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دریافت ،59/2/6 :اصالح ،59/3/12 :پذیرش59/9/6 :

خالصه
سابقه و هدف :تغییر رنگ ترمیم هاي کامپوزیتي یكي از دالیل شایع تعویض این ترمیم ها مي باشد که مي تواند در اثر عوامل داخلي و خارجي بروز کند .این تحقیق با هدف
بررسي و مقایسه تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت در محلول آب مقطر طي  21ساعت اول پس از نوردهي انجام شد.
مواد و روشها :در این مطالعه آزمایشگاهي 521،نمونه از  9نوع کامپوزیت  Z211 ،Z911و  Heliomolarآماده و به  9گروه 11تائي تقسیم شدند .نمونه ها با ضخاامتmm
 2و قطر 7 mmتهیه شدند .پس از ارزیابي رنگ اولیه توسط اسپكتروفوتومتر ،نمونه ها به ترتیب  52 ،1،5و  21ساعت در محلول آب مقطخر قخرار داده شخدند .سخپس رنخگ نهخایي
توسط دستگاه  Easyshadeو میزان تغییر رنگ ( )ΔEبراي تمامي نمونه ها محاسبه شد .همچنین  ΔEکمتر از  9/9از نظر کلینیكي قابل قبول تلقي شدند.
یافتهها :در مقایسه بین کامپوزیت ها تنها در گروه زماني  52ساعت کامپوزیت  Heliomolarنسبت به دو کامپوزیت دیگر تغییر رنگ کمتري را از خود نشان داد
( )p<1/11( )Heliomolar=1/811،Z211=5/579 ،Z911=5/981و در سایر زمان ها اختالف معني داري بین کامپوزیت ها مشاهده نشد .همچنین در هر کامپوزیت کمترین
میزان تغییر رنگ 5ساعت پس از کیورینگ مشاهده شد (،)Heliomolar=1/298 ،Z211=1/115 ،Z911=1/912که با سپري شدن  21ساعت از زمان کیورینگ این میزان
نتیجه گیری :بر اساس نتایج این مطالعه ،تغییر رنگ در آب مقطر در طي  21ساعت اول در هر سه کامپوزیت ،کمتر از  ،9/9و از نظر کلینیكي قابل قبول بوده است.
واژههای کلیدی :رزین کامپوزیت ،تغییر رنگ ،اسپکتروفوتومتر ،آب مقطر.

