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Introduction:  
Color stability is crucial for the success of any restorative material. Despite composites, color stability of ceromers 
has not been studied widely. The purpose of this study was evaluation of color stability of one type of ceromers and 
comparing it with porcelain and composite. 
Materials & Methods: 
In this invitro experimental study, one type of ceromers (targis), a light cured direct composite (tetric ceram) and a 
porcelain (vita) were chosen. The samples were evaluated in CIELAB color order system by  a colorimeter in 3 
stages: before UV exposure, after 100 hours UV exposure and after 200 hours UV exposures. l*, a* and b* 
peculiarities and their changes in examination steps were calculated. The results were analyzed by ANOVA and 
LSD statistical tests. 
Results: 
The results revealed the porcelain and targis had the highest and lowest color stability after 100 (P=0.05) and 200 
(P=0.014) hours periods, respectively. In comparison among the different colors of ceromers, C3 and D3 had the 
highest and the lowest color stability respectively (P= 0.001 in 100 and P= 0.008 in 200 hours). In all of studing 
groups, the final color change were clinically acceptable. 
Conclusion: 
All of the groups revealed acceptable color stability and among them porcelain had the best characteristics. 
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  چکیده
 :مقدمه

 ثبات رنگ سرومرها هنوز به صورت وسیع ،بر خالف کامپوزیت. اده ترمیمی همواره مدنظر بوده استثبات رنگ در موفقیت هر م
هدف این تحقیق بررسی ثبات رنگ یک نوع ماده سرومری و مقایسه آن با ماده کامپوزیتی و . مورد بررسی قرار نگرفته است

  .بودپرسلن 
  :مواد و روش ها

 و یک نوع )تتریک سرام (، یک کامپوزیت مستقیم الیت کیور)تارجیس (نوع سرومر تجربی یک -در این مطالعه آزمایشگاهی
 ساعت 200 و 100 پس از  و و توسط یک کالریمتر در ابتدای آزمونCIELABنمونه ها در سیستم . انتخاب شدند) ویتا (پرسلن

نتایج توسط . ل آزمایش بررسی شد و تغییرات آنها در مراح*b و *l*، aمختصات .  مورد بررسی قرار گرفتUVتابش اشعه 
  . مورد بررسی آماری قرار گرفت(LSD) و آزمون تعقیبی (ANOVA)آزمون آنالیز واریانس یکطرفه 
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  :یافته ها
 پرسلن بیشترین ثبات رنگ و تارجیس کمترین ثبات رنگ را ، ساعت اشعه200 و 100نتایج نشان داد که پس از دوره های 

 بیشترین C3 رنگ ،در مقایسۀ رنگهای مختلف مادۀ سرومری ). ساعت200 در =014/0Pعت و  سا100 در =05/0P(داشتند 
در تمام . ) ساعت200 در =P 008/0 ساعت و 100در  .)=001/0P( کمترین ثبات رنگ را دارا بودند D3ثبات رنگ و رنگ 

  . تغییر رنگ پس از آزمون از نظر کلینیکی قابل قبول بود،گروههای مورد مطالعه
  :تیجه گیرین

  . قبولی برخوردار بودند و در این میان پرسلن بهترین ثبات رنگ را نشان دادتمام گروهها از ثبات رنگ قابل
  :واژه های کلیدی

  . کالریمتر، ثبات رنگ،تارجیس
  4و3شماره  / 30 جلد 1385سال /  مشهد ی دانشگاه علوم پزشکیمجله دانشکده دندانپزشک

  
  :مقدمه

 روانی است که با پدیده فام -زیکیرنگ پدیده ای فی
 و خلـوص    (Value) درجـه روشـنی      ،)Hueته رنگ یـا     (
اندازه گیـری شـده و بـا کیفیـت       ) Chromaاشباعیت یا   (

جهت مشخص ساختن و تنظـیم      . حسی درک می شود   
 کـاربرد یـک   ،کردن رنگ بـرای حـل مـشکالت زیبـایی         

