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Introduction: The bleaching agents can lead to color and translucency changes in composite resins. Due to the increasing 

use of nanocomposites and silorane-based composites, this study aimed to examine the color and translucency changes of 

restorations after applying the bleaching agents. 
Materials and Methods: In this experimental-laboratory study, 132 composite discs were divided into three groups based 

on the composite type, including the microhybrid composite Z250, nanohybrid composite Z350, and silorane-based 

composite P90. After acid etching on half of the samples in each group, they were covered with resin bonding agent. Then 

the color and translucency evaluation was performed by reflectance spectrophotometer using CIELAB system (USA, II-

Xrite). Each composite subgroup was divided into two new subgroups, namely 20% carbamide peroxide bleaching agent and 

control groups. Final color and translucency changes were calculated and assessed after applying bleaching agent. The 

statistical analysis was carried out using the one-way analysis of variance, Tukey's Honest Significant Difference test, and t-

test.  
Results: The effects of composite and bleaching agent types, as well as bonding agent, on the samples’ surface were 

statistically significant (P<0.001). The color changes in the microhybrid composite were higher than those of nanohybrid and 

silorane-based composites (P<0.001). Moreover, the color changes in 20% carbamide peroxide bleaching group were higher 

than that of the control group (∆E>3.3; P<0.001). The results of translucency changes were consistent with the findings of 

color change measurements.  
Conclusion: According to the results of the present study, most of the color changes in the microhybrid composite appeared 

after applying 20% carbamide peroxide bleaching agent. The rebound samples were less affected by the bleaching agents. 

The least color and translucency changes were associated with nanohybrid composites.  
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 چکیده

دارای های کامپوزیت گردند. با توجه به استفاده روز افزون ازها توانند موجب تغییر رنگ و ترنسلوسنسی کامپوزیتمی مواد بلیچینگ مقدمه:

 .ه شدپرداخت رنسلوسنسی این مواد بعد از کاربرد مواد بلیچینگدر این مطالعه به بررسی تغییرات رنگی و ت ذرات نانو با بیس سایلوران،

کامپوزیت دیسک بر اساس نوع کامپوزیت مورد استفاده به سه گروه  ۱۳۲ تعداد ،آزمایشگاهی-مطالعه تجربی در این :هامواد و روش

ریباندینگ انجام ، در هر گروه بعد از اچینگها ونهتقسیم شدند. روی نیمی از نم P90 و با بیس سایلوران Z350 ، نانوهیبرید Z250میکروهیبرید

گروه  زیرگروه از هر شد. هر نجام، اCIELABبا سیستم  با دستگاه اسپکتروفتومتر انعکاسیها شد. سپس رنگ و ترنسلوسنسی پایه نمونه

انجام و ها یی رنگ و ترنسلوسنسی نمونهتقسیم شدند. سپس ارزیابی نها و کنترل %۲0بلیچینگ کربامید پراکساید  زیرگروه دوکامپوزیتی به 

 انجام شد. یک طرفه و آنالیز واریانس t testو  Tukey-HSDبا ها آنالیز آماری دادهه گردید. تغییرات آنها محاسب

ات رنگی در کامپوزیت (. تغییر>00۱/0P) بود دارمعنیها اثر نوع کامپوزیت و ماده بلیچینگ و استفاده از ماده باندینگ، بر سطح نمونه :هایافته

به صورت  %۲0(. هم چنین تغییرات رنگی در گروه بلیچینگ کربامید پراکساید >00۱/0P) میکروهیبرید از نانوهیبرید و سایلوران بیشتر بود

  (. نتایج تغییر ترنسلوسنسی و تغییرات رنگ همسو بودند.∆<۳/۳E) (>00۱/0P) ی از کنترل بیشتر بوددارمعنی

های ایجاد شد. نمونه %۲0یشترین تغییرات رنگ و ترنسلوسنسی در کامپوزیت میکروهیبرید بعد از اعمال کربامید پراکساید ب :نتیجه گیري

 ریباند شده کمتر تحت تاثیر بلیچینگ قرار گرفتند. کمترین نتایج تغییر رنگ و ترنسلوسنسی مربوط به کامپوزیت نانوهیبرید بود. 

 یت میکروهیبرید، کامپوزیت نانوهیبرید، کامپوزیت سایلوران، ریباندینگ، رنگ، ترنسلوسنسی.بلیچینگ، کامپوز :کلمات کلیدي

 . ۱0-۲۱:  ۱/ شماره  4۳دوره  ۱۳98مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد / سال 

 

 مقدمه

یکی از شکایات اصلی بیماران در ها تغییر رنگ دندان

عددی متهای است. روش قدامیهای رابطه با زیبایی دندان

ها برای رفع این مشکل وجود دارد. سفید کردن دندان

(Bleaching) ًهای برای مهار رنگغیر تهاجمی  روشی نسبتا

این تکنیک از لحاظ  ست.اها خارجی یا داخلی دندان

بر روی مطب  ،در خانهنحوه انجام کار به دو روش 

شود. می تقسیم بندی درمان ریشه شدهزنده و های دندان

شامل انواعی از ها سفید کردن دندانرد استفاده در مواد مو

به فرم ژل یا مایع  (Carbamide/Hydrogen)ها پراکساید

هستند. مکانیسم عملکرد این مواد به طور کلی بر اساس 

به این ترتیب که  آزاد است.های آزادسازی رادیکال

پیگمانته وارد های آزاد ناپایدار با مولکولهای رادیکال

تر و کمرنگتر ا را کوچکشیمیایی شده و آنهواکنش 

بر  سفید کردن مطالعات متعددی به تاثیر .سازندمی

تاثیر آنها بر مواد ترمیمی اما  ساختمان دندان پرداخته اند.

