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: خالصه
و یوگرافیـ راديبا روش هـا سهیقاو قابل میدندانيهایدگیپوسصیتشخيبرايالهیوساگنودنتیدنکهیبا توجه به اسابقه و هدف:

مطالعه نیهدف ا.کندجادیاختالل ااگنودنتیتوسط دیدگیپوسصیتواند در تشخیمتغییر در فلورسنت مواد ترمیمی،دیداري است،
بود.تیکامپوزيهامیدر ترماگنودنتیدجیبر نتاBleachingوStaining  ،Agingریتاثیبررس
,Tetric flow, Ultradent flow, Vivadent Heliomolarمختلف شـامل  تینوع کامپوز6و بودینوع تجرباز قیتحقها:و روشمواد

Kerr flow, Kerr point4, 3M p60کیـ شـدند.  میو به سه گروه تقستهیهمواد نیشکل از اسکیعدد نمونه د108شد.را شامل می
%  بـه  16دیپروکسـا دیـ گروه در ژل کربامکیو Stainingبررسیبه منظوريگروه در چاکی، Agingبررسیگروه در آب به منظور

اگنودنـت یدر مداخلـه هـا بـا دسـتگاه د    يریـ . فلورسنت نمونه ها قبـل و بعـد از قـرار گ   ندقرار گرفتBleachingبررسی تاثیرمنظور
)Kavo-يبا آزمون آمارجهینت.شديریگهز) انداکایآمرMixed Repeated Measure Model ANOVAشدنییتع.
اگنودنتیعدد دشیرا نشان داد، افزااگنودنتیکه کاهش عدد دTetric flowقرار گرفته در آب ، بجز گروه يتمام نمونه هاها:افتهی

و  تمـام  )P>001/0(اگنودنـت یعـدد د شیافزايقرار گرفته در چايو تمام نمونه ها)P>001/0(نشان دادندهیرا نسبت به حالت پا
کـه  Kerr flowبه جز گـروه  .)P>001/0(را نشان دادند اگنودنتی% کاهش عدد د16دید پراکسایقرار گرفته در ژل کرباميهامونهن

نشان داد. هیپاطیرا نسبت به شرااگنودنتیعدد دشیافزا
تیـ کامپوزيهـا میدر تـرم نـت اگنودیديهـا افتهیبر Bleachingو Agingو Stainingتوجه به مطالعه حاضر  با :يریگجهینت
شود.یدگیمثبت کاذب پوسصیتشخببکه سستینيبه اندازه اراتییتغنیاما ا،داردریتاث

رنگ، بلیچینگ دندانی  رزین کامپوزیت، تغییرها: کلید واژه
31/5/91پذیرش مقاله:29/4/91اصالح نهایی:12/2/91وصول مقاله:

:  مقدمه
ياسـت کـه رو  یبه کـار رفتـه از عـوامل   یبیفلورسنت مواد ترک

به اگنودنتیفلورسنت دزریتوسط دستگاه لیدگیپوسصیتشخ
صیگـذارد و در تشـخ  یمـ ریتاثیدنداننیبیخصوص در نواح

ممکن است کهیبه طور.کندیمجادیاختالل ایدگیدرست پوس
مثبت صیقرار دهد و باعث تشخریرا تحت تاثاگنودنتیدجینتا

در يریـ تحـول چشـم گ  ریـ دو دهـه اخ یطـ )1،2(.کاذب شـود 
مطالعـات  ) 1،3(.شـده اسـت  جـاد یایدگیپوسصیتشخيهاروش

یدگیپوسـ صیو تشـخ نهیمعايآل برادهیروش ادهد نشان می
رنـگ  رییتغریتفسنیهمچن)4،3(.باشدقیمهاجم و دقریغدیبا

نگـوال یو لکـال سـطوح با یتیکـامپوز يهایدر اطراف پر کردگ
امـر را  نیـ ااگنودنتیاستفاده از دستگاه د) 5(دشوار است.اریبس

