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 هيدهانشو طيدر مح CERAMCO III يرنگ درپرسلن دندان  رييبر تغ زيو گل شيپال ريتاث يبررس
  نيديكلرهگز
  

   1#يدريح ثاقيدكتر م، 2يدكتر محمد حسن ساالر، 1يدريح الديدكتر م
  دندانپزشك -1
  واحد دندانپزشكي تهران ،يدانشگاه آزاد اسالم دندانياستاديار گروه پروتزهاي  -2

  :خالصه
 جهياست كه در نت ختهيرا برانگ ياريبس يها سال گذشته، چالش ستيهمرنگ دندان در ب يها مياستفاده گسترده از ترم :سابقه و هدف

 يطوالن هاياستفاده يط يرنگ راتييو ارتباط آن با تغ يكيسرام يشنهايسطح رستور سازيآماده وهشي به راجع يگوناگون هايآن پرسش
پژوهش  نيدارند ا يتفاوتم يسطح يسازكه آماده يدندان يكهايسرام ررنگييبر تغ هاهيدهانشو رتاثي با توجه به. است مطرح شده مدت

 انجام شد. نيديكلر هگز هيدهانشو طيدر مح يرنگ پرسلن دندان رييتغ زانيشده بر م زيشده و گل شيپرسلن پال ريتاث نييتعبا هدف 

به  طورمساوي آماده و به شكل يسكينمونه د 20انجام شد. تعداد  يشگاهيآزما طيو درشرا  يمطالعه از نوع تجرب نيا :و روش ها مواد
  ترلي يليم 200روز در  30مدت  يهر دو گروه برا هاي نمونه يتمام ه،يرنگ پا يرگي شدند. پس از اندازه ميتقس زيو گل شيدو گروه پال

 راتييتغ ورسازيغوطه ندفرآي اتمام از پس. شدند ورغوطه يطمحي شده كنترل طيتحت شرادرصد  2/0  نيديكلرهگز هيمحلول دهانشو
قرار  يآمار ليمورد تحل-WayANOVA Two روش با حاصله اطالعات. شد محاسبه اسپكتروفوتومتر دستگاه از استفاده با هارنگ نمونه
 شدند. نييتع* CIE L*a*b ستميس قياز طر يينها رنگ راتييگرفتند. تغ

بود و  81/0 ± 19/0گليز و در گروه  98/0±08/0تغييرات رنگ در گروه پاليش  .نمونه انجام گرفت 20تعداد  يرو قيتحق :ها افتهي
  )P>05/0(نبود.  داريمعن ياز نظر آمار راتييتغ نيا
 يساز متفاوت آماده هاي وهشي و است قبول قابل يكينياز نظر كل شده زيو گل شده شيثبات رنگ هر دو گروه پرسلن پال: يريگ جهينت

  ندارد. نيديكلرهگز هيدهانشو طيدر مح  شان يسطح ررنگييبر تغ ي ريپرسلن تاث يسطح
  رنگ، پرسلن، كلرهگزيدين: يديكل يها واژه

  12/9/95پذيرش مقاله:  95//9/9  اصالح نهايي:  13/7/95  وصول مقاله:
 

  : مقدمه
 عمر طول ،يكيولوژيازجمله تطابق ب دشانيپرسلنها بواسطه فوا

استفاده  يط ييبايمطلوب ز اريبس يتهاقابلي و استحكام باال،
  دندانها محسوب  كننده ميترم مدت، جزو مواد مهم يطوالن

 ،يكاف ييبايبا توجه به استحكام باال و ز قتيدرحق )1(.شونديم
انتخاب  يو خلف يقدام يدندانها ينيگزيجا يبرا يكيمواد سرام

به مرور زمان  شنيرنگ رستور ريياما تغ )2(هستند.  يمناسب
  )3(.اندازديرا به خطر م يظاهر يباييكه ز يستچالش

 ينهايرنگ، رز رييثبات تغ يابيارز رامونيپ يمطالعات طبق
دندان  يرو يريقرارگ نيرا كه ح يرنگ ستنديقادر ن يتيكامپوز

موضوع، و با اطالع  نيبا مدنظر قرار دادن ا )4(دارند حفظ كنند.