 (1).شناخته شده نیست طور دقیقه ب

ممکن ترمیم شده، های به دنبال سفید کردن دندان

از قبیل ایجاد  هادر ساختار کامپوزیتتغییراتی است 

ه تخلخل، خشونت سطحی و کاهش سختی کامپوزیت ب

وجود آید. این تغییرات موجب افزایش احتمال چسبندگی 

 به سطح و افزایش رنگ پذیری کامپوزیتها باکتری

سفید بعد از  دهند،می نشان مطالعات بعضی از شود.می

رنگ قابل درصد تغییر  16تا  10با کربامید ها کردن دندان

برخالف  (2)آید.نمی وجوده ب یتزدر ترمیم کامپو وجهیت

ات مطالعات دیگر تغیر قابل توجهی را در خصوصیآنها 

 6کربامید از  بدنبال استفادهها رنگی و فیزیکی کامپوزیت

 (3و4).درصد ذکر کرده اند 15تا 

دهد می زه جاکه است خصوصیتی انسلوسنسی ترا

با این د. شون داده انشده خل مااز دایرین زمینه زنگ پس ر

ضح ر واطوبم جساانتیجه و در می کند  پخشر را نو حال

نسلوسنسی این ترتیب ترانمی شوند. به ه یدده دپشت مااز 

 .دترنسپرنسی تعریف می شوو پسیته کامل اوحالتی بین 

یک ده را در ماآن نگ وت در رنسلوسنسی تفااترشاخص 
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ن نشاه سیاو مینه سفید زپس روی خت اضخامت یکنو

نگی درك رید مرتبط با آست میدکه به دی عدو هد دمی

 شاخصتر گربزعدد  .ستانسلوسنسی اتراز چشم 

 ست.ده انسلوسنسی بیشتر مااتره هندن دنسلوسنسی نشااتر

به  صفر نسلوسنسیاتر شاخص، پک باشداوکامال ده گر ماا

نسلوسنسی اترآوردن به دست ای مد. برآهد است خود

 دهستفاابا ها یتزکامپواز نگی هر یک ت رها مختصانمونه

 (5)شود.می تعیین USA) ,VITA( Easy shade II از

گوناگون شیمیایی پاسخ های مواد ترمیمی با ترکیب

های کامپوزیت. دهندمی سفیدکننده متفاوتی نسبت به مواد

میکرون  04/0میکروفیلد دارای فیلرهایی با میانگین قطر 

قابلیت پالیش باال و شفافیت ها این کامپوزیت هستند.

مناسب اما خصوصیات مکانیکی نامناسب دارند. در 

میکروهیبرید دارای فیلرهایی های مقایسه با آنها کامپوزیت

ین قطری یک میکرون هستند و عالوه بر زیبایی میانگبا 

 مناسب در مناطق تحت استرس هم کاربرد دارند.

نانومتری  100تا  01/0 شامل ذراتها انوکامپوزیتن

بر اساس مطالعات انجام شده ها این کامپوزیت هستند.

میکروهیبرید های میزان انقباض کمتری نسبت به کامپوزیت

 (6).پذیرندمی رنگ دارند و به همین علت میزان کمتری

سایلوران با هدف کاهش انقباض های کامپوزیت

با مکانیسم ها این کامپوزیت پلیمریزاسیون معرفی شدند.

 کنند ومی واسطه عوامل کاتیونی عمله بها شدن حلقه باز

 با ماهیت هیدروفوبیک،سایلوکسان، به علت داشتن گروه 

خاصیت انقباض  میزان جذب آب بسیار کمی هم دارند.

ایجاد اکسیدان واسطه گروه ه بها حداقل این کامپوزیت

 مانع از انقباضها شده است که با باز شدن حلقه

ه مطالعات متعددی به خصوصیات اگرچ (7).شودمی

اما در  ؛سایلوران پرداخته اندهای مکانیکی کامپوزیت

رابطه با خصوصیات نوری و رنگ آنها اطالعات قابل 

ی در دارمعنیهرچند تفاوت  توجهی در دسترس نیست.