ــهیل ــتگاه ل تس ــت. دس ــرده اس ــک ــتیدزری ــخاگنودن صیتش
زهیـ نرالیدم)6(تر کرده استریاکلوزال را امکان پذيهایدگیپوس

ریتـاث شـور یفيهـا یدگیکه در دندان و پوسـ یراتییشدن و تغ
عـت ی. طبندشـو یداده مصیتشخاگنودنتیتوسط د،گذارندمی

دندان ارتباط داشته و ونیزاسینرالیبا درجه دمفلورسنت منتشر
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ریمقـاد نیـ ايباشد که از رویميعددریبا مقادصیقابل تشخ
حـال اگـر از   )7(. گـردد یمـ نیـی تعیدگیگسـترش پوسـ  زانیم

یقـ یاطـالع دق یمیفلورسنت منتشره از مواد ترميعددریمقاد
بــا یمــیل از مــواد ترمفلورســنت حاصــاشــد،وجــود نداشــته ب

به عنـوان  جهیدندان اشتباه گرفته شده و در نتونیزاسینرالیدم
به صـورت مثبـت کـاذب داده    شود پوسیدگی تشخیص داده می

)1(. شودیم

مختلـف بـا   یمـ ینشان داده اند که فلورسنت مواد ترممطالعات
افتـه یيرویمتفاوتراتیتواند تاثیمیمیتوجه به نوع ماده ترم

شیپـال يریگاگر دندان قبل از اندازه)1(.گذاردباگنودنتیديها
يشود و نمونـه هـا  یدر تمام موارد مجهیباعث کاهش نت،شود
يبـاالتر جیرنگ شده نتايتر و نمونه هانیپائجیشده نتادیسف

،النتیسـ شـور یو فتیـ پدر ارتبـاط بـا   )1،2(. دهندیرا نشان م
اگنودنـت یديهاافتهیيرویمید ترمفلورسنت موااثر و شیپال

لـذا بـا توجـه بـه     )9،8،1(در دسترس اسـت. یکماریاطالعات بس
نیـ کـه ا میمطـرح شـده، بـر آن شـد    يهـا یتناقضات و کاست

ــتحق ــقی ــت بررس ــر یرا جه ,Bleaching, Stainingاث

Aging بــه تیــکامپوزيهــامیتـرم در اگنودنــتیدجیبـر نتــا
یم.ت آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار دهصور

ها:مواد و روش
بـه  نمونـه، 108تعداد . بودیشگاهیو آزمایمطالعه از نوع تجرب

مختلـف  یمـ ینوع ماده ترم6شدند که يصورت آماده سازنیا
3شوند، شـامل  یکالس دو استفاده ميهامیدر ترمشتریکه ب

Vivadentيساخت کارخانه هاUniversalت،ینوع کامپوز

Heliomolar, 3M P60, Kerr point4  ــوع 3و ن
,Kerr flowيسـاخت کارخانـه هـا   Flowتیـ کامپوز

Ultradent Flow, Tetric flowرنــگ انتخــاب شــدند)
شکل سـاخته شـد. بـه    سکینمونه د108).بودA2همگی آنها

کیـ کـه از  يذکر شده داخل مولدیمیصورت که مواد ترمنیا
تـر و  میلیم2فشرده، با ضخامت کیاز جنس پالستيصفحه ا

شـد. بعـد از پـر کـردن     ختهیرود،ساخته شده بمتریلیم5قطر 
آن قرار داده شد تـا  يروياشهیصفحه شکیمواد داخل مولد 

شـود. در  جادیقرار نگرفته ، اژنیسطح صاف که در معرض اکس

طیشـرا يسـاز هیسمت ( به منظور شبکیهنگام نمونه از نیا
ــینیکل ــدت  یک ــه م ــثان40)، ب ــتگاه  هی ــا دس ــالب ــکتی وری

