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Abstract 

 

Background and Aims: The purpose of this study was to evaluate the mechanical properties of 

flowable dental composites containing the antibacterial compound. 

Materials and Methods: The study was conducted through experimental design. Compound 3- (2,5-

Dimethylfuran-3-yl) -1H-pyrazol-5- (4H)-one were synthesized using Ethyl chloroformate, hydrazine 

hydrate and 3-acetyl-2,5-dimethylfuran. In this study we had six experimental groups consisting of five 

resin composites containing 3- (2,5- dimethylfuran -3-yl) -1H-pyrazole-5 (4H) -one in different 

concentrations of 1, 2, 3, 4, and 5 wt.% and one control group with no additive. They were prepared by 

high speed mixer at room temperature and under normal conditions for humidity and temperature, using 

standard 4049 compressive strength tests. Their diametral tensile and flextural strength were evaluated. 

Results: With increasing percentage of antibacterial compound The flexural strength decreased but this 

difference was not significant between the 1% and control groups.(p>0.05) The results of diametral 

tensile strength showed that there was no significant difference between the control group and 1% but the 

compressive strength significantly decrease by increasing the percentage of compound 3- (2,5- 

dimethylfuran -3-yl) -1H-pyrazole-5 (4H) -one.(p<0.05) 

Conclusion: The combination of antibacterial component, although leads to an acceptable increase in 

the antibacterial properties of flowable dental composites and in Their flextural and tensile strengths had 

no effect, but a significant decrease in their compressive strengths, which could limit their use. 
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 :خالصه

 .بود الیباکتر یآنت بيترک یحاو النيقابل س یدندان یها تیکامپوز یكيخواص مكان یمطالعه بررس نیهدف از ا :هدفسابقه و  

. ون-(4H)-2-رازليپ-5H-(لیا-2-فوران ليمت ید-2،2)-2 بيترکالعه به روش تجربی و آزمایشگاهی انجام شد مط :و روشها د موا

شش گروه مورد مطالعه با مخلوط . دیسنتزگرد دراتيه نیدرازيکلرو فرمات وه ليفوران ، ات ليمت ید-2،2-لياست-2با استفاده از 

 ,Tetric Flow)النيس لقاب یها تیون و کامپوز-(4H)-2-رازليپ-5H-(لیا-2-فوران ليمت ید-2،2)-2 یدرصد وزن 2تا8کردن 

Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein )دستگاه  لهيبوسHigh speed mixerاز لحاظ  یمعمول طیاتاق و شرا یدر دما

 . دیگرد یابیآنها ارز یو خمش یقطر یکشش. یاستحكام فشار یتست ها 4845و با استفاده از استاندارد  دندیگرد هيرطوبت و دما ته

  درصد و شاهد معنادار5گروه  نياختالف ب نیاما ا ابدی یکاهش م یاستحكام خمش آنتی باکتریال  بيدرصد ترک شیبا افزا :ها يافته

اما باشد  یدرصد اختالف معنادار نم کیگروه شاهد و  نينشان داد که ب یقطر یمربوط به استحكام کشش جینتا ( P>82/8)نبوده 

 ( p<82/8) .ابدی یدرصد کاهش م کیگروه شاهد و  نيب یمعنادار بطور مذکور   بيدرصد ترک شیبا افزا یاستحكام فشار

 یدندان النيقابل س یها تیکامپوز الیباکتر یقابل قبول در خواص آنت شیاگر چه باعث افزاآنتی باکتریال  بيترک: گيری نتيجه

 تواند یکه م داردآنها  یدر استحكام فشار یاما کاهش معنادار ندارد یريآنها تاث یقطر یو کشش یو در استحكام خمش دگردیم 

 .هارا محدودتر کند تیکامپوز نیاستفاده از ا

 یكياستحكام مكان0 یدندان تیکامپوز0 یموادداندان0 الیباکتر یآنت0 رازليپ: هاکليد واژه
 

