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ي تمیزکننده بر میزان تغییررنگ رزین آکریلی بیس دنچرنوع مادهسهمقایسه تاثیر

2فاطمه مکتب خواهدکتر 1رضا مصطفی پوردکتر 1#مجید صادق پورشهابدکتر 

تهرانواحد دندانپزشکی،دانشگاه آزاد اسالمیاستادیار بخش پروتز متحرك-1
دندانپزشک  -2

خالصه:
باشد وتغییررنگ نشانه تخریب یا هاي آکریلی میبات رنگ یک فاکتور مهم براي بسیاري از مواد دندانی از جمله رزینثسابقه و هدف:

Coregaوسـفید نوع محلول تمیزکننده هیپوکلریت سدیم، سـرکه سهاین مطالعه با هدف مقایسه .مستعمل شدن مواد دندانی است
Tab.بر تغییررنگ بیس دنچر انجام شد
2عدد گروه مورد) انجام شد. هـر گـروه بـه    30دد گروه شاهد وع10(بایرنمونه آکریلی40مطالعه بصورت تجربی روي و روشها: مواد

هـاي  نمونـه کننـده زیـ تميمحلولهـا ، سـپس ها توسط اسپکتروفتومتر ثبت گردیـد زبر تقسیم شد. رنگ اولیه تمام نمونهدسته صاف و
میـزان اخـتالف رنـگ هـر نمونـه توسـط       گرفـت. ساعت قرار1به مدت ي تمیز کنندهمحلولهاریک ازآب و هدرو شدندآمادهآکریلی

گردید .یابیارزMann-u-whitneyو Kruskal-wallisيها توسط آزمون آمارافتهیدستگاه اسپکتروفتومترثبت شد و 
در) 580/1±540/0و478/1±428/0سدیم بـه ترتیـب (  هاي صاف و زبر ، غوطه ور در هیپو کلریت میزان تغییر رنگ نمونهیافته ها:

بیشـتر داريمعنـی طـور به)750/0±192/0و 209/0±503/0(Corega tabو )726/0±126/0و402/0±161/0(باسرکهمقایسه
بیشــتر از  )192/0±750/0(Corega tabو) 726/0±126/0ســرکه (درهــاي زبــر  تغییــر رنــگ نمونــه  .>P)001/0(بــود
ي صاف بود .هانمونه

هاي مورد بررسی و آب توانایی تغییر رنگ بیشتري را نشان داد و همین % نسبت به تمیز کننده25/5هیپوکلریت سدیم نتیجه گیري:
ر بود.هاي زبر نسبت به صاف بیشتنمونهبر تغییر رنگCorega tabطور تاثیرسرکه و 

رنگ ، اسپکتروفتومتررییده، تغکننزیدنچر، مواد تمسیآکریلی بنیرز:هاکلید واژه

30/11/90پذیرش مقاله: 7/10/90اصالح نهایی:29/9/90وصول مقاله:

مقدمه: 
يهانیرنگ رزرییو دندانپزشکان تغمارانیبيهااز دغدغهیکی
در اثر لیپارسکامل وياستفاده در پروتزهادنچر موردسیب

بارنیاول)1،2(. استدنچريکنندهزیروزانه از تمياستفاده 
Hong Gهمکارانش گزارش کردند که استفاده ازو

نیزردشدنیدنچر باعث سفزکردنیتميبرامیسدتیپوکلریه
نوع ریتحت تاثیلیآکرينهایثبات رنگ رز)1(شود.یمیلیآکر

، رنگرییتغواستونیزاسیمریپلنوعزینکننده وزیتميماده
سیمستعمل شدن بایو یاد دندانموبیتخرينشان دهنده

)2(.دنچر است

و یکیزیفاتیها بر خصوصکنندهزیروزانه از تمياستفاده
رییتواند سبب تغیماست و رگذاریدنچر تاثسیمواد بیکیمکان

پروتز ییبایرنگ سبب نقصان زرییتغ)1(. دنچر شودسیرنگ ب
است و رمایبتیمورد رضایشود. گاه پروتز از نظر راحتیم
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است ماریبیتینارضااعثکند و آنچه بیمیاحساس راحتماریب
)3(.باشدیپروتز مییبایعدم ز

اتیمواد براي ساخت بیس دنچر به علت خصوصنیترجیرا
قابل قبول ییبایزویکیمکان،یکیزیخواص فمطلوب،يکاربرد
لیمتیاز جمله پل،بودندمرهای، پلمتیارزان قزاتیو تجه

)4(. یلیآکريهانیزرایوالتیرمتاک

آن بر برداشت ری، وابسته به تاثییایمیشيهااز روشاستفاده
زیکه در مورد استفاده از تمیاز مشکالتیکیرنگها است.