مقدمه
مي آیند و به دلیل پیشرفت کامپوزیت ها و بهبود خواص فیزیكي و شیمیایي آنها

مي شوند( .)1سه گروه از کامپوزیت ها که امروزه با شیوع بیشتري مورد مصرف

استفاده از این مواد رو به افزایش مي باشد ( .)5ثبات رنگ یكي از عوامل مهم در

قرار مي گیرند شامل کامپوزیت هاي میكروفیل ،میكروهیبرید و نانوکامپوزیت ها

میزان مقبولیت ترمیم هاي همرنگ دندان ميباشد ( .)2تغییر رنگ ترمیم هاي

مي باشند .پیشرفت هاي اخیر در ساخت کامپوزیت رزین ها همچون افزایش

کامپوزیتي با گذشت زمان یكي ازدالیل تعویض آنها مي باشد که موجب نگراني

محتواي فیلر ،کاهش قطر ذرات فیلر و افزایش خواص هیدروفوبیك ممكن است

بیمار ودندانپزشك و از طرفي صرف وقت و هزینه بسیار میشود .مواد ترمیمي

در مقاوم ساختن این مواد به تغییر رنگ مؤثر باشد ،با این حال هنوز هم ثبات

رزیني با گذشت زمان و تحت تأثیر مواد غذایي ماتلف دچار تغییر رنگ

رنگ کامپوزیت ها یك مشكل عمده محسوب مي شود( .)1رابطه بین ثبات رنگ

ميشوند( .)9این تغییر رنگ ها مي توانند به دلیل فاکتور هاي داخلي یا خارجي

کامپوزیت ها و درجه تبدیل ( )Conversion Rateثابت شده است .بطوریكه

ایجاد شوند .فاکتور هاي داخلي که منجر به تغییر رنگ ماده رزیني مي شوند

پلیمریزاسیون ناکامل باعث کاهش خواص مكانیكال و تغییر رنگ بیشتر

شامل پلیمریزاسیون ناکامل و یا قرارگیري در آب به مدت طوالني مي باشد.اما

کامپوزیتها مي شود .گزارش شده که حدود  %71پلیمریزاسیون در  51-51دقیقه

فاکتورهاي خارجي شامل قهوه ،چاي ،مواد نیكوتیني و الكلي و ...است .همچنین

اول پس از کیورینگ اتفاق مي افتد( ،)7اما روند پلیمریزاسیون تا ساعت ها بعد

میزان تأثیراین مواد رنگي بر رزین کامپوزیت ها به ویژگي هاي داخلي خود

ادامه دارد ،بطوریكه حداکثر پلیمریزاسیون پس از  21ساعت رخ مي دهد (1و.)9

کامپوزیت مثل ترکیب شیمیایي آن بستگي دارد( .)1رزین کامپوزیت ها بر اساس

زمان یك عامل مؤثر در تغییر رنگ کامپوزیت محسوب مي شود .در چندین

 این مقاله حاصل پایان نامه سالله افامي دانشجوي دندانپزشكي و طرح تحقیقاتي به شماره  9115191دانشگاه علوم پزشكي بابل مي باشد.
*مسئول مقاله :دکتر بهناز اسماعیلي
E-mail: dr.b.esmaeili@gmail.com
آدرس :بابل ،دانشگاه علوم پزشكي ،پژوهشكده سالمت ،مرکز تحقیقات مواد دنداني .تلفن155 - 92295118-9 :

] [ DOI: 10.22088/jbums.18.9.14

رزین کامپوزیت ها یكي از مواد مورد قبول در دندانپزشكي ترمیمي به شمار

سایز،ترکیب و نوع فیلر و هم چنین خواص فیزیكي و مكانیكي طبقه بندي

] [ Downloaded from jbums.org on 2023-01-07

افزایش یافت (.)Heliomolar=5/929 ،Z211=5/919،Z911=5/888
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Comparing Color Change Value of Three Types of Composite…;S. Afkhami, et al

مطالعه تغییر رنگ کامپوزیت ها در آب مقطر بعد از  21ساعت مشاهده شد

اساس دستور کارخانه سازنده ،با استفاده از دستگاه الیت کیور LEDValo

(1و1و )9ولي میزان تغییر رنگ در طي  21ساعت اول پس از کیورینگ نا

) (ultradent,USAبا شدت 5111میلي وات بر سانتي متر مربع ،به مدت  21ثانیه

مشاص مي باشد .تغییر رنگ مواد دندانپزشكي مي تواند بصورت چشمي و یا با

کیور شدند .به دنبال خارج ساختن نمونه ها از داخل مولد،از طرف مقابل به مدت

استفاده از سیستم هاي ماتلف ارزیابي شود .ارزیابي تغییر رنگ بصورت چشمي

 21ثانیه دیگر نوردهي انجام شد .سطح نمونه ها با استفاده از کاغذ سیلیكون کار

روش قابل اعتمادي نیست.

باید 811 ،111و grit 5211پرداخت شدند .ارزیابي رنگ اولیه توسط دستگاه

سیستمهاي ماتلفي مانند :کالریمتري ،اسپكتروفوتومتري و آنالیز تصویري

) Easy shade Spectrophotometer (VITA Zahnfabrik,Germanyبر روي

دیجیتال جهت ارزیابي رنگ وجود دارد که اسپكتروفوتومتري قابل اعتمادترین

زمینه سفید استاندارد انجام شد.