Ultradent-توجه به دستور کارخانـه  ابساخت کشور آمریکا
ونیزاسـ یمریپليبـرا يشدند. شدت منبع نورزهیمریسازنده پل

)1(بود.متر میکرو وات بر سانتی600

(سـاخت  کـا یآمرDiagnodentبا استفاده از دسـتگاه سپس
ينـانومتر 655يزریـ لDiodeکیکه شامل ) Kavoشرکت 

که مقـدار  يآشکار ساز نورکی، يوان القا کننده منبع نوربه عن
است، 99تا0آن يو بازه عددکندیميریگفلورسنت را اندازه

يریـ گقبـل از هـر انـدازه   شـد. گیـري ها انـدازه فلورسنت نمونه
هبریطبق دستور کارخانـه سـازنده کـال   Diagnodentدستگاه

آماده شده و در يهاهر بار در مرکز نمونهلهیوسپریشد. نوك ت
.دیبه آن وارد نگرديادیفشار ز.با آنها قرار گرفتکیتماس نزد

میتنظـ هیـ ثان2زمـان  يرا روبپـرو يخاکستريسپس حلقه
آشـکار شـد. در   Set oصفحه عالمتيهنگام رونیدر اکرده،

رها شده و سطح يمرحله دستگاه آماده بود، حلقه خاکسترنیا
جیانجام شـد و نتـا  يریگبار اندازه3شد. نمونه مورد نظراسکن

آن نمونه مثبـت شـد.   يبراجهینتنیشد. سپس باالترادداشتی
در آن نمونه بـه دسـت آمـد.   يبراهیصورت فلورسنت پانیبه ا

يروBleachingو Staining, Agingثرادیمرحله بانیا
فقـط  یکـ ینیکلطیشـرا يسـاز هیشبيشد. برایها بررسنمونه

هـر  يصورت کـه نمونـه هـا   نیبدسمت مواد اکسپوز شد،کی
ســاخت لوکســانیسالیــونیپلــيریــگــروه در مــاده قالــب گ

يهـا تیـ سپس کامپوزفرو برده شد.Dental GCيکارخانه
60يگرفتنـد: گـروه اول در دمـا   رارهر شرکت در سه گـروه قـ  

Agingعیروز به منطور تسـر 30گراد به مدت یدرجه سانت

8روز ، 14دوم بـه مـدت   گـروه )2(.آب قـرار گرفـت  در معرض
2هیگراد با الیدرجه سانت37ساعت هر روز، در درجه حرارت 

ي% سـاخت کارخانـه   16دیپراکسـا دیـ ژل کرباميمتـر یلیم
Ivoclar روز، 10بـه مـدت   يپوشانده شدند.گروه سوم در چـا

گـراد غوطـه ور   یدرجـه سـانت  37يساعت هر روز در دمـا 24
درجـه  37يدمـا معمولی بـا  . و هر روز نمونه ها با آبدندشیم

)1(.فرو برده شدنديو دوباره در چاشسته شده گراد،یسانت
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شـدند،  يسـاز هصـورت آمـاد  نیـ نمونـه هـا بـه ا   نکـه یاز ابعد
بـه  ،شـد يریاندازه گDiagnodentفلورسنت آنها با دستگاه

ده شد و پـس  صورت که نوك دستگاه در مرکز نمونه قرار دانیا
يریـ کردن دستگاه فلورسنت نمونه سه بـار انـدازه گ  برهیاز کال

.هر نمونه ثبت شديبراجهینتنیو باالتره شد

آزمـون  ها از ، جهت تحلیل یافتهداده هاتماميبعد از جمع آور
ــار Mixed Repeated Measure Modelيآمـ