 شيدر حال افزا يدندان يامروزه استفاده از پروتزها نكهياز ا
و  مارانيب يهاياز نگران يكيكه   رسديبه نظر م ياست، منطق

 يدندان هايشنيرستور يجيرنگ تدر رييدندانپزشكان تغ
خود،  شنيشدن رستور يبازدر مورد نا مارانيب ينگران )3(.باشد

و  تيبه عدم رضا ز،ياندك ن يرنگها رييتغ شوديموجب م
 ،نهيآن صرف هز يكل جهي، كه نتانجامدبي شنيرستور ضيتعو

 يبه نسوج دندان رساندن بيآس يو حت مارياتالف وقت ب
   )5(.است

   ،يكيسرام هايشنيرستور يظاهر ينما يمنظور ارتقا به
وجود دارند كه  يسطح يجهت آماده ساز يمختلف يهاوهيش

 يكه ط شيپال ندي. فرآباشنديم زيو گل شيآنها پال نيمتداولتر
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 يالماسه، چرخها يو با استفاده از مخروطها يدر پ يپ يمراحل
 جاديا همنجر ب شوديانجام م ندهيسا يرهايو خم ،يكيالست

 هيال كي زين زيگل ندي. فرآشوديپرسلنها م يسطح يدرخشندگ
با  ايكه  كنديم جاديا شنيسطح رستور يبراق و شفاف بر رو

 ايو  كيسطح سرام يرو شهينازك ش هيال كيبه  دهي حرارت
تا  قهيدو دق يال كيبه مدت  شنيرستور دهي گرما قياز طر

در  ياريبس ات. مطالعشوديمحقق م نگيزيگل يبه دما دنيرس
به  يكيسرام يهاشنيرستور يبافت سطح يهايژگيو نهيزم
 نياند. اپرداخته شيمختلف پال يهاكيكنتبا  زياثر گل سهيمقا

 كيفلدسپات يكردن پرسلنها شيكه پال دهنديمطالعات نشان م
. دريمورد استفاده قرار گ زيگل نيگزيبه عنوان روش جا توانديم

رنگ  يرو يسطح يساز آمادهاثر  يمطالعات به بررس ريسا
آماده  هايبررس نيپرداخته اند. مطابق ا يپرسلن هايشنيرستور

رنگ  يرو توانديم زيو گل شيشامل پال يسطح يهايساز
 كياما در مجموع  )6- 8(اثرگذار باشد. يكيسرام يهاشنيرستور

در  يدندان ياثبات رنگ پرسلنه يدرمورد بررس يخالء اطالعات
  رابطه انجام شده به چشم  نيكه در ا يكتعداد مطالعات اند

  )1(.خورديم
شود چون  زيگل ديبا يكيسرام هايشنيسطوح رستور يكل بطور

در نظر  كهايسرام يآل برادهيبه عنوان سطوح ا زشدهيسطوح گل
 يريمستعد لكه پذ زنشدهيگل يپرسلنها )1،2(.شونديگرفته م

 اريمع كيبه عنوان  يريقاومت به لكه پذهستند و م يسطح
 نيبنابرا. شوديپرسلنها محسوب م يابيدر ارز بالينيمهم 

با عمر  ييشنهايرستور زشده،يگل يبا بكاربردن پرسلنها توانيم
پرسلن  نيعالوه برا )1(مشابه دندان ساخت. يباال و ظاهر ديمف
  )9(.دهديم شيرا افزا يپالك دندان ريگ زنشدهيگل

بعد از  ديبا يكيسرام هايشنياكلوژن رستور ييهان ميتنظ
 شن،يرستور يسطوح اكلوزال حيتصح )1(سمان كردن انجام شود.

رو پرسلنها  نياز ا شود،يسطوح م زيموجب مخدوش شدن گل
) زيگليشدن مجدد (ر زيگل ازمندين ،سطوح حيپس از تصح
 ار ينيبال طيدر شرا ياندك سطوح پرسلن راتييهستند. اما تغ

 جهيانجام داد. درنت شيكردن با پال زيگلير يبه جا وانتيم
 زين شنيرستور يسطوح داخل دهان قيدق شيبه پال ازين شهيهم

 اندنشان داده تريميقد قاتيتحق يبرخ )1(داشت. وجود خواهد
، )10(دارند يشده ثبات رنگ و سطح صاف بهتر زگلي سطوح كه

كردن هم  شيلاز آنند كه با پا يحاك گريد يكه برخ يدر حال
بهتر بدست  ييبايز يمشابه و حت اتيبا خصوص يسطح توانيم