تكنیك در مطالعات دندانپزشكي مي باشد ( VITA Easyshade .)8یك

این دستگاه بر اساس سیستم  CIE labشاخصهاي *( Lبیخانگر a* ،)Value

دستگاه اسپكتروفوتومتري مي باشد که در مطالعه ي حاضر استفاده شد.طبق

و *( bبیانگر کروما) را براي تمام نمونه ها محاسبه و ثبت نمود .سپس نمونه هاي

VITA

هر کامپوزیت به  1زیر گروه  51تایي تقسیم شخدند .در تمخامي گخروه هخا قبخل از

 Easyshadeدر اندازه گیري رنگ بیشتر از  %91ميباشد (Easyshade .)9

قرارگیري در محلول آب مقطر تعیین رنگ انجام شد .نمونخه هخا در گخروه اول بخه

بر اساس سیستم * CIE L* ،a* ،bرنگ نمونه ها را گزارش ميدهد .سیستم

مدت  5ساعت ،در گروه دوم  1ساعت ،در گروه سوم 52ساعت و در گخروه چهخارم

رنگ * CIE L* ،a* ،bشایعترین روش بین المللي جهت اهداف دندانپزشكي

به مدت  21ساعت در آب مقطر قرار داده شدند .سپس نمونه ها پس از شستشخو و

است که رنگ را با سه فاکتور  a ،Lو  bمشاص مي کند که  Lبیانگر میزان

خشك شدن مجدداً مورد ارزیابي رنگ توسط دستگاه  Easyshadeقرار گرفتند.

شفافیت رنگ ( )valueو  aبیانگر میزان رنگ هاي سبز-قرمز و  bبیانگر میزان

سپس میزان تغییر رنگ نمونه ها بر اساس فرمول تغییر رنگ بصورت زیر محاسبه

رنگ هاي زرد-آبي مي باشد (55و .)51لذا در این مطالعه میزان تغییر رنگ رزین

شد.

گزارش  KIM-Pusateri.et a.lدقت و قابلیت اعتماد

کامپوزیت ها در ساعات ماتلف طي  21ساعت اول پس از کیورینگ بررسي و

] )∆E= [ (L1- L0 ) + (a1-a0) + (b1-b0

2 1/2

مقایسه شد.

2

2

 ∆Eکمتر از  9/9از نظر کلینیكي قابل قبول تلقي شدند .داده ها توسط نرم افزار

مواد و روشها

 SPSS22و آزمون  ANOVAو مقایسات چندگانه  TUKEYتجزیه و

این مطالعه به صورت تجربي آزمایشگاهي بر روي521نمونه کامپوزیتي

تحلیل و  p<1/11معني دار تلقي شد.

انجام شد .نمونهها از سه نوع کامپوزیت میكروهیبرید ،)3M,ESPE,USA( Z211

یافته ها

 )vivadent,Liechtensteinبه رنگ  A9تهیه شدند (جدول .)5

در این مطالعه میزان تغییر رنگ کامپوزیت  Z911پس از قرارگیري در
جدول .1مشخصات کامپوزیت های مصرفی مورد مطالعه با رنگ A3
نوع کامپوزیت

شماره

کارخانه

محصول

سازنده
3M

Z911

715119

Z211

199171

Heliomolar

12959

ESPE

3M
ESPE

ترکیبات
Bis-GMA,Bis-EMA,UDMA,
TEGDMA, Zirconia/silica

افزایش یافته است .بطوریكه این میزان از  1/912در زمان  5ساعت به  5/888در
زمان  21ساعت پس از کیورینگ رسید ( .)p=1/11در گروه زماني 1
ساعت( )1/711نسبت به گروه  5ساعت( )1/912افزایش در میزان رنگ پذیري
مشاهده شد اما این افزایش از نظر آماري معني دار نبوده است.

)(particle size:20-75 nm

میزان تغییر رنگ کامپوزیت  Z211نیز پس از قرارگیري در محلول آب مقطر

Bis-GMA,Bis-EMA,UDMA,

در بازه هاي زماني ماتلف متفاوت بوده ( )p<1/11و با گذشت زمان افزایش

TEGDMA, Zirconia/silica

یافته است .اما در گروه  1ساعته ( )1/871نسبت به گروه  5ساعته ( )1/115تفاوت

)(particle size:0.01-3.5 µm

معني داري در میزان تغییر رنگ مشاهده نشد .همچنین تفاوت در میزان تغییر

Bis-GMA,UDMA,DDMA/colloidal

رنگ این کامپوزیت در زمانهاي  1ساعت ( )1/871و  52ساعت ( )5/579اول پس

Ivoclar
silica,copolymer

)(particle size:0.04-0.2 µm

از کیورینگ از نظر آماري معني دار نبوده است.
میزان تغییر رنگ کامپوزیت  Heliomolarپس از قرارگیري در محلول
آب مقطر در بازه هاي زماني ماتلف متفاوت بوده ( )p<1/11و با گذشت زمان

