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 :خالصه
باشد. يم ميدر موفقيت ترم رگذاريعوامل تاث نياز مهمتر يكيثبات رنگ مواد ترميمي رزين كامپوزيت در طول زمان  سابقه و هدف:

مي تواند سبب نارضايتي بيمار شده و در دراز مدت منجر به شكست درمان شود.با توجه به تناقضات و تغيير رنگ كامپوزيت رزين ها 
بر ثبات رنگ سه نوع  ياثر چا يبررس نهيرا در زم قيتحق نيتا ا ميبر آن شد هادر مورد نانوكامپوزيت نهيزم نيخالء اطالعات در ا

 .ميانجام ده ينانو به روش اسپكتروفتومتر تيكامپوز
 تيمتر از سه كامپوز يليم2متر و ضخامت  يليم5/8شكل به قطر  يسكينمونه د 30 يمطالعه تجرب نيدر ا ها: مواد وروش

GRANDIO وZ350 XT  وHERCULITE  XRV  ULTRA ييتا 5نمونه شامل دو گروه  10 تيشد(از هر كامپوز هيته 
نمونه ها قبل و بعد از  يقرار گرفتند. رنگ سنج نظرمورد  يمحلول هاساعت در  72 يو آب مقطر). نمونه ها برا يدر چا ينگهدار يبرا

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

به  يول )P >05/0( دار بود يمعن هياول ينجنسبت به رنگ س يدر چا يريپس از قرارگ تيرنگ هر سه كامپوز رييتغ زانيم يافته ها:
 اوليه در مورد طيدر چاي نسبت به مح تيكامپوزΔE زانيم .  › ΔE )3/3. (قرار داشت يدر سطح قابل قبول يكينيلحاظ كل

Z350XT,Grandio,Herculite XRVداري را نشان داد كه تفاوت معني .بود 92/2±72/0 و46/2.±74/0و62/1±59/0 بيبه ترت
)03/0 =P( دار نبود يمعن هيدر آب مقطر نسبت به حالت اول يريرنگ نمونه ها پس از قرارگ رييتغ زانيم. )1/0 =P( 

 تيرنگ مربوط به كامپوز رييتغ نيو كمترZ350 XT تيمربوط به كامپوز در محلول چاي رنگ رييتغ نيشتريب: گيري نتيجه
HERCULITE XRV  ULTRA.بود 

 تكامپوزي، رنگ ثبات، يرپذي رنگ  ،تراسپكترو فتومكليد واژه ها: 
 

 7/6/92پذيرش مقاله:  29/5/92 اصالح نهايي: 14/11/91 وصول مقاله:
 

 مقدمه:

از  يكيثبات رنگ مواد ترميمي رزين كامپوزيت در طول زمان 
P. باشد يم ميدر موفقيت ترم رگذاريعوامل تاث نيمهمتر

)1 (
P تغيير

رضايتي بيمار شده و ها مي تواند سبب نارنگ كامپوزيت رزين
)P)2.در دراز مدت منجر به شكست درمان شود

P  بنابراين توانايي
رميم هاي كامپوزيت كه براي ت ينمقاومت مواد ترميمي رز

گيرند در برابر رنگ ها حائز قرار مي زيبايي مورد استفاده
P. اهميت است

)3(
P هاي زيادي كه در زمينه با وجود پيشرفت

ي حاصل شده، ثبات رنگ هنوز ساخت كامپوزيت هاي دندان
P. شودييك مشكل عمده آنها محسوب م

)1(
P  هاي ترميم

كنند اما مسئله در محيط دهان تغيير رنگ پيدا مي كامپوزيتي
مهم محدوده اين تغيير رنگ است كه قاعدتا بايد در حدي باشد 

P. ه به وسيله چشم قابل تشخيص نباشدك

)2(
P  تغيير رنگ

مربوط  ين است به علت عوامل داخلممك يدندان يهاتيكامپوز
فرد  هيتغذ عمانند نو يعوامل خارج ايها  تيبه ساختار كامپوز
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Pباشد.