  )5(آورد.
 ييرنگزا ييتوانا سهيمقا رامونيپ هايييبررس جينتا مطابق
 ،ي، چاپرتقالآب  ،يدنيمتداول شامل آب آشام هايمحلول

گوناگون ، قهوه  يدندان يقهوه و كوكاكوال بر سطح پرسلنها
صرف نظر از  ) 11-18(.دهديبروز م را ييرنگزا تيخاص نيشتريب

كه  ستا يپرسلن CERAMCO III نوع محلول رنگزا، پرسلن
  انواع پرسلنها نشان  نيرنگ سطح را ب راتييتغ نيشتريب
را بر سطح  يرنگ راتييتغ نيشتريقهوه ب ييو از سو دهد،يم

  ) 11-4،8(. گذارديم يبرجا CERAMCO III پرسلن
در رابطه  يناكاف يقاتيتحق نهيشيپ :لياز قب يتوجه به موارد با

، مدت نسبتا )20،1،19(نيديمحلول كلرهگز زاييبا اثرات رنگ
 رييموارد شناخته شده تغ ،يدندان هاياستفاده از روكش يطوالن

 رشد به رو روند و زا،در مواجهه با مواد رنگ هاشنيرنگ رستور
 لايباكتر يجهت كنترل پالك دندان نيدكلرهگزي از استفاده

بر  شيو پال زيگل ريتاث سهيرو با هدف مقا شيپ قي، تحق)17(
 هيدهانشو زايدر محلول رنگ  CERAMCO III كيسرام

رنگ آنها با كمك  راتييتغ يابارزي و درصد 2/0 نيديكلرهگز
دستگاه اسپكتروفوتومتر در بخش پروتز ثابت دانشكده 

  .واحد تهران  انجام شد يمدانشگاه آزاد اسال يدندانپزشك
  
  

  :ها مواد و روش
آزمايشگاهي انجام در شرايط بوده  تجربياز نوع  حاضر پژوهش
نمونه ديسك  20  سازي آمادهبه عنوان مرحله نخست،  شد و 
 2ضخامت  با هاديسك شد. انجامCERAMCO III ي پرسلن

به همراه يك اليه پرسلن اوپك  ميلي متر و 10قطر ميلي متر و 
ها از يك تكنسين نمونه انجهت ساخت يكس .ساخته شدند

مولد گچي  ، ازهايكسان سازي ابعاد نمونه وجهت واحد
 ايجاد شده بود، هافضايي به ابعاد نمونه كه در آن رفركتوري
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  بكار رفتيك اليه پرسلن اپك در مولد  سپس گرديد. استفاده
 Vita Vacumat 200 (Vitaپرسلن اپك در كوره  پختو 

Zahnfabrik H.Rauter GmbH&Co.KG 79704 Bad 

Säckingen)  درجه  600با دماي ابتدايي ،شرايط خالءتحت
درجه  940نهايي  دماي و دقيقه و زمان چهار  سانتي گراد
. در هر مرحله شد انجام يك دقيقه  و زمان سانتي گراد

ضخامت پودرگذاري با استفاده از دستگاه اولتراسونيك بازبيني 
 پخت پرسلنبعدي  رحلهم ، سهاز سرد شدن پودر پس .شد

مراحل جهت حفظ صحيح  اينپيگيري شد. رعايت ترتيب 
انجام  Shrinkage و به حداقل رساندن هاشكل هندسي نمونه

 دماي ابتدايي و شرايط خالء گرفت. ابتدا پودر پرسلن در كوره با
ي دما دقيقه به 6 طيو  داده شد قرار درجه سانتي گراد  600
. دقيقه در اين دما پخته شد 1 وسيد ر درجه سانتي گراد  930
  شد. صرفدقيقه زمان براي خنك شدن  6حدود  سپس

دقيقه دما به  6در مدت  ،شرايط بدون خالء تحتمرحله بعد در
رسيد و پرسلن يك دقيقه در اين دما درجه سانتي گراد  920

 لحاظخنك شدن  دقيقه زمان 6 مجددا شد. سپس نگهداري
  درجه سانتي گراد  910 قيقه بهد 6 طيدما  ادامهشد. در 

 6 تا درنهايت پس از رسيد و يك دقيقه در اين حالت حفظ شد
  شد. فرايند پخت كامل دقيقه زمان خنك سازي