از هر کامپوزیت  11نمونه به شكل دیسك هایي به قطر 7میلي متر و

افزایش یافته است .بطوریكه میزان تغییر رنگ این کامپوزیت  5ساعت پس از

ضاامت  2میلي متر با استفاده از مولد هاي پالستیكي ساخته شد .به منظور

کیورینگ  1/298بوده و به  5/929در زمان  21ساعت پس از کیورینگ رسیده

جلوگیري از احتباس هوا و ایجاد سطح صاف ،پس از قرار دادن کامپوزیت داخل

است( .)p=1/11اما در گروه زماني 52ساعت ( )1/811نسبت به گروه1

مولد از دو طرف توسط المل شیشه اي به ضاامت  5میلي متر فشرده و بر

ساعت( )1/715تفاوت معني داري در میزان تغییر رنگ مشاهده نشد .مقایسه بین

] [ DOI: 10.22088/jbums.18.9.14

vivadent

محلول آب مقطر در بازه هاي زماني ماتلف متفاوت بوده و با گذشت زمان

] [ Downloaded from jbums.org on 2023-01-07

نانوفیلد  )3M,ESPE,USA( Z911و میكروفیل ivoclar (Heliomolar
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مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل ،دوره هجدهم /شماره  /9شهریور 5991
مقایسه میزان تغییر رنگ سه نوع رزین کامپوزیت …؛ سالله افامي و همكاران

کامپوزیت ها در بازه هاي زماني ماتلف نیز نشان داده است که میزان تغییر رنگ

 Easyshadeیك دستگاه اسپكتروفوتومتري مي باشد که در مطالعه حاضر

کامپوزیت  Z211در زمان  5ساعت ( )1/115و  1ساعت ( )1/871نسبت به دو

استفاده شد.طبق گزارش  KIM-Pusateri.et a.lدقت و قابلیت اعتماد

کامپوزیت  Z911و  Heliomolarبیشتر بوده اما این تفاوت معني دار

 VITA Easyshadeدر اندازه گیري رنگ بیشتر از  %91مي باشد(.)9

نیست(نمودار .)5در گروه زماني  52ساعت کامپوزیت )1/811( Heliomolar

 Easyshadeبر اساس سیستم * CIE L*,a*,bرنگ نمونه ها را گزارش

نسبت به کامپوزیت  )p=1/11( )5/981( Z911و )p=1/11( )5/579( Z211

ميدهد .سیستم رنگ * CIE L*,a*,bشایعترین روش بین المللي جهت

بطور معني داري تغییر رنگ کمتري را از خود نشان داده است .در گروه زماني 21

اهداف دندانپزشكي است که رنگ را با سه فاکتور  a,Lو  bمشاص مي کند

ساعت میزان تغییر رنگ در کامپوزیت هاي Z211 ،Z911و  Heliomolarبه

که Lبیانگر میزان شفافیت رنگ ) )valueو  aبیانگر میزان رنگ هاي سبز-

ترتیب  5/919 ،5/888و  5/929بوده که کمترین آن مربوط به کامپوزیتZ911

قرمز و  bبیانگر میزان رنگ هاي زرد-آبي مي باشد(55و.)51
در تمامي گروه ها پس از قرارگیري در محلول آب مقطر کمتر از  9/9بوده

