، زردچوبه و كلرهگزيدين براي مدت 

ها با سه روش حمام  نگهداري شدند. پس از اين مدت نمونه
و مسواك نرم تميز ) AFP )Air Flow Plusالتراسونيك، 

  )ΔE( ميزان تغييرات رنگ بر حسب زمان پيگيري و به تفكيك نوع دندان مصنوعي -1جدول 
  

 تغييرات رنگ (روز)
روز 14تا  0بين  نوع دندان مصنوعي روز 28تا  0بين   روز 28 تا 14بين    

 ياماهاچي
15تعداد =  83/0±60/1  86/0±99/1  38/0 ±59/0  P ٠5/٠<  

اپل
15تعداد=  96/0 ± 65/1  94/0 ±32/2  47/0 ±00/1  P ٠5/٠<  

P نتيجه آزمون ٩/٠<  P 4/٠<   
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از دستگاه شدند. سپس ميزان تغييرات رنگ با استفاده 
گيري شد. بر اساس  اسپكتروفتومتر براي هر دسته، اندازه

ترين تغيير رنگ به ترتيب مربوط به آب  نتايج اين تحقيق، كم
مقطر، كلرهگزيدين، شراب قرمز و در نهايت محلول زردچوبه 
بوده است. همچنين نتايج اين پژوهش نشان داده است كه 

ا به ترتيب حمام ه موثرترين روش براي تميز كردن نمونه
و در نهايت مسواك نرم بوده است.  AFPالتراسونيك، 

ترين پايداري را در برابر تغيير رنگ از  بيش PEEKهمچنين 
و كامپوزيت به ترتيب در  PMMAخود نشان داده است و 

  )36(.هاي بعدي قرار دارند رتبه
هاي  ، تاثير دهانشويه2015اسالمي و همكاران در سال 

انو ذرات فلزي را روي ميناي دنداني بررسي مختلف حاوي ن
 تصادفينمونه دندان پرمولر به طور  60كردند. در اين تحقيق 

گروه قرار گرفت. رنگ اوليه توسط دستگاه  6در 
ها به مدت  اسپكتروفتومتر اندازه گيري شده و سپس نمونه

ساعت در دهانشويه حاوي نانو ذرات اكسيد روي،اكسيد  24
كلرهگزيدين(كنترل مثبت) و آب مقطر(كنترل تيتانيوم،نقره،
گيري شد.  ها اندازه ور شده و دوباره، رنگ نمونه منفي)غوطه

هاي دنداني  نتايج اين مطالعه نشان داد تغييرات رنگ در نمونه
هاي حاوي نانو ذرات اكسيد روي به ميزان  در گروه دهانشويه
تغييرات،  ترين ها بوده و كم تر از ساير گروه قابل توجهي بيش

باشد.  مربوط به دهانشويه حاوي نانو ذرات اكسيد تيتانيوم مي
هاي حاوي نانو ذرات نسبت به  همچنين دهانشويه

  )37(.كند تري ايجاد مي كلرهگزيدين تغيير رنگ مينايي بيش
Moon  ها  ، تاثير تميزكننده2014و همكاران در سال

يس آكريلي هاي رزيني آكريلي و ب بر ميزان تغيير رنگ دندان
دندان  75نمونه شامل 225را بررسي كردند. در اين تحقيق 

هاي  در رنگ TPدندان دنچر مارك  SR ،75دنچرمارك 
C1 ،B1  وA1 نمونه  25نمونه بيس دنچر شامل  75و نيز
IU ،25  نمونهVA  نمونه  25وPARAGON مورد

درصد به عنوان گروه  20ها،  استفاده قرار گرفت. از اين نمونه

هاي صفر و بعد از  هد انتخاب شده و تغييرات رنگ در زمانشا
هفته توسط دستگاه اسپكتروفتومتر  48و  36، 24، 12، 4