یـک سیـستم رنگـی    . سیستم رنگی احساس مـی شـود     
  ر مبنــای آن مجموعــۀ بزرگــی از اصــولی اســت کــه بــ

  نمونــه هــای رنگــی در رابطــه مــشخص بــا هــم قــرار  
 سیـستم   ،از بین سیستمهای مختلف رنگی    . )1(می گیرند 

CIE              که بر نظریه اخـتالط افزایـشی رنـگ هـا اسـتوار 
در . )1و2(است، کـاربرد بیـشتری در دندانپزشـکی دارد        

  و *l*، a مقـادیر    ، با وضع استانداردهای جدیـد     ،1978
b*معرفی شدند .  

l*           میزان روشنایی یا تاریکی است کـه بـا Value  و 
 ضرایب رنگی هـستند کـه بترتیـب بـا           ،*b و   *aمقادیر  

Hue و Chromaباشند  در سیستم مانسل مرتبط می.  
 بــسته بــه *a انــدازه پــارامتر CIELABدر فــضای 

 سـبز مـی باشـد و        -درجه رنگ بر روی محـور قرمـز       
زرد -زه رنگ روی محـور آبـی       بسته به اندا   *bپارامتر  

  .است
 ضـمن بررسـی   R. Douglas میالدی 2000در سال 

ثبات رنگ چهار نوع سرومر و مقایسه آن با پرسلن و           

 گـزارش نمـود کـه تغییـر         ،یک کامپوزیت میکروهیبرید  
  .)3(رنگ کلیه مواد مورد مطالعه قابل قبول بود

T.Stobe بــه بررســی 2001 و همکــارانش در ســال 
  ت نوع سرومر پرداختند و نشان دادند که      ثبات رنگ هف  

Zeta HC و Sinfony   ــتند ــشتری داش ــگ بی ــات رن .  ثب
 و پس از آن Bella glassبیشترین تغییر رنگ متعلق به 

 Zeta LC و Artaglass، Colombus، Targisبــه ترتیــب  
  .)4(بود

 نشان دادند کـه  Zhou Z و Wu XM، 2004در سال 
متــصل بــه هــای  تکــرر پخــت بــر ثبــات رنــگ پرســلن

  .)5(تیتانیوم اثری ندارد
Ertan AA و Sahin E ثبــات رنــگ چهــار 2005 در 

نوع سرامیک را بررسـی و مقایـسه نمـوده و گـزارش             
 تغییـر رنـگ   Ceramco Finesseکردند که تنهـا پرسـلن   

در مقایـسه رنگهـای     . قابل مشاهده با چشم نـشان داد      
 تغییـرات بیـشتری نـسبت بـه     C3مختلف پرسلن، رنگ    

  .)6( داشتB3 و A3رنگ 
ثبات رنگ در موفقیـت هـر مـاده ترمیمـی همـواره             

 ثبـات رنـگ     ،بـرخالف کامپوزیـت   . مدنظر بـوده اسـت    
سرومرها هنوز به صورت وسیع مورد بررسـی قـرار          

هدف این تحقیق بررسی ثبات رنـگ یـک         . نگرفته است 
نوع ماده سرومری و مقایسه آن با ماده کامپوزیتی و          

  .پرسلن است
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  :امواد و روش ه
نام و کارخانـه سـازنده هـر کـدام از مـواد مـورد               

  . آمده است1 در جدول ،استفاده در این مطالعه

  

  
   نام، کارخانجات سازنده و مواد آزمون: 1جدول 

  محصول) کارخانه(  نوع  روش کاربرد  روش پلیمریزاسیون
-  

  فوتو ترمیک
  الیت کیور

  غیرمستقیم
  غیرمستقیم
  مستقیم

  پرسلن
  سرومر
  دمیکروهیبری

)Vita (پرسلن  
)Ivoclar-vivadent (تارجیس  

)vivadent (کامپوزیت تتریک  
 

 میلیمتر  2 میلیمتر و ضخامت     10 دیسک به قطر     20
   از ماده سـرومر     D3 و   A3، B3، C3از نمونه رنگ های     