 EVE silicone)ها توسط ديسك سيليكونينمونهتمام 

polishers, medium Grit = Medium / Item No: R22 

UK / size=22×3mm) ه ساييده ثاني 30، حداقل به مدت
سپس  به طور  رسيدند. به يك سطح صاف قابل قبول شدند تا

به گروه اول  .تايي قرار گرفتند 10ها در دو گروه تصادفي نمونه
 600 پودر گليز زده شد و در كوره با دماي ابتداييا هپرسلن

 940 دقيقه دما به 3در مدت . قرار گرفتنددرجه سانتي گراد 
نگهداري  يك دقيقه پس از و ده شندارس درجه سانتي گراد

گروه دوم  داده شد. شدنها اجازه خنك به نمونه اين دمادر
 ،Grit=coarse و با ترتيب EVEتوسط كيت پاليش 

Grit=Medium  ،Grit= fine  در انتها وGrit= X-fine 
از آب به عنوان خنك  تمامي مراحل پاليش طي .ندشد پاليش

ها براي وح تمام نمونهبدين ترتيب سط كننده استفاده شد.
  )11(انجام آزمايشات آماده گرديد.

ها توسط دستگاه اين مراحل رنگ اوليه نمونه انحام بعد از
  شد. و ثبت گيريمريكا اندازهآمحصول  S900اسپكتروفوتومتر 
ترين ها جزو دقيقترين، مفيدترين و قابل انطباقاسپكتروفوتومتر

انطباق رنگ معمول  دستگاهها جهت مطابقت كردن رنگ كلي و
اين دستگاه مقدار انرژي نوري  )12(در دندانپزشكي هستند.

نانومتري از طيف  25تا 1منعكس شده از شئ را در اينتروالهاي 
براي استفاده حرفه اي در  )13،14(مرئي اندازه گيري ميكند.

 اسپكتروفوتومتردندانپزشكي بايد در داده هاي حاصل از 
دازه گيريهاي بدست آمده از دستگاه تغييراتي اعمال شود. ان

 (Shade Guides)معموال كليدي براي راهنماهاي رنگي  
  تبديل  (Shade Tab)هستند و به ته رنگ معادل خود 

در قياس با بينايي انسان، و يا تكنيكهاي معمول،  )15(شوند.مي
درصد  افزايش دقت عمل، و همچنين  33ها اسپكتروفوتومتر

  درصد موارد نشان  3/93را در  تطابق عملي بيشتري
 )16(دهند.مي

ميلي ليتر  200 استفاده در اين تحقيق مقدار مورد محلول
-نمونه درصد به ازاي هر نمونه بود. 2/0دهانشويه كلرهگزيدين 

كه مجزا ي در ظرفو  به صورت تكي گروه دو اين هر يك ازي ها
محيطي يكسان از نظر  مذكور بود تحت شرايطحاوي محلول 

  قبل از و گذشت يك ماه  با .دماو رطوبت نگهداري شدند
 يك دقيقه توسط 5به مدت  نمونه مجدد، هر گيرياندازه

 خشك شد.  tissue paperباو پاكسازي  نرم و نو، مسواك
  دستگاهي با همان اسپكتروفوتومترتحت  ها براي بار دومنمونه

اس مولفه بر اساز آنها ثبت و  طيف منعكس شده قرار گرفتند و
  .شدندگيري اندازه *CIE L*a*bسيستم هاي 

براي بررسي ارتباط ميزان تغيير رنگ ثبت شده توسط دستگاه 
  با محيط كلينيكي اطالعات از طريق معادله

NBS unit= E*×0.92  به واحدهايISCC-NBS  تبديل
 ، تغييرات رنگ بدين صورت است: NBSشدند. طبق واحدهاي 

  ناچيز. سيارب تغييرات ←  5/0-0/0
  .مك تغييرات ← 5/1-5/0
  درك. قابل تغييرات ←3-5/1
  مشخص. تغييرات ←6-3
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  مشخص. بسيار تغييرات ← 12-6
 .يگرد رنگ به تبديل ←يا بيشتر 12

  
  يافته ها:

انجام گرفت.   يگروه مساو 2نمونه در  20تعداد  يرو قيتحق
مورد Way ANOVA  Two با استفاده از آزمون  ها ررنگييتغ
 در و  98/0±08/0 شيرنگ در گروه پال ريياوت قرار گرفتند. تغقض