 :مقدمه

به  دهيچسب0 دهيچيپ اليكروبيم یپل یها تيجمع0 لمهايوفيب

 یکه شامل باکتر. هستند ییفضا یسطح دندان با سازمان ده

. هستند یدیساکار یپل كسیه با ماتراحاطه شد یها

 ويدندانها و ب یکه در حفره دهان بر رو یدهان یلمهايوفيب

 شناخته  یبعنوان پالك دندان ،شوند یم ليتشك الهایمتر

قابل  یها دراتياز کربو ه یفرد غن ییغذا میرژ یوقت. شوند یم

مانند  کیدوريو اس کيدوژنياس یها یباشد باکتر ريتخم

موجود در پالك  یها سميكروارگانيم نیعتریشا استرپتوکوکها

 زا  یدگيعوامل پوس نیتر یکه اصلبوده 

و  ضیتعو ليدل نیمهمتر هیثانو یدگيپوس (5،2).خواهند بود

از آنجا که . (2)است تیکامپوز نیرز یحاو یميمواد ترم اشتبرد

از  یادیز هاییو باکتر( 4)بوده یعارضه عفون کی یدگيپوس

 هایاز پالك هاليوس موتانس و الکتوباسجمله استرپتوکوک

 یها تیکامپوز نكهای به توجه با و  ،(2)اندجداشده زایدگيپوس

را  موتانساسترپتوکوکوس  یها یرشد باکتر سيب نیرز

 یکه دارا یتیکامپوز نیلذا استفاده از رز (04 3).دهند یم شیافزا

 هیثانو یدگياز پوس یريشگيباشد در پ اليكروبيم یخواص آنت

 یمنظور عوامل آنت نیبد. (05 0)سودمند خواهد بود اريبس

و  دفلورای اند،اضافه شده هاتیکامپوز نیمختلف به رز اليكروبيم

هستند که به  یكروبيعوامل ضد م نیعتریشا نیدیکلرهگز

 یقو یمواد اگرچه در ابتدا اثر نای. (055 58)انداضافه شده هانیرز

و قدرت (052 55)مدت نداشته یم طوالندارند اما آزاد شدن آنها دوا

 یمواد کاهش قابل توجه نیا یحاو یتهایکامپوز نیباند رز

ضد  املبه عنوان عو رازوليسالهاست است که مشتقات پ. ابديم

 هيبر عل یاثر ضد باکتر یو دارا (52-52) شوندياستفاده م یباکتر

  .باشند یاز جمله استرپتوکوکوس موتانس م ریهااز باکت یاريبس

حلقه  یکه دارا یباتينشان دادند ترکتعدادی از مطالعات 

در طی  . (55-53)دارند یكروبيضد م تيباشند خاص یم یرازوليپ

 رازوليمشتقات پ یكروبيضد م تيخاص یبه بررس مطالعاتی

پرداخته   2885در سال  Kanagarajan V سنتز شده توسط

. شان دادندن ییباال یكروبيضد م تياز آنها خاص یکه تعدادشد 

قابل استفاده در 0 باتيترک نیمتاسفانه با توجه به رنگ زرد ا

 (025 28).دندنبو0 ییبایاثر در کاهش ز ليبه دل یمواد دندان

به نام  رازليرنگ پ ديسف الیباکتر یاز مشتقات آنت یكی راياخ

-2-رازليپ-رازليپ-5H-(لیا-2-فوران ليمت ید-2،2)-2

(4H)-تیدر کامپوز یالیباکتر یخواص آنت جادیاون جهت ا 
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تست  جینتا  (22).استفاده شده است یدندان النيقابل س یها

 کهنشان داد  بيترک نیا ميتماس مستق الیباکتر یآنت یها

به  یالیباکتر یآنت تيدرصد فعال 2به  8درصد آن از  شیباافزا

 زيبا گذشت زمان ن نيهمچن  .بابد یم شیافزا یطور معنادار

جهت  بيترک نیاگر چه ا (نمودار. )ر بودتفاوت معنادا نیا

 یدندان النيقابل س یها تیدر کامپوز یاز رشد باکتر یريجلوگ

 یالیباکتر یآنت یتست ها جیبه نتا وجهبا ت (22)موثر بود  اريبس

اگر چه جهت  بيترک نیا یحاو النيقابل س یها تیکامپوز

 یندندا النيقابل س یها تیدر کامپوز یاز رشد باکتر یريجلوگ

 بيترک نیاستفاده از ا نكهیموثر بود  اما با توجه به ا اريبس

 یكياست که باعث کاهش خواص مكان ریامكان پذ یدرصورت

 یمطالعه ا چگونهيه نكهیو با نظر به ا. ها نگردد تیکامپوز

ها صورت  تیکامپوز یكيآن بر خواص مكان ريتاث یجهت بررس

 یبه بررس بيترک نیمطالعه ما ضمن سنتز ا نیدر ا0 نگرفته بود

 النيقابل س یها تیکامپوز یكيآن در خواص مكان ريتاث

 .ميپرداخت

 