)4(
P ياست كه در برخ ياهياز عادات تغذ يكي يمصرف چا 

ها شده  تيرنگ كامپوز رييانجام شده باعث تغ قاتيتحق
 )P)3.است
اند كه حاوي ذرات كامپوزيت هاي نانوفيلد معرفي شده اخيرا

نانومتر هستند و حجم فيلر آنها تا  25انو با اندازه تقريبي ن
باشد. چون اندازه ذرات كوچكتر شده انتظار مي رود % مي5/79

كه اين كامپوزيت ها قابليت پرداخت بهتري در سطحشان 
رنگدانه ها كاهش  برنگ به دنبال رسو رييداشته و احتمال تغ

خواص مكانيكي  شده است ييابد . اين تكنولوژي همچنين مدع
 نيهاي قدامي و خلفي فراهم كرده است ا ميمناسب  براي ترم

P. كمتر دارند جيكيها انقباض كمتر و ل تيكامپوز

)4( 
ها در  تيدر مورد ثبات رنگ كامپوز ياريبس قاتيكنون تحق تا

)P)9-5.مختلف انجام شده است يرنگ يها طيمح
P يطبق برخ 

قابل  زانياز م شتريبنانو  يها تيرنگ كامپوز رييتغ قاتيتحق
P. بوده   › ΔE )3/3(يكينيقبول كل

)5(
P قاتيتحق يودر برخ 

قبول  بلقا يكينيها از لحاظ كل تيكامپوز نيرنگ ا رييتغ زانيم
 )P)6.بوده است

توجه به اين تناقضات و خالء اطالعاتي در اين زمينه بر آن  با
ثبات رنگ سه نوع  يررسب حاضر را با عنوان قيشديم تحق

) در دانشكده invitro( ينانو در محلول چا تيزكامپو
 يمورد بررس 90-91دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسالمي در سال 

 قرار دهيم.
 

 :مواد و روش ها
 نيانجام شد.در ا يشگاهيبه صورت آزما يمطالعه تجرب نيا

  كامپوزيت 3از  A2 نمونه رنگ 30قيتحق

Z350  3ساخت كارخانهM  ،كشور آمريكاGrandio اخت س
ساخت  HerCULITEكشور آمريكا،  VOCOكارخانه 
براي تهيه اين  ).1شد(جدول  هيتهكشور آلمان  Kerrكارخانه 

به شكل دايره اي به  لياست نلسينمونه ها از مولدهاي است
كه يك طرف آن الم ميلي متر  8/5 و قطر ميلي متر 2ضخامت

شد.  قرار داده شده، استفاده ميلي متر  1 شيشه اي به ضخامت
پس از قرار دادن كامپوزيت در داخل مولد و كندانس كردن 

و احتباس هوا باشد  افيكامپوزيت ها به گونه اي كه فاقد ناص
و سپس الم  يديسلولوئ كسيدر طرف ديگر مولد نيز ماتر

 وبيت.متر قرار گرفت يليم 1شيشه اي ديگري با  ضخامت 
  با شدت نور  LED  DEMETRON IIدستگاه اليت كيور

MW/CM2  1200 نمونه  يالم شيشه اي رو قيدقيقاً از طر
بار، هر بار  4 يهم پوشان كيهر طرف با تكن يقرار گرفته و برا

  .انجام شد وريك هيثان 40به مدت 
نمونه ها در حالي كه هنوز نمونه در داخل مولد  نيفوقا سطح

ساخت كشور   soflex نياست توسط ديسك هاي پرداخت فا
3M  هر  يها برا سكيپاليش شد. د هيثان 20ر زمان دآمريكا

ساعت جهت تكميل  24شد. نمونه ها به مدت  ضينمونه تعو
پليمريزاسيون در دماي اتاق در محلول آب مقطر نگهداري 