ANOVA تحت نرم افزارspss16  .استفاده شد

یافته ها:
. نمونه ها به سه گـروه  شدنمونه انجام 108يبر روقیتحقنیا

:صورت بودنیبدست آمده به اجیشدند. نتامیتقس

قـرار گرفتـه در آب بـه منظـور    يتمام نمونـه هـا  یطور کلبه
Agingبــه جــز .را نشــان دادنــداگنودنــتیعــدد دشیافــزا

اگنودنـت یکه کاهش عدد دTetric flowشرکتتیکامپوز
قرار گرفتـه  ينشان داد و تمام نمونه هاهیپاطیت به شرارا نسب

نرا نسبت به فلورسـنت نشـا  يشتریعدد ب،يچايدر مداخله 
دیـ قـرار گرفتـه در مداخلـه ژل کربام   يدادند. تمـام نمونـه هـا   

شـان  هیـ را نسبت به فلورسـنت پا ي%، عدد کمتر16دیپروکسا
شیافزاکهKerr flowشرکتتیبه جز کامپوز.نشان دادند

در آب هقرار گرفتيرا نشان داد. تمام نمونه هااگنودنتیعدد د
Tetricتیـ به جـز گـروه کامپوز  Agingبررسی به منظور

Flowرا نشـان داد. بعـد از آن گـروه    اگنودنـت یکاهش عدد د
نـد ) را نشـان داد 33/1(يشـتر یبراتییتغ3M P60تیکامپوز

Ultradent Flowتیکامپوزگروه هیپاطیدر شرا.)1(جدول 

) 83/7±41/0گروه ها نشان داد(ریرا نسبت به سايعدد باالتر
ـ  ریسايبراهیکه عدد پایدر حال 33/3تـا  83/1نیگروه هـا  ب

تیـ در آب در کامپوزيریـ پس از  قـرار گ راتییتغزانیمبود. 
شـرکت ورسـال یونیتی، کامپوز3M P60شرکتورسالیونی

Kerr Point vivadentشـرکت ورسـال یونیتیـ ، کامپوز4

Helimolarشرکت ،Ultradent شـرکت ،tetric flow  بـه
ــترت ،84/0±11/0، 1، 77/1±33/1،49/0±14/0بیـــــــ

کـه در مداخلـه   هایینمونه. بود-5/0±11/0و52/0±67/1
را نشـان دادنـد و از   اگنودنتیعدد دشیآب قرار گرفتند افزاي

شـرکت تیـ تلـف کامپوز مخيشرکت هـا يهاتیکامپوزنیب
Ultradent نیرا نشـان داد و همچنـ  يشـتر یعـدد بKerr

flowهـا نشـان   تیکامپوزریرا نسبت به سايشتریبراتییتغ
و تفاوت عدد دیاگنودنت بعد از قرارگیري در آب نسـبت بـه   داد

)P>001/0دار بود. (قبل از آن معنی

تیــدر کامپوزيدرچــايریــپــس از  قــرار گراتییــتغزانیــم
Kerrشـرکت ورسالیونیتی، کامپوزP60شرکتورسالیونی

Point vivadentشــرکتورســالیونیتیــ، کامپوز4

Helimolarشرکت ،Ultradent شـرکت ،tetric flow  بـه
ــترت ،71/1±3،41/0±66/2،63/0±92/0بیـــــــــــــــ
قـرار  ي. تمـام نمونـه هـا   بود4و03/0±83/0،16/0±16/2

نیشتریبدادند.را نشاناگنودنتیدعددشیافزايگرفته درچا
زانیـ منیو کمتـر Tetric flowدر گـروه راتییـ تغزانیـ م
نمونـه  تماممشاهده شد. Ultradent flowدر گروهراتییتغ
اگنودنـت یعـدد د شیقرار گرفتند افزايکه در مداخله چاییها

داري و نسبت بـه قبـل از مداخلـه تفـاوت معنـی     را نشان دادند
)P>001/0داشتند. (

% در 16دیپراکسـا دیدر ژل کارباميریپس از  قرار گراتییتغزانیم
شـرکت  ورسـال یونیتیـ ، کامپوزP60شرکت ورسالیونیتیکامپوز

