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Introduction: In an ideal situation, the wear resistance of a restorative material should be similar to dental enamel. 
This study was performed to observe the wear resistance of targis wear compared with porcelain, composite, and 
natural enamel.  
Materials & Methods: In this in vitro study, 120 samples (2×8×13mm) were prepared including 60 Targis samples 
(140 Dentin Targis veneered with S1 Incisal Targis), 20 porcelain samples (VITA VMK95-A2 Incisal), 20 composite 
samples (Tetric-ceram HB-A2) and 20 natural enamel samples (buccal surface of maxillary central tooth). The 
samples were mounted in Acrylic block and placed in a wearing machine (periods=30000 times, frequence=198 
cycles per second, pressure=300gr invironment=artifitial saliva solution) after finishing by silicone carbide paper (240-
1000) for 20 minutes. The samples were studied in three groups: Targis-Porcelain, Targis-Composite and Targis- 
Enamel. Vertical reduction of each sample was measured by a digital caliper (Mitutoyo, Japan) with a precision of 
0.01mm. The results were analyzed by a T-test and SPSS software. 
Results: Porcelain was 3.5 times more resistant to wear than Targis and the difference was statistically significant 
(P<0.05). The wear resistance of targis was not significantly different from Tetric ceram HB composite (P>0.05). 
When compared to enamel, it was observed that Targis was less wear resistant but the difference was not significant 
(P>0.05). 
Conclusion: According to the results, targis, having suitable mechanical properties, maybe a good alternative for 
porcelain composite. 
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  چکیده
در ایـن مطالعـه میـزان سـایش تـارجیس در مقابـل چینـی،                . در شرایط ایده آل، مقاومت سایشی ماده ترمیمی باید مشابه مینا باشد            :مقدمه

  .آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفتیط کامپوزیت و مینای دندانی در شرا
 بـا   140تارجیس دنتین   ( نمونه تارجیس    60 میلیمتر شامل    13×8×2 نمونه به ابعاد     120در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی،       :مواد و روش ها   

 20و   HB (A2)ریک سرام  نمونه از کامپوزیت تتA2( ،20چینی انسیزال  (VMK95 VITA نمونه چینی 20، )S1پوششی از تارجیس انسیزال 
نمونه ها در بلوکهای آکریلی مانت شده و پس از سائیدن و آمـاده سـازی          . تهیه شد ) از سطح باکال دندان سانترال ماگزیال     (نمونه مینای دندان    

 000/30فعـات   بـه د  (، در ماشین سایش قرار گرفتنـد         دقیقه 20 بمدت   1000 تا   240شماره  سطوح آنها به کمک کاغذهای سیلیکون کارباید        
،  چینـی  -مونـه هـا در سـه گـروه تـارجیس          ن).  گرم و در یک محیط مایع بزاق مصنوعی        300 سیکل در دقیقه، فشار      198سیکل ، با فرکانس     

 (Mitutoyo)ارتفاع کاهش یافته در سطوح مقابل هم توسط کولیس دیجیتالی           .  مینا مورد مطالعه قرار گرفتند     - کامپوزیت و تارجیس   -تارجیس
تحـت آنـالیز آمـاری      % 95 با درجه اطمینان     SPSS و نرم افزار     T-Testاعداد بدست آمده توسط آزمون      .  میلیمتر اندازه گیری شد    01/0 با دقت 

  .قرار گرفتند
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سایش تارجیس نسبت بـه کامپوزیـت       . )>05/0P(  برابر بود  5/3اختالف قدرت سایندگی چینی نسبت به تارجیس معنی دار و حدود             :یافته ها 
در نمونه های تارجیس مقابل مینا مشاهده گردید که تارجیس بیشتر از . میزان بودو تقریباً به یک  اختالف معنی داری نداشت HBسرام تتریک 

  .مینا دچار سایش شده که از نظر آماری معنی دار نبود
 و کامپوزیت   چینیکانیکی مناسب می تواند جایگزین مناسبی برای        ، تارجیس با داشتن خصوصیات م     با توجه به نتایج بدست آمده      :نتیجه گیری 