ها توسط دستگاه نمونه هياول يو رنگ سنج .ندشد
 انجام گرفت ياسپكتروفوتومتر

چاي احمد از  Tea bag تهيه محلول چاي، يك عدد براي . 
 قهيدق 4به مدت  يگراددرجه  سانت 100آب  سي يس 200در 

 گراديدرجه سانت 50محلول به  يقرار داده شد. وسپس دما
 50تهيه آب به عنوان شاهد از آب مقطر با درجه  براي .ديرس

  )4(.استفاده شد  گراديدرجه سانت
تايي از كامپوزيت هاي مذكور كه  10گروه  3نمونه ها شامل 

تايي براي قرار گيري در محيط چاي و 5كدام به دو زير گروههر 
 شدند.اي قرار گيري در محيط آب، تقسيم تايي بر5
 

جهت قرار گيري در   Z350 XT  : كامپوزيت2, گروه 1 گروه
 چاي ,آب

 
جهت قرار گيري  GRANDIO  : كامپوزيت4,گروه  3 گروه

 در چاي ,آب
 

  HERCULITE XRV : كامپوزيت6, گروه 5  گروه
ULTRA جهت قرار گيري در چاي, آب 
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و خصوصيات آنها  مورد استفاده در اين مطالعه نوع كامپوزيت
 شود.در جدول زير ديده مي

 
 

ها در داخل ظروف در بسته قرار گرفته و با درجه  كامپوزيت 
  50راي چاي و درجه حرارت ب يگراددرجه سانت 50حرارت 

ساعت قرار  72براي آب در دستگاه انكوباتور به مدت  يگرادسانت
 72و  كسانيتمام نمونه ها  يبرا يدر چا يگرفت. مدت نگهدار

متوسط روزانه  راگر هر فرد به طو )10(.ساعت در نظر گرفته شد
باشد  قهيدق كيبنوشد و متوسط مدت زمان آن  يفنجان چا 4
سال  كيمعادل  يدر چا يساعت نگهدار 24هر  بيترت نيبد

 يسال مصرف چا 3ساعت معادل  72باشد لذا  يم يمصرف چا
 )11(.باشد يم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ساعت تعويض  24هاي مورد استفاده (چاي و آب) هر  محلول
 ند.شد ها خارجساعت  نمونه ها از داخل محلول 72شد. پس از 

 ثانيه در داخل  10مدت و جهت شستشو هر يك از نمونه ها به 
   نيهاي پرداخت فاآب مقطر قرار گرفت سپس با ديسك

softlex   3ساخت شركتM  هيثان 20در زمان كشور آمريكا 
 ضيهر نمونه تعو يها برا سكيو 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 جينتا
 شد.   يابيارز

 

 :يافته ها

 تيدر سه نوع كامپوز  ΔE   نشان داد كه قيتحق نيا جينتا
GRANDIO  ،Z350    ، HERCULITE XRV  ULTRA  پس

 هياول يه رنگ سنجآب مقطر نسبت ب طيدر مح يرياز قرارگ
 )1). (جدول P<05/0ي نشان ندادند (دار يتفاوت معن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كارخانه  كامپوزيت
 سازنده

 فيلر ماتريكس رزيني

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 تفكيك گروه هاي تغيير رنگميزان شاخص -  1جدول 
 

 
    

          
 كامپوزيت

 
 محيط 
  نگهداري 

 
 

 Z350 XT كامپوزيت  GRANDIO  كامپوزيت
 كامپوزيت

HERCULITE XRV 
ULTRA 

 

ΔA Δb ΔL ΔE ΔA Δb ΔL ΔE ΔA Δb ΔL ΔE 

آب مقطر 
نسبت به 

 اوليه
35/0- ± 23/0  62/0- ± 46/0  23/2 ± 92/0  43/1±48/0  - 16/0±22/0  - 58/0±33/0  75/0±43/1  51/0±76/0  - 41/0±14/0  88/0±19/0  23/1±34/0  51/0±76/0  

