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 :خالصه

باشد. يم ميدر موفقيت ترم رگذاريعوامل تاث نیاز مهمتر يكیثبات رنگ مواد ترميمي رزین کامپوزیت در طول زمان  سابقه و هدف:

تواند سبب نارضایتي بيمار شده و در دراز مدت منجر به شكست درمان شود.با توجه به تناقضات و  تغيير رنگ کامپوزیت رزین ها مي

بر ثبات رنگ سه نوع  ياثر چا يبررس نهيرا در زم قيتحق نیتا ا میبر آن شد هادر مورد نانوکامپوزیت نهيزم نیخالء اطالعات در ا

 .ميانجام ده ينانو به روش اسپكتروفتومتر تیکامپوز

 تیمتر از سه کامپوز يليم2متر و ضخامت  يليم2/0شكل به قطر  يسكینمونه د 28 يمطالعه تجرب نیدر ا ها: واد وروشم

GRANDIO وZ350 XT  وHERCULITE  XRV  ULTRA یيتا 2نمونه شامل دو گروه  58 تیشد)از هر کامپوز هيته 

نمونه ها قبل و بعد از  يقرار گرفتند. رنگ سنج نظرمورد  يلول هاساعت در مح 42 يو آب مقطر(. نمونه ها برا يدر چا ينگهدار يبرا

قرار  يابیمورد ارز Two-way ANOVA يتوسط آزمون ها جیدر محلول ها توسط دستگاه اسپكتروفتومتر انجام گرفت.نتا يريقرارگ

 گرفت.

به  يول (P <82/8) دار بود يمعن هياول ينسبت به رنگ سنج يدر چا يريپس از قرارگ تیرنگ هر سه کامپوز رييتغ زانيم یافته ها:

 اوليه در مورد طيدر چاي نسبت به مح تیکامپوزΔE زانيم .  › ΔE (2/2. )قرار داشت يدر سطح قابل قبول يكينيلحاظ کل

Z350XT,Grandio,Herculite XRVداري را نشان داد که تفاوت معني .بود 52/2±42/8 و43/2.±44/8و32/5±25/8 بيبه ترت

(82/8= P) دار نبود يمعن هيدر آب مقطر نسبت به حالت اول يريرنگ نمونه ها پس از قرارگ رييتغ زانيم. (5/8 =P) 

 تیرنگ مربوط به کامپوز رييتغ نیو کمترZ350 XT تیمربوط به کامپوز در محلول چاي رنگ رييتغ نیشتريب: گيري نتيجه

HERCULITE XRV  ULTRA.بود 

 تکامپوزی، رنگ ثبات، يرپذی رنگ  ،اسپكترو فتومترکليد واژه ها: 

 

 4/3/52پذیرش مقاله:  25/2/52 اصالح نهایي: 54/55/55 وصول مقاله:
 

 مقدمه:

از  يكیثبات رنگ مواد ترميمي رزین کامپوزیت در طول زمان 

تغيير ( 5). باشد يم ميدر موفقيت ترم رگذاريعوامل تاث نیمهمتر

ایتي بيمار شده و ها مي تواند سبب نارضرنگ کامپوزیت رزین

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

رميم هاي کامپوزیت که براي ت ینمقاومت مواد ترميمي رز

گيرند در برابر رنگ ها حائز قرار مي زیبایي مورد استفاده

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

حاصل شده، ثبات رنگ هنوز ساخت کامپوزیت هاي دنداني 

هاي ترميم  (5). شوديیک مشكل عمده آنها محسوب م

کنند اما مسئله در محيط دهان تغيير رنگ پيدا مي کامپوزیتي

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

تغيير رنگ  (2). ه به وسيله چشم قابل تشخيص نباشدک

مربوط  ياست به علت عوامل داخلممكن  يدندان يهاتیکامپوز

فرد  هیتغذ عمانند نو يعوامل خارج ایها  تیبه ساختار کامپوز
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 ياست که در برخ ياهیاز عادات تغذ يكی يمصرف چا (4)باشد.