شدن دیسفيگزارش شده است اثر بر روییایمیشيهاکننده
)5(.دنچرهاست

الك در پاك کردن دنچرها جهت برداشت پمیسدتیکلرپویه
دی(اسزینقیرقيهادیرود. اسیبکار ممیماليو رنگدانه ها

) 4(روند. یمرفع رسوبات بکاريبرا)یسرکه خانگایو کیتریس

نوع ماده ي تمیزکننده هیپوکلریت 3لذا به منظور مقایسه تاثیر 
رزین تغییررنگبر میزان Corega Tabسرکه وسدیم،

، تحقیقی دربخش سطح زبر و صاف2بیس دنچر در یپختن
شد.  انجام1390پروتز متحرك دانشگاه آزاد اسالمی در سال 

ها:مواد و روش
انجام شد، یشگاهیکه به روش تجربی آزماقیتحقنیدرا

با روش مفل متر میلی55×10ابعاددریلینمونه آکر40تعداد
دهیآب نجوششده باهیتهيهاگذاري تهیه و سپس نمونه

30یشده بطورتصادفهیتهينمونه40د. ازشستشو داده شدن
گروهآنها به عنوان عدد از10عدد از آنها به عنوان گروه مورد و

دسته عدد نمونه به دو30درگروه مورد انتخاب شدند. شاهد
شیسطح صاف وپاليدسته داراکیشدند که میتایی تقس15

ییارهایشجادیافرز ولهیشده ودسته دوم نمونه ها به وس
در شروع کردند.دایخشن پزبر ویآنها سطحيبرروکسانی

تگاههاي آکریلی توسط دسانجام آزمایش ابتدا تمام نمونه
اسپکتروفتومتر مورد بررسی قرار گرفت و رنگ اولیه ي نمونه ها 

و رنگ یصورتیلیآکرنیرزينمونه هاهیثبت گردید. بعداز ته
کننده دنچر زیتميحلولهامهیي آنها، نوبت به تهسنجی اولیه

تیپوکلریهتریلیلیم200ظرف کیصورت که نی. به ادیرس

محلول تریلیلیم200ظرف کی) ، تکسی(وا%25/5میسد
بود که ما%5سرکه نی% (ا5/2وردا يکارخانه ادیسرکه سف

200یک ظرف و)می% رابدست  آورد5/2کرده وقیآن رارق
Coregaيد قرص تمیز کنندهمیلی لیترآب مقطر که یک عد

tabتهیه شدند.داخل آن قرارگرفت ،
درجه سانتیگراد25هاي تهیه شده تمامی محلولدماي

عدد تهیه گردید.10(معادل دماي محیط) بوده و از هرمحلول
نمونه زبر را به طور تصادفی انتخاب 5نمونه صیقلی و5ابتدا 

اعت داخل محلول کرده و هر کدام از آن ها به مدت یک س
هاي جداگانه قرار گرفته و % در ظرف25/5هیپو کلریت سدیم 

نمونه زبر دیگر هر 5نمونه صیقلی و 5سپس خارج گردید. 
% 5/2کدام به مدت یک ساعت داخل محلول سرکه سفید وردا 

نمونه زبر دیگر را نیزیک 5نمونه صیقلی و 5قرار داده شد . 
نمونه 10وCorega tabده  ساعت در محلول قرص تمیز کنن

باقی مانده را در آب مقطر ( گروه شاهد ) قرار دادیم. نمونه ها 
پس از خروج از محلول ها با آب مقطر شستشو و سپس خشک 
شده و توسط دستگاه اسپکتروفتومتر انعکاسی دوباره رنگ 
سنجی شدند و میزان اختالف رنگ در مورد هر نمونه توسط 

شد، الزم به محاسبه E=√(∆a)²+(∆b)²+(∆L)2∆فرمول 
ذکر است که جامعه دندانپزشکان آمریکا جهت تعیین اختالف 

سکروسکال والیيها توسط آزمون آمارافتهیورنگ سیستم 
ارزیابی گردید. استاندارد Mann-u-whitneyو

(Commission International de Eclarirage) CIE Lab را
،عتیطبيرنگهايهمهتمسیسنیطبق اتوصیه کرده است. 