جاي  نسبت 
 به اوليه

05/0 ± 05/0  19/0 ± 19/0  67/0 ± 59/0  46/2 ± 74/0  - 18/0 ± 08/0  92/0 ± 23/0  45/0 ± 51/0  92/2 ± 72/0  - 62/0 ± 16/0  - 80/0 ± 58/0  70/2 ± 64/0  92/2 ± 72/0  
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و    GRANDIO  ،Z350درهر سه كامپوزيت ΔE   ميزان 
HERCULITE XRV  ULTRA  پس از قرارگيري در

 )P>05/0( اي به طور معني داري افزايش يافت.محيط چ

رائه شده و ا 2ميزان تغيير رنگ بر حسب نوع كامپوزيت جدول 
هر سه نوع كامپوزيت از لحاظ شاخص تغييـر  نشان مي دهد كه 

 رنگ در طول زمـان بـا هـم تفـاوت معنـي دار آمـاري داشـتند       
)03/0=P(    و اين تفاوت بدينصورت مشاهده شد كـه بيشـترين

بـود در   Z350ميزان تغيير رنگ در چاي مربوط به كامپوزيـت  
يزان تغييـر  و كمترين م GRANDIOمرتبه بعدي كامپوزيت 

ــت   ــه كامپوزي ــوط ب ــگ مرب   HERCULITE XRVرن

ULTRA .بود 
 به تفكيك گروههاي مورد بررسي  ΔEميزان تغيير رنگ – 2جدول 

 در دو محيط چاي و آب

 
اختالفي  2و 1آزمون تعقيبي شفه نشان داد كه بين كامپوزيت 

اختالف معني داري ديده  2و  1با  3نبود ولي بين كامپوزيت 
 ).P>05/0شد  (

 بحث:

 يدر چا يريرارگپس از ق تكامپوزي سه هر در ∆E مقدار 
 نيداشت اما ا يدار يتفاوت معن هياول ينسبت به رنگ سنج

 ) ΔE>3/3 (بود. يكينيكمتر از مقدار قابل قبول كل رييتغ

تفاوت  صيطبق مقاالت متعدد چشم انسان قادر به تشخ  
 يدندانپزشك يباشد اما در كارها يم ∆E 1<در رنگ با 

 )12،13(P باشد. يقابل قبول م ) ΔE>3/3 (معموال  
همرنگ دندان كه  يتيكامپوز باتيكه ترك ستين يديترد 

برآورده  ييبايرا از لحاظ ز مارانيانتظارات ب ياديتا حدود ز
 يعوامل مختلف داخل ريدهان تحت تاث طيكرده است، در مح

فاز  ون،يزاسيمر يپل ،ينيرز كسيماتر ييايميش راتييمانند: تغ
موجود در  نينوع آم بازدارنده ها، فعال كننده ها، ،يرآليغ

 يعوامل خارج زيتشعشع اشعه ماوراء بنفش و ... و ن ن،يرز
        دايرنگ پ رييتغ يو بهداشت دهان تا حدود ييغذا ميمانند: رژ

P. كند يم

)4( 
 قياز طر لريدرصد ف شينانو امكان افزا يها تيدر كامپوز

 مريمتعدد پل يها رهيزنج نيب يذرات نانو در فضا يريقرارگ
 Clusterاز ذرات نانو به صورت  نيهم شده است همچنفرا

 ا استفاده ه تينوع كامپوز نيدر ساختار ا زي) نيا(خوشه
 )P)14.شودمي

در  جيرا يدنينوش يكه چا ليدل نيامطالعه به  نيا در 
مواد رنگدار                 ياست و ثابت شده كه حاو انيرانيا انيم
ها موثر باشد  تيكامپوز رنگ رييتواند بر تغ يباشد و م يم

احتماال به  يريبه علت رنگ پذ يرنگ راتييانتخاب شد. تغ
Pاست. يخارج يعلت جذب مواد رنگ

)1( 
 72و  كسانيتمام نمونه ها  يبرا يدر چا ينگهدار مدت 

 4ساعت در نظر گرفته شد اگر هر فرد به طور متوسط روزانه 
اشد ب قهيدق كيبنوشد و متوسط مدت زمان آن  يفنجان چا