Kerr Point ــ، کامپوز4 ــالیونیتی ــرکت ورس vivadentش

Helimolar شرکت ،Ultradent شرکت ،tetric flowبیبه ترت
و 70/0±33/1،-11/0±84/0، -1، -41/0±17/0، -41/0±17/1
کـاهش  Kerr Flowگـروه جزبههاگروهتمامبود. -41/0±83/0

مربـوط بـه   راتییـ تغزانیمنیشتری. بندرا نشان داداگنودنتیعدد د
يمربـوط بـه گـروه هـا    راتییـ تغزانیمنیو کمترM P603گروه 

,Tetric Flow,Kerr point4 Ultradent flow  ،Vivadent

Heliomolarدیپراکسادیکه در مداخله ژل کربامییام نمونه هاتم
را نشـان  اگنودنـت یکاهش عدد دداري، بطور معنی% قرار گرفتند16

.را نشـان داد اگنودنـت یعـدد د شی، که افـزا Kerr Flowبجز گروه دادند 
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بحث:
که به سه گروه یتینمونه کامپوز108يبر روقیتحقنیا

قرار گرفته در مداخله يشدند انجام شد.تمام نمونه هامیتقس
را نسبت به اگنودنتیعدد دشیافزا،Agingآب به منظور

Tetricشرکتتینشان دادند ، به جز گروه کامپوزهیپاطیشرا

flowنشان هیپاطیرا نسبت به شرااگنودنتیکه کاهش عدد د

عدد شیافزا،قرار گرفته در مداخلهيهانمونه. تمامداد
ينشان دادند. تمام نمونه هاهیپاطیرا نسبت به شرااگنودنتید

%، کاهش  عدد 16دیپراکسادیرباماقرار گرفته در مداخله ژل ک
نشان دادند ، به جز گروه هیپاطیرا نسبت به شرااگنودنتید

را اگنودنتیعدد دشیکه افزاKerr flowشرکتتیکامپوز
وهمکاران در دانشگاهHitijiکه توسطیقینشان داد. در تحق

ه دیاگنودنت بر حسب نوع مداخله به تفکیک نوع کامپوزیتجدول میانگین انحراف معیار عدد نمایش داده شده توسط دستگا-1جدول

عدد 

دیاگنودنت
مواد دندانی

قبل از 
قرارگیري 

درآب

پس از قرارگیري 
آبدر 

قبل از قرارگیري در 
چاي

پس از قرارگیري 
درچاي

قبل از قرارگیري 
در ژل کربامید 

پروکساید

پس از قرارگیري در 
راکسایدژل کربامید پ

3M P6041/0±17/255/0±50/341/0±17/333/1±83/441/0±17/200/1کامپوزیت شرکت 

Kerr pointکامپوزیت شرکت  441/0±83/190/1±0/363/0±00/226/1±00/541/0±17/200/2

Vivadentکامپوزیت شرکت 

Heliomolar
52/0±33/352/0±33/441/0±83/200/400/300/2

Ultradent41/0±83/752/0±67/855/0±50/852/0±32/941/0±17/852/0±33/7کامپوزیت شرکت

کامپوزیت شرکت

Kerr Flow
00/252/0±67/398/0±17/282/0±33/441/0±17/122/1±50/2

کامپوزیت شرکت

Tetric Flow
41/0±83/252/0±33/255/0±50/255/0±50/641/0±83/200/2

جدول تغییرات عدد نمایش داده شده توسط دستگاه دیاگنودنت بر حسب نوع مداخله به تفکیک نوع کامپوزیت-2ولجد

عدددیاگنودنت
تغییرات پس از قرارگیري چايتغییرات پس از قرارگیري در تغییرات پس از قرارگیري درآبمواد دندانی