دهد به طور كلي ثبات رنگي  گيري شد. نتايج نشان مي اندازه
هاي بيس  تر بوده و در نمونه بيش SRاز  TPهاي  دندان

  )9(.باشد مي VAهاي  ترين ثبات مربوط به نمونه دنچر، كم

Turgut  تغيير رنگ 2013و همكاران در سال ،
هاي تكي را پس از استفاده از دهانشويه بررسي  رستوريشن

گروه (يك 4نمونه رستوريشن در 140كردند. در اين مطالعه 
گروه با پايه آكريليك)انتخاب شده 3و  PMMAگروه با پايه

دقيقه، در  2بار در روز و به مدت  2و به صورت تصادفي 
، HCLهاي كلرهگزيدين، بنزيدامين لمحلو

بنزيدامين+كلرهگزيدين و دهانشويه حاوي الكل قرار گرفته و 
دقيقه در بزاق مصنوعي قرار داده شد. اين  3سپس به مدت 

فرآيند به مدت سه هفته تكرار شد. نتايج اين مطالعه نشان 
داد كه نوع دهانشويه تاثير قابل توجهي در پروسه تغيير رنگ 

و براي اهداف ترميمي و زيبايي، انتخاب مواد با پايه نداشته 
PMMA تر  هاي تكي در دراز مدت، مناسب براي رستوريشن

، تاثير 2012و همكاران در سال  Erdemir )3(.باشد مي
هاي  زا بر ثبات رنگ كامپوزيت هاي انرژي نوشيدني

 28ميكروهيبريد و نانوفيلد را بررسي كردند. در اين مطالعه 
نوع كامپوزيت رزيني انتخاب شده و  4ديسك شكل از نمونه 

درجه سانتي  37ساعت و در دماي  24ها به مدت  تمام نمونه
گراد، در آب مقطر نگهداري شدند. رنگ اوليه توسط دستگاه 

نمونه در آب  7اسپكتروفتومتر اندازه گيري شد و سپس 
نوع  3ها در  مقطر (نمونه شاهد) باقي مانده و ساير نمونه

زا قرار داده شدند. تغيير رنگ هر گروه پس از  وشيدني انرژين
گيري شد. نتايج اين مطالعه نشان داد كه  ماه اندازه 6و  1

ها (به جز آب مقطر) پس  ميزان تغيير رنگ در تمامي محلول
) بوده >E∆3/3تر از حد قابل قبول كلينيكي ( ماه، بيش 6از 

، تاثير 2011و همكاران در سال  Subramanya)38(.است
چاي، قهوه و عصاره تمبر هندي را بر ميزان تغيير رنگ مواد 
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 60هاي رزيني بررسي كردند. در اين تحقيق،  دنداني روكش
كيور و  كيور، اليت هاي سلف نمونه در سه گروه شامل دندان

هاي  درصد نمونه 25كيور مورد استفاده قرار گرفت و  ترمال
آب مقطر قرار داده شد. هر گروه نيز به عنوان شاهد، در 

هاي چاي، قهوه و تمبر  روز در محلو 15ها به مدت  نمونه
هندي نگهداري شده و سپس تغييرات رنگي هر نمونه توسط 

گيري شده است. بر اساس  سيستم كامپيوتري تصويري، اندازه
هاي  ترين تغييرات رنگي دندان نتايج اين تحقيق، بيش

ور به ترتيب در محلول تمبر كي كيور و ترمال كيور، اليت سلف
  )4(.هندي، قهوه و چاي مشاهده شد

، تاثير چاي و )1( 1388در سال  انصاري الري و همكاران
قهوه بر ميزان تغيير رنگ دندان رزيني كامپوزيتي گلمور را 

ور  نمونه دنداني، قبل از غوطه 18بررسي كرد. در اين تحقيق 
شرايط پخت  زا، براي مشابه سازي سازي در محلول رنگ