 دیـسک بـا همـان       5و  )  دیسک برای هر نمونه رنـگ      5(
 دیسک بـا    5 ماده کامپوزیتی و     A3ابعاد از نمونه رنگ     

 30جمعـاً   ( تهیـه شـد      A3همان مشخـصات از پرسـلن       
ــسک ــت    .)دی ــه توســط کی ــه شــده ب ــای تهی ــه ه  نمون

مخصوص پرداخت سیستم تارجیس، تا رسیدن به یک        
کلیه نمونه ها به صورت     . سطح آینه ای پرداخت شدند    

  .تصادفی از سطح زیرین کدبندی شدند
 37 سـاعت در آب مقطـر        24کلیۀ نمونه ها به مدت      

سپس نمونه ها روی    . راد غوطه ور شدند   درجه سانتیگ 
یک تری سفید بصورت تصادفی قـرار گرفتـه و تحـت            

منبع اشعه یک المـپ     .  قرار داده شدند   UVتابش اشعۀ   
Xenon وات در دسـتگاه  1500 بوروسیلیکات Sun test  

Otiginal HANAU) با سطح تابش اشعه ) ساخت آلمان
w/m

 .)1شکل ( بود 585 2

  

  
   Sun test دستگاه :1شکل 

دمای درون محفظه در زمان روشن بودن دستگاه        
ºc45-27 ساعت در معرض    100نمونه ها به مدت     .  بود 

سپس در دستگاه ترموسیکل بین .  قرار گرفتندUVنور 
ــه تعــداد  5-55دمــای  ــار 1800 درجــه ســانتیگراد ب  ب

 100 ،نمونه هـا مجـدداً مطـابق قبـل        . ترموسیکل شدند 
 بـار  1800ار گرفته و ساعت در معرض تابش اشعه قر  

جهت تعیین کیفیت رنگ نمونه هـا از        . ترموسیکل شدند 
 هر  CIELABمختصات  .  استفاده شد  CIELABسیستم  

 قبـل از تـابش      CR-10 Minoltaنمونه با یـک کـالریمتر       
 سـاعته تـابش     200 و   100اشعه و پـس از دوره هـای         

سپس اختالف رنگ نمونه هـا بـا        .  تعیین شد  UVاشعه  
  :رمول زیر محاسبه شداستفاده از ف

∆E (l,a,b) = [(lB-lI)2 + (aB-aI)2 + (bB-bI)2]1/2  

B= base line 

I= Interval of UV exposure (100 or 200 hours) 

ثبات رنگ گروهها توسط آنالیز واریـانس یکطرفـه         
ِ(ANOVA)     و آزمون تعقیبی LSD    جهت تعیین اختالف   

  .مورد بررسی قرار گرفت) >05/0P(معنی دار 
  :یافته ها

ــاری     ــابی آم ــا و ارزی ــع آوری داده ه ــس از جم پ
  :متغیرهای مورد نظر، نتایج زیر بدست آمد

ــف ــلن  ) ال ــسه پرس ــت ،A3در مقای  و A3 کامپوزی
 نشان داده شد که غالب گروهها تغییـرات         A3تارجیس  

ــور    ــی را در مح ــسبتاً منظم ــت  *bن ــشتر در جه  و بی
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 *a*,lر  امـا در محـو    ) 3نمـودار   (افزایش نـشان دادنـد      
  .)1 و 2نمودار (تغییرات تا حدودی نامنظم بود 

، رنـگ در کلیـه   (E∆)همچنین در مقایسه کـل رنـگ       
گروهها در هر دو مرحلـه آزمـون افـزایش نـشان داد             

 کــه مرحلــه اول آزمــون کــاهش A3بجــز کامپوزیــت (
 و  A3تنها اختالف بین تارجیس     ) جزئی رنگ نشان داد   

 سـاعت و    100 در   =005/0P( معنی دار بود     A3پرسلن  
014/0 P= ساعت تابش اشعه200 در (.  