 :مواد و روش ها

 یشگاهیآزما طیبوده و در شرا یپژوهش از نوع تجرب ینا

کرمان  یاخالق دانشگاه علوم پزشك تهيانجام شد و توسط کم

کد  یقرار گرفت و دارا دیيمورد تا

  .باشد یم  IR.KMU.REC.1395.130اخالق

0 تولوئن  ,(LiHMDS)ديآم(النيس ليمت یتر) سيب ميتيل

0 کلروفرمات ليات0 اتانول0 فوران ليمت ید-2،2-لياست-2

 میو سد دراتيه نیدرازيه0 استات ليات0 دياس کياست

و بدون خالص  یداریخر چیآلدر گمايسولفات از شرکت س

از  وموالريهل النيقابل س تیکامپوز. استفاده شد یساز

 یليم 55. دیگرد یداریخر(Ivoclar vivodent) شرکت

در تولوئن به محلول (LiHMDS)موالر کیمول از محلول 

 یليم 52مول در  یليم 58)فوران ليمت ید-2،2-لياست-2

صفر درجه  یتولوئن درحال هم خوردن در دما تريل

دما هم زده شد  نیدر ا قهيدق 58محلول به مدت (. گراديسانت

مخلوط . کلرو فرمات اضافه شد ليمول ات یليم 55سپس 

اتاق هم زده شد و بعد از  یدر دما قهيدق 58دت واکنش به م

 یليم052 کياست دياس تريل یليم2مدت زمان  نیگذشت ا

اضافه و به  دراتيه نیدرازيمول ه یليم 28اتانول و  تريل

محصول حاصل با اتانول تبلور .رفالکس شد قهيدق 52مدت 

 . دیمجدد گرد

 

 
 

کامپوزيت  تست تماس مستقيم باکتری موتانس و رزين -نمودار

درصد ترکيب 3تا  2حاوی   
(2, 5-Dimethylfuran-3-yl)-IH-pyrazole-5(4H)-one  

 

نمونه و جهت هر تست  52که از هر گروه  58نمونه ها  تعداد

شش گروه مورد مطالعه با مخلوط  دیگرد ینمونه بررس 2

-2-رازليپ-5H-(لیا-2-فوران ليمت ید-2،2)-2کردن 

(4H)-النيبل سقا یها تیون و کامپوز(Tetric Flow, 

Ivoclar Vivadent, U.S.A) دستگاه لهيبوس High 

speed mixer (250rpm) طیاتاق و شرا یدر دما 

 یبرا قهيدق 52از لحاظ رطوبت و دما به مدت  یمعمول

 صفر درصد مشتق یگروه اول حاو. دندیگرد هيهرنمونه ته

Pyrazol-5(4H)-one  و ( به عنوان گروه کنترل)بود

 کی یبعد هایاز گروه کیدر هر بيذرات به ترت نیا نزايم

پنج درصد  یحاو شمتا آنكه گروه ش افتی شیدر صد افزا

-2-رازليپ-5H-(لیا-2-فوران ليمت ید-2،2)-2از  یوزن

(4H)-دیون گرد.  
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و  4845با استفاده از استاندارد    یكيمكان یتستها هيکل