مي باشد اما این تفاوت ها از نظر آماري معني دار نبوده اند (جدول .)2

است که از نظر کلینیكي قابل تشایص نیست .به نظر مي رسد که میزان رنگ
پذیري کامپوزیت ها بیش از آنكه به خصوصیات سطحي ماده و مقدار و سایز
ذرات فیلر بستگي داشته باشد ،ممكن است به خصوصیات فیزیكي-شیمیایي
ماتریكس رزیني مانند میزان جذب آب و خاصیت هیدروفیلیك آن بستگي داشته
باشد .گزارش شده که مواد هیدروفیل مقدار باالیي از جذب آب و در نتیجه تغییر
رنگ بیشتري در مقایسه با مواد هیدروفوب از خود نشان داده اند .تغییر رنگ
کامپوزیتها مي تواند به میزان جذب آب ماتریكس رزیني بستگي داشته باشد(.)9
جذب آب اساسأ ناشي از جذب مستقیم ماتریكس رزیني ماده مي باشد و فیلرهاي
گالس نميتوانند باعث جذب آب شوند بلكه در جذب آب در سطح ماده نقش
دارند .میزان جذب آب به محتواي رزیني ماده و استحكام سطح رزین-فیلر بستگي
نمودار .1مقایسه تغییر رنگ کامپوزیت های مختلف پس از

دارد (.)52

قرارگیری در محلول های آب مقطر در هر بازه زمانی

با گذشت زمان و جذب آب ،رزین کامپوزیت ها ميتوانند دچار فرآیند
 Plasticizingباش رزیني و هیدرولیز سایلن و در نتیجه ایجاد ترکهاي

بازه های زمانی مختلف

نفوذ مواد رنگي و تغییر رنگ کامپوزیت ها را مي دهد(52و .)9میزان جذب آب

کامپوزیت

کامپوزیت

کامپوزیت

Z305

Z205

Heliomolar

 1ساعت

0/253±0/32a

0/121±0/24a

0/342±0/33a

0/075

 1ساعت

0/751±0/21ab

0/275±0/24ab

0/701±0/35b

0/714

 13ساعت

1/225±0/21c

1/174±0/14bc

0/252±0/37bd

0/001

 32ساعت

1/222±0/24ce

1/402±0/25e

1/434±0/22e

0/475

<0/001

>0/001

>0/001

گروه زمانی

P-value

P-value

حروف غیرمشابه نشان دهنده اختالف معني دار بین گروهها در سطح  p<0/05میباشد

کامپوزیت ها به مقدار و نوع رزین و همچنین کیفیت اتصال فیلر و رزین بستگي
دارد ،بطوریكه به نظر مي رسد رزین  UDMAنسبت به  Bis-GMAدر برابر
رنگ پذیري مقاومتر باشد و افزودن  TEGDMAبه ترکیبات رزیني رنگ
پذیري آنها را افزایش دهد ( .)9مطالعه مشابهي مبني بر بررسي تأثیر آب مقطر بر
میزان تغییر رنگ کامپوزیتها در طي  21ساعت اول پس از کیورینگ انجام نشده
است .در مطالعه اي که  E-Silvaو همكاران جهت بررسي تأثیر نوشیدنيهاي
ماتلف بر میزان تغییر رنگ نانو کامپوزیت ها انجام دادند مشاهده شد که تغییر
رنگ این کامپوزیت ها  2،2،3،1و  13هفته پس از قرار گیری در آب مقطر از نظر
کلینیکي قابل قبول بوده است(.)5