دو گروه از نظر  راتييتغ سهمقاي كه بود 81/0 ±19/0 زگلي گروه
   يآمار
  )P>05/0. (دار نبود يمعن
 CIE  ستميس هايرنگ بر اساس مولفه راتييتغ قيتحق نيا در

L*a*b وردم هاسطح نمونه سازينوع آماده كيو به تفك )1* (شكل 
 آمده است. 1حاصله در جدول  جنتاي كه گرفت قرار مطالعه

 

 

  
  
 

 CIE Labهاي رنگي در سيستم مولفه -1كل ش
 
 
 

به تفكيك نوع آماده CIE Lab هاي مختلف سيستم مولفه تغييرات - 1جدول 
 سازي سطحي

  

  

يا  Value دهندهنشان( Lشاخص  CIE Labبر اساس سيستم 
 دوتر شه مثبتدر صورتي ك واست  رنگ پرسلن يايدرجه روشن

 بيانگر نمنفي شدو در صورت ر به سمت روشني تغيي بيانگر
در هر دو گروه  حاضر در تحقيقخواهد بود. رنگ ن تر شدتيره

حاكي از كه شدن پيش رفت  به سمت منفي L∆ ،پاليش و گليز
تغيير در گروه گليز به  . اينتغيير به سمت تيره شدن است

  بهتر از پاليش بود و آزمون درصد  20يا  21/0ميزان 
2-Way Anova  نشان داد كه اين اختالف از نظر آماري

   .يستدار نمعني
در صورت  دهد.ي رنگ را نشان ميزرد-آبيويژگي  bمولفه 

 معرفمنفي شدن  در صورت زرد شدن و معرفمثبت شدن 
در هر دو  bدر اين تحقيق شاخص . نمونه است رنگشدن آبي

 اتتغييروي كرد. رپيش گروه مورد آزمايش به سمت زرد شدن
بود و   درصد 9/10 در حدود و در گروه پاليش كمتر از گليز

دار از نظر آماري معني فاختال آزمون مربوطه نشان داد كه اين
  )P<05/0(  نيست.
 صورت در است كه رنگ سبزي-قرمزي معرف ويژگي aمولفه 

 تغيير صورت به سمت قرمزي وميل رنگ  ، نشانهتغيير مثبت
در هر  aشاخص  .ت سبزي استبه سم نشانه ميل رنگ منفي

پيش شدن   تربه سمت مثبت، يعني قرمزاز نمونه ها  دو گروه
 درصد  38/72و به ميزان گليز كمتر  گروه تغييرات رنگرفت. 

دار معني فياختالبه  آماري لحاظاز  بهتر از گروه پاليش بود كه
  )P>05/0( .اره دارداش

به تفكيك  NBSتغييرات رنگ پرسلن دنداني بر حسب ميزان 
. مطابق با اطالعات استآمده 2سازي سطح در جدول نوع آماده

 دررنگ  تغييرات ،NBS بدست آمده از تطبيق نتايج با واحد
  .اندك است تغييرات، عمدتا گليزو  پاليش هر دو گروه
  سازي سطحبر حسب نوع آماده NBSفراواني   - 2ول جد

 
 

  تغييرات           
   رنگي

 نوع       

     مولفه آماده سازي 

 ميانگين
 اوليه

ف انحرا
ازمعيار 

اوليه   

ميانگين 
 ثانويه

 انحراف
ازمعيار 
 ثانويه

 ميانگين
 تغييرات

انحراف 
 ازمعيار 
 تغييرات

                         
 L      

  a              پاليش   
b  

21/78  
90/2  
23/14  

37/0  
11/0  
42/0  

48/77  
90/2  
88/14  

45/0  
11/0  
41/0  

72/0  
03/0-  
65/0-  

10/0  
90/0  
11/0  

 L    
  a              گليز     

 b        

10/78  
92/2  
09/14  

55/0  
11/0  
26/0  

55/77  
94/2  
63/14  

57/0  
12/0  
13/0  

55/0  
03/0-  
54/0-  

11/0  
09/0  
21/0  

NBS       
 نوع 
سازي سطحآماده  

 
5/1-5/0  

 

 
3-5/1  

 
 جمع

2)20(  8) 80( پاليش  )100 (10  
1) 10(  9) 90( گليز  )100 (10  
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  :بحث
به اهداف  دنيدر رس يمطلوب نقش مهم يبهداشت دهان

