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ــدان   ــگ  دن ــر رن ــزان تغيي ــر مي ــوه ب ــاي و قه ــاثير چ ــي  ت ــاي بررس ــن ه  رزي

   Ideal dentو آكريليك مصنوعي  Glamourكامپوزيتي 
  

   3دكترلقمان قهرماني                      2دكتر محمد رضا سازور              #1دكتر حميرا انصاري الري

  5باديآ ر زهرا ايزدي نجفدكت                       4دكتر پارسا آتش رزم

  

  

  :خالصه

 براي حفظ زيبايي ظاهري ثبات رنـگ يكـي از فاكتورهـاي اساسـي               ،در پروتز متحرك دندانهاي مصنوعي نقش مهمي در زيبايي ظاهري دارند          : هدف و سابقه
 تاثير چاي و قهوه بر روي ثبات رنگ دندان رزيني كامپوزيتي ها بر تغييرات رنگ دندان مصنوعي و بمنظور تعيين با توجه به گزارشات متفاوتاز تأثير نوشيدني      . است

  .اين تحقيق انجام گرفت   Ideal dentو دندان آكريليك مصنوعي   Glamourمارك
د دنـدان رزينـي    عـد 18از اين ميان. از  سانترال راست باال بودندها   نمونه انجام گرفت، نمونه  36 در اين بررسي تجربي،آزمايشگاهي كه بر روي         :ها  مواد وروش 

مي باشند A1   و رنگ I18 با شماره سايز Ideal dent عدد دندان آكريليك مصنوعي مارك 18 و A1 و رنگI13با شماره سايز Glamour كامپوزيتي مارك 
قـرار  يك ماه قبل از ) ∆(E رنگ  تغييرات. رنگ زاي چاي و قهوه به عنوان گروه مورد و درون آب مقطر به عنوان گروه شاهد قرار گرفتندهاي  كه درون محلول

 ميـزان تغييررنـگ ثبـت شـده     تعيـين  براي  مورد ارزيابي قرار گرفت وCIE  lab بوسيله دستگاه اسپكتروفتومتر و طبق سيستم   ،ها درون محلولها  گرفتن نمونه
 تجزيه و تحليل آمـاري توسـط تـست    .تبديل شدندNBS units: ∆E  × 0/92 از طريق معادلهNBS هاي  توسط دستگاه با محيط كلينيكي اطالعات به واحد

 . صورت گرفت ANOVAآماري 

 همـه  Glamour درمـارك  Ε∆در مـورد  .  نمونه اكريليـك انجـام گرفـت   18 نمونه دندان رزيني كامپوزيت و 18 نمونه شامل 36تحقيق روي تعداد   :ها  يافته
  ) P<0.6. ( اين تغيير رنگ مشاهده نشدIdeal dent ولي در مارك ).p<0.05.(اري وجود داشت از لحاظ آماري اختالف معني دها  نمونه

 متـأثر  ideal dentشود و اين تغيير رنگ تا حد مجاز قابل قبول كلينيكي است ولي تغيير رنگ   ايجاد ميglamoureتغيير رنگ دندان مصنوعي  :گيري نتيجه
  .از چاي و قهوه وجود ندارد

  اسپكتروفتومتر، دندان رزيني آكريليك،  دندان رزيني كامپوزيتي،تغيير رنگ: ها واژه ديكل

  19/12/88 :پذيرش مقاله  20/11/88: اصالح نهايي  14/8/88: وصول مقاله
 

 

  
  :مقدمه

رزيني هاي  يكي از مشكالت مطرح در مورد استفاده از دندان
ط مصنوعي تغيير رنگ تدريجي آنها بعد از استفاده پروتز توس

زيبايي  از عوارض اين تغيير رنگ مشكل در حفظ .بيمار است
باشد كه همين مسئله موجب تعويض پروتز توسط   ميظاهري

  .)1(دشو  ميبيمار و صرف وقت و هزينه بسياري
 ،مصنوعي شامل پرسلنهاي  مواد مورد استفاده در ساخت دندان

 كامپوزيتي هاي   مديفاي شده و رزيني آكريل،رزين آكريلي
براي غلبه بر مشكالت ناشي از سايش اگرچه  .)2(ستنده

آكريل مديفاي شده و هاي   دندان،رزين آكريليهاي  دندان

كامپوزيتي ساخته شده اند هنوز در مورد تغيير رنگ هاي  رزين
 .)2و1(در برار مواد رنگزا ترديد وجود داردها  آن

 رزينهاي  براي غلبه بر مشكالت ناشي از سايش دنداناگرچه 
كامپوزيتي هاي  آكريل مديفاي شده و رزينهاي   دندان،آكريلي

در برار مواد رنگزا ها  ساخته شده اند هنوز در مورد تغيير رنگ آن
  .)2و1(ترديد وجود دارد