  .باشد
  .پوزیت، مینا، چینی، کامسایش، تارجیس :واژه های کلیدی

  2و1شماره  / 31 جلد 1386سال /  مشهد ی دانشگاه علوم پزشکیمجله دانشکده دندانپزشک
  

  مقدمه
ــی    ــام چینـ ــای تمـ ــر در ترمیمهـ ــالیان اخیـ در سـ

بـا توجـه بـه      . ی حادث شده اسـت    پیشرفتهای چشمگیر 
خصوصیات بارز چینی الزم است به قـدرت سـایندگی          
ــسوب      ــعف آن مح ــاط ض ــه از نق ــکنندگی ک ــاال و ش   ب

 محققین تا بـه امـروز در تـالش          )1(.می شود اشاره کرد   
بوده اند که به یک جایگزینی مناسب بـرای آمالگـام در            

همیشه یکی از اصلی ترین     . ترمیمهای خلفی، دست یابند   
هــا در مــورد کامپوزیــت هــای خلفــی، ســایش  نگرانــی

اکلوزالی بوده است که حاصل آن پیدایش مواد جدیدی         
ــد   ــی باش ــرومرها م ــه س ــای   . از جمل ــاس ادع ــر اس   ب

  کارخانه های سـازنده، سـایش ایـن مـواد مـشابه مینـا              
برای بررسـی ایـن فـاکتور اساسـی تـصمیم           . می باشد 

مقابل چینی،  گرفتیم که مقاومت سایشی این ماده را در         
کامپوزیت خلفی و مینای دندانی بصورت آزمایـشگاهی        

  .مورد مطالعه قرار دهیم
 و Monasky GE مطالعـه ای توسـط   1971 در سـال 
ــارانش ــدان    )2(همک ــای دن ــایش مین ــسه س ــرای مقای  ب

بـا  ( و چینـی رایـج    ) IIIتیـپ   ( آلیـاژ طـال   ) سانترال باال (
بـر  . صـورت گرفـت    )چهارسطح آماده سـازی متفـاوت     

اس ایـن مطالعـه چینیهـای خـشن و پرداخـت نـشده              اس
سایش بیشتری در مینا ایجاد کـرده و سـایش طـال در             

 .مقابل چینی خیلی سریع اتفاق افتاد

Fisher  تحقیقی بر روی 1983 و همکارانش در سال 
دو ( چینـی    -سایش مینا در تماس با محـل اتـصال فلـز          

ه  و نتیجــ)3(انجـام دادنـد  ) نـوع فلـز قیمتـی و غیرقیمتـی    

گرفتند که سایش مینا در قسمتی که در تماس با چینـی            
ــز اســت و در     ــا فل ــاس ب ــه در تم ــیش از ناحی ــوده ب   ب

 60 فلـز در آنهـا       -نمونه هایی کـه زاویـه تمـاس چینـی         
. درجه بوده است، تـرک هـایی در چینـی مـشاهده شـد             

 نشان 1992 و همکارانش در سال Ralph delongتحقیق 
 چینی رنـگ آمیـزی شـده        داد که مینای دندان در مقابل     

   برابـر بیـشتر از چینـی هـای          5 تـا    2) سرامکو دایکور (
رنگ آمیزی نشده دچار سایش می شود و این سـایش           

 15 تـا    10در مقایسه با سایش مینا مقابـل طـال حـدود            
  )4(.برابر است

Ratledge   نـشان دادنـد   1994 و همکارانش در سـال 
یتـادور  که در بین آمالگام، کامپوزیت و چینـی، چینـی و   

 بیـشترین سـایش را بـر    IPS empressآلفا و بـدنبال آن  
  )5(.روی مینای دندان ایجاد می کنند

 مشخص 1994و همکارانش در سال  Jagger تحقیق 
کرد که چینی گلیز شـده و گلیـز نـشده میـزان سـایش               
یکسانی بر روی دندان ایجاد می کنند اما سایش توسط          

  )6(.دچینی پالیش شده بطور واضحی کمتر بو
 Merrie    نشان دادند کـه  1997و همکارانش در سال 