با های رنگ و ترنسلوسنسی آنها در مقایسه با کامپوزیت

، این Kangطالعه در م انتظار است. بیس متاکریالت مورد

 ،با بیس متاکریالتیهای نسبت به کامپوزیتها کامپوزیت

کمتری در حضور مواد قابل مشاهده کلینیکی تغییر رنگ 

 (8).رنگی داشتند

بررسی تغییر رنگ و  ،هدف از این مطالعه

مستقیم بعد از های انواعی از کامپوزیت ذاتی ترنسلوسنسی

الیه  حضور در حضور و یا عدم سفید کردن مداخله

  .بودسطحی  پوشاننده

 هامواد و روش

دیسک  132تعداد  ،آزمایشگاهی-تحقیق تجربیدر این 

 2و ضخامت  10استوانه ای شکل با قطر کامپوزیتی 

میلیمتر با استفاده از مولد آلومینیومی بر اساس نوع 

 B)کامپوزیت میکروهیبرید(،  Aکامپوزیت در سه گروه 

هر سایلوران( )کامپوزیت  Cو  )کامپوزیت نانو هیبرید(

نیمی از بر روی شدند.  تهیه نمونه، 44کدام با تعداد 

 .سطحی اعمال شد در هر زیرگروه ماده پوشانندهها مونهن

، از نوار ماتریکس ایجاد سطوح صاف به منظور

کیورینگ  سلولوئیدی در قسمت پایین مولد استفاده شد.

با  LED (DEMI, USA)الیت کیور با دستگاه ها کامپوزیت

 20 با مدت زمان کیورینگو  2mw/cm 700 شدت نور

 میلیمتری 1کارخانه( و از فاصله  ثانیه )بر اساس دستور

انجام و ها دو نوبت از باال و پایین نمونهدر کیورینگ بود. 

قبل از کیور نمودن الیه پایانی، جهت ایجاد صافی سطحی 

به ها نمونهاز یک ورقه سلولوئیدی استفاده شد. سپس 

درجه سانتیگراد قرار  37ساعت در آب مقطر  24مدت 

های گرفتند. پالیش سطحی، به ترتیب توسط دیسک

و سپس  grit 1200و  800 ، 600سیلیکون کارباید 

انجام شد. در  Sof-lex (3M ESPE-USA)های دیسک
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 JEدقیقه با دستگاه اولتراسونیک  2به مدت ها نهایت نمونه

27000 Juya Electronic (Juya Electronic, Iran)  با

و  شستهپاسکال  25-60 و فشار آب Hz 60-50فرکانس 

بعد از انجام ها هوا خشک شدند. نیمی از نمونه جریانبا 

به  (FGM, Korea)درصد  37 پالیش با اسید فسفریک

شسته و خشک شدند. سپس ماده  ،ثانیه اچ 10مدت 

rebounding (Adper single bond 2)  به عنوان الیه

ثانیه )طبق  20پوشاننده سطحی قرار گرفت و به مدت 

  شد. دستور کارخانه سازنده( کیور

دو  گروه به طور تصادفی بهزیرهر های سپس نمونه

یک در  .تقسیم شدند )کنترل( Bو  )بلیچینگ( A زیرگروه

روز  14ساعت در روز، برای  8به مدت ها نمونه ،زیرگروه

درصد  20 کربامید پراکسایدسفید کننده متوالی توسط ژل 

سفیدکننده  هدنحوه استفاده از ما تحت پوشش قرار گرفتند.

به عنوان دیگر و گروه  براساس دستور کارخانه سازنده بود

 . در نظر گرفته شد( سفیدکردنکنترل ) بدون مداخله 

قبل و بعد  *CIE l*a*b ارزیابی رنگ بر اساس سیستم

استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر  از پروسه بلیچینگ با

)مربوط به آزمایشگاه مرکزی  (USA, II-Xrite)انعکاسی 

 (تهران ،فیزیک رنگ در موسسه علوم و فناوری رنگ

میلیمتر  4انجام شد. برای این منظور، سایز مدخل دستگاه 

در طی ها نمونه بود. UVو منبع انعکاسی شامل المپ 

 *lاه قرار گرفتند. خل دستگآزمایش در تماس با مد

یا  Valueدهنده میزان خاکستری بودن است و نشان

میزان تمایل به محور  *aکند. می درخشندگی را تعیین

زرد را  –میزان تمایل به محور آبی  *bسبز و  –قرمز 

با  سفید کردن سپس مقادیر قبل و بعد ازکند. می مشخص

این بیان شد.  ∆Eهم مقایسه و میزان اختالف رنگ با 

 شود:می مقدار با فرمول زیر محاسبه
1/2]2+ (∆b*)  2+ (∆a*) 2(∆l *)  * = [E∆ 

را  *l*,a*,bبه ترتیب تغییر   , *b∆∆l* , ∆a* در واقع

 دهد.می نشان سفید کردن بعد از

ارزیابی ترنسلوسنسی به وسیله پارامتر ترنسلوسنسی  

(TPانجام شد. به این ترتیب که کلیه ) آغاز  درها نمونهی

و پایان مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. اندازه گیری برای 

و میانگین آن ثبت شد. روش کار به بار انجام  3نه هر نمو

یک بار بر روی زمینه سفید و ها این ترتیب بود که نمونه

 دستگاهی بار دیگر بر روی زمینه سیاه به وسیله

رار گرفتند اسپکتروفتومتر مورد ارزیابی پارامترهای رنگ ق

بین دو حالت ها با اندازه گیری تفاوت رنگ نمونه TPو 

 طبق فرمول زیر به دست آمد: زمینه سیاه و زمینه سفید 
1/2]2*)Wb-*B+(b2

)*Wa-*B+(a2*)Wl-*BTP= [(l. 