ثابت و متحرك از جمله  يدندان يمدت پروتزها يطوالن يدرمان
. دارد آنها عمر درمان و طول جينتا ينبيشي، پعملكرد ،يراحت
 يبه ارتقا توانندمي كه شده شناخته ييايميعوامل ش نبي در

 جيتان نيكمك كنند، كلرهگزيدين موثرتر يبهداشت دهان
رو استفاده از آن  نيرا از خود نشان داده است؛ از ا ييايضدباكتر

 كرده دايپ شيبه شدت افزا اليباكتر يجهت كنترل پالك دندان
  )17(.است

 ررنگييتغ جاديا لياز آن به دل مدت يحال استفاده طوالن نيا با
حاصل از  يررنگهاييتغ )18(. شودينم هيدر دندانها توص يخارج

 دهديافراد مختلف نشان م نيب يآشكار يكلرهگزيدين تفاوتها
تفاوتها هنوز ناشناخته  نيبه واسطه ا زاييلكه نيا سمياما مكان
استفاده كنترل نشده از  نيعالوه بر ا )20،19(است. مانده

 لياز قب يمواد دندان ررنگييتغبه  توانديكلرهگزيدين م
 ايقهوه هاياز لكه يانواع جاديو ا يكيسرام هايشنيرستور
به  كهايسرام تيحساس زانيلذا شناخت م انجامد،يب زين رنگ

 يمهم تلق يمحلول امر نيتوسط ا يخارج ررنگييتغ جاديا
  )21،18،17(. شوديم
ر ، د*CIE L*a*b ستميس هايمطالعه براساس مولفه نيا در

به سمت  ييروشنا صشاخ راتييتغ ز،يو گل شيهر دو گروه پال
به سمت قرمزتر  يسبز-يقرمز صشاخ راتييشدن، تغ رهيت

ن  شد به سمت زردتر يزرد-يشاخص آب راتييشدن، و تغ
 شيو قرمزشدن در گروه پال شدن رهيت راتييرفت. تغ شيپ
 زيزرد شدن در گروه گل راتييبود و تغ زيگروه گل از شتريب
 رتغيي مجموع گزارش شد. در شياز گروه پال شتريب يدكان

 كساني بايتقر زيو گل شيپال سازي روش آماده (E∆)رنگ
   .است

 هيدهانشو ريتاث رامونيمشابه پاي محققان در مطالعه
 يكه آماده ساز يدندان يثبات رنگ پرسلنها يكلرهگزيدين رو

 جهينت نيمتفاوت صورت گرفته بود، به ا وهيبا سه ش شانيسطح
 يسطح ييبر جوابگو يسطح يآماده ساز وهيكه ش دنديرس

حاصل  هايافتهي. است رگذاريپرسلن به محلول كلرهگزيدين تاث

 ستميس يبر اساس مولفه ها يرگيواندازه ياز اسپكتروفوتومتر

CIE L*a*b* يرا گزارش كرد كه از لحاظ بصر يراتييتغ 
در گروه  بيرنگ به ترت راتييتغ نيشتريمحسوس نبودند. ب

مشاهده شد. تنها در گروه  زياورگل تيو درنها ز،ياتوگل ش،يپال
بودند. اما هر سه گروه  داريمعن يآماراز لحاظ  راتييتغ شيپال

 جيقابل قبول داشتند. در مجموع نتا يراتييتغ يكينياز لحاظ كل
 قيبدست آمده از تحق جيهمسو با نتا قيتحق نيحاصل از ا
  )17(حاضر بود.

Atay پرسلن  هايگروه از نمونه  4 يرو يقيهمكاران تحق و
كننده انجام دادند  عيعامل تسر طيدر مح VMK كيفلدسپات

)  22(حاضر داشت.  قيهمانند تحق شيو پال زيكه دو گروه اورگل

در  E راتييما بود، فقط تغ قيمشابه تحق قيتحق نيا جهينت
 طيفاوت محت جهيتن توانديما بود كه م قتحقي از كمتر هاگروه

بوده  طيمح ناي در هامورد مطالعه و مدت زمان قرار دادن نمونه
  .باشد
 كياسپكتروفوتومتر يو همكاران جهت بررس Lee قيتحق
 طيدر مح زشدهيو پرسلن گل شده شيرنگ پرسلن پال راتييتغ