ــا در مقابــل طــالی تیــپ      مــشابه چینــیIIIســایش مین
Dicor MGC و کمتــــر از چینــــی Vita mark II و   

IPS empress7(. بود(  
Ahmads Al-Hiyasat ــارانش در ســال  1999 و همک

 مشابه  Duceramنشان دادند که سایندگی آلفا پرسلن و        
 Vita mark IIر دو این مواد نسبت به چینی هم بوده و ه

  )8(.قدرت سایندگی بیشتری دارند
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Pascal mange  ــال ــارانش در س ــی 1999 و همک  ط
 سایندگی  Duceramمطالعه ای مشخص کردند که چینی       
 1999 در ســال )9(.بیــشتری از چینــی فلدســپاتیک دارد

 و همکارانش نشان داد که مینـا سـایش   Kern Mتحقیق 
زین کامپوزیت داشته اما سایش تارجیس با    کمتری از ر  

  )10(.مینا تفاوتی نشان نمی دهد
 بـر  1999 و همکارانش در سال Gohring TNتحقیق 

 اینله بریج از جنس تـارجیس وکتـریس        20روی سایش   
نشان داد کـه بعـد از یکـسال نمونـه هـا سـالم بـوده و                  

  )11(.سایش یا نقیصه ای نداشتند
 1999همکارانش در سال  و Kurt T. Metzlerمطالعه 

 تخریب کمتـری    Finesse و   900نشان داد که چینی امگا      
  )12(. بر روی دندان دارندIIاز چینی سرامکو 

هدف این تحقیق مقایسه میزان سایش تـارجیس در         
 HB، کامپوزیت تتریک سـرام      VMK95 چینی ویتا مقابل  

  .و مینای دندانی در شرایط آزمایشگاهی است
  مواد و روش ها

در ایـن مطالعـه آزمایـشگاهی       اد مـورد اسـتفاده      مو
  :عبارت بودند از

 (Veneer) ماده پوشاننده سطحی     :(Targis)تارجیس  
 وکتــریس بــوده و از جــنس   -سیــستم تــارجیس در 

Ceramic optimized polymer وزنی فیلرهای % 80 حاوی
  .سرامیکی غیرآلی می باشد
 نـوعی کامپوزیـت ترمیمـی       :کامپوزیت تتریک سـرام   

ت شونده با نور و ساخت ویوادنت اسـت کـه نـوع             سخ
HBدر ترمیم های خلفی قابل فشرده شدن است .  

ــا  ــی ویت ــسیزال   :چین ــی ان ــه از چین ــن مطالع    در ای
Vita VMK95استفاده شده است .  

 عدد بلوک به ابعاد     120تعداد نمونه های این مطالعه      
ــه  13×8×2 ــود ک ــر ب ــارجیس 60 میلیمت ــه آن از ت  نمون

 140مونه های تارجیس از تارجیس دنتین       ن. ساخته شد 
 میلیمتر بود کـه بـر روی آن         1به ضخامت   ) A2مشابه  (

.  میلیمتر قرار گرفت   1 به ضخامت    S1تارجیس انسیزال   
 ثانیه نـوردهی    20طبق دستور کارخانه سازنده پس از       

 25و پوشانیدن نمونه ها با ژل تارجیس، آنها را بمـدت            
 اصلی تارجیس پلیمریزه     کوره 1دقیقه با برنامه شماره     

 به رنـگ    VMK95 بلوک از جنس چینی ویتا       20. نمودیم
A2            20.  و طبق دسـتور کارخانـه سـازنده تهیـه گردیـد 

 HBبلوک کامپوزیتی از جنس کامپوزیت تتریـک سـرام          
 ثانیـه بـا نـور مناسـب         60 تهیه و بـه مـدت        A2به رنگ   

 نمونه از مینای دندان انـسان       20همچنین  . سخت گردید 
طح فاسیال دندانهای انسیزور باال که تازه کـشیده         از س 

کلیه نمونه ها بر روی یک بلوک       . شده بودند تهیه گردید   
کـه در   )  میلیمتـر  23×13×13(آکریلی به شکل مـستطیل      