بحث و نتیجه گیری

همچنین نتایج این مطالعه با نتایج مطالعات  Salahalddinو همکاران و

ماتلف طي  21ساعت اول پس از سات شدن مورد بررسي قرار گرفت .طبق

شده که آب مقطر به تنهایي نمي تواند باعث تغییر رنگ غیر قابل قبول کامپوزیت

یافته هاي این مطالعه،آب مقطر باعث تغییر رنگ کامپوزیت ها مي شود که با

ها از نظر کلینیکي شود .در مقابل در مطالعه ای که  Malekipourو همکاران

گذشت زمان این میزان افزایش ميیابد اما از لحاظ کلینیكي قابل تشایص نیست

انجام دادند تغییر رنگ غیر قابل قبولي در کامپوزیت ها پس از  32ساعت

) .تغییر رنگ مواد دندانپزشكي مي تواند بصورت چشمي و یا با

قرارگی ری در محلول آب مقطر مشاهده شد که آن را به افزایش جذب آب و خروج

(9/9

استفاده از سیستم هاي ماتلف ارزیابي شود .ارزیابي تغییر رنگ بصورت چشمي

مواد محلول از کامپوزیت نسبت دادند (.)13

روش قابل اعتمادي نیست .سیستمهاي ماتلفي مانند :کالریمتري ،اسپكتروفوتومتري

اختالف در نتایج این مطالعه با مطالعه حاضر مي تواند ناشي از تفاوت در نوع

و آنالیز تصویري دیجیتال جهت ارزیابي رنگ وجود دارد که اسپكتروفوتومتري

کامپوزیت و ترکیب شیمیایي آن باشد .همچنین گزارش شده ،کامپوزیت هایي با

قابل اعتمادترین تكنیك در مطالعات دندانپزشكي ميباشد (VITA .)8

ذرات فیلر بزرگتر نسبت به کامپوزیت با ذرات فیلر کوچکتر نسبت به تغییر رنگ

] [ DOI: 10.22088/jbums.18.9.14

در این مطالعه میزان نغییر رنگ سه نوع رزین کامپوزیت در زمان هاي

 Bagheriو همکاران همراستا مي باشد (12و .)12در این مطالعات نشان داده

] [ Downloaded from jbums.org on 2023-01-07

جدول .2مقایسه میزان تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت در

میكروسكوپي شوند .این ترک ها و شكاف در محل اتصال فیلر و ماتریكس ،اجازه
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ناشي از ذخیره سازی در آب مستعدترند و تغییر رنگ بیشتری را از خود نشان

این مطالعه هر سه کامپوزیت تغییر رنگ ناشي از قرارگیری در محلول آب مقطر

ال با افزایش ذخیره کامپوزیت ها در آب به مدت طوالني ،اثر
ميدهند ( .) 15احتما ٌ

کمتر از  2/2و از نظر کلینیکي قابل قبول بوده است.

تجمعي آب بر خواص کامپوزیت افزایش مي یابد که مي تواند دلیلي بر افزایش
تدریجي میزان رنگ پذیری کامپوزیت ها در طي  32ساعت اول پس از کیورینگ
باشد .از آنجائیکه در این مطالعه و مطالعات دیگر تغییر رنگ کامپوزیت ها در آب
مقطر اندازه گیری شده است ،پیشنهاد مي شود اثر بزاق و اثر تغییرات حرارتي و یا
محلول های رنگي بر میزان تغییر رنگ کامپوزیت ها مورد ارزیابي قرار گیرد .در

تقدیر و تشکر
بدینوسیله از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکي بابل به دلیل
حمایت مالي از این تحقیق ،تشکر و قدرداني مي گردد.

] [ Downloaded from jbums.org on 2023-01-07
] [ DOI: 10.22088/jbums.18.9.14

5991  شهریور/9  شماره/ دوره هجدهم،مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل
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Comparing Color Change Value of Three Types of Composite Resins in
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Color change of composite resin restorations is one the most common causes
for replacing these restorations, which might occur due to internal and external factors. This research was carried out to
study and compare color change value of three types of composite resins in distilled water during the first 24 hours
after exposure to light.
METHODS: In this laboratory research, 120 samples were prepared from three types of composites (Z350, Z250 and
Heliomolar) and were divided into 3 groups of 40. Samples with 2 mm thickness and 7 mm diameter were prepared.
After assessing the initial color by spectrophotometer, samples were exposed to distilled water for 1, 6, 12 and 24

[ Downloaded from jbums.org on 2023-01-07 ]

hours, respectively. Then, the final color was assessed by EasyShade device and the color change value (ΔE) was
calculated for all samples. Moreover, ΔE<3.3 was clinically acceptable.
FINDINGS: In 12h group, Heliomolar composite showed lowest color change value compared with two other
composites (Z350=1.385, Z250=1.179 and Heliomolar=0.854) (p<0.05), while no significant difference was observed
in other groups. Furthermore, lowest color change value in each composite was observed 1 hour after curing
(Z350=0.352, Z250=0.641 and Heliomolar=0.298) and color change value increased 24 hours after curing
(Z350=1.888, Z250=1.903 and Heliomolar=1.929).
CONCLUSION: Results of the study revealed that color change value of all three composites in distilled water was
less than 3.3 after 24 hours and it was clinically acceptable.
KEY WORDS: Composite resin, Color change, Spectrophotometer, Distilled water.
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