در مطالعات مختلف شواهدي وجود دارد كه  نوشيدني هايي مثل 
نوشابه وآب ميوه باعث ايجاد رنگدانه روي مواد ، قهوه، چاي
شود البته اين مسئله يعني تغيير رنگ با بهداشت فرد   مييدندان

  .)3و1(هم مرتبط استها  واستفاده از تميز كننده
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هاي  دندان اطالعاتي موجود در زمينه تغيير رنگ با توجه به خأل
  موجودمختلف كه در بازار دندانپزشكي ايرانهاي  مصنوعي مارك

ين تأثير مايعات  اين تحقيق با هدف تعي،است و تناقضات موجود
 Glamourكامپوزيتي مارك ينرزي دندان تغييررنگ مختلف برميزان

با كمك دستگاه  Ideal dentدندان آكريليك مصنوعي مارك و 
 دانشكده دندانپزشكي متحرك هاي  تومتر در بخش پروتزفاسپكترو

  .انجام گرفت 1387شگاه آزاد اسالمي در سال ندا
  

  :ها مواد و روش
تكنيك . روش تجربي آزمايشگاهي صورت گرفتاين تحقيق به 
اطالعاتي هاي  به روش مشاهده و ثبت در فرمها  جمع آوري داده
  .صورت گرفت
 كه روي شش (pilot) بر اساس مطالعه پايلوت،در اين مطالعه

چاي و قهوه به عنوان گروه هاي  نمونه انجام شد، تأثير محلول
 نمونه 18وي تعداد مورد و آب مقطر به عنوان گروه شاهد، بر ر

 18 وتعداد Glamourدندان مصنوعي رزيني كامپوزيتي مارك
ساخت كشور Ideal dentنمونه دندان آكريليك مصنوعي مارك 

  .آلمان بررسي شد
 مارك گلستان tea bag محلول چاي مورد استفاده يك عدد

 درجه 100 ميلي ليتر آب با حرارت 200محصول ايران در داخل 
قرار گرفت و پس از خارج كردن ، دقيقه1 مدت سانتي گراد  به

tea bag ميلي ليتر رسانده شد200 حجم محلول نهايي به  .
 گرم پودر قهوه مارك خاچيك محصول ايران در 60محلول قهوه، 

 ميلي ليتر آب با حرارت 200درون فيلتر كاغذي قرار گرفت و 
محلول به .  درجه سانتي گراد از روي آن عبور داده شد100

دست آمده مجدداً از فيلتر كاغذي عبور داده شد و حجم محلول 
  . ميلي ليتر رسانده شد200نهايي به 

همگي از نوع سانترال راست باال و از روشنترين ها  نمونه
 I18 و Glamour مارك I 13 و بزرگترين سايز (A1)رنگ

 انتخاب شدند و همچنين تاريخ توليد Ideal dentمارك  
 براي تكرار نمونه گيري از يك ناحيه مشخص همگي يكسان بود،

  index درها  و جلو گيري از ورود نور اضافي به دستگاه، نمونه
 محصول سوييس مانت speedex مارك puttyسيليكوني 

شدند به طوري كه سطح قالب با سطح لبيال دندان در يك راستا 
  .بود

 توسط دستگاه اسپكتروفتومترها  سپس رنگ اوليه نمونه
spectrdensitometer S900 محصول آمريكا در محل 

  .پژوهشكده صنايع رنگ اندازه گيري شد

در محلول رنگزا، براي مشابه ها  قبل از غوطه ور سازي نمونه
درون مفل حاوي گچ ها  سازي شرايط پخت البراتواري، نمونه

 روي سطح دندانهاي ،بنابر توصيه ي كارخانه سازنده. مانت شدند
 مارك putty  از يك اليه ماده ،ل مفلمانت شده داخ

speedexسپس مفل حاوي . محصول سوئيس استفاده گرديد
در آب سرد قرار داده شد و پس از به جوش آوردن آب ها  نمونه

سپس شعله خاموش .  دقيقه در اين حالت باقي ماندند30به مدت 
  . ساعت در ظرف اوليه باقي ماندند12به مدت ها  گشته و نمونه

 نمونه در نظر گرفته شد و در ناحيه مياني 6هر محلول براي 
در شرايط عدم تماس با يكديگر و ديواره ظرف ها  محلول

هر سه ها  و براي كاهش ته نشيني، ذرات محلول.نگهداري شدند
  .روز يكبار تعويض شدند

توسط دستگاه اسپكتروفتومتر ها  بعد از يك ماه دوباره رنگ نمونه
توسط ها   از اندازه گيري تغيير رنگ، نمونهقبل. اندازه گيري شد