دستگاه ماشین سایش قرار می گرفـت، توسـط آکریـل           
  ).1تصویر (فوری ثابت و محکم شدند 

  

  
نت شده در بلوک های نمونه های آماده شده و ما : 1تصویر 

  آکریلی
  

تمام نمونه های مانت شده با ماشین پرداخـت و بـا            
  کاغــذ ســیلیکون کاربایــد بــه ترتیــب بــه شــماره هــای 

ــدت 1000 و 240-400-800 ــت  20 در م ــه پرداخ  دقیق
بطوریکه در پایان کـار سـطحی کـامالً صـاف و            . شدند

در ایـن آزمـایش از ماشـین        . فاقد خشونت حاصل شـد    
 ســاخته شــده در (Simulated hand brushing)ســایش 

ایـن دسـتگاه    . دانشکده دندانپزشکی مشهد استفاده شد    
 بازوی متحرک با حرکات رفـت و برگـشت بـا            8دارای  
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 دور در دقیقه اسـت کـه   198 سانتیمتر و تناوب    1دامنه  
  تعداد حرکات انجـام شـده بـر روی شـمارنده ای ثبـت              

 بـه   هر بازو بـصورت مـستقل عمـل کـرده و          . می شود 
تمام نمونه ها در ایـن      .  گرم بارگذاری گردید   300مقدار  

ماشین در داخل آکواریومی که از مایع بزاق مـصنوعی          
  .پرشده بود شناور شدند

نحوه قرارگیری نمونه ها در مقابل هم بنحـوی بـود           
که نیمی از سطوح نمونه های قرار گرفتـه در بازوهـای            

ونـه هـای    در مقابل نیمی از سـطح نم      ) تارجیس(فوقانی  
بـر  )  کامپوزیـت  - چینـی  -مینا(بازوهای پایینی دستگاه    

بطوریکه پس از انجـام آزمـایش       . روی هم اورلپ شدند   
نیمی از سطوح سایش یافته و نیمی دیگر دست نخورده     

نمونه ها بصورت کامالً مـوازی بـا تمـاس          . باقی ماندند 
). 2تـصویر  (سطح به سطح بـر روی هـم قـرار گرفتنـد          

 20 نمونــه تــارجیس در مقابــل مینــا، 20بعبــارت دیگــر 
 نمونه تارجیس در    20نمونه تارجیس در مقابل چینی و       
  .مقابل کامپوزیت قرار گرفته بود

ارتفاع نمونـه هـا قبـل از آزمـایش و پـس از انجـام                
 توسـط کـولیس      تناوب از دسـتگاه سـایش بـه        000/30

 میلیمتـر   01/0 ساخت ژاپن با دقت      (Mitutoyo)دیجیتال  
و در یک محل مشخص و به دفعات سه بـار بـرای هـر               

  اعداد حاصل بـه توسـط آزمـون    . نقطه اندازه گیری شد 
t-test    و نرم افـزار SPSS    05/0 و بـا سـطح معنـی داری 

  .تحت آنالیز آماری قرار گرفتند
  یافته ها

بین میـزان سـایش تـارجیس        : چینی -گروه تارجیس 
ــانگین ( ــر079/0می ــی )  میلیمت ــانگین (و ســایش چین می

و میزان سایش   اختالف معنی دار بوده     )  میلیمتر 022/0
  .  برابر چینی بوده است5/3تارجیس حدود 

ــارجیس ــروه ت ــت-گ ــزان ســایش  : کامپوزی ــین می  ب
و سایش کامپوزیـت    )  میلیمتر 054/0میانگین  (تارجیس  

. از نظر آماری اختالفی نیـست     )  میلیمتر 057/0ن  میانگی(
میانگین سـایش تـارجیس و کامپوزیـت تقریبـاً یکـسان           