در ژل کربامید پروکساید

پوزیت شرکتکام
3M P60

14/0±33/1*92/0±66/2*41/0±17/1-*

کامپوزیت شرکت 
Kerr point 4

49/0±17/1*63/0±3*41/0±17/0-*

کامپوزیت شرکت 
VivadentHeliomolar

1*41/0±17/1*1-*

کامپوزیت شرکت
Ultradent

11/0±84/0*03/0±83/0*11/0±84/0-*

کامپوزیت شرکت
Kerr Flow

52/0±67/1*16/0±16/2*70/0±33/1*

کامپوزیت شرکت
Tetrid Flow

11/0±5/0-*4*41/0±83/0-*

*001/0<P
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Ljabljanaجینتايرویدر مورد اثر فلورسنت مواد دندان
Agingصورت بود کهنیبه اجیانجام گرفت، نتااگنودنتید

و ندنشان دادهیپاطیرا نسبت به شرايباالترجیدر آب نتا
Stainingاخله شراب به منظورقرار گرفته در مديهانمونه

يو نمونه هاندنشان دادهیپاطیرا نسبت به شرايباالترجینتا
نیپائجی% نتا10دیپراکسادیقرار گرفته در مداخله ژل کربام

راتییتغنیشتریب.ندنشان دادهیپاطیرا نسبت به شرايتر
قرار گرفته در شراب به يهانمونهمربوط به يعدد

جیکامال مشابه نتاجینتانیابود.Stainingبررسیمنظور
راتییتغشتریبزیدر مطالعه ما ن) 1(ما بود.قیحاصل از تحق

به منظوريقرار گرفته در مداخله چايمربوط به نمونه ها
طیشرايعددراتییتغزانیبود که البته مStainingبررسی

فوق، در مداخله شراب در مطالعه نو بعد از قرار گرفتهیپا
و بعد از قرار گرفتن هیپاطیشرايعددراتییتغزانیاز مشتریب

توانیتفاوت را منیما بود، که ايدر مطالعهيچايدر مداخله
و شراب دانست. يرنگدانه توسط چاجادیبه تفاوت قدرت ا

مختلف بر يهایدنینوشریکه تاثيادر مطالعهکهیبطور
قرار گرفته یمورد بررسینیرزيهاتیرنگ کامپوزراتییتغ

مختلف مورد يهایدنینوشنیکه از بشده بودمشخص بود، 
تواند یاز همه شراب قرمز مشتریب،مطالعهنیاستفاده در ا

و قهوه و يشود و سپس چاکامپوزیت دندانیرنگرییسبب تغ
رنگ رییباعث تغتواندیمالسیکمتر از همه آب و کوال و آب گ

که Bernو همکارانش در دانشگاهDinizمطالعه در )8(.دشو
يریگاندازهتراپی بر النتیسشوریو فتیپریبا عنوان تاث

، دو نوع Clearلنتینوع سکی، از شدانجام دندانیفلورسنت
استفاده شد. Clearلینانو فلنتینوع سکیاپک و لنتیس
زریقلم لو فلورسنت زریلنیصورت بود که بنیبه اجینتا
وجود Clearالنتیعدد سصیتشخيبرایرسنت تفاوتفلو

استفاده Clearالنتیکه از آنها از سییهانداشت و تمام نمونه
هرچند بعد از .را نشان دادنداگنودنتیعدد دشیافزا،شده بود

دندان و نیاسترس بيسازهیکه به منظور شب-نگیکلیترموس
مشاهدهيشتریبيعددشیافزا-انجام شده بودیمیترممواد

اپک در آنها استفاده النتیکه از سییهادر مورد نمونهگردید.
که یقیدر تحق)7(مشاهده شد.اگنودنتیشده بود کاهش عدد د

ریدر  رابطه  با تاثژاپنو همکارانش  در Hosoyaتوسط
يهاافتهیيها روالنتیکننده دندان و سشیپاليهاریخم