مربوط به  Wمربوط به زمینه سیاه،  Bدر این فرمول، 

معادل  TP اگر نمونه کامال اوپک باشد،زمینه سفید است. 

 ترنسپرنت باشد معادل صد صفر و اگر نمونه کامالً

ی نشان دهنده TPبرای ،Valueباشد. بیشترین مقدار می

 ترانسلوسنسی بیشتر است.

 1≤E*∆ تواند در ارزیابی بصری )چشم غیرمسلح( می

از لحاظ  ∆≤ 3/3E افراد قابل درك باشد و زدر نیمی ا

آوری، جمعبعد از ها داده کلینیکی غیر قابل قبول است.

 با شده  17با ویرایش  SPSSوارد نرم افزار 

Tukey-HSD  وt test استفاده  یک طرفه و آنالیز واریانس

  .شد

 هایافته

در مطالعه حاضر به بررسی تغییر رنگ و ترنسلوسنسی 

،  Filtek Z250: رزین میکروهیبرید A سه نوع کامپوزیت

B نانو هیبرید :Filtek Z350و ، Cیلوران : با بیس ساFiltek 

P90  20در مواجهه با ماده بلیچینگ کربامید پراکساید 

، در حضور یا عدم حضور الیه پوشاننده سطح درصد

)ریباندینگ( پرداخته شد. بر اساس نتایج مطالعه حاضر، 
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بلیچینگ، اثر نوع  در مورد تغییرات رنگی حاصل از ماده

ده چنین استفاده یا عدم استفاده از ماکامپوزیت و هم

. اثر (>001/0P) بود دارها معنیباندینگ، بر سطح نمونه

 .(>001/0P) بود دارمعنیهر سه عامل با هم نیز  متقابل

در مورد تغییر ترنسلوسنسی نیز، اثر کامپوزیت، 

 (. اما اثر باندینگ>001/0P) بود دارمعنیبلیچینگ 

(008/0P=)  نبود. اثر کامپوزیت  دارمعنیآنها متقابل و اثر

اما هر ( =354/0P. )نبود دارمعنینسبت به هم  Cو  Aنوع 

 ندشتدا دارمعنیاثر  Bکدام نسبت به کامپوزیت 

(001/0>P.) کنترل همچنین اثر بلیچینگ در مقایسه با  

تاثیر ریباندینگ و عدم اعمال  (.P<001/0) بود دارمعنی

 .نبود دارمعنیریباندینگ نسبت به هم 

میانگین تغییرات رنگی  Tukey-HSDبر اساس نتایج 

بیشتر بود. هم چنین تغییرات  Cو  Bاز  Aدر کامپوزیت 

 رنگی در گروه بلیچینگ از گروه کنترل بیشتر بود

(001/0>P) بر اساس نتایج .t-test  تغییرات رنگی

با های بدون اعمال ریباندینگ بیشتر از نمونههای نمونه

ن داد که ریباندینگ بود. نتایج ترنسلوسنسی نیز نشا

میانگین تغییرات ترنسلوسنسی مطابق با نتایج بررسی تغییر 

تغییرات ترانسلوسنسی در   t testرنگ بود و براساس تست

دو گروه ریباندیگ و بدون ریباندینگ مشابه بود. )جدول 

 (2و  1

 Aمربوط به کامپوزیت  ∆Eبیشترین  ،در گروه بلیچینگ

 (.>001/0Pو در غیاب انجام ریباندینگ بود )

 (.>001/0Pدر مورد ترنسلوسنسی، نتایج مشابه بود )

به طور کلی در حضور ماده بلیچینگ کمترین تغییر 

 (1بود. )نمودار  Bرنگ مربوط به کامپوزیت 

 

 

 

 برحسب نوع کامپوزیت، ریباندینگ و وجود یا عدم وجود بلیچینگها تغییر رنگ نمونه معیار میانگین و انحراف:  1 جدول

 پوزیتنوع کام
 با ریباندینگ

1 value-P 
 بدون ریباندینگ

1 value-P 
 کنترل بلیچینگ کنترل بلیچینگ

A  :Z250 85/0±2/3 38/0±89/0 001/0< 72/0±55/4 53/0±07/1 001/0< 

B  :Z350 63/0±3/1 97/0±32/1 087/0 46/0±27/1 53/0±23/1 092/0 

C  :P90 56/0±08/2 54/0±65/1 001/0< 57/0±33/4 65/0±01/2 001/0< 
2 value-P 001/0< 21/0  001/0< 002/0  
3 value-P 001/0<  001/0<  

 مقایسه بلیچینگ با کنترل به تفکیک نوع کامپوزیت (1

 اندینگ، بلیچینگ و کنترلبمقایسه سه نوع کامپوزیت به تفکیک وجود یا عدم وجود ری (2

 د ریباندینگمقایسه این بلیچینگ و کنترل به تفکیک وجود یا عدم وجو (3
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 برحسب نوع کامپوزیت، ریباندینگ و وجود یا عدم وجود بلیچینگها نمونه تغییر ترانسلوسنسی معیار میانگین و انحراف:  2 جدول