کیتکننیا.تندوسبز هسیآبقرمز،یاز سه رنگ اصلیمخلوط
یدر دندانپزشکیدندانرنگ موادقاتیبطور گسترده در تحق

رنگ فیتوصيبراپارامتر3ياستفاده شده است و برمبنا
L ,a , b :است

L :سفید100سیاه تا0(ییروشنازانیانگرمیب(a :انگریب
درهرنمونه(∆E(ررنگییتغ.یآب-انگرزردی: بbيبزس-يقرمز

و دیآیبدست مفوقبا استفاده از فرمول CIE Labستمسی
اریبسزانیمانگریتواند بیاست که منیاستمیمزیت این س

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
84

67
6.

13
91

.9
.1

.4
.0

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ds
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               2 / 6

https://dorl.net/dor/20.1001.1.20084676.1391.9.1.4.0
https://jrds.ir/article-1-188-fa.html


17و همکارانمجید صادق پورشهاب  دکتر 
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باشد.ررنگییتغزیناچ

یافته ها:
رنگ رزین آکریلی در گروه شاهد (موجود در آب) چه در سطح 

هیچ گونه L ،a ،bزبر ، در پارامترهايصاف و چه در سطح 
(L)هامیزان رنگ سنجی اولیه نمونه نشان نداد. تغییري

(b)وسبزي -یعنی میزان قرمزي (a)یعنی میزان روشنایی، 

و به (∆E Lab)زردي و نیز تغییرات آنها- یعنی میزان آبی
ها در جدول شماره ها ومیزان زبري سطح نمونهتفکیک محلول

ها در پارامترئه شده و نشان می دهد که رنگ این نمونهارا1
L،a ،b اولیه در سطوح زبر و صاف تغییرات کمی داشته و این

ياما تاثیر سه مادهدار نبود.تغییرات به لحاظ آماري معنی
:تمیزکننده برتغییررنگ به این ترتیب بود که

ر با هاي صاف در محلول سرکه برابنمونهدر∆E Labمیزان
±428/0محلول هیپوکلریت سدیم درو161/0±402/0

بود503/0±209/0برابر با Corega Tabودرمحلول478/1
آزمونوبودسدیمهیپوکلریتبهمربوطتاثیربیشترینکه

نشان داد که Mann-u-whitneyو کروسکال والیس آماري
بوده بیشتر هیپوکلریت سدیم در برابر 3حدود رنگاین تغییر 

میزان تغییر .)P>001/0(استبه لحاظ آماري معنی دار و 
.مشابه بودندCorega Tabو  سرکهرنگ در

سطح زبر نیز میزان تغییررنگ رزین در گروه سرکه برابر با در
580/1±540/0سدیمهیپوکلریتگروهدرو126/0±726/0

ن و آزموبود750/0±192/0برابر با Corega Tabودرمحلول
Mann-u-whitney نشان داد که در اینجا نیز میزان تغییر

رنگ نمونه هاي موجود درهیپوکلریت سدیم نسبت به سرکه و
Corega Tab 001/0(داراي اختالف معنی دار بود=P(

مشابه ولی هیپوکلریت سدیم با Corega Tabوتاثیر سرکه 
.)P>05/0(دار داشت آنها تفاوت آماري معنی

ایجاد کرده محلول سرکه تغییررنگ بیشتري در سطح زبراضمن
نشان داد که این تاثیر به لحاظ آماري t-testاست و آزمون 

ولی هیپوکلریت سدیم . )P>001/0(معنی دار بوده است 
تغییرات رنگی که در سطوح صاف و زبر ایجاد کرده به لحاظ 

رزین گرندر نهایت تغییر.)P=3/0دار نبود (آماري معنی
نیز مثل سرکه بود Corega Tabآکریلی بیس دنچر در گروه 