در طی  ) *lمحور  (در بررسی تغییرات درخشندگی     
بــین  ســاعته تــابش اشــعه در 200 و 100پریودهــای 

 گروهها اخـتالف معنـی دار مـشاهده نـشد     ازهیچکدام  
)05/0 P>(.    در محور a*     اختالف بین گروههای پرسلن 

A3 و تــــارجنیس A3) 002/0 P=(،وزیــــت  کامپA3 و 
 A3 و کامپوزیـت     A3، پرسلن   )=A3) 047/0 Pتارجیس  

)037/0P= ( ــت ــارجیس A3و کامپوزیـــــ  A3 و تـــــ
)007/0P= (  در بررسی تغییرات    . معنی دار بودb*  تنها 

 اختالف معنی دار A3 و کامپوزیت A3در گروه پرسلن 
و در بقیــه حــاالت اخــتالف ) =224/0P(مــشاهده نــشد 

  ).>P 046/0(معنی دار وجود نداشت 
 تـارجیس   ،در مقایسه رنگهای مختلف تارجیس    ) ب

D3، A3، B3   و C3        به ترتیب بیشترین تغییرات رنـگ را 
 100 در   D3 و   B3نشان دادند که اختالف بین تارجیس       

 سـاعت   100پس از    D3 و   C3و نیز   ) =007/0P(ساعت  
)001/0P= ( ســـاعت تـــابش اشـــعه 200و )008/0P= (

ــود  ــی دار ب ــودار (معن ــای   تغی.)4نم ــرات در محوره ی
 مـنظم تـر از سـایر محورهـا و           *bمختصات رنـگ در     

 و جـداول    3 تـا    1نمودار  (بیشتر در جهت افزایش بود      
.)2و3
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 UV ساعت تابش 200 و 100بعد از ) *lمحور ( تغییرات درخشندگی : 1نمودار 
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 UV ساعت تابش 200 و 100بعد از ) E∆( تغییرات رنگ مواد :4نمودار 

  
  

  A3  و تارجیس A3   کامپوزیت،A3   درگروه های پرسلن)∆ E(  مقایسه تغییرات رنگ : 2جدول 

P   انحراف معیار)sd(  
  متوسط اختالف

                     متغیر وابستهI         گروه Пگروه   )І گروه – Пگروه ( 

434/0  345/0  28/0-  
05/0  345/0        *      75/0-  
195/0  345/0  47/0-  

  A3  پرسلن     A3 کامپوزیت
  ∆ A3                 E         پرسلن  A3تارجیس 
   ساعت آزمون100 در   A3      کامپوزیت      A3تارجیس 

055/0  423/0  9/0-  
014/0  423/0        *      21/1-  
472/0  423/0  31/0-  

  A3       پرسلن A3کامپوزیت 
  ∆ A3                 E         پرسلن A3تارجیس 

   ساعت آزمون 200 در A3        کامپوزیت     A3ارجیس ت
   )LSDآزمون تعقیبی (       )>05/0P(رابطه معنی داری وجود دارد *   

  
  

  D3 و تارجیس C3 تارجیس ،B3 تارجیس ،A3 مقایسه تغییرات رنگ در گروه های تارجیس : 3جدول 

P  انحراف معیار)sd(  
  متوسط اختالف 

                     متغیر وابستهI         گروه Пگروه   )І گروه – Пگروه (

082/0  392/0  73/0  
011/0  392/0  *13/1  
238/0  392/0  48/0-  
313/0  392/0  41/0  
007/0  392/0  *21/1-  
001/0  392/0  *62/1 -  

   A3        تارجیس B3تارجیس 
                     A3      تارجیس  C3تارجیس 
  ∆ A3                   E       تارجیس D3تارجیس 
   ساعت 100       پس از B3    تارجیس    C3تارجیس 
  uv             تابش  B3      تارجیس D3تارجیس 

  C3     تازجیس D3تارجیس  
164/0  486/0  71/0  
022/0  486/0  *23/1  
623/0  486/0  24/0-  
302/0  486/0  52/0  
068/0  486/0  95/0-  
008/0  486/0  *47/1-  