 Butler محصول شركتG.U.Mمسواك مخصوص دنچر مارك 
 Tissue  دقيقه تمييز و سپس توسط 2ساخت آمريكا به مدت 

paperدر مركز دستگاه قرار داده شدند و ها  نمونه.  خشك شدند
تاباند؛ سپس طيف ها  دستگاه نور مستقيم را به سطح نمونه

در اين .  اندازه گيري شدندCIE lab  را طبق سيستم انعكاسي 
 b بيانگر قرمزي و سبزي و a بيانگر درجه روشنايي، l سيستم 

براي ارتباط ميزان  .)1(رنگ زرد و آبي است اندازه گيري كرد
تغييررنگ ثبت شده توسط دستگاه با محيط كلينيكي اطالعات به 

 :NBS units  ×  0/92از طريق معادله    NBS هاي  واحد

∆Eتبديل شدند.  
 0.5-0.0 بدين صورت استNBSتغييرات رنگ طبق واحد هاي

دهنـده   نـشان   1.5-0.5 ،دهنده تغييرات بسيار ناچيزاست نشان
تغييـرات   6.0-3.0 تغييرات قابـل درك    3.0-1.5تغييرات كم 

يـا بيـشتر     12.0تغييرات بسيار مـشخص    12.0-6.0ص مشخ
  .)4(شده استي به رنگ ديگري تبديل نيع

222فرمول طبق رنگ يااختالف∆Eسپس )()()( baL ∆+∆+∆=E∆ 
 مورد ANOVAو نتايج توسط تست آماري  )5(شد محاسبه

  .بررسي قرار گرفت
  

  :يافته ها
 و Glamour نمونه  دندان رزيني كامپوزيتي 18تحقيق روي 

 . انجام گرفتIdeal dentمصنوعينمونه دندان آكريليك 18
هاي مورد بررسي در  ها بر حسب محلول  دندان تغييرات رنگ

دهد كه ميزان تغييرات رنگ   ارائه گرديد و نشان مي1جدول 
دندان مصنوعي اكريليك در سه گروه تقريباٌ مشابه بوده و آزمون 
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نشان داد كه اين اختالف تغييرات رنگ در سه محلول به لحاظ 
اما تغييرات رنگ رزين . (P<0.7)دار نبود  معنيآماري 

 1,9±0,24و در چاي برابر  0,17±0,02كامپوزيني در آب برابر 
بود كه تغييرات رنگ قهوه  2,54±0,2و باالخره در قهوه برابر 

اند  دار داشته آب اختالف معنينسبت به چاي و چاي نسبت به 
(P<0.05).  

  
  ورد بررسي برحسب نوع محلولتغييرات رنگ دندان مصنوعي م: 1جدول

نوع دندان  Ideal dentآكريليك  glamourرزيني كامپوزيتي
  مصنوعي

 محلول
  ميزان  دامنه تغييرات  ميزان  دامنه تغييرات

  71/0±39/0  20/1 -33/0  174/0±02/0  20/0 -15/0  آب

  78/0±33/0  40/1 -44/0  902/1±24/0  27/2 -61/1  چاي

  82/0±24/0  18/1 -54/0  541/2±2/0  82/2 -29/2  قهوه

  
گروه  در Glamour آن در مارك NBSضريب  ،2جدولدر

 بود كه در محدوده  2,34±0,2در گروه قهوه   و1,74±0,24چاي 
باشد ودر گروه آب  مي) Perceivable(تغييرات قابل درك 

. باشد كه در محدوده تغييرات بسيار ناچيز است  مي0,02±0,16
 آن در گروه چاي NBSريب ض  وIdeal dentاما در مارك 

 بود كه در محدوده 0,75±0,22در گروه قهوه   و0,3±0,72
باشد  مي 0,65±0,36باشد ودر گروه آب   ميتغييرات بسيار ناچيز

  . كه در محدوده تغييرات بسيار ناچيز است
  

هاي مورد بررسي بر   تغييرات رنگ دندانNBSضريب : 2جدول 
  ها حسب محلول

تغييرات ضريب  Ideal dentآكريليك  glamourرزيني كامپوزيتي
NBSدندان ر د 

  مصنوعي
 محلول

  ميزان  دامنه تغييرات  ميزان  دامنه تغييرات

  65/0±36/0  10/1 -30/0  160/0±02/0  184/0 -138/0  آب

  72/0±30/0  29/1 -40/0  749/1±24/0  2,08 -48/0  چاي

  75/0±22/0  09/1 -50/0  337/2±2/0  59/2 -11/2  قهوه

  
  :بحث 
نشان داد كه دندان مصنوعي از نوع كـامپوزيتي در مقابـل            تحقيق  

چاي و بويژه قهـوه تغييـر رنـگ داده اسـت و دنـدان مـصنوعي                 
  .اكريليك مورد بررسي تغيير رنگ نداده است