رنگ  رييتغ قيتحق نيانجام شد كه در ا كننده عيتسر عامل
همانند  راتييتغ نيا )23(گزارش شد. زياز گل شتريب شيپال

 وهنبودند و هر دو گر داريمعن يما از لحاظ آمار قيتحق
  .داشتند يكينكلي قبول در محدوده قابل راتييتغ

 ، Ceramco II نوع پرسلن از جمله پرسلن 5 يرو هايييبررس
∆E  گزارش كرد كه با  داريرا معن زيو گل شيگروه پال نيب
به  توانيآن احتماال  م ليالدارد و از د رتيحاضر مغا قيتحق
 سنجو استفاده از رنگ بلولنمتي محلول در هانمونه دادن قرار
  )8(اشاره كرد.  متركالري

شده را پس از قرار  زيگل كيسراماي ديگر محققان در مطالعه
 يرنگ هايو مولفه ندكرد سنجي رنگ ،گرفتن در محلول قهوه

L*a*b* مولفه اتريي. تغندقرار داد يرا مورد بررسb  در آن
 راتييبود. جهت تغ رهمخوانيما غ قيو با تحق يمنف قيتحق

با  راتييدر مقدار تغ يما همسو ول قيبا تحق  a وL   هايمولفه
مرتبط با اختالف  تواندياختالف م نيما متفاوت بود. ا قيحقت

  )24(در محلول مورد استفاده باشد.
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 كيرنگ سرام تراييقهرمانلو و همكاران  در مورد تغ پژوهش
را در  راتييتغ نيشتريمختلف رنگزا، ب هايطيدر مح زشدهيگل
مشابه با  شيآزما نيا جيگزارش كرد. هرچند كه نتا يچا طيمح
و  بود   ANOVA   بكار رفته يتست آمار يما بود، ول قيتحق

  )25(استفاده نشد. ياز اسپكتروفوتومتر
، چراكه بودن آن است in-vitro حاضر قتحقيضعف  نيمهمتر

به  شتريشدن هرچه ب كيفراوان جهت نزد يرغم تالشها يعل
ارائه نخواهد  يكينيكل قيدق ي،باز هم نما in-vivo طيشرا
   .شد

 قيتحق جهنتي در رگذاريتاث يتيمحدود توانديم شيپال پروسه
است اما خوشبختانه مطابق  يانسان نديفرا كي رايداشته باشد، ز

فقط با تراكم  شيپال كيهر تكن تيمطالعات، درجه موفق جهينت
خلل و فرج  شتريپرسلن به منظور كاهش هرچه ب شتريهرچه ب

 يكه حت ستا يحددر  شيروش پال تيارتباط دارد. و مقبول
 يبرا يمناسب نيگزيجا توانديپرسلن م يدست شيانجام پال
  قيتحق اين از نكات مثبت )26(مجدد محسوب شود. زيروش گل

و  شپالياستفاده همراستا از دو روش  ،يرسوگي به عدم توانيم
 يسطح سازيآماده يها وهيش نيكه هر دو جزو مهمتر زيگل

   )27،1( باشند،يم يدندان يپرسلنها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يرغماستفاده از دستگاه اسپكتروفوتومتر  اشاره كرد كه عل و
 ترقيمعمول با كاربرد مشابه دق هايبودن، از دستگاه نهيپرهز

-يم يبرابر يعلم يحاصل از آن با استانداردها جيتااست و ن
 ISCC-NBS ياستفاده از واحدها گرينكته مثبت د )28،4(.كند

ارقام را به زبان  ميبتوان تارا فراهم ساخت  تيقابل نيبود كه ا
 )29(.ميكن افتيدر تريرا به طور ملموس جيو نتا انيب يكينيكل

 ينيبال تيفياز ك Ceramco III پرسلن آمده، بدست جيبنابر نتا
و چه بعد از  شپالي پروسه از بعد چه و است برخوردار يمناسب

  )30(.داشت خواهد قبولي ثبات رنگ قابل زيپروسه گل
  
  
  

  
  :يريگ جهينت

از نظر شده گليزو  شدهپاليشپرسلن  ثبات رنگ هر دو گروه
سازي آمادههاي متفاوت شيوهاست و  قبولكلينيكي قابل

در  شان يسطح تغييررنگبر داري امعناثير ي پرسلن تسطح
  .ندارد كلرهگزيدين محيط دهانشويه
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