 (22).انجام گرفت 5554

اصالح شده در  تیمتفاوت کلوز یبا درصدها تهایکامپوز

 شهيدو صفحه ش نيمتر ب یليم 22×2×2به ابعاد  ییقالبها

 ,LED, DEML) وريک تیبا استفاده از دستگاه ال یا

SDS Kerr, USA) شد سپس تحت آزمون خمش  وريک

-M350)کیبا استفاده از دستگاه تستومتر f یسه نقطه ا

10CT Testometric)  حكام است ریگرفت و مقاد رارق

 .بدست آمد ریاز معادله ز یخمش

BS=3PL/2BD2 

 پهنا وBگاه، هيفاصله تكLبار در نقطه شكست،P در آن که

Dیدر آزمون خمش سرعت حرکت فكها.ضخامت نمونه است 

و حداکثر بار معادل  قهيمتر بر دق یليم 2/8دستگاه 

( نمونه 2)هر گروه پنج بار یآزمون برا نیا.بود وتنيلونيک5

 .تكرار شد

با استفاده از دستگاه  f یقطر یآزمون استحكام کشش یبرا

 تی،کامپوز (M350-10CT Testometric)کیتستومتر

 یليم 0متر و ارتفاع  یليم 2به قطر یاستوانه ا یدر قالبها

 .شد وريک یا شهيدو صفحه ش نيمتر ب

 .دیمحاسبه گرد ریاز معادله ز یقطر یاستحكام کشش ریمقاد

DTs=2p/πdl 

ارتفاع آن l قطر نمونه وdبار در نقطه شكست ، p  در آن که

متر بر  یليم 58آزمون سرعت حرکت فكها  نیدر ا.است

هر  یآزمون برا نیا (24).بود  وتنيلونيک2و حداکثر بار  قهيدق

 .تكرار شد( نمونه 2)گروه پنج بار 

 

 

 

 

 

 

 

 اطالعات آماری استحکامات مکانيکي بين گروهها -جدول 

 ,2)-3درصد ترکيب 

5-

Dimethylfuran-

3-yl)-1H-

pyrazole-5(4H)-

one 

استحكام 

 خمشی

(MGPa) 
(Mean ± 

SD) 

 استحكام فشاری
(MGPa) 

(Mean ± 

SD) 

استحكام کششی 

 قطری
(MGPa) 

(Mean ± SD) 

0 52/0±42  23/2±542  55/3±22  

5 2/52±35  
 

25/4±52  05/4±40  
 

2 5/58±32  42/4±02  25/0±43  

2 2/52±32  22/3±58  24/5±20  

4 5/4±45  52/4±44  22/58±20  

2 0/4±28  22/4±32  22/3±42  

 

 4شد که  هيمترته یليم3×4به ابعاد  یاستوانه ا یقالبها

نمونه .مترارتفاع استوانه بود یليم 3متر قطر استوانه و  یليم

با  یقالبها تحت آزمون استحكام فشار نیشده در ا وريک یها

قرار  کیاه تستومترو با دستگ 5554استفاده از استاندارد 

 متحركفک  قهيمتر بر دق یليم 5گرفت که با سرعت 

 کيبر حسب پ یاستحكام فشار زانيم. كرديدستگاه حرکت م

 یآزمون برا نیا (22).بدست آمده و قطر نمونه ها بدست آمد

مورد استفاده  یقالب ها.  تكرار شد( نمونه 2)هر گروه پنج بار

نشان داده شده   3 یرهایدر تصو کیو دستگاه تستومتر

 .است

 ریمقد یحاو یتهایاز کامپوز یكيخواص مكان سهیمقا جهت

-(DIMETHYLFURAN-3-YL-02 2)-2مختلف 

1H-PYRAZOLE-5(4H)-ONE از  دهستفاا ارفزا با

 Anova یو از آزمون آمار spss22  منر

نمونه ها استفاده  ليو تحل هیجهت تجزKrushkalwallisو

 .درنظر گرفته شد ( P=82/8)یسطح معنادار.دیگرد

 :يافته ها

آورده شده است  5نمودار نتایج مربوط به استحكام خمشی در 

 همانطور که مشاهده ميشود با افزایش درصد ترکيب 

3-(2, 5-DIMETHYLFURAN-3-YL)-1H- 

PYRAZOLE-5(4H)-ONE  استحكام خمشی کاهش 

ی درصد و شاهد معنادار نم5یابد اما این اختالف بين گروه می
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نتایج مربوط به استحكام کششی  2نمودار   (P>82/8. )باشد