  A3       تارجیس B3تارجیس 

  A3       تارجیس C3تارجیس 

   ∆              A3 E      تارجیس D3 تارجیس 
   ساعت 200 پس از      B3       تارجیس C3 تارجیس 
 uv      تابش       B3      تارجیس  D3تارجیس 

   C3        تارجیس D3تارجیس 

          * )05/0 P < (آزمون تعقیبی . اختالف معنی داری وجود دارد           LSD  

ماده
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  :بحث
. تغییر رنگ مواد بـا چنـد مکانیـسم روی مـی دهـد            

 تغییـر در سـاختمان      ،صوالت تنزلـی رنـگ    تشکیل محـ  
هـای خـارجی از      سطحی بعلت سایش و رنـگ پـذیری       

جمله علل تغییر رنـگ مـواد هـستند کـه از بـین اینهـا،                
تشکیل محصوالت تنزلـی رنـگ در مـورد مطالعـه مـا             

  .مصداق دارد
بررسی محققین نشان داده است که بیشترین تغییر 

، Accelerated aging ســاعت آزمــون 1440رنــگ طــی 
 و از آنجا که ایـن       )7( ساعت اول آن رخ می دهد      300در

 که در آن دو سوم است UVآزمون تابش منقطع اشعه 
 تابش اشـعه انجـام مـی گیـرد، در ایـن             ،زمان آزمایش 
 ساعت جهـت بررسـی نهـایی تغییـر          200تحقیق زمان   

این میزان تـابش اشـعه معـادل        . رنگ مواد انتخاب شد   
توریشن در دهـان بـه      تابش اشعه ای است که یک رس      
  .مدت یک سال دریافت می کند

نتایج مطالعه نشان داد که کلیه مواد مورد آزمایش         
 در این محور    44/0 که کاهش جزئی     C3بجز تارجیس   (

 افـزایش   *lپس از پایان آزمـون در محـور         ) نشان داد 
نشان دادند که نشان دهنده روشـن تـر شـدن رنـگ و              

یـزان تغییـرات در     البته م . افزایش درخشندگی آنهاست  
همه گروهها کوچک بوده و هـیچ اخـتالف معنـی داری       
بــین آنهــا وجــود نداشــت کــه ایــن نتــایج بــا مطالعــه  

Douglas)3( مغایرت داشت.  
 تغییـرات در محـور      *b و   *aدر بررسی دو محـور      

b*             بیشتر صورت گرفته بود و تمام نمونه هـا در ایـن 
یش محور یک افزایش تدریجی طی مراحل مختلف آزما       

نشان دادند که بیـانگر زردتـر شـدن گروههـا پـس از              
این تغییرات در پایـان آزمـایش       . تابش اشعه می باشد   

 در گروه پرسلن کمترین میـزان و        A3در مقایسه رنگ    
در گروه تارجیس بیـشترین مقـدار بـود کـه بـا نتـایج               

  .منطبق می باشد )Douglas)3مطالعه 

 B3  و C3در مقایسه رنگهای مختلف تارجیس رنگ       
 به ترتیب بیـشترین تغییـر را در کرومـای           D3 و   A3و  

تـوان گفـت رنگهـای        نشان دادند که می    (*b)آبی  -زرد
روشن تر، تغییـر رنـگ بیـشتری از رنگهـای تیـره تـر          

هـا در    این مسئله در مـورد کامپوزیـت      . نشان می دهد  
 ولی در مـورد     )8( نشان داده شده است    Uchidaمطالعه  

 در ایـن بـاره صـورت        مواد سـرومری هنـوز تحقیقـی      
  .نگرفته است

 تغییـرات   (*a) سبز   -در مورد تغییرات محور قرمز    
 A3بسیار کوچک بود و در پایـان آزمـون کامپوزیـت            

بیشترین تغییرات را در این محور نشان داد که میـزان      
  )Douglas)3این افزایش جزئی در مطالعه      . بود -5/0آن  