ها شده  تیرنگ کامپوز رييانجام شده باعث تغ قاتيتحق

 (2).است

اند که حاوي ذرات کامپوزیت هاي نانوفيلد معرفي شده اخيرا

نانومتر هستند و حجم فيلر آنها تا  22و با اندازه تقریبي نان

باشد. چون اندازه ذرات کوچكتر شده انتظار مي رود % مي2/45

که این کامپوزیت ها قابليت پرداخت بهتري در سطحشان 

رنگدانه ها کاهش  برنگ به دنبال رسو رييداشته و احتمال تغ

واص مكانيكي شده است خ يیابد . این تكنولوژي همچنين مدع

 نیهاي قدامي و خلفي فراهم کرده است ا ميمناسب  براي ترم

 (4). کمتر دارند جيكيها انقباض کمتر و ل تیکامپوز

ها در  تیدر مورد ثبات رنگ کامپوز ياريبس قاتيکنون تحق تا

 يطبق برخ (2-5).مختلف انجام شده است يرنگ يها طيمح

قابل  زانياز م شترينانو ب يها تیرنگ کامپوز رييتغ قاتيتحق

 قاتيتحق يودر برخ (2). بوده   › ΔE (2/2)يكينيقبول کل

قبول  بلقا يكينيها از لحاظ کل تیکامپوز نیرنگ ا رييتغ زانيم

 (3).بوده است

توجه به این تناقضات و خالء اطالعاتي در این زمينه بر آن  با

ثبات رنگ سه نوع  يررسب حاضر را با عنوان قيشدیم تحق

( در دانشكده invitro) ينانو در محلول چا تیکامپوز

 يمورد بررس 58-55دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسالمي در سال 

 قرار دهيم.

 

 :مواد و روش ها

 نیانجام شد.در ا يشگاهیبه صورت آزما يمطالعه تجرب نیا

  کامپوزیت 2از  A2 نمونه رنگ 28قيتحق

Z350  3ساخت کارخانهM  ،کشور آمریكاGrandio ت ساخ

ساخت  HerCULITEکشور آمریكا،  VOCOکارخانه 

براي تهيه این  (.5شد)جدول  هيتهکشور آلمان  Kerrکارخانه 

به شكل دایره اي به  لياست نلسينمونه ها از مولدهاي است

که یک طرف آن الم ميلي متر  0/2 و قطر ميلي متر 2ضخامت

د. قرار داده شده، استفاده ش ميلي متر  5 شيشه اي به ضخامت

پس از قرار دادن کامپوزیت در داخل مولد و کندانس کردن 

و احتباس هوا باشد  افيکامپوزیت ها به گونه اي که فاقد ناص

و سپس الم  يديسلولوئ كسیدر طرف دیگر مولد نيز ماتر

 وبيت.متر قرار گرفت يليم 5شيشه اي دیگري با  ضخامت 

  با شدت نور  LED  DEMETRON IIدستگاه الیت کيور

MW/CM2  1200 نمونه  يالم شيشه اي رو قیدقيقاً از طر

بار، هر بار  4 يهم پوشان کيهر طرف با تكن يقرار گرفته و برا

  .انجام شد وريک هيثان 48به مدت 

نمونه ها در حالي که هنوز نمونه در داخل مولد  نيفوقا سطح

ساخت کشور   soflex نیاست توسط دیسک هاي پرداخت فا

3M  هر  يها برا سکیپاليش شد. د هيثان 28زمان در آمریكا

ساعت جهت تكميل  24شد. نمونه ها به مدت  ضینمونه تعو

پليمریزاسيون در دماي اتاق در محلول آب مقطر نگهداري 

ها توسط دستگاه نمونه هياول يو رنگ سنج .ندشد

 انجام گرفت ياسپكتروفوتومتر

ي احمد از چا Tea bag تهيه محلول چاي، یک عدد براي . 