(Diagnodent) شیبعد از پالجینشان داد که نتا، شدانجام
را نسبت به قبل از يعدد باالترسیپاميحاوریکردن با خم

مطالعه نشان داد نیایبه طور کل.دهدمینشانکردن شیپال
اگنودنتیدجینتاتوانندیها مالنتیکننده و سشیپاليهاریخم

اثرزیدر مطالعه ما ن)10(قرار دهند.ریرا تحت تاث
Bleaching, Staining وAgingاگنودنتیدجینتايرو

نگیشیهمانند پالزیها نمداخلهنیو ثابت شد که ادشیبررس
اتیخصوصنیهمچن.گذارندیمریتاثاگنودنتیدجینتايرو

Aging)12،11 ( ،Bleachingلهیبه وسیمیمواد ترمیچشم
رار قریتحت تاث)16،15(Polishingو)14(Stainingو)13(
مورد زیناگنودنتیديهاافتهیيآنها روریو تاثردیگیم

اگنودنتیطالعه حاضر اعداد ددر م)1(.استقرار گرفتهقیتحق
و در ونگوناگيدر مداخله هايریبدست آمده  بعد از قرارگ

يتراز عدد گزارش شده برانیها، پائتیمورد تمام انواع کامپوز
) 20>(عاجيهایدگیپوسزینو)20-14(نایميهایدگیپوس

مثبت کاذب صیتوان گفت امکان تشخیمنیبنابر ا)17(بود. 
نیبد.(طبق دستورالعمل کارخانه)وجود نداردیدگیپوسيبرا

یتیمپوزفلورسنت مواد کانیتوان بیمطالعه منیکه با ایمعن
يهادر مداخلهيریو چه بعد از قرار گهیپاطی(چه در شرا

%) تفاوت قائل شد. در 16دیپراکسادیبامراژل کآب و،يچا
يبراهیپاطیدر شرااگنودنتیمطالعه حاضر اعداد د

طیدر شراکهیمختلف با هم تفاوت داشت، بطوريهاتیکامپوز
را نسبت به يترعدد باالUltradentشرکتتیکامپوزه،یپا

Kerr flowشرکت، تیها نشان داد  و کامپوزتیکامپوزریسا

اگنودنتیعدد دراتتغییدرموردرا نشان داد. يترنیدد پائع
وجود داشت. ییتفاوت هازیدر مداخله ها نيریبعد از قرار گ

مداخله ها در مداخله آب و ژل  يریبعد از قرار گکهیبطور
تیمربوط به کامپوزراتییتغنیشتری% , ب16دیپروکسادیکربام
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،يدر مداخله چايریبود و بعد از قرار گKerr flowشرکت
راتییتغزانیمنیشتریبTetric flowشرکتتیکامپوز

توانیمواد مختلف ميریرا نشان داد. در مورد رنگ پذيعدد
به کسی، نسبت ماترلتریمانند نوع و اندازه ذارت فیبه عوامل

نوع النت،یبودن سلیدروفیهن،یبودن رزلیدروفیهلر،یف
و نوع ماده رنگزا، صاف بودن ،ییایمیواکنش شون،یسیزایمریپل

که از )18،8(آن ماده اشاره کرد یذاتاتیو خصوصمیسطح ترم
را ریتاثنیرو مهم تنیشتریبلریعوامل اندازه ذرات فنیانیب

هرچه اندازه ذرات کهیها دارد بطورتیکامپوزيریدر رنگ پذ
در )8(.شودیحاصل ميکمتريعددراتییتر باشد تغکوچک

و قهوه باعث يثابت شده است که وجود شکر در چاياالعهمط
با نوع بدون شکر  سهیدر مقایمیماده ترميریپذرنگشیافزا

که شکر یچسبندگتیخاصبه توانیآن را ملیکه دلشودیم
وجود خامه در نیمربوط دانست. همچندهدیو قهوه ميبه چا