همانطور که مشاهده ميشود بين گروه . قطری را نشان می دهد

در  P>82/8. ) شاهد و یک درصد اختالف معنادار نمی باشد

 استحكام فشاری با افزایش درصد ترکيب  ، 2نمودار 

3-(2, 5-DIMETHYLFURAN-3-YL)-1H- 

PYRAZOLE-5(4H)-ONE کاهش می یابد و این کاهش

 (.P<82/8. )بين گروه شاهد و یک درصد معنادارست

 

 

-5 ,2)-3استحکام خمشي کامپوزيت های حاوی ترکيب -9نمودار 

Dimethylfuran-3-yl)-1H-pyrazole-5(4H)-one 
 

-3استحکام کششي فشاری کامپوزيت های حاوی ترکيب -0نمودار

(2, 5-Dimethylfuran-3-yl)-1H-pyrazole-5(4H)-one 
 

 

 

 

 

-5 ,2)-3استحکام فشاری کامپوزيت های حاوی ترکيب -9نمودار 

Dimethylfuran-3-yl)-1H-pyrazole-5(4H)-one 
 

 

 :بحث

 هدف از این مطالعه بررسی تاثير ترکيب آنتی باکتریال

3-(2, 5-DIMETHYLFURAN-3-YL)-1H-

PYRAZOLE-5(4H)-ONE 

 .قابل سيالن دندانی بود در خواص مكانيكی کامپوزیت های 

-DIMETHYLFURAN-5 ,2)-3براساس یافته ها ترکيب 

3-YL)-1H-PYRAZOLE-5(4H)-ONE  اگر چه باعث

افزایش قابل قبول در خواص آنتی باکتریال کامپوزیت های قابل 

در استحكام خمشی و کششی  و (22)سيالن دندانی می گردد

تاثيری نداشت اما کاهش معناداری در استحكام  آنها قطری

فشاری آنها داشت که ميتواند استفاده از این کامپوزیت هارا 

 .محدودتر کند

در محيط دهان کامپوزیت ها در معرض استرس شدید عمل 

جویيدن قرار دارند که ميتواند منجر به شكستن کامپوزیت و 

 .(20-22)ر آنها گرددکاهش عم

استحكام فشاری یكی از مهمترین خواص مواد دندانی جهت 

 .(25)بررسی مقاومت آن ماده در برابر نيروهای جویدن است

از آنجائيكه بيشتر نيروهای طبيعت از نوع فشاری می باشند، 

بررسی مواد تحت این نيروها دارای اهميت می باشد و این 

ررسی مواد شكننده تست یكی از مهمترین تست ها جهت ب

0

10

20

30

40

50

60

0% 1% 2% 3% 4% 5%

M
G

P
a

3-(2, 5-Dimethylfuran-3-yl)-1H-pyrazole-5(4H)-one           

                 



 

 44    دکتر مهدی عباس زاده و همكاران 

 

 

 32پياپی /5255    بهار / اولشماره / هفدهم دوره /مجله تحقيق در علوم دندانپزشكی              

 
 

 

است بنابراین این تست جهت مقایسه مواد دندانی مورد استفاده 

استانداردهای بسياری جهت بررسی استحكامات  .(23)قرار گرفت

 هایاستاندارد. مواد وجود دارد( فشاری و خمشی)مكانيكی 

مرسوم ترین استاندارد جهت تست مواددندانی  5554و  4845

 .(28-22)را برگزیدیم هابنابراین ما نيز این متد. ست

 

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که اگر چه  :نتيجه گيری

خواص آنتی باکتریال قابل قبولی در  مورد بررسی  ترکيب

امپوزیت های قابل سيالن دارد ولی کاهش شدیدی در ک

استحكام فشاری این کامپوزیت ها ایجاد می کند که استفاده 

 .سازد کلنيكی از آن را غير ممكن می

 

 :تعارض منافع

 .هيچگونه تضاد منافعی وجود ندارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تشکر و قدرداني 

همكاری نموده  از کليه همكارانی که ما را در گردآوری مقاالت

اند همچنين دانشگاه علوم پزشكی کرمان جهت حمایت مالی 

 این پژوهش سپاسگزاریم
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