گيري  رنگ اندازه باوجوداينكه تغييرGlamourبا مارك ارتباط در
در مورد شده توسط دستگاه اسپكتروفتومتر بعد از گذشت يكماه 

  از ، اماP<0.05)(چاي وقهوه از لحاظ آماري معني دار است 

 ∆>E 3.3آنجائيكه در كارهاي كلينيكي دندانپزشكي معموال 
 وميانگين ضريب ∆E قابل قبول است وميانگين)NBS )1>3و

NBSحتي ،قهوهدرون محلولهاي چاي و ها   بدست آمده از نمونه
با در نظر گرفتن مسائلي مثل شرايط غير بيولوژيك خارج دهان 

 كمتر از اين محدوده بود اين مارك، مارك ،و تعويض محلولها
 هيچ گونه Ideal dentاما در مارك .قابل قبولي شناخته شد

  . تغيير رنگ معناداري مشاهده نگردبد
واند بيانگر ميزان قابل اغماض ت  ميدر اين است كه ∆Eمزيت 

تواند به عنوان ميزان تقريبي   ميتغيير رنگ باشد به عبارت ديگر
برخي افراد تفاوت رنگ .غير قابل مشاهده تغيير رنگ عمل كند 

كنند در حاليكه برخي ديگر حتي   مي را درك5/0كمتر از 
  .)6( را نيز ببينند4توانند تفاوت رنگ تا  نمي

 2001و همكاران در سال  Sagesen  طدر تحقيقي كه توس
 ميزان ثبات رنگ دندانهاي مصنوعي متداول .)7(انجام شده بود

شامل پرسلن، آكريل تقويت شده و آكريل معمولي مورد بررسي 
در آن تحقيق بعد از يكماه تغييرات رنگ دندانها . قرار گرفته بود

با مشابه . چاي ونوشابه  مشهود بوده است،در محلولهاي قهوه
  در اين تحقيق نيز  مدت زمان يكماه ا در Sagesen تحقيق 
تحقيق از دستگاه قديمي . با اين تفاوت كه در آن .ته شدفنظر گر

كالريمتر استفاده شده بود در صورتيكه در مطالعه حاضراز دستگاه 
اسپكتروفتومتر كه كاربرد گسترده اي در سنجش رنگ سطوح 

ه به منظور اندازه گيري ميزان نور اين دستگاه ك. دارد استفاده شد
بازتاب شده از سطح يك نمونه نسبت  به ميزان نور بازتاب شده 
 از رنگ سفيد مرجع در محدوده طيف قابل مشاهده استفاده

كند و بطور دقيقي    مي در طول زمان كيفيت خود را حفظ،شود مي
ان نور را  ميز،  و بر خالف كالريمتر)8(كند  ميبرابريها  با استاندارد

  .كند  ميگوناگون، تفكيكهاي  در طول موج
 و همكاران كه در سال Koksal  در مطالعه ديگري كه توسط   

 ثبات رنگ مواد دنداني مصنوعي در داخل .)1( انجام شد2008
دو مارك از . عوامل رنگزاي مختلف مورد بررسي قرار گرفت

ر سه محلول دندانهاي پرسلني و سه مارك از دندانهاي آكريليك د
ميزان تغيير رنگ توسط . قهوه، نوشابه وچاي غوطه ور شدند

دستگاه اسپكتروفتومتر بعد از يك روز،  يك هفته، دو هفته و يك 
در اين تحقيق از هيچ گروه شاهدي استفاده . ماه اندازه گيري شد

نشده بود؛ در صورتيكه ما در مطالعه خود از آب مقطر به عنوان 
ه كرديم و چون تغييرات رنگ دندانها در آب گروه شاهد استفاد

  . مقطر بسيار كم بود، دقت دستگاه اسپكتروفتومتر مشخص ميشود
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  :رسد كه  بندي بنظر مي در يك جمع
 درون  Glamourمارك  اوليه انتخابي در اين تحقيق يعني 

محلول چاي وقهوه  از لحاظ آماري بطور معني داري تغيير رنگ 
 ∆E<3/3كلينيكي دندانپزشكي  كه دركارهاي داشت اما ازآنجائي

بدست آمده كمتر از اين مقدار  ∆Eقابل قبول است و ميانگين 
  . مارك تقريباً خوبي شناخته شد Glamourبود مارك 

 در مورد قهوه نسبت به Glamour دندانهاي مصنوعي با مارك
  .كنند ميري پيدا چاي تغيير رنگ بيشت

 نه در چاي و نه در ، هيچگونه تغيير رنگIdeal dentدر مارك 
اين اين مارك به عنوان دندان مصنوعي بنابر. آيد بوجود نميقهوه 

  .توان مطرح باشد ميمناسبي از لحاظ ثبات رنگ 
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