 قهيدق 4به مدت  يگراددرجه  سانت 588آب  سي يس 288در 

 گراديدرجه سانت 28محلول به  يقرار داده شد. وسپس دما

 28تهيه آب به عنوان شاهد از آب مقطر با درجه  براي .ديرس

  (4).استفاده شد  گراديدرجه سانت

تایي از کامپوزیت هاي مذکور که  58گروه  2نمونه ها شامل 

تایي براي قرار گيري در محيط چاي و 2ام به دو زیر گروههر کد

 شدند.اي قرار گيري در محيط آب، تقسيم تایي بر2

 

جهت قرار گيري در   Z350 XT  : کامپوزیت2, گروه 5 گروه

 چاي ,آب
 

جهت قرار گيري  GRANDIO  : کامپوزیت4,گروه  2 گروه

 در چاي ,آب
 

  HERCULITE XRV : کامپوزیت3, گروه 2  گروه

ULTRA جهت قرار گيري در چاي, آب 
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و خصوصيات آنها  مورد استفاده در این مطالعه نوع کامپوزیت

 شود.در جدول زیر دیده مي

 
 

ها در داخل ظروف در بسته قرار گرفته و با درجه  کامپوزیت 

  28ي چاي و درجه حرارت برا يگراددرجه سانت 28حرارت 

ساعت قرار  42براي آب در دستگاه انكوباتور به مدت  يگرادسانت

 42و  كسانیتمام نمونه ها  يبرا يدر چا يگرفت. مدت نگهدار

متوسط روزانه  راگر هر فرد به طو (58).ساعت در نظر گرفته شد

باشد  قهيدق کیبنوشد و متوسط مدت زمان آن  يفنجان چا 4

سال  کیمعادل  يدر چا يساعت نگهدار 24هر  بيترت نیبد

 يسال مصرف چا 2ساعت معادل  42باشد لذا  يم يمصرف چا

.باشد يم
(55) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساعت تعویض  24هاي مورد استفاده )چاي و آب( هر  محلول

 ند.شد ها خارجساعت  نمونه ها از داخل محلول 42شد. پس از 

 ثانيه در داخل  58ت و جهت شستشو هر یک از نمونه ها به مد

   نیهاي پرداخت فاآب مقطر قرار گرفت سپس با دیسک

softlex   3ساخت شرکتM  هيثان 28در زمان کشور آمریكا 

 ضیهر نمونه تعو يها برا سکیو د شدهپاليش مجدد انجام 

 .ندشدند وبعد تمام نمونه ها تحت رنگ سنجي قرار گرفت

 *bو *a و *L ، شاخص هايCIELab طبق سيستم دستگاه

طبق فرمول  را محاسبه و ثبت نمود.

 .محاسبه شد  

 Two way ANOVA يآمار هايتوسط برنامه جینتا

 شد.   يابیارز

 

 :یافته ها

 تیدر سه نوع کامپوز  ΔE   نشان داد که قيتحق نیا جینتا

GRANDIO  ،Z350    ، HERCULITE XRV  ULTRA  پس

 هياول يرنگ سنجآب مقطر نسبت به  طيدر مح يرياز قرارگ

 (5(. )جدول P>82/8ي نشان ندادند )دار يتفاوت معن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارخانه  کامپوزیت

 سازنده

 فيلر ماتریکس رزیني

Grandio VOCO Bis-GMA 

,TEGDMA 

71/4% 

20-60-nm SiO2 

particle 

1μm glass 

particle 
Herculite 

XRV 

ULTRA 
Kerr 

Metacrylate ester 

monomer 
79%v 

0.6 micron 

Z350 xt 3MESPE 

Bis-GMA,Bis-    

EMA,TEGDMA,P

EGDMA,UDMA 

 

60%V 

20nmsillica      

4-11nm ziconia         

0.6-10μm 

cluster 

 هاي مورد بررسيبه تفکيك گروههاي تغيير رنگ ميزان شاخص -  3جدول 

 
 
    

          

 کامپوزیت

 

 محيط 

  نگهداري 

 

 