).P<05/0و بر روي سطح زبر تاثیر بیشتري داشت (

ي سطحزبرو به تفکیک محلول ها ∆)ELAB(نمونه ها و تغییرات رنگ آن ها )(LABی جرنگ سن- 1جدول شماره 

LABرنگ ها

E LAB∆ محلول ها

مراحل رنگ   
سنجی

اولیهاولیهاولیهزبري سطحمیزان

سرکه
726/0±53/1126/0±666/15173/0±326/45633/0±507/1تعداد =زبر

402/0±52/1161/0±462/14156/0±53/45048/1±5583/1تعداد =صاف 

ــت  ــو کلریـ هیپـ
سدیم

580/1±55/1540/0±574/13156/0±256/46558/0±5951/0تعداد =زبر 
/554±438/15276/0±774/44388/0±5727/0تعداد =صاف   

1
428/0±478/1

Corega
Tab

750/0±61/1192/0±626/15270/0±04/45135/1±5753/0تعداد =زبر             
503/0±47/1209/0±836/13307/0±656/46258/0±5131/1=تعدادصاف               
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ث:بح
ي مـورد  تحقیق نشان داد که از بین محلول هـاي تمیـز کننـده   

بررسی، هیپوکلریت سدیم موجب تغییر رنگ بیشتري بر رزیـن  
،  در سطوح صاف و هم در سطوح زبر شدآکریلی بیس دنچر هم 
تاثیر کمـی روي تغییـر   Corega Tabاما دو محلول سرکه و 

رنگ داشتند . تغییر رنگ هاي ایجاد شده در سطوح زبر بیشـتر  
سـه نـوع تمیـز کننـده بکـار رفتـه در ایـن        از سطوح صاف بود.

ایـن سـه   )6(تحقیق از لحاظ شیمیایی با یکدیگر متفاوت بودنـد. 
. نگ آکریل دنچر با هم مقایسه شدندنوع از لحاظ میزان تغییر ر

، مترینــوع دســتگاه وجــود دارد: کــالر4ســنجش رنگهــايبــرا
)7(.تالیجیدنیدوربور، اسپکتروفتومتومتریاسپکتروراد

E∆يبه واحدهایشگاهآزمایمطالعاتدرNBSشـد کـه   لیتبد
اســاس  نیــکــه  بــر ا)E∆ ×92/0(باشــدمــی∆Eاز یبیضــر

Traceعبارت    اسـت  از,  ادیاز  کم   به زبیبه ترتررنگییتغ

Slight   , Noticeable , Appreciable , Much       و
.Very Much)9(     میزان تغییررنـگ در نمونـه هـاي غوطـه ور در

هــا در و ســایر نمونــهSlightدر محــدوده هیپــو کلریــت ســدیم،
اگـر تغییـر   . بود که با دید بصري قابل رؤیت نبـود Traceمحدوده  

درحالیکـه  گـردد. مـی باشد، با چشـم قابـل رؤیـت    3رنگ بیشتر از 
55×10بود.  انـدازه نمونـه هـا    3تغییر رنگ نمونه هاي ما کمتر از 

تا در دسـتگاه اسـپکتروفتومتر قابـل    ) 10-13(متر انتخاب گردیدمیلی
غلظت هیپو کلریت سـدیم وسـرکه بـر اسـاس     رنگ سنجی باشند.

و Pourshahabدر مطالعـات  )10،5(مقاالت موجود انتخاب گردیـد. 
نیزهیپو کلریت سدیم در مقایسـه بـا قـرص تمیـز کننـده      همکاران 

Fity Dent    توانایی کاهش رنگ بیشـتري را دارا بـوده و میـزان
ازکـه استصافسطوحازبیشترزبرسطوحدر)∆E(تغییر رنگ 

)  10(.باشدمیمشابهحاضرتحقیقباجهتاین

نند تحقیق حاضـر از دسـتگاه اسـپکتروفتومتر    مانیزتحقیقآندر
براي رنگ سنجی استفاده گردید اما در آن میزان ازبین رفتن رنـگ  

در حـالی کـه در تحقیـق حاضـر     چاي از آکریل دنچر بررسی شـد   
در تحقیـق   )10(.میزان تغییـر رنـگ آکریـل دنچـر بررسـی گردیـد      

Pisaniهمکارانشو،ProBaseبعـد از  رنگ را رییتغنیشتریب

درتحقیـق  )12(نشـان داد. میسدتیپوکلریدر هيساعت غوطه ور1
Rahmanــپوکلریهمکــارانش، هو ــه ســایر میســدتی نســبت ب

هــاي بیشــتري در نمونــه  ییررنــگ محلولهــاي تمیزکننــده ،تغ 
)Elite Soft Reliningو ()Mucopren Soft( ــاد ایج

)11(کرد.