  .نیز دیده می شود
 اختالف جبـری دو رنـگ       E∆ ،در مقایسه کلی رنگ   

از یکدیگر است و تقریباً اکثر مطالعات بعد از ابـداع آن            
 بزرگتـر   E∆. با توجه به این معیار صورت گرفته است       

 بــه معنــی تفــاوت محــسوس و قابــل دیــد از نظــر 1از 
مـشاهده کننـدگان    % 50چشمی بین دو رنگ در حداقل       

 به معنی تفـاوت رنگـی اسـت کـه از            E∆ < 7/2است و   
 البته برخی محققین    .)7(لینیکی غیرقابل قبول است   نظر ک 

3/3 > ∆E   ــول ــل قبــ ــی غیرقابــ ــر کلینیکــ    را از نظــ
  .)3و4(می دانند

ــگ در     ــرات رن ــر شــد تغیی ــبالً ذک ــه ق ــانطور ک هم
ــلن  ــای پرس ــارجیس  ،گروهه ــت و ت ــی A3 کامپوزی  ط

مراحل مختلف آزمون افزایش نشان داد کـه بیـشترین          
ن آن در گـروه      و کمتـری   A3تغییر در گـروه تـارجیس       

بـاز  ) E∆( تغییر   ، بود اما در بیشترین میزان     A3پرسلن  
 سـاعت   200بنـابراین در پایـان      .  نمـی رسـید    2هم به   

تابش اشعه هیچ یک از گروههـا تغییـر رنـگ غیرقابـل             
 و  )Douglas)3این نتـایج در تحقیـق       . قبولی نشان ندادند  

Stoberنیز تایید می شود)4( و همکارانش .  
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 تارجیس  ،یر رنگ در مواد سرومری    در مقایسه تغی  
C3، ــارجیس ــارجیس ،B3 تــ ــارجیس A3 تــ  D3 و تــ

بیشترین تغییـرات رنـگ را در هـر دو مرحلـه آزمـون              
نشان دادند که تغییر رنگ در پایـان آزمـون در گـروه             

 اخـتالف   D3 و   A3 با دو گـروه تـارجیس        C3تارجیس  
ولی میزان تغییر رنـگ هـیچ       . معنی داری نشان می داد    

 نبوده و بـه ایـن ترتیـب از نظـر            7/2شتر از   گروهی بی 
کلینیکـی تغییــر رنــگ غیرقابــل قبــولی در هــیچ یــک از  

  .گروهها مشاهده نشد
در مورد مقایسه ثبات رنگ رنگهای مختلـف مـواد          

ولی به نظر   . سرومری هنوز گزارشی دیده نشده است     
می رسد که رنگهای تیره ثبات رنگ بیشتری نسبت به          

ــر  ــای روشــن در براب ــابش اشــعه رنگه ــشان UV ت    ن
  .می دهند

  :نتیجه گیری
 کامپوزیـت   ،A3در مقایسه سه ماده تـارجیس        . 1

A3 و پرســلن A3 در پایــان آزمــون بیــشترین 

 و کمترین آن A3تغییر رنگ در گروه تارجیس 
 مشاهده شد که بـین ایـن        A3در گروه پرسلن    

  .دو گروه اختالف معنی داری وجود داشت
مختلـف مـاده    در مقایسه ثبات رنـگ رنگهـای         . 2

ــرومری ــروه   ،س ــگ در گ ــات رن ــشترین ثب  بی
 و کمترین آن در گـروه تـارجیس         C3تارجیس  

D3دیده شد . 

ــورد     . 3 ــای م ــام گروهه ــگ تم ــر رن ــزان تغیی می
ــود     ــول ب ــل قب ــی قاب ــر کلینیک ــایش از نظ   آزم

)7/2 > ∆E.( 

با توجه به مطالعات محدودی که در این بـاره           . 4
ــود      ــی ش ــشنهاد م ــت پی ــه اس ــورت گرفت ص

یشتری در زمینـه علـت تغییـر رنـگ         تحقیقات ب 
مواد سرومری و همچنین سـایر خـصوصیات    

 .این مواد صورت پذیرد
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