سال  كيمعادل  يدر چا يساعت نگهدار 24هر  بيترت نيبد
سال مصرف  3ساعت معادل  72باشد لذا  يم يمصرف چا

 )P)11.باشد يم يچا
روزانه و  يبه مقدار مصرف چا يزمان ها بستگ نيا البته 

 ريمتغ يافراد مختلف تا حدود نيآن ب دنيمدت زمان نوش
 )P)15.است

 يچا دنيهنگام نوش دهان در 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  عاتيما
 دنيدر هنگام نوش يمعادل با درجه حرارت چا بايكه تقر ميداد

Pاست.

)4( 
 يهاسكيشده توسط د هيته يتيكامپوز يهانمونه 

مورد پرداخت و  كساني طيو تحت شرا يپرداخت به خوب
ها به در محلول يريقبل از قرارگ شيقرار گرفتند. پال شيپال
 يريپس از قرارگ شيو پال يكينيكل طيبه شرا يسازهيشب ليدل

محيط               
 كامپوزيت

 چاي
Mean±S.D 

 آب مقطر 
Mean±S.D 

 

GRANDIO 
10تعداد =  74/0±46/2  

 
 

p 03/0=  
 

48/0±43/1  

 
 

p 11/0=  
 

Z350 XT 
10تعداد =  72/0±92/2  51/0±76/0  

HERCULIT
E XRV  
ULTRA 

10تعداد=  

59/0±62/1  36/0±11/1  
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در محلول ها جهت حذف عوامل رسوب رنگدانه در سطح انجام 
را  تيكامپوز Bulkرنگ  رييكار در واقع تغ نيرفت با ايپذ

 .ميقرار داد يابيزمورد ار
 ها توسط دستگاه اسپكتروفتومترنمونه  

Minolta  رنگ  عيمربوط به پژوهشگاه صناساخت كشور ژاپن
نمونه مورد  30هر  يقرار گرفتند برا يتحت رنگ سنج

در  يري*  قبل و بعد از قرارگb*,a* , l ريمقاد شيآزما
 .ديمورد نظر محاسبه گرد يمحلول ها

اثر دو  يبه بررسهمكاران  و Nasim 2010سال   در 
 د،يبريكروهيم تيسه كامپوز يبر رو PePsiو  يچا يدنينوش

رنگ  رييتغ يبررس يپرداخت برا لديكروفيو م تينانوكامپوز
 قيتحق جيآن با نتا جهينت روز انتخاب شد. 30و  7 يزمان ها

و  7نانو در   تيرنگ كامپوز رييتغ زانيم و  ما مشابهت داشت
Pبود. يكينيقابل قبول كل زانيم روز، كمتر از 30

)13( 
 ت،يدو كامپوز سهيو همكاران در مقا ينصوح  قيتحق در 

و  Z250 ديبريكروهيم تيو كامپوز supreme ديبرينانوه
 ديبريكروهيو م Grandio ديبرينانوه تيكامپوز  نيهمچن

Arabesk Top  درهر دوره  ،به دست آمد يمشابه جينتانيز
 تينسبت به كامپوز يشتريب رنگ ريينانو تغ تيكامپوز

نانو از  تيرنگ كامپوز رييتغ زانيداشت اما م ديبريكروهيم
 )P)5،6 قابل قبول بود. يكينيلحاظ كل

 Ertas  يدنياثر نوش يخود به بررس قيدر تحقو همكاران 
مختلف  يها تيو قهوه بر كامپوز يمختلف مانند چا يها

 Filtek يعنينانو مورد مطالعه  تيپرداخت.هر دو كامپوز

Supreme  وGrandio رييتغ يكينيبه لحاظ كل ،يدر چا 
Pداشتند. يقابل قبول ريرنگ غ

)3(
P تواند  يم جهينت نيعلت ا

 يسنجش رنگ باشد كه دقت يبرا متريدستگاه كالر ازاستفاده 
Pبرابر با اسپكتروفتومتر را ندارد.