البراتواري، درون مفل حاوي گچ مانت شدند. سپس مفل 
ها در آب سرد قرار داده شد و پس از بجوش  حاوي نمونه

دقيقه، در اين حالت باقي ماندند.  30آوردن آب، به مدت 
ساعت در  12ها به مدت  سپس شعله خاموش گشته و نمونه

ور  غوطه نمونه 6ظرف اوليه باقي ماندند. سپس در هر محلول 
شد و پس از يك ماه، تغييرات رنگ با استفاده از دستگاه 

ترين  گيري شد. نتايج نشان داد كه بيش اسپكتروفوتومتر اندازه
  تغيير رنگ ناشي از قهوه بوده و چاي در رتبه بعدي قرار دارد.

دهد  هاي اخير نشان مي بررسي مطالعات انجام شده در سال
صنوعي و نيز مواد دنداني هاي دندان م تغيير رنگ نمونه

اي در  هاي گسترده همواره مورد توجه محققان بوده و پژوهش
اين زمينه انجام شده است. مبناي اكثر تحقيقات انجام شده، 

باشد و  هاي زماني مختلف مي زا در دوره بررسي تاثير مواد رنگ
زا) و مدت پيگيري  بديهي است انتخاب نوع محلول (ماده رنگ

ش موثري در كاربردي شدن نتايج تحقيق داشته تواند نق مي
باشد.البته الزم به ذكر است نوع ماده مثل دندان مصنوعي در 
ميزان رنگ پذيري موثر است.بنابراين، انتخاب اين دو پارامتر 
كليدي بر اساس شرايط ميداني و محيطي بايد مورد توجه 

به واقع شود. به عنوان نمونه، اگر در يك جامعه عادت عمده 
مصرف قهوه باشد، در اين صورت تاثيرات رنگي ناشي از قهوه 

تواند مورد توجه واقع شود. بر اين اساس و با توجه به  مي
هاي كلرهگزيدين در مصارف  استفاده گسترده از دهانشويه

درماني، در اين مطالعه تاثيرات رنگي ناشي از استفاده از اين 
از آن جايي كه در دهانشويه مورد بررسي قرار گرفته است. 

منابع موجود، حداقل و حداكثر دوره استفاده از اين دهانشويه 
باشد، بنابراين دوره پيگيري  هفته مي 4و  2به ترتيب معادل 

هفته در نظر گرفته شده است و دستگاه  4و  2نيز 
اسپكتروفتومتر، مورد استفاده واقع شده است. الزم به توضيح 

تر  جام شده، همان گونه كه پيشاست كه برخي از تحقيقات ان
هاي  هاي دنداني در محلول تشريح شد، با پيگيري نمونه

ديگري صورت گرفته و مبناي زمان پيگيري نيز متفاوت بوده 
است. همچنين در اين تحقيق با مقايسه يك مارك ايراني اپل 

هاي  با مارك ژاپني ياماهاچي، روند تغييرات رنگ در بازه
روز ارزيابي  28و  14روز و نيز  28و  0 روز، 14و  0زماني 

  شده است.
و  14ها در دهانشويه به مدت  در تحقيق حاضر نمونه

دقيقه قرار داده شدند كه نسبت به مطالعاتي كه به  28
گرفتند،  هاي رنگي قرار مي ها در محلول صورت مستمر نمونه

ها با اين مواد  با شرايط واقعي در معرض قرار گرفتن دندان
تري دارد.اين نكته در مورداستفاده از آب  خواني بيش هم

معمولي به جاي آب مقطر، بعد از درآوردن از محلول 
  دهانشويه وقبل از تعيين رنگ نيز صادق است.

  : يريگ جهينت
اپل نسبت به ياماهاچي رنگ دندان با گذشت زمان تغييرات 

  تر بوده است. بيش
، از لحاظ   اين تغييرات رنگ در هر دو دندان مصنوعي

 كلينيكي در محدوده قابل قبول مي باشد.
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