  ). 1 و نمودار 1جدول (است 
 بـین میـزان سـایش تـارجیس         : مینا -گروه تارجیس   

 027/0میانگین  (و سایش مینا    )  میلیمتر 032/0میانگین  (
 و  1دول  جـ (اختالف معنی داری وجـود نـدارد        ) میلیمتر
  ). 1نمودار 
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  مقایسه میانگین، انحراف معیار و آنالیز آماری تارجیس با سه گروه مورد مطالعه : 1جدول 
 P-value  انحراف معیار  (mm)میانگین   گروه

  تارجیس
  چینی

079/0  
022/0  

034/0  
012/0  

05/0 P< 

  تارجیس
  کامپوزیت

054/0  
057/0  

016/0  
012/0  

05/0 P>  

  تارجیس
  مینا

032/0  
027/0  

095/0  
086/0  

05/0 P> 

  
  
  

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

          مینا    تارجیس        کامپوزیت    تارجیس        چینی    تارجیس

تر)
لیم

(می
ش 

سای
ین 

انگ
می

  
  )بر حسب میلیمتر(میزان اختالف میانگین های سایش بین تارجیس و سه گروه مورد مطالعه  : 1نمودار 

  
  

  بحث
  برای تعیـین میـزان سـایش معمـوالً دو روش بکـار          

  : می رود
  برداشته شده حجم  . 1
 کاهش ارتفاع عمودی . 2

روشی که در این مطالعه بکـار       (تعیین کاهش ارتفاع    
از نظر کلینیکی ارتبـاط بیـشتری بـا کـاهش           ) رفته است 

  )13(.ارتفاع عمودی اکلوژن دارا می باشد
در این مطالعـه سـایش مینـا کمتـر از کامپوزیـت و              
  تقریباً مـشابه بـا سـایش تـارجیس بـود، کـه بـا نتـایج                 

Kern Mدر ایـن  . مطابقـت دارد ) 1999 ()10( و همکارانش
 و Ralph delongتحقیق مشابه نتـایجی کـه از تحقیقـات    

) 8() 1999(Ahmads.Al-Hiyasatو ) 1992 ()4(همکـــارانش
و بسیاری تحقیقات دیگر گرفته شد، چینی بعنـوان یـک           

اساس ماده ترمیمی ساینده معرفی شده است و حتی بر        
یش تـارجیس در برابـر چینـی        مطالعه حاضر میزان سا   

  . برابر بوده است5/3حدود 
ــی    ــت کلینیکـ ــایج مثبـ ــشابه نتـ  و Gohring TNمـ

، تارجیس جایگزین خـوبی     1999 در سال    )11(همکارانش
برای طال در مواردی که نیاز به زیبایی بیـشتری اسـت            
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اما برای بررسی موفقیت کلینیکی این ماده به        . باشد می
  .د بودتحقیقات بیشتری نیاز خواه

مــا همیــشه نگــران ســایش مینــا در برابــر چینــی و 
همچنین سایش، تخریب و شکست کامپوزیت در برابـر         

از این نظر تارجیس مـی توانـد بـا کـسب            . مینا بوده ایم  
ــرای چینــی و   خــصوصیات مکــانیکی مناســب، حتــی ب

بـا توجـه بـه      . کامپوزیت هـم جـایگزین مناسـبی باشـد        
طالعـه از خـود     سایشی که تمام مـواد ترمیمـی مـورد م         

نشان دادند، حتی االمکان بایستی از رنگ آمیـزی هـای           
سطحی برای رسیدن به رنگ و افکت هـای مخـصوص           
  پرهیــز نمــود چــرا کــه ایــن نــوع رنــگ آمیــزی بــسیار  

  .آسیب پذیر است

  خالصه و نتیجه گیری 
  . از تحقیق حاضر نتایج زیر حاصل شد

ــارجیس حــدود   . 1  برابــر 5/3میــزان ســایش ت
  .چینی است

 در HBســایش کامپوزیــت تتریــک ســرام     . 2
مقایسه با تارجیس اختالف معنی داری نداشته امـا         

 .این سایش در کامپوزیت بیشتر بود

سایش مینا در مقایسه با تـارجیس اخـتالف          . 3
معنی داری نداشـته، امـا ایـن سـایش در تـارجیس       

 .بیشتر بود
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