 نوع کامپوزیت
 با ریباندینگ

1 value-P 
 بدون ریباندینگ

1 value-P 
 کنترل بلیچینگ کنترل بلیچینگ

A  :Z250 00/2±41/3 86/0±12/2 001/0< 69/1±80/5 69/1±19/4 001/0< 

B  :Z350 13/1±32/3 00/1±37/2 058/0 98/0±27/2 65/0±03/2 073/0 

C  :P90 56/2±42/2 56/1±35/2 001/0< 64/1±85/4 35/1±67/2 001/0< 
2 value-P 55/0 7/0  001/0< 001/0  
3 value-P 711/0  711/0  

 امپوزیتمقایسه بلیچینگ با کنترل به تفکیک نوع ک (1

 مقایسه سه نوع کامپوزیت به تفکیک وجود یا عدم وجود ریاندینگ، بلیچینگ و کنترل (2

 مقایسه این بلیچینگ و کنترل به تفکیک وجود یا عدم وجود ریباندینگ (3

 

 

 

 

 برحسب نوع کامپوزیت، ریباندینگ و وجود یا عدم وجود بلیچینگها میانگین تغییر رنگ نمونه:  1نمودار 

 

 

مربوط به  ،∆E کمترین مقدار ،کنترل گروهدر 

(. در مورد >001/0P) بود و ریباندینگ Aکامپوزیت 

و بدون اعمال  Aمقادیر کامپوزیت  ،ترنسلوسنسی

 .(>001/0P) از همه بیشتر بودریباندینگ 
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 ،Aگروه کامپوزیت در  ،اثر نوع کامپوزیت بررسیدر 

بدون انجام مربوط به بلیچینگ و  ∆Eبیشترین مقدار 

(. کمترین تغییرات رنگ مربوط >001/0Pبود ) یباندینگر

ور کلی بود. به طو با اعمال ریباندینگ به گروه کنترل 

 ، مقادیر تغییر رنگ بیشتر بود.وقتی ریباندینگ اعمال نشد

 .(>001/0Pنتایج ترنسلوسنسی مشابه بود )

 نبود دارمعنیها تفاوت Bدر گروه کامپوزیت 

(087/0P=در مورد ترن .)مقادیر به طور  سلوسنسی هم

 .(=092/0P) نبود دارمعنیکلی 

مربوط به گروه  بیشتر ∆C ،Eدر گروه کامپوزیت 

 .(>001/0Pبود ) ریباندینگ بدون بلیچینگ و

E∆ (4/3 )بیشترین مقادیر  ،ریباندینگبررسی اثر در 

. نتایج ترنسلوسنسی و بلیچینگ بود Aمربوط به کامپوزیت 

  (.>001/0P)هم مشابه بود 

 ،یی که ماده ریباندینگ اعمال نشده بود نیزهادر گروه

و  A( مربوط به کامپوزیت 8/4) ∆Eبیشترین مقادیر 

. در مورد ترنسلوسنسی نیز مشابه (>001/0P)بلیچینگ بود 

 (.>001/0Pتغییر رنگ بود )

 Kruskalنتایج تست  ،2و  1مطابق با نمودارهای 

Wallis :نشان داد که 

در  ∆Eینگ و ریباندینگ میزان در گروه بلیچ

و کمترین  (>001/0P) از همه بیشتر بود Aکامپوزیت 

 بود.  Bمقدار مربوط به کامپوزیت 

بدون اعمال  در گروه بلیچینگ و ∆Eبیشترین میزان 

و کمتر از A (001/0P< )ریباندینگ، مربوط به کامپوزیت 

 بود. نتایج ترنسلوسنسی مشابه بود. Bهمه کامپوزیت 

 بدون اعمال ریباندینگ و ریباندینگ و روه کنترلدر گ

بود که از لحاظ کلینیکی  01/2مقادیر تغییر رنگ کمتر از 

 قابل توجه نیست. 

 

 

 

 
 وجود بلیچینگ برحسب نوع کامپوزیت، ریباندینگ و وجود یا عدمها میانگین تغییر ترانسلوسنسی نمونه : 2نمودار 
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 بحث
کارباماید پراکسید  تاثیر، بر اساس نتایج مطالعه حاضر

مورد های بر رنگ و ترنسلوسنسی کامپوزیتدرصد  20

 بود. به طور کلی بیشترین تغییرات رنگی دارمعنیاستفاده 

(∆E)  مربوط به کامپوزیت میکروهیبریدFiltek Z250  و

اثر  . همچنینبود P90متعاقب آن کامپوزیت سایلوران 

بود. به نحوی که  دارمعنیباندینگ نیز بر تغییرات رنگی ری

یی که مورد ریباندینگ قرار گرفته بودند تغییرات هانمونه

در گروه کنترل که مورد  E∆رنگی کمتری داشتند. مقادیر 

که از لحاظ  ،بود 6/1بلیچینگ قرار نگرفته بودند کمتر از 

کامپوزیت نانوهیبرید  در E∆. باشدمی فاقد اهمیتکلینیکی 

Z350  ه کمتر از ک ،بود 7/1کمتر ازZ250  وP90  .بود

نتایج ترنسلونسی هم تا حدود زیادی مشابه تغییرات رنگی 

یی که تغییر هابود و با آن تطابق داشت. به نحوی که نمونه

رنگ بیشتری داشتند تغییرات ترنسلوسنسی بیشتری نیز 

  نشان دادند.