)11(
P يغلظت باالتر محلول ها 

 جهينت نيا يبرا يگريد يتواند علت احتمال يم زيشده ن هيته
 باشد.

با  يتيكامپوز نيرز ينمونه ها ،مشابه قاتيتحق هيكل در 
اند. مورد بررسي قرار گرفتهمتفاوت  لريو درصد ف زيسا

و  لريتواند مربوط به ف يرنگ م رييتفاوت واكنش تغ نيبنابرا

مربوط  لر،يو ف نيرز نينحوه اتصال ب ايو  ينيرز سيب اي
) P)1،2،5.باشد

P تيحاضر تمام نمونه ها از كامپوز قيتحق در يول 
 لريو اندازه ف زانيشد م يكار سع نينانو انتخاب شد با ا يها

 زانينوع و م ريمتغ ريباشد تا تاث كيدر گروه ها به هم نزد
 االمكان به حداقل برسد. يحت لريف
 يآل كسيدر ماتر يمعدن يهالرياز ف تيكامپوز نيرز  

تواند  يمختلف م يها طيحدر م تيشده است.كامپوز ليتشك
كه  يواكنش نيرنگ شود.ساده تر رييو تغ بيدچار تخر

 رخ  تيو كامپوز طيمح سطح تماس در. فتدياتفاق ب توانديم
نفوذ خواهد كرد  تيوپس از آن ماده به داخل كامپوز دهديم

Pرنگ خواهد شد. رييدچار تغ تيوكامپوز

 )15 (
P درجه

مهم  عاملي تيمپوزكا نكيكراس  ل زانيو م ونيزاسيمريپل
 ييايميش بيعالوه بر آن ترك است. آنمحلول ها بر  ريدرتاث
 يها طيدر مح تيكامپوز بيدر تخر النيلروسايوف كسيماتر

 )P)15،16 مختلف نقش خواهد داشت.
 باشديم Bis-EMAيحاوZ350  تيكامپوز بيترك 
رنگ  رييبه تغ يشتريمقاومت ب كسيماتر نيشده ا دهيد

 يداراGrandio تيكامپوز ارد.د Bis-GMAنسبت به
رنگ  رييوبر خالف انتظار تغ باشديم Bis-GMAكسيماتر

 داشت. Z350 تينسبت به كامپوز يكمتر

 هقرار گرفت يبه شكل خوشه ا Z350 تيكامپوز يهالريف 
 شتريسبب استعداد ب توانديآن م ياست و تخلخل ها

Pرنگ گردد. رييكامپوزت به تغ

)17(
P    

 تينگ مربوط به كامپوزر رييتغ زانيم نيكمتر 
Herculite XRV .درجه  يدارا تيكامپوز نيا بود

 باشديم  Z350 و  Grandio باالتر نسبت به ونيزاسيمريپل
 جيكننده نتا هيكمتر مونومر در آن توج زانيو در واقع م

 )P)18. باشدميحاصل 

 :يريگ جهينت

هر سه نوع كامپوزيت مورد مطالعه در اين تحقيق در محيط 
دچار تغيير رنگ شد كه از نظر كلينيكي قابل قبول بود چاي 

وكمترين  Z350اما بيشترين تغيير رنگ مربوط به كامپوزيت 
 بود. Herculite XRV Ultraمربوط به 



 

 يدندان تيمپوزبر ثبات رنگ سه نوع كا ياثر محلول چا يبررس   20

 39 / پياپي1393بهار  / اول / شماره يازدهممجله تحقيق در علوم دندانپزشكي/ دوره   
 
 
 

 

References: 
1-Hasani-Tabatabaei M,Yasini E,Moradian S, Elmamooz  N. color stability of dental composite material after exposure 
to staining solution :  A spectrofotometr analysis.JIDA 2009;21(1):69-78 
2- Ghavam M, Poorhaghighi M, Mohammadi M. color stability of IDM  Composite Resin. JDM 2000;13(3):5-11. 
3-Fontes ST, Fernández MR, Moura CM, Meireles SS. Color stability of a nanofill composite: effect of different 
immersion media. J Appl Oral Sci 2009;17(5):388-91.  