Hongزیتمریتآثیبه منظور بررسیقیو همکارانش تحق
دنچر سیبیلیآکرنینوع رز3دنچر برثبات رنگ يهاکننده

کیمورد استفاده شامل یلیآکريهانیانجام دادند . رز
heat polymerized ،autopolymerizedو

Visible – polymerized .در کننده زیمحلول تم9بود
ويریگاندازهمتریها باکالررنگرییتغاین مطالعه بررسی شدند.

.شدیابیارزCIE  Labیرنگ سنجستمیاستفاده از سبا
روز 365محلولها به مدت نمونه) در15نمونه ازهرماده (5

مواد نیدربررنگییتغنیشترینشان دادکه بجیغوطه ور شد. نتا
درررنگییتغنیوکمترautopolymerizedلیمربوط به آکر

همه)1(بود. يدیاسه با بیسکنندزیمحلولها مربوط به تمنیب
بودند یلیآکريهانیدنچر مورد استفاده ازجنس رزسیبمواد

فراهم یلیآکريهانیانواع رزنیرا بیمناسبسهیکه امکان مقا
و  نشده استیابیمقاله ارزنیدرایسطحياما زبر.کرده است

کهیدرحالاستفاده شد،یسنجرنگيبرامتریکالراز
) 2،1(.ر استتاسپکتروفتومترمناسب

Ergunسیب3ثبات رنگسهیهدف مقاباو همکارانش
نمونه از60انجام دادند. یقیتحقیکونیلیسسیب2و یلیآکر
نمونه به عنوان گروه 150نمونه ) آماده شد و 300ماده (هر

قرار گرفت. ازيریکننده پعیدر تسرگرینمونه د150کنترل و
دادندنشانجینتاوفاده شداستسنجیجهت رنگمتریکالراز 

ثبات رنگ یلیآکرسینسبت به بیکونیلیسسیکه درکل ب
مطالعات انجام هیها  نسبت به بقنمونهتعداد)8(دارد.يشتریب

روش (CIE Labستمیستوسط یبود. رنگ سنجشتریشده ب
، دیجدقیتحقنیمورداستفاده درامتریانجام شد. کالر)دیجد

NMينورفیطيبراقیش دقسنجقابل حمل با 730- 380

وJinنشدیابیمطالعه ارزنیادریسطحيبود. اما زبر
و ثبات یسطحيزبررییتغیرا با هدف مطالعه بررسیقیهمکارانش تحق
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مختلف يهادر محلولیدست دندان مصنوعيرنگ مواد پوشش دهنده
نوع 2ویکونیلیسينوع ماده2با استفاده از انجام دادند.کنندهزییتم
دسته،3که در يتجاريزکنندهیتم5مطالعه بر روي ی لیآکرنیرز

مینوع آنز3ومیبا آنزدیپراکساد،یپراکسانیشدند شامل آلکاليبندطبقه
، انجام شد. بود

Heatکونیلیو س(GC)زهیمریاتوپلکونیلیسنتایج مطالعه نشان داد، 

curing (Molloplast B)و زبري )2(دارند.بات رنگ راثنیهترب
باشد.سطحی در تغییر رنگ مواد موثر است که مشابه مطالعه ما می

نتیجه گیري :
% 25/5آکریلی غوطه ور در محلول هیپوکلریت سدیم نمونه هاي تغییررنگ 

هاي غوطه ور در هم در سطوح صاف و هم در سطوح زبر نسبت به نمونه
نمونه هاتغییررنگباشد و میبیشترCorega Tabمحلول سرکه ومحلول

در سطوح زبر بیشتر است.

*******
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