 Basic I1در مطالعه حاضر از دستگاه اسپکتروفتومتر 

سیستم  ازها ای ارزیابی رنگ کامپوزیتاستفاده شد. بر

*b*a*CIE l سیستمدر  (9و10).شودمی استفاده   

CIE l*a*b*، *l  ،محور روشناییa*  سبز و  -محور قرمز

b* کند. هنگاهی که می آبی را مشخص-محور زرد

درصد افراد  50بیشتر باشد،  1( از E∆تغییرات رنگی )

و  مسلح دارندجمعیت توانایی درك آن را با چشم غیر 

از لحظ کلینیکی  ،باشد 3/3برابر یا بیشتر از  E∆اگر میزان 

 (11و12).بودکامال قابل توجه خواهد 

در مطالعات معموال ارزیابی رنگ در بیش از دو نوبت  

اهمیت  شود.می گیرد و میانگین مقادیر محاسبهمی صورت

این مسئله از لحاظ احتمال ضخامت متفاوت نمونه، در 

نشان  (13)و همکاران Haluk مطالعه مختلف است. نواحی

ها داد که ضخامت نمونه در تیره یا روشن دیده شدن نمونه

، همانند مطالعات بنابراین در این مطالعه. موثر است

 و، سه بار ارزیابی رنگ انجام شد برای هر نمونه ،(14)مشابه

کربامید پراکساید که به عنوان  مقادیر میانگین ثبت شد.

، کاربرد دارد ده سفیدکننده برای استفاده در منزلما

 کند.می هیدروژن پراکساید را حمل پایینی ازهای غلظت

و  Hubbezoglu و Cehreli(15)و  Canay در مطالعه

منجر درصد  16تا  10اثر کربامید پراکساید  (16)همکاران

(. البته در E<2∆) به تغییر رنگ کامپوزیت رزین نشد

  ارموسردر  کمترین تغییرات ogluHubbez(16)مطالعه 

 باها از لحاظ نوع و توزیع فیلرها ارموسر .مشاهده شده بود

 .معمول تفاوت دارندهای کامپوزیت

، تغییر رنگ (12)و همکاران Raoآن در مطالعه  در مقابل

تا  16قابل توجهی متعاقب استفاده از کربامید پراکساید 

و  Rosentritt لعهمشاهده شد. حتی در مطادرصد  20

که در آن ژل کربامید پراکساید منجر به تغییر  (17)همکاران

، وجهی در کامپوزیت میکروهیبرید شدرنگ قابل ت

بلیچینگ با کربامید پراکساید به عنوان راهی مناسب جهت 

صیات خصوشناخته شد. ها نمودن رنگ ونیرتر روشن

تی و اپسی ،، ترنسلوسنسینوری مواد دندانی مانند رنگ

، هادر کامپوزیت. یب آنها داردفلورسنسی، بستگی به ترک

و  نوع ،میزان ،ساختار مونومرها و حجم ماتریس رزینی

بر رنگ و خصوصیات نوری آنها تاثیر گذار ها سایز فیلر

 )Refractive( انکساری مسلما شاخص (18).است

اط با خصوصیات به میزان زیادی در ارتبها کامپوزیت

در مطالعه حاضر از سه نوع  (19).باشدمی سطحی آنها

کامپوزیت میکروهیبرید، نانو هیبرید و با بیس سایلوران 

میکروهیبرید، به علت های شد. در کامپوزیتاستفاده 

تری در بزرگهای ، میکروپروزیتیتروجود فیلرهای بزرگ

ساختار کلی وجود دارد و به علت خشونت سطحی آنها 

خشونت سطحی اثر قابل توجهی بر  انتقال نور کمتر است.
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خصوصیات ظاهری و بازتاب نور از سطح ماده ترمیمی 

 (19).دارد

در مطالعه حاضر کامپوزیت میکروهیبرید یونیورسال 

Filtek Z250 (3M ESPE, USA)  استفاده شد. این

 UDMA  ،Bis EMA،Bisهای کامپوزیت دارای مونومر

GMA  یکی سایلنیزه های سرامدرصد وزنی فیلر 85تا  75و

، به علت سایز بزرگتر آنها هافیلرهای این کامپوزیتاست. 

نانو، نسبت سطح به حجم کمتری های نسبت به کامپوزیت

است. به همین  داشته و تعامل آنها با ماتریس رزینی کمتر

فیلر در  -رزین  سطح تماسعلت احتمال از دست رفتن 

ایجاد شده، تجزیه هیدرولیتیک  دباندینگ آنها بیشتر است.