4-  Yıldız M, Barutcigil C. Intrinsic and extrinsic discoloration of dimethacrylate and silorane based composites. The 
Journal of Color and Appearance in Dentistry 2012;40(1):57-63. 

5- Nasoohi N, hoorizad M, Torabzade tari N. Effect of tea and coffee on color change of two types composite resins: 
Nanofilled and Micro hybrid. J Res Dent Sci. 2011; 7 (4) :18-22  

6- Nasoohi N  ,  Ghaemi R. The Effect of Iranian and Imported Tea on Composite Resin Color Change-An Invitro 
Study . J Res Dent Sci. 2013; 10 (1) :22-26  

7-Haymann HO,Swift EJ,Ritter AV. Art and science of operative dentistry. 4nd ed  
.Canada:st.louis,Missouri;2012.p:216-28. 
8- Bagheri R, Burrow MF, Tyas M. Influence of food-simulating solutions and surface finish on susceptibility to 
staining of esthetic restorative materials .J Dent 2005; 33(5):389-98. 

9-Catelan A, Briso AL, Sundfeld RH, Goiato MC, dos Santos PH.Color stability of sealed composite resin restorative 
materials after ultraviolet artificial aging and immersion in staining solutions. J Prosthet Dent 2011;105(4):236-41 

10- Um CM, RuyterIE.Staining of resin-based veneering materials with coffee and tea. Quintessence 
Int1991;22(5):377-86. 

11-  Goharian R,Ghanbarzade  J, Ghorbanian Fard F. Laboratory evaluation of targis color Stability with porcelain and 
composite Composite by Colorometer. J Mashhad Dent Sch 2006; 30:301-8. 

12- Guler AU, Yilmaz F, Kulunk T, Guler E, Kurt S. Effects of different drinks on stainability of resin composite 
provisional restorative materials.J Prosthet Dent 2005;94(2):118-24. 

13- Nasim I, Neelakantan P, Sujeer R, Subbarao CV. Color stability of microfilled, microhybrid and nanocomposite 
resins--an in vitro study. J Dent 2010;38(2): 137-42. 

14-Kang  A,Son  SA,Kwon YH,Ro JH,Park J.Color stability of siloran and metacrylate-based resin composite.Dent 
material J 2012;31(5):879-884 

15-Lee SY ,Huang HM, Lin CY ,Shih YH .Leached component from dental composite in oral simulating fluids and the 
resultant composite strengths. J Oral Rehabil 1998;25(8):575-88 

16-Miranda DA,Bertoldo C.E,Aguiar F.H,Lima D.A,Lavadino JR.Effect of mouthwashes on knoop hardness and 
surface roughness of dental composite after different immersion times. J Brazilian oral research 2011;25(2):168- 73. 

17-Schneider L.F, Pfeifer C.S, Consani S, Prahl S.A, Ferracane J.L. Influence of photoinitiator type on the rate of 
polymerization, degree of conversion, hardness and yellowing of dental resin composites. Dent  Mater 
2008;24(9):1169-77.  

18- Munoz M.A,Luque I,Hass  V,Perdigao J,Reis A,Loguercio A.D,Campanha NH.Evaluation of composite degree of 
conversion, roughness, and abrasion resistance.IADR;2012 June 20-23 ;Brazil:Elsevier;2012 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee+S.Y%2CHuang+HM%2CLin+CY%2CShihYH.Leached+component+from+dental+composite+in+oral+simulating+fluids+and+the+resultant+composite+strengths.J+of+oral+rehabilitation1998%3B25%3A575-588.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schneider%20LF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18325583
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pfeifer%20CS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18325583
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Consani%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18325583
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Prahl%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18325583
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ferracane%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18325583
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18325583

	خلاصه:
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