که ممکن ودشیماده ميریقهوه باعث کاهش رنگ پذایيچا
با حالت سهیدر مقايچاایاست مربوط به کاهش تراکم قهوه 

مطالعهکیبه ذکر است که الزم)8(. بدون خامه باشد
موجود در حفره دهان يتواند تمام مداخله هاینمآزمایشگاهی 

نگونهیدر اکهیکند. به طوريسازهیشبقیرا به طور دق
به .شودیگرفته مدهیعوامل محافظت کننده نادیمطالعات برخ

ریعنوان مثال در مطالعه حاضر هدف، آزمودن حداکثر تاث
ایيتوسط چاStaining.بودیابیزمورد اريفاکتورها
زا در حفره دهانرنگيهرماده

چرا که به خاطر وجود متناوب،تواند کامال متمرکز باشدینم
موجود یکند و سطح مواد دندانیمقیرا رقآنبزاق،رنگدانه

دار شدن آنها محافظت رنگدانهپوشاند و ازیدر حفره دهان را م
سطح يدر مطالعه حاضر تمام نمونه ها دارانیو همچنکندیم

سطوح کامال يها دارامیترمیکینیاما در حالت کل،صاف بودند
محدب هستند و شکل اینقاط مقعر یو در برخستندیصاف ن

Finishingزانیمکیبه نیدارند و همچنیگوناگونيها

ریرنگ را تحت تاثرییکه درجه تغعواملی گرینشده اند. از د
که در .استAbrasionونگیکلیترمال سددهنیقرار م

در مطالعه حاضر اعمال نشد. یوجود دارد ولیکینیحالت کل

سطح دندان يریذکر کرد که بهتر است قبل از اندازه گدیبا
شود تا شیپر شده باشد، پالیمیترممخصوصاً اگر با مواد

يکه رويمثبت کاذب ندهد. چرا که هم وجود موادجهینت
موارد قابل یاند که در برخافتهیتجمع میسطح دندان و ترم

اگنودنتیعدد دشیبرداشت و اسکراب هستند، باعث افزا
طیکه سالها در محیمیو هم فلورسنت سطح مواد ترمشودیم

فلورسنت سطح مورد شیاند باعث افزادهان حضور داشته 
و یدگیمثبت کاذب پوسصیخو باعث تششودیميریاندازه گ

. شودیاز اندازه از سطح دندان هنگام درمان مشیبرداشت ب
از سطح ماده کرونیم500به ضخامت ياهیاگر النیبنابرا

را نشان خواهد یبرداشت شود دستگاه عدد فلورسنت واقع
)16(.داد

:گیريهنتیج
و Aging ،Bleachingکه هاي ما نشان دادیافته

Staining یتیکامپوزيهامیدر ترماگنودنتیديهاافتهیبر
باعث StainingوAgingکهیبه طور،داردداريمعنیریتاث

باعث کاهش عدد Bleachingو اگنودنتیعدد دشیافزا
عدد راتییتغنی. اما اشودیمهیپاطینسبت به شرااگنودنتید
مثبت کاذب صیکه سبب تشخستینيابه اندازهاگنودنتید

بعد از قرار اگنودنتیکه اعداد دیمعننیشود. بدیدگیپوس
سالم ينایمذکور در محدوده ميها در مداخله هاگرفتن نمونه

. با ردیگیقرار نمیدگیبوده و در محدوده عدد مربوط به پوس
يریبعد از قرارگUltradentترکشتیکامپوزنکهیتوجه به ا

Kerr pointشرکت تیو کامپوزيدر آب و چا بعد از قرار 4
را يعددراتییتغنی% کمتر16دیپراکسادیربامادر ژل کيریگ

توانند اثر کمتري در تغییرات عدد دیاگنودنت مینشان دادند، 
نسبت به حالت پایه داشته باشند. 
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