اجزای ماتریکس رزینی را افزایش داده و متعاقب آن 

 (20).تغییرات رنگی ایجاد خواهند شد

بیشترین تغییرات رنگی در مطالعه حاضر مربوط به 

بود. همراهی این کامپوزیت با  Filtek Z250کامپوزیت 

 ماده بلیچینگ کربامید پراکساید، بیشترین تغییرات رنگی

(3/3<∆Eرا موجب شد. با توجه به مطالعه ) Taher(21) ، در

 UDMAمیکروهیبریدی که دارای مونومر های کامپوزیت

میزان بیشتری از اکسیداسیون بواسطه مواد  ،هستند

و  Anagnostouبلیچینگ مورد انتظار است. در مطالعه 

، کامپوزیت هیبرید بیشترین درصد از دست (22)همکاران

در اثر ماده بلیچینگ را نشان  سطحی درخشندگی دادن

، مشاهده شد که (23)و همکاران Asdaghداد. در مطالعه 

میکروفیلد و های خصوصیات سطحی کامپوزیت

 گیرد. می میکروهیبرید بیشتر تحت تاثیر مواد بلیچینگ قرار

 Filtekیت مورد استفاده در این مطالعه،نانوکامپوز

Z350 (3M ESPE, USA) مپوزیت دارای است. این کا

)برای  Bis GMA، UDMA، TEG-DMAهای مونومر

درصد  60-80کاهش ویسکوزیته( و فیلرهای سرامیکی )

 درصد  1-10وزنی( سیلیکا و زیرکونیای سایلنیزه شده )

ها و زیاد بودن باشد. به علت سایز کوچک فیلرمی وزنی(

با  نسبت سطح به حجم در آنها، تعامل ماتریس رزینی

 (18).یابدمی زایشفیلرها اف

ثر عوامل ایجادکننده در ا دباندینگبنابراین احتمال 

، باشندتر ست. هر چه فیلرها کوچک، کمتر ااکسیداسیون

 اتریس رزینی با فیلرها و متعاقبتطابق ضریب شکست م

انتقال نور داخلی بیشتر است. نتایج مطالعه حاضر نشان  آن

 7/1کمتر از ا هداد که تغییرات رنگی در این کامپوزیت

 بود که از لحاظ کلینیکی قابل توجه نیست.

شترین ثبات رنگ را نشان در مطالعات بیها نانوکامپوزیت

 (19).داده اند

وران مورد استفاده در این کامپوزیت با بیس سایل

 Filtek P90کامپوزیت با انقباض کم  ،مطالعه

(3M ESPE, USA) این کامپوزیت دارای باشدمی .

، فیلرهای سیلیکا و عوامل Bis GMA، HEMAی مونومرها

( این درصد 7/0) سایلوکسان و اکسیران است. انقباض کم

اکسیران های واسطه باز شدن کاتیونی حلقهه کامپوزیت ب

، این (8) و همکاران Kangدر مطالعه  (20).است

با بیس متاکریالتی های نسبت به کامپوزیتها کامپوزیت

ل مشاهده کمتری در حضور مواد قابکلینیکی تغییر رنگ 

رنگی داشتند. در رابطه با تاثیر مستقیم عوامل بلیچینگ بر 

، مطالعه زیادی وجود سایلورانهای تغییر رنگ کامپوزیت

اهده شد ، مش(24)و همکاران Mourouzisندارد. در مطالعه 

ی دارمعنی، تغییر قابل توجه و که بعد از پروسه بلیچینگ

با بیس سایلوران به های امپوزیتدر هیو و کرومای ک

اما تغییری در میکروهاردنس و خشونت  ؛دست آمد

 سطحی آنها ایجاد نشد. 

در مطالعه حاضر، تاثیر بلیچینگ باکربامید پراکساید 

ی در تغییر رنگ کامپوزیت دارمعنیهای منجر به تفاوت

ایلوران، عالوه بر کامفور سهای سایلوران شد. کامپوزیت
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یدونیوم به عنوان عوامل آغازگر های رای نمک، داکینون

بنابراین اینکه واکنش آنها به عوامل اکسیداتیو  ،هستند

، دور از ذهن متاکریالتی استهای از کامپوزیت متفاوت

 نیست. 