 Z350 XT کامپوزیت  GRANDIO  کامپوزیت

 کامپوزیت
HERCULITE XRV 

ULTRA 

 

ΔA Δb ΔL ΔE ΔA Δb ΔL ΔE ΔA Δb ΔL ΔE 

آب مقطر 

نسبت به 

 اوليه

22/8- ± 22/8  32/8- ± 43/8  22/2 ± 52/8  42/5±40/8  - 53/8±22/8  - 20/8±22/8  42/8±42/5  25/8±43/8  - 45/8±54/8  00/8±55/8  22/5±24/8  25/8±43/8  

جاي  نسبت 

 به اوليه
82/8 ± 82/8  55/8 ± 55/8  34/8 ± 25/8  43/2 ± 44/8  - 50/8 ± 80/8  52/8 ± 22/8  42/8 ± 25/8  52/2 ± 42/8  - 32/8 ± 53/8  - 08/8 ± 20/8  48/2 ± 34/8  52/2 ± 42/8  
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و    GRANDIO  ،Z350درهر سه کامپوزیت ΔE   ميزان 

HERCULITE XRV  ULTRA  پس از قرارگيري در

 (P<82/8) اي به طور معني داري افزایش یافت.محيط چ

ئه شده و ارا 2ميزان تغيير رنگ بر حسب نوع کامپوزیت جدول 

هر سه نوع کامپوزیت از لحاظ شاخص تغييـر  نشان مي دهد که 

 رنگ در طول زمـان بـا هـم تفـاوت معنـي دار آمـاري داشـتند       

(82/8=P)    و این تفاوت بدینصورت مشاهده شد کـه بيشـترین

بـود در   Z350ميزان تغيير رنگ در چاي مربوط به کامپوزیـت  

ان تغييـر  و کمترین ميز GRANDIOمرتبه بعدي کامپوزیت 

ــت   ــه کامپوزی ــوط ب ــگ مرب   HERCULITE XRVرن

ULTRA .بود 

 به تفکيك گروههاي مورد بررسي  ΔEميزان تغيير رنگ – 0جدول 

 در دو محيط چاي و آب

 

اختالفي  2و 5آزمون تعقيبي شفه نشان داد که بين کامپوزیت 

اختالف معني داري دیده  2و  5با  2نبود ولي بين کامپوزیت 

 .(P<82/8شد  )

 بحث:

 يدر چا يريرگپس از قرا تکامپوزی سه هر در ∆E مقدار 

 نیداشت اما ا يدار يتفاوت معن هياول ينسبت به رنگ سنج

 ( ΔE<2/2 )بود. يكينيکمتر از مقدار قابل قبول کل رييتغ

تفاوت  صيطبق مقاالت متعدد چشم انسان قادر به تشخ  

 يدندانپزشك يباشد اما در کارها يم ∆E 1<در رنگ با 

 (52،52) باشد. يقابل قبول م ( ΔE<2/2 )معموال  

همرنگ دندان که  يتیکامپوز باتيکه ترک ستين يدیترد 

برآورده  یيبایرا از لحاظ ز مارانيانتظارات ب يادیتا حدود ز

 يعوامل مختلف داخل ريدهان تحت تاث طيکرده است، در مح

فاز  ون،يزاسیمر يپل ،ينیرز كسیماتر یيايميش راتييمانند: تغ

موجود در  نيوع آمبازدارنده ها، فعال کننده ها، ن ،يرآليغ

 يعوامل خارج زيتشعشع اشعه ماوراء بنفش و ... و ن ن،یرز

        دايرنگ پ رييتغ يو بهداشت دهان تا حدود یيغذا میمانند: رژ

 (4). کند يم

 قیاز طر لريدرصد ف شینانو امكان افزا يها تیدر کامپوز

 مريمتعدد پل يها رهيزنج نيب يذرات نانو در فضا يريقرارگ

 Clusterاز ذرات نانو به صورت  نيشده است همچن فراهم

 ا استفاده ه تینوع کامپوز نیدر ساختار ا زي( نيا)خوشه

 (54).شودمي

در  جیرا يدنينوش يکه چا ليدل نیامطالعه به  نیا در 

مواد رنگدار                 ياست و ثابت شده که حاو انيرانیا انيم

ها موثر باشد  تیامپوزرنگ ک رييتواند بر تغ يباشد و م يم

احتماال به  يریبه علت رنگ پذ يرنگ راتييانتخاب شد. تغ

 (5)است. يخارج يعلت جذب مواد رنگ

 42و  كسانیتمام نمونه ها  يبرا يدر چا ينگهدار مدت 

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

د باش قهيدق کیبنوشد و متوسط مدت زمان آن  يفنجان چا

سال  کیمعادل  يدر چا يساعت نگهدار 24هر  بيترت نیبد

سال مصرف  2ساعت معادل  42باشد لذا  يم يمصرف چا

 (55).باشد يم يچا

روزانه و  يبه مقدار مصرف چا يزمان ها بستگ نیا البته 

 ريمتغ يافراد مختلف تا حدود نيآن ب دنيمدت زمان نوش

 (52).است

 يچا دنينگام نوشدهان در ه طيبا مح يساز هيشب جهت 

انجام شده بود نمونه ها را در  نيشيطبق آن چه در مطالعات پ

در دستگاه انكوباتور قرار مورد نظر با درجه حرارت  عاتیما

 دنيدر هنگام نوش يمعادل با درجه حرارت چا بایکه تقر میداد

 (4)است.

 يهاسکیشده توسط د هيته يتیکامپوز يهانمونه 

مورد پرداخت و  كسانی طیراو تحت ش يپرداخت به خوب

ها به در محلول يريقبل از قرارگ شيقرار گرفتند. پال شيپال

 يريپس از قرارگ شيو پال يكينيکل طیبه شرا يسازهيشب ليدل

محيط               

 کامپوزیت

 چاي
Mean±S.D 

 آب مقطر 
Mean±S.D 

 

GRANDIO 

58تعداد =  
44/8±43/2  

 

 

p 82/8=  

 

40/8±42/5  

 

 

p 55/8=  

 

Z350 XT 

58تعداد =  42/8±52/2  25/8±43/8  

HERCULIT

E XRV  

ULTRA 

58تعداد=  

25/8±32/5  23/8±55/5  
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در محلول ها جهت حذف عوامل رسوب رنگدانه در سطح انجام 