عالوه بر نوع و ساختار مونومرها و فیلرهای موجود در 

تواند در می کامپوزیت نیز ، درجه تبدیلهاکامپوزیت

، ثبات رنگ موثر باشد. علت این امری و پایدار

ته موجود در ساختار کامپوزیت مونومرهای واکنش نیاف

تحت تاثیر نوع ها . هم چنین پایداری رنگ کامپوزیتاست

موجود در  نور کیورینگ و تطابق نور با آغازگرهای

 (21).ترکیب نیز قرار دارد

در مطالعه حاضر نتایج مربوط به تغییرات ترنسلوسنسی 

تا حدود زیادی در تطابق با تغییر رنگ بود. هر چند که 

هدف از این مطالعه دست یابی به ارتباط بین نتایج تغییر 

 Anagnostou(5)رنگ و تغییر ترنسلوسنسی نبود. در مطالعه 

سطحی و رنگ  درخشندگی بین ،Yalcin(25)و  Gurgan و

و  Rao و اپسیتی کامپوزیت ارتباطی نبود. در مطالعه

بعد ها ، خصوصیات ترنسلوسنسی کامپوزیت(26)رانهمکا

از کاربرد عوامل بلیچینگ افزایش یافت اما از لحاظ 

پسیتی و کلینیکی قابل توجه نبود. آنچه که به ا

، میزان فیلرها و نحوه توزیع شودمی ترنسلوسنسی مربوط

آنها است که ممکن است به طور کلی تحت تاثیر مواد 

نتایج مشابه تغییرات ترنسلوسنسی  قرار نگیرند. سفیدکننده

تواند به علت تاثیر می با تغییرات رنگ در مطالعه حاضر

باشد. ها یتعوامل بلیچینگ بر خصوصیات سطحی کامپوز

، این عوامل با ایجاد تجزیه سطحی و همانطور که گفته شد

 ،بر خصوصیات نوریها میکروکرك در سطح کامپوزیت

نور از سطح کامپوزیت  اسپراکندگی و انعکنحوه عبور و 

باشند. بنابراین تغییرات ترنسلوسنسی محاسبه شده می موثر

با دستگاه اسپکتروفتومتر به میزان زیادی تحت تاثیر 

 (27).سطحی استهای ویژگی

ترمیمی های پروسه ریباندینگ یا پوشاندن سطح و لبه

( یا بدون فیلر درصد 15با نوعی رزین با فیلر کم )کمتر از 

سطح مواد کامپوزیتی تا حدود زیادی مورد توجه قرار بر 

یی که مورد هادر مطالعه حاضر نمونه (28).گرفته است

ریباندینگ قرار نگرفته بودند تغییرات رنگی بیشتری نسبت 

در مطالعات شواهدی  ریباند شده نشان دادند.های به نمونه

گ مبنی بر اثر مواد ریباندینگ بر نحوه واکنش مواد بلیچین

در دسترس نیست. ماده ریباند با خاصیت مرطوب کنندگی 

ریز شکل های باال و ویسکوزیتی کم در نفوذ به ترك

افزایش مقاومت به  ،گرفته روی سطح و حدفاصل ترمیم

الیه  (29).موثر استها سایش و رنگ پذیری کامپوزیت

با پوشاندن الیه ممانعت شده از هوای  پوشاننده سطحی

اند از جذب سطحی عوامل اکسیداتیو تومی کامپوزیت

مانند پالك میکروبی و اسید موجود در رژیم غذایی 

اگرچه اثرات مواد بلیچینگ، بر  .جلوگیری کند

ه صورت ، ممکن است بهاخصوصیات رنگی کامپوزیت

، ایجاد تغییر در خصوصیات فوری در کلینیک دیده نشود

 تواند بر مقبولیت کلینیکیها میسطحی کامپوزیت

 (30).کامپوزیت در بلندمدت موثر باشدهای ترمیم

ها به طور کلی اثر مواد بلیچینگ بر رنگ کامپوزیت

، هاتاثیر عواملی مانند آغازگرها، فعال کنندهتواند تحت می

، باندهای ، نوع پلیمر، نوع و مقدار فیلرهاهامهارکننده

و نوع مواد  PH ،غلظت ،دوگانه کربنی واکنش نیافته

از تحقیقات انجام  گ باشد. اطالعات به دست آمدهبلیچین

، در مشخص کردن نتیجه واحد و مشخصی شده تا به حال

در ارتباط با تاثیر مواد بلیچینگ بر خصوصیات رنگ 

اند. تناقضات در مطالعات ناتوان بودهها کامپوزیت

متفاوت و  مطالعههای روشتواند به علت می گوناگون
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های اندازه گیری باشد. بنابراین گوناگونی مواد و ابزار

کسب اطالعات بیشتر در مورد اثر مواد بلیچینگ بر مواد 

دادن  ترمیمی حائز اهمیت است. همچنین در اختیار قرار

، در مورد اثر مواد بلیچینگ بر الزم به بیمارانهای آگاهی

تعویض آنها بعد از زیبایی و احتمال نیاز به های ترمیم

 رسد. می زم به نظر، الپروسه بلیچینگ

 نتیجه گیري

صرف نظر از که  ،ین مطالعه نشان دادنتایج حاصل از ا

تواند می سفیدکنندهی از ماده استفاده نوع کامپوزیت،

کامپوزیت  تغییر رنگ و ترنسلوسنسیموجب افزایش 

 استفاده از ماده پوشاننده سطحی ءگردد. از دیگر سو

ننده را کاهش دهد. منفی اعمال ماده سفیدکتواند اثر می

بنابراین استفاده از ماده پوشاننده سطحی قبل از انجام 

گردد. همچنین این مطالعه نشان می پروسه بلیچینگ توصیه

مورد مطالعه درجات های داد، انواع مختلف کامپوزیت

متفاوتی از تغییر رنگ و ترانسلوسنسی را در حضور یا 

اعمال ماده با یا بدون  و عدم حضور ماده ریباندینگ

توجه ویژه در دهند، که این امر، بر می چینگ نشانبلی

 انتخاب نوع کامپوزیت با توجه به نیازهای درمانی آینده

 تاکید دارد. 
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