را  تیکامپوز Bulkرنگ  رييکار در واقع تغ نیرفت با ایپذ

 .میار دادقر يابیمورد ارز

 ها توسط دستگاه اسپكتروفتومترنمونه  

Minolta  رنگ  عیمربوط به پژوهشگاه صناساخت کشور ژاپن

نمونه مورد  28هر  يقرار گرفتند برا يتحت رنگ سنج

در  يري*  قبل و بعد از قرارگb*,a* , l ریمقاد شیآزما

 .دیمورد نظر محاسبه گرد يمحلول ها

اثر دو  يبه بررس و همكاران Nasim 2010سال   در 

 د،یبريكروهيم تیسه کامپوز يبر رو PePsiو  يچا يدنينوش

رنگ  رييتغ يبررس يپرداخت برا لديكروفيو م تینانوکامپوز

 قيتحق جیآن با نتا جهينت روز انتخاب شد. 28و  4 يزمان ها

و  4نانو در   تیرنگ کامپوز رييتغ زانيم و  ما مشابهت داشت

 (52)بود. يكينيابل قبول کلق زانيروز، کمتر از م 28

 ت،یدو کامپوز سهیو همكاران در مقا ينصوح  قيتحق در 

و  Z250 دیبريكروهيم تیو کامپوز supreme دیبرينانوه

 دیبريكروهيو م Grandio دیبرينانوه تیکامپوز  نيهمچن

Arabesk Top  درهر دوره  ،به دست آمد يمشابه جینتانيز

 تینسبت به کامپوز يشتريرنگ ب ريينانو تغ تیکامپوز

نانو از  تیرنگ کامپوز رييتغ زانيداشت اما م دیبريكروهيم

 (2،3) قابل قبول بود. يكينيلحاظ کل

 Ertas  يدنياثر نوش يخود به بررس قيدر تحقو همكاران 

مختلف  يها تیو قهوه بر کامپوز يمختلف مانند چا يها

 Filtek يعنینانو مورد مطالعه  تیپرداخت.هر دو کامپوز

Supreme  وGrandio رييتغ يكينيبه لحاظ کل ،يدر چا 

تواند  يم جهينت نیعلت ا (2)داشتند. يقابل قبول ريرنگ غ

 يسنجش رنگ باشد که دقت يبرا متریدستگاه کالر ازاستفاده 

 يغلظت باالتر محلول ها (55)برابر با اسپكتروفتومتر را ندارد.

 جهينت نیا يبرا يگرید يتواند علت احتمال يم زيشده ن هيته

 باشد.

با  يتیکامپوز نیرز ينمونه ها ،مشابه قاتيتحق هيکل در 

اند. مورد بررسي قرار گرفتهمتفاوت  لريو درصد ف زیسا

و  لريتواند مربوط به ف يرنگ م رييتفاوت واکنش تغ نیبنابرا

مربوط  لر،يو ف نیرز نينحوه اتصال ب ایو  ينیرز سيب ای

 تیاضر تمام نمونه ها از کامپوزح قيدر تحق يول ( 5،2،2).باشد

 لريو اندازه ف زانيشد م يکار سع نینانو انتخاب شد با ا يها

 زانينوع و م ريمتغ ريباشد تا تاث کیدر گروه ها به هم نزد

 االمكان به حداقل برسد. يحت لريف

 يآل كسیدر ماتر يمعدن يهالرياز ف تیکامپوز نیرز  

تواند  يمختلف م يها طيدر مح تیشده است.کامپوز ليتشك

که  يواکنش نیرنگ شود.ساده تر رييو تغ بیدچار تخر

 رخ  تیو کامپوز طيمح سطح تماس در. فتدياتفاق ب توانديم

نفوذ خواهد کرد  تیوپس از آن ماده به داخل کامپوز دهديم

درجه ( 52) رنگ خواهد شد. رييدچار تغ تیوکامپوز

مهم  امليع تیکامپوز نکيکراس  ل زانيو م ونيزاسیمريپل

 یيايميش بيعالوه بر آن ترک است. آنمحلول ها بر  ريدرتاث

 يها طيدر مح تیکامپوز بیدر تخر النیلروسايوف كسیماتر

 (52،53) مختلف نقش خواهد داشت.

 باشديم Bis-EMAيحاوZ350  تیکامپوز بيترک 

رنگ  رييبه تغ يشتريمقاومت ب كسیماتر نیشده ا دهید

 يداراGrandio تیپوزکام دارد. Bis-GMAنسبت به

رنگ  رييوبر خالف انتظار تغ باشديم Bis-GMAكسیماتر

 داشت. Z350 تینسبت به کامپوز يکمتر

 هقرار گرفت يبه شكل خوشه ا Z350 تیکامپوز يهالريف 

 شتريسبب استعداد ب توانديآن م ياست و تخلخل ها

    (54)رنگ گردد. رييکامپوزت به تغ

 تیبه کامپوز رنگ مربوط رييتغ زانيم نیکمتر 

Herculite XRV .درجه  يدارا تیکامپوز نیا بود

 باشديم  Z350 و  Grandio باالتر نسبت به ونيزاسیمريپل

 جیکننده نتا هيکمتر مونومر در آن توج زانيو در واقع م

 (50). باشدميحاصل 

 :يريگ جهينت

هر سه نوع کامپوزیت مورد مطالعه در این تحقيق در محيط 

ير رنگ شد که از نظر کلينيكي قابل قبول بود چاي دچار تغي

وکمترین  Z350اما بيشترین تغيير رنگ مربوط به کامپوزیت 

 بود. Herculite XRV Ultraمربوط به 
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